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Quando o Tratado de Petropolis in-

eorpoíoii o 'Acre ao território naco-

nal, fez-se-grande rtiido cm torno da

celebre concessão Aramayo. Dizia-se

mil a transacção realizada entre

aquelle subdito boliviano c uni syndi-

tato norte-americano ia crear o peri-

Bo do estabelecimento de uma íeitoria

estrangeira no coração da Amazônia.

E para conjurar esse ¦ perigo america-

no, qnc a muitos apavorava, o nosso

governo pagou a Aramayo, a titulo

do indemnização pelo abandono do.*,

seus direitos, uma bella soin*na de

alguns milhares dc contos. Passados

doze annos, estamos de novo con-

frontados por uma ameaça idêntica á

quc nos -preoecupou no Acre; mas

desta vez o risco é maior c mais im-

anediato,
Na apreciação <lo caso de Matto

Grosso iia um aspecto que os autores

.Ia vergonhosa manobra, que se está

fazendo á sombra <lo presidente da

Republica, procuram por todos 03

meios disfarçar. Differindo <le todas
as orises análogas que têm sur-

gido cm outros Estados, o confli-
cto entre o sr. Azeredo e o general
Caetano dc Albuquerque origina-se
exclusivamente em uma questão que,

por ser do interesse pessoal do vice-

presidente do Senado, não deixa de

offectar a própria segurança da Re-

publica. Na região meridional d-e
Matto Grosso ha vastas extensões de
terras, em alguns casos, devota tas e,
cm outros occttpadas por gente que
não se acha cm, posição de tornar ef-
íc-ctiva a sua posse. Ao senador Aze-
redo se afigurou que seria meio fácil
de enriquecer depressa o aproveita-
mento daquelles latifúndios abandona-
dos, cotivertendo-os em propriedade
particular qttc, por seu turno, rassaria
ás mãos de capitalistas estrangeiros,
íUii troca do ouro, com quc o vice-

(.residente do Senado iria emnioldtt-
*:ii' a sua gloria politica dc candidato
:io dominio supremo desta terra.

.Abstraindo do lado moral desse

projecto dc apropriação das terras
:uallo-grosscnscs, ha um, aspecto nj-
cional cujo alcance nos fez lembrar
n questão Aramayo. Não existe cm
todo o território brasileiro ponto
.iiais melindroso do quc a região do
sul de Matto Grosso, que se interpõe
como uma cunha entre a Bolivia. o
Paraguayi e os territórios brasileiros
üc S- Paulo, de Goyaz e do Paraná..

Qualquer núcleo hostil estabelecido
nessa zona t.trategica pódc servir dc
base politica c miliiar para um golpe
contra os centros vitacs da zona m:tis

prospera, mais rica c lidais impprtan-
te da Republica. E' nesse território,

que em- qualquer outro paiz estaria
rob uma ostricta vigilância das auto-
ridade. militares, que o senador Aze-
redo procura vender terras a syndi-
catos estrangeiros, creando vastas

propriedades nas quaes, devido á
distancia c no atrazo daquêllas re-

niües, o governo federal não poderá
fiscalizai" o que se passa. Não _ pre-
ciso tecer elaborados argumentos
para mostrar o perigo desses núcleos,
verdadeiros principados estrangeiros
encravados no território nacional,
onde os proprietários, como senhores
absolutos, poderão fazer o jogo in-
turesseiro dc potências hostis quc
porventura nos queiram atacar.

Oi perigos que existiam no caso
Aramayo e que induziram o barão do
Rio Branco a pagar tuna grande somp
•nn, para nos libertar do synd.cato
americano com quc Aramayo nego-
ciara, rcapparccetn nas terras apro-

priadas pelo sr. Azeredo. E como
dissemos, o perigo é mil vezes maior,
porque o sul de Matto Grosso repre-
senta um papel politico c militar que,
-oli o ponto de vista estratégico, não
sc pódc comparar ao do Acre, remoto
e ciretundado pelas florestas da Ama*-
zonia.

Que o sr. Azeredo queira fazei-
fortuna, implantando núcleos dc des-
nacionalização en*i Matto Grosso, é
coisa que não pódc surprchender- a
quem conheça a fé de officio do vice-
presidente do Senado. Mas quc o sr-
iVVenccsláo Braz ponha o poder fe-
deral no serviço do sr. Azeredo nas
manobras deste contra o presidente dc
_ latto Grosso, cuja tmica falta 6 ter
Querido resistir ao assalto feito ás
terras devolutas do Estado, não deixa
dc causar algum espanto a quem se
levou [icias apparcncias dc serte-
dade politica com que o presidente
da Republica tem andado a illudir a
nação.

üi. tempo de ficar bem claramente
definido o papel que o sr. Wencesláo
tem representado nesla vergonhosa
historia do Matto Grosso. Quando
O sr. Azeredo, de accordo cnm ai-
(.uns elementos a elle associados no
negocio das terras, organizou o seu
.lano de depor o general Caetano dc
Albuquerque, o presidente da Repu-
blica poderia ter afogado no nasce-
«Jouro a conspirarão criminosa com
tim gesto decisivo, quo bastaria para
demover o vice-presidente do Senado
do intento dc conflagrar o sou Esta-
Ido. Em vez de fazer sentir ao sr.
Azeredo quc o poder federal não o
Ppoiaria, o sr. Wencesláo deixou que
n força expedicionária, despachada
para Matto Grosso, seguisse sob o
commando do general Carlos Campos,
que é persona grata ao sr. Azeredo.
•Animados por este signal da boa von-
tade presidencial, os cúmplices do an-
nexador das terras matto-grossenses
crearam .-(Ima nova e auginentarani
de violência e de audácia nos seus at-
tentados contra a ordeni publica.

Ao presidente da Republica cabe,
portanto, a responsabilidade pelo que
já aconteceu cm Matto Grosso, e ás
portas do Cattete d«vc ser tambem

levada a nota de culpa pelos resulta-
dos ulteriores desta aventura crimi-
nosa, que é tão dcsprezivel pelos seus
moveis, como indefensáveis são os
methodos dos que a promoveram
Para restabelecer a ordem em Matto
Grosso, bastaria que o sr. Wencesláo
fizesse substituir o general Carlos
Campos por um militar que não fosse
encarado pelos rebeldes como um de-
legado do senador Azeredo.

Pouco a pouco, o sr. Wencesláo
tem vindo mostrar a insinceridade
das suas promessas e das suas affir-
inações. Mas no caso de Matto Gros-
so está ficando evidenciada a intimi-
dade do presidente da Republica com
os peores elementos políticos deste
paiz. O sr. Azeredo é um lnriiem
sem influencia no seu Estado e sem
o mínimo prestígio no resto do paiz.
Se foi eleito vice-presidente do Sena-
do por oceasião -da morte do sr. Pi-
nheiro Machado, deve-o unicamente
ao sr. Wencesláo. A attitude então
assumida pelo presidente da Republi-
ca desapontou o paiz, mas agora não
pódc haver duvida de que o sr. Wien-
cesláo está aluado ao supremo nego-
cista da politica actual. Para o
apoiar na sua aventura contra o ge-
neral Caetano de Albuquerque, não
hesita o presidente da Republica em

provocar a guerra civil, em um mo-
monto em que a crise financeira e a
situação internacional tornam umia
conflagração desta ordem extrema-
mente perigosa para a segurança da
nação. Agora mesmo, está o governo
encarregando o Banco do Brasil de
defender a nossa taxa cambial, arti-
ficialmente rebaixada pela especula-

ção estrangeira. Emquanto toma esta
medida, que aliás já devia ter sido
adaptada ha muito tempo, o sr. Wen-
cesláo revoluciona Matto Grosso para
agradar p sr. lAzeredo e crêa assim
um poderoso factor moral do nosso
descrédito e da baixa do cambio.

A ligação hoje publica e -notória

do presidente da Republica oom o sr*
Azeredo prende-se a um circulo dc
maroDeiras e de negociatas, quc vae
muito além da roubalheira das terras
de Matto Grosso. Ha neste momento
tun., quadrilha internacional, que en-
cara o Brasil como presa fácil para
ser apanhada ná rêdc das concessões,
das accordos o das rescisões de con-
tratos. O sr. Azeredo é o pon.o dc
apoio da gazúa com que o syndicato
estrangeiro pretende abrir os cofres
deste paiz exhattsto. Agora o sr.
Wencesláo Braz vem dar a prova pu-
blica dc que os assaltantes do The-
souro podem tambem contar com a
sua boa vontade.

Mas não se illttda o presidente da
Republica. Sobre este povo, roubado
e empobrecido pela extorsão, vae o
Congresso, a pedido do governo, lan-

çar o mais tremendo fardo tributário

quc jamais [yesou sobre nós. O fun-
ccianalisrao soffre descontos, o soldo
dos m.litnres c desfalcado, o salário
do operário é reduzido pela carestia
crescente da vida. Para salvar o cre-
dito nacional farão os brasileiros to-
dos ess-s sacrifícios; mas para man-
ter a politicagem, que nos reduziu á
infâmia da segunda moratória repu-
blicana, c para perpetuar o regimen
cm quc enriquecem osazeredos a na-

ção resistirá á sangria com que a

ameaçam. E nos dois annos de go-
verno, quc ainda lhe restam, poderá
o sr. Wencesláo arrepender-se pro-
fundam, nte de ter perdido a grande
opportunidade quc se lhe offereceu,
e de ter, cm vez disso, ido associar-
sc aos saqueadores da riqueza na-

cional.
¦. « ¦» > 

POR CIMA DA CARNE SECCA...
iSltstciitoit-sc, ainda ha pouco, quc o

xarque sitpporhva um imposto dc
consumo; e o senador Sr. Bulhões,

quc fala, em matéria financeira, com
o ar recolhido dum prophcta, disse,

perante a Commissão de Finanças da
Câmara, emquanto enrolava a palha
do seu cigarno goyano, que isso era

verdade.
O deputado gaúcho Sr. Ildefonso

Pinto, n.t conferência hontem realiza-
da na Sociedade dc Agricultura, pio-
vou o contrario, c fez mais ainda: va-
licinou, com o auxilio das. próprias
estatísticas officiaes, o próximo dc-
clnio da industrio do xarque.

A situação commercial desse produ-
cto soffreu um grande abalo. Enco.-
recidio pelo pheiwmeno da valorização
dos gados, o seu preço alto contribuiu

para o rclramcnto à,o consumo e

portanto, da exportação. Esta, cm
dois annos,. no periodo de 1913 e 1914,

soffreu uma depressão de quasi cin-

cocnla por cento, depressão ião nota-

vel quc <os poderes públicos do Rio

Grande do S-ul trataram de supprítnir
todos os impostos estaduaes que pesa-
vam sobre a mercadoria.

Pois precisamente ixcsse instante, â

guisa de alvitre salvador das finanças
nacionaes, sc levantou no Congresso
a idéa dum imposto federal sobre o
xarque! E foi advogal-o, senão piei-
leal-o, o homem cm cujo equilíbrio
mais dc uma vez sc depositaram, no

paiz, risonhas esperanças.
O Sr. Bulhões lembrou ainda quc

se supprimisse a taxa de importação

que grava . produeto similar estran-

geiro. Essa medida, no seu entender,

facilitando a entrada de xarque dc

fura, estabeleceria, pelo principio da
concorrência commercial, o preço bai-
xo do xarque brasileiro; e, assim, a
carne secca não ficaria cara.

Em tltesc, o argumento era de se
pegar com cs ditas mãos; mas, ponde-
radas as cirtumstancias cetuaes, to-
dos z-rriam, como podem ver, que o
Sr. Bulhões suggcrira uma combina-
ção puramente illus-oria, porque o
mesmo rclraimcnto da exportação ve-
riflado com 9 xarque do Brasil pode
ser notado com ¦<* dos outros paizes
quc o produzem- A esse respeito, cita-
se o caso typico dos Estados Unidos,

que, dc exportadores, passaram _ im-

portadoret do referido produeto..

Desse modo, como esperar que a
tributação sobre o consumo do xar-
que, felizmente já arredada das cogi-
tações parlamentares, não viesse a en-
carecer, de facto> 10 custo da merca-
doria? Encarecendo'0,esse pltenomeno
contribuiria para uma queda ainda
mais vertiginosa da producção. Te-
riamos, pois, que, em ultima analyse
ficariam prejudicados: o povo, que
Pagaria _ xarque por preço mais alto;
o pnoduetor, 'que teria os seus lucros
diniinuidos peta depressão da saida
da mercadoria, t, finalmente, o pro-
prio fisco, que, no concurso dc iodos
esses symptomas alarmantes, não ar-
recadaria o swfficiente para _ salva-
çâo das finanças... O imposto seria,
numa palavra, prohibitivo.

Mas o quc vale ê que, acima dos
¦alvitres dos financistas tnais repu*
tados, ainda ha no Brasil uma coisa
que se chama -o bom senso.

Tópicos & Noticias

INICIATIVA
BENEMÉRITA

O TEMPO
O céo liontem »presentou-se limpo,

íemperatura oscillou entre I7",4 « >:
¦• ¦ »»>___

HONTEM

Pkacas
Sobre Londres. .- ," Par-s" Hamburgo" Itália" Portugal (iscados)" Buenos Aires (peso

ouro)" Nova York. . . ." Hespanha. . • . .
Extremas :

Caixa matriz ,1221

Oamblo
90 DlS A' VtSTâ

. I_ _l|j_ 12 35l<>4
$679 $688
1741 $748

$637
JÍ945

3*844
4I071
Ç82.

_ ,32 e ia 11I16
Bancário 12 5I8 e 1221I32

Café — _$ioo e o$zoo por arrola, pelo
'ypo 7-

iMUras — iq$6oo,
Letras do Thesouro ^- Ao rebate de B

por cento.

HOJE
Está de serviço na Rcpartiçio Central de

Policia o 1° delegado auxiliar.

Na i« pagadoria do Thesouro Nacional
tugam.se as seguintes folhas: Aposentados
da Justiça, Exterior, Marinha e Guerra e
Montepio civil da Fazenda.

Pagam-se 11a Prefeitura os vencimento»
dos fiibilado-s, letras A a I.

Serviço da Kuarnicão
Exercito — Official de dia á guarnição,

capitão Arthur Amerloo Cantai; dia ao quar-
tcl-general, sargento José Cavalcanti Vieira
de Mello. Uniforme, 50.

Brigada Policial — 'Superior de dia, ca-
pitão Hencdicto, auxiliado por um alferes;
dia á Brigada, tenente Ililario. Uiiifor-
mc, 2°.

Corpo dc Bombeiros — Superior de dia,
tenente Alcântara, auxiliado pelo alferes
Mendonça; ronda, tenente Ormindo; emer-
gencia, alferes Adolpho. Uniforme, s°.

Guarda Civil—'Fiscal dc dia, João A. Fer-
reina, auxiliado pelo guarda (Manoel Rego;
ronda geral, fiscaes Azevedo Carvalho, Cal-
mon de França, Santos 'Netlo, Ferreira Ju-
nior e Nicatior Tavares. Uniforme, o da
tabeliã.

A carne
iPara .1 carne Ibovlna, iposta hoje em

consumo nesta capital foram affixadps pcl-os
marchantes no entreposto dc S. Diogo, os
preços de. $580 a $620, devendo ser co-
brado ao pulilico o máximo dc $8:0.

Carneiro, i$200 a i$8oo; porco, 1$ a i$20o
e vitella. $600 a $800.

Modo engenhoso tle, sem lei e até
sem nomeação do governo, arranjar um
excellente emprego, pago em ouro.

Aos senhores que andam por ahi, tri»-
temente, desempregados, quasi a cair de
(orne, graças _ "enérgica justiça" com
que o sr. Wencesláo Braz c9tá a fazer
economias, offoreccmos, como consolo,
este venruroso invento do cidadão Geor-
gino Avelino.

As coisas, realmente, andam difficeis.
Para se obter um empreguinho de uns
tresentos mil réis, que mal dão para
comer, é uni trabalho dos diabos. Pri-
meiro que tudo, é preciso uma vaga, e
vagas, nesta época, não sc dão quando
a gente quer. Depois, í necessário um
concurso, cm que o pretendente tem de
mostrar que sabe, pelo menos, alguma
coisinlia, que já vae tendo a sua diffi-
culdadc. E isto ainda não basta. E'

preciso depois ir ao senador Bernardo,
ou ao senador Azeredo, arranjar empe-
nhos para o presidente da Republica
consentir que o ministro faça a nomea-
ção. (Porque, agora, a energia do sr.
Wencesláo Braz não permitte quc os
seus ministros façam a nomeação de um
continuo de repartição sem sua licen-

ça; c faz elle muito bem). Depois, fi-
íialmcnte, vem a trapalhada dos emolu-
mentos e do desconto -para pagamen-
to das roubalheiras quc os azeredos, os
lages, os alcindos, os vitucas, os fron-
tins, os urbanos e os irincus, presentes
e futuros, tem feito e hão de fazer ;
desconto que reduz o ordenado do

pobre funecionario a uma dolorosa mi-
seria.

Pois o -cidadão Gcorgino Avelino, que
apezar de avelino, saiu um grande pas-
saro, rcflectiu gravemente sobre esla
dura situação, e conseguiu um meio fa-
cil de arranjar as coisas sem as compli-
cações e tributos a que estão sujeitos
os candidatos a um emprego publico.
Sem vaga, sem concurso, sem nomea-
ção ilu governo, e até mesmo sem ha-
ver logar, arranjou um logarão no Mi*
nisterio do Exterior, onde está receben-
do mensalmente duzentos mil réis, ouro,
ao cambio par, o quc eqüivale a cerca
dc seiscentos mil réis papel.

O que clle fez foi uma coisa simples.
Não havia aqui nenhum logar vago :
tocou-se para Gênova. Em Gênova,
arranjou meio de ser designado para
auxiliar do consulado. Essa designação
tanto pôde ser feita pelo cônsul, como

pelo minislro. Não podemos affirmar sc
foi o cônsul, ou o ministro, que desi-
gnou o cidadão Gcorgitio : o fado é
que elle foi designado.

Em seguida, Gcorgino metteu empe-
nhos e foi chamado para o Rio de Ja-
nciro, com passagem de primeira, paga
pelo governo, para servir no Ministério
das Relações Exteriores.

Agora, vive elle aqui a f!orc'.ir na ave-
nida, feliz c faceiro, nS confortável
certeza dc que. no fim de cada mez, o
Thesouro lhe paga o seu tíco dinheiro,
B»I oviio, tire lá donde tirar.

Se na presidência da Republica esti-
vesse um Jiomem como o general Dan-
tas Barreto, administrador que soube
tomar a serio os dinheiros públicos, c

que nunca se deixou influenciar por po-
litlqtieiros e ladrões, como Bcrnardos e
Azeredos, não quedamos estar na pelle
do cidadão Georgino Avelino, porque,
hoje mesmo, elle ia dircitinlio para a
rua, visto como a sua longa permanen-
cia aqui mostra que, nem em Gênova,
precisam dos attxilios delle.

Para estas e outras despesas inadia-
veis é que o sr. Wenteslio quer au*
gmentar a quota dos direitos em ouro...

ROUPAS brancas — Sortimento sem egual
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

(As relerencias lisonjeiras que te-
mos dirigido á administração do
Lloyd Brasileiro têm sido perfeita-
mente justificadas. O que tinha fal-
tado ao Uoyd era o homem capaz
de dirigil-o com espirito pratico,
mantendo-se com. tenacidade dentro
d,e um programma superiormente
traçado. ' *¦

Como já antes notámos, e sobre-
sáe do relatório da direcção com-
anercial do Lloyd, a empresa que
dantes se assignalava pelos -deficits,
pelas dividas a liquidar, vive hoje
desafogadalmcnte, offerecendo já sal-
dos positivos. 'Mas como sc isso não
.astasse, ella vae entrar numa phase

organizadora ida marinha mercante
brasileira, concorrendo para o levan-
tamento <das nossas frotas mercan-
tes, _ pelos processos seguros da sc-

j lecção e preparação do pessoal neces-
I sario para todos os ramos do serviço
; marítimo. -'

Vem a propósito lembrar que, nos
tempos do Império, as construcções
-navaes no Brasil tinham attingido já
•ensivel aperfeiçoamento, e que não
pequeno numero de caldeiras foi
fabricado no paiz por operários cal-
deirciros nacionaes. Tudo isso sc
perdeu, por ifalta de amparo, por não
haver quem animasse essas indus-
trias, e a classe dos ca'1'deirciros, em
que lhavia artistas habilissimos, des-
appareceu completamente!

Para que Uma nação possa ides-
envolver a sua marinha mercante, é
indispensável que ella tenha a faci-
lidade de construir os seus navios,
como os julgar unais convenientes ao
seu serviço, e que possa preparar
pessoal não só capaz para o trabalho
das officinas, mas tambem para
todos os serviços do mar, desde o
modesto taifeiro até o commandan-
te de paquete.

Ora, a actual o.recção do Lloyil,
desdobrando; intelligentissimo pro-
graimima, e visando o 'futuro da nossa
navegação mercante, tomou uma re-
solução que muito a honra pela sua
iniciativa.

Sabe-se que as officinas do Lloyd
são importantíssimas e consideradas
como as primeiras, no seu gênero,
em toda a America do Sul. Quando
ha mezes se falou no arrendamento
daquelle próprio nacional, uiro cava-
lheiro inglez, conhecedor da especia-
lidade, foi á ilha de Mocanguê para
as vêr, e mostrou-se 

'. 
maravilhado

pelo que observou, avaliando-as em
um milhão de libras,

[Essas officinas são o resultado da
iniciativa do sr. 'Manoel Buarque dc
Macedo, quc não foi feliz, rcalmcnlo.
como empresário de navegação mer-
cante, mas foi felicíssimo, como en-,
genheiro; na organização e" toontagem
das officinas, qttc permíttem desde
já ao Lloyd a reparação e limpeza'
dos seus navios, c pcrmittirâo' ainda
a realização vantajosa de vários ou-
tros serviços, desde que para' -lies
exista pessoal compctentcmcnte ha-
bilitado

O sr. Servtilo Dourado, que é O
director do Lloyd que tem consegui-
do levantar aquclla instituição, tra-
çou no seu programma o seguinte:
se o Lloyd possuo já magníficas offi-
cinas, dotadas cóm os mais aperfei-
coados ima-hinàsmos, e em condições
materiaes de attender ás' necessida-
des imperiosas dos navios, deve tam-
bem desde já cuidar dc preparar o
pessoal operário para o melhor apro-
veitamonto dessas officinas, não cs-
quecendo a conveniência de fazer o
mesmo em relação ao pessoal de
bordo. E por iniciativa do sr. Ser-
vulo Dourado, no dia 15 do corren-
te será inaugurada a primeira escola
profissional na ilha de Mocanguê, a
qual será freqüentada pelos 130
aprendizes quo ali trabalham, aos
quaes será concedida diariamente
hora c imeia para a freqüência esco-
lar. Ali aprenderão portuguez, fran-
cez, inglez, desenho linear com appli-
cação a maohinas, arithmetica, etc.
E porque, a par da educação profis-
sional, é forçoso cuidar da educação
moral dos operários, haverá tambem
semanalmente uma aula dessa espe-
cialidade, para a regência da qual vae
ser convidado um dos nossos mais
ilhistres sacerdotes.

Esta primeira escola, oue obedece-
rá absolutamente a intuitos práticos,
ao preparo de operários capazes de
enfrentar as -differentes modalidades
d.os serviços da construcção naval,
terá o nome do Manoel Buarque.
como homenagem ao iniciador e or-
gairizador das importantes officinas
do Lloyd, onde muitos operários
estão ganhando honestamente a sua
vida e onde a marinha mercante 'bra-
sileira encontrará a breve trecho va,
liosos elementos qttc a auxiliem no
seu bom' necessário progresso.

O presidente da Republica, applau-
dinilo a escolha do nome do dr. Ma-
noel Buarque para patrono da nova
escola, quiz prestar uma homenagem
que era devida ao fundador das offi-
cruas.

Mas não ficará limitado a isso o
prngramma do sr. Serv-nlo Dourado,
Outras escolas profissionaes vão ser
creadas, para que dellas saiam lio*
mens habilitados para todos os ser-
viços de bordo, assim como já está
em actividade o preparo de futuros
pilotos c capitães de longo curso,
para o que foi aproveitado uni anti
go navio que está sendo transforma-
do em veleiro.

(Dcstacaimos todos estes factos e
damos-lhe aqui o justo e devido real-
cc, porque pertencemos ao numero
dos que attribucm á falta dc tomais
práticos, devidamente preparados para
as differentes contingências do tra-
balho e das necessidades nacionaes
esta nossa desalcntadora subaltcrni-
'dade, entregues como estamos á fan-
tasia da -inconsciíncia . da vaidade
petulante, que aliás sc arroga foros
dc capacidade intangível I

O nosso grande mal, porventura o
nosso maior mal, consiste precisa-
mente na falta de educação c de pre-
paro dos homens, cada um para o
mister a quc devo consagrar-se.
Terra de presumidos sábios, todos
imaginam sabor de tudo... sem ve-
rem que nada sabem do que se re-
laciona com a profissão por elies
exercida! E' dahi que resulta a faci-
lidade com que, por exdnuplo, toda a
gente discute politica, quando essa
sciencia, para ser bem servida, exige
conhecimentos vastíssimos e proftm-
dos! E' assim que surgem de todos
os cantos os críticos para todos os
assumptos, verificando-se, porém,
cotn a máxima facilidade, que mes-
mio esses ignoram até as coisas mais
rudimentares relativas ao cargo so-
ciai quc exercem ou á profissão que
deveriam ter realmente abraçado.
Pois se já chagámos a ter um mi-

_. nistro quc, tendo percorrido duas
Por falta de numero não houve lion-1 pastas, desorganizou uma c na outra

tem sessio no Senado» - I ainda, não deu senão provas de ut.

competência, e todavia se julga apto
para dirigir até mesmo pastas tcdhni-
cas, como a da Guerra ou da Ma-
rirthat...

Assim, num meio tão desorientado,
o homem que procura pôr os demais
homens nos> seus logares, com scien-
da e consciência, preparando-os com
methodo para serem úteis a si pro-
prios e ao seu paiz, é na realidade
ttm benemérito que bem merece
applausos geraes. 'E não ha agora,
conhecido o critério do director do
Lloyd, qub estranhar os sensíveis
progressos attingidos mnodernaniente
por aquelia empresa que o governo
chamou a si para evitar maior des-
calabro e maiores prejuízos para o
Thesouro.

-i ¦«-
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A reforma eleitoral, tal como foi
organizada .pelo sr. Augusto dc Frei-
tas, está soffrendo ataques por parte
da gente proverbialmente politiqueira
deste paiz. E' mais uni titulo de re-
commendação para o trabalho do illus-
tre representante da Bahia.

De que se haviam de lembrar os
adversários da reforma? De atacar a
intromissão da magistratura nas tricas
eleitoraes. Mais não ae trata no caso,
de lienlurma intromissão dessa natu-
reza.

A acção dos juizes, determinada pela
reforma, c apenas sanea. ora, produ-
zindo a verdade do alisiamento e a
extineção dos " phosphoros", quc sâo
a grande válvula por que escapam para
o Parlamento a maioria dos chamados
representantes da soberania popular.

iEstamos propensos a ajmmir que o
Congresso não se deixará convencer
peios cidadãos^ que por fôrma tão gros-
seira atacam a roforma eleitoral. Elles
têm de facto o direito de a condemnar.
O estômago é o diabo.

Mas o Congresso está -na obrigação
de aipprovar a reforma, ao menos, já
que ella é governamental, para que o
sr. Wencesláo Braz participe do prazer
de assistir a alguma coisa que preste
uo seu quadriennio...

NOTICIAS DA GUERRA

EM TORNO DE THIAÜ
O

¦daneis choques en&Fe fi«ai.ceze
e aHBemâes
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K ioi um dia o projecto sobre a
blaek-list. O discurso do sr. Antônio
Carlos, em defesa da retirada desse
projecto, pugnando por que elle não
fosse julgado objecto de deliberação, é
tudo quanto ha de mais extravagante
cm matéria parlamentar, mesmo na vi-
gencia do nosso pernicioso presidência-
lismo.

O que se deduz das palavras do
leader da maioria é que o Congresso
não deve tratar dos assumptos referen-
tf s, S pratica da nossa neutralidade,
porqde isso já está affecto á delibera-
ção do Poder Executivo.

.Admira que a Câmara tenha engolido
tão de boa vontade as palavras do seu
leader. A verdade é que, concordando
ou não com a interpretação do decreto
que estabeleceu a nossa neutralidade,
•(.Legislativo tem todo o dever e di-
rolto de se manifestar sobre elle.'''•¦.Ninguém 

justifica que o Congresso
fique de mãos cruzadas quando o sr.
Wencesláo Braz entenda de se conser-
var indifferente aos interesses nacio-
naes prejudicados pelos belligerantès, só
porque um "bello dia assignou um deere-
to, em que o Legislativo não collabo-
rou.

E' claro que esse decreto é lei para
todos os effc'tos. Mas o Congresso
pôde examinar sc a condueta do go-
verno nelle se enquadra. E esse critério
é que foi demolido pelo sr. Antônio
Carlos, com a clamorosa passividade da
Câmara.

Dc que serve, afinal, esse . arlamen-
to, que mantemos tão difficultosa e
custosamente, se um simples leader da
Câmara a convence de quc vale mais a
pena que cila sc cale em face da acção
do governo, boa ou má, do quc delibc-
ra. ou legislar francamente sobre tal
ou qual assumpto ?

Em verdade, as coisas íntemacionaes
sãó muito melindrosas. Mas o Con-
gresso deve ter bastante competência
-para saber até onde vão esses melin-
dres.,.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco,

Ií' possivel que se reunam hoje, no
Senado, as commissões de Legislação
e Justiça e dc Finanças, se a commis-
são de Poderes não tiver trabalhos pro-
lo ngados.

,i » m * —1,
A admihistmçao do Correio da Ma-

nhS, aisim como todos 01 seus agentes
e .i.ij.tti_. _i Mtceua íà&diguuiU-ttS paira
1 revista portugueza O Rosário, uma
dac mais bem feitai publicações catho-
licas editadas em Portugal. Anno 6$uoo.

¦ !•>•

As ninas êo forte de Sonvilk, da segunda linha de defesa mt Veri-un, no fegü>o d\ Fln.ry-Dsjuumoiti

rALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

França. — Paris, 8. — Os allemães
conseguiram tomar novamente -pó na
obra de Tliiaiimont. A luta nesse pon-
to, cada vez mais renhida, continua.

Paris, 8. •— Ao norte do Somme c a
leste da herdade de Monacu, entre o
bosque de Hem e o rio, .tomámos uma
linha de trincheiras allcmSs, captur-an-
do umas dez metralhadoras c cento c
vinte prisioneiros,

Ao sul do Sonune, a nossa artilheria
esteve activissiraa. Fizemos com .pleno
suecesso vários tiros contra as 'baterias
inimigas da região de Lihons.

Na margem direita do Mosa, pre-
gredimos ao sul da oi ira de Thiaumont
e capturamos cinco metralhadoras. Os
allemães deixaram nosVelcmcntos con-
quistados grande numero de cadáveres.

Occupamos na parte oeste de Fletuy
varias casas.

As nossas linhas na região de Vaux-
Obapitre-Clienois foram violentamente
bombardeadas pelo inimigo.

Ai.lem__ha. — Berlim, 8.— O quar-
tel general communica em data dc 6 de
agosto:"Frente oeste «— Continua á luta nas
proximiil..i__s de Poziéres. O inimigo
empr-ehendeu; durante a tarde, vários
ataques locaes 110 bosque de Fourcnux e
ao norte do Somm.e, sem obter resulta-
do algum,

Na região do Mosa, especialmente na
raargrm direita, grande actividade de
artilheria. Desesperados combates de
infanteria uas cercanias de Tliiauniont.
Fizemos novos progressos no busijiic dc.
Clrapilre. Aprisionámos 19 ixfficues c
80,. homensiião feridos.

A nordeste de Vcrmclles e na altura
de Combres realisámos com exito expio-
ii"es de minas. Pequenos encontros de
patrulhas no Somme. nas proximidades
•ie -CraoirviUe e -n. altura de Combres.

Abatemos, dois aeroplanos, um perto
<1_ Fromelles <; o outro a noroesie dc
Bapaiime. *

Frente leste — Exercito ile von Hin-
'.uliitrg: Desalojámos o inimigo fins
posições quc &*i.cííi maotinli.i so sul de
Zarzecze, repellindo os contra-ataques

• aprisionando 4 officiaes e 300 homens
Os russos aceu-param a juarirctu ocei-
dental de Sei. d' r. r.nrdente d' ?..*ilnn-;.

¦ o resto da frente leste e nos Bal-
Icans nada de importante,"

Berlim, S. •— O quartel general com-
niutiicii em data de 7 de a. osto:

" Frcnle oeste -•¦ Nas proximidades¦e Poziílrcs rceonqüistimos por meio de
um contra-ataque as secções de trin-
cheiras temporariamente oecupadas
pelos inglezes. Acha-se travado, desfie
liontem. um combate a -curta distancia
entre Thiepval e Bazenlin-lc-Pclit. Re-
pellimos, ao norte da Herdade de Mo- ¦
nacu, hontem de tarde, um pequeno
ataque francez. e hoje pela ms nhã ou-
tro violentíssimo.

Os combates na altura Je Tliiauniont
acabaram sem o menor resultado para
os francezes. Rechassámos o inimigo,
numa investida mais para leste.

Vários ataques de aviadores adversa-
rios, em terreno atraz de nossa frente
não surtiram effeito apreciável. As

bombas repetidamente arremeíSailas «O-
bre Mete causaram alguns damnoa

Frente leste: marechal von Hindeti-
burg — No sector septentrional, nada
de novo. Destacamentos inimigos avan*
çando contra a coluna de areia ao sul
dc Zarzccze, no rio Stoch.od, foram Te-
pellidos. Ataques russos a noroeste e
oeste de Zalose não deram resultado.
Mais para o sul, continua o oombate ua.

¦margem direita do Seretb. As nossas ts-
quadras aéreas bombardearam com sue-
•cesso visível numerosas tropas cbncòrr
Iradas na estrada dc fc.ro Kowcl-Sar-
ny c ao norte da mesma.

Archiduque Carlos: A situação tia
Crente do exercito do conde Botlnner,
continua inalterada. Nos Cnrpalhos as
nossas iropas conquistaram as alturas
•de Plaik _ de Dereskovat, sobre o rio
Czeremosz."

A LUTA W SOMME ENQ MOSA
Paris, S (A. tt.l — Forani bastante

satisfatórias as ticções de hontem no
•Somme e no Mosa. onde 00 francezes
conservaram a iniciativa dos combates,
progredindo lenta mas seguramente,
Reina grande actividade ha, 24 lioras
na região de Chalnes, ao .sul da frente
atacada a i" de julho e onde a arti-
.heria franceza faz efficazes tiros de
destruição.

As próximas acções provarão aò ini-
migo, cujas tentativas e reconhecnnen-
tos 'dc aviadores demonstram inquieta-
ção, quc a resistência franceza em Ver-
dun, .transformada ijm offensiva, não
impede os francezes de continuarem
nas suas operações uo Sojnme.

•O "Mutin" lembra a creação de urBa
medalha com a inscripção "Verdun",
destinada aos heroes que cOnlril.tiram
em tão grande escala para salvar a ci-
vilização,

Os jornaes referem-se i nova offen-
siva italian.1 e manifestam a maior sa-
tisfação pelo brilhante suecesso das for-
ças do general-issimo Cadorna. A acção
italiana, concluem, é um novo teslciiiu-
nho da união intjmn, de todos os ai-
liadas. ,

Londres, 8 (A. A.) '— Aiwaneiatn
de Paris que ao norte do Aistie, perto
da Ville au Bois os alliados detiveram
com os seus tiros de barragem 11111 liem
organizado ataque allemão, que fracas-
sou, com grandes perda, pari O ini-
migo.

Em Verdun a luta está novamente
circumscripta em torno a Thiaumont,
onde os francezes têm obtido iilgims
progressos.

Em outras linhas de batalha
Londres. 8 (A. Ti.) — As tropas liri-

Mímicas em operações na zona do canal
de Suez acham-se eni conracto çom a
retaguarda turca, a sejs milhas a léste
de Katia,

Recolhendo os dçspojos do cãmpft de
batalha de Romani, os inglezes encon-
liaram grandes quantidades de material
bellico c enterraram, 200 cadáveres d:
turcos.

Os aeroplanos inimigos bomhírdca-
ram Suez e Port-Said, fazendo algumas
victimas. Os prejuízos materiaes são
insignificantes.

Varias noticias

O governo allemão ex'
plica a evacuação de

cidades francezas
B''rlim. S — (Official) —- O gover4

uo distribuiu pela imprensa a seguinto
informação sobre a evacuação p;ircí_tf
de varias cidades 110 território oecupa.
do da frente oeste:

"A evacuação de varias cidades -po-l
pulosas, francezas e flamengas, foi-
uma necessidade a. niinislnitiva, impôs.
ta pelo próprio interesse dos liiibitai-J
tes dos territórios oecupados, DcvidcJ
ao plano dus ncrssiis inimigos de luaiui^
a população civil da Alleinailha pela,',
fome, plano este que tatnbcit* inetuiií
os territórios ocçüpados pelos nossog,
e. creitos _ni paiz inimigo, tinjja :-,: íor-
nado bastante difficil o abastecimento.'
regulai* e ..uf£i'cii:litc dos centros poptto
lesos no norí.e da França c na Bel-í
gica. Por isso» parte da população des*
nes centros fui transferida, para outras,
regiões meiioí densamente povoadaü^
onde -tauibctu sc fala _ o idioma fran-,
cez. Desta maneira foi possivel não sá
regularizar de maneira satisfatória i
distribuição dí viveres, mas tamlicin.
dar oecupação aos numerosos sem ira-i
balho quo existiam naqucllaa cidades,
eni]>i*egíini{oAis na agr.oultltra', traba-
Iho esrc absolutamente facultativo, sen}
a minar coaeção. A administração ai.
lenta fez tudo -quanto pódc pata evitar
qualquer- incidente desagradável mi
aclo de lrarfsfíi'clicia das referidas po .
pulaçõc3. 1. (as, aliás, furrtni .'iu ;>rl.
incitas pessoas quc reconheceram o'
faci-o, agro. ec.hdo ao governo expresí
.amena*, em numerosas cantis que vão
ser publicada», dc accordo com o de--
sejo explicito dc seus autores. As eom.
municaÇ-CS frnj. ez.. que fazem di?
caso objeefo da mais ingominiosa ex-*
ploração, criticam o facto de ter sido.
empregada aquelia medida _cm distin-'
cção enlre oi -classes abastadas e 09
pobres. íEíia, aceusação, paçtída cloã"
francezes, quc «c nnnuüciam como de-*'
f-'ii.orcs d.l çgfiiaJdado perante a lei,
não pód. 

'deitar 
de causar estranheza,

principalmente nlim paiz como a Alie-',
manha, omle nenr antes, nem depois d.í
gueVrí, o governo fez a menor distin.
cçno entre -claSseS sociaes no empr,eg(J;
de medidas de caracter collectivo. "

PelrogriÜo, . _—¦ (A. II.) —¦¦ Os roa
vemos du Rússia, Inglaterra e Pérsia
coucliiiram unia contenção que reforça
us laços de amizade entre os tres _a\J
zes e resolve satisfatoriamente para
todos os problemas -fiuaiiceiiqs ç mili-,
tares concernentes á Pérsia.

Londres, 8 <-. (A. A.V •— Devido aíj
seu máo estado de saude retirou-se do
commando da frôíri russa do Mi.r _fc.
gro, o almirante -Eberliard,

Londres, S — (A-, .... — Foi de.
sign-ido o aJmirarttè Kolehah para sub-
stituir o almirante. Ebeçhard no cnm.'
mando da frota russa, no Mar Negro,

aatw«5c»A_Me^r*«*:4_---rr__rr_ ^vi_»_M-<i?ríJ__>__»._.i'._ w-**

Foi nomeado para servir na Escola
de Aprendizes Marinheiros da Bahia, o
Io tenente Arthur Freitas Seabra.

m_m
O publico só pocierA adquirir perfumadas,em excollcntea condições, na Perfumaria
Nunes — L» S. Francisco 25.

 -U ., o » tm

Pingos &_Respingos
A policia capitulou nn sua campanha con-

tra n ioeo do bicho.
Tira -de esperar I Para que foi o sr.

lírico Coelho prraiovcl-o a loterin cambo*
..cana ?

O bicho encheu-se de importâncias.

O directftr da Despesa Publica declarou
dispensável o. attestndo de honestidade 5a
viuvas 'Pensionistas do Thesouro.

¦— Seria muito difficil constatar essa ho-
nestídade.

l\-n\ .para todas ; algumas, pela sim-
pies Inépecçâò c'_ figura, -provariam cer in-
suspeita veis*»«

:.•!: *
Te .gramma dt Fortaleza :
,— "O secretario do Interior, dr, Sa-

boyis, para evitar manifestaçêcs pelo seu
anniversario, foi inspeccionar o Núcleo
-.gricola de Christina."

Um manifestante, dc crista calda, c.-cia-
ítiava de_con_obdo :

Essa baia foi-se t

* *
O sr. Mauricio de Lacerda protestou na

C_mara contra as opiniões injuriosas de
publicistas norte-americanos a respeito do
Brasil,

Entre outras coisas disseram elles que o
et. Seabra é nm nesroide.

Que querem I í o resultado da mania que
temos _e chamar á Bahia Mulata Velhi I

*
E a tal c.pivsição de aves ? Nada se

disse mais acerca delia...
Ao contrario ; naüa sc disse a não ser

c__*lla I pois nio se transformou em expo-
¦itio dc cães ?.

C_ rano A O.

T a Prmi*i. _¦ — Vestldinlios para me-
1-0. ruu_)cc Áinas. Enxovais para ba-
ptisados—Modas para senhoras; r, da As-
semhlca n. 100.

m_m m% _ in,

O general Ca°tano de Faria resolveu
admittir no Exercito tres • mil volun-

tarios especiaes para as pro_imas mano-

bras, que sc devem realizar na segunda

quinzena de setembro.
Ha certamente a verba para esse em-

prehcndimcnto, que reflectc bem sobre

a educação militar da nossa mocidade.
Mas comprehcnda o ministro da Guerra

o valor dessa sua deliberação.
Não ignora ü genctal Caetano que o

\ marechal Hermes fez incorporar ao ser-
1 viço militar uma porção dc voluntários

1 especiaes, que sairam das fileiras com

bem pouca instrucção.
E' necessário que aos d'agora sejam

ministrados maioers cuidados de te-

clinica 3_3ftar. O regimen dos volunta-

rius espeqâes não é máo em si mesmo.

O essencial é que 
'o utilizem bem.

,E' o que oceorre egualmente com as

linhas de tiro, que o ministro da Guerra

vae reorganizando com alguma difficul-

dade, mas com francas disposições de

as tornar lão prosperas como o foram

ao começo da sua orr/anizaeão.
Ao menos nessas coisas propriamente

militares o sr. Caetano deve ser, no

Ministério da Guerra, o mesmo general
que, na chefia do estado-maior, se irri-
tava com os erros dos ministros incom-

peícntcs.

ta, director da Escola de BeMa Artes,
que convidou s. cx. para assistir á festa
conimemoraiva do centenário da insii-
tuição do ensino das bellas artes uo Dia-
sil.

Hoje s. cx. presidirá ao despacho
collectivo do Ministério que se rejliza
no palácio ás 2 horas da ta'rde.

GRAVATAS Aà^^f
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Um funecionario extranuiner.rio da
Prefeitura referiu-se cm carta que nos
enviou ás considerações feitas pelo
Correio da Manhã, a propósito dj roso-
lução em aue está o dr. Azevedo Sodré
de dispensar os exiranu .leriirios, atten-
dendo ás necessidades e apuros dos eu-
fres municipaes. O referido extf .nu-
ruerario subordin.l-se — que remédio I—
ás resoluções que o Prefeito tomar, ipas,
diz elle c com razão, que antes dc serem
dispensados 0$ funecionarios 11 ie esíao
naquellas condições, deve o chefe do
municipio extinguir ds acqimulações
que permíttem que certos empregados
cffectivos, accumulem vários cargos, dc
sorte que entrara numa repartição par il
assignar o ponto, e saem para a: tiiri-
gir a outra onde fazem o mesmo,

E, verdade, verdade, o exíríinumcr.i-
rio que nos escreveu tem jnvii;.8$JB!(. |.-
zão lambem.

lírico tem fiirtiecido aos jorníes, a po-
licia é aubmcttIda if unia eo. dição !.,en\
pouco sy_ip;|Uiici i' muito mepps dí-
fensavei. O senador fluminense achÀ
qu'c fuucciotiaricS da policia são sub->
Vencionados pelos "bicheiro.", c po.
isso mesmo não lhes daõ Uni} caça
cm regra. •

Bem poucas vezes, essa instituição,
tem soffrido tamanha atírnnta. R;?ta
que a policia -trate de demonstrar, já
que não p,ide dctuitlir 05 delegados quo
dão cnii-.- ás objurgütorias <lo sr. Eí'cur
porque essas falcatruas "são muito bem
feitas", quç rciilnienls não __ir__in re-
lações não íú com os exploradores dõ
"carabof. \3fl0" do sr. Erico, coniò i,aiji--
.em com as casas em que, Xi^ra do
"ca_ibog.;jn}", se explora íi "orelha d_
jya".

O ministro da Marinha remetteu
hontem ao Supremo Tribunal as infor-
mações pedidas sobre a prisão do almi-

r. _ 4 _. t*  \T-.,„„rantê rcior_n_iQO ironscca _"..^o.
¦—,, ' mmtg -j. I"g> <» -t_au Ml '¦

PUNHOS e collarinl-.o. — Especialidade
Casa Manchester — Goncclvc_ Dia3 5,
¦ ,-¦ ——d ¦» <g» *>»—¦" " —¦—

O presidente da Republica não ob-
stante ser hontem o dia destinado ao
estudo de assumptos que devem figurar
no desoacho collectivo, para final solu-
ção, recebeu o ministro da Fazenda que
voltou a conferenciar sobre questões
orçamentarias e relativamente a recla-
mações que a respeito têm sido dirigidas
ao governo; o sr. Urbano Santos, que
agradeceu a visita que lhe mandara fa-
zer s. ex. durante o periodo de enfer-
niidade de que fora ascommettido; o
dr. Auríligo Iveal, chefe de policia, que
foi agradecer a9 felicitações uuè lhe di-
rigiti por oceasião de seu anniversario
natalicio e o p.rçffJsor Baptista da Cos-

'Recebemos um exemplar do relalo-
rio apresc-ntado ao Conselho Municipal
de Itajahy oclo superintendente da Cl-
mara daquella í\ cantada cidade de
Santa Catharina, o sr. Marcos Koadcr.

Por esse relatório, póde-sc aferir do
iprngresso c das excellenies condições a
qu*- chegou a cidade de Itajahy.

BIBLIOTHBCA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás _ i horas, no
r.yfen de Artes e Officios,

——¦ MQi «&¦ ¦» _¦— ¦ ¦¦¦"-¦¦•¦¦¦ —
•Continuam de pé as aceusações tno-

vidas contra a policia pelo sr, Erico
Coelho, sem que os delegados do sr,
Aurelino Leal, ou o próprio sr. Aure-
lino, tentem pol-as abaixo.

O sr. Erico é homem que, desimpe-
dido de conveniências, não põe entraves
á lingua. Depois quc eile entendeu
de dar combate ao seu "jogo cambo-
geano", então, perdeu de todo aquelles
restos de timidez que o inhibiam dc
manifestar a sua máxima opinião sobre
or, problemas sociaes.

Através daa entrevistai que o *r.

O contra-.torpedeiro Alagtiàs, do etn--
mando do canii-o úe corveta. Hiud Ta.
vares, dCstjcado na Bahia, (ili serviço
da nossíi neutralidade, partirá dali para
esta ciipital, logo que chegue áquello
porto o cruzador Tynibira, do com-
mando dij capitão dí fragata í'\cri .!:_
da Silva.-
»¦:*— i'*i»*--_^-«o*^g»*^M?-.i-«p--»*_-»a mm ¦ -

CAMISAS—O que h'i íí melhor e rUz-ni
te—C.15.1 Mtui-ieitet —• Gnftçnl.e,! Dia-, $.j-¦• — '--,*tg-o_<aã_--»_,- . - ¦ •

ítcinie-se hoje, ás a horas da *.'_:_..
para tratar das 'eleições realizadas r.osi
Estados de -".cr-niimbuco e Rio do Ja.-lícito, _ KH.misjáQ dc Podcre? do £c<
nado.-

O che;'- do Eslado iM.iior d} Arnv_
da recebeu tclegramma coimi-unicondo1
a.partid,. _,}:_.;_ dy Rio Grande para.
Pelotas, do vapor Carlos Cpr.es,

U caeie ço «vãiüdo
da recebeu liontem um
corrtm'andant<_ <lp Bínj
cor_ini«uc_iid_ ter pá
ante-hoDl.m. com der.
do ..'orotilií, levando :
tão-tVoent-, llciror Pe
couunindante miliia

.Maior aa Arma»
1 lelegramnra do
,i.iitii Constcnt,
ri ido 'de ücleiu
ir.o á 'Tornando

bordo o capi-
igão, noir,ea:ío
ilha, em

stituição fo sçu collega Sérgio An>i. .'-
Pinto'. '

O sr. -Pandiá Calogeras reiterou at.
delegado fiscal cm Pernambuco a recom-
me .dação de enviar ao Thesouro as iu-
formações prestadas pelo engenheiro-
chefe do Districto .'ei.tfraphico, relai.'-
vas ao desembarque de c.irvão de t)C>!-_
em Fernando de Noronha, realizado de
bordo de um vapor hollandez, afim do
se poder dar solução ao pedido, de cr..\.
ção de um posto fiscal ila dita illi..„.f_.:'.<x
DCld referido íiú_C£.an_u_ÍA___ - '•- —. *

_!_ '-
¦crS
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CORREIO BA MANHÃ — Quarta-feira, 9 de Agosto de 1916

o se» 'cisip iim e a
CQMMISSiQ | '0BÇ1ENTP

fÊsoj-cvcVnos: uirt .encftii 
*d'o Exfér-

cito:'"Ha, inuito; qVlc apreciamos . sr.
Cineinato -Braga c -consideramos tfe
grande valor seu estudos . trabalho.^
orçamentário... 1

Seu ultimo «p.recer, divergindo tía
maioria da commissão de Finanças ida
Câmara dos -Deputados, «Sitisciii-nps ver-
dàdeira admiração, pela clareza da «x-
posiçüò sobt. nossa situação' financeira

.como pelo .tiyibklho» estatístico ipara
.reunir os prepiosos etçiiictitos- que sèr*!^^ ^\t um valé( mesm_ de poucoviram de^base a sua irrefutável argii- ' valof,-írlinra époc. como esta, em que¦mteritação.

Qiu-m le. esse luminoso! ¦ trabalho
não pikle ler duvida sabre as condi-

,<;ões prementes do deplorável estado a
.que cheiramos em desorganização so-

,ci,il e scri'o.4 apuros pari solução dos
nossos compromissos financeiros. , .

Sugerindo medidas paw, os importai.-
tes prc/blemas c|iio tjnBáínçátn. a mair-
cli'» da nossa vida nacional, lembra s.'ex. a snppressão dos âel«Jid«4.; suspen.
são de pagamento do"! .ias feriados) aos
operários; reducção do nosso exercito,
princiiialrrfcntc da sita offielajidads, por
excessiva; «rediicçSd dos .ilvios da
nossa esquadra, chi a.tivi_adç, a,, mi-
nimp possivel, desarmando-se a outra
parle para empregar uo 'trJtJspo-to.de

.mercadorias. Por firti, Seriamente im-
pressionado com A cifra -colossal de
¦duzentos c quarenta mil CÕnto», que
dispendemos com o funccionalistno,-termina declartindo qife votará contra
todas as propostas dc atigniento dc Lm-
postos por julgal-as improcedentes ante
ó prodigalidade com que são gastos os
ámposlos arrecadados preíenlemcnte.

.' i/V primeira parte do trabalho de s.'cx. causou-nos liituprcssáo lão agrada-
vet pela- Sua clareza quanto alarmante
ipcios resultados da .maretria com que
estereotipou . quadro negro do nosso
preséntd financeiro.

'Cornávamos encontrar na segunda
jpar.tc os meios práticos de combater

• tanta cálanúdailc quando passamos pela
idecepçãá ~e vêr s. ex. ifionetrar 'num

jJabyrlnliJfi do caminhos intransitáveis
que não nos pírmilfem sequer procu-
iur saidas. ¦

Imagine-se que s. ex. entende que,
, entre liiedítlaS realizáveis, deve-se la-
ivnar a K&_-í'£síi- de funecionarios pu-"jlicos de todas as «_hí'„orias. de ge-
íiçraes, ,officla'es sirperiores c subalter-

iiios de mar e terra, transformar .e
, completamente "nosso regimen burocra-
.íico, e' tttdo islo -sem um golpe U''Esta-
;di> transformando o governo consfcitu-
cional em franca e Ostensiva dictadura.

'Deante dc «tanta. ..-oposição honila e
¦•tanta, previdência íeia, .lastimamos a' esquivauça .0 •illustre deputado pau-

j lista em procurai) as causas de todas
essas calamidades, naturalmente, para
evitar a denuncia «los Verdadeiros cid-

;.pados eutr-e os «juaos figura sua eme-
1 o-ila pessoa. -

O excesso dc pessoal do funccionalis-
.nio civil c militar; ás diárias dos ope-

.•rimos eul dias feriados; as reformas
'dc offieiaes validos ' c ,-iposemailorias

Uma entrevista eom
o ex-fiel Salgado

' J,embrei-me de arranjar uma entre-
vvista- sensacional, para facilitar a ae-
iceitaç.o de um vale arredondado

a quo-radeira, mais forte que a demo-
cracia, -"nivelou todas as classes, c era
quedas queixas contra a sorte, partidas
do mais __mílde -dos reporters não são
menos filndas que os suspiros saídos¦ias entranhas dos «lesprotegidos pro-
prietarios do ruas dc casas!.

Mas não procurei qualquer político.
As, entrevistas com «politicos deixaram

«de ser sensacionaos, ha muito tempo.
O. qnc elles dizem não interessa o pu-

^biicó, farto de saber o que fazem.
iRcsolyi bater á porta dc maior sueces-¦so. 'Dirigi-me ao ex-fiel Salgado que,•segundo noticiou um vespertino, acaba
de regressar a esta capital, depois de
longa e tranquilla ausência,.

E encontrei-o? Encontrei-o, sim sc-
iihores, Não é estranhavel,— parece-me — que alguém encontre em vinte
minutos um liomem cujo paradeiro a
policia durante tantos annos tem igno-
rado.

Achei o extraordinário homem muito
bem conservado. Não fosse elle Salga-
do... Examinava umas lindas jóias cx-
.postas em certa vitrine da rua do Ou-
vidor, quando llie pedi que me conce-
desse dois momentos de âttenção. Es-
tava elegantemente vestido, como era
de prever, e envolto, por causa do frio,
muna larga capai A capa, como os se-
ilhotes já adivinharam, era preta.Pois não, cavalheiro.., Estou ás
suas ordens.

Sei que é o fiel...
Perdão. Quando era fiel já não

o era. Entre mira e a pescada ha uma
<iif ferença. Ou mais «le uma — porque
ainda não houve quem me pescasse.

Ji sorriu. Falava mansamente.
Achei o Salgado doce.
Para que nenhum sobresalto tivesse,

assegttrei-Uie que nem sequer supplente
dc delegado havia sido, em qualquer
época, para entrar de graça nos théà-
tros.

Elle é que tratou de socegar-me.
Não. siipnonha que me causa ai-

gum receio. Ponha o scu coração á
larga. Sinto-me absolutamente seguro.
Neste paiz a liberdade de locomoção é
ainda uma .verdade. Ií outras limitas,
ainda .memores, egualmente o são.

Disse-lhe quem era c que desejava
ouvil-o.

Tois vamos a um café.
Fomos. Ao primeiro gole o famoso

dcsappa recido tirou os óculos, liimpq.t-
os'cuidadosamente com o lanço, c diz-

responder«le es 
eVt_doríi 

na po ülbV.como"! *<*«. a responder ás «uni. as mw
«tildas as outras fontes mol.unientaes ej'*>s- Ufa óculos. Naci-e1 como ri policia.
csíandalosaÈ por onde se escoam os! . - lslílva -quasi-toda gente eonven-
din.heiros públicos, desviados das appli-i «da, «le que o senhor era morto ha
cações que trariani proveito moral -j vários annos...
material á cominiinlião social, são deter- — E exacto. Muita graça achei na
minadas por leis do Congresso Nacio-1 falsa noticia. Morto, eu, um dos lio-
nal, do qual s. ex. faz parte desde a 1 meus mais vivos desta terra I
Coitslilumlc, concortlatido ou pelo in.c-| — Emquaaito o julgavam assassina-
nos cóiiseilt.indo na votação dessas leis.'do, o senhor.,,

Se presidentes clã Republica, minis- — Procurava refazer-me em mais
tros c outros funecionarios têm feito i proi«icio clima... E' o que ainda erra-
despesas c assumido compromissos ex- damerftc muita gente acredita, c o que
írà-leg-es, coniam para isso eom a har nubli^ou ha poucos dias uma folha.
bHua connivçncia do Cungresso im- Náda irenos ccr|0> Nunca sai do Bra-
possibilitado de responsabilizal-os porjsi] m,m ,1(, Rio dc janeiro. Adoro esta
sarem esses abusos geralmente com- L;. d 0ndè estarin melhor do quemetidos ;.ar;1 satisfazer pedidos OU at- = 

]-.,'¦, 
» ¦ . . t '

"teflücr iiit-orAííi-ti tins nronrlna _on_rres-1V' : rvu l
sistas.

U 111 II >__.'\JUl_U3J, v_-i uv íiiiin ¦ 1 ii «IJ..I .
enveredou por estradas intransitáveis does c documentos de modo a provar
em busca dc medidas para .1103 altiviar U prcscripçao... ....
dos males que nos fiffligem. por qii. — Sim. Essa ínTormaçao e verda-
não lembrou s, cx. da eliminação do | deira. Vjvo desembaraçadamente, mas

interesses dos próprios congres-, . .. I pa.aiso I
vez que o sr. Cincinalo Braga — --' -I1"* ^^ diversas certi-

estradas intransitáveis doe

Congresso Nacional, principal culpado
«ia depressão moral, material e financei-
ra em que nos achamos?

gosto 
'das 

coisas muito direitas. Nada
custa á gente ter papeis cm ordem. No
meu caso tenho a attender a duas

Simples observação do modo por quèI prèsci-ipçSes: a mofaJ c a legal. A pri-
desempenham dos -;eus deveres depu- meira ja me veiu lia muito tempo:

curlo é o seu prazo, no nosso paiz,

mo, có deparamos, desacatos tios
elementares preceitos tio critério

t;:«los c senadores, tratiquillos pela fal
Ia de eorrectivos para o menosprezo
com que tratam . -cansa publica, basta
.para serem, essas agremiações, conile-
ninadas.

Sc .voltamos as yisTÍTs par. .. .áver* ..^^ Foi c(ii_. qUe sompn, cvUd.

Mas quanto á segunda já 0 mesmo não
suecede, e sempre é bom o cumpri-
mento de formalidades, cm dadas si-
tiKições. Não gosto de dar trabalho á

mau
bom j

senhor
CS

If

vc diariamente o numero dc

_! Pana que in-commodar inutilmente au-
•1-1 ¦ .-, i-,i.-i:or despi-eocàipação dasi toridades policiaes .e juizes, tão sobre-

conseqüências dos seus actos. I carroçados dc serviço como andam? O
Vemos os Estados entregues ás aly-

igárchias <]iic. os .reduziram á miséria c
á vergonhosas, execuções ou ameaças de
crenores nacionaes ? estraii-gciros, oui
eiitão ficar quasi sem apoio um gover-1
nítdor nue se oppõ.; a ver o seu torrão'

inquéritos e de procefsos que por alu
são,iniciados. Já basto 03 novos. Que
será desse3 delegados e magistrados
se tiverem de voltar aos velhos e es-
quecidos? O trabalho da policia e co-
lossal, e augmentaim os crimes de dia
para dia. Os attentados contra a pro-
priedade, então, são de arrepiar! Eu
lá em casa passo as noites cheio, de
cautelas. Já comprei um cão que e um
tigre.

Li ainda que, de posse das certi-
does requeridas, o senhor vae consti-
tuir advogado para solicitar -Uma ordem
de habeas-corptis preventivo...

E' lambem verdade. Confio muito
nas autoridades, e emquanto o meu
caso não está prescripto, — porque
ainda falta um pouco para isso — nada
receio que me aconteça. Mas depois,
pôde haver alguma violência. Quando
não existir motivo algum para que me

prendam, poderá não faltar quem mc
apanhe e me metta no xadrez. Vou cm
busca do grande remédio da lei. Pre-
ciso da protecção sagrada da justiça.
O habeas-corpus é a fortaleza dos fra-
cos. Contra o fogo tremendo da vio-
lencia ponho á minha frente a trin-
cheira da toga. A lei acima de tudo.
Digo-lhe isto em portuguez, porque,
como o Medeiros e outros, sou inteira-
mente contrario ao latim. De linguas
já são demais as vivas — e as com-
pridas. Constou que o senhor ia tratar ue
rehabilitar-se...

Tratei de habilitar-me, o que era
obra mais difficil. Eehabilitar-me? Dc
que? Para que? De que me aceusam.
— ou antes — de que me accusnram t
Sim, ponhamos isso no passado. Des-
vici do Thesouro certa somma? Mas
quantos outros, sem terem provocado a
grita que levantei, fizeram a mesma
coisa com processos differentcs e dit:
ferença muito maior de quantia? Deixei
um grande saldo -no Thesouro, e abun-
dante foi o dinheiro que para lá entrou
depois que eu sai. O Thesouro entre-
tanto ha muito tempo está vasio, e os
responsáveis não cuidam, ao que parece,
de rehabiütação alguma. E olhe que
antes dc mim... .

Vejo que se sente a vontade...
Naturalmente. Aguardo apenas que

se cümplete o tempo da prescrinçáo parti
falar grosso e dizer em publico o que
penso. Estou cansado de descansar.
Terei cm breve uma vida bnilunte de
sociedade, e o senhor verá o meu pro-
cedimento. Ou imagina «pie sou pcor
que os outros? .

 Não, longe de num tal idéa. nem
sei quo...

Vejo que o senhor conhece per-
feilamentc o nosso paiz. Ou melhor —

que conhece o imitido. Porque Ia tora,
segundo informações fidedignas, a coisa
é mais ou menos a mesma.

Estava eu a achar muito sal em Sal-
gado c a querer continuar a ottvil-o
por mais alguns quartos d'hora, quando
vi «pie puxava o relógio:

Sinto ter que interromper a con-
versa. Mas lenho um encoplro,

Com o seu advogada?
Não. Um negocio. Uma empresa

de grandes capitães que me quer para
tbesourciro...

Ah!
Não me sorri o cargo, Muito tra-

balhoso e de muita responsabilidade.
Mas os homens fazem questão da minha
pessoa... Não sei ainda que lhes respon-
der. Vou pedir-#tes que esperem. Mes-
mo porque agora estou oecupadis-
simo...

 ?
 Estou a fazer um desenvolvido

trabalho contra o absurdo alvitre de ura
imposto sobre a renda. O senhor já viu
maior iniqüidade? Seria para levantar
este povo!

Levantou-se como se fosse o povo
 mas para ir embora. E despediu-sc,

dizendo-mc:
Que achou do que mc ouviu sobre

os desvios do Thesouro? Que lhe pa-
receu o Salgado?

Uni pouco apimentado, mas in-
teressante.

,T. REPOltTER.
¦Ennimwa* ___g__j__gg 

•wiaagff«t>ajte4«iCTtagawttigc,-)t

em
Matto Grosso

A Assembléa matto*
grossense di-

verte-se em aggredir o
governo

Cuyaba', 7 (Do correspondente). —
Em defesa do governo, continuam a
affluir poderosos elementos em vários
municípios, sendo geral a indignação
contra o senador Azeredo, que quer en-
sanguentar o Estado, não obstante ter
o governo até hoje procurado evitar o
choque entre as forças legaes. e as que
o mesmo senador estimula para a lula.

A capital continua cm perfeita calma,
apezar da arrogância c provocações dos
adversários do governo.

A Assembléa tcrii funecionado com
as galerias cheias, sendo o unico tra-
balho as aggressões ao governo e aos
seus amigos, sem que estas sejam apar-
tendas. Não se pôde exigia-, maior tolc-
rancia que a existente por parte do go-
verno e dos seus amigos.

A população do paiz já deve estar
convencida da perfídia telcgraphica dós
adeptos do senador Azeredo para justi-
ficar o crime inaudito que está prati-
cando contra o seu Estado.

As forijas revoltosas de Henrique
Paes continuam a praticar depredações
nos mesmos logares, recrutando cam-
pouios; alguns fogem para o matto,
abandonando as familias.

Espera-se qtte essas forças colligadas
marchem breve sobre a capital,

¦ .¦¦ -W-tt <»¦___> ¦&» D_.la 1 «.,—.—. 

V1BA POLÍTICA

Um accordo para Goyaz ?
lísÉIveram hontem, á noite, r.o pálãciò

do governo, cm con ferencia com o clitíe
òc Estado, o. deputados goyanos líamos
Caiado e llermeucgildo de 'Moraes. O n*-
sttrapto da palestra versou sobre a situação
¦política dc Goyaz, tendo sido trocadas idéa3
sobre a possibilidade dc um accordo entre
aü ditas facções em cheque,

Ficou combinada pára boja tuna nova
conferência, que terá logar ás 9 horas <ía.
noite, no Catteteí e na qual tomarão parte
aí bancadas goyanás do Senado c da Ca-
mara.

Podemos adeantar que o accordo que se
ptetende ê sobre o problema da suecessão
governamental.
— -nTatt«> iajji ¦> gai — ¦

8 O Sf, ÀlUnO M ípopias do sr. Wencesláo
in tá

realizal-o

alienado a estrangeiros conluiados com
políticos nacionaes para saciedade de
amliiçõos claiHleátiflíts e deshonestas.

Deante deste quadro pavoroso da nos-
Sa situação divisamos no lioriznnte tttt-

ían,. SShVprt^Ã8,^.! São Paulo tem um desejo 8 quer
não nos c licito prever até quando po-
«leremos contar com independência da
.nossa nacionalidade livre dos vexames
a que ficam expostas as instituições de
qualquer natureza dirigidas por servi-
<;,'.<¦¦_ incompetentes e «IcshonestOs.

Nestas condições só nos cumpro à.p-
pellar para providencias oceasionaes
que mais.de uma vez tem vindo cm
nosso auxilio ou cittno... aguardar que. algum elemento ¦poderoso e de acção
decisiva, capaz de supprimir esses mi-

¦ 'sci-os timoneiros, venha cm soccorro da
nftssa infeliz pátria, parn eonfial-a á
vontade mais finii.' c deliberam? ser*
vida pnr .pcsso.il honesto, digno, pátrio-ita e leal.

I iAt_ l.í... ¦D'i-!is se compadeça dos
nossos destinos."

—<*»>-.»«-___-_-.
ÍV EXPOSIÇÃO DE

AVICULTURA
Leilão de excellentes aves

dc pura raça
o Leiloeiro VIRGÍLIO

' Fav* leilão hoje1, ò Ho corrente, ao'jnein dia, no re.-iiüo onde funcciono-.i a
: 3". Exposição de Avicultura, no terreno

«Ui antigo Convento da Ajuda, no fim
da Avenida Rio Branco, dc: lindas e
excellentes gàllitihas_de raça, marrecos,
etc, nmitos dclits premiados, .perten-
ci-utes a vários «los mais importantes
e-iposilorcs, o que tudo ali estará uo
neto do leilão.
¦*._ _."^rrst^g^Ma^tfrt.^-- »

O novo arcebispo de
Olinda

SUA PARTIDA

S. Paulo, 7 dc agosto (Do corres-
pendente) — De quando cm vez o pre-
sidente Altino Arames vae a Guarâtin-
jíuetá, especialmente para visitar o sr.'{odrigues Alves. .Mesmo por serem sa-
bídos os motivos dessas viagens petio-
dicas do presidente, passam cilas quasi
despercebidas, tanto mais que s.. ex. as
faz cm domingo, dia cm que a cidade se
diverte ou dorme. Não foi assim, po*
rém, a viagem de hontem. Com o sr.
Altino Arautcs foi o sr. Oscar Rodri-
gues Alves, secretario do Interior. Ou
porque alguma indiscreção houvesse, ou
porque tivesse já constado algo sobre o
assumpto, ha dias, o que é certo é que
se espalhou, em rodas políticas, com
excellentes fundamentos que a viagem
rio sr. Aitino Ararités tinha relação com
um importante problema por s.cx. agi-
tado ua ultima mensagem e ja farta,
mente eoinmentado, aliás com sympathia
e enthusiasmo, por jornaes daqui e do
Rio.

•disseram-nos que o sr. Altino Aran-
tes íóra expor ao sr. Rodrigues Alves
os meios que lhe pareciam capazes de
ajudar ou niesmo determinar a solução
do magno problema era foco. Ainda a
respeito do asstimplo se falava hoje, em
circitlos bem informados, que dois per-
sònagcils cariocas conferenciariam hojo
com o presidente, 110 sentido de ser es.
boçãdà a questão pratica, visto estar
São ['aula verdadeiramente resolvido a
executar um plano que a muitos sc terá
talvez afigurado um bello sonho...

¦I-'' possível que as reservas que se
guardara agora, em torno do problema
a «íuc vimos alluillndo, já não tenham
rai-.ãci de ser amanhã. Saher-se-á, então,
que alguma coisa já sc tem feito, para
encaminhar satisfactoriamente uma vc-
lha àsnifaçSo paulista agora pleriainente
amparada pela palavra e pela acção do
governo.

O que já transpira 6 que o sr. Rodri-
gnes Alves recebeu com as mais ani-
niadoras Sympathias e com fortes esti-
mulos o piano do presidente Altino

O ^emoarque, pari Pernambuco, de
.d. Sebastião Leme, cx->liispo auxiliar
desta diocese e.novo arcebispo de
Olinda, realizn-sè hoje, ás 11 horas da
manhã, a bordo do vapor ÍÜIIJj Barbosa,
fio Lloyd Brasileiro, como forno, ns pri-
nieiros a noticiar. ¦ . .

O embarque realizar-se-á no Cáes Ara! 
V a..lmn,° que, *Sao ' aul° er'ci,'"*

_r..tiá. c .ão .10 armazém ia, como foi ,ran'. facilmente poderosos cooperado-
noticiado fs da sua acçao. Indo faz crer que da

troca de idi-as entre o sr. Aluno Aran-
tes e os «'lois "personagens referidos aci-
ma, resultará alguma coisa de concreto,
de pratico, de exeqüível, em favor de
uni emprehendimento de ihcomparavel
alcance econômico para o Estado.
..<¦¦ ¦¦¦¦¦ mmWkW__\ -*>M_B»«#i HmPm.it —
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UAXSEA.TICíV nclnin rle todns !
•— ~'jr*3.f>r.>-tf2»-e--S^*»— -'««¦"A guerra e a mulher"

A PRÓXIMA COMF„R_*NCIA DE
COELHO NETTO

' O sf. Coelho N'etn fará amanhã, ás 8«horas da noite, un Club -Militar, uma'
conferência sob o thema — A guerra c
a Mulher,

. \ r-iM-srz dc tempo não permitte á
dire.ctoria do Cluh fazer convites, rm-
hera sejani .publicas as conferências do
Club.

'KífizaíniBC os s.gttintes -por alma de:
Graciano José Machado, ás 10 hor.in,

na egreja matriz do Engenho Noyo;
Coronel Oscar Magne Curty, ás 9 lio-

ras. na c:-'rc:a dc S. Francisco dc -l'au-
Ia:• Oswaldo ErrjriJá, áí 9 horas, nâ ma-
triz do Ens.en'10 Novo:

Alzira Garcia, ás S 1 j_, .a cgrcj*a de
V. S. da Piedade;

•Maria' Miranda .Lemos Magalhães* ás
0 i.'-\ x\a matriz do larfn do Machado:« iKrneslo Gucdca 'Alcoforado, ás 9 1)3,
«ia egreja de S. Francisco «ie Paula;' Ignacio Ribeiro de Carvalho, ás o l|-,
ria egreja Vle S. Gonçalo Garcia, noCampo de SanCAr.m:

: Aluizio da Silva Torres, ás 9 i|e, na
fítgrcja Aa S. Francisco dc Paula;

Alfredo Martins Fontes, ,'is o horhs,
J3a matriz; do Engenho Novo;
f Paulo -líroelein, ás o i|2, na cgrej'a

Francisco do Ppyd*..jíe.jj. Franc

O "Benjamin Constant"
SUA OêFICIA.IDADE DESPEDE-SE

J>0 GOVERNADOR DA BAHIA
Bahia, 8 — (Do correspondente) —

A ofíiçialidade do Benjamin Constant-foi ao palácio Rio Eranco levar as
sins despedidas ao governador, por ter
de seguir hoj'c para a't.

—¦ , .. . ".•C^UXBlMQ^I ¦ II m—.~m

E-.crevéhi-iios de Catagüázes (Mi-
nas):"Sou leitor ijiario do Cíiitcío rf.i Mu-
nhã c muito grato a esse jornal pcla de-
íesa que faz 1103 novos ataques que que-
rcin fazer contra as tilgihciras tr povo.
Não seria mais justo «jue o governo,
antes dc lançar. novos impostos, fizes-
se ccc.noiui.is e mesmo, se fosse possi-
vel, obter do Congresso, uma lei para
que Se fizesse uma devassa na niaiiei-
ra .que os actuaes ricaços, politicos
principalmente, conseguiram tão grau-
des fortunas da noite para o dia, para
o fim de confiscar-lhes os bens mal
adquiridos? :

Quanto a economia?, vou narrar-lhe
mais uma despesa sem opportunidade
actual: Calãgnazes, além de uma linha
tclephonica que a liga a muitos munici-
pios vizinhos o a cs'açÕe.. da Lcopokli-
na, tem dentro da cidade tambem uma
estação da Leopoldina Railivay com tc-
legraplio para todas as partes; pois
bem, por ser residência do illustre pre-
sidente da Câmara dos Deputados, o
actaial governo contratou com Lcopol-
«lina a installação de uma linha «.-special
para o Telcgrapho Nacional, obrigando-
se a pagar (dizem) a quantia t!e 3a con-
tos por esse serviço, c essa installação
trará ao Thesouro mais o encargo com
as despesas do pessoal e aluguel de
casa para essa nova estação do Tele-
grapho Nacional 1

Mas para isso, o que é preciso? No-
vos impostos na carne secea, assucar,
transportes, etc. II! Quando teremos,
meu Deus, na presidência da Rcpubli-
ca, um hotiieln honesto, enérgico e que
saiba onde tem o nariz? Seu admirador
•e constante leitor, Tubitrcio da Annun-
eiaçiio. — Cataguazes, 6 dc agosto de
19111."

.iro*¦**>"! "¦*__.*• m Urgi-- ¦ ¦ - — ¦—

Os alumnos da Escola de Aviação da
Marinha realizaram hontem. vários vôos
sobre a nossa bahia, cm tun dos hydro-
planos "Curtiss", partindo o appare-
llio de uma das carteiras do Arsenal de
Marinha, dirigido pelo mecânico . con-
tratado Orton W, lloovcr. que foi au-
xiliado pelo i° tenente Augusto Schort.

O hydro fez tini bom vôo, t«>:idp per-
corrido cerca de dois mil metros, numa
altura nunca inferior a dez meiros,

Todos os alumnos de aviação da Ma-
rinha acompanharam as experiências,
mostrando aos jovens offieiaes os va-
rios "trues" do apparelho.
¦¦¦¦' ¦¦ «*rg^--a»-<*!_t'^»-g3»P»-« ¦*

A flEFilü ELEITORAL
mem, sol) a pÂsidcnciii
etio dc Paiva í'eom a
mador A. Guanfil);

AS COMMISSÕES OA GAMARA
Reunião da de Finanças
Com a presença dos srs. Cincinato

Braga, Balthazar Pereira, Galeão Car-
valhal, Octavio Matigabeira, Harbosa
Lima c Justiniano de Serpa, esteve hon-
tem reunida a commissão de Finanças
da Câmara, sob a presidência do sr.
Antônio Carlos.

O sr. Justiniano dc Serpa leu os se.
guintes pareceres: favorável á abertura
do credito de 1 :afio$i99, pe!o Ministério
da Viação, para pagamento devido a
Eugênio Vidal Leite Ribeiro, 3° ofíicial
aposentado dos Correios de Minas e re.
ftrenlcs aos vencimentos que deixou de
perceber no período dc 17 de janeiro
a ,1 dc novembro ue 1912; favorável á
abertura do credito de 8oo?ooo, pelo
Ministério da Guerra, para o pagamen-
to da gratificação devida ao mestre dc
gymnastica, em disponibilidade, da cx-
lincta companhia de artífices do Arsc.
nal de Guerra desta capital, Paulino
Francisco Paes Barreto c relativa ao
periodo de 1 de janeirb a 31 de dezem*
bro de 1915; favorável á abertura do
credito dc 357:7i7$79<>, pelo Ministério
do Interior, para pagamento das despe-
sas feitas administrativamente pela Fa-
culdade de Medicina da Bahia, nos
exercícios de 1913-1914; favorável ..á
abertura do credito de 15:126^365, para
oceorrer ao pagamento devidoá«i. Con*
stança Alves Franco de Mello Barreto,
em virtude de sentença judiaciaria.

O sr. Augusto Pestana apresentou
substitutivo ao projecto n. 71 de 1916,
autorizando o governo a entrar em ac-
cordo com o governo do Estado de Per.
nambuco, para o fim de «pcrnnttar os
terrenos necessários para os depósitos»
de oleo combustível e estação elevatória
do serviço de esgotos na arca do cffea
do porto de Recife, pelo terreno outr'o-
ra oecupado pcla Recife Dranaae, com
todas as suas bemfeitorias.

O sr. Alberto Maranhão apresentou o
fcu parecer contrario ás emendas e sub-
stitutivo offcrecidos ao parecer da com-
missão de Constituição relativos ao caso
do Espirito Santo, ao qual o sr. Bar-
bosa Lima formulou voto em separado,
favorável ao substitutivo do sr. Mauri-
cio de Lacerda..

U sr. Barbosa Lima pediu vista do
parecer do sr. Justiniano de Serpa, au>
torizando a abertura do credito de réis
5:50o$ooo, pelo Ministério da Fazenda,
para pagamento do prêmio a que têm
direito os srs. A. C. Pereira & C,
pela couslritcção do rebocador nacional
Neptuno, e do parecer do sr. Alberto
Maranhão sobre o projecto n. S7 de
1916, que reorganiza a secretaria da po-
licia do Districto Federal.

Por fim. o sr. Barbosa Lima re«|iterc.
que a commissão solicitasse do Minis-
terio da Fazenda a descriminação das
verbas ns. - c 17" do respectivo orça-
mento e do Ministério da Agricultura a
verba n. 17°, para que se pudesse pro-
ceder com mais justiça e razão nas pro-
jectadas economias.
..,...¦¦-,-. ¦"¦^__g_*<fe~<ffi>-t|fc.fc_Wi ¦¦

NOTICIAS I)E ALAGOAS
Maceió, S — (A. A.) — O Tl.ie.ou'

ro do Estado concluiu hontem o paga-
mento do funccionalisiiio, relativo ao
mez de julho findo.

Maceió, 8 — (A. A.) — A reparti
ção de. Hygiene conseguiu extinguir a
epidemia da varíola que ameaçava esta
capital. Do Hospital dc Isolamento já
saiu o ultimo doente que ali sc achava
em tratamento.

Mncció, 8 — (A. A.) —1 O centro
intellcctual, denominado "Liga dos Da-
vidistas", realizou, no theatro Delicia,
tim festival que esteve muito concor-
rido.

——K. mt4m%e*^trtm\-mP*mm - —<

•;0 despacho collectivo
OS DECRETOS QUE SERÃO ASSI-
GNA.OS NA PASTA DA GUERRA
No despacho collectivo de hoje, entre

outros decretos da pasta da Guerra,
serão submcítidos á assignatura do pre-
sidíutc da Republica .os seguintes:

.Reformando o tcnt-ntc-eoronrl de in-
fanteria Adolpho José de Carvalho e.
o 2" (enente intendente Manoel Gonçal-
ves de Medeiros;

Concedendo a gratificação addicional
de 10 0|" ao professor do Collegio Mili-
tar. desta capital dr, Álvaro dc Paula
Guimarães;

Reformando o Io sargento archívista
Zcfcriii.. Rodrigues do Nascimento e
os miisii -r. de 1* classe'Francisco Mar-
Cal Rpiirigii*. e Calixío Moreira Maia;

Promovendo os offieiaes cujos norfics
demos ha dias. *-

, .uhiieJs-i ftÜaJ.
•jiiy ac*3iv3-)_- íssj

Keuniu-sc
do senador Buc
presença do senador A. liuaHihara
deputados Augusto de Freitas, Ghristia
no Brasil e Alberto Sarmento, a com-
missão mixta da reforma eleitoral..

Entre outras emendas, a commissão
que sc reuniu na Câmara, resolveu ac-
ceifar a do sr. Francisco Bressanc, d«--
terminando que o . fiscal que fór elei-
tor de outro municipio, districto de paz,ou secção eleitora), vete onde estiver
exercendo as suas funeções; reduzindo
a dois, cm voz de quatro, os livros dc
aetas; c resolvendo «|ue o juiz de direi-
to da sede da comarca, logo que receba
os livros eleitoraes, destinados á elei-
ção. remetta-os pelo Coitcío, e ein tem-
po, dois a cada um dos tabclliãcs e
offieiaes do registro civil designados
para servirem de secretários das mesas
eleitoraes.

A' emenda do sr. Bressanc, sobre, a
organização das mesas, ficou resolvido
que 6 sr. Augusto dc Freitas apresen-
tasse um. substitutivo.

Ainda outras emendas, sem grande
importância, do mesmo sr. Bressanc,
foram objeeto de discussão, sendo umas
acecitas e outras rejeitadas.

Sobre a organização da> mesas ciei-
toraes do Districto Federal foi accci-
ta a emenda da bancada carioca, dc au-
toria do sr. Pereira Braga, com insi-
gnificantes modificações.

Depois da commissão deliberar sobre
muitas outras emendas, do pequeno in-
tcicsse, foram suspensos os trabalhos.
Denlro. de poucos dias o sr. Augusto
dc Freitas apresentará o parecer da rc-
forma eleitoral, redigido de. accordo
com as ir.-diíicaçüeõiã.s. provenientes das
emendas açccuas, sendo, para isso,con-
vocada umi outra reunião, que será a-nlíima,

iwf,'> a'., ._>.("_c» lf.W*ít<n_ O í oisnU"-1.

ITAN.SEATICA acinin de tortas !

Notas interessantes sobre o
sarvão nacional

Continua a augmentar cxtranrjin.v
riamento a rxporiaeão do carvão nas
minas de S. Jcronymo, 110 Rio Grando
do Sul. A Argentina, principalmente,
tem-n'o consumido bastante. A Com-
panhia Argentina Sud-Atlatttica, só
para experiências praticas preliminar
ves, iá transportou cerca da 2.000 to-
neladas.

Ein varias casas brasileiras <.c con.-
mercio era Buenos Aires, aquelle pro-
dileto tein sido exposto em amostras,
com as necessárias ínformaçiles.

O nosso consulado na capital Argen-
tina visando facilitar o transporte do
carvão brasileiro, tomou acertadas pro-
videncias nesse sentido.

Segundo informações offieiaes do
governo do Rio Grande do Sul, o preço
por tonelada, posta a bordo, é de trinta
mil réis, e com o frcti-, até o porto dc
Buenos Aires é de trinta shillings, ha
grande margem para lucro, uma vez
que o preço do carvão de Cardiff, é,
presentemente, de 40 pesos, ouro ar-
gentino, e o do americano 27 pesos.
ouro.- Redii-iiulo-sc c=sas quantidades a
papel argentino, cheg.i-se á seguinte
conclusão r

Preço de venda em Buenos Aires:
Carvão nacional, pesos, papel $ 3.. .00
Carvão Cardiff. peses, papel. S 90.91
Carvão Americano, pesos, pa-
pel $ 6r..i?
Pnr onde so vc qnc o combustível

nacional tem a perspectiva favorável,
em preço scobre o Cardiff, dc pesos,
papel. $ 56.01. c sobre o americano de
pesos, papel, S 27.37.

ALMTEOS f
ESTUDANTES

(Respondendo a um requerimento que
lhe foi dirigido pela coinmissSo acade-
mica da Faculdade Livre de Direito,
solicitando o abatimento de 50 °j0 nas
passagens de bonde para os estudantes,
o sr. Huntress, superintendente da
¦Light, enviou hontem á referida com-
missão, a seguinte carta:

Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1916.
."Illmos. srs. Francisco Cavalcanti de

Souza, Milton Barcellos e Abelardo
Mendonça Simões.

M, M. dd. Membros da Commissão
de Estudantes da Faculdade Livre de
Direito.

O advogado desta Empresa, dr.
Francisco de Castro Junior, transníit-
tiu-nic o pedido feito por vv. ss., em
nome das escolas superiores desta ca-
pitai, no sentido de serem vendidas
passagens de bondes, com o abatimento
«ie 50. °|", àos srS. estudantes, á vista
do respectivo, cartão de mairicula, po-
dcntlo' limitar essas passagens ao nu-
mero de 150 para cada um.

Allegarii vv. ís.. para justificar esse
pedido, .ue em Bello Horizonte, os
estudantes das escolas superiores go-
zam do abatimento de 50 "Io nas pas-
sagens dc bondes; que em Buenos
Aires gozam os estudantes de 50 •"•
nessas passagens, e .ue cm Versailles,
na França, o. estudantes das escolas
superiores gozam egualmente de 50 °|°
de .abatimento. Queixam-se tambem da
carestia geral das coisas.

Disseram mais vv. ss. que os estu-
dantes das escolas superiores preten-
dem obter idêntica reducção de 50 °|°
nas passagens da E. F. Central do
Brasil, da Cantareira, das demais cm-
presas de transporte e de todas as
casas de diversões.

¦Ouvi, attentainentc, tudo quanto o
advogado desta Empresa me transníit-
tiu, como intérprete dos desejos dc
vv, ss.. Examinei altentamente o as-
suntpto e venho com franqueza e ver-
dade explicar a razão pela qual não é
possível attender ao pedido dos estu-
dantes das escolas _ue vv. ss, repre-
sentam.

A allcgação dc que noutras cidades
os estudantes das escolas superiores
gozam dc abatimento, não pódc influir
no nosso caso, porque os contratos exis-
tentes entre as Companhias de bondes

os respectivos poderes publicos da-

.Ura 0 ipfii | pia w ™ES
REPRESENTAÇÕES A' CÂMARA

O Centro de Commercio e Industria
do Rio de Janeiro dirigiu, em data de
hontem, aos srs. presidente c mais
membros da commissão de Finanças da
Câmara dos Deputados, a seguinte re-
presen ração:"O Centro do Commercio c Industria
do Rio dc Janeiro, attendendo á solici-
tação de numerosas firmas importado-
ras, estabelecidas nesta praça, vem
respeitosamente representar a essa il-
lustre commissão de Finanças contra
o annunciado augmento dc 40 para
65 "|0 na quota ouro dos direitos adua-
neiros. O commercio importador allega,
com razão, que as nossas tarifas ai-
fandegarias já são bastante elevadas,
resultando, em innumeros casos, ver-
dadeiramente prohibitivos, o que col-
loca íóra do alcance do consumidor
artigos que, no exterior, estão ao ai-
caoice das próprias classes menos favo-
recidas da. fortuna. A alta c.xaggerada
das preços, determinada pela guerra,
veiu contribuir, juntando-se á baixa do
cambio e á elevação, do custo dos
transportes marítimos, para determinar
um retraimento ainda mais forte na
importação.

Como certamente não o ignora cs3a
illustre commissão, os artigos imporia-
dos já pagam aqui de direilos 100, 150,
200 e mesmo mais de 200 °i° de seu
preço cif Uio.

Não sc cuida que o commercio não
venha a soffrcr com semelhante super-
tributação, e que o consumidor seja o
unico sobrecarregado. Em primeiro lo-
gar, é certo que a eada elevação de
preço, corresponde um certo desfalque
na cliêntella, cuja capacidade dc com-
pra é ultrapassada.

'Donde, diminuição do consumo, nc-
cessidades não satisfeita^, privação
cada vez maior para n grande massa
da população, crescente encareciiueiito
da subsistência, reducção da importação
e, cm ultima analyse, prejuízos para a
nação inteira c, particularmente, para
o próprio Thesouro, que vê as rendas
alfandegárias cada vez mais enfráque-
cidas,

quellas cidades, não são idênticos _o | Por todas essas razões, e pclo3 dc-
contrato eme esta Empresa tem com 1 mais motivos de ordem social e CCo-
a Prefeitura do Districto Federal, con- I nomica que, por certo, não escaparão
trato a que bem e fielmente vem dando j ao lúcido espirito e ao patriotismo dos
cumprimento. Esta Empresa tem que membros dessa illustre commissão, cs-
pagar juros do seu capital, tem neces- \ pera 0 Centro do Commercio e Indus-
sidade de amorlizal-o, tem de oceorrer 1 tria d0 _.;_ úc Janeiro, que esta rc-
ás custosas despesas de exploração, tem, • presentação seja favoravelmente aco-
cmi.iui, _que satisfazer todos os ônus c Hhlda o intendida como de justiça,obrigações do scu contrato e tudo isso; Servimo-iios do ensejo para reiterar
numa época cheia de difficuldades, | „ vv eex a segurança de nossa mais

. o a retida da ,Empresa dim.nue 
; olevada esliina e distinct0 aprcço. Res-sensivelmente ao passo que as despesas

augmentam.
Bastaria isso para que não me jui-

gasse eu com autoridade bastante para
attender ao pedido dos sfs. estudantes
das escolas superiores, cm detrimento
dos legítimos interesses dos acciouistas
desta Empresa,

Queixam-se vv. ss. que a crise eco-
nomica que o paiz atravessa torna dif-
íicil a vida dos estudantes. Não ponho
cm duvida esse facto. Mas, esta Em-
presa, como todas as outras pérsonali-
dades jurídicas existentes 110 paiz, tam-
bem soffre do mesmo mal.

Nas próprias escolas superiores a
taxa de matricula dos srs. estudantes
não foi reduzida á metade, por causa
da crise; do mesmo modo os senhorios
das casas, os fornecedores de gêneros,
os alfa.ates e, emfitn, todos aquelles que
servem á numerosa classe doa srs. es-

peitosas saudações. — (a) Domingos
Pinho, presidente. — Narciso Braga
Pereira dc Siqueira, secretario."

Sobre o
e\ssociação
mura esta

Exmos.

mcs.no assumpto, tambem a
Commercial dirigiu á Ca-

representação:
srs. presidente e mais mem-

bros da commissão de Finanças da Ca-
mara dos Deputados. — A directoria
da Associação Commercial do Rio de
Janeiro, em nome do commercio desta
praça, pede venia para submeltcr ao
esclarecido critério dessa illustre com-
missão, o seguinte:

Ninguém ignora quão sobrecarregada
de tributos se encontra entre nós, a im-
portação. Commentando os altos preços
dos artigos importados, o eminente sr.
Homero Baptista, no scu magistral pa-

tttdautcs, não reduziram de 50 ,
preço das suas rendas ou dos seus ar- 191,4, notou, com razão: — "Não ha
tigos. " | como recusar: o exaggero dos preços

Demais vv, ss, bem 'coniprehcndcm ; de taes artigos, é determinado 
'pelo

que os srs. estudantes das escolas su- ' exaggero dos impostos". As actuaes ta-
peiiores são em numero muitíssimo | -rifas alfandegárias, na opinião auton-

zada de uni illustre membro dessa dignarande. .. .
Nos papeis, que a esse respeito tenho | commissão de Finanças, o sc. Cincinato

cm mãos, verifico, asõignados, os
guintes alumnos;
Estudantes da Faculdade Livre

de Direilo .........
Estudantes da Faculdade do

Sciencias Jurídicas e Sociaes
Estudantes da Faculdade dc

Medicina .....<¦>..«
Estudantes da Escola Polyíc-
clinica .,,..-

Estudantes da Escola dc Odòn-
togia ...... 1........... .

472

462

233

3"9
dasO numero, porém, dos estudante:

escolas superiores passa dc tres mil.
Além il.__o_ não seria justo que esta

Companhia fizesse aos srs. estudantea
das escolas superiores o abatimento so-
licitado, sem que o mesmo favor pudes-
se ser dispensado nos outros estabeleci-
mentos de instrucção. Odiosa reslrin-
genda.

Esta Companhia, já tem recebido pc-
didos de idêntico favor de offieiaes da
força publica, da Escola Normal, do
Patronato de Menores, da Escola Pro.
fissional Bento Ribeiro; da Escola Na-
cional dc Bellas Artes e de outras mui-
tas instituições de cnsiuo, pedidos quo
avultaria o numero dos beneficiados a
peito de 6.000.

Pelas mesmas razões acima expostas,
esta Empresa tem sempre recusado
a concessão de semelhantes favores pre-
iudiciacs aos interesses da Companhia.

VV. SS. comprcliendem que um fa-
vor desça ordem nunca poderia ser con-
cedido por administradores previdentes,
pois outras classes menos favorecidas
da fortuna, egualmente laboriosas c di-
gnas. viriam de certo, reclamar a cx-
tensão do beneficio, com apoio 110 pre-
cedeníe creado.

VV. PS. dizem que vão tentar obter
o abatimento de 50 "[' lia E. F. Centra)
do Brasil, nas outras empresas de trans-
porte nas casas de diversões. Se isso
conseguirem é signal de que o governo,
as pesssoas jurididas ou privadas con*
cedentés estão cm optimas condições dc
prosperidade c «pie podem fazer o be-
neficio de parle da sua renda.

A Light, infelizmente, não o pôde.
Por tne.s razões, relevem-me não po-

der concordar com o pedido dos srs.
estudantes, cuia classe me inspira a
maior sympathia e respeito.

Tenho a honra do subscrever-mc com
toda a consideração c apreço, — K. A.
Huntress, representante."
'—'  —-*ÍMaiafl_H^*-*C_>*<>ST*W"—— ¦¦ —
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dispo-.(? -'r- I-andiá Calogeras poz á
sição do ministro da Viação o 2" escri-
pturürio da. Rccebcdoria do Districto
Federal Josino «le Menezes.

Esse funecionario vae exercer o car-
go de chefe da Contabilidade da E. de1'crro de Itapitra a Corumbá.

O dr. Carlos Maximiliano, ministrodo Interior, acompanhado do scu as-sustente militar, corene! Costa, visitou
hontem as obras do edifício da Facul-
dade de Medicina.

S. ex.. com o dr. Aloysio de Castro,director da Faculdade, examinou ddathentc todos o
mento.

iraoatflos cm
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EM BUENOS AIRES

jt, ... ._-.,.,., confortável- c
lusolidos, quem deseja ? — |V. Exs. r Não tenha duvidas, re- '
lattvamente — A casa

LEANDRO JI.U1TINS & C,
resolverá o problema. Rua do Ou-
vjdor 03 e o; e nos. ánligos arma-
zens á ma dos Ourives 39 a 43.

*^n_KV-_R-_KRB*l*BIST![X3 *T?'f*r^::™"^-T"-.*^ríXa.,JI__..JKr

De
Duello imnunont.

Buenos Aires. 8 — (A. A.)
vido a um incidente oceorrido durante
um assalto, perante o publico, entre os
esgrimistas italianos barão Alhos di
San Malato c o duque Lancia di Brolo,
houve troca de desafios entre ambos,
já tendo os respectivos padrinhos esta-
.elecfdh as condições do «'neoiitro'.'.

.Apttar..isso, corre como certo qtie o
dudlo não sc realizará,

,_) » l!_*t._

O ministro da Fazenda remetteu ao
seu coilega da Viação. afim de resolver
a respeito, varies requerimentos de fun-
ccionarios aposentados pedindo aposlilla
de lilulos para percepção de gratifica-
ção addicional.

A Rccebcdoria do Districto Federal
arrecadou do dia 1 do corrente até hon-
tem- a (piantia de S3.*t2Q7$7Si.

Ein egual .periodo do anno passado
à're'ri8.-i arrecad.-.da imnorlou cm . . .
rSs-tpíilíosS.

'Mi "J--.* <¦>' '¦ -J -',\ U*tl-*_ *JU,' As-*i í."'

e-1 Braga, "valem por vasos de guerra ini
I migos a bloquearem os consumidores
brasileiros". "Com semelhante estado
de coisas — acerescentou s. ex. . —
.perde o povo brasicliro e perde .0 The-
souro Nacional. Na elevação incriycl
das tarifas reside eminentemente a cau-
sa da permanência da renda aduaneira
"un baixíssima escala actual." Sendo
assim, não sc coinprehcnde como agora
se cogite de augmentar ainda mais os
impostos sobre a importação, e isto,
precisamente, numa phase dc encareci-
mento de todas as utilidades.

A conflagração européa concorreu
para o actual cncarecimenlo dos fretes
dc transportes terrestre e marítimo,
para a elevação da taxa dc seguros, a
que devem ser addicionados os riscos
de guerra,

Além disso, o commercio ainda vê
influir para a alta daquelles preços a
baixa do cambio, que caiu de 16 para
12, tornando automaticamente mais pe-
sados os direitos que incidem sobre a
importação."O contribuinte compra as libras cs-
terlínas por iy?Soo para entrcgal-as ao
fisco pelo valor de 851890."

Copio se tudo isso não bastasse, para
justificar esta representação, seja-nos
perinittido assignalar que ainda em fins
do anuo passado o Congresso, legislan-
do em matéria orçamentaria . para .0
exercício corrente, uniformizou em
40 "|" a quota ouro, que agora pretende
novamente augmentar. E dizemos nova-
mente augmentar porque, de facto,
aquella medida importou num aceresci-
mo de 5 °|° sobre a referida percen-
tagem que era de 35 °|- para a grande
maioria dos artigos que compramos ao
estrangeiro.

Assistimos, assim, a um incomprehen-
sivel phenomeno da historia da nossa
politica aduaneira: — deante dos ex-
cessos de tributação, a que esta chegou,
avolumou-se, no paiz inteiro uma cor-
rente favorável á reducção dos direitos
alfandegários; essa corrente tomou vul-
to,- implantou-se, triumpbante, sob o pon-
to de vista doutrinário, 110 governo, no
Congresso, na imprensa, na massa geral
da população do paiz; todos os gover-
nos incluem a promessa dessa reducção
nas suas plataformas e progranimas;
nos pareceres sobre o orçamento da.re-
ccita, cm annos seguidos, parlamentares
dos mais illuslres sustentam, colieteii-
temente, a necessidade de baratear-se a
vida por uma equitativa c racional di-
niinuição dos impostos alfandegários;
todos estão de accordo cm que o gra-
vame das nossas tarifas é o mais forte
estimulo do contrabando; não falta
quem affirme com autoridade que o re
traimento das rendas aduaneiras — con-
scquCntc do enfraquecimento da impor-
tação — é, cm rrande parte, devido ao
exaggero das tarifas que, em numerosos
casos nem áãb proteceionistas, mn. Sim-
plesmente alisurdaS, despropositadas' —
o no cmtontOi ao mesmo tempo fine tudo
isso se reconhece, proclama c acceita,
todo3 os annos. por disposições o'rça-
tuentarias, essas mesmas tarifas são ai-
teradas 110 sentido da sua crescente «ig-
gravação. Agora, já não se trata apenas de
íjicvaÇi-o *."?•<*« cm na-judia clasíc, maã
de um augmento geral sobre todos os
artigos indistiiictamcntc.

j Uma das nossas mais provadas com-
! potências nessa ordem de estudos, offi-
I cialmcnte incumbida' pelo governo de

analysar esse problema cm seus vários
aspectos, já teve oceasião de notar 05
inconvenientes da nossa politica adua-
neira nas seguintes palavras: — "Fácil
é comprehendcr que o resultado inevi-
tavcl desta snpertributação é, rjor uln
lado, o soffrinieiito da maioria da po-
pulação do paiz, gemendo sob a pressão
da vida cara, c por outro lado, com a
reducção forçada do consumo, imposta
pelos altos preços das mercadorias, re-
ducção dc que é conseqüência lógica
o retraimento da importação — a fra.
queza da receita dessa origem, islo é,
privar-se o Thesouro de grande renda
e ver-sc r. eoverno, d*e anno a anno, cm
sérios embaraços para satisfazer encar.
gos cada vez maiores."

Mais. porém, do que as palavras, fa-
larão, cm defesa do commercio imporia-
dor c.do consumidor, os factos concre-
tos. E senão, digne-se essa illustre com-
missão attenlar nos seguintes exemplos:

Uma factura ingleza, que nos foi
mostrada por uma firma importadora
desta pjr.iça. refere-se a doze mil e tre-
zentos metros de brim de algodão tinto,
próprio para roupa de trabalhador de
estrada de ferrn ou fardamento de tro-
pa. O seu custo total, despesas, seguro
simples e dc guerra, mima proporção de
12 "," sobre o custo da mercadoria, c
dc £ 44S.13.10, que. ao cambio de hoje
(12-21 '32) eqüivale a S:3oS$4go.

Essa factura pagou de direitos, com
a quota de 40 c|", ouro, já reduzida
a papel, aquella tax_, 6:a77$8oo. Se
for clcvaJa a 6; °\° a actual quotaouro, essa mesma factura passaria a
pagar 7:4S4*.*oo—o que eqüivale a umaacír.-.vação de mais dc 1 :ioo?c-)o

Outro exemplo:
Um corte dc casimira leve, de 15,

próprio para roupa de verão, pesado a
nossa vista, aceitou 950 grammas, o
que dá, pela classe respectiva (8$ooo
por kilo) — com a quota ouro de
40 °|", reduzida a papel, 12..260. Se
for elevada para 65 "Io, esse córte pa-
gará dc direitos i.|$440. Sabendo-se
que scu preço cif Rio i de 22?730, te-
mos que estes direitos «eqüivalem a
70 °|." _i|m,

¦Outro corte de casimira grossa, para
roupa de inverno, cujo peso é de um
kilo e 700 8'iauima.s, pagou dc direitos
2i$90o » passará a pagar com o au-
gmento projectado, _5$oSo, ou seja
112 "|" do seu custo aqui, «pie foi dc
22U40.

Ainda ua classe dos tecidos, tome-
mos por exemplo, o ítistão de algodão,
do custo, cif-Rio, de 500 réis a, jarJa,
paga aqui, de direitos aduaneiros-, C70
réis ou 123 °|°, com a quota «le 40 °|°,
ouro, actual, já convertida em papel tio
cambio do 12 i|2. Se o augmeiiio dc
25 °|° nessa quota vingar, esse artigo
passará a pagar 805 réis, eu seja

Um tecido ordinário, a cassa renda-
da, dc algodão, custa 3 1(2 dinheiros,
ou, com as despesas, 336 réis, o paga
aqui de direitos 408 réis, ou 11S "l",
ao cambio dc 12 d. Convém notar que,
antes da guera o custo «lesse artigo
era muito inferior. A differença. do
preço actual sobre o anterior é de
cerca de 60 0|°, A setinetá de algodão
paga mais de cento por cento. Os' íilós.
para ínosqiiiteiros, oue nâo produzimos,
custam, cif-Rio i?520 o metro e pagam
de direitos 2$i.|o por, metro, 110 regi-
nícri actual.

Quanto ás sedas, essa illustre com-
missão pôde fazer cxactil idéa de sua
elevadíssima tributação pelo seguinte
calculo do despacho nara o qual toma-
mos uma seda ordinária do valor dc
francos 1-35 por metro, cm Paris;

30 ks. — 1.200 metros de tecido de
seda a 1.35, 1.620.00; despesa, frete,
seguro, etc, 160.00; frs. i.;So.oo a
6S7, i:22$86o.

Direitos —30 ks. de tecidos dc seda
a 50Í000, 1:6So$ooo; obras do porto,- "I", ouro, 5(í$ooo; armazenagem,
clc, Cáes do • Porto, 28$ooo; ouro,

672^000; ouro, 5õ$uoo,40
ágio i.ifij, S.|6$(iúo. Total, 2:6to$66o.

A porcentagem «los direitos sobre o
valor das mercadorias é de 213 °|°.
Seria de 233 "|- com o augmenlo da
quota ouro.

Passando para a classe das ferra-
gens. pedimos venia para offerecer o
seguinte exemplo, referente., a um ar-
tigo commum:

100 dúzias de cadeados, bomba de
ferro, a $r, 100.00; «.èspesas, frete,
ágio, etc, 15.00, Dollars, 115.00 a
4$075 egual a 46S$6...

Dircitos — 133 hs. de cadeados dc
bomba de ferro a 3$ooo, 405$ooo;
Obras do Porto, 2 -|", ouro, i6$20o;
armazenagem, Cáes do Porto, S$ioo;
ouro, 40 ol°, id.$ooo; ouro, a °|0,
i6$2oo, ágio 1.163 em i7S$2oo, 
207$2.io, egual a 636$540. 011 135 °|0.

A porcentagem dos impostos solire o
valor da mercadoria a de 135 °|°, pre-
sentemente, c seria de 155 °|°, dado
que se elevasse para 65 "|° a quota
ouro.

Ainda nessa mesma classe, um iilti-
mo exemplo, onde aquella percentagem
é de 190 o|o e seria de 210 o|o, no
caso daquelle augmento.

Eil-o >
1.000 Us, de pontas de paris,

a 0.40  400.00
Despesas, frete, ele  S0.00

MATADOURO DE SANTA C1XVS— Foram abatidos homem:
594 rezes, 68 porcos, 22 carneiros s

45 vitellos.
¦Marchantes; Cândido E. de Mello,

52 r. e 4 p.j Durisch & C„ 52 r ¦'
A. Mendes & C„ 63 r.; Lima „ Filho/,
27 r., 10 p. e 7 v.; Francisco V. Gou-
lart, 100 r., 10 d. e 14 v.; João Pi-
menta de Abreu, 32 r.; Oliveira I...
mãos & C, 124 r., 22 p., 2 c. e S v.;
Basilio Tavares, 1 r., 7 p. e 7 v.; Cas-
tro & C, ia r.; Ò. dos Retaihistas,
19 r.; Pertinho & C'„ 22 r.; Edgard
dc Azevedo, 33 r.; Norberto Hcrtz,

r.; F. P. Oliveira _ C, 52 r.; Fer-
nandes & •Mavconilcs, 6 p.; Augusto M.
da Motta, 35 r., 20 c. e 9 v.

Foram rejeitados; 24 31S r., 3 p. t
t v.

Foram vendidos, 36 i|4 r."-Stock": Cândido E. dc Mello, .; [
r.; íDuriscll & C, 125; A. Mendes

C, 164; Lima _ Filhos, 247; Fran-
cisco V. Goulart, 378; C. dos Reta-
lhistas, 76; João Pimenta de Abreu,
04; Oliveira Irmãos & C„ 380; Basi.
lio Ta.vares, 10; Castro & C, 4; Por-
tinho & C, 94; Edgard de Azevedo,
71; Norberto Hcrtz, 25; Augusto M,
da Motta, 192; F. P. de Oliveira & C,
37. Total, 1.905.

MATADOURO DA PENUA. —
Foram hontem abatidas 23 rezes.

Frigoríficos. — Para exportação fo-
ram abatidas 429 rezes, e 3 para con-
sumo.
.ENTREPOSTO DE S. DIOGO -

Vigoraram os seguintes preces:
Bovino  $jSo a $tí:o
Carneiro. , . , 1J200 a i?8or.
Porco. .,.¦. i?ooo a 1J200
Vitelia. .... $600 a ?Suc.

-—=*g-<>-<__>^-E*n— *

4S0.00
a 687 Rs.: 329$7&o

DIITjEITO.3
000 l:s. de pontas de paris,

a' 400..  4oo$oco
Obras do porto, 

'2 o|o
ouro  ifi$ooo

Armazenagem, cáes, ètc, S$ooo
Ouro 40 o]o i5o$oo»" _ o|o i6$ooo

I76$ooo ágio 1.163 20.|$7oo 62SÍ700

de

Vejamos agora o quc.se refere a
gêneros alimentícios, artigos dc pri-
meira necessidade. Esse3 artigos, com
a guerra, subiram .todos de preço, cm
escala notável, Permitia-nos essa illus-
tre commissão offerecer 03 seguintes
exemplos (calculo do preço feito em
escudos, moeda portugueza) :
CEBOLAS: 1 caixa de 60 ks.

custava antes da guerra Esc. 4
custa boje Esc. 7

Os direitos por caixa eram:
antes da guerra 25$320, actuaknente
28$ooo e com o augmento de 25 o|o,
ouro, seriam de 33$50o. Adoptando o
cambio de 290, .lemos o custo de uma
caixa:

antes da guerra 36S900
nctualmcntc 48$3oa
com o augincnto S3$8oo! 11

AZEITE: 1 caixa com 60 latas
750 grammas custava antes da

guerra: Esc. 20
custa hoje Esc. 20, 50

Os direitos são respectivamente: —
28$20o — 3i$ioo e 37$ooo.

Adoptando o mesmo cambio de 290
por esc. encontramos os seguintes eus-
tos dc uma caixa:

antes da guerra S6J200
actualmcnte 116Í700
com o augmento i2-$6ool|l

BACALHAO: cada caixa com
63 ks. custava antes da
guerra £ 2.10

custa hoje £ 5.10
£ _.io no cambio de 16 Rs. 37$500
£ 5.10 ao cambio de 12 11_ I05$6oo

Os direitos por caixa, antes da
guerra 5$870
aotualmeiite 10$ 100
com o augiucnto ii$Sso

assim, encontramos os seguintes custos:
no primeiro periodo ..-$280
no segundo ii5?"no
no terceiro 1175480

BATATAS: cada caixa com 30
;ks. custava 7.00 ou 4*_oo
custa aotúalmchtc frs. 12 ou 85230

O franco custava então $600 e custa
hoje 68S.

Os direitos eram respectivamente: —
3$750 — 45200 e 4S000. -

Os custos são respectivamente: —
7$«i5o — 12S450 c 135130.
ALHOS: cada caixa de 60

ks. custava 'Escudos 7
custa actualracríto Escudos 14

(Direito; respectivamente: .— i65Goo
-*- t8?600 C 22$200.

iCii-tos respectivos: —' 36Í900 —
50S.00 e Ó2ÍS&0.
VIX1I0: cada quinto dc 100

litros custava Escudos 9
custa acwalmem. Escudos 13' Direitos respectivamente: — iSÇGuo

24S800 — 295600.
Custos respectivos: 425700 — 625500

675300,
,E, sc examinarmos estes artigos, ve-

remo?:
Cebolas — A safra nacional suppre o

mercado desde dezembro a julho.
Aceite — Não existe no paiz..
Bacalhau — Não existe no. paiz.
Batatas — As, safras nacionaes sen.

do insiíffici.cntes e não tendo aburidan-
¦a estrangeira, são reputadas a preços

excesS-vatncntc altos,
Alhos — Não exisle no paiz.
Vinhos — O produeto nacional é dc

qualidade inferior c embora a prodir
cção seja grande, está longe de supprir
20 f'\° do consumo.

Não falamos cm outros anigos de
primeira necessidade como sejam arroz,
trigo, farinhas dc ccrcacs. O augmento
«le 25 °|" ouro traria uma grande dif-
ferença no custo destes gêneros.

Os exemplos acima ennumerados são
ciemos — mais que sufficientcs para

demonstrar á evidencia a conveniência,
diremos mesmo, o imperioso c patrioti.
co dever dç.não angmentarmos a quota
ouro doi direito-; aduaneiros. Stílimet-¦ndo, mui respeitosamente, A alta sa-
bedoria dessa illustrada commissão esta
representação, baseada cm factos e ai-
garisrnos assás eloqüentes c de rigorosa
exaclidáo, a Associação Commercial do
Rio. dc.Janeiro espera que o appello
aqui feito encontrará o merecido éco
no espirito esclarecido dos srs. repre-
sentantes da Nação, e que o projectadoauRinento dos impostos alfandegários
não seja levado a effeito. não somente
cm bem do commercio importador como
no superior interesse da própria Nação,
do consumidor cm pcral.

Scrvimo-nos do ensejo para reiterar
a vv. exs. a segurança da .nossa mais
alta estima e mui distineto ppreço. —
Attcnciosns saudações. — /. G. Pereira
Lima, presidente; Humberto Talorda,
director secretario,"-  — • - --

4_j *y* .¦.,-»,..,,¦ .... i..<>, y*» **vfyí.

a Gamara
A matéria, hositení,

votada
Sob a presidência do sr. Astoljiho

Dutra, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro c Juvenal Lamar.tine, foi hon-
tem aberta a sessão, com a presença de
61 deputado:).

A acta da sessão anterior foi appro.
vada, sem observações,

O expediente lido careceu, absoluta-
mente, de importância.

Depois da leitura da matéria do ex-
pedieiile, oecuparam, suiacessivamohte,
a tribuna os srs. Arthur Lernardes c
Álvaro Botelho, que trataram, renga-
mente, «lo iprojecío «Ia reforma eleito-
ral, c, sobretudo, nclie, <la introinissão
dos juizes de direito, procurando iv-
sponder ao artigo escripto no dia 5
do corrente, no Correio, por Gil Vidal".

Em seguida, o sr. Paulo «lo Aeilo
tratou da situação do Espirito Santo,
õiide foi empasteUado 11111 periódico dc
seus correligionários.

O deputado espiritq-santense referiu*
sé ao actual estado de coisas do Essa-
do que representa, pedindo providtn-
cias ao governo da Rcpiuilica, no sen*
tido de garantir a propriedade «• a vida
daquella unidade da federação, òrphS
de çoverno, sem leis e sem ordem,

Finda a hora do expediente, passou-
se á ordem do dia.

A lista da porta aceusava a prcser>.
ça de 112 deputados. Foram votado*
03 diversos requerimentos de infoniua-
Çõcs^existentes sobre a mesa. Sobre oreci/Tei-iinento do sr. 'Maurício de La
ceYila, relativo ao Ministério da Guer-
ra., o deputado fluminense, occi-_.an.lo _
tribuna, fez o cncamiuliamcnto da vo-
tação, pronunciando um pequeno dis
curso. Quando foi annunciada a vota-
ção do requerimento solicitando infor-
mações relativas ao Bureaitx noite-
americano, subsidiado pelo nosso go*verão, o sr. Maurício de Lacerda allu
diu e leu vários trechos de jornaes d.i
Republica da America do INonte, no-
quaes se fazem as mais diffamatoriaK
allusõcs ao nosso paiz _ á uoss.i socic
dade.

O requerimento do sr. Maurício dc
Lacerda, acerca do Lloyd Brasileiro,
foi retirado pelo seu signatário, q.ut?ficou de cecupar a tribuna na sessão
de hoje, para melhor fundamentar asinformações, que solicitara. Depois
disso, o sr, Vicente Piragibe í-quèreu
inclusão cm ordem do dia, independen ¦
temente dc parecer, do seu projecton. 2, do corrente anno, que manda t>
governo dispor, dos villas proletárias,O deputado carioca declnrou quofundamentava o seu requerimento emexpressa disposição regimental, queleu, ailduzindo varias considerações arespeito.

¦O sr, Cincinato Braga, que occupohlogo a tribuna, declarou qttacs os mo-tivos por que ainda não dera pareceiao projecto a que aüudira o sr, Pira-
gibe: por não lhe terem chegado ainda
a? mãos as informações que pedira a«iministro da Fazenda.

Essas informações não foram retar-dadas por culpa do ministro, mas pelesaflazeres que a elaboração dos orçamen-
tos determinou ás repartições subordi-nadas aquelle Ministério. Como relato;-,
o orador disse queria apresentar unisubstitutivo mais amplo ao projecto dosr. Piragibe. Eram estas as vazões
por que ainda não apresentara o sen
parecer, o que esperava fazer deiiir..
de alguns dias.

A Câmara que
gasse acertado.

Deante disso, o sr. Piragibe volto;;
a tribuna e retirou o seu requerimento,
coisa que foi permittida pcla Câmara.

Passando-se á matéria constante doavulso da ordem do dia, foi approvado
o parecer n. 14, de i.ifi, reconlieccndi
deputado pelo 2" districto do Estado «.;Pernambuco o sr. Fábio da SilveiraBarros. Foi, em seguida, approvado, em2* discussão, 6 projecto n. 02, de ioifi,
autorizando o governo a abrir, pelo Mi-
nisteno da Fazenda, o credito especialde .9:978557o, para pagamento ao-vice-
almirante graduado reformado HCrcula-
no Alfredo Sampaio, em virtude de sen-tença judiciaria. Para esse projecto,
pediu o sr. Juvenal Lamarlinc dispensa
de interstício, o que foi -concedido. Foitambem approvado, em 2" discussão, o
projecto n, 108, dc 1916, autorizando
o governo a abrir, pelo Minis!:tio daGuerra, o credito especial de i:c6f.J,
para pagamento de gratificações r.d.li-
Ciòiiacs devidas a Manoel ignacio da
Silva Teixeira e Heitor Hugo de Mo-
raes. Em seguida, foi egualmente ap
provado o projecto n, 109, «Jo 1016
autorizando o governo a abrir, pelo Mi-
nisterio da Fazenda, o credito espreinl
d.e 93 :'6oo$.82i, para pagamento ao oli:
ciai da Armada Frederico Ferreira dc
Oliveira, cm virtude dc sentença jucli¦ciaria. Para essa projecto solicitou <
obteve dispensa dc interstício o sr.Bento de Miranda. Dado, depois, com"
approvado, o projecto n. rro, th

sse o que jui-

autorizando o governo a abrir, pelo Mi
i-; = )o-V A.. \fa»!iiV_ - -.. l'i...._..0 ¦..(. -A,....,...., o cicaiío ex.ra-ordinário «!e 1.000:000$, para pngamtnto das despesas em face da conflatrra-
ção européa, e do estabelecimento' d"
bases militares nas ilhas da Trindade "
de íornando de Nç.ronlia, o sr. Mau-
neio de Lacerda requoreu verificar.:*!., de
votação. Verificada, votaram a favi
do projecto 71 e contra 2 deputados.
Feira a chamada, foi averiguada a falta
de numero,'Passando-se á matéria d.- disctissío,
foi. encerrada, s-ri debate, a di=.-ii.-.
unica do parecer da commissão de '¦
nancai sobre a emenda offcrecida 1
2" discussão, do projecto n. 2S4. de
1915, autorizando o governo ,1 abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o creditn
especial d.- c:,i72Í;o3, 'para 

natíamcntiidevido ao major Joaquim Vieira di
Silva, cnm parecer da conunissão dc .'"¦'
nanças favorável á emenda.

A sessão foi levantada às 1 :¦ Ai
tarde.

"'I

tímtmnr.h p-1" -o0 ™\™
valiosos brüiiícs.

—_— T.OPí-lS S V & d. 
'—Mi—

Sobre 05; contratos escri-
ptos á machina

O sr. Gonçalves Maia ripi-e.-cnlot*.
hontem, á Câmara o seguinte proieci.i,
relativo aos contratos escriptos á ma-
china:"O Congresso Nacional resolve:

. Art. i° — E' permittido, nas repan
tições competentes, ^ registo de coi'--
tratos escriotos á machina. uma vc"
feiios e assignados, ou sóment» a?e'-
gnados, nor oiion esteja na disposiçã."

I e administração livre dc seus bens, cot",
j duas testemunhas c firmas reconheci-

das.
Art. 2" — Rcvogãm-se as disposiçffr"

I em contrario.,"
• ¦«•¦«¦__{---<>-_K_i"J_*lt*i**- ' ¦ ' •*

Do sr. Tose Rodrigues Ciftta recebe
] mos uma amostra da sua "Quiuolin:
1 Pcifumada*', cxcellehtc tonic? para '
Bíf.y.mü

MUTILADO ILEGÍVEL
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Carta ds Portugal
Um punhado
__— ¦¦¦«¦—¦iii i ii ¦¦

de noticias
-ÁSBOA, Julho de i_i6 — (->0 corre-

ipoiiidente) — A folha official publi-
cou, emfim. a nomeação dos indivíduos
contem__ados com os novos logarcs do
Ministério do Trabalho.

domo se calculava, apezar dos novos'finiccionarios serem tudo quanto ha de
mais authcnlico revolucionários civis,
com reconhecimento parlamentar, a
verdade i qne nem todos ficaram con-
tentes. IÉ' que os logarcs são poucos
e os pretendentes são inmimeros.

Do Diário de Noticias transcrevemos
Cs .seguintes documentos:"Os grupos de Defesa da Republica;
reunidos, cm assembléa; resolvem votar
mais uma va 3 sua desconfiam;.-! á
actual comniissão execuliva da Federa-
çiio "acionai dos grupos de 'Defesa da
Republica, pela fôrma pouco corre Ca c
anti-republicana como -esta sc tem por-
tado -para com os revolucionários re-
pr.blicanos. — (a) I.uiz Cesnr dc Le-
BIOS.

"Considerando que o triumplio dc 5
_c OUIttbro de 1910 se deve ao heróico
esforço dos civis, saidos das classes
populares, que num momento 'de des-
alento e deserção dos chefes militares
ie civis sc bateram junto a um redu-
iido numero de soldados e sargentos,
Completando assim a victoria da glorio-
isa armada poríugue_a_ contra as forças
rcRularcs da monarchia.

'Considerando que a estabilidade da
(Republica se deve á constante c pcnna-
rente vigilância dos revolucionários."Considerando que todo o lieroismo,
toda esta dedicação tem sido acliinca-
Miada por aqirclles que deviam ler a
maior consideração ipor taes serviços.

Considerando que, apezar das affron-
Us por nós soffr.idas, não é da nossa
responsabilidade a. vergonhosa dictadtt-
¦ra que nos enxovalhou, e quc_ só aos
partidos ilo poder .pódc scr attrilniida;

íConsÍp.icrando que para remediar os
.rros dos nossos politicos, e dar de
inovo á Constituição a Republica, tive-
mor de nos bater irmãos contra irmãos,
deixando a Palria de luto, orphãos,
viuvas e mutilados nii miséria, c aban-
dono daquelles que mais aproveitaram
com a revolução;

Considerando que cm vez dc haver
a máxima consideração pelos rcvolu-
oionarios, vê-se que nenhuma conside-
ração se lhes presta, como se prova
pela altitude tomada .por Victorino Gui-
marães, alguns membros das commis-
sõeq politicos, o caso do cabo Alpoim,
até aos recentes factos;

¦Considerando que os revolucionários
não pedem esmolas, mas sim justiça,
porquanto as leis da Republica reco-
riheccni os seus direitos;

Considerando que os revolucionários
njn são escravos de homens ou parti-
dos. mas sim homens livres e consci-
entes dos seus direitos c deveres com
a Pátria j

A assembléa resolve nomear uma
comniissão composta de Ires a cinco
membros, podendo estes agregar a si
os elementos que julguem indispensa-
veis para estudar ç pòr em pratica
uma organização que permitia a todos
que desejam defender a pátria em to-
dos os campos, independentes de parti-
dos, de podel-o fazer sem peias dc nin-
!.n.m. (a) 'Firmino Alves".

Na secção do9 pedidos ó referido
" Diário de Noticias", publica a seguin-
te carta:" Constando qtic se pretende _ fazer
nomear, para uma vaga dc terceiro of-
ficial existente no Ministério das Fi-
iianças, o sr. Virgílio Marques, allegan-
do-se para esse fim ser o mesmo senhor
filho do secretario da Câmara Mtinici-
pai do Porlo. a referida nomeação con-
stilue uma illegalidade, porquanto o
. ilado senhor nâo está ao abrigo de
qualquer lei vigente, mas ainda por ha-
ver bastantes revolucionários civis rc-
conhecidos pelo Congresso^ da Rcpubli-
ca, cnm competência profissional para
serem eollocados cm empregos do Es-
tado c que estão habilitados a exerce-
vem o citado logar, alguns dos quaes
estão, desde a implantação da Rcpubli-
ca, vivendo de esmolas, o que repre-
S\*n!a uma desaltenção do regimen para
o qual tudo sacrificaram.'" Para o facto se chama a attenção .
do sr. ministro das Finanças, na certeza
de que concordará em ser _ nomeado
qualquer rios revolucionários que por lei
tcem esse incontestável direito, no que
se pratica um acto dc verdadeira jtisli-
çn e de humanidade."

O sr. Brito Ciunnclio o o
ministro tia Gncrra

' O ministro da Guerra impoz a pena
de adiiiocslação ao sr. Tlrito Camacho,
eapilão-medico c aclualinenle inspector
de saude no campo entrincheirado, por
ler publicado na "Lula" um artigo que
o =r. Norton de Mattos considerou at-
(.entatorio da disciplina.

O partido unionisla reuniu á pressa
e resolveu saudar o sr. Brito Camacho
r. condemnar o gesto do ministro da
Guerra.

O sr. Brito Camacho fez tini fcqueri-
mento protestando conlra o castigo im-
posto, mas o ministro da Guerra não
lli.* lipii provimento.

Os mobilizados. Os iuu-
ccioiuirlos íiiibliipiis o o
governo. Vnrlns noticias

\ folha official publicou ha dias um
il-icrcto atenuando os prejuízos ocarre-'iíidoá aos funecionarios públicos chama-
ios ao serviço militar c garantindo-lhes

o coverno cinco sextas parles dos seus
vencimentos.

—- Vac ser tornado extensivo alé 4..
annos o limite dc edade para os veleri-
narios poderem scr chamados ao servi-
;o do exercito como milicianos.

_ — Mo edificio adquirido no Ca*!npo
Grande pelo Estado vac ser crendo um
hospital veterinário militar, romprelien-
dendo uma escola dc enfermagem hipi-
oa, escola pratica dc ferradores, ete.

-Nii actualidade, penaSo a 60$, só na CA-
RACA GRANDE; av. Mem dc Sá. n—is.

Muito caro
QUERIA 18S000 POR UM PAR DE

BOTINAS ESBOKACADAS
Os sapatos velhos foram cuidadosa-

mente eollocados na pequena caixa de
papelão, artisticamente envolvida depois
.¦in papel carimbado com a marca da
casa dc calçado á rua Gonçalves Dias
n. 11.. i

Feito o embrulho, Francisco Gregorio
Mendes, appareceu na sapataria c, nu-
'laciosanienle, disse a um dos caixei-
ros;

Não serviram as botinas...
Quer outras? Outro numero?
Xão senhor, listou farto de andar

para iá e para cá. Prefiro o dinheiro...
Qual foi o custo?
Dezoito mil reis.

Mnpp, o caiporismo do Gregorio foi o
mais completo, porque o empregado tc-
ve íi má idéa de desembrulhar o nego-
.io, comprchendendo que ia sendo victi-
ma do celebre conto do vigário.

Apprchcndidos os sapatos, o Gregorio
foi "descalçar a bota'', no 3o districto
policial. tm» ¦
Não diieula ! IRACEMA é a melhor !

 ¦*«¦_¦¦! ¦
Grande Commissão Portu-

gueza pró-Patria
Cotvuuunicam-nos da Secretaria da

Grande Commissão Pró-Patria que, da
subscripção aberta eni favor da Cruz
Vermelha .Portugueza já foram recolhi-
do.-. 2-i4:o27$ooo.

«.«¦_ ¦) m __
DR. REGO MONTEIRO. Mols. das sc-

-horas e dos olho.. 7 de Setembro 81.
(J .85)m t tm o —

OS- SUBÚRBIOS

Oa moradores do Meyer
c do Eneonho Novo
appcllmii para o prefeito

Moradores e proprietários do Engc-
nho Novo e Meyer pedem-nos interee-
damos junto ao dr. Azevedo Sudré,
prefeito do Districto Federal, cliaman-
do a sua atienção para o abandono em
o,":* se encontram aquelles populosos
pontos dos subúrbios, solicitando a vol-
ta do engenheiro Miguel Austregesilo,¦pie, durante o tempo em que dirigiu
«s trabalhos de melhoramentos daquella
«on p, foi incansável, esforçando-se paracorresponder ás necessidades do dis-
tricto. *

Segundo dizem os reclamantes, aquel-
le engenheiro orestava inestimáveis ser-
.¦1Ç03 á população aos subúrbios, quenão cessa de evocar o seu no-.nc. Espe-
ramos que o dr, prefeito attenda a tão
Ju«ta pretenclo.

Crime ou morte
natural ?

Um pedido de exhumagão que
o chefe de policia vae resolver

Está a policia seriamente empenhada
em esclarecer um caso que no começo
lhe surgiu vago. resolvido oom a simples
formalidade de um inquérito « que ago-
ra tomou vulto, deante de um pedido de
cxhumação solicitado ao sr. Awelino
Leal.

Vamos contar o caso. tal ijual o sou-
bemos, apezar do sigillo, aliás natural,
de que o cerca a policia do 25° dis-
tricto.

No dia 15 do mez passado, Maria dos
Santos, esposa dc Anlonio José Mangia.
operário c residente á travessa Sui
America n. 5, na estação de Bangu,
procurou o delegado do 25" e queixou-
sc tle que o seu marido a espancara
brutalmente, a ponto de, em conseqttcn-
cia dos máos tratos recebidos, ficar tu-
bciculosa.

A queixosa apresentou então como
testemunhas sua própria progenitorá,
dois outros vizinhos c um proprietário
de casa de bichos. Fez-se o inquérito
c nada do que dizia a queixosa foi apu-
rado. Emquanto isso oceorria, Mana
dos Sanlos deixava a casa do marido,
levando-lhe, segundo queixa deste, a
importância de 1 ;_oo?ooo, fruto _ das
suas economias, do que deu sciencia á
própria autoridade policial. Maria dos
Santos abandonou o marido para se
amasiar com o biclieiro acima alludido.

Passados alguns dias veiu ella a fal
lecer e a policia, deante do inquérito
anterior, achou prudente pedir ao Ga-
binete Medico a autópsia, que foi feita,
atlcstando o medico como cailífl mprlis
liiherculose pulmonar. Süccede, porém,
agora, que a mãe de Maria dos Santos
u o seu ex-amante, o bicheiro, em um
aranzel muito grande, pediram ao chefe
de policia a abertura de um novo in-
querito e a exhuinação do cadáver, visto
que a mesma failecera em conseqüência
dos espancamentos constantes de que
fora victima. Na informação que pres-
tou ao dr. Aurelino Leal, o delegado
do 25o afíirinou que, apresentada a pri-
meira queixa, nada sc apurou 110 inque-
rito instaurado, não se tratando, por-
tanto, de uin crime, o que prova o pro-
prio laudo de autópsia firmado pelo dr.
Elysio do Couto. O dr. Aurelino Leal
não deu despacho ainda á petição_ refe-
rida, mas no caso affinmativò o inque-
rito correrá pela 3* delegacia auxiliar,
presidindo a cxhumação, que terá logar
no cemitério dc Mtirundú, no Realengo,
o dr. Amando Vidal.

Para a primeira
communhão

ROUPAS PARA MENINOS
SORTIMENTO COMPLETO

E VARIADO
n'A Torre Eiffel
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EM BUENOS AIRES
O próximo Congresso
Nacional de Medicina

Por oceasião da reunião do Congrcs-
eo Nacional de Medicina, que se cífc-
ctuará em Buenos Aires, nos dias 17

a 24 de setemoro
próximo, será fun-
dada a Socieda-
d e Sul-amcrica-
na de Hygiene,
Microbiologia e
Radiologia, tendo

logar ao mesmo
tempo o seu pri-
nJairo congresso.

Foram propôs-
ptas as seguintes
theses: — Lcprt;
dr. Oswaldo Cruz
e d r. Migonc;
Crctinismo c mo-
lestia de cliagas,
drs. Chagas, Kraus
e Roscnhusch;
Lcislimaniose, drs.
Neiva e Escomel;
Cobras e aranhas,
drs. Vilal Brasil
e Hoiissay; Cirn-
cro, dr. 'Roíío.

Todos os ba-
«teriologos, hygie-

njstas e palliologos sul-americanos cs-
tão convidados a tomar parte uo alltldi-
do Congresso.

A idéa da fundação da Sociedade Sul-
Americana de Hygiene, Microbiologia c
Pathologia nasceu, por oceasião da vi-
sita do dr. Oswaldo Cruz a Buenos Ai-
res, cm 1914, c do encontro que leve o
eminente investigador brasileiro com o
professor dr. R. Kraus, dircclor do
Instituto Bacteriológico e do Doparta-
incuto Nacional de Hygiene, Esta so-
cicdade_deverá reunir-se todos os annos
nos diversos Estados sul-americanos
para discutir o intercâmbio .cientifico,
problemas dc hygiene, microbiologia e
pathologia,

O nosso governo, attendendo á im-
portancia do assumpto, talvez envie um
delegado.

¦ __¦! J I III lll—l

O dr. Oswaldo Cn

—»«!_»._, »_.
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MOVEIS a PRESTAÇÕES

S. JOSE' 7Cfe~72
_____
OS NAVIOS AIJ.I.MAKS EM

PORTOS XAOIOVAES

O roíiunaiuliiiile do "Saiit'
Anna" promovo mun
acerto

Curilyba, 8 (A. A.) — O comman-
dante do vapor allemão "SanfAnna",
que sc acha fundeado em Paranaguá,
desde o inicio da guerra européa, re*
quereu, ao juizo federal, justificação
para interpretar a prescripção determi-
nada pelo Código Commercial,. afim dc
scr valido o protesto por avaria grossa,
para o processo a cuja distribuição pro-
cedeu-se em Hamburgo, assegurando
assim os interesses da Companhia pro-
prietaria do referido vapor.
Não discuta I IRACEMA é a melhor I

O consumo do carvão na
Armada

O chefe do Estado-Maior da Armada,
verificando que, na maioria, os mapp.is
do consumo do carvão, lubrificantes,
enviados ao Estado-Maior da Armada,
não estão de accordo com as exigências
da rcconimcndação da ordem do dia de
-9 de maio do corrente anno, a qual
por sua vez é um esclarecimento da
comida na ordem do dia de 9 dc ou-
tubro de 1915, rcconimendou aos com-
mandantes de divisões e navios . soltos
que façam cessar semelhante falta,
achando injustificável a remessa de
mappas que não eslão dentro das nor-
mas exigidas.

A remessa dos mappas deverá scr
feita única e directamente á lnspecto-
ria de Machinas, pois a sua remessa ao
Estado-Maior da Armada representa, na
opinião do almirante Gustavo Garnicr,
perda de tempo, trabalho inútil e má
interpretação.

m • a» « —
IMPOTEXCIA

Cura cm 30 dias radical. Consultas
das 9 ás 19, dr. M. T. Sandeu, largo
da Carioca, 1*, 1" andar. Rio. j Vil. — 1» <m » mn
A MARINHA MERCANTE

O "Planeta'' 
passou por

. Brandes reformas
Commumca-nos o sr. José Pacheco

de Aguiar que fez passar o seu vapor'Planeta" 
por grandes reformas, dando-

lhe classe, comniodos e segurança.
As experiências de navegabilidade sc

eíiectuarão hoje, ás 12 lioras, sendo o
embarque cm lanchas especiaes, no caes
Pharoux.

m—*-ti*>4fJ3>-^»Zl—aÊmm,, _. ,., ..,_,.___,

Falta de pagamentos
Os diaristas do Posto

-ootechnico Federal
O pessoal jornaleiro do Posto Zootc-

clinico Federal está cm alrazo de ven.
cimentos desde o mez de abril. Numa épo*
ca de crise como a que atravessamos,
nâo será preciso salientar os transtornos
que causa semelhante irregularidade.

Chamamoi, pois. para o caso a aiien-
ção do ministro da A_ri„ultura.

Um operário da Light fulmina-
do na cabine de um

transformador #'
Apezar dos avisos que à Liglit cos-

tuma pôr em letras gordas á altura
doa abrigos dos tratasformadores ele-
óticos— "Perigo dé vidal" —de vez
etn quando suecede que os própriosoperários, pessoas habituadas a lidar
com estas perigosas machinas, facili-
tando demais com a sua pratica, são
victimados a um simples descuido.

Foi assim o facto oceorido hontem
na Galeria Cruzeiro, na avenida Rio
Branco, onde existe tun poderoso trans-
formador que estava sempre, á cargo
de operários da Light.

Hontem pefa manhã achava-se ali de
serviço o operário Álvaro _tonde]li,
que devia ser substituído por outro,
pois que havia terminado o seu "quar-
to tendo ali passado do pernoite.Seu substituto, o operário cleetricta
Caetano Esmeralldo dos Santos, che-
gando a sua hora de entrar para oserviço, dirigiu-se á Galeria Cruzçird.

La chegando, encontrou a porta fe-
chada. Bateu. Bateu e ninguém res-
pondeu. Caetano ficou admirado de
que seu companheiro tivesse abando-
nado o poslo, o que não era permitti-do. Mas isso era inadmissível. Elle
não seria capaz de tal leviandade. En-
tão Custodio, continuando a bater e
nada conseguindo, começou a pensar
que se tratasse de um grave accidente,
e dispoz-se a arrombar a porta do
abrigo onde sc achava o transformador
e onde devia achar-se Álvaro Rondclli.

Forçando a porta ,esta cedeu.
Ao abrir-se o abrigo, Caetano re*

cuou espantado. Seu infeliz compa-
nheiro 'havia sido fulminado, devido a
um qualquer descuido ou a uma des-
carga electrica muito forte que não
pudera evitar.

'Caetano saiu do abrigo e immediata-
niente comniunicou o faoto a algumas
pessoas e fez tclephonar pára a dele-
gacia do 5° districto.

0 commissario Octavio Passos, qnecstavai de dia á delegacia, .partiu im-
mediatamente para o local do desas-
tre e providenciou para que o cadáver
do desditoso operário fosse removido
para o Necrotério Policial, afim de ser
examinado c em seguida dado á sepul-
turai

Álvaro Rondelli era brasileiro, con-
tava_ 28 annos de edade, era branco,
solteiro e residia cm Jacarépaguá.

Portugal na guerra
No Consulado Geral

A's .uintm.fcir.i. Succulenta Feijoadais 9 da manhü. 16 na CABAÇ^ GRANDE.

Um escândalo no Foro

PROCESSO CÜE E TAPONAS
Mais um escándalosihho oceorreu

hontem cm um dos departamentos doímmundo casarão da rua dos Inválidos,
a que somos forçados a chamar "Fo-
rum ".

O caso estourou hontem, no cartório
do escrivão Oséas de Jesus, da 3" vara
criminal, que pelo inopinado do feito,
nada pôde fazer para impedil-o.

O dr. Antônio Moreira Reis, medico
do Lloyd, trouxe para esta capital, da
Europa, Annctte Parreira, com a qualviveu algum tempo.

Uma vez trocado por outro, brigou
seriamente com cila, exigindo-Uie a re-
stituição de um anel de brilhantes ava-
liado em um conto e oitoccnt03 mil
reis.

Annctte, não esteve pelas exigências
do dr. Moreira e este deu queixa á po-licia, aceusando-a de se haver apodera-
do da jóia.

Processada regularmente foi afinalAnnctte pronunciada, pelo dr. Albuqtier-
que Mello, juiz da 3" vara criihinal.

Hontem, Annctte compareceu expon-
lançamento ao cartório daquella vara
afim de recolhor-se presa aguardando o
plenário o julgamento.

Estava ella ali, quando o dr. Morei-
ra chegou e esnnecendn o seu logar e

situação da outra, chamou-a "ladra"
e outras coisas desagradáveis.

Nãopôdc entretanto levar muilo lon-•_ a lista dos seus impropérios, porqueAnnctte, num movimento rápido, le-
vou-lhe a mão ao rosto umas tres 011
quatro vezes.

O dr. Moreira, com a lição não teve
empo de pensar ria rcacção e ainda

apanhou umas sobras que lhe arranca-¦am os óculos do nariz, cm cslilha-
ços...

Limitou-se a levar a sua queixa ao
juiz da vara a quem fácil foi mostrar
.-. sua impossível intervenção no ne-
gocio.

Tudo estava em dar testemunhas da
aggrcssão em processo regular.

E, com ares compungidos, o dr. Mo-
reira vollott ao cartório da ,." vara. on-
dc não encontrou testemunhas que dc-
ouzessem a seu favor...
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A Villa Militar

IA vida ÍM -A.*7_os — Um soldado gue caiu do <cavallo recebe curati-
vos; 0. coronel commoadanle de ttma brigada icm companhia di

officiaes do seu estado-maior

Aonde se podtrá comer um polvo freíco
a hepspanholap só na CABAÇA GRANDE.

(M .1-67) ¦ « ¦» • ¦_- —__
Os curandeiros
A policia persegue-os acti-

vãmente nos suburbios
Julgando que assim fugisse á acção

da policia e mesmo tambem por que jáem certo ponto do cenl.ro da cidade o"negocio" não rendia tanto, porque o
numero de .incautos ia naturalmente
desa-pparecendo, os curandeiros c ex-
ploradorcs resolveram estabulcccr-se
nos subúrbios, onde o campo dc acção
lhes parecia mais propicio.

Ali, parecia-lhes, estavam completa-
meivle^ a coberlo da vigilância ppolicial
c deviam ter, nem havia duvidas, uma
freguezia muito numerosa.

De facto, o negocio não era máo.
A freguezia era numerosa e muita gen-
le da zona urbana a engrossava.

Tambem ,1 policia parecia protegcl-os
como elles esperavam, e assim a coisa
se foi espalhando e o subúrbio tomou-
se conhecido como o iponto mais favo-
ravel a esse gênero de intrujice.

Tal foi a fama, que a coisa chegou a
excessos. -K assim a policia começou
numa campanha que a recente circular
do chefe de policia veio activar .mais
ainda.

E então os curandeirod c toda a
sorte de charlatões têm andado numa
dobadora. As victimas dos explorado-
res se encarregam, cilas mesmas, dc
levar a denuncia" ás autoridades, e
desta fôrma a campanha tem sido ef-
íicacissima.

Ainda liontem a polioia do 20" dis-
tricto, tendo recebido uma denuncia
contra Josc Teixeira, conhecido charla-
tão residente á rua Assis Carneiro nu-
mero 22, deu uma btisc_a em sua casa,
apanhando-o com a boca na botija, no
momento em que fazia "curas" mila-
grosas e benzia meia dúzia de "do-
entes".

Teixeira foi autuado em flagrante e
vae ser removido para a Casa de De-
tcução.

SO' NA CASA PORTÜGUESE JOiS
Rua Assembléa, _40 — é que se en-

contra manteiga fresca mineira supe-
lior; kilo 3$5oo. ___

Club dos Funeciona-
riios Públicos Civis

Durante o mez de julho ultimo in-
scrcverain-sc no Olub dos Funeciona*
rios cerca de duzentos novos sócios.
fiinccioharios de todos 03 ministérios,
que até a presente dala sc mantinham
em attitude de espectativa, mas que
agora procuram o club em attenção ao
modo ile franca defesa da classe des-
envolvida pela aggreiniação, que, assim
procedendo, bem desempenha os com-
proraissos determinados em seus esta-
tutos.

Os novos associados,. que vêm au-
gnientar o numero, aliás considerável,
dos membros dessa corporação de clus-
se, são funecionarios dos mais eleva-
das, como das mais modestas catego-
rias.

OKXÇAS do estômago, intes.
tino, figado c nervosas. Exa-
mes pelos raios X. DU. HE-
XATO DE SOUZA IiÒPES,

Kua S. José, 39, das 2 ás .. (menos ás
quarías-feirasl. Grátis aos pobres ás 12
horas. A .105

Por edital affiscado ,no consulado ge-ral de Portugal estão sendo convocadosos portugueze3 residentes no Districto
Federal e Estados do Rio de Janeiro e
do Espirito Santo, com menos de 45annos de edade, para comparecerem ás
juntas de inspecção de revisão, em Por-
tugal, no prazo de 180 dias, afim de
prestarem juramento de fidelidade.

; Aquelles que requererem ao Ministe-
rio da Guerra, poderão prestar esse ju-ramento perante o consulado, tomando
essa repartição a seu cargo a remessa a
destino do9 requerimentos dos interes-
sados, e os que não se apresentarem se-
rão considerados refractarios c julga-dos nos tribunaes militares.

Attendendo a esse appello grande foi
hontem a concorrência de conscriptos
nortuguezes ao respectivo consulado.
Pretendiam ellcs regularizar a sua si-ruaçao perante o seu governo, de accor-lo com o já citado edital do consulado.
Os conscriptos correm ao consuladonara prestar o juramento da lei ou afim
de obter ipermissão para fazel-o.

Sobe a cerca de cinco mil o numero
ie conscriptos que desde maio deste
anno tem ido a essa patriótica desobri-"a naquelle departamento do governooortuguez, inscrevendo-sc ali nos com-
petentes registros.

O OUE INFORMAM OS
TEI-EGRAMMAS

Os nllonulcs ntncnm o
_,;*, posto do Xnieadi

_Lisbod.fi — (A. H.) — Informa-
çoes officiaes confirmam que a infan-¦teria allemã, apoiada por tres metra-lhadoras. atacou recentemente o .posto
.portuguez dc Naigadi, _a região de
Quionga, sendo, porém, rcpellida com
grandes perdas.

Iiisboa cnitunciitii a sessão
do 1 .ifliimcnto

Lisboa, 8 — (A. A.) — A cidade
ate tarde da noite manteve-se exoitada
com os suecessos politicos de honlem,
oceasionados pela importante sessão do
Parlamento Nacional, que, certamente,
marcará na Historia uma pagina andes-
triu-ivel.

Grupos de ipolitioos, militares, civis

conXrn?avÍmtefn •* t0?-M "9 **¦«»*
havidos n.-.f»''-1? e aIi os acidentes
pfe^^S^^ando^
coi.à-\S,J"6 CSt5° '""Primindo ás

Ao terminar-se a leitur-i -1 ,_,„-que o general Corrêa ^rre.o.^pres.S
abalhos _o VonC/ÍrÍSÍU álontcr» °3

netifica^ feV.X_„'.

&tm._mò%Jr.^.r-m^

&c_.'t:_dori°-as-^pé *s
presentes, mais pessoas

A abertura dos cursos da_scola do Guerra
Lisboa, S — (A. A.) _ Os jornaespublicam um resumo do discurso qu.o coronel .Norton de Mattos, rt,_i_tro

?_._- 
" ' 1*-ron_'nc"*« Por oceasião daeeruiionia da abertura dos cursos e"-tin-n, dos da -Escola de Guerra destecapital, e em que 600 aspirantes jura-ram a bandeira uaoional.

As declarações do eovcnioao Parlamento
Lisboa, S _ (A. A.) - Toda aimprensa applaude as declarações fei-tas pelos membros do governo na ses-sao dc hontem. do Parlamento 'Nacio-

nal, accordando na necessidade em quese encontra Portugal em attender ánota que ao stu ministro das Rela-
çoes >F,xt.enores, enviou o governo in-
glcz, manifestando o desejo dos portu-guezes collaborarem mais directamentena actual guerra européa.

Os exercícios da divisão
naval

Lisboa, 8 — (A. A.) — Realizar-
se-ão_ amanhã os projcclados exercidos
da divisão naval, commandada pelo ca-
pitão de fragala I.cotle do Rego.

Assistirão âs ananobras, de bordo de
um dos vasos de guerra nacionaes, os
ministros de Estado o altas autorida-
des do Exercito e da Armada.

O suicidio do "fooKA j
Os melhoramentos

que vão sendo reali-
zados

IA rápida paralysação das obm dã
Villa iMilitar, em janeiro do 1914, por
ifalta de ve.ba para o proseguimento
dos trabalhos respectivos, deu logar a
que ficassem incompletos os serviços- «saneamento, com graves ameaças de
epKlemias a pairar sobre a população
por passarem às águas da fossa, sem
o tratamento dos filtros, 4irçctamentc
paiíá o rio Màrangu-á.

O ministro da Guerra, tendo aa de-
vida conta a saude dos habitantes da-
quella villa, ordenou ao actual chefe
da commissão, comniandánte do 1" ba-
talhão de engenharia, que atacasse
conclusão da fossa septica, pondo á
disposição desse official parte da ver-
ba destinada ás obras militares.

Incumbido desses trabalhos o i" fe
iteute José Beutes Monteiro, que após"
a conclusão de seu curso na Escola
Militar, $e vêm especializando neste
ramo da engenharia, pcide clle, em pou-

}co tempo, vêr coroados de bom exito
os seus -sforços, com à terminação dos
filtros, dotando-se assim a Villa Mili-
tar dc unia fossa seplica, a mais per-
f.fla de. todas as.congêneres do Krasi!..
Feila de acoordo com o principio da
depuração biológica artificial sobre lei-
to bacteriano percolador, está cila apta
a prestar inestimáveis serviços á saiu-
bridade Via Villa, pois este systema foi
o mesmo que em Lille <• oulrus cida-
des inaís ad.antadas da Europa, deu os
maravilhosos c c-treordifiarios resulta-
dos que os tochiiicos proclamam,

São coiistiluidos os filtro9 por qua-Tro tanques, tendo cada um 50 metros
de cumprimento, 10 dc largura e 1.20
de profundidade.

A fossa, propriamene dita, que lem
50 metros de comprimento, 10 de lar-
gura c 4 a 5 de profundidade, foi con-
struida para o tratamento de 2.000
metros Cúbicos de agua de esgoto por
dia.

iPara fazer-se a sua limpeza foi in-
stallada uma bomba centrifuga conjn-
gada com a capacidade de descarga de
60 metros cúbicos por hora.

A agua da fossa passa para os filtros
por 2° caixas automáticas que descar-
regam simultaneamente, e 400 canos
distribuidores, dahi resultando que os
fpiltros sú tem de tratar por metro qua-drado-, um metro cúbico de agita de
esgoto por dia. __\lOs filtros foram cheios com pedras
britadas, sendo a in camada, inferior,
numa espessura de 0111,40, com pedras
de o.mio a o,ni2o* a 2", na de 0,11130.
com pedras de 0,0105 a o,mio; a 3*,na de o,m2o, com pedras de 0,11125' a
o.mo5 e, finalmente, a ultima, na de
o.mio, com carvão 'Coke, num total de
cerca de 2400 metros cúbicos desse
material transportados .para a respecti-
va fçssa pela linha férrea da Vpilla,
que para esse fim foi reparada em
quasi toda a su,a extensão.

Sabemos ser intenção do general
Caetano de Faria, logo que se offereça
õppprttinidade, tomar outras providen-
cias que dizem respeito á creniação do
lixo, arborização, drenagem, etc, jne-
didas estas constantes do relatório que
lhe foi apresentado.

haller" loureiro
Á policia paulista pede á nossa

os depoimentos de vários
amigos do morto
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EXPOSIÇÃO CANINA
O resultado do con-

curso
A axposíção cai-.nn, n"c com grandesuecesso sc realizou 110 domingo ultimo. 110mesmo local, omle funecionou ,1 terceira cx-íPosíçpío de avicultura, 1* á uual comparece-raia exemplares bellissimos, desde os cp"iesde luxo c dc collo até aos legitimos "Terra

Nova , concluiu por uni julgamento quenao .podemos garantir tascar-se na justiça.O resultado que chegou ao 'nosso conhe-cimento foi o scfrninte :
l*'oram classificados como liors concolirs o

galgo russo "Paulo ."". o "dogue" alIcniSo'Sultão, ncrleiiceulcs ao sr. Roque Au-t.iuio de 'Carvalho: ''S. Bernardo", docnpitno Pedro M. Sarrat; o lindo japonez"Jogo", da sra. floelglicr; "Ilaliy" e "Pe-
hnnois , da sra. Alberto Queiroz.fcnlre os "soulans" grandes, médios epequenos, .prelos, brancos e dc cores in-certas, foi julgado liors coiicours o lindosoulon azul", denominado "Midgc", per.tencente ao sr. If. S. Joppcrt.Rntre os ".policiais" foram vistos cãeslindíssimos, merecendo especial destaque ogrupo apresentado pelo sr. jr.noel Mcn-des: Campos, sendo os de nomes "Groeu-
doei e "Black" julgados íiur_ eoneenrs. OKesmo destaque mereceram o cão do pas-
[OJ -Wolf", do dr. Urbano Figueira;oiiow , do sr. I.uiz Hermanny. o "japo-
ncz , do sr. Ilelmiro de Moraes; ".Mina1*,
da senhorita Mendes; "_oy", do sr. Sanohode llarros Pimentel; "Collie" do dr. Ti.xrc de Oliveira; "Puding", do dr. Robertoiljoiiics; ,"Pointer", do sr. Arthur Iler-niaiiny; "Wolf", do sr. João Borges; "l;]y",
da sra. Calvocorissi; "Kiss", da senhorita
Jopptrt de Mello; " Tatuliy", do dr. Mi-Kiiel Pereira; "Tenerife", da sra. Miillerde Campos c "/.tilty", da sra. Monte Xc-gru^ íilho.

Knlrc os galgos russos houve um bcllogrupo, aestacando-so cnlre outros, "Sylvia"
da senhorita I.illah do llarros,A comniissão julgadora annotou aindamuitos outros caes presentes á exposição,que roprcscntavain bem ,13 respectivas ra-ças, sendo por esle motivo distribuídas mui-tp;s medalhas de prata dc 1° e . preilioaem de muitas menções honrosas,•íoram ainda premiados: com medalhade ouro. o bcllo galgo russo do comman-dane Santiago Rivaldo; "Grippon", ,1o sr.Carlos Graça; **Mclinc", e "Heroina", dosr. Antônio Ribeiro .Seabra; " Dyk" ,1oer. Antônio Peixoto Serra; "Fov" ,1osr. Çterlos de Araújo Silva; "Poimer", dosr. Julio dc llavelonge; "l.oulou", da sc-nliorita Brandão; "Professor Duque", dasenhorita I.eha llarros; "Gigolcllc", do srOctavio Guedes; "Spitz", do sr. VicenteM'Sl'.""-lK. ",»ory", do sr. Carlos Graça,c Lol ie , du sr. Mello Cunha.Kcçclicrani ainda .prêmios os =cetiinlcs
propn.tanns: dr. Ncstor Ascoly, I.uiz Tel-xcira de Barros, condcssa de frontin Joãotuzo, Lesar Dho, Ulysses Pini, dr. Vran-cisco V. de Barros, F. Fcrdinando Gosta.Raul Ayrospi l-illio, Arthur Gibhons, Del-pplum Machado, 1'heodoro Moysés e senho-ra, Dulce Carneiro, com o seu formosopUiluda Pomerama, denominado "Teddy"*
llenriquo Souza Malta, Renato AlmeidaRego, Angcnor Severiano da Silva, Gus-tavo llasseliuann c ouiros.

LI.OY1) IIHASILKIRO

A partida <Io tiatiuelc"Ruy Barbosa"
O paquete Tfn.v Barbosa sairá hoje, 9

do correnic. ao meio-dia. do cies da
Dra ca .\t:n_n. (\i\t\e «m. acha _3*i-3o__.1a.

CIMENTO ^«___:
Telcolione 83-i, Central. — Rua

Santa Luzia 202
— PAULO I-ASSOS & C. —

Q-H FALTA DE SOItTE

Apanhou o ainda foi preso
O ajudante de conduetor da E. F.

C. B., Manoel de Carvalho Filho, e
outros collegas seus, deram para impli-
car, hontem, com o pedreiro losé Plinio
Teixeira, quando este tomava uns in-
gredieutes no café da gare Central. O
Plinio respondeu mal e o Machado bro-
chou-o, Acudiram soldados dc policia a
serenar os ânimos, c o ralo foi ser liqui-
dado na agencia daquella gare,

O agente fez de juiz e oíficiou á po-
licia local — a do 14o districto — man-
dando recolher ao respectivo xadrez
o._. Plinio.

prios conduetores dd preso fa-
,ão cm sua defesa, e o com-

nitssano poz o Plinio cm liberdade.
O facio foi então levado ao conheci-

mcnlo do, 20 delegado auxiliar pelos
funecionarios da Cenlral, que não se
conformaram com o ac'.o do commis-
jcarín.

Na commissão de Finanças
da Câmara

Honlem, .na sessão da Câmara, poroceasião do cxpedicnlc, o sr. Antônio
Carlos oecupou a tribuna e requereu
que o presidente designasse outro depu-
tado para substituir o sr. Muniz Sodré,
na commissão da Finanças daquella
casa do Congresso.

O sr. Astolpho Dutra designou ,0 sr.
Arlindo Lcone, _para exercer as fun-
cções de membro da alludida commis-
sao, durante o impedimento do sr. Mu-niz Sodré, ora na Bahia.

_ef-»-«s»_»_
O incêndio da rua Viscon-

de de Itamaraty
O PROSEGUIMENTO DO INQUÉRITO'No cartório do 16o districto policialprosegue ainda o inquérito para apuraras causas do .incêndio do Armazém
Sport, á rua Visconde de Itamaraty
n, 101, tendo já deposto os dois so-
cios da casa, José de Almeida Carvalho
e Cornelio Augusto Ferreira.

O delegado, acompanhado dos peri-tos nomeados, drs. Mario Gordilho «
Cesario Alvim, esteve no local exami-
nando os entulhos novamente. O laudo
pericial ainda não foi entregue c nada
ainda sc .pode adeantar sobre as sus-
pppitas que pesam, aliás não se tendo
muilo fundamento para tanto, sobre o
gerente do negocio, iCornelio Augusto
Ferreira.

O inqucr.ilo prosegue c a policia na-
da quer adeantar sobre elle. Os ho-
mens apontados como suspeitos defen-
dcni-se. Aguardemos o que sairá da
caixinha de segredos que a policia do
16o prepara...

A propaganda do Brasil na
America do Norte

O sr. Maurício dc Lacerda apresen-
tou liontcm á Câmara o seguinte reque-
rimento de informações:"Requeiro 

_ que, por intermédio da
Mesa, o Ministério do Exterior informe
qual o critério para a distribuição da
revista 011 outros meios de propaganda
usados pelo Burcau das Republicas
Americanas em Washington,"

De volta ao aprisco
APPREHENDIDAS E RESTITUIDAS

A DONA LEGITIMA
Pela policia foram apprehendidos na

casa penhores dc Viridcr Ottinger, um
alfinete de ouro c um anel de brilhan-
tes, roubados pelo ladrão Heitor da Sil-
va Cabral a d. Maria Pacheco, a quem
foram as mesmas jóias restituidas.

—.. ¦¦ --n 11 »m M.T.1 _» ]jmm—.. , .,___.

Aero Club Brasileiro
A REUNIÃO DE HOJE

Reune-se hoje em sessão ordinária, o
Aero-Club Brasileiro.

Nesta sessão, que terá logar ás 8 ho-
ras da noite, serão recebidos os srs.
Santos Dumont c Sertorio de Castro,
que, dando conta de sua representação,
por parte do Ae.-CIub nas festas do
centenário de Tucuman, entregarão a
mensagem de agradecimentos do Ac. C.
Arsentino.

Já eslão COllclui '¦*•"¦ rs .v'.* _ro;. quo
estavam "-—' - '.¦--.••.
roraiie-Saulnier 90 H. P., typo mili-

tar, ficaiiu  . cm . .;.:, um
optimo apparelho ';•,.•: já liontcm rei
submettido a experiências com magjii
ficos resultados. Tambem nesle appare-
lho foi adaptada urna Iiclice de fátpri..,
ção nacional que funeciona com tc-dj
regularidade. À

V.a próximo domingo de aviação í V
apparelho fará vijos no Campo <! Ç
Aifansoj*-. . J,

Bordados á machina e á
m5n — Ponto á jour e picot — Passa-¦.¦¦«-*¦ manaria. CASA VIANNA. Largo
do S. Francisco 14, i« andar. "*

— •«BI— ,

No Club de Engenharia
Os inventos go sr.

Cândido Costa
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O systema de salva-vidas do

C. Costa
sr.

No 'Club de Engenharia, realizou-se
lionKem a annunnjiada conferência do
sr. Cândido 'Costa, que dissertou sobre
a Insubmcrsibilidade dos navios a lie-
lice de uma só palheta a sobre outros
vários inventos seus.

Dopois de descrever, niinuciosamen-
te,, o seu invento relativo á insubmer-
sibilidado dos navios de helices do
systema que puzera em exposição, o
confcrcncista fez a descripção delallia-
da de Iodos os seus inventos, dizendo
que ia offerecer á Prefeitura desta ca-
pitai e á dc Niotheroy salva-vidas Ama-
zonas, crendo que assim ficaria resol-
vido o problema dos banhos dc mar,
com o desapparecimento dos riscos, ou
melhor, da asphyxia por submersão. O
salva-vidas é composto _ de duas arma-
ções cin fôrma de semi-circulo, de ma-
deira e almofadadas, presas ás extre-
midades dc unia barra, lambem dc ma-
deira, tendo ao centro uma alça desti-
nada a prender o pescoço dos que fo-
rem tomar banhos. O apparelho c cin-
eo vezes menos por-tatÜ oue aqnelle.s de
cortiça, actualmcnle usados, de manei-
ra que, á primeira visla, parece não
pi.metter íriuniplios .indusíriacs,

O invento, porém, do salva-vidas
Amazonas, como de todos os outros
.pertencentes ao commendador Cândido
Costa, apresenta a particularidade dc
evidenciar o valor de um produeto ve-
gelai do norte, quasi inteiramente des-
conhecido: o algodão monguba, que fio-
resee no Amazonas e no Pará, abun-
dantementé. li' por esse lado, sobretu-
do. que se distinguem os inventos do
conferencista. ou melhor, pela circum-
stancia dc não possuírem uma gramma
de borracha 011 dc cortiça.

Estiveram presentes á conferência os
srs. representantes do presidente da
Republica, cardeal Arcovcrde, conse-
Iheiro João Alfredo, senador Lauro So-
dr_ e outras pessoas gradas.

Conforme já antecipamos o sr. Can-
dido Costa vae fazer brevemente expe-
rieitcias do seu invento na enseada dc
Botafogo em dia que será previamente
designado.

DR. APRIGIO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, na rir e ouridoi.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculit.a, prof. da Faculdade de Medicina.
Con«ultorio: nu Sete de Setembro n. 99.

(A 8194)
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O festival de hontem no
Municipal

Conforme estava Snnunci-do. reali-
zou-se hontem no Theatro Municipal o
fetival organizado por-fulicta de Pré-
zia a favor dos soldados francezes sem
pensão e dos estropiados pela guerra.

A distineta actriz perante um sclecto
íi torio, leu a conferência "Os heroes

scra aureola", recitando depois poesias
dé Zamacois e fazendo correr na tela

piematographica, interessantes films,
imiadas dc Verdun e cuja exhibição foi
dppvidamcnte autorizada pelo ministro da
Guçrra.

Juliela de Erésia foi applaudidissima
to fim de cada numero do ororrawnia..

ilegível _____!¦

&_¦

/.iiis uoureiro
A policia ; paulista resolveu afinal

abrir inquérito para apurar o que se
murmura em torno da morte do mal-
logrado footballer 'Luiz Loureiro, facto
de que largamente nos ocetipámos. Os
jornaes registraram que o infeliz 1110-
ço, muilo conhecido c estimado, por
quantos com clle privavam, spórtsman
dos mais apaixonados c rico, sc suici-
dára.. varando a cabeça com uma bala,
Pessoas que viram o cadáver asseve-
ram ter sido dado o tiro do lado cs-
querdo, o que estabelece duvidas sobre
a .hypothese do suicídio, lí dahi, dc-
ante do alarde que se fez cm torno do
trágico a.oiií-timento, a policia rtsol-
veu esclarecer o caso, abrindo um in-
querito que liontem se tornou conhe-
cido aqui, e isso devido a uma requi-
sição do delegado Franklin Piza, feita
ao dr. Osório de Almeida, 20 delegado
auxiliar. Pede a autoridade paulista,
que para complemento do inquérito,
que em S. Paulo corre, sejam ouvidos
03 srs. • Francisco Bueno Nctto, do Flu-
minense Foolball Olub, morador á rua
Guanabara n. 04* dr. Ricardo Xavier
da Silveira, residente á rua do Ouvi-
dor 58; dr. Almir Accyoli Antunes,
residente á rua da, Carioca 11, 24; Ma-
rio Gusmão, residente no Alto da Boa
Vista n. 1523; Adolpho Dourado Lo-
pes, residente á rua Aristides Lobo
n. 196, e José Loureiro Cruz, residen-
te á rua do Passeio n. 62.

Hontem mesmo o 2° delegado auxi-
liar mandou convidar, por carta, os
referidos cavalheiros a prestarem os
seus depoimentos.

A policia paulista, no officio que
enviou ao dr. Osório dc Almeida, quer
apenas saber:

1° — Sc Luiz Loureiro, durante o
tempo que esteve no Rio manifestou,
por palavras ou actos, qualquer des-
equilíbrio mental;

2» — 'Se deixou transpirar idéa dc
suicidio; e

3o — Se algum dia se queixou de
pressão moral exercida contra si por
seu cunhado Joaquim Pinto de Al-
meida.

ÍIIÍ 10 il. 61
|Íiõ||plo.

A Torre Eiffel
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secção de ALFAIATARIA
Ternos de casaca com forro

de seda 180$
Ternos de smoking, com

forro de seda ..,,., 160$
Ternos de fraque 130$
Ternos de jaquetão preto,azul ou de cor 110$
Ternos de casemira a come-

çar pie. ,....,,, , 60$

A conferência do sr. Ildefous.
Pinto

èob esse título o dr. íldefonso _ínt_)realizou 'àoiitem ás 5 horas da tarde, na!
sede da 'Sociedade Nacional de Agri..
cultura oom seleeta e numerosa assig-itcneia uma interessante conferência. '

O deputado íldefonso Piloto, come.
çou sua conferência expondo _* situação?commercial do xarque, cuja exporlaçãqdiminuiu consideravelmente em quantildado e valor devido ao alto preço attin.
guio pelo produeto, em conseqüência da1valorização dos gados. "1Cila, então, o conferencista', dados esVlaftsticos que demonstram ler a expor'taçao Imixado de 31.75, .000.000 para23.-12 :ooo$ooo, de 1913 para iqi.i, e a-quantidade de 64 milhões dé kil.s nar_
37 milhões, 7

Argumentando com as estatísticas d(*iultimo relatório do ministro da \c.ri-cultura, o sr. IWefònso Pinto mostrou
que o mesmo phenonieno se deu com afexportação do xarque platino.A vista disso.-, os po.leres públicosestadoaes suppriiniram todos os impôs-tos de exportação do produeto, qtfé uãacomporta nenhuma tributação novaContinuando, disse o conferencista
que ficou patente o, declínio dá.nd_S-tria do xarque, eogilando-se uo Estadada fundação de frigoríficos. ' ?-

Por uma lei antiga, as empresas qua'se Instalaram 110 Estado par, a e-plo,ração de frigoríficos estão dispensTdaádc qualquer imposto pelo espaço de .aannos; alem disso, a Assembléa votou
£,._-(- 51° a°* B?ve'".no Pará cóneéder 3ai.M 10 pecuniário de _.oflo contos,
tZ __ 

° °rad"r- ,1". a Preoccupaçãíldeve scr no sentido do desenvolvimcnt3
«¦ííí-, 

,ml"stna*_ co»' os indispensáveis

p/,™1!' pi"'i-m' ? •-¦'¦ Hdefonso Pin^
ZuZ - exPj.°r**Ç*i'> eomhicrcal deva
Zs iova,\Cr-'Ç10' *0[rtv-d0> ll3s ™=-:
.-.ml- V. <l0s .rtTrc"l«olore.s, conser*vanUo as regras indispensáveis c ha',*\tuaes, destinadas á prncreaçãó. *?
ticln6,1. 

C.and0*se' ,,x'''ls ^tatisücas of,f.ciaes, um augmenta extraordináriodas matanças até igt.*, anno em nus
xaroü'",<í10 

d° Ca,,,'',:'s abati*i»" »_3
*__-_}_ í.*8 ¦" ,,,,*llild0'"'<'s públicos at-tingiu a mais de .«op.ooo c ao factacie _e verificar grande exportação d<_
dual votou uma lei, taxando, pesada*mentia matança de vaceas novas \

Depois o conferenoista disse que <Scommercio mundial da cirne augmenta1annualmente, ao passo que .paizes 
"_.

portadores, como o. Estados Unidos,se transformam cm importadores.
S\enhunu outra região pastoril dCglobo .poderá competir com a America!do .bul no commercio das carnes c íiaJKepubljca Argentina, apezar 

"do 
extra*.'ordinário progresso da pecuária a agri-cultura vae rechassando ,. creação d9

gado, c os campos de pastagens sendosubstituídos por terras de culturas dacereaes. ;
Ao Rio Grande do Sul e ao Brasil1,

portanto, se offcrecem perspectivas daum_ frtituosissimo commercio de expor-*'taçao de carnes.
Os esforços da iniciativa privada, acuja frente sc colloca a Sociedade Na-ciotial de Agricultura c os justos auxi-lios dos poderes públicos devem con-vergir 110 sentido de favorecer, o pro-gresso da nossa pecuária e da sua con-venientc exploração 'commercial, ter-minou, entre applausos da assistência,o dr. íldefonso Pinto.
O dr. Miguel Calmou que presidirao acto, agradeceu vivamente a gentilacqtuescencia que o dr. I. Pinto deraao pedido da Sociedade e salientou aimportância do assumpto, expendendq

sobre o mesmo a sua opinião.
¦Ml O ¦¦_! I» —_

O NUMERO DE DP.SCREN-
TES AUGMENTA!

O conselheiro Ruy Barbosa
offereceu um jantar

. oííicialíJade do ex-"Jupiter"
O conselheiro Ruy Barbosa offereceu

hontem, em sua residência, um jantar
á officialidade do cx-Iupiter e aos fun-
ccionarios do Lloyd, que acompanharam
a embaixada á Argentina.

Sentram-se ú mesa, além do senador
e sua senhora, o dr. Bâptista Pereira e
senhora, dr- Alfredo Ruy e senhora,
Raul Airosa e senhora, Edgard Bâptista
Pereira, Alberto Botelho, -os officiaes
daquelle paquete: Anlonio Augusto Aze-
vedo, conunandanlc; Manoel Dia- dc Ia
Vega, immediato; Daniel de Oliveira,
.. ppiloto; Carlos Andrew Nelson, chefe
das -íaoliiiias, e 05 srs- Francellizio Fir-
mo de Oliveira e José P. _<lp* Oliveira
Vallim Filho, que, .por pari. do Lloyd.
acompanharam 'a embaixada, o primeiro
como representante do serviço e o seguti-
do como dactilograpJio.

O medico que fez aquella viagem, dr.
Lisboa Coutinho, não compareceu, .por
se .achar ausente em Minas, e o i° .pi-
loto, por ler já seguido viagem para o

A'o champagne, o consellietro Ruy
Barliosa brindou a officialidade do bello
paquete do Lloyd, desejando que o barco
da vida de todos "fosse conduzido com
a mesma ,'felicidade com que o fora o
barco que levara c trouxera a embai*-
xada."

Bela officialidade e pelos seus com-
pànheiros do Lloyd, respondeu, agrade-
cendo. o sr. Manoel Diaz de !_ Vega,
que pronunciou um discurso exaltando
os serviços que o senador Ruy Barbosa
tem prestado ao direito e á humani-
dade.

O sr. Servulo Dourado, director "com-

mercial do Lloyd, não tendo (podido com-
parecer por enfermo, fez-se representar
pelo sr. Francellizio Firmo de Oliveira.

«»¦»>

Dois suicídios na zona
suburbana

Os suicídios, como os desastres d_
automóveis, vão tomando entre nós pro-
porções verdadeiramente assombrosas,
não havendo um só dia cm que se não
tenha de .registrar uma porção desses
gestos dc extremo desespero, uns, sim-
pies fitas'' por excesso de romantismo,
mas ,1 maioria factos sérios originados
por difíiculdades de vida.

Ao lado das difficuldades dc vida,-'assombrosamente accresciilas com a
crise que vamos supporlando Deus sabe.
como, augmciitou lambem o numero do
descrentes em melhores dias.

No subúrbio, registraram-se lionlcm
dois suicídios, sem que a policia tivesse,
conseguido apurar suas cansas..

O primeiro oceorreu na casa sem nu-
mero da rua Emilia, no Marco Quatro,em Jacarépaguá, próximo da praçaSecca.

Nessa casa morava com sua familia
Angclino Francisco Ventura, pardo, ca-
sado. Pelos seus modos, Angclino nunca
demonstrou que aninhava idéas sinis-
trás, c assim nunca as pessoas de sua
familia nutriram a menor suspeita a
seu respeito,

_ Por' isso foi grande a surpresa quetiveram seus parentes quando o foram
descobrir pendurado a uma corda qua
pendia de um cailiro, numa das depen-
dencias de sua casa. O trcsloucado jáestava morlo desde alguns minutos.

A policia do 24" districto foi infor-
mada dn oecorrido, e o comipissario dc
dia á delegacia compareceu ao local o
providenciou para que o cadvtver do
infeliz fosse removido para o necrotério
da policia, afim de ser examinado.

— A outra victima do próprio descsJ
pero foi Alberto Cosia, de 32 annos
de edade, portuguez e residente na Fa-
zenda Velha, á estação de Cordovil.

Alberto, sem que sc tenha ainda apu-
rado por que, poz termo á existência,
dando um tiro de revólver 110 ouvido.

O commandànte do destacamento dc
policia do 22" districto, cm Pomsucces-
so, sargento Presciliano, lendo sido in-
formado desse facto, compareceu imnic-
diatamenté ao local c tomou todas as
providencias _ necessárias ao caso, tra-
tando' de facilitar o seu registro nh sédc
do .districto.

A policia do 22o fez remover o ca-
daver de Alberto Costa para o necro-
terio da policia, onde será examinado.

> ¦» »u_-

-OItMlC-1'A I'ASCIIOAL — O
maior amigo da lavoura; encontra.»
¦m todas as casas de primeira ordem
'•¦sta canital r Ao .min*, ns "Es.at.os.

— _«¦»»¦
Em Volta Grande

UMA FABRICA D_~MA-TEIGA QUEREFORMA OS SEUS MACHINISMOS
_.Belh Horiiisontâ,'8. (A, Ai) — Os srs.

Villela S: C, proprietários de uma fabrica
dc mariteiga em Volta** Grande, no munící-
oio do __.eopoldina, reformaram os machi-
nismos desa fabrica, installando um novo
congelador com a capacidade para 450 kilos
de manteiga, movido a electricidadc, com
um motor dc 60 cavallos.

Durante a estação da secc... a fabrica tc-
cebe 8.000 litros do leite, fabricando diária-
mente trezentos kilos de manteiga, e no
tempo d.is águas, consome 15.000 kilos.
Com o novo congelador, poderá fabricar 600
kilos dc manteiga, diariamente, cujo pro-
dueto tem tido grande ^acceitação neste Ks-
ado, no Rio e na Bahia,

 ¦ ¦ «I » I»
05 melhores e os mais procurados

moveis são os que vende a Casa -Mar-
tins, rua da Carioca 67; quem os exa-
minar não deixa de leval-os

--m,STl.l.IO I>A FAZENDA

As noninafões liontem fei-
. tas pelo sr. Calogerns

O ministro da Fazenda, por acto de
hontem, nomeou José Francisco de
Arauju Alfaiate para o logar de col-
lector d.i3 rendas federaes em 'Riacho
de Sant'Anna, Bahia; Joaquim Alves
dos -Sant03, para idêntico logar em Al-
tinho, Pernambuco; c Francisco Ca-
margo Junior, para o de agente fiscal
dos impostos de consumo' no interior
do Estado do Paraná; e dispensou Vir-
gilio Fraga Xavier dc encarregado da
arrecadação das rendas federaes em
Riacho de SanlAnna. Bahia.

ai O ll* O __¦

NO CLUB_MILITAR

Mais uma conferência!
Segunda-feira, 14 do correnic, ás 1

horas da noite, o coronel Rego Barros
fará 110 Club Militar uma interessante
o instnictiva conferência, cm resposta,
á que, ta dias, ali realizou n pieis co!
lega e amigo coronel. Gomes de Castro,
tendo já obtido para esse fim o placelda autoridade militar,

E' ó seguinte ò tüiema escolhido pelocoronel Rego Barros: "A guerra é o
mal inevitável".

iPara essa palestra o confcrencisla
convida os seus collegas de armas c.
as pessoas que so interessarem peloassunioto.-- 1 « — ¦ um
Os que morrem na Santa

Casa
-forrou om conseqüência

do nm desastre-
Na 13' enfermaria, falleceu hontem

Matheus Cruz da Silva, casado, portu-
guez, de 29 annos e que lia dias foi vi-
ctima de um accidente, na rua Gomei*
Serpa, estação da Piedade.

O cadáver do infeliz, foi removléo'
para o Necrotério, afim dc soffrer «.
autópsia medico-legal.

1 » » > in -
EM S, l*Al_iO

Uma acção do imlemii.
zação

_. Paulo, 8 — (A. A.) — Foi con-
stituido procurador o sr. E. Kiehl, para
promover a acção de iiidemnização, 110
valor de 1. .oo:ooo$ooo, contra J. Char-
volin &. C, concessionários da acquisi-
ção de 2.000.000 de dormeutes para o
governo francez, afim de haver desla
ultima firma uma ind.mii_a.Sa de to-
dos os prequizos resultantes da recisão
do compromisso feito.

¦ >»<_¦

V_APW__Í contra os carrarratos noannniiL gado_ VemI(..se na Hor.
ttilania

gai
rua do Ouvidor, ¦7-

"I_TA*-TT.A. ..O rORTt.
£_£___L
O n. 543 da IttUstrSçáà Vorlugúczã,

referente a 17 de julho. Wtinto, está
sendo -listribuido ao (Sit'.'liefl. F,' àquel-
la uma das meMiorcS revistas illustra-
1i.11 da Eiirmu».-

C. P. de Commercio e In
dustría

COMO SERÁ' ÇOMMEMORADO O
ANNIVERSARIO 1*1- SUA FUNDAÇÃO

Com uma sessãd solcBne ÇSnjmemo-
rativa. esta associação ccleoraT-í ama-
nhã, ás 8 1.2 3ior»3 da noite, iio edi-
ficio do Jornal do Comniercio, o 4°
anniversario da suà iundação.

Será orador oíficial o dr. A. Pinto*ía .T?nr.lia.. - ----- — —— — —

:d

MUTILADO
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ricou hontem- defíiirtlvlmèlite or(rani-.ado
o progratntria nar»;.á reuniüí -de domínio
próximo, no hipnodróino de S. Francisco

Os oito pareôs aue seião disputados eetão
ossiin constituídos: .„ , -

Parco "Consolação" — (Exclusivo para
aprendizes) — 1.600 metros — Premio:
It3oo$ooo — Trunfe) ia kilos; Medusa l},
-2; David, 52-, Miss Linda. s-í. Bartelont»,
ka; Maeiste, 521 Majestic. S-í Monte-
.busto. 5°. . . .„ .__...„-__

Pareô "Experiência" -* "'••«.¦"".*•**?",.¦..

Premio: 1:500*000 — espanador. '1 kuos,
Palta. 531 Guaga, 53! Pooh, Pooh, 52* San-
ta Rosa. so; Castilla, 50; -agulha, 48; Hy-
8ép_reo' "E. de F. Central do Brasil» -^

1.450 metros — Premio; 1:5605000' -**¦
Pistachio, 53 ltilos; Image, 53; RontiMa, ,53i
Boulanger II, 53 i Histórico 50: -ícilim
so: Fausto V, 50; Ladv Perlçlcs. 50.

Pareô "Prado Fluminense" — 1-oog me-
tros — Premio: i:?oo$ooo — Strombòii.
¦n kilos; Mont Blanc, si; Goldeti Sjiurs,
53; Helios, 51J Margot. 50*. Dionéa. so.

Pareô "Dezescis de Maio" — 1.600' nie-
tros — Premio: i:*oo$ooo -*¦ Marvellous,
53 kilós; Yvonneltc. si; Lord Canning, 53!
Mont-Roso, 53- ,. - c _

Parco "S. Francisco Xavier" —- t.000
metros — Premio: ii6oo$ooo — Adam, 53
kilos; Vonderbilt II, 52;' Hatpin. 51; Pe-

"Cirande Premio Maior Suckow"— 1 ..000
metros — Premio: siooaSooo — Interview,
-55 ltilos; Enérgica,.?-; Patrono, «4: Samit-
iitano, 54i Mystcrioso,- 52; "puli, Sl.,
.ritlmplio II. si: Kscooeta, S'! HurraB, 47,.

Pareô — "Animação" — 1.609 metros —

Premio: i;soo$noo — Colomlima. 33- kilos;
Aillindoi 52; Paraná, 52; Mistella II; 52;
Velhinha, 52; Enver Pachá, 52.

VARIAS NOTAS
Serão encerradas depois de amanliã^ ãs

41I2 da tarde, na secretaria-do Derby. as
inscrinções para o "l,rando Premio Anima,
cão", que será disputado 110 dia 7 de jnnei-
to de 1917. em PctroDolis. , • -

— O eavallo Iiotnfosio. clictron hontem
dc S. Paulo, estamlo aloiado nas cocliciras
do " entraineur" Christiano Torrl-s. . .

 Disputarão o "üriuide Premio Major
Suckow". da corrida de domingo. 05' se.
etiintcs parelheiros: .

Interview. 15 kilos — E. RotlriRuez.
Enérgica, 51 kilos — I. Carneiro.
Patrono, 54 kilos a- F. Barroso..
Samaritano, 54 kilos — Joaquim Cou-

tinlio.
Mystcrioso, 52 kilos— L. Arava.
H011H, 51 kilos — A. Gibhons. -

 Com a corrida do dia 6. no Dcrliy-
Club. ficou sondo a seguinte a classificação
dos-concorrentes á Taça 1.1 de Maio

A GUERRA

Alberto R. Neves.
J. Corrêa. .
Acostinho. • <
Joffre. . a a
O. Ferreira a
Saliídinlio. a ¦
\V. Nunes, a
Ary-Kerner. a
II. Silva, . .
S. Ferreira .
C. Santos .
A. Corrêa, a
H. DutH-at. .
C. Silva. . .
HindemVurgo.

8 pontos
6 "
S ','

í :
5
3 _

OASOATINHA for eve*r!
ii- ~ --•*— IT—g •mottm^fm

AMORES CONTRARIADOS
E LYSOL EM ACÇAO

Vinda dé Portugal, Maria Catlpta
•Gonçalves, enveredou pelo caminho do
meretrício, inimergindo-se no lamaçal da
rua do Núncio. __ ,

Perdeu a sensibilidade do coração a
-força de vender, por preço reles,, os
seus hypocritas carinhos, rindo ironi-
camente quando encontrava uma crea-
tura que lhe jurava amores sinceros e
eternos,

Ultimamente, no paul brotou um ly-
rio;-— a Maria sentiu no peito ardores
até então desconhecidos, acabando por
descobrir que estava apaixonada por
tim patrício, bello latagão, de cumpri-
-os bigodes, negros, tendo sempre á cin-
ta o necessário panno de algodão para
Dttenuar o peso do que, na slia tabula,
lhe dão a carregar, c tambem para evi-
tar a perda dos lttzidios e negros ncllos.

Ora aconteceu qlie o Manoel, depois
de promeitcr á Maria um mundo' de
felicidades, acabou por mandal-a' ao
diabo para que não titais o aborrecesse.

"Amores novos", pensou ella, e en-
trou na mais funda das tristezas, com-
prehendendo que a sua vida não era
mais do "ue um valle de misérias e de
iugratidSes.

Muito melhor seria morrer, e, ella,

que não pudera ser estrella na Lapa on
na rua do Riachuelo, seria, talvez, bri-
Jbante constcllação engastada no céo
cheio de azul e de esperanças.

Um vidro contendo lysol era a sua
salvação.

O gargalo foi collocado á boca, algu-
-mas gottas do liquido lambuzaram-lhe
os roseos lábios e um tanto da ponta da
lingua, mas, muito pouco, porque a Ma-
ria pôde gritar com toda a força dos
pulmões que estava a morrer envenena-
dissima, a soffrer taes coisas que até
[parecia que estavam a arrancar-lhe a
campainha da garganta.

Acudiram as suas irmãs no vicio, a
Assistência foi chamada, e a Maria pos-
ia fora do perigo, sorridente e feliz ex-
-clamou:

— Paguei o tributo do meu primeiro
amor!..,

A PAUyRAJFFlGIAL^
De todas as iiuhas de

frente
iNGUTEwtA — Londres, 8 -a Ao

norte e rioi-dé-té de PàtàêtW, dejjíis de
violento bombardeio, o inimigo atacou
as* nossas nòvá.' ii___s; cotfseguiirido
peneirar em dois pontos das triu.c-.ei-
ras, donde, aliás, foi i-imediatamente
e-pulso com grave, perdàsrí Fizemos
nesse momento bastantes- prisioneiros.
Pouco depois, os aUehiâe. íera-ram a
effeito mais tire. ataques-, taittbeJtt de
resultados -t-Ios^

Na fre_reV die Sé-cBè-j cr i_it_5_i>- fez
explodir ufttí- ri___ e' peneirou n__ia
trincheira através __' c-ratei*'- -berta
ptila explosã'Oi As nossé.' tropí,. c&t-
trà-atacaram e expittsaratn os attemâes
á torça dd' boirtbasí A' ártHheria utU
iniga esteve muito ac_v_! -ás- jtro-htti-
dades de liethtnie, Lotís e do cana. d.
Labasséé. O bombardéi., ao qual re*
spbnderilos vigorosamente, teve con_í-
quoncia. insignilica-ntes.

Uussia — Petrogrado, 8 -- Na- re-
gião do Stolchod, expulsinioa o ininii''
go de imia secção de trincheiras- da
zona de Zarezá, Oc-ciipát-bs tc_as a.'
posições- e fizemos niai-r dé' duze_tòií
prisioneiros.

Na região d. Serétír, ft-ímos Jo-
mingo tres mil prisioneiro, e apprè-
hendemos dois obuzeiròí, depois de tim
cotnbaie renhidissi-mo.

Numerosos prisioneiros terutões con-
tiriuain a chegar aos nossos acampa-
mentes.

ü estado-maior do exercito' do Cau-
caso comiii-unica que as noSsas tropas
eiil operações.- na Pérsia, premidas for-
temente pelos turcos, tiveram de se re-
tirar para léste dé Kerína-ishah.

Petrogrado, 8 — Batemos os austro-
all-jiiiães* nunía linha de quinze miihas
de extensão, aó sul do Dniestér e na
direcção de» Tyszicnca. Occupá-hios' a
cidade dc 'llttniach. assim como" ,0 se--,
ctor a léste do Dnicstcr e ifma catfòia
de posições elevadas. A cavallaria per-
segue os -iiiotTó-allemães ao tongo da
linha férrea a suésté dc Koloinei e
Stíinisln-u.

Áustria — Vienn.- 8 — 0 estado-
niaior do exercito commirnica eni data
de 6 de .tjjosIo:"Frente do archiduqüe Carlos: R«-
ipellinlos vários araqncs russos na re-
gião de Capu>. Ao sul do Passo de
Jablonica e em Tatarow, as forças a-lrSa
trn-luing-iras o allemãs avançaram,
apezar da violç-nta resistência do ini-
migo. A siKÍoé9te de Delaty-n. o gene-
ral von Koevfcss rechassou importantes
ataques do adversário; Mais para 6
norte, uad-a de novo.-

'Marechal voii Hinden.itirg: Nas pto-xiniidadc-s de Zalose, trava-se -uma ba-
ta/lia en-ia-iiniçadaí Ná parfe oceiden-
lal do rio Si-rcth as tropas- austro-hun-
garas'e alloniâs do general Fath lutam
victoriosiithonte', tendo já aprisionado
300 homens e capturado- 5 metralha-
dòras.

Ffétíte italiana: Continua com grán-de violência o fogo da artilheria ini-
miga coiitr.-i a cabeça de ponte de Go-
rizia; A >íste de Hedipugliá e nàs
proxirriidadès dé Sdz, rcipellimòs afá-
ques isolados do inimigo. Investidas
na ' região de Pancveggio frácassaraoí
com gra-vissimas -perdas do inimigo.

•Uni destacamento nosso, de exploração,
voltou de uma excursão ao sul do valle
Sugana com 800 prisioneiros e 5 ¦métra-
Miadoras."

A GUERRA NAVAL I
Uma proeza do "Regi

lia cTItalia"
Roma, 8'_- (A. A.) — Noticià-se

ntui o paquete italiano Regina d'Italiá,
que conseguiu escapar á perseguição de

1 alguns submarinos allemães, tendo en
! trado no' porto de Nova York, poz ;.
| pique um doij. referidos submarinos queo perseguiam com os canhões de que sc

acha armado.

Londres, 8 — (A. A.) — Iriforníarii
de- 1-etrogrado que a' flofilha russa exis-
tente no lago Mádziol entreteví novo
bombardeio com as -posições inimigas
situadas em suas margens, causando-
lhes graves estragos.

As accuimilagões remuneradas
_*___¦

MAIS UMA SENTENÇA
.0 dr. Raul Martins, juiz- da 1 •v_r.a

federaÇ proferiu hó-tè-t -~W tón$
sentença, em que mais uma vez toi
ventilada a- debatida questão das ao-
cttmulações remuneradas...

Foi o caso que o dr. Primitivo Moá-
cyr propoa uma' _cção contra a' União,
afi» de lhe ser reconhecido Q. diíei»
ao cargiJ de 6o promotor pnblico- ds
justiça locais era que aHegava- tír' sido-
coitvertidtr a cargo de procurador dos
Féltós da- Saude Publica- .incorporado
acf Jiiiíb dos Feitos da" Fazeftda- JftJ-
niclpali eai virtódê da' uWma' reforma
judicisrta* .téitdo sido* e_ó_eirè'Jo por
decreto de 15 de fev.j[êird- de 191 í,
pedirido; era' cònsèqtienüa, o paiât-nerf-
to: dos rispéctlvbs vencirhentos, còm os
juros' dà mora- é custas:

A* União; p.f seu procurador secefo-
naí' irifeflnb, dft Pedro Játàhy, deferi-
dé^áí allègandíj ç(£te esses funeciona-
rMs s3o dctlusslvels "ád nutum", _ e
q8e o dr. Primitivo Moacyr erã e ain-
djt {' empregado- ria SecreSária da Ca-
mira dos Deputados, e não podia, as-
_iiTl.. ãecumúlar funeções remuneradas;

jEni-'sua- sentença, de hontem,. o juiz
discordou do primeiro fundamento da
delfesa da- União, porquanto, era di-
versas' sentenças, a primeira das quaes
proferida em 26 de setembro de 1014,
teve' occ_siã- d*" decidir, que, devendo
pelaB leis- vigentes os promotores e
adjuritos; flo Districto' Federal, ser
conservados' "émqifanto bem sèrVi-
reín", e não tendo quanto ás sitas furi-
cções sujeição alguma ao Ministério
da' Justiça 011 outra autoridade admi-
nistrativa', isto é, não sendo sob qual-
quer sentido erhpregados ou delegados
da confiança do goverio, s«5 podem ser
dehiittidos quando o procurador geral
ou os juizes qiie têin inspecção legal
sobre os seus actos, informarem ao
mesmo governo que se não conduzeih
devidamente, que commettem faltas ou
irregularidades no exercicio de seus
cargos.

Quanto, porém, ao- fudnámcnto da
accumulação dos dois cargos —de pro-
motor e funecionario da Câmara dos
Deputados — o juiz achou procedente'
e irrecusável deante- do recente aiccór-
dãò do Supremo Tribunal, de 1 dó cor-
rente mez, na appellação eivei -n. 2.686,
que unanimemente decidiu manter _ o
acto de * de março de 1913 do minis-
trq da Justiça, que demittiu -da ser-
vèntiá y}talicia dó officio de partidor
deste Districto, em que nem ha ven-
cimentos pagos pelo Thesouro e havia
sido provido cm 25 de abril de 1903,
uni redactor Je debates do Senado por
ter continuado'' nesse cargo que de ha
muito oecupava, apezar de linvçr _ .1
sentença' appcllada, que foi proferida
pelo mesmo juir, a favor delle se fun-
dado em que não Stfndo vitalicio o
cargo de redactor de' debates, devia a
incompatibilidade se -ter resolvido em
prejuízo do mesmo cargo e não' dó
officio de nartidorV cujo serventuário,
segundo o art. 79 do decreto 0.263, de
1911, só ô pôde perder a pedido scii,
pór síriteriçai- cohdemnatoria, por gra-
ves irregularidades no desempenho das
fúnicções apuradas cin determinado

processo administrativo, ou no caso dc
impossibilidade para o serviço prove-
niehte de edade avançada, scgueira ou
moleátia incurável, verificada pòla fór-
ma especial que tambem estatue.

Se havia incompatibilidade, ou re-
sultava orejuizo do desempenho simul-
tanéo das duas funeções — accrcscen-
tava a sentença appellada— cabia ao
Ministério da Justiça requisitar da
Mesa do Senado a dispensa ou exónè-
ração do redactor dos debates, oil
fazel-o regularmente processar para o
restabelecimento do império da lei que
entendia violada pel#j) mesmo.

Nestas condições, o juiz julgou im-
.procedente* a acção proposta, deixando
de assegurar os suppostos direitos in-
vocados pelo dr. Primitivo Moacyr, e
o condemnou nas custas.

Escola Azevedo Sodré sob'
o patrocínio da Asso-

ciação Beneficente
Commercial Suburbana.

A SUA DÍAUGUBAÇLIO
l*ói UM»' bèlra fest» a- th iBing-uração d*

Escola Arevedó Sodre, sol» o paííociuio. da
Associação «Beneficente Commercial Snbür-
bana, í rua Gomes Serpa n, 20, na esta-1
ção da Piedade,.... ,.,. , „.... I

. A ¦ Associação Beneficente Góitiraer-alw i.
burbana foi fundada em 24 de fevereiro de '
1916 e ji conta cerca dc soo associados. ',

A organiz-rao da escola é o cumprimento
do paragra|)alo,^,', letra C, art. a dos esta-
tuWs. 1

. A. commissão et-icarregada- eje levar o ef-:
feito a creação da escola' t éòlupesta tios :
«rs. iFrancisco Antônio Correi; Ang-ítoGo-;
rtiès Queiroz, Luiz Palmfèr, to-BCènclo Gha.
vés Figueiredo* t teitént. BO-tfãeiò' R». (
mos. ...... . , 

' ..-,-.. . ¦ 1
frocurado o' píéfénó,' jüfa obtènd|õ do

mobiliário, s. e_í declaro- i- ct>niin'ssSò-'-}S<
tu-do foroeceria, i.çrjrsiv. os • .pmffessorts,-'
desde que^à assocí-Çãò díssé". S: sede.--

A coinmissão acceitou a .ffèrt-t, tf í- es-
cola foi vistallod- 4'' riia Gómeí Serpa'.

Já demos ha __la_-,a- deséripç-e-* d."pi.dio,
cin minuciosa- «loticia. - '

A inaligyiraçSo foi éòpefinfe O' edificio
acnava-se Bfilbaiitemente" adornado,, quer' In.
terna, qijer externamente. A .b-ÕBS de 'nut-
sica da Es-ola Quinze 'dé -Novembro _bri:
Jliântou o acto.

O prefeito, nio, podendo compareccf,
mandou setis. -représent-aités, drs, Afranio 1
Peixoto, d-rector geral de Instt.ttcção^ . e ,;
Diniz Junior, imspeçtpr .eseolãf, qne foram
alvo de uma verdadeira' ovação pàr. parte
dó povo. (igglomerado crij- toda.a. rlisf sendo «
cobertos de pètalã. de rosas por gentis' se1 ,irihoritas. ¦ í

A's 4 horas di tardft. aberta' a sessão:
solenne, o. presidente, .Francisco- Antônio
Corrêa, depois de um.ligerq discurso, pas.'
soü á presíd-ncia ao dr. Diniz Junior, como jrepresent?Ate do. -prefeito, tomando assento •
a seu lado o dr. Afranio Peixoto.

Usou (Li palavra o sr. Benjamin Maga-í
.Mes, advogado ib associação, o qual, como
orador .(ficial, tez tini discurso que foi j
muito opplaudUlo, , \

ilím seguida, usoii da palavra o ,sn Ali-:
gusto Gomes Queiroz, 2" secretario. ... . ;

Talou depois o tenente Kduardo Xloga*
lli5es. O sr. Francisco .Antônio Corrêa, em -
um bom discijrso, fez entrega ao represe)*-*
t.iníe do prefeito dc uma mensagem dos'
moradores tias ruas Clarinmndo dc Mello, .
Assis Carne.To, Goyaz c lierquô, em que
pedem alguns mclhoro-mentos locaes.

Falfim o, dr. Afranio Peixoto e o rçjjrc-
senfante do prefeito, o sr. Ui/iiz Jvinior,
que' encerrou a sessão.

•Em seguida, passaram todos para. o &»/-
fet, oi-Me foi servida uma delicada mesa
tle doces. Ao champagne, usaram da pala*
vra os srs, Benjaniin Magalhães. .Augusto
Gomes de Queiroz Francisco Corria c,
agradecendo, o dr, Diivz Junior.

I*' iuipossivcl dar a lista dos presentes
á i-jaúguração, tal o numero de convida-
dos. ¦¦ • ¦

Durante a festa o nome do dr. .Azevedo ,
Sodré foi muito .acclaniado.

As móis captivantes atteneões inerecetí a
írapreusa da directoria da flssociaçõo, que
é assim composta: presidente, FrançiscoAn-
tonio Corrêa; vice-presiilen'C, José Antônio
Guimarães; i" secretario, Luiz, Palfliier; 2"
secretario, Augusto Gomes Queiroz; tlie-
soureiro, Innocehcio' Chaves Figueiredo; i°
pròair.idor, Augusto Ferreira de Azevedo,'
e *° proctjrador, Albano de Freitas de 011.
vcíra Uastòs. .

— - .,,-¦' -*'¦_ mm", m n—,
O' ministro da Fazenda deferiu r)

pedido feito -pelo Banco Commercial do
Rio de Janeiro para converter em apo-
lices da Divida Publica, do empréstimo
de 1015, ao typo dc 85 p|o, a iniportan-
cia de 34 :ooo$ooo representada era le-
trás do Thesouro.

As differenças de cambio
O SR. TAVARES DÈ LYRA NEGA

PAGAMENTOS REQUERIDOS
.Nas petições em que o "Comptoir

Teclinifitie Brésilien", a "Société Ano-
nyme des Aciéries d'Ang'c.ur" e A. Caz-
zani solicitaram do mipistro da Viação
pagamentos dé differenças de cambio, o
sr. Tavares dc Lyra proferiu o seguinte
despacho:"Desde que o Tribunal de Contas fe-
cüsou, cm tempo, registrar a despesa
por ter sido realizada sem à observan-
cia do dispositivo, regulamentar, e o
Congresso Nacional votou para o sdu
pagamento quantia- certa e determinada,
não ha o que providenciar por parte
deste' Ministério." ¦

___e?-

BIBLIOTHJBCA

"CORREIO DA MANHÃ»
Acham-se ú venda os volume*:

O MARQUEZ DE FAYOLLE,
Pór Gérai-d do ííerval

O UWm ENCARNADO,
P-f Héiry Manter

do terror.
Pór' J_lreconrt

LÁZARO
Por Dòn Jacintho Ò. Picou

DUAS ORPHÂS
Por Mlett. Mário

PEDRO È THEREZA
Pòr Mareei Prevost

OliEltWJüDieilltlO,
Pór Mnfc Mario -,

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

ODÍD IBREOONCILiAVEL,
Por Carlos M. Ocantos

\ 
" m

Servidão e brio na vida
militar.

Por allfredo dè Vishy

Memórias de duas Jovens

1 
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A GUERRA

Nas üníias iíalo-austriacas
fiomn. 8 — (A. II.) — O ultimo

communicado do generalissimo Cador-
11a annuncia a conquista completa dos
montes Sabotino e San Michclc, cen-
tros da defesa inimiga em frente de
Gorizia. Assim, a' cabeça da ponte de
Gorizia nóde considerar-se em poderdos italianos.

O

Usae> o maravilhoso ROUGE "PO-

ZtOHKA", de Mme. Selda Potocka.
Inoffensivo para a pelle, de uma

resistindo á transpiração, absorvido pelos poros, dá
rosa natural a saudável.

¦BS

SOIS PALLIDi?
adherència absoluta,
â pelle uma côr de

A' venda na Casa Bazin, Casa das Fazendas Pretas, A' Exposição,
Rantos Sobrinho & C, e nas melhores perfumarias. — Depositários
geraes—COSTA, PEREIRA & C. .

Por H. do Balzac

UM CASO ESCURO
Por H. de Balzac

Mysteríos da Villa Rosaj
Por A. B. W. Manson

POR UM ALFINETE
Por J. í. de Saint-Gerínáin

MULHER DÉ MÁRMORE,
Por Carlos' M. Ocnntos

O CORREIO DE LIÃO
Por Marc Mario

ABBUDESSA OE CASTRO.
Pór StcndliaKHenriflue Bczle)

PRlíCOS AVULSOS — Na
.Cnnitnl: Volumes brochados,
2S000: encnilfiuindos em ner-
cnliua, 3$000: com encader»
nação do amador (especial),
4$000.

No Interior? Volnmes' bro-
fitados, 2$500: encadernados
cm ncrcalinn,. 

"IS500: 
com en-

caderliacno do amador (es-ne-
ciai), .S500, franco de nor-
te. Instrucções para assienatn-
ras vide ,n«meros anteriores.
Vendem-so collecções a preços
reduzidos.

CENTRO DOS CARTEIROS
Em 5 do corrente, ás' 7 noras da

noite, reuniu-sé o conselho administra-
tivo de-sta associação, sob a présiden-
cia do sr, João T. Barbosa, secretaria-

oi-o' ü^r M'tsPSof °.omu„Jãf_ 
_ a-.pelos;s»; Arthur Pereira de Jesus*

Scenas do lupanar

Um sargento ferido a
bala

O sargento do Exercito Manoel Laise,
amanuense do Departamento da Guerra,
era ha muito tempo "int-iil du cocur, ou
coisa que o valha, da horizontal Maria
Joanna dos Santos,, aigora moradora á
mia Moraes c Valle 11. 15. onde oecupa
rum commodo do pombal ali estabele-
cido.

Varias vezes tem aquella ligação com-
iplicado com o socego da policia, á qual
Joanna chegou uma vez a denunciar
Laise com-o soulencur. tiomlo-o -.mu bem
niáos lençóes. Isso sem falar num sem
fim de tentativas tle suicídio, inspira-
das á dengosa Joanninha pelo béguin
do sargento.

Hontem, Laise foi á casa da amante
c, chegando a seu quarto, encontrou ali
cm galhofa com a Joanna os indivitluos
José Macedo, morador á rua tio Ria»
chuelo n. 124, e Guarino José dos San-
tos. morador á travessa do Mosquei»
ira n. 20.

Houve uma violenta troca de pala-
vra sentre os tres adoradores da des-
equilibrada mariposa do amor e estalou
o revólver, caindo o sargento ferido com
uma bala nas costas.

Os dois intrusos tentaram fugir, ínas
foram ipresos na rua da Lapa. sendo
levados ambos para a delegacia do 13o
«districto, onde foram nutoados.

O sargento foi medicado pela Assis-
tencia. rccolhendo-Se cm seguida ao
Hospital Central do Exercito-

chegar.
Os itaPános capturaram onze canhões,

tunas cem -metralhadoras e grande quan-ttdade de outros artigos militares.-

Roma, 8 — (A. H.) — O Messcrggè-
ro refere-se de*íílha'd,ímente ás opera-
Ç»çs na zo-ja de Monfnlcone e diz quea batalha travada ali não passa do pro-rlogo de importantes acções. O combate
continua encarniçado e todos os contra-
ataques austríacos têm sido repellirlos.
Tudo faz prever, acerescenta o Messàg-
çicrn, grandes, acontecimentos que asae-
gurarão novas vantagens aos italianos

-"1 t m , —

OASOATINHA /or ever !
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Thesouro Nacional

-TM OFFICIAL DO EXERCITO MOR-
TO PELA ARMA QUE EXA-

MINAVA
Montevidéo, S — (A. A.) — Oc-

correu liontcm. nesta capital, um acci-
dente que causou dolorosa impressão.

0 dr. Isidoro Rodrigiicz. de naciona-
ilid.idc uruguaya, que servia no exercito
'francez e que aqui se achava cm gozo
de licença, devendo regressar agora .1
França, na oceasião em que examinava
uin revolver, aconteceu escapar-lhe este
dá mão, caindo no chão. Com o chique¦a arma detonou, indo o projectil ferir
mortalmente o dr. RodrU-uez. que 1110-
mentos depois veiu a falleccr.«-_ » ai m ¦'

Pagamentos autori-
zados

O Thesouro Nacional vae cffccttiár
os seguintes pagamentos:

17754S350, a diversos, de forneci-
mentos, em julho ultimo, ao Minis-.e-
rio da -Guerra; 4:7705000, da folha do
pessoal- subalterno do Instituto Oswal-
do Cruz, cm julho ultimo; *2:5oi$3*3,
a diversos, de fornecimentos ao Minis-
terio do Interior, no corrente anno;
2:0565765. a diversos, de fornecimen-
tos. ao Ministério da Marinha, no cor-
rente anno; 1.7349.00, a Dias Garcia
iS- Comp., de fornecimentos ao Minis-
terio da Viação, no corrente anno;
1 :Soo$ooo. da folha do pessoal do pa-
lacio Guanabara, relativa ao mez de
julho ultimo; e 400$ooo, a José Af-
fonso Moreira Temporal, de ajuda de
custo. . .

Alfândega
Em um requerimento dc Sclmback üratin

& C.\ pedindo que se vitorie a merca-
doria que importaram pela nota n. 55621
do mez corrento, foi exarado o .-¦•f-aruir.te
.lMjvicího: — "Reconheço o extravio oc-
ca-tionado por avaria, pe!a qnal não ha
crcspotisivet-?. Prosiçra o despacho pelo ve-
rüíicado. juntando-Pe a I" via afim 'le ser
feito a devida nota pelo sr. chefe da 2"
eeccâo que a remetterá cm secuida ao sr.
conferente dc sa:da."

Foi indeferido um reqi-eriníçnto dc
Isidoro E. Kalin & C", pedindo releva-
çüo dc multa.

Foi mandado cohrar de coníormtda-
âc com a t" exccpcüo do art. 505 da con-
Bo1hlnç"io( a arm.a**L*nngem vencida pela
n.ercadona suhmettidn a dei-iv-acho por
AgoMinho Ferreira Irmão,, pelas notas ns,
7.376 e 7.377. do mez pagado. ^Foi deferido um requenmento da
Aniílo Mexlcan Petroleum Products C.
Ltd.. pedindo que se expeça jjuia supple-
TnenMr para poder <leí»i)ichnr 22 tambo-
res dc ferro, vazios, que receber, pelo "To-
canlins'*, entrado no mez corrente, por
t-U consrar dn cuia expedida pela i" se-
C(Ko, gB9 mercadorit.

Foi deferido um requerimento 35
Empresa de Arm-aíens Friçronificos. rela-
tivo ií raertiadoHa que recebeu pelo vapor
¦Caoiriiíé'', entrado era J.aneiro uhimo,

O leilão de mercadorias catda-S em
romrmsso, de ante-hontem, oo Cáes do
Ifort», re-dql, i7:»73$ooo, 

Precalços do officio
AINDA O ATTENTADO CONTRA O

JORNALISTA MAGALHÃES
Portalcsa, 7 (Do correspondente) —

Todos os jornaes nrofligan;1- o atterlta-
do contra o redactor do "0 Dia", sa-
lientando-se nesse particular o "O Uni-
tario". cujo magistral artiRo elogia o
talento do jornalista, dizendo que os
seus artigos, sem declinar personnlida-
dt.-s. deixaram claramente denionsrr.-uln"
os culn-idos dos crimes praticados pelo
governo do sr. Benjamin Barroso. Al-
lndindo a esses crimes o "Unitário"

concita o 1° delegado da capital a de-
mittir-se, afim de poder defender-se;
aconselha o governo a collocar em ou-
tras mãos o ministério publico, pois na
gaveta do actual promotor dormem mui-
tos inquéritos de crimes atrocíssimos.

Acerescenta que, depois do crime de
hontem. esses funccionarios não devem
proveitosamente continuar nos cargos
que oecupam, pois não se pode trans-
forhvnr numa situação soffrivel a pesai-
ma situação que çreou o governo Ben-
jamin.

O "Diário do Estado", em 'editorial

intitulado imprensa demolidora^ vvo-
cura attenuar a péssima impressão do
monstruoso espancamento do Jornalist.
Magalhies. .-• 

•¦—¦••--¦ -_^

e Melchiades 'Dormund.

Procedida .a leitura da actã da ultima
sessão, foi a' mesma approvada.

No expediente foram lidos: _ justifi-
cação de auscncia> do thesoureiro, re-

qucrimenlo de funeral, com a devida
informação do' Secretaria, o .qual é in-
deferido; balacete do 2° trimestre
do corrente anno, demonstrando ter o
Centro cm moeda corrente a somma dc

3:5i*?4*i, c-que é enviado a commis-
são ¦ de finanças para ser examinado;

píoopstas do sr. Gustavo Vogel, ad-
mittindo como sócios os srs. Carlos
Trajano de Oliveira, Maximiano de
Souza -Nogueira e Aristophunes Pe-
r.ira Leite; vão à commissão respe-
Ct1V|lã .....

Ordem do dia — Obtem parecer fa-
voravel as propostas apresentadas, por
sc achar presente a commissão, e depois
de submcttida a votos, são approvadas.
Passando-se ao bem geral • o presiden-
te pede ao 1" secretario informar se
foram cumpridas as exigências conti-
dás na proposta do sr. Bálthazar de
Castro c no additivo do sr. Vogcl, ap-

proVado na ultima sessão.
O i° secretario scientifica ter offi-

ciado aos conselheiros J. Romeiro c
Jayme Rodrigues, communicaiido a re-
solução do conselho. Ao mesmo tempo
justifica, como lhe havia sido pedido,
a ausência do sr. J. Rodrigues, que
por motivos imprevistos, estava impe-
dido de comparecer á reunião de hoje
O sr. Hrnestino Militão usa da pala
vra e justifica a ausência do sr. Ben
jamin de Assis, e o sr. Carmelho, do
mesmo modo, a do sr. Júlio Romeiro
e termina pedindo ao consellio uma
dilação de tempo, até á próxima sessão
O sr. Bálthazar de Castro faz sentii
ao conselho quanto c prejudicial n
systema de justificações, pois assim os
«conselheiros descuraim-se e não fcom- ¦

parecem ás sessões, demonstrando que 
'

nenhum interesse ligam á marcha da
sociedade. O uso, portanto, diz o orador,
systematico destas justificações c utn
recurso que todos - buscam, para não
comparecerem a uma unica reunião.
Pensa que não deve o conselho aceci-
tar as escusas apresentadas, pelas
quaes declara votar contra, pois os
termos da sua proposta foram bem dc-
finidos. Invoca o art. 29, para;
grapho 4o, e diz que o seu conteúdo é
claro. Assim, pois, termina, propondo
sejam preenchidas as vagas; de accor-
do com o art. 28, Posta cm discussão
ã proposta, e niiigucin se manifesta--
do, é encerrada a discussão, e submet-
tida a votos é approvada.

São acclamados para as citadas va-
gas os srs. Antônio Francisco da Silva
c Alfredo Pereira da Sjlva.

O sr. Gustavo Vogel pede que, cm
acta, se insira um voto de pczar pelo
passamento do ex-conselheiro Manoel
Gomes de Rezende. Offerece elle va-
rias obras á bibliotheca.

Ninguém mais usando da palavra, o
presidente faz proceder í collccta do
"Tronco social", apurando-se a som-
ma dc i$5oo, e em seguida agradece
o comparecimento dds collegas á ses-
são e dá por terminados os trabalhos
ás 8 horas da noite.

Em prol da meia pas-
sagem

OS ESTUDANTES E A LIGHT
A questão dos 50 0|° de abatimento

nas passagens dos bondes da Light lie-
didos pelos estudantes parecia ter en.
trado num periodo de calma e pondera-
da espectativa, visto como a uma com-
missão de acadêmicos que o procurara,

Policia e justiça
Um incidente que o

delegado do 22° distri-
cto explica

• Na sentença em que absolveu os srs.
Amaro Firmino Corrêa e Pedro de Oli-
veira Ramos, da aceusação que lhes foi
feita por crime de introducção de moe-
da falsa, o juiz da i* vara federal cen-
surou acremente o delegado do 22° dis-
tricto pelo 

"lamcntabilissimo abuso da
policia', obtendo as inmuneraveis con-
fissões dos réos", as quaes "or isso
reputou suspeitas.

O chefe dc policia officiou então ao
dr. Magalhães Calvet, pedindo informa-

M SOMME E NO MOSA
Paris, 8 (A: H.) — Communica-tí dás

3 _tirás:"Aó norte do Somme; Si- nossa Infan-
teria, operari-o - direita* das*' forças brf-
tabhtc-S, no correr do ataq_e dd» if-
liados contra Guillemont; avançou à lés-
te __ coluna 139,,ao norte dè' H_fde>
courf e capturou d.arerít- prisioneiros.
A léste da herd-dí? _.Mon_«í_ qs' atfe-
mies tentaram, for duas vfczeí; retomar
as trincheiras-. q6e 4-es>- 'c-W-uislilrrtos

hontem. Foranfc*oEpell'dos.p'e"Sltógo da
intanteria,, abariilo___do- ritnnetí&s ca-
daveres deante,,dos-hossa_lin__s. Os
•prisioneiros vaHd_s;*auè íirenios- ftonlem
nessa região attingem a 230.

Na margem, direita do Mosa o bom-
bardeio recomeçou, durante a noite, com
extrema violência na frente Thiaumont-
Fleury. Cerca de cinco horas os alie-
mães alcançaram contra as nossas ppsi-
ções, entre Fleury e o norte de Tniau-
mont, uma série de .poderosos, ataques,
¦com grande effèctivos, acompanhados-
-por tiros de barragem de peças de
210 m|m. sobre a rectaiguárdá das nos-
sas 'primeiras linhas. Todos os ataques
foram detidos ao longo dò caminho d.
Fleury e na .aldeia, pelas nossas^ me-
tralhadoras. O inimigo sofffeü graridès
iperdas. Mas os allemães conseguiram to-
mar pé ria obra de Thiaumont. Prose-
gue, entretanto, ali a luta com grando
encarniçamento.

Nos Voges, destacamentos inimigos,
c«ue tentavam abordar as nossas trinchei-
ras. iperto do Senones, foram dispersa-
dos."

Londres, 8 (A. H.) — O Cbmnluni-
cado do quartel-general britannico no
França:"O inimigo, hontem, depois de cinco
tentativas infrutíferas ao norte e a lés-
te de Poziéres, não levou a effeito
nenhum outro ataque de infanteria, mas
continu. a bombardear fortemente
aquella frente, assim como- outros pon-
tos das linhas inglezas.

Durante a noite, avançámos em. dt-
versos .pontos a léste do bosque de Tro-
nes. O combate nos arredores de Guil-
leniont, perto dà estação, ainda conti-
nu'a. Na parte léste do saliente de
Leipsing, o inimigo tentou um ataque a
bombas, sendo' repellido- sem- diffic_l-
dade. Ao norte de Roclincourt levamos
a effeito, com suecesso, um, "raid", 

pe-
netrando nas linhas allemãs e fazendo
ir pelos ares as trincheiras de communi-
cação do inimigo-

Dez aeroplanos allemães tentaram
hontem atravessar e bombardear as li-
tihas inglezas. Quatro aeroplanos de
combate briiannicos atacaram a esqua-
drilha inimiga, dispersdrido-a. Dois apr
iparellios inimigos forani obrigados a'
aterrar atraz das suas linhas."

COSTUMES CHIC ?...
La Maíson Nouvelle

9, R.A GONÇALVES DIAS, O

*
A ponte de Gorizia'occüpa-

da pelos italianos
Ronia, 8 (A. A.) — Os jornaes) eni

suas ultimas edições, ¦ confirmam a no-
ticia de haver sido totalmente oçcupada
pelos italianos a ponte de Gorizia.

A acção para essa inipórtaritissima
conquista, pela qual se vinham debaten-
do de ha muito as tro'*)as do rei Victor
Manoel III, enfrentando um inimigo'
muito superior e esplendidamente pro-
tegido, por isso que oecupava as me-
lhores posições, foi violenta e custou ao
inimigo enormes perdas.

Durante o combate travado, os itã-
lianos fizeram aos austracos .7.000 pri-
sioneiros, além de 200 officiaes c muito
material bellico que foi capturado.

*
Vinte e dois torpedeiros

allemães em Brüges
Amsterdam, 8 (A. A.) — Em seu

numero de hoje, o "Telegraaf" diz que
se encontram em Brugés 22 torpedeiros
da marinha -de guerra allemã,- prepa-
rando uma nova incursão no Mar do
Norte.

U concursos na

| Betlas-Artes
0 cááò dà it-habilitàgãò do

professor fielmiro de
Almeida

O, ministro d0' Intc,ribr proferiu o' se«
BuitneC despacho no recurso, apresentad-)
pelo -profésèor Beltniro de Áhiieida, con-
tra a sita, inhabilitação no' concurso para
provimento dà cadeira dc pintura' da Es-
cola dc Bellas Artes:"Q regulamento da Escola. Nacional
dé Bellas Artes, admitte o co.icursj in-
directp^ isto c,.de cbras anteriores dos
candidatos e directo ou de, provas ef-
fectüadas perante a_ congregação. No
primeiro 

• sr. Belmiro de Almeida ob-
teve onze votos centra quatro;_ por um
voto deixou dc alcançar os dois terços
exigidos para, á investidura. No sc-
giindo, á vista das provas executadas
na* Escola; diminuíram os suffragios fa-
voraveisj baixaram a 5, tendo sido dez
os contrários.

Logo, o que se deve presumir, não
é má vontade por parte da congregação,
c, sini, algum descuido, excesso de
confiança, em si, por parte do artista,
que, á vista dos collegas não executou
trabalhos na altura da capacidade quo
as obras anteriores denunciavam.

De facto o quadro pintado na Escola
não foi julgado bom. Além disso, haven-
do uma prova para aplirar a aptidão dida-
ctica do futuro mestre, a- sua facilidade
de transmissão de' idéas, o seu methodo
de ensino, julgou produzil-a o candidato
lendo tiras manuscriptas.

Se, em boa hora, foram banidos dos
cursos scienlificos as lições éscriptás,
que se não dirá de quem pretende.cn-
sinar pintura, lendo algumas etn aula?

Só um novo concurso, em que o a.r-
tista se esforce por apresentar, uma
obra d'arte na altura de seu talento e
revele aptidão para o ensino, justificará
a sua nomeação.
• Nego provimento aó recurso desacom-
panhado de provas e déstruido pelas
informações que este ministério colheu
ao estudar o processo. — Carlos .1f_.fi-
miliano."

D. G. de Saude Publica
FOI NOMEADO HONTEM O SECRE-

TARIO INTERINO
O ministro do Interior fez hontem os

seguintes nomeações para a Saude Pu-
blica:

do inspector sanitário dr. Álvaro Za-
mith para o logar de secretári-, da" Di-
rectoria Geral, emquatito o dr. Fran-
cisco Ottoni Mauricio de Abreu estiver
em commissão de inspecção dos porios
do, norte; do sr". M. Octavio Carlos
Pinto Guedes, inspector sanitário, inte-
ririamente, emquanto o' effectivo, dr.
Álvaro Zamith estiver exercendo o lo-
gar de secretario, e do inspeoror "ani-

tario dr. Arthur de Castro Lima pára
exercer o cargo de delegado de saude.
durante o impedimento do effectivo dr.
Alberto Vieira da Cunha.

1 mVk mm ttm " i

promettera o dr. Francisco de Castro, 1 Coes a respeito, o que a autoridade fez
director da Light, uma resposta que,, num_ longo officio que hontem enviou
dada e acolhida, feita á conur-issão, se-
ria pelo menos conciliatória.

Homem á farde, porcim, em plena vi-
gencia desse interregno de espera, ap-
pareceram os trilhos da Light tintados
de sabão, no trecho fronteiro á Facul-
dade de Direito, na praça da Republica,
o que fez com que a Light suspendesse
por algum tempo o seu trafego por ali,
communicando o facto ao chefe de po-
licin

ao chefe de policia
Depois de exnlicar minuciosamente a

sua acção no caso, termina o delegado
do 22g districto:
, "De tnodo que, na opinião do dr. juiz
da 1' vara federa! quanto mais clara, cir-
cuwstanciada c concludente fôr a confissão
<lo indiciado, tanto menor valor terá aquel-
Ia, cujo valor será nenhum, se for clara,
cireumstaiiciaáa e concludente.

Neste ponto esta delegacia sente-se em-
baracada, e até vexaJa para em sua de-

Essa autoridade determinou então ào! fesa, cm opposição á palavra <le um nragis-
delegado auxiliar mandasse reforçar

o policiamento naquelle ponto, o que
foi feito, nada mais tendo havido- de
anormal.

A
VIDA

RHUM
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Ernesto Souza
Coiíi lodo,

Olycerina e Hypo-
phosphitosdeCal

cio e Sódio
BRONCHITES,

Asthma, Tuber-
culose pulmonar,

Racliitismo
TÔNICO PODEROSO

GRílHADO S C.-1.° de Março. 14
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Um juiz americano visita a
nossa policia

O chefe de policia recebeu liontcm,
á tarde, no seu gabinete, o sr Harry
B. Caton, juiz da "PoJicc Coiirt". de
Alexandria, Estado de Virgínia, na
America -do .Nortc. O sr. Aurelino
Leal expoz ao visitante, numa confe-
rencia de,morada, todo o apparclho po-
licial, forneeendo-lhe dados para pu-
bli-cações que o sr. Harry pretende
fazer.

¦ ' ' f * mo • ¦»
O sr. Pandiá Calogeras deferiu a

-petição dos segundos escripturarios da
Delegacia do Thesouro em Minas Ge-
raes, Sesostris Nogueira Pinto Cantar-
go e Affonso Bernardo da Silva Guiina-
rães, pedindo reconsideração do des-
pacKo que lhes negou concessão da dif-
ferença a que se j"ulgam com direito no
empréstimo que obtiveram para con-
strucção de Casa, visto como o direito
dos funccionarios da dita Delegacia aos
favores concedidos aos empregados^ da
Administração dos Correios em
Preto, pela lei n. 1.617, firmnndo-se
na de 26 de fevereiro de 1913. data do
decreto 10.094, quando os requerentes

trado invocar, ccrnio invoca, a regra en-
iinado por Mjttcrmeier. licntliem, e todos
os tratadistas da prova, segundo a qual
a confissão do aceusado só tem valor ju-
rlriico probatório preciso e exactamente,
quando 6 clara, circunstanciada e conclu-
dente, além de outros requisitos, regra esta
•cou!olidada iclo Código do Processo -Cri-
minai de 1833, que, 110 seu artigo 94. exi-
rc. para o va'or da confissão do aceusado,
que esta.^ entre outros requisitos, seja cir-
cumstanciada ou que concorde com os factos
e cireumslancias do processo, o que c a
mesma coisa.

Agora, para terminar, attente v. cx. para
os seguintes factos, e tire as conclusões,
que naturalmente defluirão do seu espirito
esclarecido c justo, c demonstrarão á sacie-
dade que os aceusados .-\mnro Firmino Cor-
rêa e Pedro de Oliveira Rumos foram ab-
solvidos, não devido á imprestabilidade da
tprova resultante tio pretendido abuso attri-
Iniido á oobre policia, que não fez mais
do que cumprir, com zelo e imparcialidade,
o seu dever...

Àtténda v. ex, nos seguintes factos :
1) O aceusado Amaro Firmino Corrêa,

tém nome feito nos annaes do crime desta
capital. Acha-se actualmcnte -pronmt£:atio
pelo inlenro c, illustrado juiz federal da
2" vara tor crime de furto e já cumpriu
pena por contravenção de vadragem,

2) Como se vê da própria .«entença, lia-
via no processo duas testemunhas que depu-
zerani ?ohre a autoria do crime imputado
aos indicindos. r. «m ei"-**-riro de duas
testemunJitas constituírem prova P'cna se-
gundo p velho e conJjecidissimo principiodç direito processual, o juiz, sob o fun*
damento de se'i= depoimentos não serem
claros c concludentes- considera taes de-
potmentos_ constituindo meros indícios oti
IVÊSUtnpçõcs p.ira co.l_ fundamento uo ar-
tino 64 do Código Pcflal, chegar á conclusão
de aue por elles não podia condoiiinar os
aceusados ;

.1) As declarações feitas pelo aceusado
Amaro Corrêa foram confirmadas plenamen.
te* .-«elo resultado da busca e appreliensão
feitas na casa do indiciado Pedro de Oli-
veira líamos onde foram encontradas não
50 ns moedas falsas como app-irellios ade-
quatlns á sua fabricação. .Aqui está, exmo.
sr. chefe dc policia, a a minha defesa, quee tambem ^ da po'icia, tão digna e eleva-
damente dirigida por v. cx., e como mais
não fiz do que me defender peço e espero,
nue v. ex. no que ficou dito não veja
senão o cumprimento de um dever, que ao
mesmo tempo é o exercício de um direito."
_—,..¦ -^If-^m - 11 ¦

Coisas do Ceará
O PRESIDENTE VETA VARIAS LEIS

Portalcca, 7 (Do correspondente) —
Consta que o presidente não pretende
sanecionar a lei autorizando a reinte-
gração do sr. Carneiro da Cunha, con-
tra o que a população se mostra revol-

Ouro 1 tala.

BRASIl^TRUGÜiAY

Vem ao Rio uma em-
baixada uruguaya

Montevidéo, 8 (A. A.) — De accordo
com telegrammas anteriores, nos' pri-
nieiros dias dò mez de novembro pro-
ximo,_ partirá para o Rio de Janeiro uma
embaixada especial, composta do chan-
celler Manoel Otero, como chefe, e do
introduetor de diplomatas do'Ministério
das Relações Exteriores, dr, Yercguy,
que vae retribuir a visita' que a Montei-
vidéo fez, no anno passado, o chancel-
ler Lauro Miiller, quando foi á Argen.
tina assignar o pacto do "A. Bv C."

A embaixada referida leva a incum-
bencia tambem de representar o Uru-
guay nas festas commemorativas de 15
de' novembro, anniversario da *>rocla-
inação da Republica Brasileira.

<i 1 ¦ 11

UMA "BARATA" NA ZONL
Um guarda-clvil em

laias
Eram oito Horas c pico'. O "Stadt

Müachéti" mòvJn.entava-se, correndo o|
garçons de um lavUo para outro, entr»
as njesas oecupadas, attendendo i fre-
guiciia. ,

De repente, notòii-sc, do dentro, qu.
pari o lado da travessa da BaTteira,
populares se ajuntavani e faziam com.
mêntarios. Que seria? Que não seria?

Um garçon espiou e veiu. informar t
O: guarda civil rondanto encontrara ali
Uma baratinha ao abandono e procurara
pelo feliz dono do -recioso vchiculo. A
vizinhança suspeita foi, chamada ao iu-
querito pelo solicito policial e ninguém
soube dizer de quem era o carro sob
a numero 1.006, chapa particular. Ao
fundo sombrio do lampeão, não so lhe
distinguia bem se era cinzento ou se
verde fundo de garrafa.

E o guarda, enião, cheio de autori-
dade e solenne nas suas aitribuições su-
periores a todos quanto o cercavam,
berrou:

Para o Deposito, minha gente.
Pediu licença no restaurante e fot

até ào tel6phone reclamar um motorista
da Policia Central, que deveria condu-
zir o achado.

Um dos garçons,, o mesmo que tinha
bispado o acontecimento' e informara ii
freguezia, exclamou,' em meio da sala;

A "baratinha não pôde ir para o
Deposito, porque, o seu feliz passageiro
é um filho do homem. ,

Que homem? perguntaram todos.
•— O "seu" doutor Wencesláo!
O civil tomou uni susto deixando

cair o phone das mãos._ Os que junta-
ram, começaram a se intrigar com o
incidente. Afinal, apnareceu um chauf-
feitt e reclamou o carro encontrado.

'Este 
pertencia á administração d'--l

Rua, não podendo ser carregado po.e
falta do dono.

Serenado o oceorrido, quando o guar«
da saiu, ainda vexado, o garçon expli-
con-se em meio de geral gargalhada:

Eu fiz dc propósito, porque o ron.
dante desta rua gosta de fazer bonito.
Disse que a "baratinha" era do filho
do homem para ver a- cara com que elle
ficava....

E sumiu-se pela cozinha, muito satis-
feito da partida que havia pregado,

Victimas de um máo acaso
UM DESASTRE E TRES FERIDOS

Hontem, quando dirigia pela rua São
João Baptista' o auto n. 462, foi o mo-
torista João Henrique da Silva victima
de umasyhcope, ficando aásim Bem di-
recção o seu automóvel; cue foi bater
de encontro ao còinbustor de illuniina'-
çãó publica n'. 5773, damnificando-o.
O automóvel tambem ficou muito ava-
riado; enr condições' de não poder fun-
ccionar.

Dentro delle viajavam 09 menores
Álvaro dos' Santos, de 10 annos, pardo,
orphão de paé e mãe, e morador á rua
São Jo3o Bantista 40, casa II: e Aris«
tides da Silva; preto, de o dnnos, filho
de Adão da Silva c morador á mesma
rua 55, Casa XVI, tendo ambos ficado
muito feridos, principalmente o segun-
do, que recebeu forte pancada no era-
neó, fracturindo-o.

O chauffeur tambem ficou muito fe.
rido, ferido por isso todos tres victimas
desse desastre' de receber soecorros da
Assistência, recolhendo depois a suas rc-
sidericiàs', ._ ,;,¦ ¦' *¦-_>¦_» 
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Foi a pique o "Trident"
Londres, 8 (A. H.) - O "TJoyd's"

informa que o vapor inglez "Trident

foi mettido a pique.&
Tino riroci-n de reclame 

"LAMBA-

rt¥", Aena mineral nntiirál. Depo-

sito Th. Ottoni 34 — T. 355. N.
*

Um communicado
russo 1

Petrogrado, S (A. H.) — Comimi-
nicado do estado-maior:

"Perseguindo os ãustro-áillcmães ao
longo dà estrada de ferro de Kolomea
a Stanislau, entre Markowcce e Stanis-
lau, uma divisão russa capturou 2.000
allemães e diversos canhões "de 

grosso
calibre.

A's nossas linhas da rectaguarda con-
-tinuam a .chegar numerosos prisioneiros.

No norte da Calicia, na região do
Sereth, avançamos com suecesso c for-
tificamos as posições recentemente con

quistadas. Os prisioneiros capturados
nesse sector nos dias 5 e 6 do corrente
elevam-se a 166 officiaes e 8.4K sol-
dados."

Ninguém sabe ao certo que
fim levou o "Bremen"

'Washington, 
8 (A. H.) — Telegram-

mas de Berna informam que o "Berli-

ner Tageblatt" annuncia que o grande
submarino allemão 

"Bremen" foi ao
fundo cm conseqüência de avaria nas
machinas.

Entretanto sabe-se aqui que um offi-
ciai americano da guarnição militar de
Colombus recebeu dum parente que ser-
ve no cxrcito inglz uma carta cm que
se assegura que o "Bremen" foi captu-
rado pela esquadra franceza.

*
A evacuação de Lemberg

Londres, 8 (A. H.) — Os jornaes
de llucarcst informam que o governador
de Lemberg, numa proclamação publi
cada a 4 do corrente, ordenou á popu-
lação civil que evacuasse aquella cidade
devido á approximação dos russos.

*
Um combate entre um
submarino, e um navio

mercante
Barcelona, S (A, H.) -«- Os officiaes

e tripulantes do vapor italiano "Uco-

jaolo , hoje chegado a este porto, con-
tam que nas proximidades das costas
de San Poi de Mar, assistiram a um-
combate entre um submarino e um
vapor de nacionalidade desconhecida.
A certa altura da luta o submarino mer-
gtilhou e não mais voltou á superfície.
Presumem os officiaes do "Ucojaolo"

que o submarino tenha recebido graves
avarias. — i » 1 ¦

Lisboa, 8 — (A. H.) — O ministro
da Marinha, sr. Victor Hugo de Aze-
vedo Coulinho, entrevistado pelos jor-
nalistas, declarou-se muito satisfeito
com a defesa marítima da costa norte
do paiz, a qual vem de inspeccionar.

Lisboa, 8 —• (A. H.) — Foram
presos em Villar 'Formoso dois indivi-
duos que pretendiam clandestinamente
atravessar a fronteira-.

Lisboa, 8 — (A. A.) — Os jornaes
desta capital dão publicidade hoje a
uma nota que lhes foi fornecida pelo
Ministério das Colônias, desmentindo
boatos que foram malevolamente espa-
lhados sobre um supposto desastre das
tropas • expedicionárias porluguezas em
um ultimo encontro com os allemães
na África.

¦-»¦>» —I --a—

O sr. Fausto Ferraz e a
pecuária, em geral, no

Brasil
O sr. Fausto Ferraz apresentou,

homem, á Câmara dos Deputados, o
seguinte proj"ecto:"Considerando 

que a criação do gado
bovino no Brasil constitue uma das
maiores fontes de riqueza e merece
por todos os motivos, especial cuidado
e attenção da nação, fiscalização e
protecção dos poderes públicos;

Considerando que a nossa industria
pastoril, dadas as condições especiaes
do mercado de carnes no estrangeiro,
está evidentemente ameaçada de alar-
mante crise em sua fonte de reprodu-
cção, pela matança de novilhos e vae-
cas que são abatidos em grandes mas-
sas nos' matadouros públicos e parti-
ciliares do interior do paiz;

Considerando que. esse facto, assim
praticado sem fiscalização e critério na
escolha ou sclecção dos animaes repro-
duetores, trará fatalmente uma formida-
vel diminuição dos rebanhos e conse-
quente carestia na alimentação publica

Considerando que, na falta de outros
meios que corrijam tão grande mal. é,
entretanto, urgente um remédio prom-
pto c de caracter geral;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° — Fica estabelecido o im-

posto de 10S000 por cabeça de novilhos
c vaccas dc menos de io annos. que
forem abalidos em matadouros públicos
e partictilal-es.

Faragr..j>.io utltCO — ExccpUiam-3e os
animaes defeituosos para a criação, bem
como aque*lles que forem reconhecida-
mente estéreis.

Art. 2o — O governo regulamenta_rá
a presente lei. fixando o meio de fis-
calização sem creação de despesa. _

Art. 3o — Revogam-se as disposições
em contrario."

MAM-ZÉ-LE MITOUCHE»,
NO PALACE THEATRE

Essa inditosa MarWzelle Nífiiche. reta-
lhada. mutilada, feita cm postas, para uso
e cozo dos espectadores nor sessues, cliri-j-
mada co-m o titulo: Do Convento ao theatro,
resurgíu hontem. intoirinlm. pui.int. lumi-
nosa. no palca do FMace-Theatre, p;irai

Suadio 
dos clientes da companliia . Vitale. não

eslumbrados dos passados suecessos de quan-
do, sobas vestícs do Floridor, Uert.ni colhia
01 mulhoros appüaiLsos dos seus admiradores.

JS Bertirtí-anrescntt)u-sc no mesmo papel;
e. como era natural, attrauí sobre,.si, toda
a attenção do auditório o qual. durante 09
tres actos da peça numa continua explosão
do risadas, lhe apreciou a abundante veia
cômica, que, a nosso ver, cada vez mais so
loura.

Bcrtinl não despreza o "imprevisto".
Depois de haver na-rado com «raça in-
excedivel a sua aventura amorosa com ti
urima-dòna. o que lhe valeu uma nutria*
salva de palmas disse uma palavra $6,
imitando um defeito de pronuncia da Dyo-
nlsial e suscitou tanta liilaridade que n
scena ficou por longos minutos interroma
oida,

A sra. Nilda de Miclielis que desdo O
Saiipue Polaco não tomava parte nos espe-
ctaculos, sustentou earbosa a pnilica San-
threlllha metamorphoseada em provocante
Nitouche.

Eduardo Tornar, um major bom pacato;
Alfredo de Torre, tenente de caramella;
a sra'. Maria de Maria elegante Julicta;
Mathio-lo. um marquez Ratazana, alfro chis*
roso; AnRclina Rubi Io unetuosa Madre
Superiora, coros bem ensaiados, orchestra
bem dirigida nelo maestro Moeavcro, todos
na medida de snas "forcas fizeram empenha
oara que a opereta de Hervò continuasse a
honrar ns tradições da empresa Vitale.

mo » em I ¦

Discutiu e levou um tiro
no braço

Carlos da Costa Ferreira, branco, de 2,
âTinos, .solteiro, brasileiro, residente i rua
Dia' da Cruz n. 2*0, no Meyer. vivi»
em companhia de um seu irmão, ae nome
Álvaro Costa Ferreira.

Entre os dois irmãos sempre de quando
cm vez havia certas russas, que, muito em-
hora Álvaro fosse dotado de um gênio
irascivel, não iam nunca a deante e acaba«
vam no melhor doa mundos. Assim foram
vivendo os dois sem que nada viesse 6éri*a-
mente perturbar-lhes a boa camaradagem.

Hontem. porém, tiveram elles uma dis-
cussão mais sária. Por um rnotlvo quala
quer em que as oplniõ&s divergiam, al
dois andaram a trocar tt.guns pesados desa-
foros c a coisa assim passou além do -ha-
bintal, porque cada um dos contendorc.
cada vez mais se mostrava irritado.

Nesse andar, a' discussão foi chegando
a taes extremos que Álvaro; cego de raiva,
lançou mão de uma pistola de que se acha.
va armado e alvejou seu irmão, fcrintlo-c
nn braço esquerdo.

Commcttida a aggressão, Álvaro fugiu.
A policia do 19o districto, avisada do

facto, compareceu ao local e fez medica'
o ferido na Assistência.

¦Carlos, depois de medicado no Posto Cen»
trai. retirou-se para n sua residência.

A policia anda á procura do aegressor.
1 « mm o ¦- '

O sr. Pandiá Calogeras remetteu,
Piôntem, á '.Câmara dos Doptitados -1

%m&%L&Zám%^ -aaht jã eram segundo.^çri^urarios

tura do credito de ao'.567$ 150, para pa-
gamento a d. Cecília Toledo de Olivci-
ra Lisboa « Alzira Lisboa Mof-eira da:

O ClUan*. DA RÇA USIÃO

O sr. Cyrino dos Santos procurou-nos
Fonseca, viuva, ¦ e, -làhp do cx-minisrro j hontem, exhlbindo-nos um abaixo-assi
do Supremo Tribunal Federal Bento; gnado dos negociantes da zona_ em
Luiz de OÍrviBir-! Usboá. proveniente de abono da sua condueta, para pedir-nos
diiícrença de Jiensâo e montepio', rela- declaremos nada ter o mesmo com o

ae Junho de 1905 1 assa

O dr. Thonirí vetou tres leis da as-
sembléa, e devolveu sem saneção ou-
tras sobre aposentadorias, inclusive a
da professora de francez da Escola Nor-
mal.

— «na- a «a»-^v^—— „ 1,_.
OASOATINHA for ever!

Um crime sensacional
UMA OASA ASSAI/TA DA E C1XC0

PESSOAS ASSASSINADAS
Bueiws Aires, 8 (A. A.) — Commu-

O GAFE EM SANTOS
S. Paulo, 8 — (A. A.) —A Associa-

ção Commercial de Santos, hontem
reunida, decidiu, após longa discussão
adoptar para base official de operações
do café disponível, o typo 4, em vez do
typo 6. agora em vigor.

O Correio Paulistano, na sua edição
da noite, tratando do caso, diz que
essa medida bem demonstra o descor-
tinio dos membros daquella corpora-
ção, que acode a uma aspiração das

nic.itn de Ceres que tres desconhecidos ] mais justas. Mais este serviço notável,
assaltaram um arm.i*.em allemão, per-1 cumpre aecrescentar á série que nosso
tencente ao sr. Emílio Bert.

Os assaltantes, que iam bem arma-
dos, de surpresa apanharam o infeliz
Bert, matando-o, bem como a sua es-
posa e mais uma vizinha, a senhora
Lcymo. sua filha e um neáo.

tiva ao período dc 6
a jj! de dezembro de 1913

OPEM PERRBU ?

Pelo auxiliar Lincotíl Duarte, foi en-
Cfbguc honrem ao commissario de dia á
dc'leg_cia dq :• districto; uma Iftfenç-
rttra bicj-clette, e_contnrd- ni rta do
Onvidor. -- " ' —d

assassinato do desordeiro Garoupa,
qfleftt era, aliás, cunhado e amigo.

de

AS PAGAP0RT.1S DO T1TE.
SOCIíO NACIONAL-

O ser-riço do balanço
O director da Contabilidade do The-

somo Nacional, .de ordem do ministro
da Fazçjida, nomeou 03 escripturarios

O sr. Pandiá Calogeras communicou
r.o presidente do Estado de S. Pauto  _ 
ter- reconhecido o direito dc d. Cindi*- Durval dc Araujo Lima. Sylvio de Oli-
ài 

"Augusta de Andrade ao lote n. 7, veira e Paulo Dantas Machado, para
d"(t fcienda de Baruery, arrendada ao auxiliarem o serviço de balanço, o pri-
rttóB7? Eât-adij, ficando assim o mes-- meiro na 21 pagadoria do Thesouro. «
lâfflfflScHlfifã do alltMidi* arrerldamento. 03 demais ná primeira.

¦ti. MUTILADO

A propaganda econômica
do Brasil

COMO ECOOU NA ARGENTINA A
CIRCULAR DO SR. SOUZA

DANTAS
Buenos Aires, 8 (A. A.) — "El Na-

cional", "La Época", e outros jornaes
occiipain-sc da circular que o dr. Souza
Dantas, ministro de Estado, interino,
das Relações Exteriores, enviou a todos
os consulados brasileiros no exterior,
sobre a necessidade de tornarem mais
effectiva a propaganda econômica do
Brasil no estrangeiro, destacando delia
os tópicos principaes, especialmente
aquelles que se referem ao intercâmbio
commercial ei creação de novos mer-
<***Hrt» - ** 7~ ¦*"*-*«¦.-• '

Estado dove ao eminente dr. Cardoso
de Almeida, a cuja iniciativa devemos
utilissima modificação.

0 digno secretario conseguiu não só
corrigir uma injustificada anomalia,
como acreditar o nosso principal pro-
dueto.

¦¦»«¦«¦

Um "banho de espada"
sem saber porque

Estivador do Lloyd Brasileiro, trabalha-*
d. no armazém n. 12, do Cães do forto»
Horacio Pelix de Oliveira deixou hontem,
á noite, o serviço.

Scjruia caminho dc casa, Ã rua dos Ca-
jueiros n. 23, quando ao passar pe'n rua
da Saude, teve a inlerrompel-o no transito
uma mulher que lhe i-ediu um cigarro.

Parou para satisfazer o pedido c, nesse
momento, duas praças dc cavallaria da Br!-
nada Policial, que ali estavam de ronda,
de-emlninliando as espadas cs-iancarnm-o cs-
ti-pidrtmente, para depois mandal-o cmhora.

Quem nóde escapar de violência de tal
nrdpm ?

A sra. Margarida Chenu
SUA CHEGADA A BUENOS AIRES

Buenos Aires, 8 (A. A.) — Chegou
hoje a esta capital a conferencistâ fran-
Ceza Marguerite Chenu, que aqui vem
na qualidade de ro_i.bvii.tame do Mi-
nisterio das Relações Exteriores da
França, para o serviço ie propaganda
da causa atuada.

A referida conferencistâ teve uma
cordeal recepção por parte de algun»
litteratos argentinos, pessoal da legado
e do consulado francez aqui. bem como
de numerosos membros da colônia.

A imprensa vespertina oeoupa-so mui-
»6 .-•mjithicaflfnt", jg Ulu-itro ^psfftd^,

A Guarda Nocturna de
Villa Isabel com os

pagamentos em atraso
Escrevem-nos :"Exmo. sr. redactor do Correio di

Mmihã. — Os guardas nocturnos do 16°
districto policial (Villa Isabel), ha dois
mezes que não recebem os seus insi-
gnificantes vencimentos correspondeu-
tes a irrisória diária de 2$ooo.

Esse pagamento torna-se tanto mail
necessário quanto ê sabido que todos
atravessamos um periodo verdadeira-
mente afflictivo. Releva notar que os
cuardas são obrigados; a apresentar-so
com o uniforme do dia accreRccndo a
:ircumslancia de twe o c-in-ron'n-"e
'era designado freqüentemente o da
brim. o que é lima voró_dcira deshuma-
nidade nas noites frias que atravessa-
mos.

Emquanto isto oceorre com os pobres
guardas, o sr. Albano dono de uma
venda no Boulevard *S de Setembro
que fornece gêneros hos guardas medi»
ante vales está pdago em dia,

Como Síè asora o sr, Alexandre Rt"
•nont commandante Sti etiardn nffo te-
nha dado provIdençÍM, -pedimos ao)
Correio Ha Manh/I a t^iWli-nc-So da pre-
sente pnra que chrB-ehi e."tes factos ao
conher'i_!-nto do exjno (If-omVirKadof
dr, Virelfin (J_ SA Pereira, actual pre--'rnte qite «Jé certo tènpra estas e otr
tras Irreitul-irütaties,

Pela publicação da pre-senta çnu-frtl
penhoicados voa íican... C_ g_ar<l»'» leia

M.G/vejL
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OS FUMOS EM PACOTES "VEADO"
SAO OS MELHORES DO BRASIL

50$, m E M Ternos de CM-mlra Inale.», rora
lã. preto ou de côr, «ob medida.
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BfflEjITBOB & CINEMAS/

CARTAZ DO DIA

Theatros_
"CARLOS 

GOMES - "O diabo a qua*

BKKUREI0 (~ '? 
A 

• 
lií. 

8 
ftcrionarla»,

(Tn!u_l,ICA-!Se«6«3^ei..atoeraphl-

«| "j^^E^ctilciS. da co.npat.hia
"^^.^Kie-t^^da companhia

5' .. _."""•_ . ,l< c 93..Hcrniallll. A's 7 31-1

Cinemas .
' 

AVFN1UA - "A Invencível", Çdrama),
ID3-A. -,"As firas de ungia*», Vin-

gauça do Príncipe Davisny ««"»»

hk'Z 
"^_a^ ' 

eran,aam^ura; e

-^oM^ ^"fixada
nu Argentina" (do natural.

PATHE' - "Vingança
"As fera-, de Ju. K1
_ciis<i jornal"

dc
(dramas)

Vdo" natural. .
* * *

llrasilcira

Príncipe",
_ "Fluiu.

Circos
PIÉR-H -
SPJN ._ .1 -

RECLAMOS

Theatros

mcç5o variada.
Alimente espectaculo.

i: * *.

Tem de.tudo a nova comedia _ A ««

fnSimia, aÇtuatmcn.e ««gJSS, "c 
um

ereio: euioliviüado, graça. _"i ir.^ ^.^
iiorlanio. para

creio: einolivmaui. 0. _,••. -- ,

Ju constitua um. dos gran, es «ilo.- d*

.ompanhia Atoandre A««du « «j»™
está nas enchentes nue coin,,„" .
£_ geraes aplausos que odmm w> «

conquista. Crcmilda dc Jliveira,^ . .,
e Serra, a cargo de miei «"" o» • „
pães Mdi^j**£»!_» , 

» 
£§» fe^repo.

bu bs sri» -«»
«roupa.

Mais um bclln noite, terão hoje os que
'T^^ViS^ cujos espectaeulos
co, liiiuam a ser procurados oor um duMk.
numeroso, cantara a opere a — Laiuilie .
__ il,I tal rotari», o maior suecesso da
«tual temporada, íuceesso. aliás, legitimo
. mtifSo, pos. a oeça tom encantos
mu tpo.tonto no librettv. como. na. miisi-
e", 

''uc 
é das mais graciosas c inspiradas.

O esiieetaculo de hoje, no Republica, é
muito interessante, pois estréa » «ktac ar-
tista Orysanthcnia, cm seus magníficos uai-
1__ coni trajes e seenorios adequados."VS 

numero de attracção 9^"»»
con ratado para satisfazer aos. írcqucitiino.
res do - °musichall" familiar instailado uo
vasto theatro da avenida Gomes í«re.

O programnia dos films io seguinte. A
Hollanda _ teus costumei, O *««$$
baralho, Viiiganca de morte, Bigettinli
quer morrer c A Sphyngc.

Estilo despertando o mais vivo enthuslas-
mo os csectaculos que . vem realizam-o,
no S. Pedro, a companhia Hcrmann.

As extraordinárias c .emocionantes çxpc-
riencias com a electricidade, supportando
SS correntes, feitas pelo famoso pro-
tes™ de lllusionismo. são verdadeiramente
assombrosas. A par desse sansaílontd tra-
liallio, completam o prograinniu, au
exercidos do presiidigitailor cluncz,

O publico continua.a affluir ao Carlos
Come., ondo tem muito anplaudido a re-
vista 

'_ 
O diabo a quatro quc ali ora re

m-esenta a companhia do hden Theatro,
Usboa.

A apparatoso peç;
nas suas sessões da ^loitc.

companhia gilolasso prosegue em sua
' «ai ur, b. Josc. mímica t

Cio-

admiráveis

de

repetc-sc ainda hoje,

A
carreira victorlos» lio b. Juse.

0_ attraentes ftpectaculos Uc
baile interpretado? por artistas como
vani Mo asso e Atuía Kromser.. que expr.
,„•„, com o mais perfeito colorido de ex-
ressão todos os lances drainaücos das pc-

ç s mie representam, são uma novidade quc
'"••""' ° Ç5^otnmagi-tral trabalho daquel-

oulros ha no elenco, que,Secundando
les dois artista fazem npplaitdlr.como aquelles, muito sc

Hoje, attraentc.^ sessões.

Cinemas'
1 M_ ¦¦___—¦ — 1

Nos chies íalões do Odeon continua hoje
a c*l.il>ir-se o grandioso 

"íilin" -^- A cm-
baixada brasileira na Argentina, importante
tiabalho mandado fazer çypecialincute ptla
Companhia CiiicmatographKa dlrasilcira.

t;sie interessante filia reúne todos os pos-
605' da nossa embaixada, -desde a saula do
porto do Uio, dc sorte que os mniimcros
freqüentadores ,1o Odé.m terão, comnioda-
iiuíite. a cópia fiel de tudo quanto oeeorrcu
«11 Republica vizinho.

O elegante cinema Palhe annuncia para
hoje dois /i/,ii.f impressionantes, que, rcum-
dos, perfazem um grande espectaculo, coni-
posto de sele actos. São elles: f.tiffaiip de
tirincihc. em Ires netos, «lição .hclair, c
As feras dc InnglUs, ein quatro longos octos
tii-oftindamctite impressioiiantes,.

.Será a:íida exhihldo o /•'íiiiiliiiCNie-JormM,
c-in reportagens locaes.

*
O confortável Avenida amiunçia para hoje

.1 invencível, uni grandioso jilin, do qual
é orotagonista a admirável artista Mary l'ul-
ler. O novo film, q"c a empresa lJarlot
& C obteve para o Avenida, c o que se

pódc desejar de surprehcndeiite.

O programnia que o popular Ideal reser-
vou para os seus freqüentadores ç o que
se pede desejar de excellente. lEil-o: .'!*
Uras de lunglas, em cinco partes, Ua la-
briea Gloria-, ilm, de Turim; Vuiganca ,do
Príncipe Davigiiy, em tres actos, <lo fabrica
I'_lair-Parisj . fliicrcd na Alsacia, uni film
interessante, dividido em duas partes.

_uu (neu ie an-argura e Coração de mar-
more são os dois films mag.straes que o
conhecido cinema Íris apresenta ao nume-
roso publico que o freqüenta. São dois.Um-
mas pujantes, que tem como protagonistas,
respectivamente, as queridas artistas çieo
Modison c Violeta Hower. Completara o
programnia a comedia — Tempos de escola.

¥ ¥ í*
MUSICA

Marcha Heróica,
Printemps, _len-

O FESTIVAL BARRIOS
Como estava annu.iciado. realiza-se hoje,

4a 81U horas da noite, o grando concerto
de violão do "virtuoso" e compositor pa-
raguayo Barrios, com assistência de repre-
Gentautes do ci>rpo diplomático e dc varias
persona-lidades da nossa alta politica e niun-
danismo.

Vao ter, pois, não somente uma íesla de
arte. mas tambem de elegância, a quc tera
I0-ar ij»;- ro sal-io do Jornaí ao Çatn<
lucrei0. . .. ,

Ha por esse motivo srande cunofidade
em assistir ao bello festival organizado pelo
applaudiib artista paraguavo.

E' o seguinte o programnia a ser exe-
cutado:

Priincini parte —
Ciuliani; a, Chauson du
dclssohn; 3, Recucrdos dei Pacifica. Bar-
rioB; 4, Rondo brilhante. Aguado: 5, «)
Sarabaiula. Bachj b) Meditação. Tolsa; 6,
Concerto cm "Ia menor". Arcas.

Segunda parte — I. Nocturno op. 9. a.
a. Chopin; 2. Fantasia sobre motivos da
•Traviata". Vcrdl-Arcas; 3, Andante e
estudo, Costo; 4. a) Chant du paysan,
Gricg; b) Bicho feio!, tango humorístico,

.Harrios; <,, Rapsódia. Americana, idem; 6,
Jota Aragonesa, variações, idem.

Oe bilhetes acham-se A venda na casa
'Arthur Napoleão e 110 -oriuii ao lom-
mercio.

TRIO BARROSQ-MILANO—
GOMES , -

No salão do Jornal do Cmmcrat. as 9
horas da noite, realizam-se amanhã, a 17,
24 e 31 do corrente, ob interessantes concer-
tos organizados pelos orovectos artistas
Barroso Netto, Huinborto Milano e Alfredo
Gomes, com o concurso dos professores I'.r-
rani Braga eC.dc Carvalho. ,

O primeiro desses concertos í dedicado
ao illustre compositor patricio Henrique
Oswaldo; é dizer a attonção oue lustamtnte
dcuperla nas nossas rodas musicacs a pri-
meira dessas audições do trio Barroso-..)-
lano-Gomca.

Varias5.
* * *

Octavio Rangel escreveu uma revista com
b titulo Rei ''ro a phrase, que. scrâ reme-
•enlada, 110 Recreio, em a noite do rícita
em beneficio <k> maestro Luiz 1'llgue'ras,
B ii do corrente. Tomarão parte «esse festi-
»al m artistas Cremilda de Oliveira. Adna-
na de Noronha, Etelvina serra, Mc.l.na de
Snuz.. Alexandre Azevedo, Ferreira de w-
na, Henrique Alves, Leopoldo Fróes, .&al-
. s Rihtiro, Luiz Soares e Alberto Ghira.

¦& .Bastos Tgre. Rego Barros e Carlos
Bltlcucoitrt têm quasi concluído o progr ni-
ma da s_a recita, 110 Apollo, 11a próxima
•_p unda. £f ira. _.-

ComeçaTá o espectaculo pela representação
da "ebarge" — ("íumeJ de estrella, original
.e llíastos T«re. Na segunda parte, w<rl

«a gnindi»» «*> * catarti, no «uai t<_

marão parte mais de vinte artistas, incluindo
os da companhia 'Ruas. que estará» de pas-
«agem por esta capital. O espectaculo ter-
mmari com a representação da — Sti salva
a pátria, augmentada, ne36a "noite, com au-
mero. novos. A lotação do Apollo para essa
noite ji esta quasi toda passada.

+. A companhia Ruas termina scu9 es-
peclaculos, em 'S. Paulo, na quinta-feira pro-
xima, vindo ao -tio para embarcar para
Lisboa, o que fará no vapor Df-iw.. Apro-
veilando a sua passagem pela capital, a
empresa fal-a-á representar, no Republica,
sabbado c domingo, a -revista de costumes
paulistas — A picareta.•+ listão já muito adeantados os en-
saioj da revista "Isso foi tempo..." de
que são autores Cândido Castro, Octavio
Rangel c Luiz Silva (Salvilius). A mu-
sica dessa nova peça é um magnífico tra-
balho dos festejados maestros Fclippc IDuar-
te e Raul Martins. "Isso foi tempo...
é cheia de belllssimas canções regionacs bra-
sileiras c portuguezas e termina por um
quadro que tem a denomina;!- de Alma
portugueza", 110 iiual figuram Jorge V, Ni-
coláo II, Vietor limniatiiicl, Raymond 1'oin-
caie, llernardino Machado e "A província
do Minho". Esse original é dotado de mui-
to-, versos.alexandrinos e oulros. todos irre-
¦prchcnstveis.

Dentre os números destinados a alcan-
çar exito animador, destacam-se os seguin*
tes : "O ouartetto dos pontos cardeacs",
"Os fados da midinettc", "A canção da
rolinha", "O concertaute da canção brasi-
leira", "O tcreclto dos casos", "O tercellu
dos feiticeiros" e as canções heróicas do
-ultimo 

quadro. Breveí portanto, segundo
tudo indica, leremos mais uma revista aj.rc-
ciíivcl...

Quinina em forma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando prcclsardes do nuiiiiiiti.

usao as pastilhas du

LAXATIVQ BROMO-QUININA
o qual offercce todas as vantacens

daquella, sem os sons inuon-
vonieiites. Basta uma prova !

A assitsuatura de
E. W. GBOVB

em todos os vidros.

ESCOLA DE MEDICINA

Uma acção sobre taxas de
freqüência

A questão das.taxas de freqüência
na Escola de Medicina deu logar a que
a Justiça conhecesse do caso, por uma
acção proposta pelo <lr. Pecegueiro do
Amaral, 110 juizo da 2" vara federal.

Queria elle que fosse cond-limada a
União a lhe pagar 1 a) a gratificação
arfdicioilaí dc 10 0|° que lhe deixou de
ser abonada a partir de 22 de julho
dc 1911; ,b) as quotas relativas dos
cursos geraes que vinha percebendo
desde esta data e que da expedição do
decreto 11.530, -de 1915, cm deante
lhe não 'foram 

pagas.
O dr. Pires e Albuquerque, respecti-

vo juiz, por sentença de hontem, quan-
to á primeira parte do pedido, consi-
derou quc foi o próprio autor quem
espontaneamente renunciou o seu di-
reito, desistindo das gratificações em
troca das vantagens conferidas pelo
decreto de 1911, não podendo, assim,
insurgir-se contra tim acto seu, depois
de recebidas as quotas pelas quaes iro-
cara as gratificações; e quanto á sc-
guiida .patue do periodo, que revogado
o decreto de 1911 pelo de 1915, que
destinou as taxas de frenuencia á con-
stituição do 'patrimônio idos institutos
mantidos pelo governo, aboliu as quo-tas percebidas -pelos professores, man-
tendo unicamente o direito á percepção
das gratificações, direito esse já adqui-
rido pelos professores, segundo .0 pro-
prio autor, sustenta em suas razões, —
julgou carecedor de acção e o conde-
nmou ao 'pagamento das custas.

NA Al/FAXDEGA

O leilão de hojo
No armazém 6 do Cães do Porto, haverá

hoje, ao meio-dia, leilão de mercadorias cai-das em coiiunisso, havendo entre outras :
obras de ferro, frutas cm conserva c vinho
em barris. ¦«>¦_,«__

CONSELHO MUNICIPAL
O SR. TET.I-ES E AS CANOELLAS

DA CENTRAL
A hora do expediente foi preenchi-da co.n -ilois discursos: do sr. Fonseca

Telles, insistindo sobre a questão de
passagens subler-raneas em vários pon-tos do subúrbio cortados pelas linhas
da Central do Brasil', e do 'sr. Pio Du-
tra, requerendo á mesa que tenha a
mais ampla publicMade o disourso pro-nunciado por seu collega Tavares, refu-
tarido conceitos externados por um
deputado^ carioca sobre o acjfia'1 Con-
selho. Esse requerimento foi approva-
do unanimemente.

Na ordem do dia figuravam vários
projectos. que foram approvados:

indeferindo o requerimento de apo-
senladoria, com todos os vencimentos.
de Alfredo Varella, i° escripturario daDireetoria Geral de Fazenda Muni-
cipal;

mandando aroliivar um requcriitionto
ac José Joaquim Gonçalves B rrelo
pedindo solução a um pedido de con-
cessão dirigido ao Conselho,

suspendendo a execução de disposi-
tivos sobre localização de fabricas defusão de sebo.

 ¦.»—___

Sociaes
DAIAS INTIMAS

Festeja hoje seu natalicio o 
"dr. 

Graecho
Cardoso, secretario do' ministro da Agricul-
tura. Ao anniversariante que durante va-
tios legislaturas representou na Câmara o
Catado do Ceará, não faltarão provas da
carinho e estimo.

Fazem annoj hoj. :' IJ. Gloria Paiva, esposa do sr. Ma-
noel de Souza Paiva e Silva, «ócio da
Confeitaria Pásclioal.

a senhorita Yflíanda Carneiro, filha do
sr. Vietor Ângelo Carneiro, guarda-livros
desta praça ;o menino Antônio, filho do sr. Ar-
naldo Moreira Monteiro e do d. Ida da
Graça Monteiro ;a sra. d. Sylvia Modesto Carneiro,
esposa do sr. José Januário Carneiro, nc-
gociante desta praça i -

a senhorita Juventina Claudina dc
Souza, filba do coronel Aristides José do
Souza ;

_— ot major T«uiz Antônio da Silva, fun-
ccionario da Imprensa Nacional;

o capitão José Cardoso da Silva ;a sra. d. Alice Navarro de 'Paula Ra-
mos, «sposa do dr. Paula Ramos ;a senhorita-Julia Torres (Julinha), fi*
lha do sr. Rodrigo Torres;o sr. Pásclioal Visconti, pae dos ers.Manoel e Oscar Visconti, conhecidos e es.limados negociantes desta praça;

CASAMENTOS
Contraíram matrimônio, ante-hontem, na6" pretoria eivei, o sr. Ascanio Teixeira Ma-citado e a sra. d. Aurora Theodora de-Souza.
Testemunharam o acto os srs. Augusto

Olympio Vaz Geraldo, H-eitor de Oliveira
Abreu c Irineu An tão de Vasconcellos ea sra. d. Aura Jesus Vaz Geraldo.

Realizou-se nesta capital o enlace ma.
tiimoiiial do sr. Antônio Maria Teixeira,com a graciosa senhorita Julia Pereira de¦Souza, filha do sr. Manoel Pereira, antigo
negociante de nossa praça, a irmã do sr.David Fernandes, proprietário da Alfaiata-
ria David,

Serviram de testemunhas em ambos os
aclus o sr. David Fernandes Pereira de
iSòúza e d. Castorina Pereira Fernandes.
Ambas as cerimonias reali. aram-se na maior
intimidade, devido a enfermidade do 'Pae
da noiva. *

Realizou, e 110 dia _ do corrente o casa-
mento do commerciante desta praça JoãoRasteiro, filho do commendador Rasteiro e
dc d. Sara de Lainare Rasteiro, com a se-
nhorita 'Soledade .Navaridas c Perez, filha
do sr. il.uzcbio Navaridas.

Poram padrinhos dos noivos us sras. Ras-
le:ro e Ricarda Pcrez, o coronel Der.iardes
Sawigct c o sr. José Carneiro da Kocha.

AS RUAS QUE RECLAMAM

Contra o abandono
Os moradores da rua Isolina, no

Meyer, reclamam contra o estado de
completo abandono em que a mesma se
encontra, e pedem uma visita do pre-feito para certificar-se, dc i-isu, dos me-
llioramcntos que a mesma necessita.

Falta do illuiniim.ão
Ha cinco noites que n3o se accende

a lâmpada electriça da travessa Coronel
Jiilião,

Não seria possivel á Light mandar
concertar o referido lampeão?

Ciios vadios
Moradores da travessa Affonso, na

Muda da Tijuca, pedem-nos chamemos
o auxilio da carrocinha de apanhar cães
para aquelle ponto; pois, tal é a quan-
tidade desses animaes, ali, que os tran-
seuntes correm sérios perigos.

Aqui fica o pedido, com vistas á au-
toridade competente.

Contra falta <•« tnãci
Ha vinte cinco annos que está aber-

ta no Andarahy a rua Gomes Braga,
começando na rua Barão dc Mesquita
e terminando na praça Sele de Setem-
bro.

Pois bem, essa rua não tem calça-
mento, não tem luz, apezar de possuir
combustores clectricos c de gaz...
que foram cortados ultimamente.

Ainda não c tudo; o abandono é
mais completo: o gado pasta á vonta-
dc na referida rua, os cães vadios as-
saltam os transeuntes, o lixo acciimu-
Ia-se em grande quantidade, visto . o
serviço de limpeza publica só ser feito
de semana em semana, isso mesmo,
quando ha pedidos urgentesI...

Parece, portanto, que a rua Gomes
Braga não existe, ou, antes, a Prefei-
tura só se apercebe da sua existência
paira a cobrança dos impostos.

Urge seja tomada uma providencia
em beneficio dos seus moradores.

Aqui fica o pedido com vistas i
Prefeitura e á inspectoria de Illumi-
nação.

* • m» > —_

A collectoria de Parahyba
do Sul

A TOMADA DE CONTAS DO EX-
COLLECTOR

O ministro da Fazenda pediu ao pre-
sidente do Tribunal de Contas remetter
ao Thesouro Nacional a discriminação
do alcance verificado na tomada de
contas do ex-col!cctor de Parahyba do
¦Sul, Estado do Rio de Janeiro, Joa-
quini Alves dc Souza, visto não confe-
rirem as importâncias constantes do of-

do alludido presidente, com

#
NASCIMENTOS

O lar do sr. Antônio Pinto lferraz, of-¦íi .;,! inferior da Brigada Policial, foi
atigmentado com o nascimento, no dia 4do corrente, dc mais um g.impotho, que to-
mara nu pia baptismal oo nome de Oswaldo.••*

- O sr. Armando Miller e sua esposa, d. Ce-
çilia de Paula e Silva Miller, têm o 6eular enriquecido pelo nascimento do seu íi-lhmlio liaroldo.

il* *!* _ts
BAPTISAI-OS :y'

llaplizou-se domingo, na matriz do 10n.
genho Novo, o innocuhte Oscar, filho do
sr. Manoel Gomes Friâes e de d. Maria
Ventura Gomes. Forani padrinhos o ma-
jor José Pereira Carmin e sua filha. Isaura
limilia da Silva Carmin.

« * .!
CONFEUENOIAS

Haverá amanhã, na sedo da Federação
Oueraria, ás 8 horas da noite, unia con-
fercucia, sendo orador o dr. R. S. Tci-xeira Mendes, que, a convite da commis-
são Propaganda Cívica, dicertará sobre o
tliema:—"A Regeneração do llrasil pelo Mi-
litar i smo",

Tendo o Grêmio Rio-Grandense do iNortq
resolvido estabelecer uma .6rie de couferen-
cias, escolheu para iniciar a mesma o dr.
Amaro Cavalcanti.

Attendendo ao gentil convite da direetoria
do 'Grêmio, o dr. Amaro fará, amanhã, is 4horas da tarde, no salão nobre da Associa-
ção dos Empregados no Coinmercio, á ave-
nida Central n. 120, uma conferência, queversará sobre "A natureza e forças cconoml-
cas do Rio Grande do 'Norte".

* * *
CLUBS E FESTA

No próximo aomingo terá logar a festo
Para entrega dos prêmios ás senhoras «
eeiihotrKas alumnas do. professor Carlos
lieis, que melhores trabalhos apresentaram
na exposição realizada na Prefeitura.

Tomam parte no concerto: d. Constan-
ça Acosta c senhoritas i_. Brandão Aida
Fonseca, Nair Santelmo, Linayde Weyde
e Wl.azi.iha Aguiar, I.aurita Couto, o tc-
nor Roberto Razio, 03 menino. Nelson e
Antonclli Adounc.

Um grupo dc senhoras c senhoritas pre.«liadas ¦ resolveu, como reconhecimento
pelo apoio prestado por oceasião da ultima
exposição na Prefeitura, offcccr aos
drs. Azevedo Sodré e Afranio Peixoto,
duas !jcUissimas estatuetas adquiridas -para
essa fim.

.GRÊMIO DOS CHORIÍOPIIII.OS —
'Encantador esteve o sarau dado no Grêmio
dost Choreophilos, no dia 5 do corrente,

líntre o grande numero de convidados,
notámos as seguintes senhoritas: Cinira,
Helena, Otilia e Maria Mesquita, listher
Tavares, Isaura Guimarães, Mocinha, Nina
e Iracema Leal, Ilcrminia e Nair Morei-
ra, Aracy Pires, Elza e Idalina Diniz,
Guiomar Conceição o Alice Goulart.

CENTRO COSMOPOLITA - Sabbado
ultimo esta associação realizou uma attra*
hente festa, para solennizar o seu aiinivcr-
sario.

Aberta a sessão pelo presidente do Cen-
tro, foi concedida a palavra nos convidados
officiaes.

Em nome da companhia Cervejaria Bra-
lima, falou o sr. João Canabarro, para
agradecer o titulo c diploma dc sócio bem-
feitor, que o Centro Cosmopolita conferiu
ao sr. John Küinung, presidente daquella
companhia.

As palavras do sr. Canabarro foram as
seguintes :"A existência do Centro Cosmopolita c
o dn Brahma confundem-se.

A homenagem quc ocabaes de .prestar ao
meu illustre chefe c amigo, o .presidente da
Brahma, é extensiva a toda n população do
Brasil, que tem cooperado para o engrande-
cimento da referida empresa com a sua
justa preferencia."

CLUB DAS MAGNOLIAS — Reuniu-se
anle-hontem, na residência do inspector es-
colas sr. Venerando da Graça, um grupo se-
lecto de famílias moradoras na estação do
Riachuelo, c, nor iniciativa da esposa deste,
d. Alzira da (..raça, foi organizada uma
agremiação, que recebeu o nome de. Gromio
das Mttgnolias, cujo programma será pro-mover entre as suas associadas conferências
literárias, daiisas c outras diversões.

A direetoria, quc é composta de gentis
senhoritas, teve a seguinte organização:
presidente, mlle. Jandyra Miranda; thosou-
reira, -mlle. Maria Hilária Rodrigues; 1*
e 2a secretarias, mlles. Cândida 1'rtlrc e
Lvdia Perolra Sarmento; fiscaes. mllcs. f*u-
cilia Miranda. Maria dc Lourdes da Silva
Freire e Alice Borges Ancora da Luz; com-
missão de recepção, mllcs. Isaura Ferreira,
Manoela do Figueiredo, Dagmar Freire e
Dulce Luz.

Essa sociedade inaugurará os seus salões
com unia elegante so\réc, quc sc realizará
no dia -0 do corrente, o que promctte ser
realmente brilhante. ••.

Sabbado ultimo, passou o nnniversa-
rio natalicio do dr. Mario dc Albuquerque
Fíorencio. juiz municipal 110 Estado do
Rio de janeiro.

Em sua residência, cm Mendes, houve,
por esse motivo, rtccpção.

Alem dos seus amigos, residentes em
Mendes, muitas pessoas desta capital, pelo
trem da tarde, foram levar. < p tu soai me nte,
0. seus cumprimentos ao dr. Fiorence. Den-
tre ellas, conseguimos ver na gare da esta*
ção Central: dr. Mario Vo.ani, delegado
auxiliar em Nictheroy, com sua exmo. espo-
sa; dr. Creso Braga, official de gabinete do
presidente do Estado do Rio. acompanhado
dc suas primas, mlles. Amélia o Dagmarr
Braga; mme. Gracietta Castanheira e sua
filha, mlle. Dalka Castanheira; nille. Zelin-
da I.eile, dr. Gustavo Corcão, Manoel Dra-
ga, Luiz de Albuquerque, etc.*

FESTA DE S. ROOUE. — No domin-'
go. ro do corrento, realiza-se na pitoresca
ilha de Paquetá a tradicional festa dc São
Roque, padroeiro da ilha.

A commissiio dos festeios, composta dos
coronel Thomaz Pereira, maior Agostinjip
Ribeiro, capitão Antenor Silveira. Camillo
Guimarães e Pedro Corlin. organizaram o
seguinte programma:

Missa solennc, is u i|_; procissão, as 4
horas da tarde; "Te-Dcum" ás 6 horas;
surprehcndcnte fogo de artificio ást io ho-
ras; bandas do musica kermesse. feira-fran-
ca, leilão dc prendas, corridas dc bíciclctte,
resatas. etc.

A commissão dará tim premio í barraca
que me"", aspecto apresentar em sua or-
namentação.

E* o seguinte o horário das barcas: da
cidade: 7.15 m.. o.*o m„ iz.oo t„ 4.301.,
6.-01.; <lc Paqueli: 6,30 m., 0,15 m.,
11,00 in.. a.oot.. 7,15 n., 11 n.

Haverá barca para a cidade depois ao
fogo. , ...A Companhia Cantareira <lara barca,
extraordinárias. 6e houvor affluencia de
romeiros. * ti m
PIO-NTOS

Realizou-se domingo um pie-nic em Ila-
curussá, oíferecido ao dr. Caio Monteiro de
Barros por vários dos seus admiradores.

No Hotel Itacurussi á rua Paulo de Fron.
tin n. 1 foi, i tarde, servido nm lauto jan-
tar, em uma mesa em fôrma de C. Ao es-
poucar do champagne, o sr. Nelson Oua*
rani deu a palavra ao dr, Carlos de Aze-
vedo, para uma saudação.

Falaram ainda os drs. Carlos Romero e
Manoel César Garccz.

•Notavani-sc na festa as seguintes pessoas:
coronel Antônio de Oliveira. íenhora e fi-
lhas, capitão Antônio Teixeira, senhora _e
filhos, major Fernandes Rodrigues.. capitão
Marcellino Áifonso Ordiales, Antônio Jaco-

Aetrogildo Weyll, capitão Marcos Garcia
Peneira, negociante, e o dr, Manoel Vicente
Canbuaría Guimarães, advogado.

ASSOCIAÇÕES
Realiza-se hoje a eleição da nova dire-

ctoria do Grêmio Pu.acnie. A reunião
•cri levada a effeito na sede do Grêmio
Paraense, á rua do Rosário 168, sobrados,
ás 4 lata <1_ tarde. <-*¦

* * *
RKLTGIOSAS

IRMANDADE DE N. S. DA GLORIA
DO QUTEIRO — Realizaram-ee domingo,
as eleições dos írmãoe que têm de coro*
pôr a administração do anno compromis.
•ai de 1916 a 1917, cujo maiuiato come-
ça em 1 de outubro e a posse será a 8
de dezembro.

Provedor, Manoel Alves Ribeiro) elei*
to; provedora, d, Mathilde Rohr, reelei-
ta j viee-provedor, J0S0 Duarte de Albu-
querque, reeieitp; vice-provedora, • d. Ma-'
.anna de Albuquerque reeleita; secreta,
rio. Albino Bandeira, reeleito; thesoureiro,
Frederico A. Rosa e Silva, eleito; pro-curador, Antônio José I-opes de Araujo.
Mesarios: Henrique Toeci, Mario de Pau-
Ia Freitas, Henrique Ramos, Joio Fran-
cisco da Costa Junior, Carlos Oliveira
Barbosa, Pedro Malheiros, José Pereira
Late, João Silva iPetleira, Antônio Joa-
3uim 

Ferreira, José Gonçalves Guimarães,
ittíla de Pinho, Manoel Oliveira Junior,

José Joaquim dos Santos, José de Olivei-
ra Barbosa, José Pedro dos Santos, dr.
Álvaro de Teffé. Consultoret: Leandro
Auçusto Martins, Ulrich Carlos Rohr,
José Pereira da Fonseca, Heitor Pinto d»
Silva, Adalberto Gusmão Jatahy, Vietor
Cal Paz, dr. Luiz Tosta da Silva Nunes,
José Augusto Ferreira da Costa, Joaquim
Marques de Oliveira, Domingos J. de
Carvalho José Xavier Teixeira Junior,

j Güilmiel Marques Carregai, José Pimenta
de Mello, Augusto Eduardo da Cunht,
desembanáado. Carlos J. Pereira, Ba»-
tos, Antônio Peixoto de Frehas, José Go-
mes Madhado, Frederico Antônio de Arau-
jo Silva, Joaquim Balthazar da S. Cunha,'
Luiz Vasconcellos Coatu, José Manoel
Fronciíco de Souza, Carlos do Carmo Oli-
veira, Justiniano Martins a Arthur Fer-
nandes F. Sabrosa.

Ã' m ' Êt
flALLEOIMENTOS

Falleceu ante-hontem, no Hospital Cen*
trai do Exercito o major reformado Pra-
xedes AuKusto de Araujo .Silva, fiscal do
Asylo dos Inválidos da Pátria.

Ào seu enterramento compareceram innu-
meros amigos e companheiros de armas,
tendo prestado as honras fúnebres um con-
tingeiite do 55° batalhão de caçadores.*

Por telegramma recehido de Lisboa sa-
be-ce ter íallecido naquelfia cidade, o sr.
José de Mesquita Martins, fi. 10 da ba-
roneza de Itacurussá, muito conhecida
nesta capital.

ENTERRAMENTOS ¦'"¦¦
Foi hontem sepultado, no cemitério de

S. João Baptista, o sr. Augusto de Souza
Dardeau, antigo funecionario publico, pae
dos srs. Oscar. Astcuó, Dcmosthenes Dar-,
deau. ',

O feretro saiu da residência do extíneto,
ás s horas da tarde, com grande acompa-
11 liam en to.

Muitas coroas e palmas de flores naturaes
cobriam o coche fúnebre.'

A Associação Brasileira de Imprensa foi
representada por uma commissão composta
dos srs. José Daher « Mario Antunes.*

¦No cemitério de S. Francisco Xaxier es-
tão sepultados desde bontem os restos mar-
taes do dr. Thomaz Murio Pierrucetti, ca-
sado, de 37 anuo.5, fallecido á rua de San-
ta Alexandrina 129.

'—-.«__ —1 ¦
EMQUANTO A POLIOfA FLU-

M1NENTSE DEOAWSA....
O facto narrado nesla local passou-

se á rua Luiz 'Gurgel, 36, ma estação
TJioniaz Coelho, 110 20o districto poli-
ciai, c não nò 23°, como por equivoco
foi noticiado.

O assalto á casa do minis-
tro Lauro Müller

JA' ESTA" PRESO O ASSALTANTE
Foi ha dias coutada pelos jornaes

a historia de um audacioso assalto á
residência particular do ministro Lauro

Müller, no lon-
ginquo ¦ arrabalde
de Jacarépaguá.
Desse assalto, afi-
nal de contas, nc-
nhum prejuízo re-
sultou ao nosso
chanceller, visto

aue 
os assaltantes,

escobertos e cs-
corraçados pelo vi-
gia da casa, ape-
nas. conseguiram
roubar duas cara-
binas velhas e de \
insignificante va-
lor, as quaes, ain-
da assim, vae a
policia restituir a
seu legitimo dono.

Achando as au-
toridades no local

/«¦*¦¦¦¦¦_¦¦¦_¦_(»-

Pasta para os dentes"COLGATE"
Tubo....

CÀMISARIÀ E PERFIMARIA
RAMOS SOBRINHO & C-

Recusae as imitações1

Ruas do Hospicio n. 11
e Rosário n. 64 — Rio 3

CEfíOULAS PORTUGUEZ..
Ramiro Leão

Artigo superior
3 ceroalas í>g_ 17$uG0

DE DELEGACIA EM DELEGACIA

Um caso complicado
que só o seu autor

esclareceu
Foi hontem noticiado o facto de uma

mulher qu» foi levada, gravemente fe*
rida, á delegacia do 23° districto, tendo
aido assim encontrada na Pavuna.

Como o caso não oceorrera «m zona
da suà jurisdicção « como ae affirmava

3ue 
a coisa se passou já em zona poli-lal do Estado do Rio, a policia do 23°

districto limitou-se a tomar o nome da
victima e a providenciar para que ella
fosse medicada na Assistência e depois
removida pira a Santa Casa. No hospi-
tal a muíher veiu a fallecer. O facto
estava condiemnado a ficar por esclare*
cer, porque se continuava a crer que
perte»cia á-policia fluminense.

Ao dr. Osório de Almeida, 20 delega.
do auxiliar, apresentou-se - porém, um
individuo que deu o nome de Antônio
Ângelo Adeae, declarando que era so-
brinho da viuva Luiza da Silva Vidal,
a infeliz victima. Adene morava em sua
companhia, á rua Luiz Gurgel n. 36.

Disse elle_ que foi o autor do feri-
mento quc viotimou sua tia, mas que o
facto foi absolutamente casual.

Adene, na oocaslão em que procuravaatirar num passarinho, nâo tendo visto
sua tia, que se achava adeante, feriu-a,
attingindo toda a carga o ventre da in-
feliz mulher.

O dr. Osório de Almeida, depois de
ouvir as declarações de Adene, mandou
apresental-o, acompanhado de um offi*
cio, ás autoridades do _3°, que verifi.
ciando que o caso era da alçada da po-licia do 20°, pois que a rua Luiz Gurgel,
pertence á estaçío de Thomaz Coelho,
daquella zona, foi o homem mandado
ás vautoridades dali, com um officio ex*
plicativo.

As autoridades do 20o, então, abri-
ram inauerito afim de apurar o quc ha
de veraade nas declarações do desas-
trado caçador.

Adene é preto, electriclsta, e traba-
lhava como dispenseiro nos navios de
guerra, tendo ha pouco desembarcado
do cruzador " Barroso",

A policia do Estado do Rio estava in*
uocente... Ji a do 20° andava no ar...

S. A. DE ESTUDOS BRA-
SILBIRQ3
Reailizou-se hontem, ás 2 i|2 horas

da tarde, tuna sessão extraordinária da
Sociedade Acadêmica de E^itdos Bra-
sileiros.

¦ «»>_¦

INSTITUTO DOS ADVOGADOS
A sessão commemorativa

do anniversario de sua
fundação

O Instituto dos Advogados realizou
110 Sillogcu Brasileiro, tuna sessão so-
lenne, para comnicmorar o 73o annivcr-
sario da sua fundação.

A sessão foi presidida pelo vice*pre-
sidente do Instituto, dr. Carvalho Mou-
rão, secretariado pelos drs. Pinientel
Duarte e Targino Ribeiro.

Aberta a sessão, fei dada a palavra
ao dr. 'Pinto da Rocha, orador do In.
stituto, que -discorreu sobre os serviços
prestados por aquelia Associação á cau-
sa do Direito invocando os nomes dos
fundadores Caetano Alberto, Montczu*
ma. Perdigão Malheiros e Teixeira de
Freitas. Accentuou a cooperação do Tn-
sliluto na obra da codificação civil e
determinou a fnfluenciu que as leis do
império e da Ronublica receberam dis-atalhos realizados naquclla instituição
Revindicou fóro3 de civilização ao
Brasil, contestados-cm-certa imprensa
estrangeira e descreveu eniprenendi-
mentos dos nossos homens na obra do
direito. Terminou com uma feliz pe--oração, em que assignalou as duas fi-
guras do primeiro e ilo actual Jiresiden-
i.e Montezuuia e Ruy Barbosa, agru-
pando os cultores do direito e dizendo-
lhos emites et docetes. O bello discurso
do dr. Pinto da Rocha despertou mui*
tos applausos do selecto auditório.

Em seguida, o dr. Carvalho Mourão,
encerrou a sessão, agradecendo o com-

cidos ás pessoas',_ da casa, e que
João Marinheiro eram, portanto, dos

assaltantes, foi essa
pista seguida pelos agentes da policia,
que dentro em pouco descobriram ser
um dos chapéos propriedade do conhe-
cido larapio João Marinheiro, cuja pri-
são foi logo a seguir effectuada.

João Marinheiro foi hontem trazido
para a Central de 'Policia, e ali inter-
rogado, negou ter tido qualquer inter-
venção no assalto.

Entanto como a sua culpabilidade está
sufficientemente provada, o larapio foi
mettido no xadrez.

¦ «»,-_-

do assalto .dois-.- pàreçinientò das altas autoridades da
chapéos desconlie-- naça0i consocios e pessoas gradas.

NO CAMPO DE DEODORO

Ensino do Am'icultuvn
lirntica

Afim de habituar os alittnnos a lida-
rem com os animaes de tiro, já estão
elles fazendo a apprehensão e arreia-
menlo dos mesmos, e conduziiido-os di-
reetainente ao trabalho das lavras, sob
as vistas do arador Zacharias TheoJoro
da Silva, encarreg-.ido do ensino do 111a-
nejo dos arados.

A pratica da enxertia das arvores
frutíferas está sendo feita pelos alu-
ninos, eni turmas, guiados pelo dr. Aris-
tides Caire.

O dr. Dias Martins deu liontem a
sexta lição, c dará a sétima na terça-
feira proxinta, sobre — Meios de evilar
a febrfi aplitosa. peste da manqucira,
etc. — Perigo dos carrapcilos e moscas
para a criação — Pratica da vaecina
nos animaes domésticos.

ENTRE COMPANHEIROS

Deu uma uni .lindada c Ic-
vou tremenda cacetada
aue o matou

Santos, 8 (A. A.) — Os portuguezes
Manoel Dias e Luiz Pásclioal, operários
da Companhia de Pesca de Santos, cm-
pregavam-se 110 serviço de parlir linha.
Quando trabalhavam nesse miister pro-
ximo á bacia do Mercado, Luiz Paschoal,
devido estar um tanto embriagado, teve
uma discussão com o companheiro Ma-
noel Dias, c, aproveitando um momento
de distração deste, vibrou-lhe violenta
machadada 110 braço direito, produzin-
do-lhe profundo golpe, liste, sentindo-
se ferido, armou-se ae um cacete c des-
carregou forte pancada na cabeça do
aggressor, prostrando-o sem sentidos.

A policia compareceu ao local, pren-
dendo os contendores. Manoel Dias foi
directanienlc removido para a Santa
Casa, por ser considerado grave o seu
estado, e Luiz Paschoal foi recolhido
á cadeia: porém, momentos depois, cm
virtude da pancada recebida na cabeça,
foi acomincltido de uma conunoção cc-
reinai, e removido para a Santa Casa,
veiu a fallecer pouco depois. O cadáver
foi autopsiado pelo medico legisla da
policia, que constatou fractura do
cruneo,

Na Policia Central proseguiu o inqtic-
rito, sendo interrogadas varias testemu-
ilhas,

O cadáver dc Luiz Paschoal foi dado
á sepultura 110 cemitério de Saboó.

Ministério da Guerra
DOIS MÉDICOS QUE VAO A'-

EUROPA
O ministro da Guerra autorizou os

médicos do Exercito drs. Alfeu Bica
de Medeiros e João Ayord aperfeiçoa-
rem os seus estudos na Europa, sendo
o primeiro nos misteres de medico mi-
litar e o ultimo nos hospitaes de sangue.

Esses médicos servirão um anno na
missão a que se propõem, percebendo os
mesmos vencimentos que aqui percebem
e sem direito a outro qualquer auxilio.

— O i° tenente Armando Eugênio
Mariante foi posto á disposição do di-
rector do Collegio Militar de Porto Ale-
gre, «endo dispensado do cargo queexerce no serviço de engenharia do
quartel-general da 7' região.

—- Foi nomeado assistente do inspe-
ctor de infanteria dos corpos da 7* rc-
gião o i" tenente Alfredo Jader de Car-
valho Neves.

A GRÍPPE
E' debcUada proiuptamiento com

as pastilhas de

LAXATIVQ BROMO-QUININA
DE

E. W. GROVE
como af firmam todos os clínicos,

o aeo como preventivo

ESMOLAS
Por alma . de d. Anna Machado Guima-

rães, recebemos, de sua filha, a quantia de
(1% para sor distribuída por pobres cegos e
aleijado].

Varias noticias forenses
iPelo vapor " Savoia", procedente .dc Ge-

oova, vieram cinco caixas marca J."S. A.
e, levadas para o armazém ió do Cáes do
Porto. dcsai>parcccrani da noite para o dia,
€01110 pdt encanto...

O inspector tia Alfândega manjou in-
et.iirur o competente inquérito uilininistra-
tivo c apurou a responsabilidade de Walter
-elice Baucr, como supposto contrabandista
dessas caixas.

O dr. Sousa e Silva lavrou até sen-
tcn.a contra esse indiciado e remetteu os
autos para o juiz federal.

O dr. Carlos Costa, procurador crinii-
nal da Republica, estudando o processo, ve-
rificou gue as mercadorias pertenciam a
Joagiili,! de Souza Almeida c nâo n Wal-
ter; mesmo .porque aquelle requereu, no
juizo da i" vara, as providencias para que
lhe fossem entregues as mercadorias, fazen-
do o competente pasamento de todos os
impostos, nao sabendo explicar o verdudei-
ro dono das cinco caixas como foram cilas
parar «o escriptorio de Walter. -

Nesta conformidade, os autos baixaram á
deleitaria para o competente inquérito.

D. Emilia Monteiro 'Guimarães foi
penhorada nos alugueis do 'predio de sua
ipropricdade, sito á rua da Prainha h. 66,-para pagamento da quantia de _*8$ dc im--posto dc industria e profissão <lc locação
de commodos sem mobília*

A executada embargou a penhora, alie-
gando que o lançamento fora feito contra
seu ex-inquilino Manoel Pacheco, de quem
era cuceessòra.

O dr. iRàuI Martins, juiz federal da iâ
vara, a quem foi affecto o procesâo, des-
iprezou os embargos e julgou subsistente a
venhora, comlcniimiido a enibai gante nas
custas.

O <lr. Ka-.il Martins, juiz federal da
i* vara, julgou prejudicado o "lialieas-
corpus" impetrado n favor de 1'V.incisco
Rodrigues Paiva, o "Alfarrabisra". aceusado
de autoria do roubo dc livros do nichivo
da Câmara dos Deputados.
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LUQO-LI-tifl
DÜ Df?. EDOA EDO FRANÇA

r"l-i. cur* d" Hioleitiai de pelle, feridat, frieiras, «uor do> pés e .03 sovacoj.Evita ai ruga» da velhice e faz dcsapparccer as manchas da pelle.Misturando um vidro de l.ugolin» com 4 de agua pura, 'ai-se a initcçlo maiiellieiz contra qualquer corrinieiilo.
Uiada a Lugolina na proporção de 1 colher de topa para 1 litros de apia io melhor preservativo para a toilette intima das senhoras.

Dcsinfectante enérgico
VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS DO BRASIL

EUROPA, ARGENTINA, URUGUAY e CHILE '
Depositarioi: ARAUJO FREITAS „ C.« — RUA DOS OURIVES N. ea

Rio de Janeiro — PREÇO 3$ooo
. ____¦

Os fornecimentos ao Lloyd
Brasileiro

•O sr. Mauircio de Lacerda submetteu
liontem á consideração da Câmara o se-
guinte requerimento de informações:"Requeiro, 

por intermédio da Mesa,
que o Ministério da Fazenda informe:

a) qual o valor e quantidade do stock
dc carvão e outros .fecneros nos deposi-
tos e álinoxarifados do Lloyd Brasiiei-
ro, cm janeiro dc 1915 e 110 mesmo mez
de 1916;

b) se para a acquisição desse carvão
e gêneros houve concorrência;

c) não se tendo realizado n concor-
rencia, quaes as compras cffectuadas,
nomes dos vendedores, quantidade de
carvão 011 gêneros vendidos, preço da
venda respectiva ed.tta da mesma."

jiassa tíe Tomate- ^H.Í£
l. Conserva*, Alimentícia..

SCIWAS DA SAUDE

Um desordeiro grave-
mente ferido a tiro
Acompanhado do respectivo escrivão,

dirigiu-se liontem á Santa Casa de Mi-
sericordia o delegado do 8o districto po-
licial, afim de' ouvir o desordeiro Fran-
cisco Pereira, vulgo "Garoupa", grave-
mente ferido i bala, conforme noticia-
mos na nossa edição de ante-hontem.

Declarou clle que passava pela rua
União, na Gamboa, em frente ao bote-
quini n. 26, ijuando ouviu o estampido
dc diversos tiros dc revólver. Sentiu-
do que era alvo da aggrcssão, procurou
fugir para o interior do 

'estabelccinien-

to, onde caiu sem sentidos. Ao desper-
tar, sentiu que estava ferido nos braços
c no ventre, não sabendo explicar como
isso aconteceu. Não conhece o dono
do botequim, Joaquim Dias da Silva,
nem os seus «lixeiros Cyrino José dos
Santos c José Padrão.

UM IMPRUDENTE

Morreu esmagado
pelas rodas de um ele-

ctrico
Km frente ao escriptorio Ha Light

and Power, 110 Boulevard dc S. Chris-
tovão, oeeorrcu bqiitcm' um lamentável
desastre.

Rcc.bedor da Cumpaiiliiti, Rayiminilo
Pereira Sarmento, brasileiro, solteiro,
morador á rua da Piedade 11. 31, pre-
cipltadamentc quiz tomar logar 110 ele-
ctrico que tem o 11. sS.), linha Lins c
Vasconcellos, o qual era dirigido pelo
motorneiro José Luiz Eiras.

Perdendo o equilíbrio, foi o infeliz
arrojado ao solo ., sendo colhido pelas
rodas do carro, ficçu completamente
esmagado.

José Luiz Eiras. que foi preso, teve
depois a liberdade, por ficar provado
não ter culpa no aecidente.

0 cadáver de Sarmento fo: recolhido
ao Necrotério.

i.-gj _ «a».. »¦

PREÇOS MUITO VANTAJOSOS
Saldos de todos os
Rayons durante esta
semana. Grande ex-
posição no 1° andar.

CASA NASCIMENTO
RUA DO OUVIDOR 167

"TIOO-TIOO"

Mais uni numero deste apreciado se-
manario vem fazer hoje as_deli.ia3 da
potlzada eom as suas historietas e
aventuras, e as -dialirtiras do Oliiqui-n-lio.

Asylo Gonçalves de Araujo
O caso das duas, me-

nores _ \
Conhece o publico o caso judiciaria

tecido cm torno das menores Olga «
lEsii.eraJda, ora reclamadas por sua

mãe ú direcção do Asylo Gonçalves
de Araujo.

Já por duas vezes, nos oecupámo.
da questão, publicando me smo, ua sua
integra, o parecer do dr. ,Rattl Ca-
margo, curador dc orphãos.

Reconhecido pelo dr. Angra dc 01iJ
veira, juiz da 2" vara dc orphãos qua
não tem o Asylo direito algum dc re-
têr as asyladas para iiídçmtiizar-se das
despesas com cilas feitas, foi requerida
a tutella das menores, e nomeado um
anilhado de-llas íutor, contra o qual
nada foi allegado.

Assim sendo, está perfeitamente re-i
solvida a situação das duas menores d
absolutamente desnecessário o "Jiabcas*
corpus" quc cm favor dellas havia,
sido requerido ao juiz da 5* vara cri-
minai.

Apezar disso, o dr. -Costa Kibeiro,
cin substituição ao dr. iCçsario Alvim,
juiz daquella vara, que jurou suspei-
ção, julgou hontem o ipedido, entenden-
do que o juizo é incompetente, desde
quc o caso das menores orpliã-> estava
affecto directamente ao juiz da júris-
dicção privativa.

OS AUTOMOVKJS

_laia mim viiünia
Ao passar em vertiginosa carreiri

pelo lioulevard de São Christovão, ua
madrugada de hontem, o automóvel nu-
mero- 2.258 colheu entre os piieuinatl-*cos Cyrillo da Costa, copeiro, resident .a rua Senador Euzebio "n. 544,A victima do imprudente molorist-.ioi mandada a curativos 110 Posto Cen-Irai de Assistência, emquanto elle d?s-abaladamcntc fugiu da policia dodistricto. ¦5"

Queria ver se a cous-
pegava,..

Perante o juiz da 6» vara eivei, pro-pou a 'Conipamliia Am.al Brasileira,uma acção contra a firma J. Marquescr Comp., arrendatária do predio nu-mero 7 do beco das Cancellas. sublo-cado a autora c onde insUllou cila osseus escriptorios.'Em contrato firmado entre a niilorãe a ré, ficou estabelecido quc quemdesse causa á sua Irescisão, pagariacinco contos de multa c m_is dez con-tos, cm quanto importavam as "luva*"
dadas pela Companhia:

Como os arrendatários deixassem de,
pagar alugueis do predio, foram despe-
j-ados, razão porque a companhia pro- '
-poz a acção, pedindo a pena conven-
cionada.

_ iBntretanto, o dr. Ccsario Pereira-,-
juiz da 6a vara, .por sentença de hon-
tem, julgou a acção improcedente, visto
ler a ré transferido o arrendamento tManoel Luiz Cardoso Leal, isso com
acquioscenci.. da companhia, além de
que naida soffreu esla com o despejo;
pois continuou com os seus escriptorio»
no alludido .predio.

 ¦> » M> . — ?

FLUMINENSE-HOTEL
Reformado sob nova dlrcecão

* Aposentos para 200 pessoas »O nue mais convóin nos iinssngoí-
ros do interior. — Trocos:

Quartos «om pensão 7$ o 8$000
diários, Quartos sem pensão

4S00O o 5.000 diários.
Praça da ltcpiililicn i.'07—Rio da
Janeiro. Um fronte no Canino Aa
SaiifAiiiin o ao lado da 15. V. O.

¦— ti.O < tm.
MUSEU "SIMOBIÍS I>A STLVA"

Esle museu particular recebeu sab-*
fiado ultimo a visita dc sua eminência
o cardeal Apcoverdc, acompanhado do
s. ex. d. Sebastião Leme, arcebispo tle
Olinda, e de monsenhor Moura, secre-
tario particular do arcebispado.

Recebidos pela familia Simoens dà
Silva, os Íllustres visitantes percorre-
ram todos os vastos salões do edificio,
fornecendo todas a9 explicações sobre
as curiosidades do seu museu o dr.
Anionio Carlos Sinioens da Silva.

Depois dc servidos café c doces reli-
raram-se todos, manifestando grande
enthiisiii_nio pelas raras collccções que
acabavam de ver e que representam
verdadeiro campo de estudos.

m o — ¦ ..
_IOV__l BNTO or_.RA.TUO

Associação Grapliiea d.
Uio de Janeiro

A direetoria conimunica que mudou
a sede da Associação da Avenida Pas-
sos n. Qi, parti a rua Theophilo Oito-
ni 11. 81, i° andar, onde começai,, a
dnr o expediente do dia 10 do cor-
rente, das 4 lioras da tarde ás 10 d_
noite.

CONTRA O TYPHO ?r

aaijur. «^u .i* .í.-TVVí -.' ~"U «.. •'. s_ut_f

ü i(i_AI.__JO DB JAN-JOT JUIvKS MARY FoiArurn. 1 oo "<x>rreho tia manha" 40

ficio 665, ..... ..,„,,.,.,„„ ,. .---. -- . ,, -.
as mencionadas pelo procurador geral tin.a Duarte Ferreira, capitão José Mariano
d» Republica so referido Estado. junior, coronel Aur.li» .«mandei, major

Ella fez-lhe signal para que sc approximassc, e entrasse em casa. Q
veterano obedeceu c seus passos ipesados fizeram estremecer a escada. En-
trou na sala piscando os olhos alegres. _ larcellina cntregou-lhc a carta c
dando-lhe algum dinheiro, disse-lhe:

Jan-Jot. você estima meu pae c é-me dedicado.
—, Deixaria cortar o ni,eu segundo braço ,pela menina.

Rcconumcndo-lhè esta carta. Leve-a ao sr. Pedro Beaufort, liotel <lé
Genebra. Não a entregue -senão em mão própria.

Está entendido, menina. Sei onde eo hotel, «10 fim de Grindelwald,
a meia hora daqui. Adeus, menina Marcellina. A ttiinlia alvorada teve uni-
calmente por -fim despedir-me da menina, pois volto para França amanhã..,;

E eu dentro dc pouco tempo estarei em Bcnavant, meu 'amigo.
Clou-Uloii cumprimentou e desceu a escada levando a carta.•V janclla, Marcellina, com o coração comprimido, viu-o partir. Aquelle

hoiwm não desconfiava sequer da importância da missão que lhe fora dada.
Quando a creada lhe abriu o portão e elle tompu o caminho <le Grindelwald,
Marcellina estendeu machinalmente as mãos para elle como que para o -de-
ter. Parecia-lhe que uma grande desgraça ia desabar sobre cila. Enxugou
uma lagrima e depois ouviu o realejo de Jan-Jot, já muito longe, tocando
& sua ária favorita!

O dia passou-se para ella numa anciedade que a matava.
-A sra. <le Lepilly interrogou-a e ella contou-lhe o que tinha feito. Repe-

tiullie o conteúdo <la carta, palavra por palavra.
Era o teu dever... o teu dever de mulheii honrada, disse a velha

chorando.
Pensa que elle voltará, minha tia?

IA Sra. de Lepilly abanou a cabeça.
Não, meu anjo... Não voltará...

Abraçou Marcellina e cobriu-a de 'beijos.
A culpa é tua. Era -fácil prover o que acontece. E' preciso fugir. E'

preciso evitar estas lagrimas e estes desgostos. 'Partiremos amarthã. Iremos
para a Itália. A estação ainda não está muito adiantada. 1A viagem ha dft
ilistrahir-te. Que dizes a este projecto?

Ella não respondeu, pois tinha o pensamento em outra parte.
Não se deitou durante toda a noite. Ficou sentada perto da janella,

onde continuava esperando a chegada de Beaufort. A noite estava clara. _ A1
lua brilhava no fírmamento. Marccllm adjstinguiti bem as casas de Grin-
dehvald, erguendo-se ao longe nos {lanços da montanha.

Que dirá elle? Que pensará elle? Deve amaldiçoar-me! Com certeza
tambeinii não dorme. Deve chorar, — chorar sobre o seu coração despedaça-
do, sobre o seu amor perdido e delle já não me resta senão ódio o_desprezo!

A madrugada encontrou-a no mesmo sirio, entregue ao seu sçismar.
Ergueu-se o sol, decorreram as horas, adeantou-se a manhã. A Sra.-

d.e 'Lepilly entrou no quarto e adivinhou pela attitude da sobrinha quc ella
não sc deitara.

Minha pobre filha", não esperes mais nada e fa» appcllo a toda a tu*
coragem. Pensa em teu filho, am Gerardo.

Marcellina olhou para a tia, com olhar <le louca.
Poz-se a rir, com riso -nervoso, estridente, que assustou a velha.

Marcellina, peço-te, não tc deixes abalor!
Mas já a infeliz tinha recuperado o seu sangue-frio.

Deixe-me, minha tia. Bem sabe que a amo, mas asscj^uro-lhe <jt_è
neste momento tenho precisão de estar só.

Por muito pobremente que íos;e educada, fizeram de mim, uma in»
lher orgulhosa. Considerar-mc-ia sempre numa situação de inferioridade.

Que argumentoJ disse .11. rindo. Está se calumtilando! O sou dote
c a sua graça, a sua mocidade. Que lhe peço eu? Um pouco, muito pouco
<lc amor.

E depois, tlissc ella, ainda não é tudo.
1— O que lia mais ainda? Desejo conhecer todos os obstáculos.
Depois tremendo, inteiramente perturbada ella proseguiu:
—, . e me casasse, creio que não seria boa mãe.
—, Como sabe isso? respondeu clle com a máxima simplicidade.
Por muito simples e natural que fosse :i resposta, ella rccchctt-a cm

cheio no coração, como uma censura, com,o uma allusão, Entretanto Beau-
íort não podia conhecer a pavorosa verdade. .,

Não sor boa mãe! Quando todo o sou coração voava para aquelle can-
tinho da aldeia, onde uma estranha amamentava seu filho! Quando a sua
ambição era tuna solidão completa, unia cabana isolada, onde pudesse con-
«agrar toda a sua vida á educação de Gerardo! Quando recusava o autor,
para ficar fiel á maternidade!

-— Selvagem c orgulh-isa, proseguiu ella, <lebatcndo-se -sob o peso das
perguntas de Beaufort ,sentindo-6e numa .situação inextricavel, para a qual
não havia outra saida senão a revelação do seu vergonhoso segredo; — sei-
vagem e orgulhosa, tenho medo do casamento quo me daria um senhor..,

Beaufort continuava a rir, comprchendendo que triumphava sempre.
Um senhor? -Não... o casaitícnto fará de mim seu escravo.
l_míim, restaria obter, mesmo depois do meu, o consentirei, nto d*

tiicu pae. Quem sabe so elle go.-tará do senhor, c o senhor desagradará?
A monos que a sua escolha não esteja feita... e Marcellina já o de*

via saber...

Ella interrompeu-o de .súbito.
TustPjnentCj a escoiha de m.eti pae c.tú feita, lia muito tempo. E ei

devo obedecer-lhe, porque casar-me contra a vontade delle seria um casa-
mento infeliz.

T.dro fixou 05 olhos nella para verificar se Marcellina mentia. A joycis
aproveitou o primeiro pretexto que lhe oeeorrcu. Beaufort viu perfeita-
mente que cila se debatia contra si mesma.

—. E' possível, disse ello mas se seu pae a ama, não lia de obnga!-a i
casar-se contra a sua vontade. E não lhe pergunto senão um,a coisa, antes
de me retirar. Marcellina: tem alguma af feição a esse hom. m que elle cs-
colheu? Se o ama. retiro-me. Se não, fico.

E dirigiu-lhe um olhar ardente c proscrutador.
'Marcellina não pôde responder,
Responder seria confessar o seu amor por Beaufort. E esse amof,

provindo delia, a decahid.i, a deshonrada, a tnãe-soltcira, parecia-lhe um
crime. E era um crime, com effeito.

Ficou por longo tempo calada.
•De repente levantou-se, agarrou nas mãos de Fedro, apertou-lh'as, que-

rendo beijal-as.
Concede-me o quc lhe vou pedir? disse cila.
Desde já está concedido.

—, Não volte ao chalct antes de tres ou quatro dias. Vou .screver %
fcieu pae. Loco quo tiver a resposta, dir-lhe-ci.

Pedro hesitou, mas achou quc o quc ella pedia era natural.
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FOOTBALL
A TAÇA uEIO_l. ÍADIiO' O encontro realizo-so dolniüço

próxima :'"_«'
iRcaliza-se, no próximo domingo, èra Sao

JPaulo, a .primeira disputa acate anna 4a
"taça Rio-S. Paulo", Instituída p^o "Cor-

-Veio da MkuAi". .íij _., ""
A grande data approxima.ee o seUecdo-

fado carioca continua a nSo treinar, pre-
V/arando-se deste modo para ^enfrentar a

' treinadissima rapaziada paulista.
Hoje lia mais um ensaio, no cárapo do

Botafogo.
Que se preparem, pois, oa membros de.

¦ ).u 2° e 3o "teams" e, mesmo, dos Theo-
ticos, para a tarde dc boje.

(Elles terão uip dia cfteiq..,
_ * .

IiIGA MERQI-0_I_AJ.A DB
SPORTS ATIILETICOS ¦

'A secretaria desta Li_ga íe- saber offi-
«râlmente o seguinte :"O conselho director desta Liga, em ses*

«5o realizada a ai dc julho p. p., por pro-
jpo. ta do representante do Boqueirão do
IPasscio I'. Club, resolveu que todos os' "ana.ches" officiaes suspensos, por indísci-

.tplina lavrada entre os doia "teams", sejam
annullados e que nos "matclies" de çjim.-
peonato nio poderão actuar como juizes
. auxiliares, em hypothese alguma, os so-
«ios dos clubs qiie taes "matclies" dispu-
tarem, sendo que ao "referee" nomeado' acompanharão dois "Jinesmen", aoa quaes,
Eerão os clubs obrigados a permittir a en-
trada.

FLUMINENSE FOQ_AB„_ OLUB
Para o "training" que «e realiza boje, as

io horas, entre o _° "team" deste club e
o Io do Jluitiayti Football Club, o "captain"
solicita o compareeiuienlo dos seguintes jo-

.gadores:
iL. Rocha

Antonico — Ztzinho
Primitivo — Durão  Georífes

Coelho — 'Esteves — Pina -. Costa —
Guarany.

Reservas: HcValdo, Maranhão e Mon-
teiro.

Secção infantil
_ía próxima quinta-feira, ás 3 IioTas, ha*

rtrerá "training" e.itre os. "teapis" desta sc-
«Ção.

. *. *.
, SPORT C__B MAOKENZIE

Com unia assis.eneia numerosa, realizou-
se sabbado passado a assemblea geral ejyra*
ordinária deste novet club, afim de P-fc*
encher os cargos vagos existentes na dire-
ctoria.

Aberta a sessão pelo vice-presidente, dr,.
Jlcrbert de Vasconcellos, este explicou. os
fins da reunião c convidou para presidir
os trabalhos da asscmbléa o sr. Arduino.
iSaboia, que, por sua vea., convidou os srs.
¦Ivan dí Vasconcellos e Uario de Uiritto para
secretários da «mesa,

Iniciados os trabalhos, proccdçuse â elei-
tüo dos cargos vagos existentes <ia dire-
ctoria. . ,'Para os chrgos, de 3o vice-presidente, Io
e 2° secretarioá, orador official, vice-c_/•._..-,
director de sport e grande, comitê, foram
eleitos, respcctiva"m_nte, os «rs_: major Joa*

3uim 
Ildefoliso, Freire Cauieiro, Guilherme

e Carvajho, Danton Carneiro, Gastou Gou-
íart, Cari v-aJdo Chavantos, Arduiuo. 'Saboia
« Haroldo Guimarães.

Os trabalhos d.-j assemblea foram adiados
para "i o do corrente, quando se reuni ri. no-
¦vãmente, p_.a dar; posse aos directores re*
cem-eleitos e tratar de outros assumptos
íociaes. ¦

Ü! * *
iA_(_mt!AK(. vnrsus ENGENHO
DE DEÍfl-lO FOOTnAMj OLUB

Conforme notíciamos, realizou-se domingo
(próximo .j.as.Sít-|p a prova amistosa entro as
tres Iqilipii da's fluas queridas sociedades,
acima referidas.

O espaçosa ftríd ia rua Magalhães Cas.
tro, teve .unia W__co_rencÍa extraordinária,
¦tanto nssjpti quo. 

'tornou-se 
relativamente

pequeno pata íoiUcr o _rai.de numero de"torcidas" que lá compareceram, ficando
as archiliahcadas, literalmente oecupadas pe-
ias senhorita. da njais alta sociedado. sub-
urbana.

Ao melo-did. tílve começo o encontro dos
terceiros tediliS. dando''o. seguinte resulta-
do: Aiiierica,nti7) Engenho do Dentro 1.

Foi è.imà Prova disputadissima, possuindo
a equipe Americana uma linha muiÃ) bem
trenada e combinada, principalmente entre
os tres componentes, Octavio Thoophilo o
Tasso, que, ttpn passes bem certps. adean.-
lavam sempre com. facilidade a csphera,
conseguindo rvasar maior, numero de. ve-
ves^ o fjoal adversário.

K' digno de efÒRios. 'o joçador americano
Octavio, qub, ttndo, o referee determinado
um pênalti cotjtra o club alvl-azul, o, não
tendo sido esst legal, o mesmo jogador,
que foi escolhido pelo captain de seu team
para tiral-ú, despido de ambição em au-
gmontar o $Co\s favorável, ao seu( club.
shootóu-a de* leve para a mão do aoaU
keefiet. Ouviu-se então uma estrondosa
¦salva de -palma? ;a esse seu modo de procç--. dor mereceu elogios de todos os lados, mes-.
mo porque^ dnjcriormeiitc, nio tinha, havi-
do reclamação alguma.

Em seguida, li|thram os segundos tea,ms,
que. cm visla. talvez, da- cauipô do local
Ijogar muito desfalcada, não teve esse> cn-
contro grandb* apreciação, dcesnvolvendo,
ium jogo \ifu tinto bruto, terpiinandç.-, com a
victoria faítíravfl, ao tngjenbo de Dentro,
pelo scorc d_ 5—2.

A entrada dbs primeiros íeamj em campo
foi muito hetuamada.

Actuou comi., rcfçrcç o sr. Ary, do. cluj.¦visirante.
Depois de. tima, luta ti.apica,, terminou

com a vi-btoriã* nara' o Ameri___nò. que
venceu o stul. forto adversário [\elo sc°re
ida 5—2.

__\i W, *¦ * •

ASSOCRVOAO OARIOC^. TM
EOOTHAI-Ii,

16° "mhtfcfi*' «.ilo campconnto dc
191(> -r-ig. S.iort O. Ronlenso"versus" Victoria P. Club.
Realizou-se'do_ningb ultimo o_cn_on.ro en_

tr< as "equipes-.* dos club» acima.
'Nos tercei™, ''teams" vf|iceu o Sport,

pelo "segre" .),_ _ -x i, sendo o^. Victoria.-gran-
•demente pfojutlicadq. pelo "referee". Xos
Segundos, deiteis de uma luta disputaflissi-
-mo, venecd, _> flfrte, conjunto do Victorin;
ijelo ".icore11 d. a,._ I. Fizeram os pontos
do Vidoria, -t_uilherme e Carlitihps,

A's 4 htfVnS em ponto,-a 15 minutos de[ít)I.
da" hora legal, ttive inicio o "match" das
primeiros "teanis", Sae o Sport; Vieira
passa a cSphera a Allêluía. que, .1 envia a
Gasolina, <\\id'* petdc a csphera para Antu-
aies, este entffiga a bola a Jorge, que escaixv
,pela éSfiucrdl e centra; Cleto eícora, o cen*.
tro c "shwj-a", *»í».rdettdo-3e o ."kick" por
cílna.da trílvç. Dado o "goal-kicl;", a Unha
do S^Oyí l__ría fa?.er um ataque peliç di-
•reitíl; VieüfíL, p___òguido p_r Antônio, p:issa
a J.iveitlinvi ni_3 Antunes sempre attenip,
cortfi ó paSsô c entrega a bola a Cleto, que
a fihssa à P(lclteco. que "shoota" fora. Movo
ataqn. do 'bíjíiVt: Chinjiilia centra, e Chico-1._.. ».-*.__„ji íicfetvdor, oçcasioha um "pe-

Ucluia, imarcando o primeira
¦AK'6s, (JiKtfPl-itiò dcfi
naltv". naftWjAlleli"goal" do Sport.

O Victoria íeSge, c sua trenada linha
de at-aqlií, adnrravelmente puxada por U_-
to, inve.sí^^nbrè a defesa contraria, ontii

T__«_ 1 r

Corregal e Alleluia fazem esforços para
coiiier o Ímpeto do Victoria. .Pacheco, de
posse da bola, obriga Carregai a commctter
tim "penally"; Bite-o Cleto e estava feito
o primeiro "goal" do Victoria.

liada nova saida, Vieira tenta, atacar, mai
Antônio rouba-lhe a esphera e pasta a An-
tun«s; este. depois <le driblar Juvenal, «a-
trega-a a Jorgei o veloz "wing" escapa e.
ao -effentar com o "back", centrai Carregai"fura", e Pacheco', com violento "lcick",
marea o segundo "goal" do victoria.

'Sem mais digno de nota, termina o"half-time". Recomeçado o jogo, nota-se
grande actividade por parte do Sport. Alie-
lula. Vieira* e Gazolina faziam esforços {iara
empatar a partida, mas Gastão e. Jucá, que
jogatjam -assombrosamente, inutilizavam-lhes
os, esforços; Antônio marcava Alleluia e
Antunes inutilizava o esplendido jogo da
afamada ala direita, onde Gazolina tentava
escapar.

Pouco depois do inicio do, jogo, devido.
« um dcEouido de Gastão, China marca,
com forte "shoot", o segiindo "goal" do
Sport.

A todos parecia quê _i_ empate seria o
resultado do jogo.* Mas o Viotoria reage
valentemente. Jucá jogava .ptimamente, re-
clussando todas as investidas doa locaes, e
Antunes, Antônio e Gastão ajudavam . o
ataque, A ala direita do Sport faz um _ lin*
do "rush", mas Antunes, numa difficil e
njagistraJ tirada, rouba-lhe a e-spiicra e cen.
tra alto; Ioda a linha precipita.se em busca
da esphera; Cle_o alcança-a, dribla. Carregai
e conj "forte virada, garante a Victoria de
seu "teáii)", marcando o terceiro "goal" do"Victoria.

íouco depois terminou o jogo, com a
supremacia do Viotoria, por 31-2.

Pelo Sport, Alleluia, Vieira e Carregai
foram os herdes da tarde. iPelo Victoria,
tot|ós jogaram a contento, mesmo o uiignpn
Lvii?, que, apezar de pertencer ao "team"
infantil, jorou o ptimamente. Jucá ç M. Pin-
to estiveram excellentcs, a linha de hal-,
ves" fez uma marcação esplendida, Antônio
cortou sempre todos 09 passes de Vieira e
Antunes inutilijpu todo o jogo de Gazo-,
lina.

ífa linha, Clçto c Pacheco foram como
sempre os melhores; Jorge e Luiz, bons.*. * *

O BOTAFOGO BA-ER-SE-A'
PELA 1" V_3 COM O VILLA

ISABEL FOOTBALL OLUB
iEíii beneficio da Escola Mantenedora dos

Orphãos das praças da ilirigada pertenceu*
tes, ao 2» baialhão dc lioiaíogo, com sede
á rua 'S. Clemente, está projectado para
15 do corrente, dia feriado, um interessante
encontro entre o .Uotafogo football Club e
o Villa Isabel I"ootbali Club. (I in cresse
flúq esse meontfo está despertando é gran-
de, não só pelo fim a que se destina, como
•puta ctrcuniejiaucia de -sur esta a primeira
vezj que o Vílla Isabel baie-se com o iiuca*
fogo.

l)e todos os clubs da primeira_ divisão
eraj esse o. unico que a-'nda s'c não tinha
batido com o Villa Isabel,

:|t sj- s_t
O FOOTBjVLL BJl MINAS

Realizou-se dolíiihgo, 6 do corrente, em
S. João d'ilil.Kei, no "ground" do Athletic
Club, o piimeiro "match" <le "íootball" en-
ti_e. os primeiros e seguudos "teams" do]
Internacional e os ilo Santo Antônio Football,
CIi|b, para a disputa da taça "Commercio,
de S. João d'Ul-_e.", offcrecida oo. vence.
dori do campeonato do corrente anno.

(j>s "teams'' dos dois coutendores estavam
assim constituída-;

.•\anto Antoiúü, *¦- í" "team": Vicente,
Igi.ncio, Franca, Mojisés, Amelio, Celestino,
AtaealJides, L. Ferraz. Rodrigues, Antonino
e Peçaniia 1; e" "team": Américo, Hocha,
.Milndonça, Aurdio, tj. 'Ferreira, Ferreira,
Peiaiilia II, Peçahjía lll, Furtado,, Reis e
E. Porto. , .

Internacional «... i° "toam": Gazzi, Da-
rioli, Vieira, Feri,' Roésito, Lagoa, Porto,,
Vicente, llodesobi I, Primo e Rocha; 2°<
"•tijam": Nogueira, 'Silva, Teixeira, Bedes-.
chi| II, Aldegau, lUgue, IJonsanto, 'Freitas,
Diorato, Pinto e i.at..t_.o.

A's 12,30, teve Inicio o jogo. entre. os
Segundos "teams", que, cheio de peripécias,
térfnnou peja victoria do Santo Antônio,
peío "_co.e"'de a-xo, ..

A's 2,28, o sr. J. Mifltnda, do Athletic
QDJib, chamou ao eiimpo os primeiras"teams". Tirado o _o$s"_ foi este favo*
Vavel ao Internacional; que escolheu o
"goal" do lado ua outrada dò campo, ca-
be(nlo, a saida. ad San&p Antouio, que, com.
a boa combinação da- sua ünJia de "for-,
\va,rd. , começou,. I9&0, a, dc*orientar a d.e;.
fe^a antagônica. O jo§ó manteve-se equi-
libfado, ora dominado/, ¦peIoj Santo Ai.tqnio%.
or^i pelo InternieioqaJ, até que ás 3,07,
Riissito, durante uma Jpi-tc pressão feita 60*
bri o "goal" do 

'scu* "(eaih" pelos 
"for-,

«jafds" adversários, conli.ic.tteu, u;n. "peji«l.
ty.. A a.-vsteucia, <ia ma^or, parte "torçç-
doca!' do SanWiAntonio, vibrou de.,cnthu-,
siasmo, julgando ter.chegado a oceasião dos.
diefensores do pavilhão aíjft-VcMe abrirem O;
"scorc," para. o'seu ','teara",. A, esphera foi
còílòóada na marca, para seç tirado. o "¦pe-
na.ty.. que, ba.tidovpeiO Rodri^vns,. com.pou-
cai calma, passou a tíes metros da trave,
esquerda ('o "goal" sob a defeí» dj Gazíi.
Perdida aquella bella oceasião, ouviu-se nra
oh|JI... dá assistência,, dcscóMcnte pelò.flij.
casjso havido. Arremessada a bola. ao. campo,
novamente, a Unha de "iqi-wards" do Safljo
A-nfonio apodcrou.se da . mcsitia, domjnando
0{ jogo quasi que dur,.,nte todo. o re_to do

• iÇ I"linlf-tiiue", que teruijnou. ás 3,ip, Sem.
qu» fosse aberto o "scorc" por. parle. de.
aínpos os conidndores. ,A.'s 3,20, decorridpi
os j 10 minutos de #desça_¦£*), voltaram nova-
monte os adversárias para. o campo,, tendo
epião inicio o 2» " bo(£-time". Ais 3,22^ a

,-Hnlia santo-antoniense' conseguiu apoderar-
sç [da bola, carregando fortcmehic contra o
"S^al" do Ititcr>nacional, onde Uarioli, que,
i.eiipre mal collocado, demonstrou a sua
fal a dc "tralriing" ou de jogo, "furou".

Hapido, .Luiz Ferraz apodermi-se da esjibera
e, driblando Vieira, conseguiu, coni-um fra-
co "shoot", marcar o primeiro e unico
"(• ial" para o Santo Antônio, garantiitdo-lbe
,_.'im a victoria, Collocada a çspheta 110
cei tro, os "forwards" do Inlernacioiial, avi.
do , para desforrarem a differença, arremes-
saiam_e em fortes invest das çoqtra. o
"g ial" sob a defesa. Jc Vicente, obrigando»,
be:ti como a seus "backs", a estarem .itten-
toí, afim de não. fosse, o soai "goa "

va atlo. Mesmo assim, o Internacional nada
co iseguiu, devido á vigilância da defesa do
Safito Antônio, e á falta de combinação, t

de: orientação, dos seus " forwards",' que por
du \s ou tres vezes, tiveram* oceasião de
"siootarcm" ai "goal". o que- 118000060-
gu ram.

. A's 4. horas., quando ja anibos os "teams
começavam a pregar", óuvni-se o npito do
"referee", termuiandrj o jogo com o rcsul-
lado seguinte:

Santo .\. tonio  1 "goal"
Internacional  o

A falar sobre o jogo desenvolvido ítalos"teams" antagônicos, temos a elogiar a., ma-
gnifica*. combinação e destreza dos "for-

wa_is"'<lo Santo Antônio, que. com passes
colunados, desorientavam completamente a
defesa Viimiga, censurando a sua defesa,
que, apezar de ágil c vigilante, não marcava
bem os jogadores, deixando assim perigar
o seu "goal". A defesa do Internacional,
com' c.cepção de Rossi.o, estava completa-
mente desorientada c coin a marcação um
pouco irregular. -Quanto á. linlia dc "for-

wards". estava péssima, demonstrando n fal*
ta dc "training" e combinação, que é coisa
cp.ie ali não existe. — losr.' Mama Co.Kt.-_.

Rio, 9 de agosto de 19Í6.' I
AS_BMBL_AS CONVOCADAS.

Couipanltia Mineira de tnergia lyectnca,
dia 10, ao meio-dia.

Banco Evolucionista, dia 11, »• a ¦*•
raj.

Empresa Balnearia do Rio de Janeiro,
dio 11, a 1 hora- ....

Companhia Marcenaria Auler, dia U.
Companhia Predial America do Sul, dia

2j ás a boras.
Antônio Jannuzii, Pilhos, e Comp. dl»

24, is a horas. . . ,
Sociedade Anonyma Estamparia tcao,

dia afi. at 3 horas. _
Companhia Estradas do Ferro Federae»

Brasileira (Sede Sul Mineira), dia 30..

CONCORRÊNCIAS
ANNÜNCIAJC-AS

Directoria Geral d« Obras e Viacio da,
Prefeitura, para. o calíamento a paralleje-.
pipedos sobro base de maçada.*-, da rua lie.
neral Argollo, dia 10, il a horas.

Suoeiintendencia do Sítvno dcLimpeia
Publica e Particular, para a acquiiiiçSo de
100 caixas destinadas á collect» do l»o da
limpeza particular, dia 10, 4 1 nora.

Conselho de Compras da Marinha, para
. fornecimento geral necessário ao serviço

e consumo ordinário da Armada, dia 10.
• Superintendência do Serviço de.Limpeza
Publica e Particular, para a acquisnao de
uma bomba centrifuga, conjugada, oom
jacto de 3 il», com motor a, vapor çonju-
gado, para a lancha "4 de Maio", dia "i
i 1 hora. , ...

Superintendência do Serviço da Ivimpe_a.
Publica e Particular, para ascjuisigâo de 45
aros de borracha masslça para automóveis,
dia iç. i 1 hora. _ „ .

Administração dos Correios do Hstaao
do Rio de Janeiro, para coliocação, eon*
senvação e reparos das caixas de coliectas
urbanas, dio at, ia 3 horas.

Estrada dc Ferro Central do Brasil, para
a construcçao de sete carros -de luxo a
transi^rmação de dois. carros de passagei-
ros, dia 31, ao meio-dia.

REUNIÃO DE CREDORES
Fallencia de H. I,eite, dia 10. á 1 hora.
Fallencia de Zurich Marquçt & C, dia",

4 ' *i°r!l* _ .. ,. o 1Fbllcncia da Felicíssimo Coelho, dia 18, ».

Fallencia de Agostinho de Souza Mor.
quês, dia 28, a 1 hora,

CAMBIO. .
Hontem este mercado funecionou em

calma, tendo vigorado para o fornecimento
de cambiaes as taxas de 125I8 e ia 2*13* *»••
e para a acquisição do papel particular, as
de. 12-3I33 e i_.lUd.

O Banco do Brasil conservou, para oa
valos ouro a taxa de I32.|6dd.

Foram affixadas nas tabcllas dos ban-
cos
Londres. ...... i-ojioa 13 ail.ja
Paris. .....' . $677 *> W»
Hamburgo . ..,...:. . . ..40 *745

A' vista: ,". . -
Londres. . . .- .' - »«I16 12|Ji6
Paris. . . t v '.* . $687 i6?5
Hamburgo .745 $750
Itália $.3 ?•»'
Portugal. . . _ , . a»40. 3|o5o
Nova York. . . . .' *l.o7o 4ÍU0
Montevidéo. . v V . 4$2oo-a 4$33°
Hespaòha !*-3í.a $860
Buenos Aires . .¦ * -ív 1S720 i$745
Suissa . . ., . v • •' Í7.|í? |?86
Vales do café. . . t $686 $«85
Vales ouro. . . . . 'f'°s

LIBRAS
Os . soberanos foram cotados ao preço dc

i5$6oo, ficando com vendedores' ao de
ii)$650 e. compradores ao de 10S500.

As operações conhecidas careceram de
interesse.

Caixa de Conversão
PORTO & O.

São quem melhor ap-io pagam —
AVENIDA RIO BRANCO 49 « 5'-

LETRAS DO THESOURO
As letras papel foram cotadas ao rebate.

dc 18, por cento, ficando com vendedores aos
extremos de 7 ila a 8 nor cento e compra-
dores de 8 a 81|- oor cento.

Os negócios divulgados foram reduzidos.

OAFE'
MOVIMENTO DO MERCADO

KiVoj Saccas
.-.Existência c*n 6; de tarde. . . 204.336
flarra a dentro. . . . 24.000 11,40.

Total, .....,....' 3<5.C95
Embarques cm 7: m

E., Unidos. . . .: ».t? 3.ii8-
Europa •' 486.
Cabo '•* .' .*¦ 3107S
Çapotagcm. ,...;• 005 °*3«4

¦¦¦ .!¦ . ¦I"*

iE-alstencia em, 7.. dc tarde. . .,. fO.Uns: Entraram, desde 0; dia 1 de lulllo. ato
hontem, 191.570 saccos. e embarcaram, cm
oguiü, periodo, 178.280 ditas.

Hontem, este mercado, abriu, estável. Com
poucos lotes expostos á venda e pouca prç*
cura. tendoi sido effcctuadas. de manliai
operações de 2.818 saccas, nbs basesj de,
oSloo e 9.3P9, a arroba. Delo typo 7.

A1' tarde, foram rcaliiados. negócios dc
cerca de 5.000 saccas. aps mesmos prçços
daí abertura, féduindo o mercado cm posição
suslontada. , ,

A Bolsa de Nova York abriu com l.p.on-
to de alta parcial. , ,

Passaram por JundialiY 52.400 saccas
Não houve entradas.
g.  , oSloo a o$6oo
-7* . . • t • oSioo a oJsoo
o"  S$70o a 8$8oo
g) ...... . 8$,ioo c 8$.too.

SILVA LTJIA. RIBEIRO *. O.
Rua M*rechal Floriano. Peixoto, 46,,

Únicos que prestam boas contas 4ç: café,

A .cencia Geral das Cooperativas, do
Estado de Minas comniunica as seguintes
cotações de café por. 15 W

T^PO»

|-Ca?ó_ do spl e.l Cafés, de outra».
|: oeste.de Minas I procedências

Communi Cor | Commum, Cor

3.
4.
5.
6.
7.

nSojoa i,ií*.13
10S621 a io$8S5
io$. ta a 10S417
9S804 a io$oo8'
g$306 a o$f)oo

11$029 a ii$233
io$6.2i a io$32S
ió$2i2 a 108417
o$8t>4 a io$c)o8
9$,i90 a 9$6no

Obtcrvofõei
Mercado: sustentado,
Cambio: 1221I32. estável.
'Paula: -$630.
De accôrdo com a alta, as qualidades

acima de 7 não acom ..inham os preços
relativos, sendo sempre os de cor maia
valorisaaos; «onfinuaudu depreciados 03
cafés baixos, devido -ás entradas de bão
Paulo.

PINtO. IiOPES & C.
Rua Floriano - Peitoto, 174 —, Pr*--*-

•an* ai melhores <-i.n!n- de café.

CÃES DO PORTO
Relação des reporei e embarcações que se achavam atracado» no Cie» do Fort*

(a* trecho enlreguo i Compagni» du Port') no dia 8 de agosto do 1916, ai 10 ho-
¦tt di maohi.

EMBARCAÇÕES

HAjIt ¦•Ml •UUVMÕU

P, earrã. 1.
Vapor
Vapor

8—4: Chata...,.
,

8—6 Vapor
7)
OP. Chatas....

P, S|a_, Chatas....
P, :o Vapor.....

10 Vapor
10 Vapor

P. 11 Vapor
11 Pontuo
15 Vapor....,

..16 Vapor,...,
17
18 Chatas |

P.Mauí .., I,

Norueguês
Norueguês

Nacional

Nacional

Nacionae»
Nacionaes

Nacional.
Nacional _
Nacional •
Nacional .
Nacional
Nacional ,
Inglês ,

| Nacionaes

1 . i. • •
: • v '. •

e x í •-'_-• • •• _,;_._ •-_.*••

' t • •
t t 1

1 'i _ •
_ _t • •> • . * •

•>••¦
1 •' TC ¦ •
I !l • •

• • • ¦
»•:#¦_-

1 • •
I • • •< • . _ •

"Wascana" •
"Bayard"

"N. ii"..,
"Bragança-

Diversas
Diversas......
"Carengolã..
"Anna"..

Vago.
Dese. de carvão.
Dese algodão (v|g.

para a arm. 3),
Vago.
Clc do "Pampa".
Vago,
Dese. d» gen, da

tab. V..)
Exp. de manguei.
Clc. de div. vapores.
Vogo.
Cabotagem.
Cabotagem."Sul America"....! Cabotagem."Urano" I Cabotagem

"Brasil"  ' " ¦

."Guabybaí"Cauova"

Diversas.

Cabotagem,
T_cc couros.
Rec. couros.
Vago.
Dese. da bagagem.
Vago.

Lata Irmãos communicam-no» oue as
suas cotações de café são as seguintes:

3.
4.
S.tí.
7.
8.
9.

roa, 15 i-ilos

SANTOS
•Em 7:
Entradas: 48.863 suíças.
Desde t»: 298.527 saccas,

Média: 42,647 saccas,
Saidas: 23,650 saccas.
Existenoia: 1.393.023 saceaâ

kijos: 5$õso.

"I

"7.5t9

Preço por 10 _,_... .,..
Posição do mertàds: calmo.¦ _ A ASSUCAR
Entradas <m 71 0.610 saccas,'
Deodo 1 - 32.259 dhos.
Saídas crti 7; 4.209 saccas.-
Desde i0: 53-707 ditos.
Existência, cm 8, de tarde,

saccos.
Posição do mercado: estável,

CO_AC-E_
Branco crystal. ...... Í370 a $620Crystal amarello. .._.,. $530 a $55»Mascavo 4 . . . S430 a S450.Sranco, 3a sorte. ...... $670 a $690Mascavinho . . . ._ . . . $500 a $550

ALGODÃO
Entradas on 71 5,.050 fardos,
Desde 1 _ 6.556 ditos,
Saidas em 7: 400 faMos,
Desde i°: 2.177 "fitos.
Existência e m8. de tarde; 10,254 fardos.
Posição -do mercado: paraíysado.

Cotações
Pcrnambilto. ...... Nominal
R. G. &<, Norte. ..... Nominal
Pamliyba . . ^ . , Nominal

BOMA
Hontem, a Bolsa funecionou animada,

tendo sido realiíado regular numírode ne-
sócios.

As a palieis Kcracs. aü 
"da 

Cs dt E. de
Ferro, as do C. do Thesoufl), as da Bal.
xada ns actjões das ¦ DKCas da Bahia e as
do Banco Comniereiai, flcariun mantidas;
as das Loterias, e as das Minas S, Jcro-
nymo, frálasi as da Rede.Sul. .Mineira, as
apólices dira O. do Porto, as Stimicipaes,
e as Populares, iiímes."'.VENDAS

Apolicis :
Goraes dc 200$, 1. t. . . , r , 7So$ooo
Ditas d.e sob?. 1 a.- . . . ,* . 780*000
Ditas.de il6o-o$, i, i, s tut . . . 796*000
Ditas IdciljL í, 1, 6, 6, 5, id a. . 797_ooo
O. do PWt», 1. 7, roa. . . . 890*000
C. de iE. dê -.rro, 3, S, 7. 8; ai,

50 '..,'. . . .
Dll-s íjjem, 30  .

•ll-.i_ada. 1

Integridade, , • •
Xndemnizadora • . .

__trm.11- de Ptrro:
M. S. Jcronymo. .:
Noroeste, ....
Goyaz
Rede Mineira. . v'Norte do Brasil , ,

C. de Te-idosx
Brasil Industrial , .
S. Felix
M; Fluminense .- •¦
Alliança ......
Carcovado. . . .
Petíoijbiaua. . ..
F. Industrial. . . .
S. P. de Alcântara
America, Fabril . .
Esperança ....
Carioca. . . . .
Confiança Industrial
Cometa .-

C. Di.1-..-":
Docas da Bahia. .
D, do Santos, nom.
Ditas ao port. . •.
Loterias _
T e Carruagens. .
T. e. Carruoeens. .
Centros Pastoris . .*
União • •
Casa Colombo ,-*'. ¦

Debcnturès:
C. Brahma, . v v
Docas de Sant09. ..
Tee. Magcense. . .
America Fabril. . •
T. e Carruagens. '.
Confiança Industrial
Brasil Industriai: .
Tecidos Carioca . .
Prop. Universal . .
Centros Pastoris . .
Tecidos Botafogo. .
Usinas Nacionaes «•
M.rcado Municipal.
Tecidos Alliança. .
Manuf. Flunymaae.
Pròg. Industrial. .
Industrial Mineira ¦

:I,U2 Stearica . . •
S. B. Fabril . . .
Banco Uni3o. . . .
Fabril Paiiüstivia., -.
lAunerka Fabril •
Tijuca. . , ...
S. Helena . .. .

tetr-íu :
It. do E. R. Janeiro
B. C. E, M. Ger-aèa

6o$ooo

29$000
S0$000

3oSooo
I4$oo»

50$000
S..$ooo

1.553000
ifij$ooo

I7o$ooo.
_>00$000
looSooo

24$000

12$100
goSooo

7$5oo

i:ooo$ooo

203$ooa
125S000
2O5$0OO
1QO$000
190$000
106J000

;oo$ooo

io8$ooo
190$000
I94$ooo .

2OO$00O

I7o$ooo
I9o$ooo

5o$ooo
-05S000
200$000 '

200$000

So$ooa
iosJooo

57$ooo
ioSooo

28S500

23$000
355000
i3$ooo

i8o$ooo
32$00Q.

I20$000

ifioSoou
2ÔO$000
2005000
I50J000
I20$000
I2O$O00

23S000
440$ooo
4205000
I2S000
60$00.

7S000
i7$opo

2ÕO$oti:.
3005000

I05S000
201$000
1165000

iqo$ooo
r8o$ooo
I97$000
I90$00U

182S000
igo$ooo
iSo$ooo
I$0$000
iooSooo
íÉojoOQ
i6o$ooo

óoÇqoò

I02$00d.

do. 1Jlipioiir8i.de.300$, 2, 1 a, 730:

774ÍOOO
76B5000
740fo*-o
5-301000
7405000
7?6$ooo'317SOM
ro*.ooo
1985000,
192.000
if>2$5a .

iddii. 2. a,'UIKU de 5oo$, 1 a, .... .
Dias idfttn, ia.......
Dj as de 1:00$, ib, it.g, . . ,
Municipacs dè £_>, port,, ro a.
Dl as de 1906. pdrt,, 1 a, . .
Oi as npm-, 28 a,
Dias $6 ,1914, prftt,, 3,4, . . .
BI as iSem,, iò, 25, 5 a. . . . . ..
Dlfas n'õm„ 74 rs)3$50o
E- o. Miiias t5tr^cs'du litmí, 3,

2 tf.¦Bi dí Rid a "I . 4 
Dito,idem, s ss.a . . . . __• •»

Bancos :
Cppuiicrciili 25, HO, i« 3/ » •
Brasil,. 3. 27  ,

Çbnlpáiiltiâs :
I,oierÍ3s N. d5' Brasil,, .ioo1, a, . 1
-Dítas idem, iõd a.
JCJia: 

•¦
ias SI Jei.hyi*td,.ioo, 100. 400,

i.i300, 2_o, a. ...... s
Dijas iáím. 200, 590 a., . .....
Di.as. idem. 50b v]í 3t* dii», .
E. _. Noroeste, adô a, . . . .
Rede Sul Min.iW-, 200 a. . • .

Debcnturès ;
f,uz Slrarica, 150 ti
Tccid- Carioca, '5' 

_ , .-.t . .
Mercado Municipal. .%!, a^ • • •

OPPERXAS,
Geracá dc 1:i__$. , 7.8ÍJW0
lípp. de 1903.' . . B93$pOA
Dito dç 1909. . . .75$oo4
Dito d(> 1915. . . 7785000

Silo 
de iõr2» . _¦

iló, de tou. . T *
Jutíicbrias. .... 7?o5ooO
iE,I do. Ri» U °J°) 80.000
E iç Rio, de 5005,
nónl —

Dito de 500$, , port.
Dito Minas Geraes
Ditb dó E» Santo
Muniçii*. de 1906 .
Diio. nom.'' ....
Ditas dc 1^14. port.-
Ditas n6m
Ditas dc 1.904. . 1
Ditas.de, 1904, port,

Bancos;
Commercial,. » . .
Brasil, .....
Lavoura, •
Comcmrcií. . . • »
Nacional Brasil . .
Mercantil

C. dc Seguros:
llrasil
f.,ir a 11 tia . . _ ¦ .
Minerva .....'
Cdufiança.. ....

775fooo
7-.S008o5ooo

150S000
3025000

12J250
125500

_9$ooo
29Í500
29.500
4o$ooo
36.00

1655000
i8o$ooo
1925000

7965ooo
_ 9,1 $000
770$poo
J72500O

;C6$ooo

79?5°o

778$ooo

I01$000

3i7$ooo

issspoo
I00.000

:10.00o

Arfos
Umão.do- Propncta-

go$oo»
Ç0_)$_0 .

nos.
Vlregistas . . .
Cjurciró do. Sul.

MANTEIPAS FINAS,
analysad»s, marcas de inteira garantia
e superiores, rii' casa Pinto, Lopes ¦_
C.mp., depositaria, de importantes fa-
bricantes do Estado de Minas. Rua Ma-
rechal Flori-yio. 174. Teleplione, 3006.
_¦*¦ ¦ ¦ ¦ •_¦¦-¦ _Jk _- —-*

RJDNDAS PUBLICAS
ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO
Renda arrecadada hontem:

Em ouro. .-.,..'. 52:50 .37a
Eni. papel ,..,.. 99:6385682

.Total 152,: i45$->52
Renda arrecadada de r a.

8 do corrente . . ,- . i.574.:&-6$732
Em cgual- período 'de-

_i5* . ....'& » • • ¦ i,074!929$6o5

IJiifer.enca -^ maior cm
1916. . •' 'ii . 

'¦- 
. -19!):707. 27

REOEBÉDORIA, DE MINAS.
Arrecadação dp ^ia- 8. . . 19:2215771
De 1» a 8.'?.••.'.., . *. 126:4335916
•Em -cgual pcrlpdo do anno,

passado. .,._.•,••• 116:8155.938

»UMrBsa?o 1>J- IMPORTAÇÃO
Telo vapar. nacional "Itagiba", dos portoi

do, sul — Carga recebida:' 150 caixas de
hanha, (1 Alvares Pollcryi 100, a Castro
Silva; 50. a Xenha. Ramos; 150, a- liarbosa
Albuquerque; 200, a' 1$. Barcellos; 100, a
Siqueira Veiai! «o, ,v ordemj 18 jacas de
carne, a Fefi-a2 Irriião; 8 caixas dc. vinho,
a H.llildtbrando' 30.quintos idem, a Car-
vaího; 50, a A, Torres; 5 volumes de con-
servas.a A. Ttist; 70 fardos da crina, 1.200
saçços. dc í.viphi. 2,500 da, feijão, 44** de
arroz, 26 caixas de toucinho, 1.450 do ba-
tatas, 50. do cera, 676 fardos de fumo, 500
caixas e ido latas, de iihospburos, a or-
dcni; 30 décimos de. vinho, a. Rocha; 25
tí tantos diem, a-M. Fonseca; 300 saccos de
!.___._- _r.T...:_ i-...  \;:____

saccos de kaolim. i ordem: 3 caixas de
toucinho, a E. Grijó; 6 calvs de queijo»,
a j\. B. Jong.; 30 de vinho, a Bi Daniel;
500 saccos de orrpj, a Zenha. Ramos; aoo.
ao mesma; 300, á ordem; 14 barris do ca-
niarão. a Siqueira & C; 10 toneis de ai-
cool, á ordem; io, á ordem; 32 saccos de
cacáo, a- A. Freire; 25, o C. Ribeiro; 16
amarrados dc couros, a Joaquim Meyer.

Pelo vapor italiano Luiskna do Gênova.
Carga recebida: 50 caixas de feruct, a G.
Boettcher; 6o de azeite, a Nilo Peroni;
210, a I_. Canutyranaj ioo., a A. Simões;
5c|a bords. dc vinho,, a N. Zagari & C.;
30I2, a Luigi De Franco: 17 caixas do
Deixes, a C. Giorellr; 8 caixas de conser-
vas, ao- mesmo; 3 de azeite, ao mesmo; 3
de chocolate, á ordem; 2 de raannã. a Mo-
rino & C; 14, a G» La.allaro; 18, a G.
Filipnoni.

Pelo vapor nacional Itassucâ, dos portos
do norte. Carga recebida: i rolo dc sola,
a Pinto Ângelo; 2 caixas de vaquetas. a J-
I. Coelho; 1. a J. Rody * C; 4. a Rocha
Lima; 1, a K. II. Walter; 2. a Couto -
C°; 1, q Brcissan & C; 1, a R. Cuido; li
a Santos Novaes; 1 caixa de pellicas, a F.
II. \Va.tcr; 1.000 saccos de assucar, a
Pereira Almicda; 17,. de cocos, a Prates
a C; 50, a Caldas Bastos; 150, á ordem;
41. á ordem; 50 saccos de farinha, a Gui-
marães Irmão; 15 caixas de charutos, a II.
Sloltz; 1, a A. Hansen; 6. a B. Meyer;
12. a Jacobina a C; 2. a Jolin Jurguans;
2 molhos de ptassava, á ordem; i6í. á or-
dem; 4, a A. Marcai; .o a A. F, San*
tos; 50 saccos de farinha; á ordem,
10 caixas de doces, a _ .Alvarez; 25 ditas,
a Corrêa Ribeiro; 25 ditas, a Cou ri Ir-
mão; 25 ditas, a J. C. V. Mendes; 25
ditas, a S. Azevedo; ioo saccos de cocos,
a Soares Jlastos; ioo ditos, ao mesmo; io
ditos, a Gomes; 17 caixas de mangas, ao
mesmo; 12 ditas, a Ferreira Irmão;._ 15
fardos dc couros, a Rocha Lima; 2 caixas
de couros, an mesmo; 2 fardos de couros,
n .0. P. Cerqueira;* 1 caixa de couros, a
'Rodrigues Ferreira; i dita, a Bordallo; 5
tfardos de couro, a Rocha J.ír_a; 9 ditos, a
F. II. Walter; i dito, a Couto; i dito,
a G. P. -Cerqueira; 10 amarrados dc pa-
PçL a Angelina -Simões.

Tolo vapor *uicfònal "Itaituba", dos por-
tos do sul r— Cartia, recebida: ioo saccos
dc feijão, a BraJKlão Alves; ioo ditos, a
.Mimiiis Saraiva; woo ^lltos, a Thomaz Sil-
*_; 100 ditos, a 2t'ií7ia Ramos; 300 ditos, a
Thomaz Silva; 27 Àjxas de banha, ao
mesmo; ai jacís de carne, ao mesmo; 36
caixas de.manleiffo, á ordem; 15 saccos de
4)o 1 vilho, â ¦ordein;- -sob saccos de arroz, a
llcraclito; 250 (lltôs. _ Queiroz Moreira;
133 fardos de turno, ^1 Siíiueira; 3 ditos,

a II. Sloltz; 1..I_ -bàfricas de mattc, a A.
Silveira; 15 djliis, a. Alberto Gomes; 30
ditas, a Lopes Vreirc; 141 atados de ta-•i-ioinlias, ^1 Vlvçífoüíi iS.itos.a. II.Meyer;
3P dilos, a Jl. -T. .\zevcdo; 63 ditos. 1
orilem; md ditgs, á ordem; 145 atados de
cabos, á ótdeiAi is ditos, a A. F. Santos:
10 caíxa_ .ie toucinho, a Queiroz Moreira;

6 ditas, a Gaspar T_n.j_.ro; s caixas de car-
nos. ao mesmo"; tx' barricas dc carnes, ao
mesmo; _ 5 caixas tio presuntos, ao mesmo;
10 Irarricas de niatte, a HeracMto; 50 di-
tas. n C. Moreira; _ caixas de colla, a
Hreisâan; .>. caixas de colla, a Ribeiro lias.
tos: 2 ditas, a S. I,ara; .1 ditas, n A. Al-
meida; 5 ditas, a Asty; 66 caixas de cou-
ros, á ordem; 64 amarrados de taboinhas,
a Albano Carvalho; 160.4. amarrados de
taboinhas, a A. C. lirow; 100I2 ditos, ao
mesmo: 111 saccos de ar_02, a Teixeira
Borges; _o ditos, ao 11.c511.j_; 4. ditos, a
Al 'Hugo; 48 ditos,, a Còçího .Duarte; 30
ditos, a Siqueira Veiga;* 48 ditos, ao mesmo;
6,. difos, a Coelho Duarte;, 50 ditos, a
Aichanjo TIu_;o; 21 dilos, a II. Albuquerque;

S._ Diogo: 7 latas de manteiga, a Gaspar
Ribeiro; 8, ao mesmo; 4. a Pinto I_opes; 6.
a Corrêa Filhos; 24, a João da Cunha; 15.
a _V. Santos; 70, a A. R, Oliveira; 10,
caixas á Companhia V,. Navegação; a latas,
a T. Maltif; 40. a Brandão Alves; 115. ao
mesmo; 36, a Gaánai. Ribeiro; 40 ao mes*
mo; 20, a lí. Grijó; '11, a Amandio .Pinto;
27 caixas, d V. Senra; 6 latas, a Caldas
líastos; .6 caixas, do nucnios, a Teixeira
Carlos; 16 jacas, a loão da Cunha; 4, a
Teixeira liorges; 7 engeadados i. ordem; 15
iacás, a João iía Cunha; io, a Pínto Lopes;

; 15, a Pereira Almeida; -, a Toao da Cunha;
4. a M. Rocha; 8. a M. F. Alves; 5, a
C, Ribeiro; 4, a S. lAna Kibclro; 3, a
M. Rocha; 7. a Teixeira Carlos; 13, a'
Martins Saraiva; o, .a. Guimarães Irmão;. 5,
a. Marinho Pinto;;, 6,, a Pereira Almeida;
4 de carne, a Teixeira. BorRes: 4, a D. I.
ordein; i. a J. M. Pereira,: - n, a Almeida
Sicmanii; 2, a 'Tcisclra, Ilirgos; 2 tardos.
a tiiíjueira. &_ C,; i jacív a M. Carneiro;.
5. a A. C. ordem; i_, n Z. lí. ordôm; a,
a N. ordem; t. a M. ordtvtrtj 3, a 5. or-
dem; 4, a Amandio. P,iüt?o:!i, aíPCrcira
Almeida; i. ao. mesmo; i, a Dias Raniallio;
d, ,a Ramalho. Tortos; ,2,, a Võitaz «mão;
1. a L. Loureiro; .. 

' 
de toucinho. Cabral

Irmão; 6, a J. Alves. Ribeiro;... a Téiitei-
ra. Borges! 15. a A. ordem; 16. a Z. Or-
dem; 7. a D., I.'ordçffl; 2, a J. M. Pereira;
1. n.J. Rocha; 21. a Almeida. SitinaTih; 10,
a t. 11. ordpm; u., a R. B. oi-
dem; 10 ditos, idem,,. a, Teixeira, BorRcs;
10, jacas dc toucinho/, á, Ailòlpno, Sclunidt',
2ni ditos, a Hias lUainalbo; 1 dito. a ,N.
Cnrneiro; -2 dilfls, -i- j: Ji de. Oliveira;-

,5 
'dilos, 

a Teixeira Cor__esi/7: ditos, a. A,
C. ordem; 5 ditos, a 'Marques; 3 ditos,
a N. ordem; 3 ditos, 4 M. ordem; 6 dl*
to;, a. S. ordem;. 5 ditos, a Amandio pin*
to; 13 ditos, á Azevedo, Silva; 22 ditos,
a Adolpho SchpiitU; 3' ditos, a João <)a
Cunha; 8 fardos de xnrqbc, a Alví!: Ir-
mão; 6 ditos, a, Gaspar Uibçiro; 51 <iiW9,
a Ferraz Irmão; 30 caixas de hanha. a
Z. A. ordem; 12 ditas, a. Ajmeida Sie*
mann; 1 odltas,' il NiCcv-i ZãWfli 15, dH}?i
a F. ordem; 62 latas dc Ira^lia, a CaijpiJV-
ro Pinto; io caixas de -b.uha. a, V.. ScnfSl
io dilas, a Thonr.iz da Silva; 10 latas de
lingüiças, a Pereira Aimeid.; 10 ditas, o
Carapatoso Costa; 144, caixa?, de balatas, a
Dias, Ramalho; 150 saccos dc batataí a
Cllrijt. Perez; 240. ditos, a RatnjUhb.U:or*
res;*4 jacas <ic mciulos, a A. C; Ordein;

batata.-, a llluiz Camuyrano; 30.0 a Vieira, 1 „qsa,„,',*;. 
l"

da Silva; 200. a Rámálho Torres; 200, 1; *W0 .,
•-lares Uastos; 100 caixas de alcatrão, >¦! , :(í,lTC__

dem;. 8 rolos de sola, a. J. F. .raiia; 0,c^lbÍ° .^S
volumes de couro, 6 fardo» e 49 rolos.: í 

'r!;._'. *. ;. _'\r

1 iac.i dc orelhas, a S, ôrdem; 1 jto de
mdeotós, ,1 S. ordeio; a.- iacás, dc -orelhas,
a Teixeira Carlos; u jíicá, de lom^p, a.ó
mei-mq; i jaca de mptidos; a J. J*í QU-
veira; 1 eiícradailu de. oiotiteiga, a Bragai
3 ditos, a Cabral;. 4 .ngrailados de mau-
tciRa, a,'Macedo; 28'latas, de roaqteiga, 30
mesmo; 9 ditas, a -Gardoso; 10 tli.a_, u
Ciista; 13 ditas, a ,Uerm Stoltz; 12 ditas,

Schmidt; 10 difns, a Moreira;
Sebaft-íio;

a Luiz Bohor; ao, a Ws M. Meirellé»; iq,
a Marinho Pinto; 61, a S. Lavrador; ao,
a J; R. Ferreira Irm-o; io. a Rodrigues
& Oliveira; 37. a Ribeiro X. Lessa; 30, o
Rqd. Queiroz; ao, a berras Irmão; a8. a
B Albuquerque; 4a. o Rod. Queiroe; 11. á
ordem; 25, a A. Schmidt; to. a Dias Ra-

.malho & C; 30, a Meirclles Zaraith; 10.
ao mesmo; 17, ao mesmo; 17 ao mesmo; 9.
a Q, Moreira; 40 dc íeiião. á ordem; 168.

ordem; 70, á ordem; 4. a Coelho Duarte:
saccos de feikào, o Coelho Duarte; 82

ditos, ao mesmo; 14 ditos, a Ferraz Ir-
mão; 17 ditos, ao mesmo: 19 ditos, a Ni-
colau Gomes; 6o ditos, a Teixeira Borges:
ao ditos, á ordem; 49 ditos, - ordem; 99
ditos, á ordem; 10 ditos, á ordem; 10 di-
tos, a Joaquim A. Ribeiro; io ditos, a Ca-
senúro Pinto; 4o ditos, ao mesmo; 18 di-
tos. a Joaquim A. Ribeiro; 35 ditos, a Ivd.
Araujo; 30 ditos, a Guimarães Irmão; to
ditos, a Nazar Irmão; 25 ditos, a Roz.
Queiroz; 20 ditos, ao mesmo; ío ditos, a
Siqueira Veiga; 17 ditos, a Q. Moreira;
19 ditos, a Luiz Boher; 40 ditos, a Kd.
Figueira: 30 ditos, a Ed. Araujo; 22 di-
to», a Salvador Silva; 11 ditos, a Casemiro
Pinto; 10 ditos, a Pereira Carvalho; íS
ditos, o D. L. Valle; 38 ditos, a Mari.
nho Pinto; 10 ditos, a Éd. Araujo; 5 di-
tos, a Alves Irmão; ii ditos, a C. Morei-
ra; 15 ditos, a Damazio; 44 ditos, á or-
dem; 15 ditos, o Cerqueira Soares; 9 di-
tos, ao mesmo; 19 ditos, a Casemiro Pin.
to; 10 ditos a J. F. Santos; j ditos, a
J. F, Rocha; 10 ditos, o Abel J. Fer-
reira; 13 ditos, a Guimarães Irmão; 60 di-
tos, a Coelho Duarte; 4 Jitos, a Corrêa
Ribeiro; 25 ditos, a Narar Irmão; 12 di.
tos, o Damazio; 6 dito-, a Teixeira Bor-
ges; 15 ditos, a A. Schmidt; 13 ditos, ao
mesmo; 15 ditos, a S. C. Moraes; 22 di.
tos. a Marinho Pinto; 18 ditos, a Joaquim
A. Ribeiro; 20 ditos, a A. Lemos; 4 di*
tos, a Siqueira Veira ;i9 ditos, a Nazai
Irmão; 21 ditos, a Siqueira Veiga; 32 sac-
cos de arroz, a Mc. Kinlay; 28 ditos, ao
mesmo; 60 ditos, á ordem; 250 ditos, ao
mesmo; 13 ditos, a A. Schmidt; 2 ditos
a Avellar; 26 ditos, a Marinho Pinto; 4
saccos de amendoim, á ordem; 10 saccos dc
ferinha, á ordem; 320 ditos, _ ordem; 6
ditos, a Coe.ho Duarte; io ditos, a Corren
Ribeiro; 250 saccos de assucar. o Me.rellcs
Zamith; 500 ditos, ao mesmo; 200 ao mesmo,
.ioo saccos de assucar, á ordem; 200, á or
dem; 4 de guando, a Ferraz Irmão; 10. de
favas, a Thomaz Pereira; 20 diversos, a
Ave!!. &- C; 24. aos mesmos; 10, aos
mesmos; 20. a Rod. Õueiroz; 4 caixas dc
sabão, a D ene vi des Irmão; 18 toneis de ai-
cool, a Guiehard & C.; 3 amarrados de
couros, à ordem; 1 iacá de alhos, a Sallim
J. Assaf; 4 amarrados de esteiras, a Mar-
linho Cunha; .. a Marques Si C; io malas
•dc xarque, a Meirclles Zamith; 10 a Coe-
lhò Duarte; 32 de carne, ao mesmo; '
iacá. a Silva H.; 20, a Almeida Chaves:
7. a Macedo Ribeiro; 8. a E. GrijA; j dc
toucinho, a Siqueira Veipa; ii diversos,
i Medeiros Hocha; 3 fardos de toucinho.
a Teixeira Borges; 3. ao mesmo; 1 iacá, n
John Moore; 8, ao mesmo; 3, a Carrann-
toso Costa; a, o Rocha Sr C; 3, a Barbosa
Albuquerque; a. a E. Grifo; i do çarne.
a Almeida Chaves; 2 diversos, a Melrcl.l_s
Zamith; 3, a Siqueira _ Ci 12 de carne,
a "üamasio & C,J 12 de toucinho, nos mes-
mes; 10, a Gaspar Ribeiro; 10 diversos, a
C.lrlos Toveira; a fardos de carne, a Vieira
Monteiro.

Alfredo Maia: 1 ctiRradado de manteiga,
a J. Dalle'; 2 latas, a Simplicio; 1 iacã de
queijo ,a M. Marta; 2. a Teixeira Carlos;,
2,, a Fernandes Moreira; i. ao mesmo; 6.
a Marinho Pinto; i caixa, n J. Nunes; o
iacás. a Teixeira Carlos; .. a Gaspar Ri-
beiro; 2, a Pereira de Almeida: 4. a R.
Antui\es; 4, a A. Christovão; i, a Alves
Irmão; 4. a Pinto tonos 7. n Pereira Al-
meida; 4 caixas dc requeüfin, a M. Rocha;

.24, volumes diversos, a João Cunha.
Cantareira: 2..0 saccos de assucar, á or-

dem; 200, á ordem; 2^0, á ordein; -o dc
milho, a T. Junior.

ditas, a Arthju*;
inteira, a Casa Hetui;

S volumes de couro, 6 fardpi c 49 roíos j
dei so!at a Carlos Leite; 30.caixas de cer-
vejas, a Companhia Antarctica; ã volume»
de, couro, a Pinto Ângelo; 3. caixas dè con-
servas, e 2, fardos de fumo, a A, Galiano;
S barris de saes, a C. Obsburg; 15 barriças
de, niatte, a 'Pereira Almeida; 50 saccos
de, feijão, a .Zenha Ramos; 1 rolo dc sola,
a José Silva; 1 fardo de couro e rolo tle
sola, a Siquçira; 19 caixas de colla. á or-
dem; 130 caixas de conlpotas, a F, Har-
máin; 3.000 resteas de cebolas, a Martinho

•Cunha; 40 fardos de xarque, a H. Kal-
I.uhl; 20 caixas dc lin_.ua.., a João Cunha;
ao, a, Anf;e[Íno; 2 fardos, dc couro, a Pin-
to, AiiReío; 1, a J. Rody; 3 fardos dc sola.
ti 'C, Pinto junior, e_io saccos de co.la,
a Raaclce.

Pelo vapor nacional Maranhão, Dos portos
, do norte. Carga recebida: ,.op saccos dc
assucar, a John Moore; ;o fardos dc ai

MARÍTIMAS)
VAPORES ESPERADOS

Santos, "Piranfry" « • ? •«¦
Kio da Prata. .Cordova" .; . -, __>

ü  do norte, "Pari i....... ..¦»
Inglatetra e escij., "Oronsa". , ,. .
Porlos do n,orte, "Oyapock"
Rio dn Prata, "Amiral Nieilv". -.- .
Nova York c eses. "Membins". • . ¦
Portos do norte, "Piaiihy"
I.iverpool e.escs., "Spcnccr". ....
Portos do sul, "í.ajjuiia". ._ . . . •
GulhèmburRo e eses.. "Annee Jonson

.í.iverpool e eses.. "Tet-cnce"
PqrtOs do sul. "Saturno";
Nova York e escl.. "Minas Geraes" .
(tqndres e eses., "Plut.trch". . . . •
Amsterdam e eses., "Frisia". . . .
lílo da Prata, ".\ra__uava"
Nova York. e esr.s,, "Vcstris"
Rib dá Prata, "Verdi"
Novo York e eses., "Walter d-Noyes", .
Portos do norte. 'Mialiia"
Rio da Prato, "Desna!'; ..<.-.-
Nova. York, "Tiiny"
Rio da Prata, "Pamtia". . 4 . .' .* .
Bqrdéos c eses., "Seqiiana". 1 .".-,'» .
Inglaterra e eses., "Demerara". . . .
Rip da Prata, "l.aronna". .....
Cadit e eses., "Jaciihv"
Rip di Prata, "I,uisian,V'. «¦ v v .
Norfolk.c eses., "Tibagy*

VAPORES. A SAIU
OínSva e eses., "Coídpva". , 1 -.- -,- t
Partos, do norte.,. "Ruy Barbosa?, . .
Aracaju e eses., "Itaituba", . , . .- .
Calláo e eses., "Oronsa". .....'Laguna e eses,, "Anna'. 1 . . . .
Nova York e eses.. "Rio de Janeiro".
S. Fidelis e eses.. "Carangola". , .
Rio da Prata. "Memhing". ,.,>-.
C((arâ e eses., "Ttcagança". . , . , .
HáVre e eses., "Aniiral Nielly". . . .
•Partos do sul, "Itnjubá", ......
•Recife e.escs., "Itíipuhy". . . v .- ,
ftlhúos e eses.. ".\rassuahy". . -,* « é.
Portos do sul.. "Itapura". > , . . -.-

•África do Sul, "Oronsay". . . . :., .
Rio da Píata, " .'"risia". . . . •¦ . >
Itnjaby e eses., "Itapacy".
Npva York e f-.es.. "Verdi .. . v .
íií. da Praia, "Vestris"
InRlaterfa e eses., "Aríiguaya". . , .
Nova York e eses., "Guahyba", , , .

¦Soares Uastos
1 _ ._ _ i„ *f ti n....... . ' * .ii _i .iii.ii in in: 111, tu l _r_ ___.. . .

_,.., _ Corrêa; i dita,
I.opcs; 1 ditai a *Macíeli 28 jacas dc

q^eiios,, a João da Ciuihaj- 21 ditos, a
-i.i_par* Ribeiro; 4 ditos, a DáoiãztO}¦ t 4,
ditos, a C. \'asques; 4, ditos, a Pereira
Annoi.dá;, S ditou,- a João da Cu/iha; 3.
ditos a 'Álvaro - Barroso; 11 ditos, a M_.
Rocha; .1 ditos, a. M-arüns Sarajva. 16 di-,
tos, a C. Vasques; 4 ditos, ao in.esmo;
5 [ditas. a. Marinho- Pinto; 3 djtos, vi Ji Ií.
Joiik; lí ditos, a- Corrêa; 14- ditos, a Cabral;
9 

' 
iaçás de í)ui-jjos, n Gaspar Iíibeiro ;

2 iacás, de queijos, a A, lt. Jong.; 8j (aDitmasio; 4, a C, Vaáques; 4, a M. V,
Alves,; 4, ti loão da Cunha; ¦ 1, á ordem;
1. a João -da Cunha; 1, a Castro; ú; á or-
dam; 1, n. Ii U. ordeni; 6 a Torres Ro-
pd; 2, n C. Vasques; _,* ao niüsmo; 4, õ)
l<o_ia; ... a S. lntião;,6 a-Torres Ilego;
i. a'iGuimarãcsi Irmão; ?, ao mesmo; 4, a.ílopül?..
Plntó Lopes; ,i. a Criiz; n. a Guimarães 3S.02..--,-_¦ ,,„¦ , ,- ,- .„ , , i Irjnão; 24. ü A. Scuitos;16. a Fernandes òttiQt

godao.-a Ihoranr. da Silvai.« toneis de. ai- jI(,rc,ra; 6 n '|*„rrcs, Kego .7. a J. A. Ri. - '- '
cool. a I*. Marinho; 0. a -erreira Braga; ,,,,.;--. - ,.'|(i^ir„; _ „ Tniio. da Cunhai 6,
,a ao mesmo! 25, ai/. I<. Monteiro: 10 •¦ •
caixas dc biscoitos, ao l.loyd: \2 grades de
bolachas, no mesmo; .100 fardos.de algo-

tíd-nos Aires, "Gurupy".
Portos do norte, "Maranhão
Ità 1 f>Jiy e eses., "Ttapacy*.
Ráéife e eses., "Ovapoc"

{ÜJtllhddéo e eses., "íris", v .
Inidaterra e eses., "Desna". . .
Ran da Pra.at "Seqiiana" . * .-

.Hjivre e eses., "Pampa". . >- . i

Mil*.
——' ¦¦¦•-¦»———

Ü COMMERCIO EM PORTUGAL
Procuradoria Geral Luso-

Brasileira
RUA DO OURO N. aao, 3-_Xisbo»

PORTUGAL
Agentes em todas a* comarca* e ilhas.
Tratam-se de todoi os negócios forense.

e commerciacs: liquidação de heranças, in1
ventarios, testamentos, cobrança de reu-
das, obtenção c legalisação de docomea-
tos, etc.

GRANDE HOTEL BORGES
ÍpÒHTÜGAÍi MSlíO..
(Iíccomnicndiulo íieln Socicdn-
do Propagador!» do Portugal)

Hotet de i* classe inteiramente
renovado. Luxo e conforto. Aque-
cimento geral. Banhos em todas os
andares c quartos com banho.

Hotel sempre preferido pelas
familias brasileiras.
Pensão, tudo compreheuilldo

a 1.600 róis.

APPROXIMAÇOES
?06n0 e 80652 75SO00
:i7l__ e 370;.  50*1000
45852 o 45854 S5S000

DEZENAS
20(jr-i a 2O61W  jo_00
37031 a 378-10 10SOUO'45S51 a 4..!*.i lOsOIW

CENTENAS
20601 a 20700 3siso
37601 a 37700. 3.0UO
458111 a 459Ü0 3_ü0fl

Todos os números tormln .dos era
51 lôm 2$000.

I odn.s i'Siiuinoros terminaitos em
1 iiiiii 180(10.

Os números preminilos pelos ?Ilnaos do ;i.inieiro promio mio tetpiliioiio a tenhiniiçüo simplos.
1 'S coiioesioiiaHosiJi líedroirii & C

uoiias Virtuosas .j^^S;
C11ra.n1 lieinorrlioides. males do utero,
ivarios. urinas t* a nronria Cvstite.

AVISOS
-.ORI.1.I0— _.r*a repartição oxpcdtrà raa

as pelos seguinte, paquetes:
Hoje :
Itaituba, para Cnbo Frio, Victoria, Ca.

ravellas; ilhéos, Babia e Aracaju", rece.
bondo impressos até á 1 liora da tarde, car-

.ias para o interior até á 1 i|._ idem com
porte duplo até ás 7 e objectos para regis-
trar até ao meio-dia.

/--O* Barbosa, para Victoria _ mais por-ios do norte, recebendo Impressos até ás 8
boras da manhã, carlas para o interior até
asi 8 i|-, idem com porte duplo até ás 9

Itaqiti, pata Kosario de Santa Fé, re-
c.bendn impressos até ás S horas da -Ua-
nliã, cartas para o exterioT alé is g.

K. Gustaf, para Barbados, Nova York,
Cr.nstianifl( t* Gutliemburs; recebendo im.
iprcssos até ás 8 lior_s da manbã. c can
tas para a exterior até á_ rj.

Oroiun, para Santos, Monícvidéo e Pocli
íico, recebendo impressos até ao mcio.dia
cartas para o interior até ás ia iU, idera
com porte duplo e cartas para o extertoi
até á i hora da tarde, c objectos para re,
Ristrar até ás ti lioraa da ftianhã.

Anna; para Santos, Paranaguá, S. Fran<
cisco, Itajiihy, Florianópolis c l.aftuna. rei
cebendo impressos até ás 5 boras da mo»
nlia, cartas para o interior até ás 5 i|2t
idçm com porte, duplo até ás 6.

Sátcllite, paro Paranaguá e Montevidéo,
recebendo impressos até ás 13 lioras, Caij
tas, Rara o interior até ás 12 i|a, idem
com porte duplo c para o exterior até á 1
hora da tarde c objectos para registrar alé
is 11. h. ras.

GqttbaM, para Natal, recebendo impres-
soçt até ás 8 lioras da manhã, cartas para
o interior até ás 8 i|-, idem com porte
d_.pJo até ás 9.

Cordeva, para Dakar e Gênova, receben-
do. imprçssos até ás ii boras da manha,

¦objectos para rc_i"trar até ãs io, c cartas
para o exterior até no meio-dia.

liayard, cara Uuenos Aires, recebendo
impressos até ao meio-dia, Cartas para n cx-
terior até á i hora da tarde, e objectos
para rculstrar até ás ii lioras da manhã.

Amanhã:
Jíio de Janeiro, para T-alti-í-, Recife,, Pari,

S. Juan. N. Y.ork, recebendo impresso-
a.téi ás io, horas da manhã, carta, para
a interior até ás io i|_, idpm com port".
duplo e cartas para o exterior até ás n
c obicctoi para registrar ate ij io.

Itajubá, para Sailtos, Paraná. Santa Ca*
thtirib- e Rio Grande, iio_ Sal, i_btl)endo
im;pTesso9¦ até ás 8 oo_»s' da manhã, farras'para o interior nté ás 8 i|2, idem cbm. pdr-
te. duplo alé-ás g c objectos pira registrar
até áj 6 da tarde de boje.

ICADOR
ADVOGADOS

r..nii .! T^éft. ra)
Pesiimo don promios do plino

n. 3^r, roallsadn em 8 ac_nsto tle ÍOIG.' 
PHEMIOS DE 15:000$ ASM.."!

15:!_').OílO
2:n':O5,.00

3Í-8S3..
Torre.. K01.0; 4, ao mesmo; 10. a Damosio | JMJf?****:C,| 1, ii Koclia; .29. ii .'Teixeira Carlos; 2, 85011...

dao..a_or.en,; , nuar.olas de .«..... ,os,_ \V*%fc* tT^n^T^MTl K.'"Pereira; 1 to de vaquetas. a Pinto. An-, Mfc, , 
'^'j, -.^ Beficvidcs ÍÍBI""

f_ Â' P l'.le._ N '.V" Sinto*0' 1_ s »»3''a S' (''0,"C9: ' cest.0;llc tc"uciÍr'0' M*'"

__-_-_ T D ^M_-_-a___-__! _ ___-M___-___-M_-W_immJ—m^mmjm^m^mmn^aBi—m^c*2™** ___y_su mm^am^mama^^mmmmmr^iMammcvw 1 
^^^» ^
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O MlliteíO- DE JAS^TOT — SVCBS' MA1WÍ I._I._E_I_- DO "COBRETO DA JlANILv'* oi

-. í-ois seja. Hoje é. ter^-feira, até sabbado lm de; ter com. ccrtdza a
res[io.^U. Voltp.rei 110. sabbado.

Saiu. Quando atravessava o jardim cncontrott:se com a sra. de Lcpilly.
Abrai-ou-a e beijou-a com todo o ciítlnisiasmò.

-* .Advogue a minha causa, di.se elle, amp-a como louco!
.E -intes que a boa senhora voltasse'a si' da sua. surpresa, dcsappar.ccu.
¦Mar"iíllina ganholi algum fempo; mas (ine faria?
liícrcver ao pae; sim, mas do que lhe serviria isso? Que lhe responde-

ria o sr. f(le,Montescourt?
O _cu dever é dizer tudo! E' .aliar a verdade!
Mai llizer tudo, seria tão terrível! Acudiu-lhe íí memória o rosto hy-

potrita ü_ Da'gtierré,
Martellina rangeu os dentes, colérica, pensando que ella so era torturada

e infeliz . que elje./o miserável permanecia calmo c socegado, sem remorsos
c sem Voílío.-.

Xay *uas aioites de iusomnia, pensava:
—• Sin.o"qiie, face a face, não serei capaz de confessar o meu erro.-

Que ilcY. fazer? Escrever-lhe?
Pela primeira vez pensou nisso.
Uma carta diria tudo. Abriria o seu coração. Contaria as suas torturas,

as silKs MiSustias, os seus. desgostos, o seu amor. Numa carta mostraria
melhor ilo.qtie íallando o scu desespero.

•E iflifa noite Marcellina ergueu-se do leito c poz-sc a escrever.
Encheu paginas c paginas. O coração transbordava-lhe. Chorava, cm-

quanto C.*cft.ia.
QTfSaJt. acabou, quando dobrou a carta, quando a mclteu no envclopp.

«m qu- ia pôr o nome dc Beaufort, rasgou-a em mil pedaços com cólera.
Não, rtão, nunca, nunca!

'No diá. seguinte, febril, disse á tia:
PaílMIOS hoje! Maiule vir uma carruagem...

Era aqwlle o sabbado. em que Beaufort esperava a resposta. (-.
(Nem ficfKou etn tal, tão tonge cila estava da vida!
'A ca/ruagein parou deantç do chalet, co:n as malas das duas senhoras

(obre 6' léjadillio. O cocheiro só esperava as viajantes.
No I1n.1n.11i0 em que cilas sahm de casa, Marcellina, apressando o pas-

so como se commettesse uma jná acção. achou-se de súbito na presença de
Beaufort. pa_l:do e interdicto.

Parti* Marcellina? _ , ... ¦. . 4,
Ella voltou para o jardim. Desejava fugir. Beaufort ja n.io- tinha TI

olhar terno de out.ora. Estava severo e triste! ,
Marfellina, disse elle, falta a sua palavra. Tenho o ui.eito de ine

fergirtnar 1 _o. que motivo 111. foge.
Fugir? disse ella com um mbvjfnento, de rcvojta.

-~ Queria fuiíT. repito,, retorquiij elle eom energia. ...
A sra. <le Lcpilly, interveiu, cheia de-dó pela sobrinha. Qucwa salvais,

pelo mciios. dá exigência de uma explicação.
—• Xão pamrcmòs esta tarde, disse ella, juro-lhe.
E Beaufort, siipplice, com as lagrimas nos olhos:

Marí-lliita, por qnc nãp nic abre o seu coração?
Tem razão, diss. cila. .Amanhã volte, Pedro: Sc voltar é porque me

.ma ainda'. IV ptfftiire ni,e íma apezar' das minhas desegualdadcs de ca-
racter, apezar da minha sclyagcria;, é qu. —- disse ella carregando nestas par
lavras, — é qüe m. a. amurfii dsihií e apecar de fr/rfo/

¦VI

DESALENTOS E ESPERANÇAS

Marcellina passou parte daqucll. dia a. escrever a Beaufort. Nada lhe
oecuítou. A liistoria du sua vida foi narrada -dia a dia, ate o rn,on-c.iito d_.
queda. Era sobretudo a historia simples, ingênua, do seu coração o que ei a
contou, desse pobre coração desapreciado por um miserável, despedaçado
pelo abandono a que fora votado.

'Contou como foi educada, a falta da af feição materna, que so muito
tarde seu pae tinha cumpreliendido que era preciso, nao comente adorar a
filha, ainda que sem lli'o deixar perceber, mas que tambem era bom, atu-
uial-a com as suas effusões carinhosas

Depois fallou do seu amor por üaguerre. . ."Amei esse homem ó meu Pedro. Era um primeiro amor de creança!
Amei-o, «na. não como o am. a si! Èra mais um desafogo do coração que
ia até elle, ao passo que a aífeição que eu agora sinto ímm.ensa, infinita,
iria a todos os sacrifícios, a todas as ¦dedicações.

"Não, Pedro 1 Vejo agora que não amei Daguerrc! Nao era amor. E a
si que eu' amo c por si quereria morrer. _

"Mas isto não é tudo e chego á minha confissão dolorosa, a confissão
que me apavora! . „ ."Pcrdòc-me, Pedro, a dor que vou causar-lhe. Aquelle homem enganou-
me abusou da minha mocidade e da minha ignorância, seduziu-me c tez-
me mãe... Tenho um filho, Geraldo, que confiei a uma exceliente mulher
que habita na Cote. Eis aqui toda a minha historia, meu anvgo. Nao te-
nbo coragem para ir mais longe. Não iw sinto com animo para_ lhe pedir
o meu perdão. Deixo-o juiz da minha causa. Lendo esta carta e provável
que sinta pouco a pouco desvanecer-se o scu amor c esse amor já nao
existirá quando chegar ao fim delia. Nada terei que lhe perdoar, porque
isso será justo. Parta. Não è este o conselho que lhe dou, ha tanto tempo?:
Se ape. ar da minha indignidade e da minha vergonha, continuar a amar-
nw se me amar aintla assim como eu lhe 'dizia esta manha, seja abençoado,
Pedro, porque é a vida que me terá dado. .... . , „."Neste caso, nunca lhe filiarei de meu filho, ate o dia em que talvez,
sublime até ao fim, o senhor mesmo o chame para a nossa companhia.

"Nunca a menor ailusão, a menor tristeza lhe fará recordar que essa
_<____n___ existe"De longe velarei por elle. Vcl-o-ei a occultas. Parta, pois. se já não
me atua, Pedro, e, sc qtiizcr descer até á mulher çanfa e anval-a apezar da
sua queda volte amanhã, mas então tenha piedade delia e para nao a obrigar
a corar qt»e coisa alguma no seu olhar lhe recorde a terrível confidencia.

*? Tremendo rmetteu a carta em um cnveloppe e escreveu o sobrescnpto.' 
Levantou-_ para chamar a creada, mas parou cie repente, não porque ne-
sitas, ainda, pois desta vez a sua resolução estava tomiida. mas porque
acabava de ouvir debaixo das janellas o realejo de Janr-J^t. _ .

O veterano soube onde ella residia e_ havia m,u'-fos dias que nao dei-
xava de ir dar-lhe uma ¦alvoritda, de manhã. _

(A joven appareceu á janella. Glou-Glott deixou de tocar
chapéo.

— Bom dia. menina Marcellina,

« tirou o

n Oliveira; i, a Caldas Uastos: 1, a Teijtel-
r« Dorges; 2 eaixas tir. tripas, a: .• Vm.rko;
1 rio frutas, á Casa, Hqin; 3 latas dc bis-
CCH-0B..0 1'. Bockc.Vi _,.'aj,G. Miranda; 2I5
du atiuardeule. ai A.; 1 iaca.de toucinho, a
Pereiraí 1 rolo, da sola. a. .'-«reira.

Alfredo Maia:. ao, c.iixas. de niaalcim, a
Vj. Selisa; d. iacás do auciios. 3 Pinto,
l.pnes; 4, a S, L. llilniro: 2. a L. lí:.
Costa; 4, a Guimarães, Irmão: ao. saccos
ilè feiião, a Peixoto Serra; .. cai:;aa de
cifra, a Antônio Ilrana; ,io volumes de.cou-
rck a J. Meyer,

1'c'a Mtiritimn —. Oarga recebida:. 50
sríceos dc íeijãp, tt; Reitiato. Dias; ia ditos,
ai Beneciiies Timão: 1. ditos a Oliveira
V;ille; S4 ditos, a 11. Albuquerque; 34 dl-
tqs, .1 ilias Ramalho;. _o ditos, ho mcsníoj
•29 ditos, a Guimarães I.ima; 5? dito*i, â
ordem; 74 ditos* á õr4eiit;_3i dito?, a n,
/jlbuqucrqHc; 100 ditos, a Corrêa Ilibcirn,
_ç ditos» a MarinliO' Pinto; 20 ditos, ao.
mesmo; -* ditos a S. üima Ribeiro; 4,
dl _. a íí. Mnchado.1 -o ditos, a Araujo.
fJtipes. 12 ditosi a Gmnwrâcs; Lima; 100
(ifíosi a A. f.opp. Jlíniôr-í ai ditos: a Ca-
semiro Pipto; -o'ditos, a Almeida. Sicmaun;
15 dilos, a Teixeira Borges; .. ditos, ai
rqesinoi io ditos, ao mesmo; 26»ditos, a Al-
bmio Carvalho; Cn ditos a Carlos 'Caveira;
i4~ s___c.- dc arroz, a S. Bastos; 33 ííi-
tos, a Marques Silva; 100 ditos, a B. Al-
ljpnucrfiiio; iio difn.... a Rhraallio (Torres 1
ipo ditos, a Onl Pax^ 97 ditos, a S. 13*.
Mialiy; 10 diios, a 5. I.i.:na I .üu*;-'o; 50
ditns, a C. Bòtíj.__.j 20 difos, a J. M; Ver-
reira: 20 ditos, a J. Borges; 20 ditos, a
M. I.ucio; 170 ditos, a II. Machado; 93
ditos, ._ Antônio Gosta; 3_<> dito1-, n Al*
¦\4re_ Pnl-ery'; to sneens ile t tapioca, a
li_..n<._ Cí"omes; 4 saccog dç fubá, a S. LÍ-
nia Ribeiro; 4 saccos de canjica, ao mesmo;
_éo saccos dc polvillio, n 1l.o"e^ l?rçir_; 2
sr.ccos de ful.5, a K. '!.. Guimarães; $2
skcços de fare-Uo, a II. Mnçlvndn; 2?\ far-
(.--¦« de xarque, a IT. Kalkubl; oi ditos, a
..'..lm \roorc; ií dÍ.tÇ3,,n Pereira Almeida;
fíf. ditos, a John Moore;-. -.24 ditos, a H.
Kalki.íil; 266 cnixas de bebidas, a f-n-icaJ
ves Zcnlia; 256 caixas de cer.veia, á Com.
panlií.-. Antarctica; 4-. fardos de hlgotlSo,
n, L. G. dc Pousa Pinto; 18 ditos, ao
mesojo. ,20r> nitiar/Ordos dç couros, a Si-
queira \c:gi_í(.. rnlos dc couros, ao mesmo;
r barrica de azeitonas, a T. Balbur; 70,.
d" douros a Ií. Albuquerque; 1 barrica de
nlbo**-, n S, 1ÍE,ir.o: 5, fardos de fumo, a
Piini: Torres; 6 quartoja. de sebo, a O.
Çiftuetredo: 6 fardos de Hnfçunp. a A. Xa-
vier Alliadas; S4? baías do papel, á Com*
iitauhia Itacolomy; 25 engradados de papel,
3 mesma. 1..183 tle..couros, a H.. Kallíub.;

lí. do F. Lconolílina: 10 saccos dc milho,
á ordem; ,.0. a Mario de Souza: i6 a Dias
Garrir.; 49. a Sint-eirn Veiua: 7. a 1.1a-

Íinlio 
Pinto; 2, a Thomaz Pereira; 1.. a

Tcirellcs Zamith; 2. a _CasemÍro Pinto;
ai. ao mesmo; 6 . a Mc. Kinlnv; jç n Dias
Garcia; 20 ao me_mo; 44, a- Roz_ Queiroz;
30. o Avcllar Sc Q.; 73. a Brandão Alves;
¦ti, a. S. Lavrador; 2_. ao mr-smo; 21. a
Rodricues Oueiroz; 2S. n Brandão Alves;
20 ao mesmo; 20. a C. Moreira! -.o. a
Pin;.-, Lopes; 4,7, à ordem; -a. á ordem; 15,

_ ordem; 15. á ordein.. •. . á ordem; ,.6. a
Thomaz Silva; 2. a T. P-. Rocha: .11 .. a
Frv Yniile; u, n Avcllar _ C; 18 a Mei-
reün; Z^mithi 10, a Salim T. Assai.; _¦*..
a Vry Youle; _ioo. a Art Con. Aericolas;
80. a Si queira Vcrían' 21, a Brandão Alves;
26. a J. H'v..i«rH-Q_f; 20. a S. Lavrador;
ti, a Fry Youltj- aí. a Q. Moreira; so,
._ oídcm; 4.. á ordem;- 20 5 ordem; 33,
_ ordem; 80, i nrdemr 6 . t ordem; ai.
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Loteria do Estado da líaliia
l.eSumo dns prêmios da 15* ex-

tracçfto do. plano n. 17, em bane-
ílr.io do Instituto Oeographloo e
Histórico dn B'ihia e outras institui-
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i'Pfllizadii em 8 de agosto de 1916 sob
a presidência du dr. Edgard Doria,
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DR. AMALIO DA SILVA __ Ru.vUm-
p_in.vi.na n. 7, 16 .ndar.

DR ALOYSIO NEIVA — Advogado -H
Rua QüiUandá p. 8. Telephone Cen-
trai 8.'

S. PAULO — DR, ASCANIO CERQUE^
RA1 — Advogado. Euu Direita 8 A. Cai-
xa Postal 799,

DR. BBUQUO' COELHO. R. do Rosário
81. Tel. 3o.i7, N.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) e SALGADO PILHO — Ad-
vogados. Kua do Hospício, 27. Tel.
5.30-f, Norte

DRS. EUGÊNIO . DE BARROS BU*
LHÔES PEDREIRA e JÓAO ÇE-
DREIRA _ Advogados -. Rui Buetloi
Aife^ n. 12, ,

Dl?. HERBERT C. REICIIARDT —Caü.
sas cohiincrciaes e inveiiiaritis, Addin-
ta costas, t.rugiiaj-.iita 77. Ttesideííclai
P. de Hot:,tüSO 33.;, ^Pensão Mágtí-
tio". Sul o.u.

DÇ; JAIR CUN.HA — Advò_.-ido — Rila
S. Pedro n. 82. Telep.. 2.(23 Norte.

DR. JOSÉ' PINTO DE MENpONÇA r,
do Kosario 150. Tel. 26*., iSdfte, Res,:
tua Alves de Brito 18. Miiila da TiM-M.

ÚR. MILTON ARRÜDA-^-Prntessos eiveis,
flomni-fcijcs c erpiianolôíicos ; de apo-
sen^dorias, monlcploí; típi representai-
tc* nos Estados c cm Portugal e adeacli

. cllsfas. Sachet 4 (lei. _j-' 346o).
DRS.' OLIV_I_A SANTOS e ALBER-

Tp ALVES RIBEIRO -j. Ad.os.adbl.
Esoripiorioí rua do Kds.irio 103.

DR. PADUA VASCONCELIOS — R.
BUENOS" AIRES N. 35, (antiga do
Hospicio). Tel. Norte 3430.

D5, .IJÜALDINO DA MOTTA BASTOS'"—_ Kscrip.: rua do Hos))lcio, a], i».
Tel. 3640, N. Res.: rua' UrujTiay, 133.
Tel. 1691, Villa. Expediente daa 8 ii
17.

OWNIOA SfEDIOA

DR. AGENOR MAFRA — Residência .
çon-sultorio: rua Riachuelo, __a; 

'tele

phone i.o_4, Central, Consultas das s
em deante.

DR. AGENOR PORTO — Prol. da F.i-
culd.ule. Cons. Ho_pi(íip, 93, da» 2 ái
S. Res,: Marquei de Áhrantes, ia, tel,
288, Sul.

DR. ANTONINO FERRARI — Trati-
mento, csiicciíico dA tnl.cnutidse e d«
typliilis; rua da A_scmbl_ 73, de 1
<_ 1.

DR. A, MAC DOWELL.—(Doe. da Fac.
dc Medicina). Moléstias internas.—Appl.
dos r_io_ X, p_ra o diagnostico. Cons. :
r. Hospicio 8,1, das 3 ás 5. — Res.:
S, Clemente n. 187. Tel. 1710, S11J.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
— Professor th [''acuidado de Medicina,
Corte: r_ Asse_.l_.ea S7. fde 1 As 3),
terç_3t qr.intas e sabbados, Resid, tra-
vessa Cruz Limo, _r. Tel, Sul 893.

DR. ALFREDO DGYDIO — Esp.: Mol.
das c.e_in;aK. Vias urinaria). Cons. Rua
f. Bomllpi 817 (Ph. Freire d'Aguiar),
das 8 Âs 10 hs. e Sdor. Elfzeb.o -ío. fu
ás 2). lies. r. C. Boiutim 793, T. 785, V.

DR. ÁLVARO DE CASTRO-_(Doc. ds
Fac. de Med., medi adj. do IIo-sp. da,
Misericórdia) — Clinica medica e cirur-
gica. Cons.: Carioca 8 (ás . i|a). Tel.
C. 6nfi. Res.: Aguiar 77. Tel. ags, V,

DR. ARTHUR DÊ VASCONCELLOS—
Àaststcnte de clinica medica da Facul»
dade. Cons.: Rosário 85 (das 3 ás 5
hs.) Tel. Norte 1114. Res.: r. Volun.
tarios da Pátria *Sf,. Tel. Sul 1699.

DR. ARAMIS DE MATTOS — Cons.: r,
S. José 106, ás terças, -iltíntòa e í.abha*
dos. Te!., Norte, 5537. Res.: r. Euphra*
sia Corrêa 16. Tel, Central, 4181.

DR. Ç. BRAUNF. — Longa pratica do,'
ho-spitaes da E*"_.p_, Clinica medica.
Esp,. coração e estômago. Cons.: rua d<
S. Joié. 112. de 1 áa 3.

DR CAETANO DA SILVA — Esp. mo.
ler_tias pulmonares. Cons. rua Uruguayons
35» dr.s 3 ás 4, hs terças, nuirttas c sab.
bados. Uer.à R. 24 de Maio, 154.

DE. COSTA JUNIOR (A. F.) — Di
volta de sua longa estadia na Europa,
Cons.: r. Marechal I*'loriano 99. Tel. N.
¦¦957- Esp. em vias urinarias, syphilis e
pelle Cons.: das 10 ás 12 e 3 ás 4-

DR. CIVIS GALVAO — Clinica medica,
6yphÍlÍ3, vias urinarias. Exames de pus,

1 escarros, urina, etc. App. o 606 e 914,
Cons. c res.: r. Cinstituição 45» sobr,
Tet. 2111, Centr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — Assi,.
tente de clínica na Faculdade. Com. t
r. do Rosário uo, __. 2.'s. i.^-s e ó.1-.
das _ ás 4 hs, (Tel, Norte 3070).

DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me.
dica. Cons.: nia i° de Março n. to,
das 4 ás 5 (lei, N. 15.1t). Res.: rua
Urusruay, _68. Tel. io_o, Villa.

DR. F. ESPOSEL — Míd. do Hospicio,
Doe, e as.ist. di Fac. de Medic. Med.*
co esp. doenças mentaej e nervoiai.
Cons.: Así-embléa 113, terças, «uiftas _
•abbado.. ás 4 bs, Tel. d> res. C. U)l>
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Dk. OARFIELD DU ALMEIDA — Di-
rtotor do Hosp. S. Sebastião. Docen-
tt d» Fac., chete do serviço da Liga
C. a Tuberculose. Res.: S. Salvadof aa.
Cons.!'. it Setembro 176. Tel. 607.

PR. GUILHERME EISENLOHR, trata
d» tuberculose por processo especial ten.
do conseguido a cura radical em centenas
d* doentes. Pí.tica o processo de "For-
n.lini". Cohs. r. General Câmara aí.,

DR GAMA CERQUEIRA - Mol. inter.
on, gyne_*>lo_i_, vias urinarias. Longo
exercicio, prbf. e prítica recente nos
hosp. de Pari» t Berlim. Cons. e res. r.
N. S. Cop»eab-__(-i'. lei. 1684, Sul.

DR HENRIQUE DUQUE __ Consulto-
Ao; rua da Assem.I". 83. residencial
R. Riochuelo, *..__ .,.„«„_,

t)R. HILDEG/.8I1CI DE NORONHA-
Clinica em íerií. Trat. especial da ble-
norrhagia. CQM.: S6te de Setembro n.
00, sob., a.** •}.*_ e 6.«s, das 2 as 4-
Res.: Gont$YÍ.!. Crespo 35, Tel 1581,
Villa * *

DR J. MASTRAK.IOLI -• Asslíí de
cl. med. na Fac. -Rx-internp do Hdsp.
Cocbin de Paris. Serviço do prol. í.
Wiilal. Res.. t. '. Paulo , Frontin s.
Tel. 6065 C. Cops.e Rosário 140 (3*.s,
<•.. e sabbado?,_! fo 4. Tel. 30.iiN.

DR. LACERDA •(Tel, C. 5.55) e DR;
MAIA (Tel. C, 384^) — Chamados .a
noite com Ji._..(*i_. Cm»9" ConstiBiiÇÍ.

D1*,' MARIO DEttb-UVÊA - Clinica
medica, PírtQS Tf mol.. de senhoras.
Cons.l R. af dè Maio 64, (5„ as 6),
is segundos, -Jua-tas -ç ..-ta». Res.: r.
Delia Vis- a. (E, No <•'• Tel. 161, V.

DR PIMENTA J.B «__ O -~ Ço.-.sul-
tas diárias (« .*. pio 'as 4.-s-WrM) Ou-
rives, 5! ia 3, ljorai. Resid.: ^ífoMoPciins n -íô- • «*t_

DR. TEIXEIRA TOIMBRA -» Participa
aos seus -liíifte- e anii.oí, a mudança
do seu consutt-tio' para a rua Sete de
Setembro _.. ._0*)_ sobrado. Das 4. ás j.
Tel. 165, Cenll* .

CLINICA MKÍ.ICA. MOLÉSTIAS

_J___l_ÍS____l_LiHSíH___.
DR AHHÍl-A- VARGES -c Mql. das se.

«hora-, ftplle i trat. «o. ec. da sypliilis.
App. ele.tr. tias mol, nervosas, Jo n-fiz,
rtrg-nta. e Ouvidos. Cons. 1 .iv. ('ornes

jFr.ire 00, doo .. ás 6. hs. TI, 1202, ç.
JJfe. GREGORIO RISPOLI - Medico-

operador d» Reol «Universidade de Na.
polis e da F«__oo_<lo Rio de Janeiro. Cons.
c Teo.í ArT-GoíSes Freire 37. Tel.
Central, 1747'. _ _,„., „ -,

DR JULIO* JÇAVIER __ Clinica medica
e de moléstia} ile 'senhoras. Res R. Felix
da Cunha', 4.. T«i. Villa 030. Consultas:
de a io 4 c ol.s 7 ás 9 bs.da noite, na
R. Darão de Mesquita 241.

PR. JOSÉ' CAVALCANTI — Clinica me.
dica e s.TShilio. Ctyis. Sete de Setembro
139,' dai 10 11_ âs 12 e das 4 ás 5 i[_.
Rea. í, Senador ^claviano, 238.

' 
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DR. HENRIQUE KOSO _ Prol. de cli.
nica da Fac. com freqüência doo prinei-
paes hosp, europeus. Cons,: r. du Assem,
bléa, 98, das 4 ás" 6, _.'s, 4."-*, e 6.".-
Res. V. da Pátria 355 Tel. Sul .8-4.

DR. VV SCHILER — Consultas, Casa de
Saude Dr. Eiras, rua Marquez de Olin-

da, 2a». 4"í (fc 6"3. lies. r_ Bambina
40. Teleph. t-J.1,. Si'1m

l.tATAMENTO DA OÜT-3 .
_-,  ¦--.¦ ¦—--"—-*

MME. CLARAZ — Succe_sor» de mme.
Sunmitz. Applíeàç.es da el-ctfic!dad«
para emuellenmcnto do -Q|tc- e do cor-
po. Esp. na reducção de jor-ura esclu-
oivanieille das senhora»; rua. dl Quitas-
da 65, (das 11 ás 15 h».). Tel. .2.0, C.

CIRURGIA GERA ti, MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS, VIAS BRI-
NARIAS

DR. NABUCO DE -OÜVftA — Professo»
da Fac. de Medicina. Chel* do lervico
cirúrgico go Hosp. da Saude. R. 1* de
Março, 10, da9 4 ás.6. Tel. 816 Central.

DR OSÓRIO MASCARENHAS — For.
mado e laureado pela Faculdade de
Med. de Paris, ejs*interuo dos Hoap. de
Taris. Cons,: At. Rio Branco 357, a»,
3 ás 5. Tel. 1140 S.S.V. da Pátria n, 229.

DR. C. DE ROSSl"— Cirurgia geral.
Moícstias das senhoras. Vias urinaria».
Cura radical das hérnias. R. Quitinda,
27, de 1 áa 4, Res.: R, Visconde Silva,
33, Botafogo,

DR. THEOPHltO PESSOA — Dlplom».
do. Premiado Exposição 0908. Traba-
lha «om rapides. Consultório cleclro-
dentário: r. . de Setembro 153 (tx>*
dro- do) can Ca.í). Tel. 1896, Cent.
Nas 3.*»L S-'» a satabido», das 8 is 1 hs.

DR. GAULEU CARNEIRO PINTO —
Especialista no tnaumento dios dente»
das creanças. Consultas _| segundai,
quarta* e sextas-feiras, du 8 is 5 da
tarde; í rua da A-serablé» s, 74-

PARTEIRAS

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS B
PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARAU-
IO e CLODOMIR DUARTE—Assist. da
Mat. da Santa Casa. Com pratica do_
Hosp. da Europa. Cons. r. Carioca 6o, 3
ás 5 lis. Tel. 2727, C. Res.: Alzira
Brandüo n. 9. Tel. 2838, V. Tel. Ma-?ernidade 935, C.

PARTOS, MOLÉSTIAS' DE SE-
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA - Docente
livre da Fac. de Med. Cons. R. Assem,
bléa, 28, terças, quintas c sabbatlos, is
4 horas da tarde, Res. R. D, Carlota 63,
(Botafogo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Moiestia*
de senhoras e partos. Cons.: Assemblèa
18. Ros. rua das Laranjeiras 374.

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.: rua
Primeiro de Março 18, de 1 ás 3 lio-
ras. Residência: praia de Botafoco 104.

DR RODRIGUES LIMA — Professor da
Faculdade de Medicina Consultório: r.
Assemblèa 6fi, resid.: Klnmenso 88.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Cons.:
Assemblca, 28; 2."a, 4*3 e 6,"s, das 2
ás 4 horas. Tel. C. iooo. Res. Praia de
Botafogo n. 100.

DOENÇAS DA GARGANTA,
NARIZ. OUVIDOS E ROCCA

DR. EURICO DE LEMOS, professor liv.
da Faculdade de Medicina do Rio, com
20 annos de pratica. Cura garantida e
rápida do Ozena (fetidez nasal), por
processo novo. Cons.: rua da Carioca,
13 sob., de 12 às, 6 da tarde.

MOLÉSTIAS DA 'GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

Pollo e ' sf^llllis\'-^~ Curas pelo"Rmlium e 014 — Estomniro,
Wilmões e docn.ns nerrosiis.

OR. ED. MAGALHÃES — Doenças da
peüe e tmtcosas, ulceras canecro-sas, tu*
mores fibrosos; artbritísmo, syphilis e
morpiic;. jneurastfheniii, doenças do peito
e (lyüpe*>sra; 7 dc ?mbro, 36, ás _ horas.

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO. PI-
GADO, INTESTINOS E NER-
VOSAS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o habito
da embriaguez, por suggestão e com

03 medicamentos "Salvims" c "Gottas
de Saude*'. R, Cariocoi 31, 3 ís 5.

DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Ex.As.
sistente da clinica dr Prof. Urbanti-
cliitccli, de Vienna, Rua Sete de Se-
tembro 82, da_ 2 as 4 hs.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO
— Especialistas: ouvidos, nariz, gargan.
ta, vias urinarias e operações. Cons.
rua Sete de Setembro 63, íc andar, de 1
ás 5. Res, r. Felix da Cunha 29.

M0I.ESTHA9 DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, BRON-
CHOSOOPIA E ESOPHAGOS-
COPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR-
CONDES-Assist. da F. de Med. Ex.
assist. do Prof. Brieger (Bresl_.il) e do
Prof. Killian (Berlim). Uruguayana 25,
1 ás 3 o|-. T. 3762 C. Res. Russell 10.
(T. 3750 C.)

MOLÉSTIAS DO PULMÃO. CO-
RAÇÃO 10 APPARBIjHO

DIGESTIVO

DR. ADOLPHO DA FONSECA—Cuns.:
largo de Santa Rida n, io, d.is 2 ás 4.
Res.: rui Dt-, Dias da Crus n. 301,
Meyer.

C-inlcf. metliío-ol.iirp-ici. dos drs.
Fell.t Nogueira e Julio Mouti-i-
ro, ú ru» Sennilor Euzebio. 211H
— Teleplione, Norte 1.186.

DR. FELIX NOGUEIRA—Op., partos e
mol, dc'ienh.) l.ydrocele, estreít. da ure*
thra, fistulas e corrim. Trat. esp. da
syphilis; appl. de "606" e "014", (11 ás
_V Res. trair*, de S. Salvador 211.

DR JUUO MONTEIRO—Med. do IIoup.
de S. Sebastião. Mol. internas, pulmão,
coraçSo, filiado, estômago e rins. Mol.
infcctuoSai (syphilis, etc.). Das 2 ás 4
hs. lie»* rua de Ibituirna -.s.

ANAV/YSE DE URINAS
BI.AKE ÍaNTANNA e ÁLVARO

AVlíANlO PEIXOTO — Cliúnicos. I-a-
lioratorió Chifníco de tnalyse de urina.
Aiiatysç completa _:o$'
bro 11. _;9S.

ua 7 de Scteu*-

DlAGWOTCO 1. TRATAMENTO
DA TUllEROÜIiOSE

»-----r—**——'¦ '
Dlí. ÁLVARO GRAÇA — Mol. internas.

X;i Boca do Matto, Meyer. Trata a tu-
berculoí-e pelof^ processos mais moder-
no* Kcs.>.r. Nazamth o„ (Meyer). Cons
Asscmblé. 73, das 4 ás 6 lis.

—_._.-¦,.-.¦. -.^—-^-.Tf-,.-— -__.- . ....___.-_ »_„-

_^.#A*.níwo da nniEuoiri.o.
SU PUIiMOSAR pelo pneu.
mothqrax artificial

(Processo tio Forliuiini)

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS — CURA
J).V GAGÜEZ

MME. HELENA DIAS PARODI — Par-
teira formada pelas Fac. de Medicina
de Buenos Aires e Rio de Janeiro, Re.,
e cons.: rua Marquez de Olinda n. 33,
Botafogo,

MME. MARIA STROCCHI — Parteira
c massagista diplomada pela Real Uni-
ver=idade de Bologna (Itália). Resideu-
cia: Praça Tiradentes n. 13.

PHARMACIAS E DROGARIAS
PHARMACIA E DROGARIA F GAIA—

Lohoratorio de produeto» chimircos e
phirmac. 1*. GAIA. Completo sortlmen-
to de drogas. Secção de homoeopathia,
R. Senador Euzebio 338. Tel. i.i... N.

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS—
Conde Bomfim 436. Drs. José Ricardo,
daa 9 ás 11. Almeida Pires, de 1 is 2.
Ar.eno quino!, para os fracos. Cyano»
Gonol e Bleno-ihanato, par» Bonorrhéa.

PHARMACIA CAPELLETI — Humayti
140. T. 1048, S. Corapl, sort. de dro-
gai e produetos pharm,, Cons. Drs.;
Kmygiüu Cabral (9 ás 10) e Santfj
Cunha (10 á3 11). Grátis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde Homíira
250 T. _47Q, V. Cons.: dr. Camacho
Crespo, o ás nj dr. P. de Souza. 8
ás y da m. e 4 as 5; dr. Linneu Silva,
das 7 ás S n.: dr. 1*. I.im«a, 2 ás J*

PHARMACIA ALLIANÇA — De Isaias
1*. Alves. Laranjeiras 131. Tel, C. 2141.
Cons.: Ora, Souza Carvalho (9'ás 10);
C. Sampaio Corrêa (10 ás 11); Raul
Pacbc.o U_ ás 13); A. da Cunha e
Mello (13 ás 14). Dep. do "üroti-
chio!" para constipações e to.scs,

PHARMACIA LARANJEIRAS, Tel. 5754,
Laranjeiras -158. Cons.: Drs. Leopoldo
do Prado (9 ás 10); Souza Carvalho
(10 ás 11). Fabrica c dep._ do "Pau*
toformio", para tosses, resinados, "Co-

PHARMACIA HADDOCK LOBO—(M.
Capeleti) — R. Had. I.obo 204, T. V.
1387._ Fab. do Carbo-vieiralo de Borges,
do Elixir de Citro-vieirato c Depursan.
Cons.: dos drs. A. Alves e M. Autran,
Othon Pimentel c Toão Coimbra,

PHARMACIA MACEDO SOARES — R.
Senador Euzebio 123. Direc. de Samuel
de Macedo Soares. Coiih. de 1 ás 4-
Deposito do DE1.M0PHENOL, efficaz
nas ulceras, rczcmaF, mol syphlliticas.

PHARMACIA REGO SOARES — Rua
Cattete 77, Grande sortimento de dro*
gas nacionaes e estrangeiras. Produetos
chimicos e pliarmaccuticos. Garante a
boa manipulação dos seus preparados c
de qualquer receituario médico.

PHARMACIA SÃO THIAGO — Rua
Conde dc Roniíim, -40, Tc). Villa 1480.
Consultas diárias c .ratis. Dr. Ernesto
Thibáu Junior, das 81|- ás o i|_. Dr.
Ernesto Possas, ilas oli.< ás 10 i|^,

PHARMACIA COUTINHO — RUA
CONDE DE BOMFIM .8. TELEPHO-
NE, VILLA. .93.

LOTERIAS
AO TRIUMPHO DA AVENIDA — Bi-

Ihete» dc loteria], Estampilhas de to-
dos oa valores. Cartões pomes. Are-
nida .'enti-ul 49 (porta larga). Telep.
o. .009. Arthur A. Mendea.

CENTRO TORFISTA — Ouvidor 1O5,
Apostas sobre corridas e bilhetes de lote.
rias. Filial casa Chantecler; Ouvidor 139.
Parames Senna a Comp.

O LOPES i quem dá fortuna rápida, nal
loteria* e offerece maiorei vantagens ao
publico; R. Ouvidor 151, R. Quitanda,
79 * IS de Novembro 50 (S. Paulo).

A MENINA DO CHOCOLATE
ESHEÇíIALIDADES' em boubens, o_m-

inelios e chocolate* unos, Ãojuino St
Dias. R. S. José ua, prox, ao iargo da
Carioca. Tel. C. 410.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
CASA VEIGA _ Fabrica de moveis. Pre-

ço* e condições ao alcance de todos.
Serviço* de carpintaria, armaçôis, divi-
aões e balcões: r. S. Euzebio, 221, (Ar.
do Mangue). Tel. 5*34.

PRAÇA TIRADENTES 73 — Esta "Em-
presa" offerece as suas vendas em me*
lhores condições do que qualquer outra.
Moveis bons e baratos, a dinheiro ou
o prestações, sem fiador. Visite-nos,

IMPORTADORES
J. FERREIRA tt C. — Praça Tiradentes

S7. Tel. C, -98. Molhados finos e uni-
cos import/iojor-a do -.creditado vinha"Rio Dio".

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
DELLE MATTOS

MANICURE
Especialidade, em preparos pari

unhas.
Sete de Setembro n. S8 (a* andar)

PROJECTO SALVADOR
O Congresso Naciona. resolve:
Art. 1" — O subsidio dos senadores

e deputados fica reduzido á metade do
actual c não será pago nas proroga.õcs.

Art. 2° — O Thesouro em 1917 só
pagará um vencimento a cada indivi-
duo, seja por que titulo fór, que possa
ter direito.

Art. 3° — Totfos os iuactivos (apo-
sentado.., pensionistas, 011 outros) pa-
garão 25 °|° <lo que receberem, como
imposto.

Art. 4o — Todos os outros.. que re-
ceberein vencimentos do Thesouro, pa-
garao 10 -como imposto.

IlOMOEOrATHIA

PHARMACIA HOMOEOPATICA — De
Araujo Nobrega „ C. Completo sorti-
mento de drijg-as homoBonat, recebidas di*
rect. Esp. pharm. "N'impbca Virllis",
para a cura da impotência; V, Pátria, 20.

ESVECIALIDA DlíS PIIARMA-
OEÜTIOAS

DR. AUGUSTO LINHARES — Clieie
de clinica na Policlinica. Ex-assist. dos
Profs. Killian, Gutzmann e Bruhl.
Ghrti da gaguez (proc. Cutzmann. de
Berlim); rua _lru_uayaiia 8, ás 3 lis.

MOLÉSTIAS DA ROOOA E SEUS
ANNI-XOS

AU.BERTIE — Clrur_i_o-dentista — ES-
pculatísu — Rua is de Novembro 33.
Teleph. 1838 — S. Paulo.

MOLÉSTIAS DA PELLE
SYPHILIS

E

DR. ALFREDO PORTO — Com pratica
dos Hosp. da Eur., meinb. da A. de Med.
Sutis, no serv. de mols. da pelle, da
Polycl., etc. C. Rodrigo Silva, 5 (tel.
3271,C. R. av. Atlantica,S7J, t. S.14031

DR. P. TERRA — Prof. da FacuUlade de
Medicina, director do Hosp. dos Lázaros.
Ií. Assemblèa n, 20, dns 2 âs 4 horaí.

DR. SILVA ARAUJO. FILHO -» Assií-
lente da Faculdade de 'Medicina. Rua 7
•le Setembro 38, ás 3 lo». Tel. C. 55101
Res.: Marque- de Abrantes 6..

PROF DR. ED RABELLO — Dc volta
da Europa, reabriu o consultório, Trat»
pelo radium os tumores e outras doesivn
da pelle cons.: rua Assemblèa n, 85.

Serviços rucAiciís, Dharmncout.i.os,
(Ifiitnrios c visitas » domicilio

CENTRO MEDICO — Dc. clínicos, alio-
palhas e homocpa-thas de rcspcitahUid_.dc
moral. Mensalidade a$ooo. Dirccf.: drs.
lir.iule Pinto e Ernesto Passos. 8, Frei
Caneca 153.

___^.__-_*___ o 1 .. 1 . . 1 ¦ - ¦ - -l"" ¦-¦

MOLÉSTIAS DE CREANÇAS

Dl". EDGARD ABRANTES — Cons.:
jr. S. Jo«c n, toó (2 ás 3). Tel. C.
5-SJ7. Kesid.: r. fiarão de Flamengo
n .17. Tel. Sul 960.

CliIÍJICA cirúrgica', vias
ÜltlJíARIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp. da
(MÍ-iericord._. Cpm pratica dos hosp. de¦Jlerlím .e Paris. Cns.: r. da Carioca
30 (das j á_ >_. hs.). Resid.: rua da»
l/if-iijeii-a-, So Ciei. .viíO, C.)

DR ALBjERTO DO RECO LOPES _.
Do_ Hospital da Misericórdia. Vias uri.
mtrias operações cm geral. Rua Sete de
Setembro,1 _q. a*

_)R. CARLOS VvÇRrõECK — Cirür.lüo
da Sta, Ca.*.!. Cirurgia de adultos e
creançasj mol. «das viaa urinarias e dn3
senhora-a, Cons,': r. O.tirives 5, d.i>s 3
á*) s ha. Res.: r. Senador Octaviano
n, 5J. Tel. Cent. 104-.

DR. CARLOS NOVAES—Meinb. da Ai-o.
francesa de Urologia. Trat. da blenqrr.
aguda c chronica estreít. e prós t a ti tes
chronica. pelas correi tes thermoTelectrt'
caa. Cítiui, r. Carioca 50. d;i$ 12 ás 17*

DR. CAMILLO BICALHO — Cirurgião
da Santa Caw. lies,: Conde de Hom*
fim 159 (Tel. 1272 Villa). Cons.: rua
Ourives 29. }'.a, 5».s c sabb.iilus, ás 4

DR. jÔAQ-tM MATTOS —Do Hospital
da Saude. Mod-stiao dc senhoras, vias
urinariaa, hérnias, hydroeeles, tumores
dos stioí e do ventre, RTja Rodrigo
Silva n. 5.

DR f.EAO DE AQUINO — Da Ac.id. ile
Med. t do Hosp. da Gamboa, K*-p. vias
urinarias, mol, das senhoras, operações
em geral, lies.; Costa Bastos 45 Tel,
356, C. Cons,: Gcn. Caniara 116, d.ij

DR. NELSON MARCOS CAVALCANTI
—- Dos Hosp.: Miser, e Betief. Port.
Cirurgia» mol. das senhoras c vias uri*
nanas, í.oif..; .10, Ourives, _ ás 5 hs.
Res.: Passos Manoel 34. T. 3197, C.

' 
MOIiESÜtAS DAS SENHORAS,

oren.\ cai*â. r.\rtos
DRA. ANTONIETTA MORPIJUCO — Da

Soo. dç Med, e Cirurgia, com pratica dos
Iiòíd, da Europtt. Res, c cons, K. São
José, 45, Consultas ás 2*s, -t-*3 e Ms, de
1 ãs 3 hs. Tel. .318, C

JTR, ALFREDO DE MATTOS — Partos,
mote. (d? mulher e das creança-*. Cons.
c rc.',;tlí«r*:_; ru,. Cattélc _ (tel, ',-\vGt
CeiitJ. Chamados ptíV escripto,

DR. ÇitT'1'KO PEIXOTO _ Clieie do
servii*-<j dc parto, de PolycliniCa dc Cre-
ftnç_«_ da Santa Casa. Ttl. V. 2269.
Hei.: Iladd, I.obo 463. Cons.: rua
Urígujpj-ana, 25, das 2 As 4 horas.

DR CAHACItO CRESPO — Panos e
moléstias de senhoras. Kua. Conde de
Bomfim 5.7. Te!. 1.1.1 Villa.

OR nAC-AMO GOULART — D.i Poly.
clinica .le Creanças, Cons : I-t. Uruguaya.
na 25 da, 4 ás 6 lis T. 3762, C. Res.
Rua tl.idd. LpIm no. T. 1.140, Villa.

dr. Daniel de ai.meida — cum
radical ri .s heir.ia». Unidencias rua do
Hos.ici. n. ,',_ e F.irani n. 7.Dl'. HEI.Ctf_ANO PINHEIRO—Partos.
fiiu!e_rt*as ib*. senhoras e creanças. Con-
auita-s djs 16 ás T7 hor.is. Assemblèa
_;. Rei-ni.: i«,ia do Lopca 154. (M.du-
reira).

I>R HASSOl. DA FONSECA — Docen-
te da Fac, de Med. c medico adj. do
Hesp, da jTi?ericordia. Cons. rua Uru-
l.':i>'"i .'.7. dns 3 ás .. Tel. 104.1, C.
Res,. Laianjeiras 3S4, Tel. 5858, C.

*—--»*>»ja¦_¦___, .. ¦-—-,¦ . ¦ --—¦, -.¦*-—
SÍDTvtJSTIAS nv1. SliSUORAS,

TARTOS, OrtünAOTrlíS, VIAS
m in.ai. ia 9

DR. P. CARNEIRO LEÃO — Medico
do Inst, de Protc. e Assist- - In*an_'3.
Ex*int, do Cons, dc creanças d& M'sc*
ricordiax ConA: Gonçalves Diaa «tt,
(Tel. .061 C.) das 10 ás 12. Res.: Silva
Manoel u2. (Tel. 6268. C.)

DR. MONCORVO — Director filtid. do
I. de A. á lnf. do Rio de Janeiro. Ch.
do Serv. He Creanças da Policli. Esp.
doenças dns creanças e pelle. Cons.:
r. G. Dias 41, ás 13 hs, Rçs,: Moura
Ilriia n. 58.

DR. PEDRO DA CUNHA -. Da Fac. de
Médio, e do Inst. de Assist. á Tnf. Cl.
medica c das creanças. Cons; Gonçalves
Dias 41. T. „o6t, C., das _ ás jj. Kes.:
S. Salvador 73, Cattete. T. 1633, Sul.

AXAIiVSHS CLINICAS E
MT0R0SCOI.IA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE -
Prol. da cspecialid. na Fac. de Med
do Insl. Pastcur de Taris. Trabalhos
para diagnostico med.,_ analyses chimi*
cas, exames microscópicos» etc. Uru.

DR HENRÍQÜ1. ARAGAO e ARTHUR
MOSES— J.nborat. Largo da Carioca 24,
_:•-. Tel. 42;2, C, tel. da res.: 1013,
S. e S. 196. Ex. de. urina, escarro.
lezcs; Reac. de Wa-sçrmann, etc.

DR SILVA ARAUJO (PAULO) — Sy.
philis: 914 — 606 Mui. iiifectilosns; vacc.
de Wright. An. de urinas, sangue (ly-
pho, malária, syphilis), escarros, etc. _°de
Marco 13, o ás 11 e de 1 ás s-T- 53°3. N.

CIRURGIA INPANXIIi

MYOSTHKNIO, formula do dr. J. Mi
de Macedo Soares—Melhor tônico recon*
stitmnte, c Indtspençavel ás creanças, ve-
lhos. aotiüellaç c ás senhoras durante a
çravidei. o após o parto, ás amas dc leite

EUPLINA — Formula ile Oriundo Ran-
gel. Na loiletie das senhoras nüo teta
rival. ,üsa-se no banho: como denHírl.
cio;, nas fétidas e mol. d_ pelle; em
pfinrnrcio c cm inhalaçõcs,

'OARGEOL <— Cura arigifia e. molcslins
da "raritarita em (jargniejos e inlialações.
JRcctirfiinimihilo por tbdõs o» cliiucos,
que fitleítaili o sen valor. Artliur Coc-
llioi Vna Theophilo Ottoni n. 68.

IODOLINO DE ORH—Diz o dr. Walthcr
GonicS Ribeiro:... "cm visto dos -..col-
lenles rèsullados obtidos com o lodolino
de Orh ua anemia, tymplwtismo, racht* I
tismo, elO. Tcmiiiciei ao emprego do

Olcò de Figado dc Hscalliáo..."
SYPHILIS ¦- Cura definitiva, sena, sem

.rj_cci;_o_ pelo .SigluarsoJ, dtsllrlfldo a re-
volucioaar a tbei-apeiitica. Cada caisa
ob comprimidos. Íníormnçõ-S: E. C.
Vautclçti 2;, i°; i° de Marco.

Art. 5o —-O governo emittirá 500 mil
contos de réis -exclusivamente destina-
dos ao resgate de emial valor em apoli-
ces da divida publica, diminuindo as-
sim -<le Rs. 25 mil contos a somma de
juros de apólices a pagar annualmcnte.
Quando as apólices estiverem ao par,

ou acima, poderá o .governo as emittir
dc novo, resgatando para incinerar o
papcl moeda correspondente.

X.
(R- 3I-.17)-oi > ora» or ¦¦

FORMICIDA MERINO
O unico exterminador das formigas,

líerino & Maury, rua Ouvidor n. 163.

A todas as creanijas sc deve dar a
"Enuilsão dc Scott", como um alimen-
to natural."Attcsto ter sempre colhido muito
bons resultados com o emprego da"Emulsão dc Scott", no lymphatismo
c lachitismo, maxitné na minha cliuica
infantil.

Dr. Durvai Buaba
Bahia."

^oQSSTÍt.VOTORliiS;.
DRS. NUNO OZORIO DE Al MEIDA

e SERZEDELLO BEN1TÊS MENDES
__. Engenheiros construetore-. Avenida
Rib llranco 110. (Tel. Central 315»).

AS PR1XCIÍ. AES GARAGES

DARAOE SUISSA — Avenida Salvado,
de Sá, 6, Recehe automóveis em estít*
dia e faz todo e qualquer concerto,
para p que dispõe do modelar officin»
mecânica,

IIYGIEXE AUMENTAR
SAL DE MACAU —. Aos doentes do és-

tortiAgo só (• permitt'ido usar como Ín>
çHdLciuc nos seu-3 alimentos, pela sua
pureza c èspCCial confecção, o "Sal de
Maçam", da Cotnp,". Coir.mcrcio o Na-

<..i,,riy \—„i,<_V-•.,- 1. li ... «mM.-_i>.nii
JÓIAS, RELÓGIOS E OBJECTOS

PE ARTE
^-jjji-weovX-f-u.

MANOEL TEIXEIRA *. Joalheria e fe.
lojoaria. Gonapt* puro, prata e pedras fi-
nas. 0'7. de ourives e relojoeiro. Con-
certos garantidos de jdas c relógios,
ítoilriga. S.ÍWa 4Q, pertq. d«\ r, 7 de roro.

A Salve 1 9 de íterosto
de 1916

A' boa amiguinha

AMALIA PEREIRA
Envia saudações peln sbu nn-

tulicio, ta-eüUü v_tos pola sun
felicidade.
(R 3i'J8) ALZIRA.

-trsrii-. -. _...-_-•_-_¦»

Vi AO PÜBI.I00

Chegamdo ao nosso conhecimento
que uns senhores J. Pfaia - C. andara
angariando assignaturas para A lllusr
tração Portuguesa, ded-ramos que
taes senhores não têm autorização para
isso da empresa ou nossa. Lembra-
mos ao publico em geral a conveniência
de nüo se illudir na sua boa fé com
estes senhores ou outrem, salvo quan-
do apresentem provas de estarem au-
torizados pela empresa ou por nós.

Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1916.
— Os agentes geraes, José Martins _*
Irmão. Rua do «Sanno 59, i".

(J- 33*9)

BENM.:. ERATEIiLANZA ITA-
UANA

Quarta-feira, _ do corr. sessão de
e.eição e coimnissão permanente. —
2" sec.:. Tortori. (S. 3296)

CONGRESSO B. MEMÓRIA A'
8AJ_JtiANHA 1>A GAMA

Secretaria; Rua Luiz da Camões, 36
Assemblèa geral ordinária

De orde-m do sr. presidente, convido
todos os srs. sócios quitei a se reuni-
rem em asseiribléa geral ordinária,
sexta-feira, h do corrente, ás 19 horas.
Ordem do dia: Leitura do relatório, ba-
lan.o geral e eleição da coouniissão dc
exame de contas.

Secretaria, 9 de agosto de 1916. —
O 2° secretario, Joaquim Rodrigues da
Silva. (S. 3240)

A' PRAÇA
Ipar-icipamos a esta jraça que, na

presente tdata, vendemos aos srs. Josí
Pedro de Lima Estt.Jla e Ramiro de
Lima Valverdc o «osso estaoelccimen-
to de charutaria á rua Barroso n. 38 A,
em Copacabana, nesta cidade, livre e
desembaraçado de qualquer ônus. —
..«jii.lo Lodi <_. C.

Confinm-amos a declaração supra. —
José Pedro de Lima Estrella, Ramiro
dc Lima Valverde, constituídos em Es-
trclia & Valverdc. (R. 3185)

EDITAES

CURA RADIOAL DE HY-
ÜRO0EI.E

pelo especialista Dr. Leonidio Ribeiro,
com o seu processo sem dôr, nem
febre e isento de reproducção da mo-
lestia,. Cons.: rua da Constituição 13
(Pliarmacia Mello), do meio-dia ás a
horas da tarde. Tel. 2286, Villa.

Ifilil

CIA-B POS DEMOCRÁTICOS
Chajuo a att.nção dos srs. Sócios

se acham incursos nas penas do

DR. SYLVIO REGO — Do Inst. de As-
.ist. á Infância. Cirurgia neral, partos,
cirurg-in. de creanças. Res.: V. Itauna
141, (lei. a_66, Norie). Cons.: Gon.al-
vm Dia» 41 (lei. C. 3061).

MOMOST.AS DE OLHOS
DRS. MOURA BRASIL e OABRIEL DB

ANDRADE — Consultório: largo da
Carioca, 8 (ile 13 ás 4), todos os dias.

DR. PAULA FONSECA — ComuiloriiV
r. Sete ile Setembro 141 (das - ás 5 li~>
diariamente).

DR RODRIGUES CAO' — Es.eelahsjs
de doenças dos olhos. Cons.: rua di
Assemblèa 50, 2 às 4 hs. T. Sul, 1S40.

MOIaESTIAS" de ÒIÍEAíÍOa s

DR. MARIO REIS —: Do hospital de
N. S. rias Dores. CorVSultowó I rua da
Assemblèa n. 37, das 3 ás ..

ÕCUI.ISTAS

AS^.MBtjHOR-I.S PEXSftES.

PENSÃO BUAálLEIRA — Rua Ha.dock
I.obo 123, tel. t.716 Villa, a _o minutos I fl»*,_-- - ¦,. „,. „ „,.„ -, ..,¦,.
da cidadt, bo-ides à toda hora, offerece i ARI. II. a.mca.. E c 1' do AK1.
boas accorainodações a familias e cava. 1 12 e PARA-jRAiPHO 2" do ARI. 13, do
Iheiros dc tratamento, ' CAPITULO V dos nossos EsUt'UtÕ_l

PENSÃO LA TABLE DU COM MERCÊ! Castèllo 7 de Agosto de 191.fi. Per-
__';.;..?io.B..ri1._lí?. •__'..?¦ c.!.-!...'.0',?"! I naiirfoj^-rd-w^ie-siMitóro^^

IiOJA MAOOXICA AMOR DA'ORDií.AI

(3" convocação)
Quarta-feira, 9, ás 20 horas, assem-

bica Reral para tralar de alienação de
apólices do Estado de Minas Geraes.
ru-liberar-sc-á com qualquer numero —
O secr.:., Mattos Silva. S. 1C95•

íaniilia?. e cavai... de tra, Serviço (á U
curte) e a preço fixo (.isco)- Acceita

iie(.--:o for**, ri domic. c vendem-se Tules.
PEMSÃO NOGUEIRA—MareJial lloriano

ií-.H. T. .8.54. C. Esta rensão coiviinua
a offerecer aos srs. viajantes c exmas. fa-
miiíns cotitniodós conforta vei. cm condU
C^e-í hygienicas.**--Ribello Varella & C.

PENSÃO CAXIAS — Traça Duque de
Ui.-oiití ü c 8: Tel, C. 5115. Oplimas
accomrtioda^tie, para fdniüiaa e cava-
Ilícitos dc. wíitamcnto. Cozinlia de í*
ftiMetn* ÍTecos conforme os aposentos.

PENSÃO NOVA FRIBURGO — 1'rr.ia'".o-gifágO ei.41 Tel. 171S, Sul. Confor-
luvt1!.-; comnjodos com frente para o
jiinr^ düviae de 7$ e 8$. Fornccc-se
ciiiuida paw fora.

PEríS.AO CANAB-ARRO — Excellente»
a.jibseftt05 jlíwa f.imi'..;i_ c covalliciros-.
.(____*, -60$; solteiro i.o$boo, Ilmides
dfi: AftiklVahy e Aldeia Campista. Uua
(.íenoral Caíiatarro -71. Tel. j.í., Villa.

ORASDES HOTliTs

HOTEL AVENIDA — O mais importan-
ii do Brasil. Accommoilncoes para 500
pesí-as. Confortável. Distineto, Central,
Serviço de elevadores ilia e noite, eu.
ücr.ço tflcçr :pl -cr, Avenida.

HOTEI. METRÓPOLE — Confortável e
U\x\loso no saluberrimo bairro do.i Lfl*
ranjciris a zo minutos ( do centro da
cidade; rua das Laranjeiras n. 5'°/ ,

OS MELHOUES CAFÉS
CAFÉ' GLOBO — Chocolate lllierins.

Bonbons finos. Ríw i dc Setembro, 103.
Fabrica: rua :j dc Maio, 19, Tel. Cen*

trai, 148.
CAFÉ' MOINHO DE OURO — E' o

melhor câ.fc, de gosto agradável e de
optima quaüiloile. Chocolate e bonbons
fino. dc pritnetra qualidade.

CAFE' TRIUMPHO — Praça Tiradentes
56. Tel. C. 3S0Õ. TorrefacçSo e moa-
eem. Õiocolate, cliá. multe, bonbons,
af-sitcar, bal.'... etc. Teixcírí. & Fonseca.

DR. MARIO GO'ES -_ Assistente da Fa-
cuidado, Consultório! r. 7 de Sctemliro
n. 38, das 3 ás 5 lis. Teli C. 5510. Re-
sid.: baião 1'lamcngo 3a. Tel. S. 1440.

MEDIOOS HOMOEPATHAS
DI. PEREIRA DE ANDRADA — Cons.

r. ..1 de Maio 1S6 (das 6 ás 7 bs.,
_ r. F.n_. ile Dentro -6, das 8 i\i ás
oi|_ li- Res.: r. D. Anna Nery 328,
(It-jchai. Tel. 1684, V.

CURA DAS PERNAS
DR? HENRIQUE MIEHE — Especialos.

ta nas doenças das pernas. Consulto-
rio: rua Urugr.aj-ana 5. das . ás 5 hs.

VETERINÁRIOS
RAUL GOMES VIEIRA — Veterinário.

Teleplione -J77, Villa; rua Barão de
Mesquita n, 797- ^^

CURA DAS HÉRNIAS

DR OCÍAVIO DE ANTiRADE — "ura
iiemorrh. uterlüas, corrimentos, suspensilo,
ct( , sem operação. Nos casos indicados.
efita a gfavidei Cons.: R. 7 de Selemliro

CR. ROt!f*Y'T0 íí-EIRí: — Cirurgião
ilj MisericOrdW. Optora.õ*», appSrelhiM e
vi.a*4-urinnria., Cons.: r.Carioca -d. Ucs,
H. I), Lui_a 56, Tel. 3201 C

ÍPAl.TtTR E Jfòt/ESTIAS T>A _tú-
I,HÊR «-» TUMORES DO VEN-
TRE É DOS SlilOS

1 ,0> )«««-* «.<

CASA GERALDES — R. Hospício 118,
(em frenle á praça Gonçalves Dias).
Trat. das vias urinarias com o emprego
das sondas e alg.ivlas de borracha, de
i$5oo a -$500. Para n hetniis, as fun-
(lãs dc r| a 1 .'$000.

DR. MAUKlTy SAHtd. -_ ti. docente
da Ka__ÍT;d_(!í.- 1
M) (Péa, C. __?•_). Cons,.: rua Cario.»

leíl: Au tfiachllclo
8).

4 «_• da-t«r.. T*i[ Cent.

CIRURGIÕES DENTISTAS
EMÍLIO DF.ZONNE — Cirurgiáo.dentia-

ta. Diplomado, com longa pratica. Pre.
ços e condições de pagamento ao alcau*
ce de todos. Cons.: electro-dcntario.
Alto da Confeitaria Japão, Est. do

DRC>MÍRANDOLINO M. DE MIRAN-
DA — especialista em extracções sem
dor c tratamento de fistulas. Das 8 is
17 boras, nos dias úteis. Gonçalves Dias
n, sob., tel. i-Güo. Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado peln Eicola Livre de Odon-
toiogia do Kio de .aá-iro, com io an-
nos dc pratica. Cons.l r. Ur_j.u_.3n-
a, .1 (t«_% C, it7t),

IA\ líAKI.AS

LIVRARIA ALVES, livros collfgiacs e
ncademtcos. Rua do Ouvidor 166. Rio
de Janeiro  S. r.-.ulo, rtu S. Uento 41,

ESCOLAS, CURSOS
Ií GYMNASIOS

OEÍNTRO I>E COMMERCIÒ E IX-
D-STRIA-S l>E MATEKIAJDS

, DE CONSTIÍUOOAO
RUA DE S. PEDRO N. 206

(2* convocação)
Dc ordem do sr. presidente, peço o

comparecimento (los srs. sócios á as-
s.r.iblca j-eral extraordinária,-, que se
realizará na próxima quarta-feira, 9 do
corrente ás S horas da noite, nesta
secretaria, para resolverem assumptos
dt grande interesse social, a qual fun-
ecioimrá com o numero d; sócios que
coiiv.iareccrcni.

Kio, 4 dc agosto de .1916 — Malhias
de Figueiredo, secretario,

Associação renb.ice_í.
t e dos empregados do
caes do porto do rio de
JANEIRO ,. .

Assemblca gera! extraordinária
2* convocação

Não tendo comparecido numero suf-
íiciente de associados á 1" convocação,
a comniissão directora convida os srs.
associados quiles c 110 goro dc seus
direitos sociaes para a assemblèa geral
extraordinário Í-" convocação), a rea-
li_ar-íe 110 próximo dia 9 (quarta-
feira), ás 8 horas da noite, na loja da
praça Mauá 11. 3, afim dc tralar dc
assumptos de intere.ses soci.es.

Rio de Janeiro, 6 ile agosto de 191S.
— A comniissão directora. M 1792

MINISTÉRIO DA G CERRA

S» REGIÃO MILITAR - 6° MU-
NICIPIO

Edital de convocação para O alista-
mento militar

O capitão Francisco do Rego Mon-
teiro, presidente da Junta de Alista-
mento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20,annos completos no anno de
1915 e domiciliados neste município
a virem sc inscrever até o dia 14 de
setembro do corrente anno e, bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos 011 mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, conto
determina o regulamento para a exe-
cução da tei do alistamento militar.

Convoca também todos os inter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim do que a junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dat* as informações precisas a escla-
reçer o juizo da Junta de Revisão
que tom de apurar este alistamento.

iA Junta funecionará em todos os
dias, no edificio da agencia <la Pie-
feitura, á rua Aqueducto n. 70, «das
12 ás is horas.

'E para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, mbrica,do
pelo presidente . e que será fixado
ji*,itò_ ao edificio em qtro funeciona
esta junta, cm diversos logares pu-
blicos e publicado no Diarh '0//i-
ciai, Jornal do Commerciò, Correio
da Manhã e Imparcial. — Paulino
van Ervcit, secretario.

Capital Federal, 31 de julho de
1916. — Capitão Rego Monteiro,
ptesidente.

Ruas
Aqueducto — Silva Manoel, dos

ns. 48 e <)Q inclusive para cima —
Frauc&cò Muratori — Chefe Divi-
são Salgado — Senador Cândido
Mendes, dos ns. 83 c 117 inclusive
para cima — Benjamin Constant,
dos bs. 108 e 113 inclusive para cima

Santa Christina — Ciirvollo —
Marinho — Mira-Mar — Joaquim
Mitrtiiiho — Corrêa dc Sá — Victo-
ria — Saaitos Lima — Triuin.pho —
Philadelphia — Fonseca Guimarães

Marta — Junquilhos — Aprazível
>— Monte Alegro: — Francisco de
Andrade — Petropolis — Áurea —
Th._rezhia — /Constante Jardim —
Cruzeiro — Augusta — Oriente —
Progresso — Costa Bastos — Valcn-
ça 

— Cunha — José Dcrnardino —
Magalhães — Elcone de Almeida —
Padre Miguclino — Miguel de Pai-
va — Ermelinda — Vista Alegre —
Concórdia — Latira — Idalina —
Gonçalves — Paula Mattos — José
de Alencar — Santo Alfredo — Ne-
ves — Fluminense — Paraiso — Sil-
vestre — Lagoinha — Barão de Pe-
trnpolis, até o «. 146 — Navarro —
Prazeres, até a travessa dos Prazc-
res — Sumaré — Marco do Inglcz

Pico de D, Martha — Paineiras
Corcovado e Cerro Cora.

Travessas
Francisco Muratori —Santa Chris-

tina — Cassiano — Bandeira — Ali-
ce — Oriente — Occidental — Con-
stante Jardim — Vista Alegre —•
Fluminense — Barão de Petropolis

Prazeres e Navarro.
Ladeiras

Santa Thereza — Castro — Mci-
rellcs — Durão — Senado — Vian-
na —- Ascurra — Guararapes c Pei-
xoto.

Largos
¦Guimarães c Neves.

Becco
-Salgueiro.

Praça
D. Antonia.
O secretario, Van Erven.

QUINTA REGIÃO SHliITAR i'
' _6* MUNICÍPIO - 'TIJUCA '\

Edital de convocação; tara o alishh
mento militar

O major Oliverio de Deus Vieira,
presidente da Junta de Alistamento
e Sorteio Militar, de accordo com a
communicação do sr. coronel presi-
dente da Junta de Revisão, em vir-
tude de autorização do sr. general
ministro da Guerra ao sr. general
commaixlante da 5* região e 3' di-
visão, faz publico o edital publicado
no Diário Official n, 168, de 19 do
fluente, á pagina 8.198, deste teor: >"Faz saber aos que o presente edi-
tal le-cim ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram insta!-
lados os trabalhos desta Junta, e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anno de
1915 c domiciliados neste município

a virem se inscrever até o dia 14 de
setembro tio corrente anno, e, bem
assim, toaos aquelles que, tendo 31
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares como
-.etcr-iana o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca também todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimentos
ou reclamações a bem 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 J_nta funecionará em todos os
dias, das 11 ás 15 horas, na sede da
agencia da Prefeitura Mun-iciçal do
16* districto. E para conhecimento
de todos manda lavrar o presente
c-ital, por mim feito e assignado,
rubrica-o pelo presidente, e que será
fixado junto ao edificio em que fun:
cciona esta Junta, á rua Pinto Fi-
gueirodo n. 11, e publicado no Dia-
rio Official.

Capital Federal, 15 de julho de
1916. — Abeilard Gomes dt Almeida
Feijó, secretario. — il/, Loiírador Fi-
lho, presidente."

As rua»_e praças que fazem parte
deste município militar:

Ruas de S. Francisco Xavier até
a esquina da rua Barão de Mesquita,
Pereira de Siqueira, Club Athletico,
Alzira Brandão, Visconde de Figttei-
redo, Barão dc Amazonas, Salgado
Zenha, Prolongamento da Mariz e
Barros, Conde de BomíLm, Pareto,
Piratinim e praça lida, Aguiar, Fe-
lix da Cumlia, Valparaiso, Dr. Rego
Lopes, Arattjos, Santo Henrique,
General Roca, Bom Pastor, Des-
eu*Jbart__dor Izidro, Barão de Piras-
sunnnga, Silva Guimarães, Barão de
Pillar, praça Saenz Pena, morro do
Traptcheiro, travessas Araujos, Bam-
bina, Soares da Costa, Magalhães, D.
Matliilde, Becco Dehoul, ruas Major
Ávila, Pinto de Figueiredo, Antônio
do» Santos, Dr. José Hygino, Ita-
curussá, General Andrade Neves,
Delphina, Visconde de Cabo Frio,
Uniguay, Pinto Guedes, Vinte c Oito
de Setembro, GaribaMi, Rademaker,
Gratidão, Alves de Brito, Leite de
Abreu, Na.holina, Santa Carolina.
Agostinho, S. Raphael, S. Miguel,
Bai Vista, Açude, Ferreira de Al-
meida, Cascatinha, Vista Chincza,
Ilha do Ribeiro, Mussoma, Gávea
Pequena! travessas: Affonso, Boa
Vista, Morro do Cotromby, Estradas
Nova e Velha da Tijuca e das Fur-
nas,

Junta de Alistamento e Sorteio
Militar do 16o niunicipio,. Tijuca, 31
de julho de 1916. — João Maximia-
no. Serra, 2° tenente secretjrio.—OU'
verio de Deus Vieira, major presi-
dente.

OUJ-JTA REGIÃO MIIATAR
VIGÉSIMO QUINTO MUNICÍPIO

- ILHAS

Edital it convatação para o alista-
mento militar

O major Daniel Ferreira Vaz Ju-
nior. presidente da Junta de Alista-
mento:

«Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou dclle tiverem conheci-
niento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta junta, razão
pela qual convida, não só a todos os
jovens de 20 annos, completados em
o anno dc 1915 e domiciliados neste
niunicipio, a virem se inscrever até
o dia 15 de setembro do corrente
anno, como também aos que, tendo
edade superior aquella, não cutiipri-
ram ainda aquelle dever, inscrevei.-,
do-se nos registros militares, como
determina o regulamento para exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convida, outrosim. a todos os iu-
teressados para apresentarem escla-
recimentos ou reclamações a bem de
seus direitos, afim de que a junta,
bum orientada c senhora da verdade,
possa prestar informações que escla-
rcçàm o juizo da Junta de Revisão
que tem de 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
niunicipio.

E. para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado e por elle ru-
bricado, o qual será af fixado no edi-
ficio onde funeciona esta junta e pu-
blicado no Diário Official. — O se-
ci etário, 2" tenente Jioberto Alexan-
dre Hesketts.

Capital Federal, 15 de julho de
1916. — O major Daniel Ferreira
Vaz Junior, presidente.

IIII
RODA DA FORTUNA

3819 5252 J-"781
819 352 781
19 53 81

V. Ex*. tem ncccssliliulo «Ie ileac
tes artificíaes ou do qualquer o.-»»
tro trabalho dentário por proces__
completamente novo ? Procure, d»

preferencia, o esforçado cirttrgião-dcn-
rista Dr. Silvlno Mattos, cujos elo-
quentes e renes attestados de sm
proficiência ahi se seguem, além de 20
aunos de constante pratica. Eil-os:

Laureado com o 1* prêmio da secção
cirurgico-dentaria, na Grande Exposição
Artisiico-tiidusirial de íyoo; concurren-
te, em 1903, no Districto Federal, 4
Exposição Preparatória da Universal
Nortc-Amencana; premiado com niciU-
lhas de prata e de bronze, na Exrraor-
dinaria Exposição Universal-lnteunacio-
nal de 1904, em S. I.tti-, nos U__*ulo.-
UnMos da America do Norte; — cin
1905, pela Scientifica Associação Aslro-
nomica de França; galardoado com o
Primeiro Grando Prêmio, nn 1'or-
tPiitosu Exposição Nacional do
1008; e com medalhas dc ojiro, na
Exjiosição Internacional e Scientifica
ile Hygiene df 1909, na Universal Ex-
posição de Turim — Roma — de 1911
e, em 1913, no 1° Congresso Pan-Ainc-
ricano de Odontologia.
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BANCO LOTERICO
B. Rosário 74 e It. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São an casas ouo offerecem nr

maiores viintncens e carnn-
Uns no Diilillri).

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
- A-'"-.'.'5'...'!" ["*P. iÍ5C; F™^," I ___iõ~7õmniandit_fíò qne era, ficando

A' PRAÇA
Silveira, Cardoso & C, estabelecidos

nesla praça, á rna do llor picio n. í-o,
participam á mesma c seus amigos te-
rem pago integralmente dc sen capital
e lucros aos herdeiros do finado cotn-
mendador Julio Alberto da Cosia, como

F, Mendes Vianna e tia Prof. d,
de Moura. Matricula.", c informações das
3 i[_ ás ó; r. Gonçalves DLni n. 30.

ESCOLA DE HUMANIDADES — Av.
Rio Bvanco 133, _°. Director: Alpheu
Portella F. Alves; secr,, Francisco Ma-
Iheiros. Corpo docente dc Ia ordem.
Me.-is. -0$, ;;S. .T>$, .sS e 40$ooo.

CURSO DE MATHEMATICA — Direct.
Capitão Dr. Mnrio Barreto. Preparam-se
alumno. para os exumes daa Escolas
Normal, Naval, Militar, Polytcclmica e
Gymnasio. Av. Passos 116, i°. Informa-
çües das :3 ás 21 hs.

ESCOI.AS DE COUTE

MME. TELLES RIBEIRO — Ensine «
cortnr sob m.iliih. Moldes. "T_ille.:rs",
meio confeccionados. Aula- de clnpeos.
Avenida Rio Hranco U7. 4* andar.
Elevador Odeon.

TINTUR ÁRIAS

TINTURARIA RIO BRANCO — Av.
Mem de Sá ;o. Attende inimediatâmen-
te aos cliamados pelo tel. Cent. ,qj->,
pira buscar roupa e entreaa nas resi-
deneias, depois de p.go o trabalho.

I.1_1-_0EIR0S
ALBERTO IGLEilAS — Leiloeiro pu-

bÜco — -Dscriptorio; rua Hospicio 78.
Tel. Norte i.oi. Resid.: rua Haddock
Lobo. _6o. (Te'. Villa 17.17).

MIGUEL BARBOZA — C««a lumkd-
em 1803; rua da líosario n. 158» (aa-
tigo 13. A)., -tel. Norte 103,1. ,

nesta (lata 03 sócios solidários José Au-
gusto da Silveira e José Cardoso Porei-
ra. e o commandidatario José Martins
Ferreira dc Mattos no mesmo estabeleci-
niento, com o mesmo ramo de commer-
cio e firma, aguardando ordens dos seus
bons amigos » freguezes. J 2035

MINISTÉRIO DA GUERRA
IÍ.SPECÇAO PBRMANBNTE DA

S* REGIÃO Mil.ITAR - .3°
MUNICÍPIO - 23" DISTRICTO
- GUARATIBA

Edilal de convocação _ para o alista-
mento militar

O tenente-coronel Alfredo Carlos
da Luz, presidente da Junta de Alis-
tamento Militar:

Faz saber aos r,tte o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta e
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos no anno de
1915 c domiciliados neste numioipio
a virem se inscrever até o dia 14 de
setembro do corrente anno, c, bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos 011 i.ais. ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exe-
•-lição da Ioi do alistamento militar.

Convoca lambem todos*os jnter-
essados a apresentarem esclarecimen-
tos 011 reclamações a bem de seus
lireitos. afim de que a junta possa

LIGA DO COMMEROTO
Grande Reunião do Conunercio

A Directoria da Liga do Conunercio
convida todos os Srs. commcrciantes 
desta Praça para tuna reunião plena, 1 bem orientada ficar da verdade e dar
quinta-feira, 10 do corrente, ás 14 ho- i a5 informações precisas a esclarecer
ras na sede social, á rua do Hospicio | 0 •_•__ ,-a jwlta Jc Revisão que tem
n. 136 esquina da rua Uruguayaiu <* de _„„,.__ este alistamento.zAu^^rí\ZmZ^ ,a Va frcionf -P* s
Finanças da Câmara e que affcctam di-1 dias, das li horas da manha as 10

MINISTÉRIO DA GUERRA
S* REiGíAO MILITAR — £*_• MU

NICIPIO
Edital de convocação para o alista-

mento militar
O .maior Ji__k> Canavarro de Ne-

greiros Mello, presidente da Junta de
Alistamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem au 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
róis e domiciliados neste município
i viirom se inscrever até o dia ts de
setembro do correiito anno c, bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, amio
determina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

•Convoca também todos os inter-
essados a apresentarem' esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar <la verdade e
dar as informações precisas a escla-
reoer o juizo da Junta d,e Revisão
que tem de apurar este alistamento.

¦A Junta funecionará em todos os
dias úteis, das 11 ás 15 horas.

'E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e asstgnadoi rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edificio em qtre funeciona
esta jtwita, á rua Barroso n. 71
(agencia da Prefeitura), e publicado
no Diário Official e transcrever abai-
xo os limites deste niunicipio. —
Achilles Marianno de Ascvcdo, ca-
pilão secretario.

'Capital Federal, 15 de julho de
1916. — Major Julio Canavarro de
irégreiros Mello, presidente.

LIMITES
O 20° districto comprehende todo

arrabalde de Copacabana c estende-
se da ponta do Leme, pelas vertentes
dos morros desse nome, da Babylo-
nia, <lc S. João, da Saudade, dos
Cabritos, até a ponta <Io Pires, sa-
guindo dahi á margem da Lagoa Ro-
drigo de Freitas e desta em linha
recta até a rua da Barra, c por esta
exclusive ao mar, na praia do Ar-
poador. •— Major Julio _ Canavarro
de Negreiros Mello, presidente.

DERAM HONTKM
Antigo  306 Acrula
Moderno,.... 149 Gallo
Rio  1_6 Carneiro
Salteado Cabra
2- piewlo  792
3- •  833

981
9S2

Agavs
AH..a
Â Real
Garantia

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

BILHETES »E LOTERIA

Romettem-so bilhetes para o
Intorlor mediante o porto ilo
Correto, — FftANOISCO & C.

Rua Saehet n. 14

UU CASA FELIX
tc-6. RUA DO OUVIDOR, :oS

Filial S praça 11 de Junho n, ji __ Rio
de Janeiro

COMMISSOES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Oa premioi ato pagos ni
Biosrao dia da extracçao.

FERNANDES & C
Telephone ..051 — Norte

794
221
791
464

R 3308

''< iTí_-,a-: <e-*.t ir/u..».*-*, '.áúm
;-Jf> fH ,-.ce',*«|i*ottÉ*i*.i'À-.ri.,» íi- i'A rt tlt, 1

A Cruzeiro
997

Rio, 8-8-916. R 3313

i Bam

863
Ritl-8-8-916 R 331"

|. AMERICANA
293

Rio—8—8—016 R3343

019

rectamt-nte ao Commerciò de todo o
Brasil.

Secretaria, 5 de ..trosto de 1916.

ASS00EA<Í\O DOS BlIPREGADOS
XO COMMERCIÒ HO RIO

DE JANEIRO
RECEPÇÃO A'S uü.-.KTAS-FEIRAS

O conselho administrativo da Asso-
cia.ão do. Empregados 110 Commerciò
<lo Rio de Janeiro, aguarda hoje, no
edificio social, das 20 ás 22 horas, a
visita dos srs. associados.

Rio de Janeiro, 9 de agosto do T916
— Pedro Xavier de Almeida, i" s:_re-
tario. 

lioras da tarde.
K para conhecimento dc todos

manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado, rubricado
pelo presidente e que será fixado
junto ao edifício cm que .uficciona
esla junla. na 2(1" delegacia policial,
c publicado no Diário Officwl desta
capital, Jornal do Commerciò, Paiz,
Co reio da Manhã e Imparcial. —
Oscar Ccsar da Silva, secretario.

Capital Federal, 15 de jullio de
iç)i(j. _ Tenente-coronel Alfredo

- Carlos da Um, presidente. "\

MINISTÉRIO. RA GUERRA

QUINTA REGIÃO MILITAR -

PRIMEIRO MUNICÍPIO
Dt convocação para o alistamento

militar
O tenente-coronel Raplmel Clcmen-

tc Telles Pires, presidente da Junla
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 funecio-
na todos os dias úteis, das 11 ás 15
lioras, om uma das salas do antigo
Arsenal dc Guerra, onde se > acha
aquartelado o 3° regimento de infan-
teria.

Convida todos os jovens <le 20 an-
nos completos no anno de 1915 e do-
miciliados neste nvunicipio a virem
se inscrever até o dia 15 de agosto
do corrente anno, e todos aquelles
que, tendo 21 annos até ..o, ainda não
tenham sido inscriptos nos registros
militares, como determina o regula-
mento para a execução da lei do
alistamento militar.

O 1° município abrange as seguin-
tes ruas e praças: avenida Rio Bran-
co (inclusive) até á rua Sete de Se-
tembro, descendo por esta inclusive;
praça Quinze de Novembro (inclu-
sive) até ao cáes, seguindo por esta
até ao começo -da avenida Rio Bran-
co. ponto inicial. Confina este mu-
nicipio com os 2°, 3° e 40 municípios
c com a bahia de Guanabara.

E, para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado, _ rubricado
pelo presidente, e que será affixado
junto ao edifício cm que funeciona
esta junta, no antigo Arsenal de
Guerra, c publicado no .Diiin'. Offi-
ciai.

Capital Federal, 25 de julho de
1916. — Francisco M. de Anwrim
Carrão, secretario.— Tenente-coronel
_?, C. Telles Pires, presndentiv •*--
~%>i'"

aole is 6 horas
Rio 8—S—916. 3323

Águia de Ouro
c «494

24-11-21-19
RiO-8-8-016

Prnnnofnnfla1- --,—>

127
Rio -8-8-916. R 3342

Resultado de hontem

Antigo. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

Coelho
Gato
Pa vão
Veado

©2*fl__i©Es_a
«BRÂZILEIRO»

o terror das
formigas

Fedidos a
Aires Magalhães & C.

91, S. Pedro

BOLSA LOTERICA
QUEREIS TKAVAIÍ I_iai.ACf.E_l

COM A FORTUNA ?
Conii.nio bllliotcs nn UOIjSA 1/0-

TI.I.ICA. Avenida Kio .tranco
1-2, esquina d» rim dn Assoniblfin,

I.íi encontnireis a renliziicüo ilo
vosso idcul.

VIAS DRIN1BIAS
Syplilòis o moléstias de

senhoras

DU. CAETANO JOV-XH

Formado ooln Facnldtido do
Medicina da Nápoles e Inibi li-
tado por titulos du do Itio do
Janeiro.

Cura especial c rápida de et-
irei'..mentos urctliraer (sem opera-
ç_o), Ri.110rrh.a3 chronicas, cysti-
tes .hydroeeles .tumores, impoten-
cia. Consultas das o ás 11 r das 2
ás 5. Lnreo dn Carioca 10, sob.

GRANDE HOTEI.
_ LARGO DA LAPA —

Cisa para familias z cavalheiros dí
tratami-nto. Optimos aposentos rica.
mente mobilados dc novo. Accessor.s,
ventiladores e corinha de i* ordem.

Emi Telear. "Graiidhotel".

ESCRIPTORIO
Aluga-se um, grande, excellente, hy>

gienico. arejado, com salas de espera
e telephone, por módico preço; na rua
Urnciiayana n. 3, sobrado, lado __
sombra. J 3230

Variantes
52—47-56-27

Rio, 8-8 - S16

Caridade
362

B3R1 ii

R 33411

R 3303

GONORRHÉAS
cura Infallivel em 3 (liai. sem
ardor, ilsando "Goiiorrhol". Ga-
rante-se a cura completa com
um só fiasco. Vidro, 3$ooo, pelo
Correio 5$3on. Deposito gír?l.'
Pharmacia Tavares, praça Tira- j
dentes, 62 — Rio de Janeiro,

*iWaVR8kWrW8i8BE£B&3!8SlimS8B?Í

Fluminense
090S

R331

1079
R 3311

05-7.~S2~2.-9.
Ria_8_8~9it> R 3318

AUTOMÓVEL POPE
Vende-se um doublc phacton, licencaj

pa^as, perfeito estado; ver c tratar com
Bahiano, Garage Fluminense, r. Mariz
e Uarros n. 205. (1S59 S)

ÇUHH RADICAL
Da GONORRHÉA CIIilOXICA on

RECENTE, em poucos dias, por pro-
cessos mod.rnos, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 e 914. Vaccinas de Wright,
Assemblèa, 54, das 8 íi 11 e 12 ás 18.
BERVIÇO NOCTIRNO, 8 ás 10—
— Dr. Pedro Magalhães. R 654.

Vendem-se Tenentes, legitimes; rui
Parani o. t, S, Cbristovão, J, ,,189.)

¦«'«ii *«-

*
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I COBKEIO DA MANHA — Ouarta-feira, 9 de Agosto dè-191G

PEQUENOS ANNU

¦

J. LAGES
MCHIPTORIO E ARMAZEM, RUA

BUBNOS AIRES (ANTIGA RUA
DO HOSPÍCIO N. 8s

Telephone n. 1901, Norte
leilões a realizar-se na semana de 7

t ia de agosto de 1916:
HOJE, QUARTA-FEIRA, 9, ás 4 ho

ris:
leilão de predio á raà Visconde de

Abaeté n. 86.
AMANHA, QUINTA-KEIRA, 10, á 1

hora:
Leilão do grande predio á rua do

Hospício, aSc.
SEXTA-FEIRA, íí, is :a horas;
Leilão no Cies do Porto. Terrenos

lote 365, em frente ao armazem 6.
SEXTA-FEIRA, ii, is 4 horas:
Leilão de dois prédios á Estrada Real

de Santa Cruz n. 1-878, maisa fallida de
Martins & Ramalho.

SABBADO, 12, _ x U hora:
Leilão dc moveis _ rua do Hospicio

n. Ss. armazém.

PENHORES
Leilão de penhores

EM 9 DE AGOSTO DE 1916
GUIMARÃES & SANSEVERINO
TRAVESSA DO THEATRO N. 5 E

LUIZ DE CAMÕES N. I A
in* cautelas vencidas, podendo fer '«forma-
di» ou resgatadas ate á hora do leilão.

LEILÃO DE PENHORES
36 — Rua Luiz de Camões — 36

CAMPELLO & C.a
Fazem leilão ro dia n de agosto de

1916, du cautelas vencidUa, « previnem
Ml senhores mutuários., que podem resga-
tal-11 ou reformai ss atí a hora de come-
çar o leilão.

IMPLORANDO A CARIDADE
For intermedia desta redacção, appellau-.

gura a paridade publica, as iiguintc» ¦••
«horas:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
além disso doenle c «em ninguém para sua
companhia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, com
Ij flimoH de edade completamente cega c
firatytica;

VIUVA AMANCIA, com ti «nnos de
rdade, quani cega;

ANNA EMILIA ROSA, Jidbre Vallú-
nha. viuva, com 70 annot de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, eígn
c aem amparo de familia;

7RANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR
ROS, cega de ambo* os olboi « aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, «n-
fretado, sem recurso*;

VIUVA LUIZA, com oito «lhos mt-
porei)

VIUVA MARIA EUOENIA, polira te-
lha sem o menor recurso pi» • tua iub-
aíitencla;

SENHORA KNTREVADA, da ru* Se-
nl,ur de Mattosiulio», 34, doente, impoisi-
biliuda de trabalhar, tendo rtyis lilhia
tendo unia tuhetTulcaa;

VIUVA SOARES, vellu, («m podertrabalhar;
VIUVA SANTOS, com 41 «nnol de

adade, gravemente doente dt moleatl* In-
curavel;

THEREZA, pobre ceguinJn ttm «ui-
Ho de ningueh;

VIUVA BERNARDINA, com Ji »n-
noi.
e
COZINHEIROS E COZINHEIRAS
ALUCA-SE por 2;$ unia cozinheira quelava e passa roupa a ferro, dorme no
aluguel. Rua doa Ourives n. nj, 1° an-
«lar. (1857 C) S

OFERECE-SE 
unia cozinheira para otrivial, brasileira, na rua Barão deJ.adjtio ii. 15, caía dc commodos — Ro-

«ina. (2044 B) 3

OFFEREOE-SE 
um_ cozinheiro de forno

e fogão, que dá referencias de fiua
condncta, Quem precisar, clirija-se & rua
Campo* ila Paz n. 81, quarlo 7. — Rio
Comprido. (1874 C) M

1JWÍCISA-SE 
de uma boa cozinheira e

uma copeira, na ma Haddock I.obo
». 195. (3219 C) J

PRECISA-SE 
de uma creada para co-

linhar e lavar para 3 pessoa»; ma
Itacurussá n. 62 (Conde de Bomfim).

(3233 B) J
i%:;^:í;in;::i:Bi.*,J!i^flt!iiBíiiiiaiiiiHiiiiiiiiiMiB
BOOIS CÁLICES DESTE PODE- 1
a ROSO ANTI-ACIDO EVITAM I
g AS MAIS GRAVSS DOENÇAS 1

1 Guaranesia i— m
¦¦ijiiBiiiiMiwiiiiyaí^aiiiiMiiiaaiMiiiiaiaiiaiB

1JRECISA-SE 
de uma boa cozinheiro. pau casa de uni ca-sal; trata-se á ave-mda Maracanã 11. 7-7. (1803 B) A

PRECISA-SE 
ile unia boa cozinheira,na rua Liiclo Mendonça 11. 27, trans-versai á rua Mariz e liarros, (2056 B) S

IJllBCISA-SE 
de uma cozinheira de i«. ordem, é escusado apresentar-se quemnão estiver nas condições; rua da Alfan*oegi 11. 165. 1° andar. (t8o8 B) M

13RECISA-SE, para cozinhar c mais aer-. yiç.03, para easa de pequena familiadormindo no aluguel. Exige-se que sejalimpa c seria; rua do Rozo 11. 16  La."iijairns. (,85o B) M

1)RECISA-SE 
dc uma cozinheira, na ave-. nida Salvador de Sá 11, 1S7, sobrado.
(i77J B) M

RECISA-SE de uma cozinlieira; á rua
da Passagem 11. 220 — llotatogo.

(1612 II) J
P

CREADOS E CREADAS
ALUGA-SE 

uma senhora dc confiança,
;>.ira casa dc família; n.i estação Ilono-no Ourgcl, sitio ila J.iboiicabeira,

(J148 C) R
A LUGAM-aE cozinheiras, copciras amas¦tXscccns e dc leito, clc; na rua dós Ou-mes n, 115, i" andar. (3293 C) S

OFFEUECE-SE 
um menino de 13 an-nos, para sm-iço-s lcwis, do que tem

pratica; rua da Luz n, 12, (3200 C) K

I)RECISA-SL 
de unia menina, para aju-dor *i serviços leves, cm casa de pe-quena familia; riu Buenos Aires 11 151si"br-1-1"- (3271 C) S

1JUEC1SA-SE 
de uma creada para lodo. semçn que durma no aluguel. Tra-ta-sc na rua dos Ourives n, 143, sobrado.

(3235 O J
JplItEClSA-SE de uniu crcnrln para todoserviço em cuia *!c 11111 casal; rua Ta-

-í, c;is.i u, 2.) — (V,-tele.
lias

('120 Cl 1

PRECISA-SE 
da uniíi empregada emcasa dc 11111 casal, para ajudar a todoserviço; rua Paula .Mattos 11. 30.
(3165 C) R

"IJlIMCISA-SM 
a. 11111» perfeita-*- iiriiiiiiiidrira o copeira muito

activn e. IImmi, do eoiidiietn afinn-
cada; 11,1 rna I.uiz de Camões 38.

(K 3156) Q
T)RECISA-SE de uma creada para ser-J. viços leves de pequena f.-iinilh; ruaAcre 11. 122, 2" andar. (Il||0 Q S

PRECISA-SE 
de uma creada séria quequeira trabalhar eni serviços domes-ticos. Paga-se 25$; avenida Comes Frei-re n. 129, sobrado. (1918 C) R

PRECISA-SE 
de umn creaJinha para pa-gear uma creança de 3 annos c peque-nos serviço»; á rua da Passagem n. 254—

Botafogo. (ig;7 A) J

EMPREGOS OiVERSOS

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA BRA.ZIL
Rua 7 de Setemtoro I-J. 135

TELEPHONE 5438-Central
¦ar-cnuwtu1

PRECISA-SE 
de uraa moça ou menina

para aervicoa leve» dt um catai tem
filhos; á rua Riadliuelo n. 289. (2076C)S

FBC1SASE 
de uma lioa arrumadeira

e copeira, que seja de confiança; rua
Salgado Zenha n. ij—Tijuca. (1025 C) R

PRECISA-SE 
de um bom ajudante de

cepeiro; oa ma dos Benedictiuos 11.
1, .<• andar. (3008 D) J

PRECISA-SE 
de _m_ menina, branca,

para serviços leves, em casa de peque-
na familia; na rua Sant'Anna n. 157.
casa n. 3. (»<"7 D) J

PRECISA-SE 
de uma perfeita copeira

para casa de familia de tratamento;
eiige-se caria de conducla; avenida Atlan-
tica n, 7^4—Copacabana. (1899 C) R

AI1.UC.AM-S.li 
uma «ala d. '-,¦--.. '-W

quarto, com ou sem mobilia, muito ia-
dependentes, em casa de uma senhora; na
rua i,aría n. 181, 1» andar, 13123 t)J

AT.UGA-SE 
no novo predio da rua do

Rezende n. 193, urra bella sala inde-
ipendente, com todo o conforto e byaiene,
a casa tem telephone. (3294 E) S

ALUGAM-SE 
esplendidos quartos e salas,

com ou aem mobilia e di-se pensão de
primeira ordem i mesa ou a domicilio; sa
rim do' lavradio n. 30, sobrado. (ja88E)S

ALUGA-SE por iao$ um bello quarto,.iAcom -pensio, a rapai de tratamento, no
predio sovo da rua do Reiende n. 193.

(3a95 E) S

PRECISA-SE 
quem tenha pratica de

contra mestre para oíficina de toucas
rua D. Mincrvina n, t4 —para creança;

Estacio de SI. 1940
n. t4
;o D)

PRECISA-SE 
de boaa corpwheiras e

*aieir*a9, na rua doa inválidos n. 65.
sobrado. (3242 D) J

A LUGA-SE uma casa & rua Cos-
¦tlia Bastos; informações e chave
na rua Riachuelo u. 243. Garage
Universal, sr. Teixeira. (S1432)iü

ALUGA-SE 
um bom quarto a casal ou

moço muito decente; na rua Primeiro
de Março n. 95, a° andar, predio novo.

(3168 E) R

RKVUOUUlilUR
IEITT.A. TT3FtTTCa-TT^LTrA.JrA. 3W. OI

Drogas novas
Remédios garantidosDos mais afamadns fabricantes
Preços sem competência

Temos em nosso armazem; uma balança americana, aensivel a
1 gramma, para pesagem gratuita da uosaa freguezia.

_**_*.

PRECIi3i\*-SE 
de unia mocinha de 10

a 13 annos, para tomar conta de um
menino e mau serviços leves; rua Dona
Zulmira n. ai—Maracanã. (1710C) J

IJRECISA-SE 
de uma boa ajudante de

modista de chapéos; á rua Marangua-
pe n, 18 — Lapa. (3291 1)5 S

>RECISA-SE de arrumadeira estrangeira,
boas referencias, Cattete n. 40.

(1817 C) M

PRECISA-SE 
de bons cortadores de ban-

ca e oÊRcíaes para rtbra ponto-es te ira"CavaJier", na falbrica de Calçado "Po-
lar", _ rua de S. Qiristovão n. 553.

(3367 D) J

ÁLUGA-SK 
um rapaz afiançado, com -pra-

tica ds limpeán de c&criptorio ou cepeiro
ou outro qualijuer. Qticni precisar dirija-se
< rim 4o benado n. .117. (i8G(i 1-.) J

ALUCA-SK uma moça dc nacionalidadeit*a!;;ina, salitín lo falar ;>ortt!k".icz, par.:»«i"ilra s árramadeira, dando !;:.»* reic-•.enclas da sim conducla; iratar ui rua daiAlIamlcipi 11. 1 j„, 2" anihir. (.1807C) M
/\M-KI(Ki K SE umn boa cngomnindeira\J uu lavüiiciia Uc lustro, c uma rozi-nlieira; „a ,lr. familia ,le Iratamenlo; á
__ "•' Latiete n. 23, 'nj5'i Sj l<
T)RK0I8A-SH de rierfelta lavailel-

ni t: '•imiiiiiin.-iili-lr.i iiiira rasu
pequena familia. Itua Anilrii-

1'ertenoa .'IO. (K ISIÍSJOt

PRECISA-SlE 
de ora bom photograplio

que seja hábil em retoque de poriti-vos e negativos, avenida Passos n. 55,sobrado. (337a D) J

OUSAS E COMMODOS, CENTRO
ALUGAM-SE 

o predio 378 da rua do
Riachuelo e o i° andar da rua Senador

Dantas 341 ambos tratam-se neste ultimo.
(3019 E) J

ALUGA-SE. 
a rapazes do commercio, uma

sala de frente, com ou sem mobilia; rua
do Riachuelo 439, sobrado. (419 E) J

ALUGA-SE 
a casa da P-aça da Republi-

ca n. 93, loja, ic chaves estão no so-
brado e trata-se na rua da Candelária, aa
com Paulo A. de Souza. (ao6 fi) J

ALUGAM-SE 
boas caiai, pintadas de

novo, com cuintal e muita agua; na rua
Visconde de Sapucahy n. 310. (68a E)S

¦iiiiiiiiiiiinimniiiiiiiiiniiiiiBiiiiiiiiiiiiiHi
SOFFRBIS DO BSTOtoA.O,

DOS INTBSTINOS S DO
CORAÇÃOt USAB A

Guaranesia
m*}mmmmmummmmmm
AiLUGA-SE 

u loja do predio da trrvet-
aa 4o Commercio n. ao; a chave por

favor no ai e trata-se na Secretaria da
Penitencia no largo da Carioca 7. (E)

ALUGA-SE 
a loja da rua Theophilo Ot-

toai n. 101; as cliaves estão por favor
no 103 e trata-se na Secretaria da Penl-
tencia, largo da Carioca 7. E)

GRÁTIS Rico e telz será quem co-
nhecer o Supplemenlo
illustrado do MttNsA-
O EI RO DA PORTU-
NA», onde sao explicados

os meios para obter bem-estar, conforto, saude e posi-
ções sociaes invejáveis. Revela o que fazer para ser
amado, vencer difficuldades e embaraços da vida, fazer
bons negócios, ganhar muito dinheiro, obter bonstempre-
gos e a sympathia dos poderosos, assim como impor
vossa vontade aos demais. DA-SE GHATIS e envia-se
pelo Correio para toda a parte. Escreva ao Sr. Aristote-
les Itália, Rua Senhor dos Passos 98. sobrado,
Rio, ( aixá Postal 60*. Dá-se em mão á rua do Cattete,
223,loja. J 1876

ÁLUGA-SE 
o grande predio da rua Ba-

rão de Ladario n. 9, com dois so-
brados, todo ou separado, com entradas In-
dependentes, para ver as cbaves estão porfavor no 12 e para tratar no largo da Ca-
rioca 7, Secretaria da Ordem da Peniten-
cia. (_•>

ALUGA-SE 
o grande armazém da rua

Acre n. 68; as chaves estão na casa ao
lado; trata-se & rua da Alfândega n. 05,

(1803 E) B

ALUGA-SE 
um bom gabinete, mobilado

e com pensão, a cavalheiros, em casa de
família, á rua do liosario 100. %° andar,

(.13.18 E) J

ALUGA-SE, 
baratissimo, no centro da

cidade, parte dc uma casa, com direito
á sala de ¦ jantar, cozinha o mais compar-
timentos; informações, com o sr, Manoel,
rua da Alfândega n. 131, armazem.

(3.164 E) S

ALUGA-SE 
o i° andar do oredio da rua

do Lavradio n. 184; as chaves ao lado,
no 182, baixos. (3368 li) J

A 
LUGA-Slv a easa 13 da ruo Unr.ío do
Rb Rriiiico, a cinco minutos do cen-

tro, com boa3 accommodações para familia.
(333.1 E) J

A 
LUGAM-SE uma boa sala de Irente e
um bom quarto, em casa de familia;

m rua da Quitanda n. 147, 2" andar.
(3321 E) J

"SUL AMERICA"
SECÇÃO m_ PROPRIEDADES

Rua do Ouvidor 80
. ALUGAM-SE

Os seguinte» predios 1
(As chaves noa mesmos ou conformeindicaçüo dos respectivos cartazes).
LARANJEIRAS — Rua du Laranjeiras

n. 453, com magníficas «ccommodações
para lamilia de tratamento, quintal, etc,
as chaves na mesma rua n. 410. Aluguel
30o$noo.

pLOlUA — Rua Senador Cândido Men-
dei 18, casa 5. com 2 quartos, 2 sala», lui
tíiciiinea _.e,_ Aluguel uojooo.

MATTOSO — Rua Campo Alegre, 89,
com magníficas accommodações para fami-
lia dé tratamento, porio habitavel, luz
electrica, grande quintal eta. Aluguel
SOOlOOO.

VILLA ISABEL — Rua D. Maria
Romana n. 17, casa o, com a quartos, 2
salas, luz electrica, ele. Aluguel 8otooo.

BOTAFOGO — Travessa Honorina a8,
casa 5, com a quartos, 2 sala*, luz ele-
ctrica, etc. Aluguel ioo$ooo.

! LUGA-SE excsllente escriptorio; Uosa-
Lrio, 172, com telephone. 55S000.

(3»«5 E) R

A ILUGA-SE para casal sem filhos o .'
-fJLandar do predio, á rua dos Ourives 85.
Trata-se no armazém. (3158 È) B

ALUGA-SE 
um bom quarto, com pen-sao; na rua 'Sete de Setembro a. 211.

i" andar. (3351 U) S

ALUGAM-SE 
uma sala e quarto a casal

em casa dc familia, na rua dos Andra-
das 118, loja. (3305 E) J

A 
ILUGA-SE um quarto de frente, mobila-
do, em casa de familia; na rua Treze

de Maio n. 37. (3194 h) II

ALUGA-SE 
um grande quarto, a rapazes

solteiros, om easa de família; rua Muni-
cipal 13, 2» andar. (3306 E) J

LUGA-SE uma optima sala com cinco
.das; ã rua da Carioca 4J ¦" andar.

(3273 E) J

AOS DOENTES
OURA radical da Konorrhéa chro-
nica ou recente, tm ambos 01 sexot c
em poucos dias, por proceMos moder-
noi,semdor;Karante-ie o tratamen-
to, Impotência, cancro syphllltico,
darthros. eciemas, feridas,ulceras.
Appl. 606 e 914 — Vaccina de
Wright—estreitamento de urethra; appl.,
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento a«ós a cura
Consultas diárias, 8 ás 12; 2 is
10 da noite—At. Mem de Bi 115.

ALUGA-SE 
ura esplendido, quarto, na

acreditada Pensão Monteiro; rua do
Rosário n. 105, i". (1431 E) S

ALUGA-SE 
um bom quarto de frento

muito arejado, em frente á rua Uru-
guayana, rua Acre 122, 2° andar.

(1442 E) S

ALUGA-SE 
o 2° andar da rua Ouvidor

¦55i telephone S.4Q4. Norte. (144 E)S

ALUGA-SE, 
pare dentista, um gabinete,

3 meios dias; rua Sete de Setembro 177,
i" andar. (2034 E) J

ALUGA.SE 
uma boa sala de frente, com

ou sem pensão; na rua Buenos Aires
n. 44. 2' andar.  (2101 E) K

ALUGA-SE 
uraa magnifica sala de fren-

te, a moços da commercio ou a senhor
de todo o respeito, em casa de familia; na
avenida Gomes Freire n. 154. (ao96E)S

A LUGA-SE uma sala dccentem.cn-
«tl-te mobilada om casa du familia
estrangeira; na rna Silva Ma-
noel n. 56. (S 1869) E

ALUGA-SE, 
por 140$. o sobrado da rua

S. Clemente 87. reformado de novo;
chaves na loja, e trata-se no largo de Santa
Rita n. 6. (2078 E) S

ALUGA-SE, 
em casa de um casal_ do-

cente e de respeito, a outro em iden-
ticas coudivões, uma sala de frente, inde
pondenle. ou metade da casa. com todas as
commodidades. por preço módico, na traves-
sa Costa Velho n. 9. sobrado, próximo do
Mercado. (1940 h).

ALUGA-SE 
o a» andar do predio a rua

do Kosario n. 115. próprio para ate-
lier ou familia. Trata-sc na loja.

(1980 E) J

ALUGAM-SE 
uma boa sala c uma sale-

ta. com todas as commodidades, complc-
tamente independentes, a senhor so do ma-
ximo respeito. Logar central; trata-se na
rua da Quitanda 186, 2° andar. (i983E)J

ALUGA-SE 
em casa de pequena fami-

lia, uma sala com bonita frente para
o mar, a casal ou a moços decentes; na
rua de Santa Luzia n. 222, sob. (1971 E)J

ALUGA-SE 
a casa 190 da rua Menc-

zes Vieira, com jardim c boas accotnmo*
daçies para familia de tratamento.

(3333 E) J

ALUGA-SE 
um bom quarto, a solteiros

ou casal sem fillios. com ou sem pensão;
i rua da Carioca n. 4». sob. (3284 E) S

ALUGA-SE 
uma casa. a rua do Senado

277; trata-se á rua Gonçalves Dias 33
sobrado. (3285 E) S

AULGA-SE, 
por 30$, a casa da rua São

José n. 82, 3 minutos dn estação do
Mcyer, com agua encanada, forrada e assoa-
ilhada; informa-sc á rua Domingos Lopes
n. 259, Paulino. (3266 M) S

AI.UGA-SE 
uma espaçosa sala de fren-

te. com tres janellas a casal, com ou
sem pensão, em casa de íamilia, preço mo-
dico; ti** travessa de S, Francisco de Pau-
Ia a. 6. 2" andar. (3179 E) R

ALUGA-SE 
bom cuarto, a senhor de res-

peito ou a casal ss mtilhus, á rua da
America 19C. (3360 E) J

UIO lll BRASIL
(NOMIO REGISTRADO)

CiBi*a a infSsgrtiisnação e puipgga-
ções dos olhos

___._ocl todas eus pHarm.£icla3
e «aLroertíijri&s

ALUGAM-SK 
dois

nurão, a moços; *
n. 317.

bons quartos e um
ia rua do Riachuelo

(1180 E) S

A LUGAM-SE 2 escriptorios jun-¦ÍXtos 011 separados, no 1" undur
do li.viíiiMiico predio da ruu Mete
de Setembro 209. Tel. 165, 0.

(A 1542) E

ALUGA-SE 
um quarto mobilado, inde-

pendente, em casa de familia; na rna
Silva Manoel 134. (1130 E) R

ALUGA-SE 
pnr 350J o i" nndar do pre-

dio do largo de S. KTancisco_ de Paula
o. 35, por cima da Perfumaria Nunes,
próprio para familia dc tratamento.

(•777 E) M

ALUGA-SE 
o sobrado

Senado, tres («.rartOS»
do lado da sombra. -

ii. 16 da rua do
electricidade e í

(1790 E) M

A LUGA-SK um quarto de frente, em
iTVcasa de familia; na avenida Kio Pran.
ci n. *?7, a" andar. (1011 E) J

,i IOUGAM-SE optimos aposentos,xls;ila do frente, etc., em cnsa de
ímnilin de tratamento; na rua
Primeiro do Março 20, 2° anilnr.

(M 1846) E

ALUGA-SE. por 110$. o nredio . rua
XJUicneral 1'çdra 134; chaves no n. 138;
trata-sc na Companhia -ile Administração
Garantida, a rua da Quitanda 68.

(103.1; E) S

ALUGA-SE 
uma excetlente sala, na rua

Senador Dantas 85; electricidade e ja-nellas; 6o$ooo. (3303 E) J

ALUGA-SE, 
oor 85$, o predio a rua Dr.Carmo Netto 138; chaves no n. 131;trata-so na Companhia de Administração

Garantida, a rua da Quitanda 68. (1933EJS

ÁLUGA-SE 
unia sala com divisões, pro-pria para escriptorio, no i° andar darua Theophilo Ottoni n. 83, Trata-sc noarmazém. (3208 E) R

A RXIAZEM — Aluga-se um bom arma-.«.izcni, com bastantes fundos, próprio paranualquer negocio ou industria, á rua doiLavradio n. 74; trala-sc na mesma ruans. 18 e 20, casa Giorelli & C.
(3840 E) J

ALUGA-SE 
uma esplendida sala de Iren-

te. independente, em casa de uni casal;
na rua dos Andradas n. 51 i*> andar.

(1973 E) J

ALUGA-SE 
um esplendido commodo mo-

bilado. a um senhor de tratamento, em
casa muito confortável, -com bom banheiro,
luz, telephone; avenida Mem de S4 n. 95,
perto da praça dos Governadores.

(1997 E) J

ALUGA-SE 
por 160$ a ioja e sobrado da

rua dc Sant'Anna n. 216; tmta-sa na
rua da Alfândega n. 12, Peixoto St C.

(1716 E) J

ALUGA.SE 
a casa da rua Theophilo Ot-

toni n. 202; trata-se na rua dc <S.ín
Pedro 188 onde estão es chaves.

(188a E) V.

ALUGA-SE 
por 50$, uma boa sala, com

entrada independente, para casal sem
filhos ou moços do commercio. tendo cozi-
nha, muita agua e luz eleclrica, querendo-,
ira avenida Ferraz, . rua Co9ta Bastos
41. 10. próximo á do Riachuelo. (i8i)6E)R

A LUGA-SE uma modesla cara cnr.i duas
X3.SDÍas. dois quartos e mais commodida-
des, muito próximo da rua do tRiacluiclo;
trata-se c manda-se mostrar; na nm Sc-
nador Pompeu n. 171. (18S9E) R

ÁLUGA-SE 
o vasto armazem da rua S-

nhor dos Passos n. 165; as chaves
no n. 167. inarmorista; trala-sc na rua
General Ilocca n. 309. (1912K) B

ALUGA-SE 
um quarto, com ou sem mo-

bilia. a senhor de tratamento, em casa
do familia, tias mesmas condicüei e sem
outros inquilinos; rua Genar.il Caniara, pro-
ximo â rua dos Andradas; traUr. í mesma
rua 147, i° andar. (1108 E) J

ALUGA-SE 
quarto mobilado, com 011 sem

pensão, em casa confortável^ tem banho
quente, gaz, electricidade; av. Gomes Frei-
re 144. (3111E) h

ALUGA-SE 
um bom quartj eom entrada

Independente, em casa de familia; na
avenida Passos n. 44, sobrado. (i954l'.)J

A 
LUGAM-SE uma sala
bilado; na rua Paysandu

uni quarlo, ir
n. 37- ,(1031 E)

ALUGA-SE 
a loia da rua da Misencor-

dia n. 77; as chaves estão na mesma
rua n. 54 (onde se trata). (3216 E) J

ALUGAM-SE 
uma sala de frente e uma

de jantar, cozinho, etc., 100$; na rua
d;-. Misericórdia n. 57, 1° andar. (i3-°E)J

IM E SANTA THEREZA
dois bons quartos, bem mo

. . pcsioas de tra
rua ojaijuim Silva 110. sobrado. (F)
ALUGAM-SEbilados. para pcsioas de tratamento,

A LUCA-SE em casa de familia. uni bom j
JrVcommodo de frente, na rua Senador:
Dantas. 27. (1838 E) M

g^1»r~—
ALUGAM-SE 

as casas da rua do Trium.
pho ns. 18 e 20. Santa Thereza; as

chaves estão á mesma rua n. 16. e tratam-
so á rua Io de Março n. 87. (14.19 !•') S

ALUGAM-SE 
boas casas coin todo o cou-

forto, «ara pequena famílias; na rua
D. Polyxena n. 70, Botafogo. (1886 G) R

ALUGA-SE 
uma boa caía por 140Í, a

rua D. Marciana n. 5, com duas so-
Ias, tres quartos, lu» electrica, gaz, etc.

(1895 G) R

A LUGA-SE esplendida sala de
-Catfrento mobiltitl.i . perto do mar
om casa de familia l'r*ince/.nii; na
rua Corrêa Dutra 7S. (J3365)G

ALUGAM-SE 
sala e quarto de frente,

Independente, em caas de família; na
rua Bento Lisboa n. 52 (Cattete).

(3320 G) J

ALUGA-SE 
excellentc sala do frente,

em porio, assoalhada e illtiiuinada a luz
electrica. em casa do familia; rua Buarque
de Macedo n. 36. (3252 O) a

ALUGAM-SE 
aposentos mobilados, com

todo o conforto; na rua do Passeio
n. 70. (1872 Ul J

A 
(LUGAM-SE juntos ou separados os an-
dares da rua dos Arcos n. 41* Pode

ser visto a qualquer hora. (1911 ") K

ALUGA-SE 
em casa de familia estran-

«ira, confortável quartos recentemente
mobilado, muito ar, luz electrica, banheiro,
só . casal sem iilhos ou cavalheiro sério;
aa rua do Rezend» n. 161. (7795*')K

A IjüGA-SE o predio da ruu
?íÃiConde Lago n. 56; trata-so na
rua do Hospício 38. com o sr.
Jorce Pinto. ___• (J 3338) P

ALUGAM-SE 
magníficos aposentos, a ca-

valhelros. com mobiliários novos, linda
vista para: ó mar, banhos quentes fr»s;
•praia da Lapa, 60» (3331 *) 1

ALUGA-SE 
um sobrado, na rua Lapa 63;

trata-se na rua Francisco Muratori 3.1,' 1 10 ás 14 horas. (33<>4 I') J

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

ALUGA-SE 
a casa da travessa Januarla

n. 15» entre Senador Vergueiro e ave-
nida LigaçJo, está aberta das 9 da manhã
ao meio-dia; tnata-se na rua do Hospicio
n. 23, loja. (1090 G) J

A 
LUGA-SK, por 70$ mensaes, a casinha
8 da avenida á rua D. Marianna n. 14;

as chaves estão no n. 5. (2009 G) J

A LUGA-SE a cosa da rua Barão
-£*lde Guaratiba n. 35. As chaves
estão no sobrado o trata-se na
travessa do Ouvidor 15. (B1907G

ALUGAM-SE 
sala equarto com pensão ou

sem, a casal ou rapazes de tratamento, a
rua do Catete, 105, sob., tem telephone.

ALUGA-SE 
a casal ou a cavalherio só

um magnifico aposento, com pensão, a
rua D. Luiza, 63. (183'/ "-.) M

ALUGAM-SE 
optimos quartos e salas,

com ou sem mobilia, com ou sem pen-
sao, em espaçosa casa em centro dc jar-
dim; tratamento de familia estrangeira; na
rua das Laranjeiras 11. 275. (1862 C)

A 
ILUGA-SE uma losolendida casa ; com
todas as commodidades para familia dc

tratamento, á rua Euphrasia Corre» n. 26,
antiga Marquez ados Santos, com gaz, ele-
ctricidade e porão habitavel. (1815 G)M

ALUGA-SE 
a casa 11. 24 da rua Tavares

Bastos, com dois quartos, duas salas,
um grande porão, fogão a gaz e tudo o
mais necessário; as chaves estão no arma*
zem da esquina, onde se trata. (1671G) J

ALUGAM-SE 
magníficas casas na avem-

da Bella Vista, com accommodações hy
lienicaü na rua Euphrasia Corrêa n. 42,
proaimo eo largo do Machado. Aluguel
sis$; tratase com o encarregado.

(8189 G) J

A LUGAM-SE aposentos com pen-
•Asão, confortáveis, desde 48000
por dia e 100$ mensaes, luz ele-
ctrica. telephone, etc. e nn>a bella
sala de frente. Pensão Familiar
Praça José de Aloncar 14, Cattete

(B 560) G

ALUGAM-SE 
majnificas e amplas casas

na avenida D. Luiza, com boas accom-
modações e installação electrica; na rua
V-.ihrasia Corrca 41, próximo ao largo do
M; hado- trata-se com o encarregado, Alu-
guel, 130*000. (3iB7 VI J

ALUGAM-SE 
desde 150$ mensaes, opti-

mas salas de frente c quartos, para ca-
saes e cavalheiros de tratamento, ricamen-
te mobilados, com pensão de primeira or-
dem, garanlindo-se todo conforlo, a rua
Buarque de Macedo n. 71, próximo dos
banhos do Flamengo. Telephone n. 4359.
Central. ___________11

A 
I.UGAM-SE magníficos cômodos. a ea-
valheiros e moços do commercio, na

confortável avenida Commercio, na rua
ICI/ristovão Colombo n. 38, próximo aos lar-
«o do Machado; trata-se com o encarregar
do a qualquer hora. (8284 01 J

ALUGA-SE 
um bello commodo. complc-

tamente independente, com luz e todas
•s commodidades; rua do Cattete 85, esqui;
na da rua Barão de Guaratiba. (348 i.J 5

ALUGA-SE 
em casa dc familia, por 40$,

um espaçoso quarto independente, com
lur. electrica e telephone. Bondes a porta
o banhos do mar próximo. _____Z__Z.

ALUGA-SE 
o i° andar da casa da rua

Honorio de Barros n. 8. (1850 O) b

ALUGAM-SE 
tres quartos, com coniniu-

nicação. com ou nem pensão, çom ou
sem mobilia, defronte dos banhos de mar;
na praia do Russell 192. 0849 G) i>

ALUG 
VSE o sobrado do predio . rua

do Caltete 11. 183, com tres salas, qua-
tro quartus, banheiro, cozinha c griincle
quinta:. Aluguel 213S mensaes. As chaves
estão ua loja e demais informações.

(1993 G) J

A 
LUGA-SK por 100$ unia casa com tres
quartos, duas salas, cozinha, tanque e

chuveiro; na travessa Barão de Guaratiba
n. 36 (Cattete); trata-sc na mesma.

(1990 G) J

ave-
ALUGAM-SE 

divcisas casinhas, na
nida da Gloria, rua do Cnttcte n. 123

„ 101$ cada uma. As chaves na casa. 15 e
tiata-Bc com Psiulo Passos & C, a rua
dc Sinta Luiza 202.  

______ >

por
ALUGA-SEnandes C
ina rira da Alfândega n

70$ a casa da rua Ecr-

12 
" 

Peixoto & C.
(1712 J)

ALUGAM-SE 
as casas para família de

tratamento, á rua Real Grandeza ns.
326 e 328, tendo sete quartos, diras salas
e todos 03 melhoramentos modernos; a cha-
ve por favor no n. 33o c trata-se na ave-
nida Central n. 153, cinema Avenida, coin
o gerente. Preço, i7j?nno. (1869 Ij) S

XÍ.Ci
Raz
10S,

UGA-SE a boa cnsa da rua Benjamin
onslant n. 152. com bons commodos,
> elcclricidade; clinves na mesma rua
armazém; tratar uo largo da «atalha

, armazém. (i"<3 G) K

A 
ILUGA-SE por 45$. em casa de fami-
Ira, um bora quarto de frente, mobila-

do. Rua D. Carlos I n. 94, OiUett.
(1879 G) R

A LUGA-SE. na rua General Severiano
86, casa dc familia. uma sala de fren-

te. co"1 npnsãn n moliilia. oor no$. e mais
dois quarios. a 90$; so a pessoas de trata,
mento; pagamento adeantado. (66r G) S

ALUCA-SK. 
em casa de senhora de res-

peito, predio novo. com todo o confor-
to moderno, 2
Carvalho de Sá
Machado.

quartos sem mobília; rua
n- 3.1-A, junto ao largo do

(6í6 G) S

Tinfuraria Rio Branco
29- AVENIDA MEM DE SA'-29

Attende immediatamente aos chamados pelo telephone —• Cen-
trai 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa o terno
nor 38000; lava por 5$000; tinco a roupa som desbotar —« Espe-
cialidude em trabalhos em roupa de senhora.

PREÇOS MÓDICOS J1880
ALUGA-SE 

o predio n. IX, da rua Ge-
neral Polydoro n. 55, Botafogo, tem

electricidade. (1383 G) R

AlkUGA-SlS 
o pavimento terreo do pre-

dio n. 212 da rua líenjamin Constant
chaves no n. 108. (:gi4 G) B

A'LUGA-SE 
unia sal aou um quarto, ri-

.canientu mobilado, com pensão; na ruu
doCiissrSna n. 2, Gloria. (2000 G) S

ALUGA-SE 
em casa de uma senhora cs-

trangeira, uma sala mobilada, a casal
de tratamento ou a cavalheiro, independeu-
tc, bastante arejada c com linda vista; na
rua Barão de Guaratiba n. 29. Oaitetc.

(3J-'ü G) J
A LUGAM-SB lindas casas á rua<AD. Marciana 87 (230$) o 93
(280S000). (B 3130)tí

ALUCA-SE 
um bom quarto de frente,

com janella, á rua Real Grandeza n. 121,
Botafogo. (3250 G) S

ALUGAM-SE 
duas moças, para ajudantes

de costura; rua Cattete 214, casa 24.
(3273 G) S

ALUGA-SE 
a confortável easa da travessa

Cruz Lima, 29 casa II próximo aos
banhos de mar; as chaves estão no armazem
da esquina e Irata-se na rua da Candelária
22 com Paulo A. de Souza, H

A'LUGA-SK 
cm Copacabana, 4 rua Qua-

tro dc Setembro, as casas de ns. nS
e 120, por 200$ mensaes, tendo os se-
fiuintt-s commodos: cinco dormitórios, dois
banheiros, copa, cozinha moderna, com lu*
electrica c sraz, (1944 H) R

w*________)__\^*% ff \.^_s\____*\^__\\W^m

A 
LUGA-SK a casa da rua de N. Se-
nhora de Copacalnna n. 101a (casa I);

tem duas salas, dois quartos, cozinlia, quarlo
com banheira esmaltada, W.-C. e quintal;
illuminada á luz electrica; as chaves retão,
nor favor, na casa IV; atuRuel 124000.

(140 11) S

Multiplica as
Forças

II|1L \
'-^ili^^JSljt*^---. Y%.'i&$_*T ~í!_tyãíf^k

I
M.dai':

Quando uma mulher usa
o sabão Sapolio, multi-
plica o seu poder na Íim-
peza. Trabalha pouco, porem faz muito,
pois não ha nada que possa cgualar ao
Sapolio. . Tambem econovnisa esforços

e material porque não se desperdiça.

LIMPA LUSTRA
A venda em toda a parle,

O vtrdadeiro tstá marcado

ENOCH MORGAN'S SONS CO.
New York

ALUGA-SE. 
em Copacabana, unia casa,

com tres quartos, duas salas, cozinha,
banheiro e bom quintal; os chaves eslão na
rua Egrejinha 32. (3265 II) S

ALUGAM-SE 
unia sala mobilada, por

100S, c um quarto. Dor úo$ cm casa
nova, de familia; Paysaiidú 170. (,1.|i.íG)l

ALUGA-SE, 
por 450$. o predio a* rua

Humaytá 161; cliaves 110 mesmo; trata-
se na Companhia de Administração Garan-
tida. i rua da Quitanda 68. (19J6 G) b

ALUGA.SE 
a casa 11. 6 da rua Bento

Lisboa n. 79; as chaves no 11. 81, tem
tres quartos, duas salas, cozinha c quin-
tal. (31/6 G) R

ALUGAM-SE 
a 90$ duas casas na tra-

vessa Conimcndador Oliveira Botafono,
ns. 14 e 16; trala-se na rua da Passagem
n. 118. (3140 G) R

ALUGA-SE 
grande sala com vista -para

o mar e jardim da Gloria, com entrada
independente, para .pessoas solteiras; na la-
deira da Gloria 37. (3U1 G) J

___ LUGA-SE, á rua ÍJossn Senhora '-"-
XVuacitbana n. óóo. dois bons commodos
para casal ou cavalheiros. (.1274 Ü) ^

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E IWOí

A LUGA-SE a casa da rua oroneCl Te-
-Ti-dro Alves 3S5 uropria uara lamilia de
tratamento, oom banheira foxão a gazl nn
electrica e todos os reiitii^itos dc liyfrteno;
tem tres quartoí, duas sulas o trei áreas,
sendo duas cobertas; alucitel i6^Ç; acha-
se aberta das 2 ás 4 horas; tr.ita-sc no
Mercado Municipal, á rua V io a 16.

(1673 D s

ALUGA-SE 
por preço barato, boa çasacom tres quartos, duas ^sal.is ,.- hom

quintal. Iuforma-se á rua Cardoso -'.:!-
nho 11. 7, escriptorio, Praia Fonuo-.i.

(1911 li }

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega — 108 — i° andar

DIRECTOR : — DR. DRUMM0ND ALVES
Cursos eeuaes «os da Escola Normal. CURSOS 1>R ADMISSÃO A'

ESflOI/A NORMAL. Cursos Conimcrclaes, Cursos de Preparatórios para
Sumeí-no Colíegic, FeVro II, preliminares á matricula nas.Faculdades c Escolas
Superiores da Republica. Cursos especiaes paru candidatos 11 exames de admissão
aos Collezios Pedro li, CoUcnio Militar, Escolas Naval c Militar. Cursos espe-
ciaes de Physica e Chiniica e Historia Naiural. com aula,; pratica?. Corpo docente
competente. — Telcph. Norte U99. - PREÇOS MÓDICOS. (M 6320)

ALUGA-SE 
o predio da rua Buarque de

Macedo n. 18. pcrlo da avenida Beira-
Mor; trata-se na rua Machado de Assis 2.

(3=3i G) J

ll!»l!llffl;!'S!?'aiíSai:!!a!!!!!H!:«íliil!T!Ki;s«láíB
OS QUE SOFFRHM DO ESTO I

MAGO DEVEM USAR |

Guaranesia |
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ALUGAM-SE 
a 90$ duas casas na tra-

vessa Commcndador Oliveira, Botafogo,
-ns. 14 e 16; trala-sc ira rua da Passagem
n. 118. (101a G)

ÁLUGA-SE 
a casa da rua D. Carlos I

n. 125; aluguel meusal :,|o$: as chaves
no n. 103. (3.159 G) J

ALUG.VSE 
um bom quarto com luz clc-

ctrica, cm easa de familia; na run
Bainbina 139, Botafogo. . (3193 G) R

A LUGAM-SE boas salas e quartos, de
f—25 a 70$; na rua João Alves aa.

(1.111 R)

ALUGA-SE 
a casa da rua Sara n. 72,

tem bons commodos amplos e arejados, a
tem bons coaimodos amplos e arejados, a
chave está 110 11. 15 e traln-so na rua
dos Ourives £4. Aluguel, ijo$ooo.

(583 D R

ALUGAM-SK 
as casas da Villa Kdilli

n. II e III, á rua Coronel Pcdrp Alves
n. 379, com forjão a R.ir, elcctricidade e
demais requisitos de bygiene, próprias para
pequenas familias de trauiuiento;, aluguel
132$; trala-se 110 Merendo Municipal, rua
V, 10 a 16; chaves 110 11. II, (4-' I) g

ALUGA-SE 
a casa da travessa do Aguiar

n. >|, com duas salas, dois quartos, co-
rinha e mais dependências. Aluguel, 80?!
a cliave no n. 19. ('?!" i> M

LUCA-SE por 130? a casa moderna da
rua da America a. 36, com luz electri-

ca e «az. Trata-se na mesma, dus 9 as 10
e das lã is 3. (3189 D R

A -LUGA-SE a boa vivenda, com confor-
Átavcis accommodações, magnifica vista
¦para bahia de Botafogo; rua Macedo So-
brinho n. 07. Trata-se na travessa João
Affonso n. 49 (Humaytá). (3201 G)J

EME, COPACABANA,
IPANEMA E I.EB1F

ALUGA-SE 
por 142$ a casa da rua Buar-

que n. 43, no Leme, com duas sala»,
tres quartos, etc. chaves na phanuacia.

(1-73 ii)

ALUGA-SE 
por 100$ boa cosa com duas

salas, tres quartos, gaz, electricidade e
todas as dependências, a rua fercira Pas-
sos n. 38, Copacabana. Informações â
avenida Atlântica 762. (843 H) B

ALUGA-SEnida
da

por
Atlântica

Mfandega n.

350$ predio da ave.
io; trata-se na rua

Peixoto ô C.
(1717 IU Jm

A flTjTJGÂ-SE um liom sobrado eom
•diluas boas salas, quatro quar-
tos, quarto para criada, terreno c
mais dcpcndcnciAj. Rua do lja-
vradio 118; trata-so na loja. Por
270$000. (M SOS)

ALUGA 
S

teiros, ci
n. 1 :S

SE uma sala para moços sol-
com pensão; na avenida Passos

(S25 E) M

ALUGA-SE 
a sala de frente com duas

jane'las para o larRo do Capim, inde-
pendente; na rua de S. Pedro II. 108 2".

(1821 E) M

I.UGA-SE o 1° andar da rua G. Cama-
Lra 11. 162; traia-se ua loja do mesmo.

(20lí II) J

,4 LUGAM-SE, cm casa de familia estran-
XXlícíra, dois nuartos. mobilados c com te
lephone, á rua Evaristo da Veiga n. 20,
pror.imo á Avenida. (1755 •'•) -'

E MOLES TI AS DO PEITO usem sempre o

Q 
"Karope de ÇrindeSia"

^"* OI© OLIVEIRA JTJKTIOR
Poderoso CA___,_ML.A__XTTT__l, T03MTOO B EXPECTORAKTTE

Pedir e exigir sempre: "GRINDELIA OLIVEIRA JUNIOR"
/l A' ventla em Palpsi* pharmdcia e drogaria Araújo Freitas * O. - Rio de Janeiro CV

WV^ ^**1 lllll IMIIIIBI II |U '_ir-*_______m_7*mtm__Umm_w_mmmm__Bm_m_Wm___W__^ __W 
^^•fj

ALUGAM-SE 
escriptorios,

sembléa 52, 1" andar.
na rua da As*

(.1250 E) S

l LUGA-SE esplendida sala dc frente, eni
.fVcasa dc iamilia de tratamento; rua da
Carioca 40, 2" andar. (n.u E) J

i LUGA-SE esplendido quarto, cm casa
-l\.W familia. n rapazes ou senhor; rua da
Carioc* 40, 2" andar. (3130 E) J

A MI
-íxte.

LUGA-SE um bom quarto independen-
doia moços do commercio* ria rua

Buenos Aires 11. 237, sob- (3352 E) S

A I.UGA-SE uma sala, própria para medico
il cí advogado, cnm sala do espera c te-
leplionc; rua Sete de Srtcinbro 133.

(20.13 E) J

A I.UClAM-SK, nara escriptorios. !>oas sa-
/Vl;:3. com saradas para o iardim da praça
IS dc Nu>cii,bio; rua Clapp 1. (366 E) S

i l,rí..AM-SK dois optimos nuartos. prc-
2\ço reduzido, casa lc familia; rua Con.
sliluitão vi c M. floriano 71. sobrado.

(1317 E) J

i LUGA-SE, por 30$ o predio a rua Ge-
2Mner.1l Pedra 1.12-VI; chaves no 11. 138;
trata-se na Companhia de Administração
Garantida, i rua da Quitanda 03. (to,14E)Sl

ALUGAM-SE 
as casas da rua Joaquim

Silva ns. 92 e 94, Lapa, complciamcn-
te reformadas e modernamente preparadas,
contando cinco maKnificos quartos, luz clc*
ctrica e Raz, para luz e cozinha; tratar na
mesma rua, canto do beceo do Império,
venda, com o sr. Valentim. (1797 I;)M

ALUGAM-SE 
dois bons quartos; na rua

da l.apa 11. 28; trata-se na sapatarla.
(1833 I') M

ALUGA-SE 
o assobradado predio da rua

(Oriente n. 33, com quatro quartos,
duas salas e mais dependências, illmnína-
do a clcctricidade. Para ver e tratar no
n. 31. (1992 io j

i LUGA-SE linda casn ,por 71$; tratar
a\c ver á avenida Mem dc bá n. 157.

(1804 F) It

VLUGAlf-SE 
bons commodos, á rua dos

Arcos 11. 41, andar terreo, (15:0!-') lt

ALUGA-SE por 160$ a casa da rua Ge-
neral Menna Barreto n. 161; trata-se

na ma da Alfândega n. 12, Teixoto & C.
(1714 G) J

ALUGAM-SE 
dois bons quartos. e:n casa

de familia, a senhoras que trabalhem
fora; na rua Chefe Divisão Salgado 11. 23
(Gloria). (1919 G) R

AI/UGAM-SE dois quartos juntos ou se-
-íxparados e independentes, bem mobila-
dos, á rua Barão de Guaratiba n. 27. Cat-
tete. (911 G) J

A 
I.UGAM-SE barato, bons commodos e
casinhas; na rua General Severiano, 74.Tratar com o encarregado sr. Eltzcu.

Í329 G) J

A 
I.UGA-SE
duas

um quarto mobilado, com
j'anel!ai, muito arejado e tendo

lua electrica. em casa de familia; na rua
Dr. Corrca Dutra 24. (iqjS G) J

ALUGAM-SE 
em Copacabana, á rua Qua-tro de Setembro, casas da avenida de122, por 80$ mensaes,

forto moderno.
tendo todo o con-

(1945 H) R

ALUGA-SE em Copacabana, um bom
predio muito perto da avenida Atlanti-ca, cm centro dc terreno, com cinco quar-tos. duas salas, gabinete, etc; trata-se narua Marinho fl. 84. d9«iH) J

ALUGAM-SE 
os predios da rua Ipane-

im ns. 83 e 91.  (3221 11) J

ALUGA-SE 
. casa da rua Ipanema si,Copacabana; as cliaves estão no n. 65.
(3145 H) iR

A LUGA-SE
jtXjinha; 4 quartos.

predio n. ia da rua Eare-
, ,- tos. 2 salas, «c.; electrici-dade. fogão a gai. etc; as chaves, porobséquio, . rua Egrejinha n. a8. armaíem;trata-se i rua da Alfândega o, 30. .. and.

- Í32.3 B) S

AIAJGA-Slv 
o grande armazém da rua

Visconde ds Itauna ns. 32 t 34; tra-
U-íc no "Fluminense Hotel". (I)

AI^UGA*SK 
unia boa loja com ,t portase perfeitamente montada; Visconde Sa-

pucahy 176. (439 I) S

A LUGA-SE a casa da rua Coronel Pc-
X\.dro Alves n. 385. própria nara familia
tratamento, com banheira, fo^ão a (faz, luz
luz electrica e todos os requisitos <le hy-
gione; tem 3 ouartos, 2 salas e 3 áreas,
sendo a cobertas; aluguel i6z$; acha-se
aberta das 2 ás 4 horas; trata-se no Mer-
eado Municipal, rua V 11. 10 a 16.

(422 I) S

AiLUGA-SB o predio da rua de S. Fran-
.cisco da Prainha ti. ai. (1765 1)'J

ALUGA-SE a casa A^rtia Atila n. 7,j-jLproxima á de Santo Chriso, para peque.na familia; a ehavo está na rua Orestc
n. 49, que fica próxima. (1703 I) J

ALUGA-SE 
o sobrado 11. 81 da rua Santo

Christo, com 3 quartos. 3 salas, grande
quinial, etc; chaves no ro. (14.14 1) S

ALUGA-SE 
por 95Í a casa da rua da

Gamboa n. 265; trata-se na rua da Aí-
fandega n, 12, Peixoto & C. (1714 I) J

AIfUGA-SE 
por 150$ o sobrado da rua

Visconde de Itauna n. 285; trata-se na
rua da Alfândega n. 12, Peixoto tf C.

(¦715 D J

ALUGA-SE 
o grande armazém da rua

da Gamboa n. 137, por preço baixo.
Chaves no sobrado e tratar na rua de São
José 2Ú. (1824 I) R

ALUGA-SE for preço barato, boa ca'a
_ com dois quartos, duas salas e bom

quintal; informa-se na rua Cardoso Mari-
nho n. 7, escriptorio, Praia Formosa.

(1912 I) J

ALUGA-SE 
a casinha da rua do morro

da Providencia n. 70, com dois quartos,duas salas, cozinha e quintal; ús chaves
estão na mesma e trata-se na rua de São
ChristovJo n. 537. Aluguel, 40$ooo.

(3344 D J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Leonço deAlbuquerque n. 71, tem duas salas, tresouartos, sa,ela, quintal e agua com abun-dancia; as cbaves no armazém defronte etrata-se na rua do Ouvidor n. 2 bote<""¦"¦ fi-o* 11

ÜMUIf Y, ESTACIO
e rio _mm

ALUGAM-SE por preço módico, a) ca-sinhas novas na rua Campos da Pazns. 124, na o 130, com optima! accom-modações, electricidade, quintal, clc. Tra-Uhjj na.rua üntíusittoa a, 41, Restau.«»« Yvil, {[,,39 J) 1

A LUGA-SE. por 140$. a casa da nu Ea.xVrao de Pelropolis 11. 103; a5 dia-c, ea
undos 

"• 'aI; lraU-!C °UV'Jor V. "brad™.
_____: (ma j) j*
ALUGA-SE em casa de familia, uni.i"bo"aAsala de frente o dois quartos, 11 pe*.«oa decente, Travessa Navarro n. 52
—_  (818 J) X

A^G'VM',S-''' 
b,on''. «""'"iodos, alguns In.dependentes, desdo lof a 40Í, eslas sa-Ias do frente; na, rua Mattos Rodriguesn. 35, antiga do Leste. (861 1) ,s

ALUGAM-SE boas casas, em conta noCatumby; trata-so 1 rua Magalhãe?' a--
 ("31 J) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Gonçalvesn. 10, Catumby; as chaves eslão noarmazém da esquina e trata-se ua rua llad-dock Lobo ii. 6;. (1S17 I) a

ALUGA-SE por 45$ metade de uni pe-
queno clralct (sala e quarto com ser-ventia em toda casa), luz electrica eu-Na avenida 1'aulina tt, 2, junto da Vg-ela0/95 

J) Mdo JKstneio.

A 
LUGA-Slv uma casa. com Iodas ns com-modiiRdes; rua ile S. Carlos 74; trata-se na mesma; aluguel looif. (2018 J) /

ALUGA-SE, por i2a$ mensaes, o predio4-iii. 53 da rua Dr. .Mattos Rodrigues,antiga Loste. com ires salas, tres quarlos,cozinlia, elc.j as chaves estão 110 ti. 55. on.lese trata. (,.„;, }) „

ALUGAM-SE, imitas ou separadas, iulojas dos predios da rua Machado Coo-llio ns. 148 e 150, próprias para qualquernegocio; aa chaves 110 146 da mesma run;trala-se 11 rua da Alfândega n. 95.
. (1701 J) J

ALUGAM-SE 
os predios dd rna Presiden-te liarroso ns. 85 c 87; aluguel 1 mS;as chaves estão na venda dn esquina da avo-mda Salvador de -Sá, c Irnln-se á rua Eva-nslo da Veiga 2. (1852 J) S

AIvUGA-SlC bom quarto com divisões in-Xiterniis e ntilnlafi na rua da Luz 11. 110,Ria Comprido, (3217 J) J
ALUGAM-SK 03 «fói-; prédios moderno*ii.da rua D. Cecília ns. 23 e 27, Rio

Comprido, cuia construcção finaliza cm pou-cos dias. Quatro quartos c demais depen-
dencias, com todo o conforto., Tratn*se n*>
ii,i 29. (3151 ,i)n

A I.rC.A-SH um bom porão, cm casa de
xXfamilitt pespeitavol, para casal sem fi*'lhos ou senhoras sós; na nia da ISstrella
11. 2, Rio Comprido; (;|ií'-' J) It

A LUGAM-SE ns rasas da rua Itapirú'
Xjliis. 30c, 309 c :y.i, com dois quartos,duas salas, tuz electnca c o mais uecessa-
rio, a ií5$ adeantados u outra por 70$;iiala-se no li. 327, onde estão as chavei.

U20Ó J) U

,i LUGA-SE a casa da rua D.r liodrign
/Vdos Santos 11. 29, com 4 quartos o dur.-
salas; Machado (oclho. (3249 J )J

A I.UGA-SE uma casa com enlfail.i ,-„>
x'\lado, que serve a (pequena familia e
que trate bem a casa, por aluguel barato;
na rua da Luz 11. 90. futura avenida, Cha-
ve; 11. 86. Kio Comprido. (.1337 J) J

ViLUGAM-SE duas casinhas, «ra fami-
i"l!ia ipcqucna, a 45$; na rua da Paz OS.
Itonde de cem réis. (3333 J) .í

AI,UGA-SIC 
um quarto de frento, e::i

casa dc um casal sem filhos, a uma
sculior.i só; na rua Santo Henrique n. Ka
(casa 4). (411. K) .(

AT.UGAM-SE. 
á rua lladdock Lobo .•,-¦--,

.bons aposentos, com ou sein pensão, a
eavalhciro do tratamento; dá-se comi,Ia a
domicilio. (C74 K) S

A LUGA-SE, pur 250$. a casa da rua Ge.
xVneral Koca 115, Fabrica das Chitas;
tem d qii;uto.-i, porão habitavel e vasto ter.
reno na frente; não sc aluga para casa dc
commodos. (n.};K)J

Ar.UCAM-SK 
bons o limpos commodos,

na respeitável casa da rna Haddock 1,0-
bo n. 36, ilesdu 25S .1 40J. tem grande
larguC2a. {$6<í K) li

A I,UGA-Slv, - rua dos Araujos n. 75, 1
XXcasa iii -; as chaves iio porão, n. 6, ^trata-sc á rua Conde dc Ilomfim n. 117.-

(1253 K) R

AI,U(ÍA-Slí, 
com contrato dc um anno,

no mínimo, a esplendida casa da run
Dr. Campos Salles n. 117-Ã, Haddoclt
I.oho, com todo conforto, para família de
tratamento; as chaves no n. 115, (isi5K)j

ÁLUGA-SR 
o bom nredio da rua Conde

dc Bomfim 492, com boaa salas dc visi-
tas o jantar, _\ quartos, sala de espera, ba-
nheiro, illuminação electrica, quarto para
creados, varanda no lado. quinial, otc.j tra-
ta-se á mesma rua 53-1. (1070 IC) ,1

A LUGA-SE o predio \ rua Tinir) Gue-
xVdes n. 72, Muda da Tiiuca; 3 grandes
quartos, duas salas, despensa, banheiro, ele;
aluguel 150$; chave?, quitanda da esquina.

(1985 K) J

ALUGA-SE 
o predio da Estrada Nova da

Tijuca 157, com duas salas, dois quartoí,
grande porão, # installação clcctrica. cozinha,
tanque, banheiro, ctc.;_ as chaves na casa
167. com a sra. d. Albina; aluguel ioo$ooo.

(1Q2I lí) R

ALUGA-SE, 
por 180$, uma boa casa. i

rua Visconde Figueiredo 90; trata-se na
mesma. ^^ (196.1 K) J

AI,UGA-SE 
a casa da rua Aristides Lo-

bo n, 1S3,' pnr 140$. Aa chaves c°lão
por fnvor no n. 181 c trata-se na rua
Barão de Itapagjpc n. 290. (1711J) J

,4 LUGA-SE, por 170$, magnifica casa,
XVnova, com 3 quarlos, 2 salas, luz ele.
ctrica, quinta!; av, á rua General Delgado
e Carvalho n. 29; trata-se ti rua Conde de
Baependy 44. (3033 K) .1

ALUGA.SE, 
em casa de familia dc todo

respeito, a uma senhora só, uma pe*
quena sala independente, em logar muito
saudável, podendo tambem. por preço mo.
dico e conforme ajuste. dar*se pensão tri.
vial; na rua Alves dc Brito 29, Muda di
Tiiuca. (312.Í K) J

ALUGA-SE 
o confortável nredio da rua

( Santa Sophia n, 82, proorio paia fa-
milia de tratamento; as chaves estão, porfavor, no 11. 78 da mesma rua. c trata-sc á
rua Santo Henrique n. 146. (3150 K) It

A fcUGA-SIÍ, por 152$. o predio A na
XVArlstides Loho u6-IV; chaves no n.
124; trata-se na Companhia de Administra-
ção Garantida, á rua da OtiitaDda f8.

(m.H K) S

ALUGA-SE 
uma boa casa com duas *'-

!as, dois quartos, cozinha, quintal, jar-•dim ao lado, á rua Souza Franco n. 117.
(31.12 ) R

ALUGA-SE. 
por 250$. a casa da rua Cc-

neral Roca 113, Eabrica das Chitas,
tendo 6 quartos, porão habitavel, lití ele-
ctrica c vasto terreno na frente; não se
aluga para casa de commodos. (.v,~úíOJ
*'l!'«l'l:iW!li|l||!il;!il|:':Mli|liHI:ill«lliiiil«|:;P--p,!
1 PARA O ESTÔMAGO E D
tf TESTINOS E' UM RPMED:-
g 

SEM EGUAL

| Guaranesia
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S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABÊí

ALUCA-SE 
unia casa; 2 quartos, 1 sala

e mais dependências) 4 rua Amaral 56,por ___\ Andarahy. (1271 I,) H

ALl.GAM-SE 
Ires casinhas, na rua de

S. Christovão n. 28C1, prcco 45$ ,por
"ila uma. (1770 L) M

ÁLUGA-SE 
uma cisa. com 4 quarlos. a

salas; na rua ílarccltos n. 1. S. Chris-tovão; as clinves estão na rua I.ones Sou-
l*_±*i  (B48 L) _SA I.UGA.SI* o predio da rua Torres Ho-xXnieni 11. 23S (casa da frenie); as cliave»rstão na casa dos fundos, e trata-se a rua
do Rosário n. 146. Manco Alliança. (Li

A LUGA-SE uma casa, na Villa SãriZJxSouci; 3 quartos. 2 salas, quintal; Dou-lovard 28 de Setembro 318. (046 L) B
• (,UGA>1-S-B as rusns <Ia rua¦fl-I). Maria ri(Ali1.-in Campista),transversal á rur. Perciru Xiiner,

novas, com dois Quartos, duiis
salas, ruzinlin, lianlieiro o tannue
do lnváconi, todos os rominoiloi
illunilnados a luz clcctrica. Ai
chaves no local. 1irata-.se na rui
Gonçalves Dias 31, próximo da
cidade, a poucos passos dos bon-
des do Aldeia Campista, cuia nas-
sneein em duas secções . do ZOO
reis. Alugueis 100$ o 90800». T.

ALUGAM-SE 
os predios da rua !!;:!:<

de S. João ns. 0.0 e oa muito conior-
taveis, pira familia; as chaves estão, P<">?
favor, no n. 8íí; aluguel j8«3; trata-;c »
rua General Camara »*,4*. (040 L)_

A LUGA-áE a casa III da rua Viscond»
Ü.de Itamaraty 88, coin luz electrica e -O-
dor. os melhoramentos modernos, ás cltavM
catão na casa VIII com qitctn 3o trata. I*

ALUGA-SE, 
por j6o?. a casa da ru. Ur.

José Hj-giuo n. 265; as chaves , -ião
na TUe\ Antônio dos Santos u. 50, onde '•
trata; telephone 11.11. Villa. (71S l-j_j

ALUGA-SE, 
em S. Jajuariq 185, 1, 2

ou q commodos, independentes, luz cie-
ctrica. jardim a roda, a pessoas de bom
tratamento; . ç,n_ d* íuuilia e n3o ò»
___msi_h í'*u W. a.

¦

•..yt*%J
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lilElDecílliraeE
Tira ei eabello» suparfluos 4o. rolto,

collo • br*|«. _neontra_t nw WWi B»
nin, Hiniaif * Ciiio.

e
pela Exmã. Directoria de

Saude Pobllca
A' reníl» na. mal» Importantes

casas d* loiiçar. e ferragem,
CMieeialmento :

CASA' VIANNA — Ouvidor n. 50 —
Telephone 1268.

CASA LIMOGES — Av».!--, Rio
Pr.inco n. 120.

AGOSTINHO FERREIRA _ IRMÃO
Rua i0 de Março i«>—Tel, 17

ALRERTO DE ALMEIDA Sr C. —
Avenida Rio Branco n. 99.

J. FERRER & C. — Rua dt Quita.*
da, 48.

RICARDO "AUGUSTO BlATO—Rua
d"S Andradas n. 79.

BARBOSA & MELLO — Rui ds
Hospício n. 134.

A. UMN * C. — Rua do Ouvidor, 7..
CASA FIEL — Rua 24 de Maio iS-

Telephone V. 41.

PARA VENDA 1A PRÍ3STAQÔE9
,T. PlÇRRKR «S C.

Kim du Ouitntiilii IS. T. 1026. N.
ou nn fabrica — «J. R. NUMiS
— JRiitt 2-1 de Mulo. 162.

CASA FIEL
— Telepliome, Villa, 41 —

Reintrlte-se para qualquer ponto do
írasil devidameaté embalado, recebendo
a importância erii VALE POSTAL.

PEDIDOS A J. R. NUNES

A I/UGA-SB por 13.$ a boa cas»
¦^ía rúa Esperança ni. 14. cm
S. Christovão, com 2 salas e %
quartos, Dorüo habitavel. Iii_ ele»
ctrica, banheiro e grando miintal.
Aberta das 12 ás 5 da tarde: para
tratar íi rua do Ouvidor ltíií. com
o sr. Duarte Peite.  I

ALUGA.SE 
por 150$ a boa casa d- ru»

Oontaga Bastos n. 75. com duas. sala»
quatro quartos e terreno. Chaves' no 71 •
Trata-se na rua Uruguayana n. 116, das *
ii 3. *¦'

LUGA-SE uma 
'cnsa 

pequena por -of;-
nu rua Lopes- de Souza n. 14. Sao

Christovão. (2984, L) B

ALUCA-SE 
uma casa por 70*: na rua

Lopes Souza n. 6, &. Christovão; as
chaves estão no ti. 14. (^985 L) B

LUGA-SK uma casa com duas .salas,
dois auartos, cozinha e quintal, â rua

Alu-
,... anna.
3336 L). J

Almanak L-aemmert -PAR A.
O GRANDE AlUARIO DO BRASIL

A' V___DAi NA RKDA0ÇL1O:
AVENIDA IUO CRANCO 131—Io

ÁLUGArSi* a casa,da rua Pui(r.e Jantia-
xjl-ío o.-76, no 'Inhaúma, com 3 quanos,
2 salas,' etc; aa cHavea* estão na' casa ao
lado. e trata-se a avenida Rio Branco 48.
.. 

'•¦ 
\ , ¦«-,•. . .(200,. uyn

— ,,. 1...ii il .-.. ,!¦¦,¦ ,. ,1 .-, _-—

ALUGA-SE 
um quarto, em casa de ia.

1 ...

iufoi
«stação do Roeka.

-Xmilia, para empregado do commercio
ufçrnia-se na rua Tavares. Ferreira n. 34;

,'1973 M) J

AlUGA-SE 
amplo gabinete, próprio para

dentista, á. rua Goyaz n. 364. esquina
da. rua, P. Maria, Piedade' (soo4M)J

Coronel. Figueira dc Mello n. 3-4
..liei 86*000: as cliaves no n. 362,
sem. .133.1

I.IÍGA-SE uma. casa. com dois quartos,
ias; rua
?______*

A,  . rAmaral 56. ____________

ALUGA-SE, 
por J3o$, a casa «Ia rua

Emerenciana 42: trala-se na rua da Al-
f_ndega i*. 1'ciVoto _ -. < 171.1 ,L) 5

....-.•__ _, -¦¦__.-_^.--<._r_«-. •'. ll it i*-. ¦¦;

ALUGA.SE, 
por 80S. o oredio. a rui)

Barão dn Bom Retiro iso-A-ll: chaves
ni n. 136; trata-se na Companhia de Admi-
nistr.ição Garantida, i rua da Oiutanilj 68.

Çiojo' D ?.

7VxXc
LUGA-SE . ,prl.lio novo. «lc sobrado,

tcom 4 quartos, i/iriiim e entrada an la-
do. banheiro, lu* electrica, no prolonga-
melito «Ia rua Mariz e Uarros -17, fim da
rua Barão de Amazonas; trata-se no 5rr4-
Onde ..Stpq as chaves.  (1940 L) B

LUGA-SE ã casa \la rua S.' Luiz Gori-
,._}nêa n. 328, nnva. iittrão haliiuvcl, a
ifíu. 3 quíirlos, bonito á portal aluRiicl bo

Kritn .cai
(____! L) R

"A 
l.UGA-SE um boTn -ircdio. com 3 1'iar*

•Alos. por iia$, na riiii Goiuiisa Bastos
ti, 154! os chaves eslào 110 mi; Aldeia
___________ ., _ . , - T- (180- D J*. nminsia. ', t.%Af _,.,',.>,';°v,. jjl, •>

A l.lK'.A-Si;. pof íJo$ .(nensaes, a boa
Jixttibi da travessa Oerhy Club n. 36. pro.
.uno á rua S. Fraticjsço Savicr. com
Cinco quartos.-«luas síilua c niais dependeu,
cias: as chaves eslãí iià fiiosniãi trata-se
113 íua Julio César 13. { ,«J8"L)' J

ALUGA.SE 
a'casa n> 4 «Ia rua particular

Diilco. com «luas Sidas, tres «íuartos e
mais dependências; traa-se na run Pereira
ile Siqueira 11. so. oailnriíi omle estão ns
chaves. , («9i2 L) B

. I.Uf.A-SE, noi 200S. a esoícnilida loja
IA.A0 predio á rua «le S. Christovão w
iirn|iii.'i para necocio. com 1 nonas por esta
rua e 7 pela rua Barão «le Icuatciiiy; clia-
ves no Boulevard «lo S. i Christovão 59i
irntii-se na ComiiMIliia «le Admiuistraçiio
Garantida, á rua da Quitanda. 68. (i«)38L)b

mTmmvm^emmm iiiwé*í—

A LUG.\,M-SE dois predios, á rua Go-
AXines Brasa n. 49: as chaves no arma»
zem cm frente. Anilaraliy. (3346L) J

IJ___l______iB____ÍB_lllÍIII-illiril_*______il I!¦-_--¦¦

SUBÚRBIOS
A T_tIGA-SE uma importante cha cana:

55 X 154 mts., com muitas arvores
trutiferas, horta, jardim çrandc casa «lc
moíada, ÍQ^asj papa ercados, alíjtnd-aftcia
iVcigua, próximo dc 4 Hnluts de bondes e
da estação do Engenho Novo; rua (Iene-
_a 1 Helleganle r_ _8_ . (3223 S) J

UU<iA-SE uni «rande predio. para-: fa-
A 

ULGA-SE 11
milia de tra

4 salas e demais coinuiodidades; para ver
e tratar, á rua Assis Carneiro n. 16. Pa-
daria I'oria «Ia Lua. E. ____ja___ (.1202M)J

A 
LUGA-Sli, por 365, uma casa na rua
Dr. Miguel Ferreira n. os. csia^âo ile

ílRiimos. ___¦ (32.12 _j) .!

ALUGA-SE, 
por 122$, i boa casa da rua

Figueira n. 160. estação do Kocha, com
tres quartos, lliz dêctrlca. etc; está aberta.

(1943 M> R
4l,-,.m-~i.

LUGA-SE, S rua Gtoyaa 896, a casa
ssobradadru 2 salas, 2 quartos, cozi-

nha. despensa, quintal e luz: trata-sc S94.
.... '_ (1935- M) U

VijL

A^

ALUGA-SE 
uma barbearia, com utençi-"Uo? -^ commodos para pequena familia;

rua.-Pr. Cândido Benicio u, 208. Moranga;
Casca4trrá. , 

(1930 II) R

casa da ma Antônio 'Ba*
aluguel 30$, estação do ,

(20S1 M) S

A Í.UÇA.SE' a
/l-da)oa n. 37,
llio das Pedras.

CT-pIQ — Vcnde-88 a 21|- ki.lome-
1-1 *v tros de Juii «Je Fora, .um «d-
tio cora 16 alqueires de terras em boas
pastagens, boa casa «lo moradia e mais
bcn.fcitor.ias; clima su*porior ao d* Bar-
baceia,, Para mais informações* com o sr.
.1. A.. Vaz Pinto, á rua da Liberdade,
esquina-.da avenida Municipal. (3239 N) !

X7f»nrlf> co P°"i 9: contos' um esplendi-venue-_e ¦,,_ predio cm vin_ Isabel.
trata-sc à rua Theophilo Ottoni n. 83, i"
nndar,"'fundos. ¦. (2015 N) J

"ITKNDE-9E um predio novo, alsobrad*.
IVido, bonita apparencia,. mui»<_ . pe-*í> d»
estação do Riachuelo, W §"*- V$$*
seles, tres espaçosos quartos1; despensa, co-
zinha, banheiro com. agu» quente e fria.
No, renh-cbâo o» mesmo».compa-nim-nto*
que no eobrado, tanque de lavar, grande
terrenc--,' etc; tralí-se n» ru» ,» tonstt-
tuljão n. 38. cliarutaris. (o 935D «

\r_NDBM-SE 
por 12 contos tres predios

e'terreno, na Estrada Monsenhor Felix;
6 contos, dois predio», na rua Dr, Campos
Salles ns. 17 o 19' (Madureira); 9 contos,
predio e terrenos, na Estrada Nova da Pa-
vuna. n. 176; 16 contos, um predio na rua
'Sergipe (Mattoso); 12 contos, uni na rua
S. Valcntim; ¦ 6 contos, predio com grande
terreno,'i rua Zizt n. 40 (Cabuçu*) e por
30 contos, do;s gra/vdes predios, na rua
.t-ipim'. Acceitam.se offertas para qual-
quer destes prédios; trata-se á rua daQui-
tanda n. 50, i° andar, com M, Vt.ira.

(J 131.8) N

Ãr-BNjryíí-ST- nor 4:000S um, pre*
\ dio nn Imlcirn do Sennilo: rna

df> Kosiirio 151, sob. (R19_9)N

\TENDEAf-SE- por 7:800$ du.i» cas»s,J em
l\ Villa: Isabel* rendem i8,o|o üvro de
impostos/ não precisando do obras; tem
entrada independente e área (11S0 tem quin-
lal); informes, rua Souza Franco n. 197.
, . , (M 1-12) N

tTENDEM - SE em
v Maxambomba, su-

VBENDiE.M.SE 
por 45:000$ cinco snperio.

res oredioa opvos, um de negocio e um
paJooete^ no M«à«<ir, rua Carolina Santos,
Boca do Matto; trató-se á rua Dr. Archias
Cordeiro n. 208, 'EniygJio. (J 3297) -N

VENDBWSE 
a 3:800$ diversos prédios,

com tres «fuartOs e- duas salas, rua Df.
Ceai; trata-se á r. Dc. Archia» Cordeiro
n. 208. das 8 ás 12, ¦Emygdio. (73237)^"
met-k-em -_¦,'¦!"—¦'¦¦' -*» , _______£___ml*£L. — ¦ m,.

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Oura rápida com a

INM5WAO tm. MARINHO
Au» 8ete de Setembro 18G

GATHARRO DOS PULMÕES
Cura vnpifln eom o

. EEITORAIí DE MARINHO
Rua Sete de Seteniijvo 180

màt!________mm__i_m_uwemm

ALUGA. 
KS o predio da rlnt.S. r-|_flcÍBco

Xavier s_o. com «or.r
de quintal; trata-ae no

cia riiit 3i rnui.i_i.i-
.rão habitavel e gran-

116. Ç.(3i.57.L) B

A 
l.UGA-SE a boa easa «Ia travessa. Der-
hy-Cliili n. 20-corri (lois qttartos,; duas

salas, cozinha, despensa. porão habitavel.
eíc. As chaves estão por favor no n. 23
casa 1 e trata-se ua rua Buenos Aires, 150.

Í3208' L) S

UIHíüS_{,!3_ini'^F!i!fiiau<-ii!«ini!"^i,^il|«i!Mi'n|nin^a Casa Timbyra
04 er É?U-V PA; O.V Í.IOOA — 64

Junto rjo Cinelnn lilanl

Grajide-.'.ineJinlR Rm bòfzogiíiíis para se-
pliora, ultimeis mrulolos, a

1G!?9«0, 1*?1)00, SllSOOO o 2íí?')f)0
ii titulo ile reclame

]É*erel*fa _r-u.ja.ior & O.
-_!.'_i.;:!_ti:inniiin:ntiiHii' !»B!![i:ai[i;í!_i.!i!Bi:;ií-ii;iiiii!_iii!Mi;!iiBil3!,ii:a!::ii_!;íiiHiiii-ii

IIMlIlipiWMÍIllte

MBIüWMBIlilÜ
A Ujr.AJt-SK quarto, sala e cozinha, em

-í"Vca»a «jc familia; rua Uarão de Cutegi-
pe 49 (p-rodH Sete de Março) 1 tcui bom
quintal. . .' ('So7 L)',.K' 

A LUCA.SK 
"a. 

«asa da rua Ciirnelio n.
..\.ro. com duas-siilas. tres quartos e mais
ili'|ieiiilé.ei.is,..tendo iardim na frente, bom
quintal e luz ck-trica; a rua é liem c:iU
..-.nin. e ó logar 11*10 enche. ___._____.~t 

f.UGA.SE"tlma" casa. oor goS. ua rua
-fVArgentinii 70. S. Chrislovão. (.31. LjJ>"" a 

20$, 25$ e 30$,
tem muito acua e

(18S.1 L) K
\ i.UGAlt-SE «mortos,

-í\;i rua Moi^fiil) 98;
muitp terrono,

A LUGA-SE. Dor 81$. o nredio i rua Tc.
jfVnente Costa 19.-;! chaves no ti. 199;
trata-se na Companhia de Administração
Garantida; à rua da Quitanda n. 68.

_______ D S

ALUGAM-SIT 
duas boas casas, cmn todo

o asseio, cnm tres quartos, bóàS salas de
vKitas e jantar, W, C«, banheiro dcbUu
i-e cisa. poriío de arrútiiãçab; gaz; clcctrici-
.laile: na Villa Loura ns. 7 e 8; na rua
hirpc Uiulgc 11. jo; só se aluca a petiuena
famiia de tratamento; Aluguel 90$; trat_i.
s. uri Tua do" Hospicio n. 75- * (1*)

A LUGA-SE o predio da rua llclla Vista
*_rV'6** »o En senho Novo. com quatro
quartos, tres salas, despensa. cozinha, bá-
nheiro. centro de iardim. luz electrica, piu*
ta<ia de novo, porão; aluguel 120$; chave,
na mesma, e trnta-se ua avenida Rio Djanco
n. 87. com Baptista. ¦ . (.io.it _____>.__

ÁLUGAM-SB, 
baratissimo exceliemus cã-

sas novas, com «luas salas «lois quartos
com jatirilas, terraço, lavatorio, còítnSp
W.-C. coni- chuveiro e bon. qitinrar' todo
Djur.iüo, cada casa tem duas entradas in«J"
oenileiues, podendo servir oijra duas ta-
milins; aluguel Cs$ e" -5$: na.rua Silv;
Rc.o n. 35. Riachuelo. no lnrco Jacaré
bonde tinha doCascailura. (1234. M) .'

AI.GA.SÊ 
iiiii liom'terreno, com bastan-

ta capim, oroprio oura um ou mais cí-
tobulos, entre tis C5iaç«-ics Dr. Frontin- jc
Cascadura; para iiiforiilaçócs. na rua Sao
Pedro n. 69, ariiiazem.. .. . (314.1 "11 _

ÃL*Ú'6a-'SE 
a casa da Estrada de Santa

Cruz- n. 2,983; as chaves eslão com o
sr. Braga, no n. 2977. próximo, e trata-se
na rua S. Pedro 69. armazém. __a____?

A" 

""CíJòX-E 
uma casa, com dois «Hiartos,

ditas salasi coíinhá e quintal; íiuoruia-
se na tua Sylvio 11. ioo. estação de Olaritij

pjeti. 45$. • :.(-i3* M_ -'¦

ALUGAM-SU. 
çm casa «le familia,. a 20$.

bons commodos, a Dessoa sò oil caal
sem filhos, tia rua Bella Vista n. I.18, E.
Novo. £3'M U) *'

A LUGA.SE um bom commodo. com pe»-
Asão, por 80$, a uma senhora do «dado:
qa rua Çella Vista 138. ti. Novo.

(3171 M) 11

ALUGA-SK 
o preilio i rua 1'aim Pauiplo

na n. 40; as chaves estão 110 mesmo
predio: aluguel 13(1$; esta niiilailo e refor,
majlo do novo; para tratar, iv rua .Ouvi-
dor 04- ¦ . <*l6° -_ 

"

A LUGA-SE o armazém da rua. Porto
J3k.Ale.gre n. 39, esquina da (.rão-Para
(110 Cabuçu Engenho Novo), baratissimo.
com moradia mira familia e nroprio para'
qualquer negocio; tratar, no m"""^ _

«e in«
1!) B

A LUGA.SE o grande nri-.lio da rua An-
Àchias Cordeiro 102, nronrin nara. faliu,'
lia «le tratamento, ceniro dc terreno, iardim
.omiir. etc; as chaves no 100. onde
forma; estação.do Meyer, .(.lio-
"A. 

LUGA-SE o predio da rua Carolina
i_.Mcver 11. 20; aluguel 101S1 chaves e m-
formações á rua Archias Cordeiro I.90,. cs,
lati. i" v-^...., ';T/V!l.f
ÃtÜtiÀVsG 

a casa da rua Condessa de
Belmonte, com «luas snlas. «lois «luar-

tos, cozinha e irrniidc quintal, n.
' es estão na mesma rua 108

}^W^ «AO SAHIAM ^^B^
^ÊÊÊf tíuranie os tempos FRIOS o HÚMIDOS ^^f^^

|5$I PASSA PRESERVAR l$Ê
WÊÊ a GARGAT.TA, os PULMÕES MjÊÊ

WÈ DAS VIAS RESPIRATÓRIA, JÊsM

WÊÈ em íl>i(as as Pliurmacias e Drogarias BffiÈ

JÊÈÈ FERREIRA NEWKAMP & C!» ^_^1

¦ > —. —— -• Si- --—¦ '—. ¦ ,..->¦¦ !,.-v, -I) ¦ „-

. bovei
Novo

107; as
 F.u-enbo

(IT01 JO .1

á rua líarâò de
•¦A.l, aluguel i.ír$. tri.

AlUGA-Slw 
por 100$. a esplendida casa

n. 23 da praça- M.rccluil Pinto Peixoto
«imlo todo conforto livuicnico, Iiondcs SSo
J.iiiuario. .. Chrislovãi). . (1887 L) K

A I.UG.-VSE uma casa
XXBom Retiro o. 24.1, ,.-.,.-.
ta-sa na nicstna rua -vio. (soqs ^U) a i

A I,U_JA-S1S nor 130S a bon cnsa
*v(lu run Espernnçii n. 14, om
S. (ilii-istovilo, coni 2 snliis e "í
«íuartos, norüo hnliitnvrl, luz nlo-
«li-ii-ii. hiuiU«'ii'o o _)-iiiiil« nuintnl.
Alnu-tii «Jus ;i*_ ns 5 «In tnnle: imrn
tiutitr ú rim lio Ouvidor 1.2, com
o si1. Quarto Felix. _ .; __.!.'
¦ * f.UGA-SE, nor 100$. uma linda casa; 2
.*!iqiiarios, 2 salas, cozinha, luz electrica
,• e.ran«l- ouintal: rua, dos Anistas 84. AL¦ -.i.!..)". ('«11 LIS

I\t£-9 "^fl

____ _\
Mas todo. rllzem, I

ejus os oofi-es fil
li ASO ISENTO I

san os jiielIrores contra fogo |r> arronibtmunlo H
Kua Ikiigiiayami, 113 I

(esnutn.i d^ 'riiaophilo Otwnl) B
«HM___p^m^___IÉf_____É

oliipiotiinieiitc novo. com lodo conforto."" i.
entradas, p.ir .11 i.i

A LUGAM-SE os nredios novos, com ar-
Üinazem para nonocio e comiuodns para
familia. portão de ferro, entrada ao. laito.
ineiribcãn drclrica. focão econômico c

¦ • . , '» !¦-r c-iualtado nortas «lc aço.
a 

"riia'Soiiza 
Barros ns. ioo c 20. ao.tado

di estação do Engenho Novo. tendo Riamle
quinial murailo; trata-se das 8 Ss 10. na
rua Aii.iisto Nunes 75 Todos os Santos, ou
na rua do Ouvidor ;o8. sala 6. das 12 as

balanccador coronel Car-1 fi horas, com
valhosa.

\MvNDA, compn» e bypothoca de prédios
iV « terrcíioü ij.ui locaaz^uios, para todos;

só negócios ..sérios, á eua ííuenos Aires
»¦ .1.9S.. .antiga--r. d»-Hosp cio. (J 23). N

'~-P ¦ ¦> i-l -" —.—»-. II II ¦»¦

nado, á rua Miguel Ângelo; trata-so í rua
Dr. Archias Cordeiro n. 208. das 8 âs ia
horaà Einygdio, __J_________*

r 1 :;\D_.-S.R por preço de oceasião o pre*T dio da rua dá Babylonia ns. 3 e 3 Aj
trata-se á r. Cachamby n. 1 (Meyer.).

*_^_ii^____ (J 30°7) N

VENDEM-SE 
terrenos de 11X50 a pres-

tações de 30$ mensaes; lotes de 10X40
a prestações de 15$; construcção livri e não
paga imposto, ogua e luz, bonde e trem na
porta; tratar com Querino, r. da 'Prainha
n. 7, telephone 4.088, Norte, ou com Ben-
to, na R. Marechal Rangel, no ponto de
$100, deposito de pão, em Vai Lobo. Os
terrenos são na estação de Madureira.

(J3i)8) N

. 
*^-^%9*My*v—Tm 

a. » TT^NlMi-SE umà casa com dois «Ju-.r os,
UllfblO*. n_L COÜ-FCLI. I .' dl,ri3 salas. um Puxado e bom terrono,MUÍ, Ul«ll UM WMVJ.WI, • roa Barcellona; preço 4i8oo$ooo. Um pre.
22' C__B_LS _*6_Ld6_l(l0 4'° f0!" * 1Mrl°s. 2 salas e mais depen-
S"*^*___.*""*"' * T~ "T-J. i dencias, em centro de terreno todo arbqri-340^ por mess, por
preço de oceasião. Lo-
tes de terrenos a 60$.
12.0$ e 150$; os com-
pradores de 5 a IS lo-
tes têm desconto de
5 010, os de 16 lotes
para mais desconto
de 10 010; os tèrre-
nos de 120$ e 150$
têm água encanada.
Chácaras de 2,5oo$
a 5.ooo 000. Andrade
Araujo, subúrbios da
Linha Auxiliar, lotes
de terrenos de 50$ a
lpo$ooo. Chácara com
12o.ooo ms. quadra-
dos, mais ou menos,
construcção livre; pa-
ra mais informações
çom Corrêa Dias, a
sua Sete de Setem-
bron. 29, sobrado, das
2 ás 3 da ta^de. S 853

VEN1)EM-SE, 
i rt» D. I«£arciana, tres

prédios, para moradia c renda; informa-
se e trata-se á rua Buenos Aires n. 10S.

(J =981) tit

VRNDÈj_E 
por 12:000$- um lindo predi»

3. quartos. 2 sala», grande terreno, com
entrada para automóvel, pro.vimo á estaçüo
do Meyer, rua Câsiro Alves: trata-se i rua
Dr. Archias Cordeiro n. 208, das 8 á» 12,
(Emygdio. (J 3297) N

VENtlE-SE 
por r.:ooofo predio da nua

D. Mosia Anfeelica n. 41, Jardim Bota.
nico; trata-se á r, do «Hospicio n. 198-.

(J 208D N

^^Iv^*^XE.¦SE 
grando quantidade de pc.ti»

de áhnofada o ile calha, bons frisos' dt
pinho e canella. toboas dc pinho c canella-.
bon3 portões dé íérro, grades o sacadas,
telhas francezas e de canal, boas escadas d«i
volta- c direitas, grande quantidade de
tiros e de lenha de de.uohçõe_. na avenida
'Alem de Si n, 333, ca«uto da rua .l*rei Ca'*
necâ. (J 2980) .V

¦ 
' 

,m_ i- "i. mm .-¦- -p-l 
" 

i'. mmi m-mme -¦ '

Jam!(í0in|fe!iieij0j6flí!
>aratos!

SEfòVQOR
Moveis dSi^ jrl

_=' a dinh-irg^ a-firestac-cs -%

SMBÓAS ( ONOTÇ^ES

¦*{rENDE-9E 
um solido predio, ainda não

V habitado, com duas saias, cinco Quar*
to9, etc, perto dos bondes, .legocio «le oceo.
sião: com J. Pinto, rua do Rosário n. 134,
tabellião. (J 3220) N

TT-iENDE.SB um predio novo, proxinio ao
? centi V..'"''.

ra fiira. 1'reço raroavel; 
"inform<vse 

_ rua
centro, por motivo do proprietário ir pa-

do 'Senado n. 53, loja. (R 3iS4)

HANSEINA
Poderoso, seientifieo o moderno remédio contra .1 niorphó»

Empregiulo com retumbante suecesso — PREPARADO DO

* * Laboratório Paulista de Biologia * *

RUA QUINTINO BOCAYUVA 24 — 8. PAULO
Encontra-se nas principaes -ptiaritincias. drogarias o casas

do artigos de cirurgia.
Deposito no Rio de Janeiro: —¦ R-. da Assemblôa 7, sobrado.
rp-tme—at—m-m-ms¦¦_—mmmmm-—tp-r.—T-jie,* *UJ''****rilllBI

\7-:^.N'DE-._E o predio da rua C«mdo d.e
V Irajá n. 130; triria-se 4 rua Buenos Ai.

res li'. 198, dás 12 is 18 horas. (j298i)'M

VUNDE-SE. 
por - conios o predio da roa

. Major. Fonseca. 26- perto -de S. Janua-
rio; ver, «olrataí-.íloipiciOi.-içS, .(438 N) S

VENDEM-SE 
poi 8 contos as casas da

travessa'Castorina n. 1 e 3 Ãleyer; ver
e. trator i rua-.de. Hospicio, 198. (438 Jí) S

decasa da rua Conde
:los; v

trataria rya do llospico, igS. (438 N) S

VENDE-SE 
por ,4;;ooo* a propriedade

.135 da rua Voluntários da Pátria; traia-
ae, na rua da Aliandega,

ViENlMi-SEInijá,; 130, com-bons commodos; ver e

".riON-DE-SE o terreno com 22
* 'metros de frente & rua. Páim

Pnmrílbna. neaado ao predio 49,
fica em itsiiuiiin do outra rua: pa*
r» tratar á rua do Omr-idor 49.
... (R 3161) g

VENCfE-SE 
um terreno coro 11X56; com

residência,, por 2:000$; -para ver e tra-
ta» ati âs 11 Iioras. rua Gomes Serpa, 9;
Lopes, E. da Piedade. (It 3166) »

Peiioto e üa-
(940 N) J

terreno de
-,.. —  _.._—, --. 2-1 e 3.3.

Preço módico; trata-se com o proprietário,
á rua Viscoiule.de Itauna, 341. (K7833)N

predio,

\.ri;XI>K.SE 
um esplondido

11X44, na rua Uruguay ns.

[/ENOE-SE um excellente

I QUEM PAGA O PATO? I
'I00i_ ^._i.ii«..i-.ii. -ii-.riiMumirn r-~r—«-«-«*¦»—«»««*¦ 

Enf^l

WÈ qye 6 indiscutivelmente a melhor mÊ

_J_1__.__L_."A 
LUGAM-SE os nredios di rua S. Tor.o

__.i!*o e 131, Cachamliv. J«Srír. com bons
cmiiinoilos, 

'quiutiil 
murado e jardim na

frente: trata-sc na mesma rua n.^ 102.

A LUGA-SE a casa «Ia rua do Uncha .rv,
Jr\i perto da estação: as cliaves no 41.
onde se Irata. 011 rua do Cotovelo 27.

» Ú'G\-SH' a casa .Ia rua General Be-
rVlecardo n. -o, no Encenho Novo. pro.
yinio á estação, com 2 salas. .1 ouartos.
banho de chuva, ouintal. iardim. ftrandi.
ooráo RH2 n"a cozinhar luz electrica, etc.
n.-eço t'2$: trata-sc na mesma1 rua 44.-çom
o sr. Álvaro Motta. 011 com Alfredo veiga,
ru_i Miinicinal 11. loia. (3248 Ml..'
TiTnGA-SE umn casa 

'cnm

X\.liin, dois auartos. dins
corredor luz electrica. dois foío~s um a
paz. instalação dc acua nuehle e fria. perto
'«r.1 est.-río Oiuntino r.ociviv.-.r na rua
da 

""cniíWica 
ii. 91. Alusuel 7=S: i^ta-*<-

(.tino Al) 1

"cnucno ,tar.
.Ins, cozinln.

tia mesma."A 
iÜG-ÀM-SE as casas us. -18 e 5" da

Ãrua Affon=o Perrcira, Eücentin de Don-
«-o eom tres salas, tres nuartos, coztrjha,
"i-anilc quintal e electricidade; as cbnves
estão no n..5o-A, pilram-íc na rua (.nv.-iz
11. i:.l, eslação .li) ______________ í" ' ¦' ' xn '

*~Ll'cXsi
JCXrt

casa

tr:

."1 I.COÁM-SB casas nuásl novas
^»n familias «le tratamuntoi tendo
nuatro utiiii-tos, optima iiistiillnçno
electrica com toninila «lo corrente
_m todos os conipiiftlmentos, ba-
nheiro com acmi ouente, dois to-
_,,i-s, pcmlo «iu a eua. dois-W. o.,
blilut, ete. Avenida 1'cdro Ivo 61.
tiulu-se jia casa n. :í. Da-se um
iiH-z «li: lioiiitiiai-ã» depois ile rtiize
_yn_ti's do residência*. ÍS lo'*?) li

A LUGA.Vl-Sl-;, pot 64$, boas casas, re-
X_i..rii;:nlas o com electricidade. na Villa
Espcranç*. á rua JUcopoldo 11. 22. Andarahy.

 m fi ____J__L.
I.UOASll o preilio da rua Eelippc <-'a-
marao 6<>; aS cliaves estã-o no armazém

•ia esquina Boulevard; _i de Setembro (Vil;
l.i [sabeIJJ (3180 . _!-.-"\ 

LUGA.SE a <_ia h, 7.! «Ia rua Dr. Sá
/-\ I.-..I.. f.m. ^-^hri.lQvün'1. 

(-1I3-H I

A ÍTÜI.-.A-S1C. por 2of. a rua Uruguay
_L_k.t04, Villa Marflo. -c.t_.is novas, com
ditas salas, doía grânBca quartos, electri-
.idade e quintal; q$ püi?cs na mesma villa,-4-

\ l.b'(>A-SK, com ou sem contrato, novo
is.pr'.--.!!*!, com 3 inrirm, 2 1.1 las paz, luz
etc. 2 linhas dc bondes; locar saudável;
rua D. Romana 06. depois «Io 1. Zoológico.

(.1272 I.) S

_ _.  ila nm Pernambuco
i*o,' com sala. «ruartó e cozinha "nr
ata-se no ll. l.li. .f33*" ..'P'..?

Á T.TIG.V-S1Í a casa .«.n rua i--'raiici-cu
.fVEravoso n. 53. Kncantailo, tres quar-
ins. duas salas, cozinha, «lcspcnsii; as «ilia-
vei eslão por favor nó li. S5 e trala-se
na rua Carvalho do San. .V- r;','L'1.;

.... f ;S_J Ml M

ALUGA-SE a.e.-=a n. 51 «Ia 
'run Gui-

rt.marães, innileriío. perto do prada .Jo-
.-k.-y-CIiih (bondes de Cascadura). enru
'res bons quartos, copa, «lespcnsa, banheiro,,
iardim. electricidade ele; as chaves «.sino
no .r.-T: tratado na rua de S. Christo-
™? ri. C<"-. IÜ__M, i_L3__ ''772.M'_J

4-XUGA.SE uma casinha comYKlla, quario
/Ve cozinha, r«'o aluguel dc 3oS: na rua
(."arlmtindo de Mello n. 234. casa 51 a
chave no n. 232 c trata-sc na rira Fl-
(Tlicira n. 2"7. Rocha. (1S04 Ml M

* T.UGA-SE s cnsn «Ia rua Braitüo Cor-
/lileiro n. 60, uma boa casa acabada «le
construir, por preço barato, estação lie-
redra «le Sá ou Riachuelo; trata-sc no1 71.

 f t*:oo__M) __
ALUGA-SE na estaçüo. de Estiva Linha

í\Auxilia- uma esplendida casa de mora-
da, com todns as accnmmpdaçfíes V'-*™ [a-
milia de tratamento, é llluminadn a luz clc-
ctrica e a nm minuto ila estação; trala-s;
•11 rua tt.icnos Airc- n. 103. sobrado.
Ç.nilnl Federal, (1800 M) M

A LtiGA-SÊ um bom porão forrado c
__ÍLpartc assoalhado, cnm hom quintal. c«
noto acua, só ;e aluga a pequena família
cem 

"creanças; 
rara ver e tratar dn mem-

dio ás s horas tia tarde: na rua Grcgorlo
Neves n. 30. próximo á estação. (i-S.iM)M

ALUGAJSE 
unia hoa casa assobradada;

tem bons commodos. electricidade. r;iz.
etc; na rua Anna Nerv 650. E, do Uja-
chuelo; preco módico; aa chaves estão na
mesma, onde sc trata. (1884 M)

TOSSE
Tome PEITOK.VTj MARtNÍTõ
Rua Sete de Setembro 18>>

,i LUGA-SE a .casa «Ia rua Miguel I'er-
XXnanqea n. 57; j salas. 2 quartos eppa-
çosos. cozinha, hanlieíro quintal. V.electrict-
dade, pnidil na frente, etc,; lrâta*se no 50;
preço SCS: Meynr. , . , 

'..(ii)02 M) H

. I.UÍÍA-SK, nor 101S. a hoa casa da rua
_rV*_!Íce Figueiredo ti. i". estacáo do Ria-
chuelo; está aborta das 10 horas em deante.

 (1846 M) S
A LUGAM-SE as casas .11 e. V da rua

/"ÜLPain Pamiilona oo. Sampaio; sala, 2
quartos, cozinha com ob; 51$; trata-se no
n. 02. .... (1851 M) S

\r„NI)EI__"B na urantlo venda' «ine ora se Inicia, esplendidos
lotes de terrenos, distantes dn es-
tavão de Anchicta 10 minutos,
a ne, n 100$, em licruienlis pites-
tações mensaes, tomando o com-'nriidor.'. 

posse na 1* prestjicão:
c.QnStruççíiò á vontade e livre de
iiiiliostos. o .licença. Terrenos fer-
teis, de-1" ordem, paru i-bacaras e
bellos- locaes, muito saudáveis pa-
ra morada. 1'assircm de.l". $500.
Tenl aiíua encaniida e luz electrica
nu Ancliieta, em frente aos terre-
nos. Os lotes medem 12..50. In-
formações na Pharmacia l.oninrio
em frente á estação. (J 87) X

-\JENDl'.-.!-; um excellente pTedio, com-
y -nletaraente no-ío, na Tyuca; trata-se

na Casa Vianna, á rua do Ouvidor n. 50.
. • N

V melh
Dfcl-SK,' em S. Ciiristovão, num dos

perto, os pre lios assobradados, quasi uo-
vos, da-rua Francisco Eugênio ns. 114 e
118; trata-se á rua da Quitanda.. 83, sobra-
dit, das 11 ás, 5 horas da tarde, com o
sr. Roque. ?••' (S 64.J) N

T/,KNI>&.ST «ma casa com duas» salas,
» dois quartos,'cozinha e terrono medindo

ti por 62, á rua Dr. Bulhões n. 125*.
tratais., na mesma, • (J 1.993) «

B-aiõiisfiiwiiwiiBiiiJSiiiiiiBraiiiJHia
1
I

A PREFERIDA DO PUBLICO |
HIllWlllíIllllliiBll

PUWJICU E -DMBilll B1ST0S
Grnntl" sortimento de produetos chimicos o especialiil.ides

pliiiruinci-iitic.is. impoi-i.-ifiio diruci» «los melh Tes "úbríciintos

da Europa e Ami rica.
Caprichoso sorv-no rle pharmncia«p laboratório por pessoal

hiibilitad.. sob a d récçào do phiirmiiceiuioo Cândido Gabriel.

VENDEM-SE 
lotes

de terrenos de
12x25, a prestações
de 2SÕC3 mensaes;
preço cada lote 25,$.
Os terrenos são ai-
tos e enxutos, em
meias colunas. Os
compradores tomam
posse na primeira
prestação. Os com-
pradoree de 50 lotes
para cima pagarão a
prestação de 1.25o
por cada lote; terre-
nos próprios para
sitios. chácaras, hor-
tas e floricultura. Pa-
ra tratar com Que*
rino, rua da Prainha
n. 7, telephone 4088-
Norte. 3116

PO' DE AIÍ.OZ «DORA-
Medicinal, adherente e perfumado

Luta 2»i00. Pelo correio 2S">0*1
Perfumaria Orlando Rangei

V'ENDE-SI. 
nma casa com duas salasi -

tres quanos, luz c água; a rua Aimm
n, 113, Jacarípaguá. (J 311S) -N

VENTOM-âE" por -:soíi$ dolâ predios di-
vidi''is ica comTOo.los, ilíng. de Dentr»,

rentja $, com grando terreno; com o sr.
Afíouso, rua do CartAo n, 6i, sala 4, 4»
3 horas. (J _a*6) K

;.r..T.cr-_i

VENUri-S.il 
uma caía «Wm doh «niarto»,

duos salas, co-inlia,- «Ustanfe 8 minutos
da csia.Ho; trata-se á rua Urano) n. 44,
«istaíão de Ramos, 4:500$. (J 3iá«J). ift

\T-ENlliE-.SJ! por 4*;ooo*. o solido predio
V da rna General Polydoro n. ío, com vas.

tas accommodaçBes para tainlHa de tralimitn.
to, grande terreno ajardinado. Bsti vago e
mostra-so das 10 ás a da tarde; trata-se
na rua S. Cloincnto n. 168, casa 8.

(J 3*H) Ni

TTjJNDE-ãÊ um terreno na ru'a Zeferino.
V com 23 ms. de trenie por no de com*

prído, prompto para eu.tÉicar. logar saúda-
«rol, água. esgoto c servido por bondes que
vão á ciilade e muilo perto da li. de To.
dos os Santos. Prbço de oc.-asi.io; informa,-
se á rua Archias Cordeiro n. 45*. CaSt
Bnwica, em frente á estação de Todos os
Santos. (J 3*") N

VENHlliM 
SE predios e terrenos, no rna

Uiiiguayatia n. 8, telephone 5-.-.*", Ç»";
trai, com Pellegrino. . .(,.; 

*-*»--» 
.?!.

¦\fEVnE-SE uma cxcellente avenida, na
V rua Visconde do .Bom Reliro, com nove

casas r«videii<io 650$ mensaes. As casas tem
nuintnl com 21 metros de extensão: trota-se
com A. Rbeiro, rira do Hospício n. 95,
sala da frente. (J 3*38) N

VENDE-SE 
o esplendido predio da rna

do Mattoso n. 106. construído em cert-
tro de terreno, dando de renda 700$ men-
saes; trala-se á r. Cachamby d. 1, Moycr.

(J 3004) N

Vri.NDiBM-SlE
...  trata-so com E. Lopes

& C. rua da Quitanda n. 27, os. seguiu-
tes prédios: 16:000$, innq boa avenida com
quatro casas, no Amlarahy; 16:000$. um
bom predio, no Andarahy; 101000$ um bom
predio, no Cabu.u'. (J 3248) «

•_!

GRAVIDEZ
Mfidieamf-ntt- radical, unico existonto para uso externo,

aue evita sem o menor inconveniente. Pedir detalhes
completos á Caixa Postal 1724 - Rio. <• '««7S3287

->v rFNDESE a avenida com is caía»,
V rua do Maitoso ti. 108, dando d. Ten

600$ mensaes; trata-se » r. Cacliamliy,
Meyer. (J 3005) N

iiii;»!i!,iffls:!_KaiifiH;:ii!ain*!(!!^^^

PREÇOS MÓDICOS §

I RUA 7 DE SETEMBRO, 99 I
1'roxliuo » Aveuitl.1 Uio Brauco

fBi:,'«ll"([IEaiil!iBI.,ii»ll!B:«lififfli!!IBt:8 liiBli»

A IiüG/V*STG por 130S n l)o:i cnsn
¦^iln rua Bsncrnnca n. 14, om
S. Ohristovão. com 3 síiIiis o 3
ninu-tiis, doiíio Imbltiivol. luz «'li'-
ctrica, banheiro «¦ urniulo nuiutal.
Aberta dns 12 ás 5 ila tardo: para
tratar á rnu do Ouvidor 162. com
o sr. Ouarto Felix. |_

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

XTENDEILjSE terrenos em Copacabana,
V nas ruas No'ssá Senhora de CòpacaU^-

na, Dr. Domingos Ferreira e outras, prom*
pios a edificar; r. Sete de Setembro, 133,
sob., com o proprietário. (J 1771) N
¦*Ti'NPE-SE 

a casa nova «Ia traves-. Cer-
V queira Lima n. 9. na estação do Ria-

chuelo, com 5 quartos, t 2 pala., cozinha,
despensa, insta*!.ações sanitárias com bidet,
quarto para creados e grande terreno; ver
e tratar no mesmo, a qualquer hora- do- dia.

(.1 .«Ml 3

YEXDEM.SBol»ons lotos do ter- . ...,_  ,. „„ .,..
' rcnOS do l*í-\uü, locar alto e | tendo quatro quartos, quatro salas e mais

/SOMPHASE. cm Hotafoijo uma casa
V. at«í 15:000$, «nie tenlia 4 quarlos. Ne-

Carli nesta redacção acoejo umente.
A. F. II (1770 N) J

pequena perto do centro, cnm-
rase uma, neijocio com o pfopricta-

no e por preço de oceasião. Offerta* a
Rarbosa ;caixa postal 1S14, (181.1 N) M

10MPRA-SE uma peQUCiia casa a pres-
tações mensaes (conforme combinar-

.c). tendo entrada ao lado. .«pie possa ser-
vir para uma pequena officinn: no centro
ou muito próximo; cartas a Vieira; ove-
nida Centra! 11. ______ _3___\_ __) K

OASA
\J prai

QC

snuilnvol, a 100$, em prestações
do 10$: ó bom enirirefio do capi*
tal: o loiíar ó do grando futuro,
passagem do ida o volta, 1*. 500
róis; íiinlui Auxiliar, estação do
S. Matbeiis, escriptorio em fronto
ú estação. (B 9028) N

Iv.VDlí-Sl*. uma excellente chácara com
boa casa para família dc tratamento,

dependen cias. 22 ms. de frente por'105
d.e fundos,, lindo pomar, frente para duas
ruas, na* Boca do Matto. bondes A porta;
rua I"). Adelaide n. 103, onde pôde ver
e tratar; informações, r. do Rosário rso,
com o sr. Netto. (R 18S1) N

gjü**KB**-_jjfl-**_*mrw_*_

CUMPRAM-SE prédios e terrenos, na
rua Üruffu-ayana n. 8, telepht sj.iíí.

Cent., com Pellegrino. (2331 N> ]
Di.is da

cr
A LUGA-SE, por preço módico, predio

iTVnovo, í rua Condessa Ilclmonte 10.1-A
(Ensenho Novo), com 3 ouartos. 2 salas,
ouintal. iarilim na frente, e.iz c eleetricida-
de bondes íi porta. "• minutos da eistatjao;
as cliaves na mesma rua 105: trata-sc rua
1* de Maio 43, armazem. em frente ao
tvrlco. _g__ H) -"A 

LUGA-SE um ouarto com ianella para
/iLriia cnm luz electrica. com 011 sem mo-
bllla nor 10*. a oessoa de tratamento; rua
Pr. Ferreira Nobre 1 esouina Maroiics

"bo N" (6ll

casa VII. (.11.16 r.) i<
A I.tKiA.Sl.-. por i2tt o predio á rua

_-VAssis Bueno 4I". chaves «Io 11. .¦;; triita-
íí na Companhia do Administração Garanti.
Sa, á rua da Quitanda 68, (•>.."•.. l.) t;
-— i..

Precisa comprai

l I.UGA-SE o predio e chácara ila ma
__.l)emflca n. io. tendo entrada pela rua
Jockey-Club, tendo Sete .íuartos, .luas salas,
ccziulia e quartos para creados e nwis «le-
.pendências; trata-se na rua «lo- Ourives
n__ iii. . <___ _. I

4 f.UGA-SE «ma bonita casa. de frente
_-\jIti rua. de estylo nin.lcrno. com iluas
entradas, tendo tres quartos, «luas salas,
fceão a Raz. electricidade. banheiro c 1)0*
nuiutal; preco «2o5; na rua Bella de Sao
João n. 341: trat.*_se_nn 31.1. _________?

A LUGA-STf bom quarto, com ianeíla para
iiiriia, com OU sem oonsão casa tle peque-
m familia; Mí_-.n;o *o.|-, bomle «le nio rs.
i porta. (¦'"•'"1 ^ R

* LUGA-SE n nrc.fio á rua Tose Tiomfa-
JA.cio n. 33 (Todos os Santos): as cliaves
estão no predio vizinho, e trata-so na rua
dc Posario n. 146. Banco Allianca

/COMPRA-SE uma casa na rua
\_j cruz; cfirlâS a j. j. *->.. •* •.«--...n
rua n. nn. (3227 Ni J

COMPUA-SEque tenlia_
iu alusa-se um terreno
grande capturai, nas im-

medi.içt-ies' Gavèa. Tijuca 011 no ramal su-
burbios ou Leopoldina; para informações,
rua Mariz e Barros n. if.o. (jiSo N) lt
rnEURENOS — Situados á rua Barão
A dc Mesquita, lotes 10 X 40 mts. a

dinheiro ou prestações. Tratar, «1-. Meira.
Unipruaj-ana n. 3. Tel. 4654, C. Preco. 10$
a 15$ metro quadrado. (3-™ •_*) J

Tomo PE1TOHAL MARINHO
Rua Soto de Setembro 1SG

IfENDÉ-SE o lindo e solido predio asso-
bradado da rua Young 33 na estação do

Ramos de estylo moderno, porão habta-
vel em centro de bom terreno, todo mu-
Rido, com jardim na frente, portão c
gradil de ferro quatro quartos, qua-*ro salas, hanhçiro, dispensa, atrua. cana-
liz.-u_.-i, etc, local muito saudável, Facul-
ta-se o pagamento dando o comprador me-
tade á vista. Preço de oceasião, 12:700$:
trata-se no alludido preilio. (Sn N) J

-flvN"I>E-'Slí um excellente terreno de es-
quina, medindo 32 metros de fronte por

.17 de extensão, no melhor ponto da rua
Mariz c Uarros; trata-se á rua do Rosário
n. Bi, sobrado, das 4 ás 3 horas. (M177ON

VriiNDE^SE o terreno da rua Nascimeri-
to Silva, canto da r. Mon.enegro, com

10X..0, Ipanema. T-imbem troca-se oom uma
casa, se for no subúrbio, só do Meyer para
ba'xo. Valor 7:000$; cartas a D, A., #ia
redacção. (iB 1903) N

TTKNPE-SE um erande e solido predio.
centro de jar lim. na rua Haddock Lo-

bo; cartas neste jorna', a Custodio /*. Xào
se ai tendem Vitermediarios. (R ip-íi) N

TTONDiE-SEo.predio da rua Paulino Fer-
V nandes n. 68, Botafo.o; trata-se n:
méamo; (J ___] 

1*

¦"¦¦ ^.«WHInm l '"rTT""!™"*'"*"**':'

Gonorrhéa
curiim-sf! em 3 rli.1- cnm

Injecção Marinhe
Kua "1 'o ^oto»1>"''»> ,8 *

__¦__! m\-\\'\-r^1*^^mmmÊaar,u'

ÍÈNDtó DIVERSAS
\71ENnE-9E barato, para desocoupar Io-

ear, ou troca-se por uma machina Un-
denvood ou por jóia*,, etc, unia mobília
le peroba, com 17 peca»; para sala de j.in-
rar. com pouco uso e do cusfo dt 1:6oo$;
rua do Cattete, 10;. loia. IR ioifi O

¦ | 1 . t. ' •¦ ím- •' i - ri •-rvi 1 et,
íTENDE-SE um toilette perfeito; na rua

Senador Pompcu n. 194, com o sr.
Campos, (J 1868) O

¦/"ENDEM-SE ura gtiarda-casacas e um
T Riiarda-vesudos, de peroba,, em. perfeito

estadoj ver e tratar.
1, r46, sobrado.

da Alfândega
Õ1915) O

and»r, salas 1 a 3.

VÓ^___r3£|
Ê5.è5rife^Ví
14 o 16 e Constani
ção «lo Meyer.

V^ÊNDTCs. um sitio, lerreno propno.
V_S_ií-too metros de frente por 160 de

T71ENnE-.SE uma Kafy nova, Com licença
e arreios; tem Uma superior parelba de

animaes baios, vende-se juntos ou separar
dos; ver e lra(ar com o sr. Biar, i rua
Theodorò da Silva n. 103. ÇB 19*4) O

tT.ENflE-SE lim bom' piarto, do fabrieonte
lt, Scliandemson, cora 7(8 e muito boas

vozes; na rua do Rocha n. 65. por 37o$ooo.
(J 1970) O

ça Teixeira ti'. 61, esta-
(J 3*75) N

VENDEM-SE 
alguns moveis usados; n)

rua General Canabarro n. 4<i6.
(J 1995) O

.TENDE-SE um superior cavallo alazão,
calçado, de alta escola e de bonita es-

tampa; para ver e tratar á rda Barão de
Ubá d '075) O
"*,n-;..\'i>.M.SE 

plantas de todas as (_m\i-
dades. para Pomares e jardin», no es-

tabeleeimento de horticultura de A. A. Pe-
reira da ípnseca; na rua Torre, Homem
o. «74, Villa Isabel. (O7782) .R

TT-1.XIM._SF. um predio novo. na melhor
V rua da cst.içãn do Riachuelo; trata-se

á rua Sete dc Setembro o. 31, sobrado, da
1 ás 5 da tarje. (J 1937) N

(M'|

-«•+¦¦-. —
A casa que mais vantagem oíforece, em preços e qualidades é' 

Jmm. ÍE\ COSTA
Mobiliavioi. de estylo c pbrtnt.isi:», mnnipuladoa

:is nielhoi'e,jMTiiUl.irits t\> pai"?. com
Ao «rosto do iiiuls exigeiíít' o ivo alcunce do tndòs

Especialidade em capas para mobílias e Stores bordados.
8 Remeltem-se catatogos purii « interior

Rua dos Andradas —¦ %7

i LOGAiSB. õor «<ío> o lindo oredio no.
Avó. á rua Francisco Manoel 18. l'...do
Riachuelo: 5 quartos. 2 salas, lu- electrica,
erande quintal; trata-so a rua Vivtor Meij
relles «i  

'*í:-' 
_J !

A LOGASl-SE os predios á run D Anna
__.Nery ns. 40 e 42 com 1 .esp-cosos
quartos, duas salas, cozinha, hanlienro, n ¦«..

tanque, quintal: por t»s$ mensaes; as cha-
ves nor favor no n, -8. d"1? j__j >

A LUCA-SE ou vende-se uma irrande cha-
jrt.cara. em Meritv tem Rrande clnlct.
pintado de novo: aluguel 80Í: trata-se com
M. tomba.  

'"" 
__ >

1 LÜOAM-SE confortáveis casas, de 4JÍ
fAz 61S; tratam-se cum Alberto Rnrlia.
rua C Bonicio -o?; lacarenaeiia. 134MVI

A LUGA-S_ nina snla pnra nmn
-fWnliora n6: nn rnn Anna tini*
mnriios 77. casa 14. Bg.pg!^)) 

M
r.tIOA-SE uma casa. com 2 ouarto*.
salas, etc; na rua Dr. Manoel Viçt.

rino n. 413 «'Encantado).

ilJS.ilÍS IHIIS
NeurastHenla, «lôres tio onlieca, liystorla, insomnln, franueza

do forcas, são cnrmlns com cranile p.vito com os 15AXHOS DE
EliECTRTCIOADK ESTÁTICA c os BANHOS HVDKO-ELEOTRI-
COS, tmlo DR. NEVES DA ROCHA.

Estns apnlicaçõcs, intcirnnicnte iiioffensivns, produzem sobre
o systema norvoso umn necão efficaz o duradoura, restitulndo
no iloente a cnlma, o somno o o i>em-c.stnr.

Gabinete, de electricidade medica do DR. NEVES DA ROCHA
—. 90, Avenida Rio Uranco — Itio de Jnneiro.
Preços moderados. Dns 9 horas dn manhã ás 4 da tarde. (.13213)

.TENDE-SE uma casa pequena, na rua-vf n ¦"***  -.-_r, j_ i*.,i__ — e--*-*-." Ui V una. e*-«ti.aO tiv 1 uniu v_ -'_«.«..j,

trata-se no praça Marquez de Herval n. 1.
E. do Meyer. (J 1959) N

\TENDE-SE 
um terreno no boulevard

Vin-e e Oito de Setembro, canto da
rua Duque de Caxias. 7X23. Preço 12 con-
tos; trata-se a rua do Ouvidor, 10S, sala .1.
com o sr. Cândido. (J I9'"?- NT

porta; ua
•t;ba.

W me.m\ uiAtAII lt_l-___ S: S: B: que tem por fim B
!«ÍÍ llP lll VilIM II lllllV soocorrer a toilos 09 nocusii- El

iüo VlolUNafilüo ffijs&^%a%T% a
1 ^S^-°c^l"cL^^^^^^^i Caixa do I

¦.^•^055S^^^_H__^§^S^^^^^^^/
'*;*^a^-*^-^'tf^w<w'M'i'*^ "  

, ,

TTENDEM-SE quatro casas, rna Barcello-
fW 54. S. Chrisiovã,, tresjem

las. dois quartos, quintalUias salas. WWfâfJZ'?^ Sjunia cinco iniatt0?,_ «l_ia* ~~-_- loj_ df
(K 3182) Ntrata-se

louça.
rua Uruguayana

\TENDE-'SE um terreno próprio para edi-
, V ficar, com n metros de frente, na tra-
vessa S. Salvador, próximo de Haddock
¦Loho; trata-SC na rua Sete de Setembro
n. iqo, loja, com o dr. Fonseca. (J 1965.N

AfENDE.SE a
» de café e ci

(2 Ml J
A l.VC VSE oor 61S boa casa.. com 3

r_ouarlos. 2 salas, cozinha, banheiro. W..
C • as cbav*. estão na rua Amalia 72. Dr.
Prontin. onde se trata: bonde «le Cascadura.

_ ___£______!' _
4 r.UOA-SK a casa n. 20 da nia Rocha,

-i-Ycom 1 quartos i salas, cozinha, jardim
e quinial; slumit-l ion$: chave* no ir e
t-ntu-e* Rosário 321 [____j M' ?' 

A T.tffíSIÍE o predio da rua I.ucidio
JTÜaito n. 341 trata-se í rua Io de Mar-
ÇQ j.  (!0(Í7 M) l
~A 

I.TCA.Sl"- a cnsa da rua 7-forino n.
jt^ 40. M.^êY, com acçnmniodacííos rara fa-
milia .le tratamento; trata-se na rua Se-
nador Pompeu n. 151, loja., Oa»7 ")}

-r"AZENDA — Vende-se uma no munici
Ji pio dc Nictheroy. com cerca de 1 mi-
Ihão de metros quadrados de terras pro-
prias, cm pastos cercados, grande matta.
pomar, grande casa nova de vivenda, com
6 quortos, fotrada e assoalhada, com iodas
,ib commodidades, cooaeiras, tulha, galb-
nlieiroâ, engenho para farinha movjdo n
animal, et_. Prosta-se paiu criação de
aves ciuneiros. porcos e gado vaceum.
Informações com Adroaldo, á rua do Mer-
«Mdo 11. 5. sobrado, até 13 boras

(31S1 M R

TTiRITDBjSE «ima boa casa nova. nn r-m
Frei Caneca; trata-se a r.

tal n. 34. sobrado.
Senador Din

(J 2020) N

.'-'ENDE.SE um bom prfdio, em taciré-
V paguá, i rui Dr. Cândido Btnjcio

n. jóo, com 6 quarto,, ' 'as. banheiro.
\V. C, luz electrica e porão hab tavel. uo
centro de jrar.Je chácara arboriiada; porá
ver f tratar no mesmo. "

Vende-se p0T.0'gt. co"n3, cm Bota-
o bom p reli o da

rivi D. Carolina n. 38, pMe ser e.ami.-
nado a qualquer bora do dia; trata-se á
rua Thconhilo Ottoni n. S3. 1° andar, fun-
dos. 

(86i N) S

-TENDE-SE um magnifico predio para
V familia de tratamento, em terreno oe

'3Xa6<i, a 20 minutos do centro; tra
ta-.'e a ni3 Visconde Nictheroy, 4S. e=t£
ç5n de Mangueira. (I245 N) ™

1TEXDE-SE umn rasa novn, asso*
v bradada, pnra família de trata-

mento, oor 1S:OOOS: nara ver e
tratar nn mesma, ii rnn S. l.uiz
Gonzn_a n. 404. bondes á nortn.

(R _6») X

mais importante fazenda
criação do norte de São

Paulo, com 1.000 alqueires de terras e mat-
tas, com 362.000 pés df café. toda mon*
tada, por 250 contns: propostas a Henrique
F. Joppert, á avenida Rio Branco n. 151.
sobrado, sala 5, das 3 ís 5 da tarde.

(S 1866) N

-TENDE-SE um bello terreno, i rua do
V Cattete. de 12N87 ms., por «Jo con-

tos. Um outro, em Santa Therczn, de
68X70 ms., por .10 conto*;. Um predio so-
lido. para família de tratamento, á rua
?. Francisco Xavier, em bom terreno, íso*
laiio. por 30 contos; propostas a Henrique
V Toppíit, avenida Rio Brancn n. 151,
sala.. (S 1867) N

TT1ENDE-SE uma boa fazenda, eom -o ai-
V queíres. em Campo Cirande, Districto

Federal, boa residência, aguada, matta, pas-
tos. pof 3**:ooo$oon. Vende-se uma frrande
área com 30.000 lotes dc terrenos, em Jaca-
r.p.içuá, por 500 contos, orrde se poderá
fazer 6.000 contos, vendendo a 200$ o
leite, por barato: trata-se com Henrique
Topiwrt, á avenida Rio Sranco -,. 151, sob.,
sala s. (S i«(,8) N

^Placas Esmali-âas
P03 1.371 PU33J5)

Grande perfnição
Mais durabilidade

E muito mais baratas do
que as fabricadas até hoje

Fundição Indígena
RUA CAMERINO J

^TXTVKjPK de tudo que tiver srrvtvftía,
V quer commercial ou particular: lindai

armações para botequins e barbeiros, ho-
teis, pharmacias, armazéns, etc., espelhos
de todos os tamanhos machinas de cos-
tura, de escrever, registradoras «e para car-
pinteiro?, transmissões, cofre, de ferro, toi-
dos. div soe**, com vidros e sem cllçs, prcn-
ais de copiar, &ecretárins, cóp-is cíe_ mar-
more. balcões, me-*as pé de tronco, bicyclc-
tas, louças novas e usadas; rua Frei Ca-
nçca ns. 7, 9 e t 1» Casa Encyclopedic.a.
Telephone n. j.ooa, O

L
F. ?i!i uma casa 'iiota, com duas sa

las, dois quartos, cozinha, banheiro com
todas 3s commodidades, jardim, eszoto e
luz electrica. Vende-se barato, a dinheiro ou
a prestações, por motivo do proprietário re-
tirar para tratar da saude; trata-se na rua
Engenho da Pedra, A, das 6 ás io da ma-
nhã. ou â tarde, das 4 em deante. Bom-
suecesso. (R 3i78> -N

\7-K\T)R-S). uma casa do electri-' cidade eom nma boa officina
com todas ferramentas necessa-
rias para os trnbnllios do sen ramo
om perfeito estudo, com pouco
Tiso: preco de oceasião; rua Se-
tilior dos Passos 94. (S1866) O

** rK.\r>K-SIv uma bem montada pharma-
V cia em Icarahy, fazendo optimo nego-

cio. Trata-se com o proprietário, á rua da
Constituição 87, Nictacroy. (O7836) R

VENOBSI-SE, para 
dentista, um molof

t electrico paro gabinete, e um para of-
ficina; rua Sete de Setembro n. 177, i*
andar. (J 10-5) O

\rENDKM-SE ovos a 6$ooo a '"ria de
V puras rn*7;is Orpington, Amarei o. Itran-

co, Piimoiitb Roque. Rodaíne. tambem 3.
vendem gaios, e gallinhas das mesmas ra-
ças. £. Nova da Tijuca n. 53.-;.

(1140 5) J

TTEKDfRM-ííjÊ diversos predtos, do Mevef
V ao língenho de Dentro, desde 3:800$ a

4.í:oonS: trata-se diariamente i ma Dr.
Archias Cordeiro n. 20S, das 8 is 12 ho-
ras. Emysdlo. (J 3^07) N

ATENDE-SE um terreno na rua Tei-eir.i
V e Soiiía n. 79. estação Vigário Geral.

Preço barato: trata-se i rua Presidente liar-
roso n. 61, Cidade Nov*. ___. (M i8io)N

1* TEVl-E-SE uma casa nova. cnm p'ati-
V banda com duas «alas. dois quartos.

cozinha e mais pertence-s bom quin*al, in-
si ill.ição electrica. àtfiia com • abundância,
perto dos bondes e ita estação de Todos os
S.ntos: preço «f:5oo$; inforruasc & rua José
Bonifácio n. Si. Iodos a. Santos.

(J IJ-4) >*

t/.hXD-E-âE um açoucue muito barato
V por o dono não poder estar á testa;

rua D. Maria n. 33. estação da Piedade.
C_ 1S1-) C

TT.1.-VDF-SE um predio noro, 
"com" 

boas TTiENDE-S^ uma vacca de raça in.!c7a
V accommodações, na estação do Rocha; | > com cria de poucos dias; ver e tratar.

;nforma-se e iram-se i rua S. Januário -'23. | rua S. Clemente n. 208, Botafojd.
(R 3209) iN (M 1831) C

VBNDE-SE 
por preço de oceasião o pre-

dio da ma Dr. Maia Lacerda n. 53;
trata-se á r. Cachamby n. 1 (Meyer).

(J 3006) N

À00mWl *m Jf

20 ANNOS "0"_ TRltTÍIPnO ... 1 Mff-HARF.S DE CURAS
IXJECÇAO PAI..M12IRA-*Cura Infailifel cm 6 dias. Um só vidro enra
En tedas at pbarsuciu do Br2t.il, Dep.; Drogaria Facbcco, Andradas, 43. Vidro 1*00-
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If/ CORREIO .OA MANHA — Quarta-feira, 9 de Agosto dc 1916

UM SENHOR
Que (tive _t_c_do por umt ferte

«u-ereulon c de «-trema frrrliide. of*
f-rcce-ie pnr» Indicar gr.tultimHt. a
todos ouc laf.rem dr «nftrmWadti mi-
firatorias, aulm como tom.», brouohi-
Im, tone csnvults, uthnta, Mbtrcnloie,
pneumonia, ete., um ramadio que o
ourou eomplafame-l*. Iria MieasSo
tana o bem da humanidade, i «onse*
tueacia dt um rato. DWigrt-it par car-
<a ao ar. Bugenio Avaliar, Caixa do
Coífeio 1.682.

VBNQK-SI5 
uma machina pana serrar me-

tal, moderna, esti nova e baratissimo-,
tua da Saude -n. 103. (3328) O

VBXDU-Si, 
uma bonita armaçío, que pá-dc servir paar esoriptorio, botequim ou

tharutaria, esti nova, preço baratissimo;
tua da Saude n. 95. (3.74) O

ViBNDK-SIv 
uma machina de -furar, mo-

oelo grande, das mais modernas, está
«ova, por preço excepcional; rua da Sau-
** n. 103. (3375) O

TT'BN.0_j-ST5 uma bancada para offieina
V mecamoa, forte, com gavetas; rua da

Saudc n. _s. (3376) O

T^phNQli.SE uma pensão 110 centro da ci-
t dade, bem afreguézada, preço 2 contos,

podendo scr algum á vista c o restante a
prestações. A venda é pelo motivo de que o
dono não pôde estar k testa do negocio;
tratar com Querino, r. da Prainha n. 7.

O 3119) o

VIONDE-SE 
um double-phaeton Ifiat, usa-

do, eai boas condições; «a garnge Kiat,
rua da9 laranjeira» ei. 530. (J _oai) O

\7IBNDEM-9I3 lindos canários de cores
_T fortes e me»ti{os cantadores, na rua de
Santo Amaro n. 13. (Cattete). (i(Sa8 O) R

XTENDE-SE um automóvel 14x30, ur-
V «ente; rua Uruiutyatia uj. (S6.i)0

ViENDE-SE 
um» boa banheira de ferro

esmaltado com % competente válvula
completamente nova. Para ver c tratar i
ru» Haddock _,obo n. 413. (105a O) R

VENDEM-SE. 
- ru» Haddock Lobo, 417,

lindos canário» de raças írxiceza e bel-
C«, capp-jts nanicos criadores de pintos «
cies .ox-Terrier, puro aangue. (R.i5)0

TrBNDlvSiE 
baralo um bom piano, em

muita boas condições; 11a rua S. Chris-
tovSo n. 311. (S 2060) O

VENDEM-SE 
um eta.ére por 50$, tem

espelho « novo, e uma cadeira de ha.
lanço por 15$, para desocoupar logar; rua
da Pramlia n. 7. (13 3120) O

VIENDE-SE 
uma bonit_ peça, própria pa-

ra barbeiro "penteado.*, com um su-
perior espelho 00 centro, medindo 1,20X65;
informa-se com o sr. Figueiredo, rua Jlue-
nos Aires n, 91, sobrado. (J 3366) O

V-.*.•»:U-SE 
pianos Pleyel 4 bis, Blu-

thner, Gavcau, 'Sponnagel e mais seis do
outros autores, todo.) novos « garantidos,
perfeitos; Casa I<ebreton, avenida Passos. 34.

O 3355. O

VR-DKM-SE 
uma bancada ,e um lavato-

rio todo de mármore e mais «.otcis pa-ra barbeiro; na rua Anna Barbosa n. 38,
-Meyer. CJ 3255) O

V'EN_E-p_E 
uma gata persa (cor rara),

por 200$, e cães iX/ulu's da Pomerania;
rua da 'Sa.raçíio 11. 65, Icarahy. (J 3250)0

VENDE-SE 
muito barato uma machina de

escrever, "Oliver", em perfeito estado;
trata-se com o sr. Alexandre, á rua da Can-
delarla n. 28. (S 3282) O

VENDE-SE 
um magnífico piano allemão,

quasi novo, preço muito em conta; rua
•Ia Alfândega, 104, sobrado. (S 3281) O

VIENDE-SE 
barato um fog.o novo, a gaz,

por motivo dc mudança; rua D. Roma-
na 11. 06, ü.. «ovo. (S 3268) O

VENDBM-SE: 
uma linda gata branca,"Angora"; cachorrinhos "Tencrjffe", ty-

po menor; gallos e .-tinhas "Orpingtons"
brancos; rua 'Pedro Ivo n, 61, casa 11.

OS 3267) O

VBNDEMJSE 
livro9 em diffcrcntes lin-

pu.., duas columnas de faiança (com
jardineiras), dois mastros de bandeira, um
espelho para sala, um oratório e um fogão¦a gaz com quatro coroas e forno; á trov.
da Soledade n. ai, perto da pr. da Ban-
deira. (S 3061) O

VlvNHl.-.ii. 
ou acceita-/_e um sócio para

uma pequena fabrica de metaes; infor-
mações com os srs. Delfim Fontes & C.,
•rua da Quitanda n, 103, (R 3187) O

VENDE-SE 
um psyohé em bom estado,

por preço barato; na rua Acre n. íot.,
loja. (11 31.3) O

VKNDI.-S-. 
uma victoria usada, em bom

eslado, própria para fora; rua do Ria-
chuelo 11. j(J6. (R 3151) O

VHvXDpE-SE 
unia divisão para escriptorio,

nova, medindo 6 metros; para ver e
tratar na rua Josc dos Reis n. ts_), V.nge-
nho do Dentro. (R 3150) O

TTiENDEM-SE — Aos «rs. clrurgiões-den-' V listas: um vulcanizador de Cross, paradois niiiflos, com accessorios; um niartcllo
automático, nickelado a uma ponta; oito
pontas para ouro e um estojo; um angulo
para motor S. S. W., tudo em perfeito es-
tado e de pouco uso, por 150$: i rua In-
dustrial 11. 31, das 3 da tarde is 7 da
noite. ,  (J 3080) O

VBNIHÍ-SE 
um rico piano allemão, cor-

d.19 cruzadas, cepo de metal e armação
.le aço, p'ca chie. Preço 1:300$; rua Sena-
dor Josú Bonifácio 11. 104, Todos os San-
tos. (J .382) O

VENDE-SE 
um bonito piano franecz, ha-

ratissimo, dc particular; avenida Passos
n. 311, loja de cleclrieidade. (J 3325) O

^ TlíXD...\l-:.¦_.. e compram-se imóveis usa-
V do?, mobiüas completa*, dc quarto, etc,

paga-se bem; na rua Senhor dos Passos
11. 4, bja. (J 2982) O
"friíXDEM.SiE 

telhas de zinco, portas, ja-V nellas, caibros, .Malhos c forros, tudo
quasi novo e por qualquer preço, para des-
oecupar Ligar; na rua A n. 81. cm frente
a estação da Penha. (J 1322) O

\ .5ND1.-SK um caixão para mantimentos.
1 própria para renda, com tampo de cor-

:erf systenla moderno, quasi novo: na nia A¦:>. Si, en) frente i eslação da Penha.
__ (.1 U2,.>-'-0

TRASPASSA-SI&
rpRASPASSA-SE uma boa peníüo 110
X < centro, com muito*** pens-ornstas; ne-
..ócio urgente. Informo-se no Café Prima-
vera, rua da Alfândega 156. (.moPJS

COLLOCAÇÂO
_D_ES

DENTES ARTIFICIAES
NOVO SYSTEMA

Nenhuma differenga dos dentes naturaes— Belleza e se-
gurança a toda prova.—Pronuncia nítida das palavras .—Mas
tigaç&o perfeita.Convém a todos os que necessitarem trabalhos desse ge-
nero examinar primeiramente o nosso systema e preços.
Daremos todas as explicações sem nenhum compromisso
para o cônsul tante.

BS _» ECJL A LIST A.
R, do Carmo n. 71- esq. da R. Ouvidor

JOSE' 
CAHEN; rua Silva J«rdim n. 3.

Perdeu-se a cautela o, 112.7(0 desta
casa. (ioai Q) J

PERDEU-SE 
a caderneta n. a4.53«, do

Bristb llanclc, pertencente ao sr.
Beliniro José Rodrigues, (1811 Q) M

DIVERSAS
AUTOMÓVEIS 

— Vendem-se diversos
nvachinisraos para os meámos; 95,

rua da Saude. (3379 S)

AGENTES 
nos Estados, acediam-se u»

1 fabriica <te carimbos e gravuras, Á
rui Sacliet n. i_—Rio. Peçam condições
a José XíTier. Optima commisjSo.

(7« 9) J

A'S 
exmaa .enhoraa e senhorita», na

rua Conde de Bomfim n. 264, eob.,
modista de chapéos, estrangeira, faz e re-
forma com peníeiçío e acceita alumnas a
2% por lição, a a_\\ « 40$ por mez.

(3303 S) J

AVICULTOR 
eom muita pratica, preci-

sa-se que possa dar fiança dc sua
condueta. Excusado apresentar-se não es-
tandq completamente habilitado. Trata-se:
largo de S. Francisco n. 42, 1» andar,
com Francisco. (3215 S) J

APROVEITEM 
«uas lâminas de navalha

1 Gillette, mandando aíial-_a na traves-
m S. Francisco de Paula n. 28. Duzda
1*500. (374 S) R

COBRANÇAS 
— Despejos, penhoras,

faüe-cias, Inventários, divórcios, hy-
pothecas, soltura, de presos, bom advoga-
do; ma dos Ourives n. ns, 1° andar.

(1856 S)S

CASA 
de familia, dá pensão para fora c

'recebe dois pensionistas, ; na mesa;
quer-se pessoas decentes, comida bem -as-
selada e bem temperada! na avenida Mem
de Sá n. 111, sobrado. (3316 S) J

DESEJA 
CLAREAR SUA CUTIS? -

O po de arroz "Aureus" é muito ad-
herente, perfumado e de superior qualida-
de. Caixa -$$00 «ó este mez; 119, run
Marechal Floriano, 119. d°8 S) S

RHEIATISMO
OURA. A* RHEU-IATIXA

ADOLPHO VASCONCELLOS
27—Rua da Quitanda—27

S 845

DINHEIRO 
sob hypotheca, empresta-se

até 50 contos. Negócios especiaes,
juros de 10 °|°! rua do Rqoorio n. 105,
com Maria. (1430 S) S

DINHEIRO 
a 8 •|0, em pequei_3 quan-

rias, sob letras promissórias, empres-
ta-se á rua D. Anna Nery n. 34, casa
VI, eom o sr, Cardoso, das 9 ás 11 da
manbã. (3169 S) B

A tndos <S_ que so.
frem da qualquer .tio-
lestia esta sociedade
enviará, livre de qual-
quer retribuição, os

8.'. !».¦. __. = meios de ourar-se. EN-
VIEM PE',0 CORREIO, ém carta feohada—nomo.morada, syraptomas ou
mnnifeatafõea da moiestía — e sello para a resposta, que receberão na
volta do Correio. Cartas aosINVISlVlülS-Calxa Correio 1125.

OS INVISÍVEIS
AMÉLIA 

— PrecÍ90 falar-te com ur-
1 geuoia. — Tua mãe — Elisa.

(2384 S) J

AFINADOR 
de piano — Harmonisa bem

. o plano e mata os bichos te tiver;
com direito a pequenos reparos, tudo 10$.
Concertos f'raes baratissimos; praça Ti-
radente. 87. Tel. 4191, Cent. (916 S) J

ADVOGADO, 
causas crime, eiveis, com-

merciaes e orplianologica. Adeanta
custas; rua 7 de Setembro ?. 193, das 17
ás 18 horas. Teleph. 4387, Central.

(2043 S) S

AGRICUI-TOR-cuItívador 
casado, ener-

gico, pratico do plantações hortali-
ce.), satendi) tambem dirigEr uma fazen*
da,4 precisa-se. _ Excusado apresentar-se sem
serias referencias. Trata-se: largo de S3o
Francisco 11. 42, 1» andar, com Fran-
cisco. (3214 S) J

CORTINAS, _ cortinados, colchas, etc., de
renda fiiló étamine, lava-se e prepa-

ra-se, ficando como novas, systema fran-
cez; preçoe baratos; rua Carolina n. 30,
Botafogo, entre Polyxena e Marciana.

(1345 S) J

CI.ARA 
MELA', professora de borda-

doa — Ensina a bordar em qualquer
machina de costura sem nece-ssidade dc
ferro algum; ensina tambem a bordar
alto relevo com lã e seda, com uma ma-
china especial que se acha á venda por
7$ cada uma, tendo tambem os riscos para
diversos trabalhos. Attende a chamados a
domicilio. Recados á rua Gonçalves Dia«
n. 50, casa de luvas. (1989 S) J

COMPRAM-SE 
machinas do escrever;

rua da Alfândega n. 137, i° andnr.
(2077 S) S

DINHEIRO 
— Emprestam-se quantias

grandes ou pequena.* de 3:000$ para
cima, sob hypothecas de predios na cida-
de ou subúrbios a juros muito favoráveis,
prompüdSo e pessoa de todai confiança;
rua do Rosário n. 172, ifira do corredor,
sr. Julio. (3144 S) R

DINHEIRO—Dá-se 
sob penhor de mo-

veis, liypothccas, nofa-i promissórias
e a officiaes do - Exercito. Trata-se com
Seixaa a Fernandes; Uosario 11. 172.

(3192 S) R

DrFFERENCIAL 
para motor de 24—

30, em bom estado, compra-se com-
plcto ou as peças de engrenagem, sò.
Offcrtas a Anlonio, á rua Souza Franco
n. 197 — Villa Isabel. (1318 S) J

CAMAHA
Moendo sempre

DINHEIRO 
— Empresta-se sobre pro-

missorias, moveis e demais garantias,
na rua do Hospicio n. ii{w i° andar, com
o sr. Rodolpho Tliomaz, da* 9 ás 12 e
de 1 ás 4 horas, (2005 S) J

ESCOLA MASCULINA Curso pri-
_ mario e media dc iportug. ariUim.,

. cliorog., e Historia do Brasil, rua Io de
j Março n. 123. Mensalidade 5.. (3370 S)J

COMPRA-SE 
uma machina dc apparar

papel, ua rua Marechal Floriano 21,
sobrado. (2014 S) J

EM 
casa <Ie senhora viuva, lia um bo-

nito commodo para descansar, em
casa nova e de toda a 

"discrição 
e socego.

Responder a mme. Yvone. (1434 S)S

' ccitinol. O vinho propalado,
I ntre os quo tem fraqueza pulmonar
1 erto há dc sei* melhor rcconuuondado.

1 nda bem já o seja, quando entrar
I riumphalmcnte nos lares dos que são1 nfelizcs, molesto», dento rica. . .

ada resiste & sua cnorino accão !
| ra «m remédio mie nos tonifica~^mt oeo faz nm enf9*1110 ficar suo:

Únicos depositários:
OMVEIRA. JORGE & COMT.

(Drogaria Central) — Assembléa 75

COMER 
IIEM ? só na pensão, rua llue-

nos Aires 11. 158, loja, tratamenlo es-
pccial a 1.300, por refeição; assinantes
a niesa 6u$, fora 70$. (351, S) S

COMPRA-SE 
ouro e pata-se bem; na

joalheria (Ctisa de Confiança); á tua
Gonçalves Dias n. 39. Tel. 4137, Cenl.

(1783 S) J

rpRASPA9SA-SE uma torrefação e 1110a-
X Rem ile café, mim dos melhores pon-io. de_ Xi-íl.eroy, lambem se retiram os

machin.smoa e transfere-se só o contrato
do predio; não pa^a aluguel; rua da Con-
iciçjpj 11. ., próximo, à ponte Cenlral.

 (1969 P) J
rpRASPASSA-SE uma cnsn de seccos c

I. molhados, fazendo bom negocio a di-
nheiro, nos siaburbíos^ informa-se das 2
ás .., na rua do Hospício u. 24, com o sr.Benjamin. (1944 V) S
rpRASPASSA-SE um contrato de umã

1. casa ipraprfa para qualquer negocio
e moradia para familia; rua Mariz c liar-
ros, perto da pr_Çn da Bandeira. Trata-
se na raa dos Toncleros 338. (3177 P) R

rTlRASPASSiA-SE com corirato em opti-
X u<i9 qon<Uções, uma <txcellente loja

em esquina de rua, própria para qualquer
negocio; informa-se na mcsnía, á ma da
Assembléa 11. 22. (3190 P) R

riIRASPASSA-SE uma licença dõ 7»
X ciasíc de seccos e molhados; quem
precisar dirija-se 5 rua Gomes Serpn 23—
Piedade, com o sr. Corrêa. (3172 P) J

TRASPASSA-SE 
ou aluga-se uma pen-

são ricamente mobilada, estando fa*
lendo muito negocio; nlo sc fazendo

vqiie-tüo do pagamento scr todo á vista;
para informações i na Senador Dantas
». 32. (2098 P)

ACHADOS E PERDIDOS
( A NI MAI. extraviado — Extraviou-se umX—jnaclio de cor preln, com marcas bran-

\cas dc se',im; no lombo; pede-sc por obse-
(quio e gratifica-se a <_.uem o encontrou
.ou delle der noticias certas, podendo di-
.n_jir-sp; á rua Thcophilo Ottoni n. 2, te-
lephone Xorte 2376, com o sr. Pires.

(2045 Q) S
¦ÍIAlMPELLO _ C.«; rua Luiz de Ca-
."U iin"cs n. 36. Perdeu-se a cautela n.
___pl_-_'_____i__ (33S3 Q) S

CAMI'ELI.0 
& C.»l rua Luiz de Ca-

mões n. 36. Tcrdeu-ãe a cautela n.
61.«93 dc-:a casa. (1891 Q) R

BESAPPARECEU 
da esUção dc Ricir-

do de Albuquerque, um cão coto dc"vor baía ariiarellada. Gratifica-se bem a
quem leval-o ao er. Anastácio, na mes-
111:1 estação. (1810 Q) J

JOSE' 
CAHEN*; rua Silva Jardim n. ...

Perdeu*se :i «**nttt<?lí_ n. iiT,?n,; df**-!"
casi- (i7o.Q)S

Callista
Miguel Braga, especialista cm extracção de

callos c unhas encravadas, sem dôr, etc, r.
Ouvidor 165, sob. T.N. 1505. Aos domingos
attende chamados á domicilio. Tel. Norte 3659

/"-10N-TKUCÇ-ES, reformas de prêdíõs,\J pequenos reparos e pinturas, preçosmódicos; tratar com o construetor Michalf-
ki, rua Uruguayana 11. 8; teleplione 5336,Central. (5._ s) u

n0,I<í*.'.1'ES DE SENHORA SOU ME-
,, D?DA,? ,J* — Mme. Marie Lemos,

colletcira diplomada pela Academia deParis e com casa em Paris, montou seu
atelier a rua da Assembléa 35, 1» andar

dS7 S) S

COMPRA-SE 
qualquer quantidade de

jóias velhas, com ou aem pedras de
qualquer valor e oulelas do Monte de
Soecorro; piga-se bem; na rua Gonçal-
v»s Diai n. 37, Joalheria Valentim. Te-
IcUphone W4- Central. (0S40 S) J

COMIPRA-SE 
uma martiina photographi-

ca 8 X 14 c|m., ou 10 X 15 c.m.
em perfeito estado e com objectiva lumi-
nosa, dc um dos sctruinles autores: Goerz
(Manufpk ou Tenax); Ernemann (Heagon
Colonial) Kodpik com objectiva Zeiss ou
Goerz. Resiiosta por caria a B. C. D.,reducção deste jornal. (2029 S) J

TUNIIEIRO — Empresta-se a juros fa--¦-• Voravois, a negociantes do centro:cartas noste jornal, a Maia. (3222 S) J

ESPIRITA - Mn"-- m*>c' p™''-
nc ás suas clientes camigas, que continua a residir na rua doMattoso 11. 33, próximo á praça da Han-

(3038 S) J
TJ.AMILIA que parte, vende um jogo deJ- , sala dc jantar, completo, um dormi-tono de peroba, fogão a gaz, plantas eoutras coisas; rua Bento Lisboa 151

(183. S) M

HVPOTHECAS 
- Qualquer quantia a

juros módicos; com J. Pinto, rua do
j_-!_g_"__o_ iJ4, tabellião. (8t S) J
fiV 

'•'"THECAS - Qualquer q..a,uial-IX rua Uniguayaiia n. 8. Telenh ...oCent., com Pcllcgrino. (2310 S) J

IGR AVIDEZ Evita-«c 4
usando ns

velas an- Jtisepticas. Sao uiotfcnsivas, conimodai "
e de effeito seguro. Caixa com 15 ivelas 5$ooo. Pelo Correio mais 

'.óoo. 
Iüepositano: praça Tiradentes n. 62,!

pharmacia Tavares. |

(1504

%
u

Oom um vidro se
fazem

____i____t __^__E

mlaturan io um vidro de LUGOLTNA coa
4 de agua, e assim se oblem a mais pode-
rosa u efficaz

I-VJECÇAO
para a cura rápida de qualquer corrimento,
antigo ou recente. E; pois, a Injccçío
mais barata que exiite. Com um só vi*
dro de LUGOLINA ic consegue a cura
completa. A LUGOLINA do Dr. Eduar
do França tem jo annos de constantes
lucciuso". quer no Braail quer no estran-
gciro, tendo obtido duai medalhas de
ouro na Exposição Universal de Milão 01
1906 e Exposição Nacional dc 1908. Antes
de usar leia-se o prospicto reservado que
acompanha cada vidro. — Depositários:
No Brasil, Araújo Freitas A C, rua doa
Ourives, 114, Rio de Janairo. — V«ndrit
•d todas ti dregaria» • pharmaciaa.

MODISTA 
perita de vestidos c tailleur.

ensina a cortar e armar 110 manequim
sob medida e por figurino. Vae a domi-
cilio; preços baratissimo-; rua da Assem-
bléa 11. 7, sobrado. (3003 S) J

MADAME 
Torre- — Cartomante; rua

Constança Teixeira n. 61 — E-tação
Meyer. (1038 S) R

MOVEIS 
usados em perfeito estado

vendem-se muito em conta; rua Se-
nhor dos Passos ns. 14—16. (430 S) S

MOCAS 
— Precisa-se para a passagem

dc bilhetes de uma lesta popular,
Commissão 4% em cartão. Cartas a W.
Z. 24, Jornal do Brasil. (3154 S) B

NEGOCIANTES 
— Precisa-se para ne-

Rocios lícitos em cartórios; lucro
met-aí a a 3 contos; rua dos Ourives n.
115, Io andar. (1834 S) S

OVOS 
de gallinha. Orpington pretas e

Wyandottes brancas, a dúzia 6$ooo,
frangos e frangas. (412 S) J

OPFERECE-SE, 
capas para mobiliaa de

9 peças a óo$ e Storea eollocados no
logar a _4$ooo; Haddock Loba n. io.
Tel. 1501, Villa. (3241 S) J

PRECISA-SE 
ter noticias de Elizia de

Oliveira Gonçalves, ou sua filha Gra-
cina. Responder para a rua Macxuell n.
203 — Rio, a Arthur de Oliveira..

(1952 S) R

PRECISA-SE 
de um bom quarto sem

mobilia e com pensão, para - um moço
de tratamento, em casa de familia 'dlstín-
cta, entre as estações do Riachuelo até
Meyer. Cartas para Ernesto. Caixa pos-
tal 1.Ú4 — Rio. (2094 S) S

PIANO 
de particular Vende-se á ruo

Lopes da Cruz ai. 25 — Meyer, por
450$; pode-se ver até da manhã, ou
6 da tarde em deante. (3196 S) B
"DRATA, oui'0, cristofle o metaes
-l- finos om obra, compra-so nu
Joalheria Andorinhas, á raa Uru-
cuuyana n. 1C4. (73-) S

PENSÃO 
dc 1» ordem, farta, variada c

com toucinho; dá-se á mesa e a do-
micilio; na rua Aristides Lobo n. 23. Tel.
2582, Villa. (8048 S) R

PENSAO — Forucce-so bem feita, de
casa de família; na nia do Cattete
287. (1325 S) B

PREPARATÓRIOS 
— Curso completo

de accordo com o programma do Pc-
dro li. Aulas particulares ou em turmas.
Collegio Sylvio Leite, rua Mariz c Bar-
ros 11. 258. Tel. V. 1232. (345 S) S

PENSÃO 
boa e variada ss$ooo; avul-

so, i$ooo; avenida Passos 11. xiS.

PIANO 
— Vende *e um por 200$, pro-

pnio para estudo; rua Prci Caneca n.
7, bazar, informa-se. (18C7 S) S

POLI 
AS transmissorias, vendem-se diver-

sas de vários tamanhos; 95, rua da
Saude. (3377 S)

PRECISA-SE 
da um companheiro de

quarto, em casa de família; á rua do
Rosário 11. 109, 20 andar. (3357 E) J

PESSOA 
só, aluga uma «ala ou sala e

quarto, cm casa de todo o conforto
e asseio; tambem dá pensão querendo; a
rua do Lavradio n. 181. (33=9 S) J

PENSÃO 
farta e boa, fornece-se a do-

micilio, avulsos i$2oo; rua 7 de Se-
'ombro 11. 211, i° andar, (3353 S) J

QUEM 
TEM CABELLOS CRESPOS E

DESPENTEADOS? O Maciol «lisa,
perfuma e faz crescer, Produeto de grande
acceitação e sem egual. Pote 2$, pelo cor-
reio i$50o; no, ru» Marechal Floriano.

(S 336) S

ÊÕfSTRÃDÕRÃ N.tiidn-ir 
'mkreando

vinténs, do preço de 850$; vende-se
uma cm períertb estado por 400$. Cartas
nesta redacção, para S. V. (-ro.-**! S) J

SALA 
de frente, aluga-se com pensão,"a dois ou tres rapazes sérios; Ria-

chuelo n. 215, i° andar. (3*14 S)

QE__OS novos e usados para collecção,
í__ compram-se e vendem-se á rua Sete
de Setembro 53 "Centro Philatelico".

(360 S) J

SALA 
para escriptorio ou consultório,

aluga-se excellente; á rua Sacliet nu*
mero n. (196 S) J

(GUARDA-LIVROS - Acceita pequenasVi cscnptas de casas comincrciac*; átravessa da Soledade n. 21, perto da pra-ça da Bandeira. (3o6_, S)F s
XJM01HELAS na cidade e subúrbios,Aí grandes ou pequenas quantias; rapi-dez e juro modreo. Informa o sr. Pimen*ta, rua do Rosário 11. 1..7, sohr.ido, fun-doi'- (.1131 S) R
TMPOTENCIA _ Cura-se 

".__•.'_s"'g_r"
X ralas de catuaba, remedio vegetal viu-do do sertão do Ceará. Encontra-se narua úe Santo Uiristo n. 99. (19*0 S) B

Rheumatismo—Syphilis--- Impurezas do sangue
Eczema». darthrog. ulceras chronicas e rebeldes, curam-se com
M.f-"/.. 0,af»ma.° "OB DE SUMMA. do Alfredo dc Carvalho^Siilhares de attestados. A' venda em todas as pharmacias «dro-carlas do Rio _ dos Estados. Depositários: Alf?ed" de C«?vaíhõ* O.—* de Marco n. 10.

/CHAPÉOS para senhoras e creanças —
\J J. F. Madeira Junior, successores de
Mme. Henriqueta 4 C,*, largo da Cario*
ca n. 6, 1» andar, próximo á rua de São
Jose. (198! S) J

TARDINEIRO _ Precisa-se de um bomtL-moço e trabalnador, para jardim e hor-ta grandes; rua do Bispo n. 78, (3224 S)J

CII.ARUTARIA 
ou outro negocio limpo,

aluga-se o vão do corredor da rua
Acre n. 122, esquina da rua. Marechal
Floriano. (I966 S) J

LENHA, 
fornece-se qualquer quantidade,

... . '.,l-s<! contrato; trata-so com JoãoTeixeira, rua do Rosário n. 172, das 12•9 14 horas. (1095S) J

CARTÕES 
DE VISITAS — Cento 2$';

Ourives n. 60 — Papelaria. (3280 S) S

LÂMINAS 
Gillette - Afiam-se bem.—

Duna iÇjoo; travessa S. Francisco dePaula n. 28. (,-. S) R

COMPRAM-SE 
vales — Rua do Bar-

roso n. 38 A— Copacabana. (3207 S) R

FOSE' CAI1KX; rua Silva Jardim ti. 3tt Perdeu. ¦autela n. 114.787, de*:a
(ms Q) J

IJERDEU-SE 
a apólice neral, antiga, de¦pi'5, emittida no anno de 1869 e con-

Ter ti da em ouro em .890, de n. 3.361,
ftterbada em nonic dc Geuoveva Maria de
Almeídi, solteira, maior, bra.iSeira.— Kio de

hneiro, 37 dr jiilho de :q:0. P.p., K.niiio
y.e,_r.r.í Bolcei. ij nos)

EHDEU-SE a caderneta n. 12(1.501, da
i« icrie d* C«ixa Econômica,

(3124 Q) J

E LOPES IC,
Hypothecani. admlnislruin.
compram o vendem prédios.
27—Run dn Quitanda—27

T EÇONS de ímnçais — Mme. Guiou.¦í-s Rua S. Jose n. 5;, 1» andar.
(3125 S) J

LIÇÕES 
de allemão. praticamente; en-

sina-se á trav. da Soledade n. 21 —
Mattoso. (32G0 S) S

MOVEIS 
uMdos — Compramse mobi-

bano» completos, avulio., objectoa
de arte, antigüidades, ornamentações, pia-nos de bon» autores, etc.; na rua Sena-dor Dantas n. 45, terreo, com E. Ri-b**ro- (9124 S) S

SENHORA 
distineta, prqtetíida, _dcscja

aposentos em caea seria on-d-e não lia-
ja mais inquilinos, Prcfcre-sc da Gloria
ao largo do Machado. Cartas nesta reda-
cção, a Z. Z. (2079 S) S

SENHORA 
de posição, tendo enviuvado

deseja encontrar acolhimento condigno
cm casa de cavalheiro sério que tenha fi*
lhos para educar, cncarrcgando-sc da dl-
recçfio da casa; livre de qualquer inleres-
se pecuniário, não fazendo questão de re-
tirar-se desla capital. E' moça 6em iilhos
c tem rendimentos. Cartas nesta reducção
a — Uranca Nyoack. (3362 S) S

MÉDICOS

DR. ALVINO AGUIAR
. MOLÉSTIAS INTERNAS

ESTÔMAGO — FIQADC — IH-
TESTINOS - RINS - ?OLMSES,
etc. Consultório: rui Rodrigo Silva,
a. 5. Teleph, 3.-7J, C. D» * il 4
hom. R«iid«ncla: tnvnu Torrei o.
17. TtUph. <.25s, Ccnt.

Consultas grátis
Por m».

dicos
operado*
res espe*

ei alistas em moléstias dos OLHOS
OUVIU-OS, <__-„_-.__ e NABIZ,
•nfermldades das senhoras, pelle,syphilis, venereas, blenorrhagias e
das vias genitaes e urinarias do bo*
mem e da mulher. Todos os dias
das 3 às 6 horas da tarde. Itua Ro-
drigo Silva n. 26,1* andar (entre As*
sembléa e 7 de Setembro). Consulto*
rio perfeitamente apparelhado com
todo o material priciso para os exii*
mes o os tratamentos constantes des
sas especialidades J 306

para o diagnostico e
tratamento das doenças
do estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

ção, rins, ossos, etc,
pelo DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua S. José,
39, das 2 ás 4 (menos ás quarla-feiras).

A 396

RAIOS l

miS. TEIXEIRA COIMBRA e
•"-"ABELARDO MARINHO — Mie,
syphilis, vias urinarias o mola. vene-
rea.. do homem e da mulher, 606 e 914. e
clin. medica, mol. de creanças; rua Sete
de Setembro 209, das 4 i» 5 e 3 is ..
Tel. i6_, C. (.3. S) J

Chapéos para Se-
iras 1 Meias

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis -JJ- &:
tencourt, parteíro, cura os tumores dos
seios e do ventre, ai moléstias dai vias
urinarias, genitaes, as metrites, os corri-
mentos uterinos e vaginaes c regulariu
a menstrua.ão por processo seu. Applica
o 606 t 914, com ou sem injecção e eita
sim dor, trata a tuberculose e hirnia
(quebradura) sim operação. Consultório
perfeitamente apparelhado; rua Rodrigo
Silva jtf, tsquina da rua da Assembléa,
dis 10 is s da tarde. Telephoni n. 1.511;
reildencie: r. Senador E.Jtbio n. 342.
Consultai grátis. (1381 S) J

ODR. 
EDUARDO DE MAGALHÃES,

dá consultas e applica o "Radium",
das 10 ás 11 e das 14 ás 17 horas, á rua
7 de Setembro n. 36. Doenças da pelle,
ào estômago, pulmão e nervosas. Trata-
mento efficaz da syphilis, irthritismo e
morphéa. A's 4a.s e sabbàdos (tá cônsul-
ta e applica o_ "Radium" a preços redu-
zidos, das io ás n hora... Cura com o
melhor exito as ulceras cancerosas e do-
e-ças rebeldes da pille. (Sn S) S

Dr. Ed. Meirelles:Doenças in*
ternas e cri.
ancas. Vias
urinaria!.—
Apparelho]

microscópicos, electricos, de illuminação
para exames c tratamento das doenças; ure*
tlira, bexiga, rins, recto, intestinos, esto.
mago, «tc. — Trat. rápido da gonorrhea,
sypliilis, hydrocele. Appl. 606 e 914—R*
_ete de Setembro 96, da» 3 is 6—Had.
I,oba "3. Tel. 1294. Villa.

DENTISTAS
DENTISTA 

a afooo menlees pari obtu,
ração a granito, platina, curativo^

desde o primeiro dia. Trabalhos do cha-
pa, coroas, pivoí, etc, por preços mini-
mos e trabalhos garantidos, na Auxilia,
dora Medica, na rua dos Andradas n. 85,
sobrado, esquina da rua General Ciin.r«
teleph., Norte 3157. (3843 S) J

DENTISTA 
— Coroas de ouro a 5$,

6$ e 7$; clurpas de vulcanite a 9$;
ila-oratoria da Tira. Urugtiayann n.

3, sobrado. (3345 S) J

As ultimas novidades da estação
Criações segando o concei-
toado Jornal de modas

«LAFEM1V.ECH1C»
Formas em Velludo,

setim»
tagral e pulha de arrox.

Flores. Fitas. Fantazias
e outros enfeites

Chapéos para Luto
Presentemente nenhuma outra

Casa apresenta melhor
escolha destes artigos, nem

offerece melhores vantagens
do que a popular

Chapelaría Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, C 4125
Esta oasa envia portu dores

com amostra- dos seus ¦¦rtl-.os
ás rosiiionclas dus J-xmos.

freguez.-.
Em suas olficlnus executa qual-

quer eucoinmenula de
Cbapéos por figurino, con-

certos e modificações
de fôrmas

POR PREÇOS BARATISSIMOS

-H-B-BB

AVISOS MARÍTIMO
*¦¦*¦ —I

Professor ~ mario rezende,r_u_ci-.i-.or d. Esc(>la Norma] e ^-scola de Aperfeiçoamento, prepara paraexames no Colleçio Pedro II, vesliliula-res nas Academia!» aonc^rsos. admissãoao Pedro II, Collegio Militar, Escola Mi-litar, Escola Naval, etc. Assem.k, 123,
d* » » 4. (1376 S) R

Professora de íineuas, dis-¦*¦ nondo de alcunuis horas, domanhã, acceita alumnas do fran-
cez, Inglez o allemão; preços mo-
dicos; rua da Carioca 47, sobrado.

(J 1315) S

Cartomante ~ Diz tudo coi",d!i-
. _*""*"*v reza o que se desc-
ja saber. Mudou-se da ma Constituição
n, 20, para a roa General Câmara 248
sobrado. (851 S) _
"Dinhí*"rn. ~" Empresta-«e sob hypo--/¦I.nc.ro thcc-is de predio. qual-
quer quantia, a juros e condições que se
tratarem; rua Theophilo Ottoni n. 83, 1°
andar, fundos. (862 S) S

trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

Casamentos
vil, 25$, e religioso, 20$, em 34 horas
na forma da lei, inventários e justifica-
çõei. etc, com Bruno Schegue, á ,11a Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domiiiRos e feriados. At-
tendem-se a et-amados a qualquer hora.
Telephone n. 4-54*, Central. S 1964

SSLIIftülMrlHB-Balai*!* j.LL070 DBA
PRAÇA DAS HAKLNÜAS

«NTRE OUVIDO R S ROSÁRIO
LINHA DO NORTE LINHA DE LAGUNA

O PAQUETE

Ruy Barbosa
Sairá hoje, (iiiarta-feira, y do

corrente, ás 12 horas, para Vi-
ctoria, Bahia, Maceió, Recife, Ca-
bedello, Natal, Ceará, Tutoya,
.Maranhão, Parintins, Pará, _an-
tarem, Óbidos, Itacõátiárá c Ma-
iiáos.

I

LINHA AMERICANA
. O PAQUKTE

Rio de Janeiro
Sairá anianliã", 10 do corrente,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando na Bahia, Recife, Pará
c San Juan.
AVISO

O PAQUETK

MAYRINK
Sairá terça-feira, 5 de setem-

bro, ás 20 horas, para Dois Rios,
Angra dos Reis, Paraty, Uhatuba,
Caraguatatuba, Villa Bellír, São
Sebastião, Santos, Cananca, Igua-
pe, Paranaguá, São Francisco,
Itajaby, Florianópolis e Laguna.

LINHA DE SERGIPE
O PAQUETE

OYAPOCK
Sairá quinta-fein, 17 do cor-

rente, ás 15 heras, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas, T-
Areia, llhéos, liahia, Aracaju,

Penedo. Maceió e Recife.
As pfssons nue nufliram ir ii bordo dos paone-tes levar ou receber passageiro, deverão solicitar cartões

do ingresso na secção do Trafego.

ACURA
Infallivel da

impotência v.ri
A perda total ou mesmo parcinl .14/

Vlrilldndo di*prlme o liomcm phyoloo, a
melhor dotado, encnnilnliando-o para
_mu velhice precoce. >.'_o lia affcccHoi
que lhe cause tantos soKrlnicnttv* 1110*1
raes, quo lhe traga mais discussões iiw
tlmae, Ij vezes mosmo sarcasmos e cm
fioa-as, tornando assim sombria tod i >t
«ua existência. Deixar este estado seu-
cuidados, na espoctatlva de uma cura,
próxima, o embalar-- com uma cp;ie-*
rança clilmerlea, quando pedindo a bro*
chura do Dr. Zélle, Intitulada a «lies-
taurafi-O do Homem, acompanhada dd
uma folha de consulta dlri_ldu (rança
aos 'iue nüo podím Ir fis oonsultns na(

m mmrm 93, mim
ias 0 as 11 e das 2 fia i, adqulr«-_d
a certeza de rehavor a totalldaJo dí
¦ua vlrllldado. Essa Interessante bw
ehura, do dlatrlbulçtto gratuita, conten.
4o .npllcacBcs e conselhos lndlspensM
veis aos homens, deveria ner lida o r*-i
Hda o ponderada nas horas de desuni».
Bo e depreislo invencível.

IMPOTÊNCIA
ESTEmi/TDADE,

NEURASTHENIA.
ESPERMATOIIRHI.A

Oura certa, radical o rápida.
Clinica electro-meillca especial

DR. CAETANO JOVINE
das Faculdades de Medicina de
Nápoles e Rio dt Janeiro.

Das 9 ás ii e das 2 ás 5.
Largo ds Carioca, 10. sob.

Veterinário gg £jS
futo Pasteur. Especialista em moléstias
dos cães. Cons. e chamados, Pliarnia-
cia Ferreira; Hospicio 114. Teleplione
1958, Norte. (789 S).

Duchas massagens; etc. Insti-
tuto Physiothcrapico
do dr. Gustavo Ami-
brust. Docente daFa-

culdade. Doenças do 'fstomago e intes-
lino, neurasthenia, arthritismo, obesi-
dade, diabete, etc. De 7 is n da ma-
nhã. Rua Senador Dantas, 48. 345 3

GRAIPNA 

E5te "'•"''""'O-
****"* ->"•» so tônico, unico

que faz nascer cabellos c sumir
a caspa por completo.

Vende-se na casa "A1 Garrafa
Grande", rua Uruguayana, 66. (B 1313)

DENTISTA 
— Compra-se um retlcctor

electríco; avenida Rio Branco 11. 151.
sala' 7. Tel. 3566, Central. (1991 S) J

DENTISTA
R. Baldas Von Planckenstcin
Esp. em obturações a ouro platina,

tsmalle e extracções completamente
itm dór; colloca dentes com ou ^sem
chapas, a preços reduzido» Garante to-
do c qualquer trabalho e acceita paga-
mentos parcellados. Das t da manhã,
íb 6 da noite. Aos domingos só até ás 3
horas. Rua Marechal Florfcno Peiixoto
n. 41 (sobrado), proxi.*no á rua Uru-
guayana.

-.- __..-_._. _ AMERICANO
ilTRITIOTi »-**c* figue*'IENIRTAsç^
lem dér « eutni trabalhos gtrauKdo. ;
lystema aperfeiçoado, preços módicos, •
em prestaçSrs, ui 7 aa manhã ái 9 d»
noite, rua do Hospicio n. 3=3, canto da
t.T-nida Passoi

PARTEIRAS
PARTCS e molwtias de

rnullitr, o DR. K
DE. ANDRADA,

ettra, corrimentos, hímorrl_«|.i_ e aufoen-
lões; de modo .imples, enta t gravidez
nos casos indicados, fazendo apparecer o
incommodo, «em provocar hemo.Thagia(
lendo como enfermeira min. J0SEP1II-
NA GALLINDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas diaruis
grátis aos pobres. Acceita clientes em
pensão. Consultório e residência: rua do
Xtvradio n. 111, sobrado. (304 J) S

Pnntrr, _ inur desde 300 r.-is, sófonto a jour, na __ _ de Sc'tem.
iro 11. 95, 1» andar. (117 S) S

Cn marhinaci Siuger, liquidam-se a
5° """«-ninas j$ ^ ^ ^
-00$, de uma a sete gavetas; uni moinho

ide café com motor; motores electricos de
it, 2. 5 e 12 HP. Preço baratissimo; pra-
ça da Republica n. 195, (18.16 S) JI

PARTEIRA — l^ra
— Com longa pratica, trata dc moles-
tias de «enhoras e suspensão, por uni
processo rápido e garantido. Acceita
parturientes cm »ua residência, á rua
Camerino n. 105. 103 J

SSSÕlIRÕ 
habilitado, oííerece-sc — At-

ceita proposta para o interior. Para
informar, com o sr. Ivrncsto. rua Souza
Franco 11. 197—V. Isabel. (1S0C S)

SÓCIO 
— Precisa-se com 1'.000$, para

jogür no bicho. Processo garantido.
Garante-se -15:000$ cm . menes. Carlas
a W. Z., 24, no Jornal do' -trasil.

(3I5S S) R

SENHORA 
chegada lia pouco .de Lisboa,

c sendo boa modista de vestidos, sa-
ben do talhar por medida, como colcttcs
dc senhora e todo e qualquer trabalho de
senhora, pede a quem desejar, deixar car-
tas neste jornal, a M. J. (3122 S) J

SALA 
— Aluga-se unia esplendida cm

casa de familia de tratamento;_ só a
pessoas de todo o respeito, e que <Iêm re*
íerencias. Informa-se á rua Mariz c Bar-
ros n. 248, armazém. (J035 S) J

TINTUREIRO 
— Em tintas vegetacs

oiíferece os seus trabalhos aos srs,
industriaes de tecidos, dando boas provas
de seus tmJ>>llios; quem desejar, peço
por favor escrever para A, D. F. — Va-
lença — E. do Rio. (1781 S) M

rpypOGRAPHIA, a maia barateira —
X Remettem-se preços, pelo Correio, a
quem enviar «ello para • retposta. Casa
Torres, r, Senhor dot Passe* 9'. Rio-

(1918 S) J

TAPETES, 
cortinar-, pinturas a olco e

movei* de retidencias ou escriptorio»,
Compram-Be cm bom estudo, na rua da
Alfândega 134, J. J. Martins. (9393 S) M

TOMA-SE 
roup*. para lavar e engom-

mar de família e dc peiisfio; rua Ita-
piru' n. 157. (3J4___S) J

CARTOMANTE 
Mine. Nlcolctii — Pre-

diz o preàcnte e futuro com clareza;
Cú>n9UiEl&_) tuuu*. us uiu. de _ -is 6. Só
para senhoras: Buarque dc Macedo n. 51.

(3175 S) R

COMPRA-SE 
grande quantidade dc ca-

deiras cm bom uso; dirigir-se ao sr.
Affonso; Carmo n, 66, sola 4, ..9 3 ho-
ras^ (3170 S) II

CHAPÉOS 
para senhoraa c creanças —

J. F. Madeira Junior, suecessor de
mine. Henriqucta _ C.*, largo da Cario-
cn n. 6, i° andar, próximo á rua dc São
Josc. (iifli S) T

(lA-ITALISTAS — Dois .negociantes
\J precisam de 15 contos, para augmen-
to de negocio; pagam bou» juro-.: rua doi
Ourives n. 113, »• indar. (1855 S) S

¦\TOVEIS — Compram-se, avulsos, casas. ata mobiladas, pianos, objectos de arte
! çrystar-p, metaes, ele. etc, chamados ao

leceo da Carioca n. rS, com Feni.ndes.
(434 S) S

MOVEIS 
— Alugain-se, comprira-ae evendem-se na Intermediária; rua doCattete -9, teleph. 557, Central. (349 S) J

MOVEIS 
— Compram-ie mobiüas, pia-nos, quadros, tapete*, trens de eori-

1 nlia, roupas de cama, etc, rua S. I.uii Gon-
iaga n. jo, (,559 S) R

MODISTA 
— Acceita trabalhos paratrabalhar em casa; ía_ todo e qual-•jacr vestido com peri_i;ão, pelos ulunios

figurinos. Vae provar em casa das chen-
tes. Preço módico; ru» Frei Caneca n.'"*•.'- —- .(3*30 32 S

UMÃ 
respcitoã.1 viuva deseja enContruf

senhoritas para leccionar piano em
casa das pro_rias. _3rtas a mme. C. M.,
rua do Hospicio n. 256. (942 S) J

UMA 
senhora discreto .tendo sua cosa

no centro, offerece um commodo para
descanso. Cartas a Viriata, neste jomaJ.

(1S44 S) M

PARTEIRA!-Mme, Pranciaca
diplomada,

pparecer i_
ruação nor

proctuo mímiM*
iico e sem dor; trabalhos garantidos e pre-
ços ao alcance de todos, sem o menor pe-figo para a eaiide; trata de doença» do
ute.-o; rua General Câmara n. 110. Tel.
n. 3.368, Norte, próximo da avenida Cen.
tii. Consultai grafia. (118 S)

fllvaiade de zinco

rhlorureto de €al

Cimeuto

j£nxofre cm pedra

Qleos

I ijolos de arear
Veudein-se na Hua da Alfandegu 110,

CLAYTON OLSBURGH ei Co,

Gomichâfl darthros, empigens,
ecaemas, frieiras,
earnas, brotoejas,
etc, desapparecem

fácil e completamente com o DERMI-
CURA. (Não é pomada. . Vende-se em
todas as drogarias do Rio e Nictlierov.
Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre 38. Tel. Norte 3265. Prc.o2$ooo.

Creme de Amêndoas —
O legitimo está registrado sob 6 n. 10.011,

e triz impresso o nome do fabricante
pliarmaceutico Santor, Silva, etc.

Indispensável na toilette das damas ele-
gantes. Embelleza o rolto, tirando-lhe ai
rugas e as mancha». Pote a$ooo. Vende-
se no deposito. Drogaria Pacheco; a rua
dos Andradas n. 43- '10°7 S) R

Corrimentos
curam-se em 3 dias com

Injecção Marinho
Bua 7 de Setembro, 186

Cachorrinhos ^^"Sâ.
para lavar cães dc luxo. Eflicaz na
sarna. Destruidor dos carrapatos_ _c
pulgas. Vcndc-se á -rua do Hospicio
n. 114, Ouvidor di, Gonçalves Dias,
38. (788 S).

T""W*r'_ icta — Attende a qualquer
__ieCUlU_.lcl oliainado. Economia e
garantia. H. Teixeira. Teleph., Central
5535; rua Pedro Américo n. 8o — Cat-
tete. (4?" S) S

HOMCEOPATHIA

Perolina Esmalte -, ™g;'^
ad.uire e conserva a belleza da pelle, ap-
provado pelo Instituto de Belleza de Pa-
ris, premiado na Exposição de Mitaiio.
Preço 3,000. PO' DE ARROZ PERO-
LINA, suave e r.mbellezador. Preço 4*.
Exijam este* preparados, á venda em tu-
das as perfumaria., e no deposito deste e
de outros preparados, i rua Sele de Se-
tembro n. 209, sobrado. (ij'i) A

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da Maternidade, trata

das moléstias do utero e evita a gra-
videz. Acceita parturientes cm pensão
e attende a chamados á qualquer hora.
Teleplione n. 4589, Central. Rua Ge-
neral Caldwell n. 233. S. 470.

PARTEIRA?Mme. t Maria Jose-
pha, diplomada pela
Faculdade de Medi*

tina de Madrid, trata de Iodas as doen-
ça» das senhoras e faz tppareeer o in*
commodo, por processo «cientifico e sem
dór nem o menor perigo para * aaude; tra*
talhos garantidos e preços io »k*nce dc
todos, Avenida Gomes Freire n. 77, tele-
phone n. 3.642 Central, contultas fratii.
Em frente ao theatro Republica.

(S 4-02) J

SENHORASPartos. Moléstias das
Tratamento do»
abortos e sua; con-
•equecias, dos cor-
rimentos, das coü-
eas utero-ovarianas e das regras irregulares
e prolongadas. Assembléa, 54, das ia is 18.
Serviço do dr. Pidro Moc-alhSes. Telep.
l.ocg. Cent. (8547) R

Professores e Professoras
FRANCEZ Lições theoricas e prati-

cas, era casa do alamno. Informações
no consultório do cirurgião dentista Syl-
vio Travassos, d rua Chile 17, 1», it se-
Bundas, quartas e sextas, das 2 is 6 lis.

(136 S) S

UM 
senhor viuvo, precisa de uma sc-

nhora para tomar conta e fazer todo
o serviço de sua ass; cs.___.__ a cí... re-
dacçfpo, com iniciaes J. P. (3335 S) J

UM 
caiaal de tratamento, toma um me-

nino de cor branca para criar como
filha; qticn* e_t.ver a_u_ dondições apre-
tc-se á rua Visconde de Itauna n. 351.

(3327 S) J

UM 
senhor só, precisa de uma ereada;

ordenado 20$; rua Gomes Serpa n.
oi, até ás xi -.ora?, com o sr. Lope.. —
Piciladc. (.167 .«) R

^p-CNDICM-SI. 
gramophoi.es e discos, sem.

pre novidades, «ucccssc. Con.Mii.ii.io
n. ..6, Fíulhaber & Ç, Discos -novos a
il e _li>g»i,- (J ^87). S

INGLEZ 
— ProfesiMi- injleza, com opti-

ma. referencias, dispõe ainda de 3 ho-
ras por dia para leccionar o icu idioma
em sua residência. Pensão Bella Vtífcíjj
nia da Gloria n. 40. (361 S) S

|___|__*_| CT pratico, Mr. Pe.
I IV _L 5 _____ ^ ________ *¦*** Errante ensinar¦ ¦"¦ **,, ¦"*" wmmm em seis mexes, 10$
mensaes. Largo de S. Francitco 36 e rua
da Carioca c_, 1* andar. Vae a domicilio,
por preços medico». (8180 S) J

chronicas e
•ecen tes.
Quereis fi-
car radi*

calmente curado em poucos dia9?_ Pro-
curae informações com o sr. 1'eijó, que
gratuitamente as offerece, não conhe*
cendo c.so 1,. tium negativo; rua
Theophilo Ottoni 1C7. R 54

riMATTRTA — Cura resinados,
liri-ll/IUn C01_stipa.ões com fe-
bre, bronchites e asthma. Preço, i$ooo.
Deposito: Pliarmacia Rodrigues, rua
Marechal Floriano n. 09. (8062 S) R.

TOSSE?
.BHONCinGIA 1>E

ADOLPHO VASÜOX(*__-OS
27—Hua da Quitando—_S7

S 8<6

Quem fôr Aluga o1! moveis na""Xuiquidíidora", 
55

ma do Cattete 37.
Compra-sc, vende-se
alin_a*se e troca-se

econômico e'.. gafc,{t
forma;n-sc colchões usados. fü C439)

SYPHIUS.Íias conseqüências.
ra radical, injtcções
pletamente INDO.

LORES, de ma pre-'¦'— paraçao. App. 606 c
914. A*stmblea n. 54. das 12 ás 18 ho-
m. Serviço do Dr. PEDRO MAGA-
I,h_E.S- Telephone 1.000. C. (8548 S)R

Gravidez ?: Jsf ™
Jector — Nanlerre. Pacilcommodo e bygienico.
COLORINA, rT~ id,f*' «-

. ' rantida, pira res-
tituir ao cabello a tua côr orifinal pre-
ta eu castanha. — Preço io$ooo; peloCorreio, mais a$ooo. Deposito geral rua
7 de Setembro n. 117. — R. KANITZ.

INGLEZ, 
france., portuguez, aulai e li-

ções partfcíiUres (methodo Berliti) ;
preço módico; rua da Alfândega n. 199,
sobrado. (9.80 S) J

PIANO, 
violino e bandolim — Profe-t-

sor. Cartas por favor nesta redacção,
para Arion. (30 S) R

PROFESSORA 
ingleza lecciona seu idio-

ma, em casa e a domxilio; rua São
Ijo». 8, it 1,* apiUCi l4ajS>.S

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio de Andrade, com pralica deilioipiue* da Europe, evita a gravidei porindicação scientifica, eem prejudicar o or-
canisrao. Hemorrhfipai, i-ispensão, etc
Residência e cona.: rua Sete de Setein-bro n. i__, lobmdo, dai 9 is ll c de 1ás 4. Telephone 1,591, Central. Comultat
«'»*'•• (R 1938)

PRISÃO DE VENTRE —
Doenças de flgido, eilomago e inleilinos
curarri-se cora ai Pílulas de Bollo Comnoi-
tas do p-armaceutico Santo» Silva. Vidro1Í500 Deposito: Drogaria Pacheco, à rua
<¦"¦ A»dr«dM ¦_ _s_-^- .(i___ R)

ADOLPHO VASOOXOELLOS
27 — Rua da Quitanda — 27

S-47
¦ A ¦"§" I KM c outras matérias, por
_____ M I IIVI mcihodo rápido e fa-" • ."¦ cil, .profespior liahilita*
do, lecciona cm sua residência e preparacandidalos a exames; na rua do Malloso
11. 33. Desde iu$ mensaes.. (3237 S) J

Doenças Cura garantida
de <* rápida do

garganta ozena
nariz (fetidez do nariz)

OUVidOS processo inteiramente
boca novo-
Or. Eurico de Lciiios

professor livre dessa especiali-
dade na Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sobrado, das
12 ás O da tarde. S 3299

FERIDAS, ™:
thros, eezemas, sardas, pannos, <_-
michões. etc, desapparccem rápida-
mente usando Pomada _uzitana;'
Caixa i$ooO. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes n. 6a.
(Largo do Rociol. (A 4030)

ALFAIATE
Aluga-se parte de uma loja com to-

dos os utensílios para alfaiate; á rua
Lavradio 9. S 1842

ADVOGADO COMMERCIAL
Fallencias, concordatas, cobranças dd

contas e notas promissórias, minuta.!
de contratos « distractos, penlioras,
despejos, etc. Com o dr. A. Leal. Riu
da Quitanda, n, 50, sobrado. 8ifi J

V. Ex, nio quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E* o qua pôde conseRiiir facilmente.,

por aluguel mensal e módico, todos us
moveis; nia do Riachuelo n. 7, Casa
Progresso.

COFRES AMERICANOS
Vendem-se, baratissimos, de iodos o-

tamanhos, faailitando-se a fôrma dc pn-
gamento; ma Frei Caneca 11. 7, pro-simo ao Campo de SanfAnna.

S. __;3.

Sala de frente na rua G. Dias
Aluga-se a do terceiro andar do pre-

dio n. 30 (liai elevador e luz electrica}.
Trata-se no quinto andar, com Mmc.i•Boissoti. S. 3^70.,

ESCRIPTORIO DESDE 50$000
Alugam-se «xdelleutcs escriptorios tj.i

predio 11. 30 da rua Gonçalves Di;M
(ha serviço de -levador e luz eleclrica).
Trala-sc no quinto andar, com Mme.
Boisson. S. 3269.

GABINETE DENTÁRIO
Aluga-se um, muito decente,, 110 cen-

tio, com teleplione. Para mais infor-
mações com o sr. Calão, na casa,
Cirio. B. 610.

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem e gozar aaudt*.

So no Café e Restaurant Rio Branco,
rua Marechal Floriano n. 195, aberto
dia e noite.

SITIO
Vende-se 110 Districto Federal, abun*

dante agtia_ corrente, 160 x 1,200, tres
casas, precisando repartas, pasto ecren-
do, -distando da estação Central 40 mi-
nulos a pé. Breve terâ bondes electn-
cos. 'Ainda tem .matto. Tratar com Ro-
drigues; General Câmara n. 19, Da*
12 ás 14. J. ..--ir-

JOGO DO BICHO
Paga-se grupo 2_; centena, 900; .mi-

lhar, 7:000$, jogo de ioo$ooo para ci-
nia, escrever para caixa do Coircio
n. 68S, a N. C. S. 3:61.

Pharmacia e drogaria
Vende-se, cm um dos meUiore3 por*-

tos do antro da cidade, com cp.ii.io"
sartimcjMt, e as formulas da casn, In-
dajjjpr^iem aonho.idas. Condigõcr. p*
níOnvos se dirá ao-3 pretendem cs; Ira-¦t_-se com o sr. Calvão, rua Urtigti..j'a*
na, 119, .pharmacia. S. 3.57-

TERRENOS A PRESTAÇÕES
BOTAFOGO

Trata-se na rua Sete de Sctemlirfl'
n. n_. 1° andar, das r_ ás 2 horas, com
Eduardo. J ..o.'.*

O SUCCESSO NA VIDA!
Se quizerdes progredir na vida, do*

minar os outros, attrair portanto a
Feliciilade; proctirac desenvolver o
vo.so PODER MAGNÉTICO, tomando
o Curso de HYPNO'MAGNETISMO,
do professor KADIR, na rua Mariz e
Barros 87. Pelo seu methodo de en-
sino, qualquer pessoa, em S lições, já
poderá influenciar e dominar os ou-
tros. Lições theoricas nos dias ttlcis, e
praticas aos domingos. R 1877

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinge

cabellos com um preparado vegetal 'in-
offensivo, de sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourivet 10,
1" andar, entre as ruas S. Jo.é e A«-
sembléa. S 448

Paina de seda sem caroço
Kilo 2$_oo, na olficina e deposito

de moveis e colchoaria da rua Frei Ca-
neca 300, próximo á rua de Catumby.

á 1862

LINDA ARMAÇÃO
de peroba clara, própria para alfaia'*,na ou casa de fazendas, vende-se nma.
quasi nova. Preço de oceasião. Ver etratar a nia Uruguavana n. 222.

J. 3"M6-

JACARÉPAGUÁ
MODISTA

Confécoionam-se vestidos ipor ..;:'¦
quer figurino. Preços módicos. Aüeni"
á chamados; rua Albano, 754. P. ior

•>Compra-se um alambiqu
que disülle duzen'.os :; quinhentos ii-
tros diariamente e qt-.c eslcja au bo:'->
estado; informações por escriplio, :>
José Bcllo, rua Sacliel ti. 7, sobral.:-

S. 3i.O

AGENTES
Para vender um artigo de primeiraordem _ precisa-se de agentes actívos

em todos os pontos da Repubüeí. Lu*
cros certos de 60 a 80 por cento.
Carta» a Antônio M, dt Sotir», Lu*
__•-_.-.•_ Hinai. |jfl l

FAZENDA A VENDA
Vende-sc uma grande Fazenda

E. do Rio, E. F. Leopoldina, disn
te desta capital apenas t hora e 11!.'
com meia légua de frenle e uma

,gua de fundos, atravessada pela m' nia Estrada e cem r<!açãpj a :' 
nutos. A Fazenda po->S-e extci.p;-.s '¦
zeas -bei-rimas, mattas, .cepo. ir'próprios 

para a exploração de leu
| nascentes e uni grand-* rio navega

at- ao mar. Infornia-S- e tratc-st
rua do Hospicio n. ..í Io aiiil.-.r.
criptorio do »r. Villela, daj 4 e m
ii í. sem o Ur Almsidx- ___ íim

vi

8-?

V.

rr
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rr-:m
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«lASliílPllIÉL™*
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extra, ções publicas sob afl .oallEaçlo do governa federal
ás 2 U2 e aos sabbados ás 9 lioras, a

RUA VISCONDE DE ITABORAHY M. 43

HOJE HOJB
345-5*

20:OOO$OOO
Vor 1 $400 em meios I

Amanhã Amanhã
340-4*

25:000*000
Por II. 400 em meloa

J5»£ibt>a,cio, 12 cio corrente
A*s 3 horas dn tarde—310—18*ooosooo

Por 8$OOO, em décimos

Sabbado, 19 do oorrente
A.'s 3 lioraa da tarde — 300-81*

1:000$00
Por 8#000, em décimos

O» pedidos dq bilhetes do interior devem ser acompanhados de
«KÍ.TÍilLr.*.?8.!-9 *Lpo.rt0 (1° Correio o dirieiflos aos ««entes geraesNAZAKWTH & O., RUA DO OUVIDOR 94, CAIXA Ií. 817. Tolòe.hVSVm, e n_ capa P. GUIMARÃES. RUA DO ROSÁRIO TI, eMui-na do beco das Cancellas — Caixa do Correio n. 1.273,

PHARMftGIA
Era optimo local, sortimento novo,

fazendo rrgular negocio, completamen-
ts montada, liír. de' qualquer ônus,
diminuto aluguel, tiüde-se por muito
inerios do justo v^ÍBr, por nio poder
o proprietário esftar tia dirteção da
casa. Informações na Drogaria Paohc-
«o, á rua do Hospicio. (,R 153a)

Sellos para collecções
Compra-se e paga-se bem qualquer

quantidade de seli-S nacionaes e es-
trangeiro», assim como moedas e meda-
lhas antigas do Brasil. -Rua i* de Mar-
ço ti. 39, casa de cambio. S 667

Registradoras e cofres
Vendem-se registradoras National de

2oo$ooo para cima, cofres de ioo$ooo
par» cima, diversos fabricantes e com-
pra-se qualquer objecto commercial.
Kua Frei Caneca n. 7 a 11 casa eo-
cyclopedica. Telephone 509a Central.

(1869 S)

CABELLOS BRANCOS
Usae Brilliantina Triumplio para aca9-

tanltal-oj. [Prasco, 3$ooo. Vende-se nas
seguintes perfumariás: Granado & C.,
. aiin, Mune», Casa Postal, Garrafa
Grande, Cirio, Hermaiiny; Nictheroy,
drogaria Barcellos, S i_o

palacefe /Hobilí
PENSÃO E CRIADOS

Aluga-se um magnífico, cora acomm ilações paradüíis familias. bella salas de visita, de jantar e de ea-
pora; garage automóvel, situado em centro de jardim,bairro da Tijuca; para mais informações, escrever
Dan» AVENIDA GOMES FREIRE, 78-sobrado, ao
.^j', Ualtazar j 3324

MOLÉSTIAS DAS GALLINHAS
A gosma, o gõgò a corysa e o rheu-

uiatismo das galuifias _ de outras es-
pecl.es de aves, são combatido3 com se-
.¦yança pelo Coryíol.

Com o uso deste preparado as galli-
nhas engordam e a postura augmenta.
i'r-ço a$5oo. pelo Correio 3$.íoo.

Em todas as drogarias e pharmacias
á rua Uruguayana 66, Perestrcllo &
FJIJ*o e Avenida Passos n. 106.

A 3103

ARMAZÉM
Vende-se ttm cnm bom contrato e pa-

ga pouco aluguel, 5, i|_ annos de con-
trato. Trata/, rua Acre n. 30. J 438

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Utiholino, as

unhas adquirem um lindo brilho e ex-
cellente côr rosada, que não desappare-
ce, ainda mesmo depois de lavar as
mãos diversas vezes. Um vidro, -$500.
Remette-se pelo Correio por -$000. Na"A' Garrafa Grande", rua Uruguayana
n. 66. A 3105

i um remedio único pela su» ef.
fictei» curativa «m todas ti ».
fecçõei pulmonar»;

SATOSIN
cui» oi «atarrho* ifüdo. • chr»>
nicoi doa bronchioi • dos pul-
ml»« mi diuno» periodei 4.
moléstia;

PENSÃO ENGLISH HOTEL
Para familias e cavalheiros de trata-

mento, tem todo conforto, grande cha-
cara, preço muito reduzido, tudo recon-
struido dc novo, rua do Cattete n. 176,
telephone 3.008. R 503- -v,,„,wr„.)

lt No.
*.-^;-<iff^gW5lli&y:>,'-Ti-^

re-Pame de paris
timmnam-amammtmm

GRANDE VENDA com o desconto
de JSH °|0 em todas as mercadorias

OURO A11800 A GRAMMA
l'I,.\TIÍ.A CS200

Prata 30 a 60 rs. a gramma, bri-
tluntes, cautelas do Monte Soccorro e
di casas de. penhores, compram-se á
rua do Hospício ti. 216, hoje Buenos
Aires, utiica casa que melhor paga.

S 32S7

Velidc-sc um "Americano", forca de'30 cavallos, lodo reformado, prompto
pnra trabalhar. Tratar com o Valcn-
tim, na Garage Ideal, rua Silveira Mar-

• ins. (J 3107)

CHÁ DA CAMPANHA
Este chá tem ft virtude â. tornar a

pell: macia, rosada e linda; evita m e«-
pinha?, manchas, rugas, etc. Excellente
111. .doença» <1os rin-s, bexiga e urinas c
elimina e evita o ácido urico. A' venda
em todo* armazéns confeitarias e pharma-cias. Depositário: Pedro Martin,,, rua t*
dc Maio n. 13. (] 7480)

Bíbflothsca de Obras Celebres
Vende-se i.ma collecção de livros,

completa, inteiramente nova e de. quali-dade superior, por 200S000. E' enca-
dfrnaila em Roxburgh. Custou 45o$ooo.Propostas por carta a Antônio, postatestante do Correio da Manhã.

kíè ár% 1 E* CATiVO QUEM QUER.
PERDE OABEIiliOB QUEM QirER.
TEM BARDA FALHADA QUEM QUER.
TEM CASPA QUEM QUER.

_po_.ca.i_.© o

PILOGENIO
h: nascer novos cabellos, impede n sua qiui.la c extingue completamente a caspae quaisquer parasitas da cabeça, barba c sobrancelhas.. A' venda nas boas pliar.vi,l ras. drogarias c perfumariás e no deposito! DROCAHIA GIFFONI,PRIMEIRO DK MARQO n, 17 antijo 11. 9. RIO UE JANEIRO.

RUA

A celebre cartomante
Mme. Maria

•p.UÜeipa a todos os kíms cliente-*, nue ira-
rante todos oi seus trabalhos por mais
diificeis quc sejam c íó acceita a sua re-
tiiuncração, depois dtllca prompto?; aqui
«áo se enguia <t luMtinmVIaile. Tambem sc
¦trata dc qualquer doença, pelas -seiencias
occultafe, éhm que seja preciso tomar bc-
Iberagem; rua Visconde de Itauna n. 211,
sobrado. (J iSoí)

SELLOS DO BR
Compram-se por 50 mil réis. os tres

•de "Olho dc Boi", sendo muito per-
feitos, è por 150-000 a série dos incla-
liados. Sanlos Leitão 6- Comp., rua
Pt í.ii.i-n i\r> Mafço ti sn, .?, * ~>C\,

APÓLICES
Perderam-se as apólices de 1 :ooo$ooo

de n. 278.08.1. de 500$ de ns. 584 e
641 e de -oo? de ns. 2.3,16, a.337 e
2.473 todas dc juro de 5 "Io, cmitiidas
em 1915. para liquidar 03 compromis-
sos do lliesouro, em papel, anteriores
a ia 15, averbadas em nome d.i Compa-
nhia.da K.lrad.-i de Ferro nordeste do
Brasil. Rio de Janeiro, 27 rie jullio de
1016. — O presidente, Joaquim Marlia-
do de. Mello. R SB21

SATOSIN
na tratamtnto tu, tiiDerculose
comprovai» lextre» efftitos (re-
troativo» iobr« a infecçlo até
um limite Ul qut paralyw o de»-
envolviment» doi bacilloa dt
Koch «U supprimil-oa oom o «m-
prego prolongado;

SATOSIN
é recommendado por summid»-
d«i mWfcM faraiilart. e «ttran-
geirai.

A' venda em todaa t.s boa. pliarmfc*
cias e drojtrarias do Brasil.

1 rr^s ' rmvwAÇâ*
JmSALLAR»
Ourives, 119

-RIO-
_a. S

MOVEIS
a c*_a que vende mais barato é"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EUZEBIO, T«

Cam»» _e ptrofci, nsra casal, „%, jo$, jil,*oí. S_í, 70%, 8oí, ço$; toilettíi, «oi. ió«»,110$ a 130$; mesas de cabeceira. _o$. .5$a iis$; rmrd.vvcstido. jí$. io%, lool al*o$; fiMrdt.onçis, 30$. 35», 4.$ . ¦tStimeias-niolnlias, 00$, 100$. 150$ • «of; tuar-dl-coinidas, .5$, 30$, 4í$ atí 6ofj funda-casacas, 160$, i;o$ até 210$; .rogos • ai-
¦Beiro.

Kicoi dormitórios, eslvlo «IlemSo, • a
. Capltol víndefn-íe a dinheiro e a prests<59».

SOPlriF.ES «.
Tendes alguma coisa que vos encom*
mode ? Perdutw 1 espèronta de cura

ou de melhores dias? 
Procure já > FLORA INDI-3INA —
ACRE «j, que encontrurelt. immedia-
to allivio. ' Consultas GRÁTIS por me-

j dicos e espirita», e a qualquer hora.™ sobre todo» os assumptos, — Aberto
das 7 ás 18 lioras. (J 937)

O FIGADO
O figado é um doi orgüos mai»
Un ligado desordenado causa o

dorei -i cabeça, infartação depoii d
balho, physico « mental, perda de me
somno desassocegado, urina carregad

Bra leguida aoi symptomas acima
iurroio quc produi grtrii resultado),
poder *c*ual, ew.

A» PÍLULAS UN/VE RSAES ME
tim cm ti 01 agentes medicinaes para

Estas pílulas 1Í0 compostas de t
do, nitn de boca nem de tempo. —

Ketnette-se pelo Correio sim»
e ij caixas por a6$ooo.

importantes da nossa economia.
perda do appetite, prisão dc ventre.
e comer, perda de energia para o tra-
moria, cansaço, palpilação do coração,
a, tristeia, etc, -
mencionados, sobrevem um estadí
como sejam liypocondria, perda dc

LHORADAS üè PERESTRELLO.con' combater os males acima enumerados,
egetaes e o seu uso não requer resguar-
CAIXA, a$5oa.

caixa por 3$ooo, 6 caixas por i3$oo»

Veude-se na A9 Garrafa Grande
rua TTJEiTJia-TrA.-ae-AJVA, oe

Féreatrellú & Filho. A31o2
DR. AGENOR MAFRA

'Medico parteiro e especialista em mo-
lestias tle senhoras. Conuultns na phar-
macia Mallett, de 3 ás 4 lioras. Kua
Frei Caneca sa, Teleph, Central, 1051.

211 J

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. S. quer comprar movtis a pres-

tações por preços baratissimos, entre-
gando-sena í" prestação, sem fiador, é
na casa Sion, Senador Etuebio, 117 e
110, telephone 5209 Norte. (S 3304

SYPHILIS
ESSKÍíCIA PEPURATIVA COX-
CENTRADA I)E CAROBA MIÚDA

(Formula de Brito)
Approvada « premiada com medalha

de ouro. Cura: enipjges, boubas, jar
nas, doenças do nariz e dos ouvidos,
borbulhas, comichões, darthros, pannos
eciema, erysipela, syphilis e rheumatis*
mo antigo e recente. Preço C$500.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua
dos Àndradas 45; Carvalho, rua i" de
Março 10; á rua Sete dc Setembro
8i_ e 90 e á rua da Assembléa 14. Fá-
brica: Pliarmacia Santos Silva, rua Dr.
Vristides Lobo 229, Tcl. 1.400. Viüa.
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D£POfS
POR TlR USADO O

.NUS /2
INFALL/VÍL W. f&WtíÇH/TfS. TOSSES jt

MOL £ STfAS wmTO MGFKAL
fyta&iÇerxtt: ARAUJO FRUTAS? Oe,my - fttb A-J.rnttr..

BOBtROS * ARMGO »
1'nra estrniiu de forro o de rodagem

DR. SOUZA VARGES
ADVOGADO

Causas eiveis, commerciaes e nt-nhnno-
lógicas -- Rua Sachet, 4, telephone,

Banco leroaiiti! io Rio io Jsusípo
@7, f_8.o Finueiro de SVfarço, G7

Presidente— Joílo Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco do Depósitos, e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

DENTISTA
Vende-se um bom consultório ele-

ctro-ik-mario, com boa clientela, instai-
lado cm optimo ponto. Tratar coni o
sr. Miranda, largo da Carioca n. 11,

S. 1S32.

Automóvel por 1:6001.000
Vende-se doublé pliacton N. A.G.

16 h. p.; licenças pagas, pneumaticos
Cm .perfeito estado, relógio taxi; ver e
tratar cdm Bahiano, Garage Fluminense,
r. Mariz e Barros, 205. (1838 S)

ESCOLA üliOERWOOD

J_2Brmm_____~$>£Ãj$_fe_^

Só ali se aprende a 10$ e 15$ men-
saes, pelo systema mdderno, com os
dei dedos, sem olhar o teclado. —
AVENIDA RIO BRANCO n. 108.

(ioot J)

MADEIRAS
Para construcções de predios e mar-

cenarias, vendem-se muito em conta.
Neves Sr Comp. Rua Senador Euzebio
n. Sj. (J 918)

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvud» * premiada ttm mtdalht
dt ouro

ínfallivel nas empigens, darthros.
sarnas, lepra, comichões, ulceras, ceie.
msi, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle Pote i$soo. Depo.
sito: Drogaria Pacheco, rua dós An-
dradas n. 45 a Sete de Setembro, ãi.

(R 53)

ACTOS FÚNEBRES
La ara da Paixão

Íi* 

ANNIVERSARIO
Manoel Alves da Paixão e fa-

milia, convidam as pessoas de
sua amizade e da finada LAURA,
para assistirem á missa que man-
<lam rezar por alma de sua Ido-

latrada filha Laura, quinta-feira, 10
do corrente, ás o horas, na egreja
de Sant'Anna, pelo que se confessam
siimniamente gratos. (S 3289)

D. Cesaria Esteves
Braga
(PENHA)

t 

Joaquim Ferreira Braga convi-
da «eus parentes e amigos e òs
ida finada, a assistir á missa de
." anniver.ario que manda rezar

¦por alma de sua inesquecível es-
posa CESARIA ESTEVES BRAÜA,
amanhS, quinta-feira, 10 do corrente,
ás 9 horas, na capella de Nossa Se-
nhora da Penha, I ra já. Desde já agra-
<lcoe as pessoas que comparecerem a
este ao to de religião, S. 3262,

Tlio American itolllng DI1U Co.
68 I.UA DO OUVIUOI- 6S

Caixa Postal 19 Uio de Janeiro

CASAS
Vende-se uni grupo de casas, na rua.

Dr. Silva Gomes ns. 15 e 19, em
Cascadura. Informações com n proprie-
taria da fazend. Botafogo, na estação
Costa Burros, subúrbio da I,iniia Atixi-
liar, da Central. J. 601.

j9Ípa___pH__cl__iS»Ia tB__*sÈ_!ls_lsfe__

0lwH6
w_m_^___—_^S^'rr>¥m^

| Cura eezemas, moléstias.
| da pelle, artltritismb e pre-j
I vine as lesões cardíacas ej
| de lodo o apparellio circula-J
B torio. Ae.entcs geraes |
1 C'A-í_i>S Oll-Uíí & O. I
I 7 Ao Setembro SI—IUol

£lixir de Pepsina Com-
posto

(Camemilla. Ulmibarbo, Cníiniif,. _ Pt-
psiua) Fórmula de Brilo

Approvado e premiado com medalha
de ouro. Efficaz nas digestões mal e'a-
boradas, dyspepsi.is, vômitos, eólicas do
figado c üitestinaes, iuappctencias, do-
fes'de cabeçi. e vertige.is. Vidro 2$ooo.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Àndradas, 45; Carvalho, 1° de
Março, 10; Sete de Setembro ns: 81 e
99 e Assembléa, 14. Fabrica: Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
n. 229. íelephone 11. 1.400, Villa.

(3087)

PEQUENO VAREJO
Bom negocio. Aluga-se tun, na pia-

tafortna da estação dc Lauro Müller.
Trata-se na rua dc S. Cbristovão nu-
mero 561 — Suocursa. do Correio.

(J. 196-')

COLCHÕES
Ventlem-sc para solteiro a 3$, 4$, 5$,

e 6$. ditos para casal a 7$, 9$ c_i2$;
na .officina c deposito dc Colchoaria da
rua 1''rei Caneca 309, próximo á rua
de Catumby. S iSÚ.

SNR. AlIISTlDES _ REbElUCO DB
Andiudb

Residência: Fortaleza — Ceará,
Curado como o EHxir de No-

oucira do Phco. Chco.Jóão díi Silva
Silveira, ile complicafflcs sypliiliii-
cas tendo estado eiUtcvadoseisme-
ioi,

Ajcnc. Cçsmos — Ri»

AO PUBLICO
O oleo do cabello, em geral, suja a

^ola dos casacos; -para remover este
ma) .a.ta applicar o Electric Japoncz,
que além disto tira toda c qualquer
mancha de oleo. piche, gordura, etc.
Vidro i$50o. Casa Bazin. A. Cen-
trai 131 e nas perfumadas. (J. 812)

4 

ÁGUAMfMfíAl MTURÂLÚB 
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Mananoiaes do ESTADO FRANCEZ J|

nnv _spsm

siiaiiai:ii:^i;ia::>!_iiii^;s!!jiia[._.iciÉii!iiffl
1 A CUliA D£ í
1 - SYPHILIS 1

§_
g 

-Lniina-se a todos um meio de m
_\ saber se^ tem syphilis adquirida |jm ou hereditária, interna ou exter- S
g na e como podem curai-a fácil- m
ra meíte cm todas íi3 manifestações ffi
gj e periodos. Escrever: Caixa Cor- |j1 fv6, enviando sello para §resposta. " Sj

jeH:iEi»:,@í;3_i;:i:K!!ffl?!:®i!sa;!_!ffi!iB:ii3i.:s;i,ia
II 3494

SEM
Particular empresta direitamente,

sem comniissão, ao juro aumial dc
10 o|o. qualquer quantia sob sólidas
garantias de predios bem localizados.
Com o sr. Leonardo, á rua Í5etc de
.Sf.e.i.bro n. 130, J. 1670.

_a.ffarr_.fa_ j Aííecçõ83.do3 Rins e fia Bexiga
e///garrafas| Gota, Pedra naBeziga, Àrthritia

fBtfíi8SÍ?ifiraaEÍ5fíÉ.fif*í9B8 
Sffi Doenças do Fígado

L 
Moléstias do Estômago

e do IntastiQO

Desconfiar rfas SuMiluísõss õ designar Mm o tWarmoM

i - U r h\ mm» -
; tyiit,._"i3Vi_.vi-li I

Moderno tr.-ltnmcnlo das TOSSES, 8
BKONGHITES. COQUELUCHE jj
mais raolestÍa3 imlrnonnrcs _|

TiNiuera ROMANA
S"o, rua N. S. de Copacabana, 570— Lavagem chimica — Limpeza a sec-

co — At,tende-sc a chamados pelo tc-
lophone sul 2.200. Serviço a domi-
cilio. (A. 17S1)

SITIO
Gompra-sc uui que tenha boas terras,

casa, agua e algum matto, qtièitj tiver
queira remetter 11111.1 este jornal as in-
ídr^iaçSes em curta com ju inicitms M.
I!.. 19S0 J

Moderno tr.-ltnmcnlo das TOSSES,
BRONCHITES. COQUELUCHE e

mais moléstias pulmonares
Aaencio: rui da Quilatada, 50, sob.

VIDRO ?$ooo (S2062)

íltiilRA
'Chegaram os figurinos das ultimas

cr.caçGes, as.-im como revistas nacio-
uaes e estrangeiras, livros diversos,
etc, ele. Avenida Rio llranco u. 137,
jttnto ao cinema Odeon.

Soria & Boffani

¦¦íbkímmiim íB': m\_\ ¦ w is.; aMBü wí íbíiisj
Si

GONORRHÉAS '
Flores brancas (lencorrhéa)

Curam-se radicalmente em pou- !
cos dias com o XAROPE E AS :
PÍLULAS DE MATICO FER- I
RUGINOSO. j

Vende-se íinicameiile na pitar-
macia BRÂGANTINA, rua da
Uruguayana n. 105.

n vmaiNM-jinH ii.ii.TacsT<^jMr-^'«a«cgrotg.ggag»gaB»

Beneficência Espirita
TRATAMENTO HOMOEOPATHICO

KACIONAL
Fornece rtrnt:;:Hnicn!e as indicações parao tratamento dc toda a moléstia. Mande

as informações necessárias ao er. Hahne*
maiin, C. Tl-ital SSr. Kio. Sello nir.l rrs-
posta. (R oiq6)

1

| Ádnüifída ou hereditária em todas aa sitas manifestações. Rhctimatismo. ™ I

GÜM DA TÜBSMJU3S
DR; A. DANTAS DF, QUEIUOZ
Modernos methodos de tratamento

medico c cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 3 ás 11 da
manhã. Rua Uruguayana a. 43.

MEYER
Adquirida ou hereditária em toe .

j moléstias da pcllc, Feridas na _boccaH moléstias aa peite, l-ermas na ooeca. nant e irargania, nczcinas, uarini
g Furunculos, dores init;ca!arc.i. Inflaniiiiaéãò" das glândulas. Latejaniento da3
g terias, Dores no? osros, dores de cabeta. Uícchíi,, Tumores, Manchas
s_\ pelle e todas a doenças res-ultantea dc impurezas do Sangue, cc conse,

sitaa manifestações^ KhcúmatianiOi
Eezemas, Darthros,

icnto das ar-
da

SP"1
m coin

1
È1 zíT

Passa-se o contrato de uma boa casa
j para negocio; na rua Dr. Dias da
! Cruz, está alugada. Trala-se ;'. rua
Cachamby 11. 15S, .Meyer. 1S73 J

Licffls» Vegetal Bi-Sédádõ
^ O mais poderoso miUvphíliuro — O mais enérgico denurattvo. Appropado
g pela D. G. de Saude Publica e registrado -na Junta Comir.crcinl. O LUETYL
m possue um valor tliérapeutico e scientilico incontestável, comprovado com uma
^ infinidade de attestados médicos c «ic pcgsoãs que com elle se curaramt depois
=z de já estarem eem esperança de obter a cura. •Este prodigioso remedio é a
Q salvação dos syphiliiicóa desenscanadoi. (.'tira a doença, purifica o Sangue e for-
H t:-.!ei-e o organismo. O LUETYI. é de palladar ogradabilissimo, tonia-se ás re-
Kl feires, nao tem dieta e não produz Estomotitcs,, enterites, máo-estar, e-.c.
m como muitos de seus similares, Tomaé LÜETYL ¦ o ÚNICO >\vx rom UM
H VIDRO f^iz «lesappareccr as man'fes tações da Syphilis e ns doença* do Sangue,
3i Entíontro-se em toihr- us Pharmacias e Drotratías do Urasil. Pceço 5?ooo,

Fabricante: Phc.-.Ühimicòj ÁLVARO VA-RGES
Av. Gomes Freire, gg — Tel. 1.202, Cent.

MÉIHaáSilWIBiiiailBHBriSE

OURA
CONSTIPAÇÕES -

INFliUENZA, TOSSES, ETC.

A 997

3 1

OS CHAPÉOS OE PALHA,
SUJOS

0> chapéus d» palha, sujos, ficam
completamente limpos e com a opparcn-
cin de novos, quando lavados com a"At Magic Mais

TUBERCULOSE GÜR.AOÃ!
Só com o STEN0UNTO. t que se

conscfrue curar e evitar a tuberculose,
anemias, pulmões fracos, neurast-lienia,
fraqueza geral com dyspepsia. impoíi-ti-
cia, memória fraca, dores no peito, fe-
bres intermittentes, -pallidez e flores
brancas. Importantes curas cm todo o. jua

«irá ainda lavar ura chapéo, quando I urasil e estrangeiro, Procura extraor-Rovamente ficar sujo. Um vidro didinaria ,i- tn,i? , 
'',[, 

ív_,ÍSJ,_

àc , rua Uruguayana, (15. A 3104 8$opo, R «48

Tbande hotel milano 
"

SALA DE JANTAR
Dirigido por Dario Dc! Pauta. Ele- Vende-se uma superior de -,--,i-'

jfM-.tciiiftitc m;,b!lallo. Cozinlia italiana com muito trabalho' dè"arte por 
*tirecn

« franceza. Accrltam pensionistas avul-1 dc oceasião, na praça da Republica «uos a ia carte. Avenida (,onic;-. Frene.lcasa verde. (S 18611
J, teleph. J»*0. Central. S t*-1 '' '

PUtina, prata e briiliantes compra-se
qualquer aiiantiiladí, na c«»s "Meridia-
m". rar. Vrr_-My_it, rt. S 3'9*

VESTIDOS
fai-se com promplidãn e por qual-

quer figurino aos preços de cassa desde
13$, lã desde 30$ e dc seda desde 35$.
Ruo taro tíj"; «' andar. R 8^91

IMPORTANTE DESCOBERTA
Usem o AI/ISIÍj, produeto

descoberto nara nlizar o ca-
bollo imr mais crespo, omlu-
lado ou enciiraiiiiijindo nue
scin. — VTDKO 28000. —
Veude-sc! Armazéns Gaspar,

j praça Tiradentes IS: iVrfu-
S inarln I/Opes, Uruaiiayaiia 44.

110 deposito: Droiüarifl Ròdrl-
mis. rim Gonçalves Dias 59.

SALA DE JATO
Vende-se uma mobilia sah de jantar

muito clara, cotn 16 peças. Rua Fr;'i
Caneca, n. 11 sobrado. (1S68 S

GISÊLIAI...
Nova tintura, que esti prodtlzin-

do real sirccesso. Única que dá a
câr preta natural e lustrosa, sem
conter nitrato de prata ou os seul
íáes. Vendem-se em todas as per-
fumarias. Deposito geral: Bruzzi
lt C. ru» do Hospicio ijj, Rio de
Janeiro. * (R. 853)

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a presta-

ções, entregando-se na .1* prestação,
sem fiador, por preços baratissimos. é
na Casa Sion, rua do Cattete, 7, tele-
phone J790 Central. (3305

pensão mm
Boa pensão, variada c furta, lernperò

para todds 03 paladares, foriipçcrse
para fora ás exma-. famílias. Preço
módico: á rua do Cattete 11. 104, so-
bra-:!,,.

Dr. Bengué, vr, kuo uiandie, Pnrls^

PENSÃO RIO
RUA SENADOR VERGUEIRO. 113

A!uga.n-se excellcntcs commodos;
cozinha de primeira ordem, máximo
asseio, sala tle vLsiins, grande jardimnos fundos. Telephone Sul 138.;.

(J, «ij)

l^^pffl CURft JOTAL M F. NTE_^ ^p |

Venda em todas as Pharmacias

DOENÇAS DO GiAp
Pontadas, pãlpitações, cansaço, frdta

de ar, pés inchados e hydròpsias, bater
forte e irregular das artérias, dç .pulso
e do pescoço, e as lesões no coração,
causadas f-ela syphilis, rlieumatisiiio e
arímo-.schlerose çuram-$c coni o CAR-
DIOÕBNOL, grande descoberta appro-
fada pela Saude Publict, para casas
moléstias. Granado & Filhos. Rua d.*.
Uruguayana n. 91, Rio de Janeiro.
Importantes a!testad03 das pessoas
curadas e de médicos notáveis. Vidro
6$ooo, Pelo Correio, Síjoo. R 2349

Grande saldo DISCOS E
GRAMOPHONES

na Nova Figura Risonlia. !?. Ourives
n. .58. S 1961

r.rtr.ríniurnnnn üCnrnr...-..vwijjiuu^tvj iimlúw
Ernesto Loiisada lecciona á Avenida

Rio Branco, 131 (2° andar), das 7 ás
10 da noite e acceita trabalhos de es-
cripta. (J 33=3

Automóvel particuíar
Mecânico perito e haWl sA na Gara-

ge Federal, á rua Senador Euzebio. 340.
Trata-se com o_sr. Agostinho. O te-

lephone ó o de Villa 22-0. Preços ra-
zoaveis; concertos garantidos; contra-
tos directamente, sem intermediários.

LOJAS PARA NEGOCIO
Aíupam-se duas lojas para negocio

ott t!.iposito. Aluguel ioo$ooo cada
uma. Rua de Sant'Anna 40. (R 54^)

TERRENOS A PRESTAÇÕES
XA ESTAÇÃO DA 1'KATA

vídidos em lotes de 10111 por som de
fundos .a pequenas prestações meiisae3
dc (io$ooo), logar salubre, com pouca
distaiioi.i de estação de Alfredo Maia
(Linha Auxiliar). Preço de passagem
I*, ida e volta 1S000; 2'. ida e volta,
$f)00$ Trata-se com a proprietária, d.
Mauricia Borees de Macedo, na mesma
estação. J 6183

ãMÓRAHEÃi^
: .--ji5 tompliciçõts. Cur» radical poi
orocwsos sepuro» e rápidos. Dr, JOÃO•\BH_SU. I);,n 8 ái 11 e das 1] ái if
^ofasi'6* ma d* S. Pedro, S4.

GOBSO DE HARMONIA
MAESTRO LUIGI MARIA SMIDO,

diplomado pelo Real Conservatório de
I.i-ipzig, ensina harmonia, contraponto,
fusa, instrumentação e alta composição
pelos tratados mais modernos baseados
nr.s theorias de Elabussy e Straus;.

Casa Arthur Napoleão, nos sabbados,
das 8 ás io da manhã.

Ariròinda Couto No-rohha

tSual 

familia comiminicá aos
demais parentes que a missa de-trigesimo dia por sua alma, será
rezada amaiJtã, quinta-feira, io
tio corrente, ás 9 lioras, na egre-

ja do São iFrancisco de Paula,
5- 3^77*

João Roberto Duncan

tA 

familia de J0S.O RÒBER-
TO DUNCAN, aind» n*a ve»
agradecida a todos que se mos-
•traram solidários na dòr que lhe
veiu com o fallecimento de seu

querido chefe participa que e icdia de
trigesimo dia, será ijulebrada amanhã,
quinta-f-ira, 10 do corrente, ás 9 ho-
ras, na egreja de Si Francisco Xavier.

J 3-136

Dr. Pedro Bosisio

Í 

Maria Lticiá Bosisio, UxcliBosisio Cavalcar.le de Allnuiucr-
que e marido, Paulo Bosisio,
mulher e filhos, \Maria Pia Bo-
sisio de Oliveira e-'jr..'iri,lo (att-sentes), Arthur Bosisio, jfiSlher e fi-

lhos, Carlos Peyrotiton, 
'. 

M.ilbilde de
Brito e Silva., marido e fifsp, BlírJà
Iíiigcnia Louzadá', ilihridb c, filhos (au-
sentes), agradecem, 'penKiiríBKiS, a ío-
dos os parentes e amigos qiié'os,flcont-
.ganharam na sua, dòr, pr^áándõ 

"honie-

nageus fnnebrcs ao seu 
'idolatrado--es-

r-oso, ipae, irin3o, Bo^ro,' frchVo, tio e
cunhado m. PHDRO BQSjSTO, e 

"óá
convidam para assistir i mias! de tsc-
timo dia que mnr.dam cefebrat 110 il-
tar-már 'da egreja da Candelária ama-
nhã, quinta-feira, 10 do corrente, Ais 9horas, antecipando <ksde já 03 agra.-
decimentos áquòlle-a' que a «sse acto
comparecerem. S. ]2Ü\.

Ignacio Kibeiro de
Carvalho

GlA-VRíDA-OIVíL

tlieriniiiia 

'Jlnria Bortholo de
Carvalho e filhos, Laura Maria
iBartliolo _ filhos, participam in
possoas de stt,i amizade a .nii-ísa
de mez por alma de seu sempre

lembrado marido, -pae, genro e cunha-
do FQNIAÕIO 'RIBIvFRO DE C\RVA.
iLttO, hoje. quarta-feira, 9 do correu-
te, ás 9 ija lioras, na cgfeja de São
Gonçalo Garcia, 110 Campo Je Sant'-
Anna, canto da rua da AlfaiKk-ga, pelo
que se confessam eteniamciitc gratos,

J. 33.1 = •

ianii ih«ii«bi 1 -aMma
Major Marcos Floria»

no Barbosa
PARAISOPOLIS — SUL DE MINAS

Í 

Cosia, Guimarães & C, pena-
Usados pelo infausto passamento
de seu prezado amigo major
MARCOS FLORIANO BARBO-
SA, mandam celebrar amanhã,

quinta-feira, 10 do corrente, ás 9 horaB,
na matriz do Santa .Rita, uma, missa em
suffragio de sua alma, convidando os
seus amigos e do finado a comparece-
rem a esse acto de religião; pelo quedesde já se confessam .ijgrndecidos.

(R 3163)

Marianna Rosa de Je-
sius Machado
Carlos Machado e familia,

Waltlemar Machado e familia,
Fedro Machado e familia.. e
Rosa Machado agradecem ff to-
dos que se dignavam awtnpa-

nhar 03 rostos mortaes de sua prezada
mãe, avó e sogra MARIANNA ROSA
DE JESUS MACHADO, e de novo os
convidam, assim como a todos os pa-
rentes e amigos a assistir á missa de
setimo dia, quo será rezada, hoje,
quarta-feira, 9 do corrente, ás 9 horas,
na egreja de S. Joaquim; pelo que se
confessam gratos. .3130 J

João Baptista Fer-
reira

JACARÉPAGUÁ'
Luiza Baptista de Ornellas, fi-

lhos, genros, netos e mais pa-
rentes de JOÃO BAPTISTA
FERREIRA agradecem, penho-
rados, ás pessoas que acompa-

aliaram seus restos mortaes á ultima
morada, e do novo as convidam para
assistir h missa de setimo dia, que por
seu eterno descanso será rezada, na
capella da Vargem Pequena,. sexta-
feira, 11 do corrente, ás 10 horas. Por
este acto de religião desde já agrade-
eem. (R 3138)

Coronel Oscar Magne
Curty

tA 

familia Cabral Peixoto, mítt-
. da rezar uma missa, hoje, quar-

ta-feira,. o do corrente, na igreja
de Sio Francisco de Paula, ás 9

, horas, no altar de N. S. da Con-
ceiçao. (3046 SI

Graciano José Ma-
chado

A viuvi, mãe, filhos, irrnt
cunhados, sobrinHos, sogro e de-
mais .parentes, agradecem pelilto-
rados as pessoas que acompanha*
ram o enterro do eternamente

lembrado GRACIANO JOSp' MAC1IA-
DO, e de novo as convidsin para as-
sistir á missa de setimo dia, 

'qiie_ 
pof

sua alma será rezada hoje, .quarta-feira,
9 do corrente, ás 10 horas, na egreja-
matriz do Engenho Novo. Ppr esti
aclo de religião e caridade se confessam
desde já agradecidos. (1036 S)

Em acçao de graças
Reza-se hoje, quarta-feira, 9 do cor-

rente, ás 8 lioras, na egreja de Nossa
Shnliíira de Lourdes, em Villa Isabel,
uma missa pelo restabelecimento de
Luiz de Carvalho Cuutinho. , A 193.1
H^ísa^ízSEK^Vitis^^vísiS®*

Cuidado com os infrujões
Os proprietários dn Caso
dns Fazendas Pretas, inn-
do sabido nue continua a
exploração do -rédito do
1101110 d* teu estabeleci-
niento por pnrto do indi-
vldiio.i suspeitos, avisam
ao publico de quo a (lasu .
das Fazendas Pretas nãu
tem Oiíentes do lutes o nãn
nuiniln sous empresados a
domicilio — som receber

pedido para tal flui.
Morus exploradoras e tam*'/>om suspeitas são nquellns
que so npresüntnm come
nntlRAs contra-mestrns dn
Oa.in das Fazendas Pretas.

PEDRO S. QUEIROZ
& 11MU0

Tel. O. 181,

gpgB^MMro BMgPMWMDlipamCi Ty-p-rç*

KaropB Peitoral de Dasossartz
e Mm da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inepectoris de Hy.

giene e premiado com medalha ds ouro
na Exposição Nacional de 1908. Este
maravilhoso pcito-al cura ridicalmcnt-
bronchites, catarrhos chronicos, coque-
luche, asthma, tosse tísica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, to3se ncr-
'•osaj, eonitlpações, rouquidão, suffood-
çDes, doençis de garganta 

'.sryngc, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro ií;,oo. —
Depósitos: Drogaria» Pacheco. Andra-
das 11. .15; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro Si e 99
e A rua da Assembléa 11. z\. Fabrica:
Pliarmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
tidej Lobo 11. 229, Telephone i..lco,
Villa.

Barco, íalúa qu cairaia

PAPEIS PINÍk"
Moderna collecção, deíde 400 róis a

peça, e guarniçSo desde 2$ooo a peça;
estes preços só se encontram durante
este mez; na conhecida Casa Brandão.
5 rua Assembléa 87, próximo á Ave-
nida. 1314 J

COMPIK-SE
Dentaduras 1 dentes velhos e todo

apparelho dc boca, qualquer porção, pa-
ga-íc bem, 138, av. Contrai, 1° andar.
Santiago. __2f, }

ESPIRITISMO
Consultas grátis, todos os dias, das

12 ás 14 horas, á rua S. Francisco Xr,
vier, 400, t,or afamado niediiira reccis

3.126 B

Compra-se de 3o1 a 45 toneladas; car-^^
ias cotn preços e informaçües para ^Ptlicgado dc fora, dá consultas sobre ne-
cai.tn desta redacção. C. M. 1319'iJ

Segundo andar, predio novo
Ahtga-se o segundo andar da rua da

Quitanda 11. 123, entre Alfândega e
General Câmara, jiroprio para familia
ou grande escriptorio. J. 2036.

üüoíiiiia, sala de Jantar
¦Vende-se uma, da fabrica Red-Star,

¦em perfeito estado, imodelo pequeno;
rua Senador Dantas, 45, pavimento
terreo. S. 184.1.

ENGEíIEIBO HEIVA
Vendc-sc dois lotes de terra, de

ia i|r por 50 cada um, perto da esta-
ção; trata-se na padaria Itaícana, em
Maxambomba, R 1890

Ancão enírs mM"- 3" " o-~
A quc devia corer com a loleria de

u, de uma machina de costura, fica
ir.in.= fcrid,i pnra a de 2$ do corrente.

Cascadura, 8-8-16. R 1893

MALAS
Artigo solido, elegante « baratis-

«imo, só na A Mala Chinesa. Rua L»
i-raJio 61.

Accumuladores de automóveis
Compram-sc velhos e imprestáveis

Somente americanos, á rua Carioca, 40.
(R 3.10

gocios e p-.otçite 03 raystcrios; da-vida:
rtia Senador Euitihib 11. 0.\, sobrado.

BOTEQUÍM 3 RESTAURANTE
Traspássa-se uni bem montado o be;;i

localizado. Contrato longo e. eni Jogar
central. Eãra informações com' os srs.
DcJnhfju Cueliio & Comp,, rua da A=-
setubléa 11. 58, 60. 3126 f

Deseja-se em Santa TJiefezâ
um quarto ou tala mobilada cora prnçãS
para um negociante; offcrtas com.o sr.:
David, á rua Senador Danta3 95.

CHAPÉOS
Últimos modelou, em velludo, tafed

e palha, a 12, 18 e -25. Tinjem-se e 1*.
formam-se palhas e plumas, a 4, < *
6$. -.Mme. Bos, â rua da Carioca 

'tam
mero 10. Acceitam-sc alumnaí. '

B, 3tíi„

PROFESSOR DE INGLEZ"
Lições praticas e t!ieoricn.=, duai

vezes por semana, 5$ooo mensaes. Riu
Mariz e Barros n. 3.16, casa. 5.

J. ?8lJ.

CALDEIRA

Prata, brilham cs, cautelas do Monv.
de Soccorro, co:npram-se; La praça 

"W
rudeuícs 64, Casa Garcia.

MME. MARIA

SE
Lindas sala.? mobiladas; na rui do

Rezende 104. bondes á porta. Luz ele-
-ctrica. Banhos quentes e frios. Tele-
phones. S 9116

TERRA NOVA

Precisa-se de umá de força de 4 a 6 eã<
vallos nominncs, horizontal, semi-tubiK
lar, ou vcrlic.il, cm bom estado. Tralw
sc á rua do Hospicio 11. 61. J 2006

MODISTA""
Com officina c escola de corte. Cor*

t.t-se moldes e ensina-se a cortar soli
medida por qualquer figurino. Rosalina
do Nascimento. Attende a domicilio.
Faz vestidos elegantes c com a máxima
perfeição por preços razoáveis. 55, rua
da Relação, 53. Telephone 3, Central—
Rio de Janeiro. 2380 .

9 eaç!iorro3 e uniaVendem-se d,
delia, com dois meze? de edade; rua
do Cattete n, 104, i" andar. AUTOKIS

ti j

Participa ás cxmas. familias que faz
uma reza no corno das povoas, qúfi
lira todos os atrazos da vida e males
do corpo. Esta reza é feita em voz
alta. para que o cliente a escute, as-
sim evitando de serem enganados. Pre-
co de, cada.uma, 3$aoo. Rua Visconde! Alice
d; Itauna n. 311, sobrado, 1S91 )

vareio os cereaes
Vende-se uni superior por ptiço mui-

to barato. Praça da Republica n. 2;.
(S 1S60)

-ui casa uf mofes a rua
l tembro, 235, venderà-ãi dois automóveis
j 

"bírÜeí'' "landaulet), c um "Pope", nn-
vos. Preços vantajosos. C9429 h

^nç í?

lhotes a 40$ cada mn; na rua
n. 106, csif.ção do Rocha,

t)

1^...o «.u.uiiutiiu paia Qcs-i Temperatara «gradivêl, sol faiscante, cto ¦ "'¦"'' « ^"ma cuiuim.. . Cyr»ao"ft O.Vi»1» » •« *--

AUTOMÓVEL
Vende-je iiu biasch;, próprio para

PírtiCiflari com pouco uso e módico
preço; na rua Pedro Américo 11. 70.,

I.K. 1917.1

| uuivi^viu a cutiJSuU uv vuim-iiig.vmt, ,
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Loja na rua da Carioca
Traspassa-se, no melhor ponto _a

tua da Carioca, o contraio d-e tun pre-
lío, com magnífico armazém. Trata-
(¦ aa rua do Hospicio n. i.o, loja.

B. 1044.

ESCRIPTORIO
lA3uga-se um com direito á sala de

espera. Avenida Central, 135, i" an-
dar. Preço 6o$ooo.

COMPRA-SE UM PREDIO
Subúrbios, até -Meyer, próximo á .es-

{ação, com quatro quartos e demais ac-
eommodações. Negocio directo com o

Íirctcndentc, 
á rua Lins de Vasconcel-

os n. _o, Engenho Novo, Até ao meio-
dia. (J 3*i3

MME. JOSEPHINA
Participa-se n sua mudança para á

rua da Alfândega. 13-. M i-i.l

PREDIO EM BOTAFOGO
Vende-se um com a salas, 3 quartos,

dispensa, W. C.» coiinha, banheiro,
j'ardim ao lado, grande quintal com ma.,
de 300 metros, preço, 18:0000$: trata-
se no mesmo, _ rua de D. Marciana
11, 143; (R 3»9«)

OASA MOBILADA EM UMA RUA
TRANSVERSAJCi NO OATTETE
Traspassa-se um predio com dois pa-

vimentos, electricidade, telephone, ba-
nheiro, aquecedor e toda oleada; infor-
ma-se á rua do Cattete 9- Pharmacia.

(J 3307)

•srr
MATRIZ DA GLORIA

U, I -
com cabo «le prata e monogram-Quem achou, mo dia .8, um guarda-

c3hi*|l com cabo de prata e monogram-
ma Si, C, ae quizer entregar á rua
Real tíra-ndeza, 13 A, seré gratifkado

(B 314"

PREDIO
Compra-se um para pequena família

de tratamento, entre a praia de Botafo-
go e Gloria ou ruas adjacentes, que fi-
que perto do mar. . _

Propostas para G. S. — Caixa Pos-
tal 1465. Não se gcceitam intermedia-
rios. OR 3M7

Sementes de capim gordura
e jarapá

Vende-se qualquer quantidade, sêmen-  
tes novas e garantidas, na casa Pinto dock Lobo e Avenida Affonso Penna
Lopes & C, oommissarios dc café, man- Gratifica-se a pessoa que o entregar na
teiga e ecreaen. Rua floriano Peixoto, rua Visconde de Santa Cruz, 76 (En-
n. 174, Kio de Janeiro, Telephone nu- genho Novo), ou na rua de S. Pedro.
mero 3006. ".- 54, ao sr. Nery. (R JM9

CHAPÉO DE SOL
Perdeu-se, na segunda-feira á noite,

um chapéo de cabo de ouro oom uma
musica dentro, na esquina da rua Had-

mero 30

. QUALQUER DOENTE
«erá attendido, com desinteresse e cari-rabo, a rua da Assembléa, 98, das 2
is 3, nas terças, quintas e sabbados,
pelo dr. ALIPIO MACHADO, med,,
cper. e part. (Jj ,3+|

ÍW_MII«IIIIUIII.IM»*^^
• • PATHE' • •!
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COMPANHIA 9 O
CIN EMATOORAPHICA

BRASILEIRA 0

TTA TTT1 Oa suecesso. do Briisií ho Es.ron-ffèjrò, revela- TT(YTF_
1±*_/-J__- dos ao próprio Brasil, em nm lindo Blm ___--_/«.__.

O triumpho crescente aícançado por este programma augura, para
hoje um colossal suecesso

üi-fcixKxo caiei, ültlMao dia
e

TJm novo
tríibalho

1 interessante
í__

E*Ijt_M t>K)
MYSTERIO EJ t>H)

SENSAÇÃO

JI

A embaixada brasileira na Argentina
FILM INÉDITO-NlO CONFUNDIR COM OUTRO JA' EXH1B1DO NESTA CAPITAL - Trabalho

executado polo enviado especinl da COMPANHIA CINl MA.TOGIUPH1CA BRASILEIRA Junto á Embai-
xiida Brasileira, o habll operador cinetnutographlco Sr. A. Botelho.

COMPLETA O PH06IMMM..
•f^S

Interessante IlIm dramático de ENREDO POLI UAL. Scenas impressionantes executadas pelo. artistas
da fabrica GaUMONT

i5&^^í,T?»sm8mmmmmmmmEimm<s3> «_. <_&"?s??.__

m

A

A
A
vfe
A
r::--!
¦¦¦:¦¦;

NEGRO
¦nrr^^^.m aii-.J-i»linTiamiT1l»-«-W

PRESTAI. BEM
ATTENÇÃO

BREVEMENTE

Lyda Borelli
cm ura trabalho

assombroso

O maior trabalho cinema-
tographtco ntó hoje

apresentado 111

'M assombroso B £|jiw 
: M.

| AFALENA . 
" 

jj
H 10 maior trabalho cinema- I ^ ^,; *'
ü I tograplitco ato hoje |-Hj apresentado I I I mwmçmmmcm*mmw.w.

^E^^üiageísS íS_H_S____sS__-_^

.0 8. PEDRO

11 m*i*amtrjn*mmtT*m*Jmiltv r

¦ Amanha
Neste romance

de ENREDO POLICIAL,
vamos conhecer o

heroísmo de nma mulher
qne lncta contra

a QUADRILHA MYSTE-
RIOSA em qne

domina o terrível "3C"
_NTesrro

Torno mecânico
usado, de preferencia tyoo

GASMOTORB3N. compra-eo.
Offertas fi "Torno", para _

posta regt-nte desta folha.

DR. I. BRINTON

Deseja-se «aber o endereço deste
gontor — Cartas a cita redação, o
5- G- A- (K ji}}

PREDIO
Aluga-ne a familia de tratamento oda rua Gonçalves Crespo n. 53, tran».

versai á rua Campos Bailes; pin tr*-
tar, no mesmo, (ija< J

CASA MOBILADi
Aluga-sc para família de ttatamétta esplendida casa 9. 4.1 da na Vt-luntarios da Pátria. Pôde oa tfaia te-dos os dias das 10 _s i_ • da* m io18 horas. ( jjí, j

¦¦ *1| __^

SERRA TlCO-nCO
Compram-se tres que estejam ptrfei-tas, assim como uma circ-ur .. —a

plana. Propostas a A. A_re_ • C,rua da Carioca, 7. (iji$ J

BORDADO il MACHINA
Ensina-se qualquer bordado, com per-feição. A' rua São ChristovSo o. 374.

(-3*4 J

Enredo admirável e
emocionante —

t.cenas lAllissimas e
attrahentes

_-v_%(-_n-i-MeH-BM-n_M_i

Lyda Borelli
A magnífica artista ^ia

MARCHA NUP.IAL
no trabalho mais emo-
cionante c artístico

A Falena
O maior trabalho

cincmatographico até
hojo apresentado 111

7mmV!SS^^^^_SíKl^Sf9ni0^9I^^V^^K

Emprezft
Prtsclionl He-jrelo

¦^_ÜÜÜ-i
E3rr^3T*«ga'JW^!y

THEÂTÍ' 
COMPANHIA DAS BSTBBLLÀS MUNDIAES

Hermann — La Follette —- Rush Ling Toy

HOJE ¦*- 2 sessões; Ás 7 3/4 e 9 3/4 — HOJE
ÚLTIMOS — KSPEC.TA CUI.OS — ÚLTIMOS

O GRANDE SUC CESSO DO DIA !
Todas as noites novidades Números novos !
Saccessi do
{arei illusior

NEGOCIO DA CHINA
Vendem-se na Volta Redonda, 3 ho-

ras da Central, tres fazendas e um si-
tio, no total de .100 alqueires geometri-
cos, com engenhos de café, canna, ar-
roz e milho, esplendidas plantações e
pastarias para mais de mil rezes, 5 ca-
sas no arraial, casas de moradia, paioes,
terreiros, etc, tudo por -no contos de
réis. Trata-se com a proprietária á rua
Visconde de Figueiredo 47, Tijuca.—
Vende-se esta fazenda com toda a boia-
da — 500 rezes — porcada, animaes e
com os mantimemos colhidos. Fertilis-
simas terras. J 3030

PROFESSORA DE PIANO
Lecciona a preços módicos, á rua

São Francisco Xavier n. 838. S. 1853.

Cofre para escriptorio
Comora-se um usado em boas condi-

ções. Respostas á B. C. S., neste jor-
nal. (R 3174

CASA
Vende-se uma, _ã rua S. Paulo, lo-

gar saluberrimo. com 4 quartos, 3 «a-
Ias, copa, cozinha, dispensa, banheiro,
com banheira com água quente e fria,
W. C. com todo preceito dè hygiene,
cm centro de terreno com jardim na
frente e dos lados com varanda e quin-
tal, todo illuminado a luz electrica por
25 contos. Trata-se com o sr. Abilio,
rua Vinte e Quatro de Maio n. 3015,
E. Sampaio. (R 3204)

COSTUREIRA
Precisa-se de s-iieiras e corjinheira»,

na praia de Botafogo, 330. 416 J

CASA NO MEYER
yende-sc, assobradada, com varanda

e jardim ao lado, fazendo esquina de
rua com 3 quartos, _ salas, cozinha, ba-
nheiro, W. C. duas entradas, aro-pria
para familia de tratamento. Ver rua
Anna Barbosa n. 41. (B 3197)

HOJE - Ultimo dia deste programma - HOJE
Todos os Gêneros- Reportugons, A ven-

ttiras, Drama», Aotualídados
A grande oecupaçã. do Mundo : Um pequeno capitulo :

ASPECTOS DA ALSACIA RECONQUISTADA
O mais bailo drama editado esta anno pela Fabrloa Eelair (ediçãode Arte) interpretado pelos soberbos artistas

da escola pura franceza de grande mímica. Mr. V.olet et Mlle.
Emili Lyn—3 acios de vida moderna

VINGANÇA PE PRÍNCIPE
FLUMINENSE JORNAL

Ao meamo tempo que os Jornaes do dia
As grandes actualidades cariocas, destacando-se

além das modas, os factos de hontem : A Eipo -
aiç&o Canina e a Festa do Canto do Rio em Nictheroy,

O Branda Premio Op. Frontin no Derby Club
Um grande e po-
doroso dl ama de
aventuras nas

selvas das In-
dlas-Interpreta-
(Io da Intrépida
.snh. Glna Mon-
tes, edieao da
Fabrica Gloria

3 actos do
instante

smoç&Q

AS FERAS DA JUNGLE
Assombroso fllm de Leões, Elephantes, arrojada travessia de *.ma

caseata e-

¦ii*n_i*"_B-«K««-m

O grande cinema da moda insuperável
E do Pathé tudo se pode imitar,
menos os seus PRGGRAMMAS

_Sa._a_La.ri.-aa, _t-_i_a.ai_aIa.Sb

B -_K^_Hi*^^_U 11

A Máxima Trindade Realista =
O assombroso estudo da rida dos apaches ; |

jfilmas Venebrosas |
:J,--,T'-~'--v*'t,,-_
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Luxo e
Conforto
Flores 1

Elegância1 mn nm Empresa
Darlol m C.

Avenida Bio
Branco, Ul

e 153
Ultimo dia da exhtblçSo do maffiütral
trabalho EXTRA da RED FEATH-.K

en 5 actot
HOJE

A INVENCÍVEL
Mise-en-sc.ne luxuosa e sóbria, vestuários riquíssimos

e variador, flores de todos os matizes, luz em profusão,
eis o ambiente onde se desenvolve o enredo da "A Inven-
cire." cujo assumpto attrahente, espirituoso, leve e intel-
léctual agradará a platéa a mais exigente.

MART TLILLEK é um nome que por sl só recom-
menda um fllm, pois graciosa e bella, ondulosa e meiga, é
hoje a favorita das artistas americanas.

MART TULLER é um luminoso astro que fnlgura
sxplendorosamente neste poema de amor.

.A.IMCAI**T:EX_ã-
A VINGANÇA
TRÁGICA

Tragédia em 5 partes, de
grande espectaculo.onde
será apresentado o trabalho
inegualavel de Lon Cha-
n**y, o «IMovelli», o «Za-
coni» da tela americana.

O céo azulado, leve e po-
ético da «Itália» serve de
c-decor» para as scenas as
mais vivas e dramáticas:
quadros de uma belleza
jamais vista.

Veremos ainda mais dan-
sar uma estrella americana :

Louise Lovely, conhecida
pelo appellido «Belleza do
Sul». Destaca-se finalmente
o quadro final, verdadeira
apoth.ose: da Alegria 1 da
Artel e da Morte I...

- «91- '^**-'- :*mB -S*V/
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O celebre E. Qhione, no papel d. , . . , ZA-LA-MORT §A bella HESPERIA, no papel de .... CASQUE d*Ott I
A arrojada e linda A. ZAMBUTTI, no p. de ZA-LA-V1E 1
Cinco actos formidáveis : Na Taverna da Rã — Na

Penitenciaria— Na alta Roda — Na Roda
Internacional—Amor de Apache, amor vermelho.

Duellos á faca entre apaches — Assassinato de
Zrt-La-Vie por tasque d'Or í

í-WWillH-l-aÉ-BliaB-ltlll-

THEATRO REPUBLICA
EMPRESA OI-a-Vi-ÍRA C. Ai.

Sessões continuas das 7 ás IS horas
Ercellcntes -llms da Empresa 1'i-n.iU-i

PREÇOS — Frizas 4fi" — Camarotea — 3»3>000 -
Balcões e «Poi tronai». 500 — Galegia.M _ Jar rj [m 300

ESTRE'A DA ARTISTA

_^_ O-R.TirS-A.-XrTgaCElMI.A (»:
Scenarios apropriados - RICAS T01LETTES -

Serão exliibldos os iseg*uiiiteü) Klnin
AHolIanda e seus Costumes—Nalural —Eclipse—l Parte
O Mysterio do Baralho—Drama—Ambrosio-Capo-zi—3 Parte-1
Vingança de Morte — Drama— Skandinavien.— 4 Partos
Bigodinho quei* Morrer — Cômica—Pathé — i Parte
A Sphynge — Drama histórico — Eelair— 3 Partes

' Sabbado - Domlng-o -Companhia Ruas
A Kevlsta Paulistana- «'A Jt»IOAU-._1*A" 33-i.

THEATRO -VfUISrlCIF»«A__L.
Concessionário Walter Moco ti i — TíSMPORA.-

3DA OF-FICIAI-, DB 19R6
Grande Companhia Lyrica, do Theatro Colon de

Buenos Aires da qual faz parte a
.eiebrp soprano

Louise Lovely no papel de
Elisa

O CINEMA AVENIDA - ELEGÂNCIA E CONFORTO
II

Mi
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V° // do crime, do luxo \ ^A-^° 1
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MARIA BÃflt-IS-Ü-fM1
_ ^__ -if. . i .... __.. 16
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Sm collaboração irtiBtica cora o Tncatrt* -aw* ne Milão
~ ESTRE'A i° DE SETEMBRO —

NA CASA ARTRUR NAPOLEAO — Avcniila 7*.io lirancò, ia*.
r.ONT!NU'A ABERTA A ASSIGNATURA PARA io RECITAS

PREÇOS DE ASSIGNATURAi — F riraí e camarotes dü i« onlem, 7 :<7oo$í-na,i
ditos de i", 600$; poltronas, 250$; balcões A e B, -00$; IralcOcs Jp outros fila?,
1509000*

Pagamento 50 o|o no acto da inscripçãc*.
n* 31-^

falaceí-thkatre:
Cyelo Theatral Br«.ziIeiro

I.A

JL_tJiLV._. liuviurauv-j * , W..-.V--»_.»-. __v . w_- .

iLA FOLLETTE
Corr. prograr-ma Intciramanto novo para e:.u capita! ___._,.

FOLLETTE na Atntrica do Norte é denomini-cio o REI DOS PRESll-
PIGITAUORES c asBpRÒF?EbR. m e: R IVI Ai

O R-I DA ELE. aiUClDADE
O PROF. HERMÀN, p.is-ará pelo corpo uma corrente electrica. de loo.coo

V01-TS íorçr. c--ta superior a fjue é applicada nu cadeia de Sin-Sin, cm ftCw
Vork p'-.ra executar os condeninados a morte. Fará mais diversos tralialhos,
1") ^^- -- l"riia«, ¦'$; camarotes de i>, io*; camaroles ile *•, 6J; dií-.inclas,
JrreÇOS 3í- poltronas dc i", *í; pallrona-i dc *', lil salenas r.obres, i$ooo, e

eeraNosS°tíeartros 
S. José, S. Pedro, Carlos Gomes e Maison 

'toderne haver'
m-!':n<c aos domingos, áa 2 l|*. •" *la"

Grande Companhia Italiana de Operetas, organisafla e
dirigida pelo Gav. Ettore Vital.

Para satisfazer diversos pedioos c porque a companhia parte brevemente
para S. Paulo, tendo antes que representar varia:: peças novas o completar ¦

assipiatura dc 12 récl*as, representa'se

HOJE - O maior sneca-so tlVsfa companhia— HOJE
A'S 8 c 314 A*s 8 e 3)4

A popular op freta <Il* T con Bani

La Ducliessa dei Bal Tabarin
Tomam parte no c.pecíacn!o os dis tinetos artistas PINA GIOANA ÍTALO
BERTINI, GIULIETTA CESTI. C ARLO CIPRANDI POMPEO POMPEI
MUSICA LINDÍSSIMA — BRILH ANTE "MISE-EN-SCÊIME" — SCENA-

RIOS DESLUMBRANTES

Bilhetes a venda até íis 5 horas da tarde, na agencia do "Jornal do Brasjl".

AMANHA — Ultima e definitiva representação da linda opereta 
GIOVI

resentaç.
NEZZÀ

KU-S-i-

Gomes e Maison

«^-r»*5»,_.KiK«e*-fiTK!as»!'«*«^

SEXTA-FEIRA — 9° recita fie assiffna-l-arn — Primeira representação da
ppereta — DANSARINA DESCALÇA

l__MR_SSI--SBM-M.
BREVEMENTE — O grande -ticceíso mundial — "CHAMPAGI*E-CLUB"

(3381*â'J3õiã!J£3ix3S&^^
Zmml -fcn.T3X-Í-*-T*a-'-~n;iIt-«-_3_X-_^ TIXAÚ^JlVMJOCS»

jêii em a» Theatro S. J ose
Empresa Pasc hoal Segreto

Cooipnnlila RIoIasFO
Drania9, Comédias, Musicas c Grandes tcündos - ¦• !'ircctcr da orcliestra -

MAESTRO MANELLA, c da teattl faz parte .1 primeira bailarina
A VA K !í f.MSIín

RQJE 3 SESSÕES HOJE As 7, ás 83(4 e 10 í]2
I-l-MKTKA SESSÃO

O dr3.iu miinico cir, uni acto c doia ouadrns de G. MOLASSO, musica dn

IU
ja. jxí. _t--4.i~ 'A.*' __.

IIOVFMA.NN

/3 <Oi

£IWWm MU. mim. fSS Vj»*~«* -*W *»--*»-

e ATTRA CÇÕES
segunda BEss*.oif-a .. sONÁMBULA . c at-tracçõ-s

TERCEIRA SESSÃO — O DRAMA

AMOR D'APACHE o attracções
».q a»r«*;rí principiarão sempre pela exhiliiçáo de "ifilms" das mais reputadas

fcbrica! PREÇOS POPULARES
SAiiliAÜO — A pantom-ma - UMA NOITE EM TABARIN — ornada de

r_viia.ica e baüatlos,
Nos iheniros S. Joaí, S. Fejro, Carlos Gomes e Maisor. Modcrne, haverá ma-

tinte aos dominsos, ás _ i|_. - 33»')

|í5slSBí^«tiSB!3SSE__^^ M

Companhia Alexanilre Azevedo

| A'b 7 1|2 [ HOJE-Quarta-feira-HOJE | A's 9 3t4
RBpresentaç.o da comedia cm 3 netos, <1«

le JOA O LUSO

A linda funccionana
CHIiMILDA AZEVJ3DO

Suznnna Laburdin .Samblii
A elite carioca dá sea? "rendez-vous" no Recreio

Snlib.id'-) : — O ÁGUIA, n maior de todns os exilnR. Era ensaios,
! para esi-réaii.-i actriz Juditli de Mello : 0 TICA0S1NH0 (Le Bonheur
! t,ous Ia imiiii),—Moveis da Marcenaria Urasiioiia.

| DOMINTGO-Gr:in,lio3;i matinóa. ; 3339
**a__S^Í_--£"-^^3fô^

í^-<B__--'-'<i'_^1--^^^-í33*_-:*»-<«K^ ^0ESB««S5{_>* l_g^-*T<^3><SS«--«SÍK-»'-«S2^-

•
k Hoje -- Ultimo dia -- Hoje

E;n pleno succc3_o este programma deixa
s tela psra c°.t|er logar a uni outro

film dr suecesso
Sua taça de amargura

! 'ram*. 
gi*.üuiioso — Ju-ia rar* pcU sua

^.'íl-z-i e pcln seu enredo — 5 actos dd;n ;.,':-,-:. universal.
l'r.Mag-.ii'.-t.-t - CI-EO MADISON

V Coração de mármore
Drama violento — Scenas -oberbas

Fllm em 5 lcn„os actos da Fabrica KOX-
FILMS

Drama de ódio. scenas «ohedifs de pai-
xão, de intrigas, de vinganças

Film urandiouQ O-iaptado cíu (Magistral ro-
mance dc EMILE 7.(H A

f THEREZA RAQUIN
"ratr-.-.oniste: VIOLETA HORNER

Jà uo tuiitl dc ThcTcz-1 )<o>jcr
Como estta na matince

I^^^^S^IS'

*bWáP*& EMPRESA

H "fes í^íissP Rua da Carioca, 4',i e 51
AMANHA—Ainda um pro-

gramma de grande suecesso,
com

O roubo da esmeralda
possante FILM POLICIAL.

ATTENÇÃO!!
¦-.

C_
O

*^
2Z5
>-_
fc-

I*5_

m

í Era8 ís.-KfeKi»^^^ ue-

CIRCO SPINELLI
Grande Companhia Eqüestre Nacional dfl
.. Capiial Federal — Empresa Affonso ...
Sjjinelíi — Companhia de BENJAMIM

TE OLIVEIRA

Hoie - variadissim- i- TJmei•nuJc espectaculo Jnojes
SUCÍESSO SUCCESSO I
Programma monumental

Na a.» parte do espectaculo subirá íi secnn
o cmjpolçan.c melodrama dc BENJAMIM
DE 0LIVJ2IRA, cnm lindos números dd
musica ío estimado maestro PAULINO
SAQRAMENTO, intitulado

VINGANÇA 00 OPERARIG
A acçiío da peça passa*se nas fronteinisl

de Ilespnnlia — I.uxucuso guarda-roirpa o
díslumbrantea Bccníirios.
HOJE — TODOS AO CIRCO — HOJH
Suecesso garantido ! Preços do costume.

Depoiít do eüiicctaculo, haverá bondes
para todas ns linha*-,

AVISO — Acham-se em ensains a co
media de oq_í*:tnç.* railifrares — "O ZE*
M_M_", e a mágica — "O C-AI.LO DA
TORRE.

MARAVILHOSO ESPECTACULO —
AMANHA, — BREVEMENTE GRAfí'
DES SURPREZAS. (J 3354)

-HOJE! —'
Quarta-feira 9 de Agosto de 1911?

Grandeiuneção
Estréas — Ealrésf>

The Olympían tronpe
Poses Plast.f|s-es

Por o créador professor
JAQUIV

doíompo antigo dô Neron
Spartãgo ede actualidada
Exilo dn Serpente juírnana

1.1
TcdoS 2.

Puncc-o.
esta extraordítiaria

_«___.
THEATRO CARLOS BOIS
Companhia de sessSes do ÉDEN

THEATRO DE LISBOA
Empresa: TEIXEIRA MARQUES

TODAS AS NOITES
SESSÕES — -

•" A's 
7 314 e 9 3l4, .

A rc\'Ísta fantástica, cm dois aetc-s
e sete -(Liádros

Todos ao Circo Piorre 3373
*-M_w_B-Ti-&:.^:p._9íM--irF-.i__>^^

*-_-S^^Sâ-__3__-__^______.
.'CA ¦ ^_:.~!r;*ç._-_rí.c_^CTí_íCí2irrí* *

Toma parte to'a a companhia
Brevemente — O CASAMENTO

DO COLLATUDO.
Bilhetes 6 veada na bilhtteria do

flie-tro. Treços: — Friias « cam--
rote-í de i«, 15$; coraarotea efe a1,
iú$; caderras dc Ia. 3$; cadeira»
dc 2*, 2%; galerias numerada-, i$5°°.
entrada geral, i$ooo. (R 3360)

HOJE- Formidável pr.gra.nraa novo de graitües aventuras-HOJE
^a nossa tela huja serio pcojectadas dramntícas aventui-ua de caça a ani«

mães selvagens, coniienstdais no impetuoso drama cnmpesire

AS FERAS DE JUNGLAS
(Miss DAISYPOÜD)

EM 5 EMOCIONANTES PAliTES-Crimas, caças mfernae*, fugas, cavai-
gadas verüninusas, raptús, assassinios e o contraste do amor puru e -ibiie-
(fado em tnda sua pr-nihlde. Sr-lecio íilm dn provecta fabrica GLOlUA
FILM, de Turim. — Sensacional!... incumparavel I...
No mesmo programma'» deliCiida *obra de arte e Sontlmcntalismo da *fa-

nmda fabrica Eelair de Parla, seb o tituli* dn
Tingança do Principe Davigny $?gg?"V1BRANTES

04 Ainda rnaic fio mesmo programtna; O conflicto E?UTopeu "cem os setis ultimos bc.éíia&
A GUERRA MA ALSACIA i,

interessantes narteB. Cotno entra, im nulinée.' b íilm de .-ictualid.de OS OKPn .IOS T)A GUERRA.* .;
AM.AMTIA _ A querida «formosa "BELLA 1IF,S1'ERIA" e o famoso "ZA-LA-MART" no tumiiltuariò díírnS <?*

"nulaTita" em 7 «ensacionaes acros: ALMAS TENEBROSAS. O quaternário do crime "CASQUE D'OR". "ZA-LA-MAKT",
ZA-LA-VIE c Parafui. Interpretação c?nierada e cnscenaçSo da «rande fabrica Tiber.Rlma de Itoma, ¦— A SRCUIR: A
Deusa do Silencio FRANCISCA BEKTINEno <rrama social era 8 parte»: NO TURBILHÃO DO .VlClO.
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Á ssculnt.t.1 Gi^a Monte, jrotazoniEla

ILEGÍVEL


