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EXPEmSNTE
A serviço desta folha viajam,

•pricnwto. os nossos repre.
íentuntcs I-edro Baritlsttt •*«

v, ra esses nossos auxiliares pc*
dlíuos' a bon vontade dos nossos
an.ii-os o assignantes

A .risa do Exercito
¦Como era natural, a grande guerra

européa tem despertado no nosso

Exercito um vivo interesse, que nao

deixa de scr acompanhado por uma

certa anciedade pelo futuro do lira-

sil, Os ofiiciaes, e principalmente

os officiaes imb.os, muitos dos quaes

sc familiarizaram na Europa com a

organização dos modernos exércitos

das grandes potências, vêem o'esta-

do de perfeito canos cm que jaz o

nosso apparelho"militar c compre-

licndem como este paiz se acha des-

prevenido para enfrentar uma crise

internacional, que pôde surgir de um

momento para outro. Sc aos leigos

no mister das armas as condições de

desorganização da nossa defesa na-

cional são evidentes, bem se pódc

avaliar como aos profissionaes, que

penetram mais profundamente na

nnalyse dos factos militares, a in-

sufficiencia dos nossos recursos bel-

licos e a falta de coordenação da

nossa organização militar se devem

afigurar alarmantes.
tPor outro lado, a nação, que tem

gasto sem-mas consideráveis nas ver-

bas dos orçamentos militares, per-

gunta cm que sc despendeu todo esse

dinheiro, sem que seja possivel apu-

rar um resultado pratico visível.

Como fruto de muitos annos de re-

formas e d.e contra-reformas, como

epílogo a uma série de progratttmas
em que muitas esperanças sc tinham
depositado, estamos 'hoje ainda sem

um Exercito, capaz de inspirar aos
chefes que o tiverem de commandar
a confiança na victoria. O material
bellico, que talvez corresponda ás
.necessidades de um exercito moder-
no, está entretanto limitado 110 seu
valor militar pela escassez 'das re-
servas de munição. Quanto aos scr-
viços auxiliares, julgados hoje indis-

pc-nsaveis em um exercito cfficicnte,
os governos nada, ou quasi nada,

tem feito. iA aviação c a navegação
aérea, que estão demonstrando na

Ktierra européa serem um elemento
essencial da moderna luta militar,
acham-se ainda entre nós cm um
estado embryonario. Os serviços
uo estado-maior não passaram -a
sua phase theorica. Não temos um
systema coordenado de organização
militar, não 'dispomos de uma repar-
lição dc investigação que ponha o
commando superior do Exercito em
dia cam. a -marcha dos negócios mi-
litares dos outros paizes; não pos-
suimòs o machinismo administrativo
reqticrid.0 para, em um momento
dado, movimentar a defesa nacional
cnm rapidez e efficiencia.

Mais grave do que esses defei-
los da organização militar é o esta-
do imoral do Exercito. Os governos,
que sc têm sttecedido no poder, não
se preoceu-pam com as forças arma-
das senão como um instrumento po-
litico, ou como um fantasma que os
amedronta. A idéa de que a ef fi-
ciência do Exercito é uma condição
essencial da segurança nacional pa-
rece não ter entraclo no espirito dos
nossos governantes. Longe dc pro-
curarem levantar o nível moral do
Exercito e de estimular o amor das
officialidades pela sua profissão, os

politicos desta Republica têm feito
constantes esforços para dcsmorali-
zar c desprestigiar as forças arma-
das, transformando-as cm agentes

para a execução dos mais reprova-
veis planos dos ambiciosos c vclhacos
que dominam a situação.

Quem quizer distribuir as respon-
sabiltdades por esse estado de fra-

queza e de anarçhia, a que os pro-
ceres do regimen reduziram o Exer-
cito, será obrigado a reconhecer que
muito pequena é a parcella de culpa

que pódc ser lançada sobre os mi-
litares. No meio das tentações, que
a politicagem lhe tem armado e
deante do desanimo que lhe deve in-
spirar o descaso dos governos pelas
coisas militares, o Exercito tem pro-
cedido de um modo admirável, lia
sem duvida casos isolados de milita-
res. que trocaram os interesses pro-
fissionaes pelas aventuras políticas;
mas, considerado como uni todo, o
Exercilo reagiu sempre contra as
forças dissolventes que procuravam
desintegrar a força armada, desviai1.-
do-a 'da sua funeção nacional.

No momento actual, quando a que-
¦rlão da defesa nacional adquire im-
portancia vital, que lhe confere lo-
gar proeminente entre os problemas
principaes do dia, é opporluno inda-
gar quaes são as causas das difficul-
daile-i. que até agora têm ncutrali-
zado toilos os esforços para a re-
organização do Exercito. Dentro da-
quella corporação armada não estão
os obstáculos irremoviveis. liojc,
conta o Exercito com uma brilhan-
to pleiadc dc ofiiciaes moços, muitos
dos quaes poderiam figurar honro-
samente nos quadros dc qualquer
força militar do mundo. Entre esses
moços ha verdadeiras competências
tcchnica.. o. sobretudo, fervorosas
dedicações profissionaes. Emquanto
se encontram entre os officiacs mais
antigos muitos casos de militares po-
liticos, a nova geração do Exercito
não sc preoecupa de interesses par-
riílarios nem desvia as suas atten-
ções do mister das armas para se
perder em -diversões pelos campos da
philosophía. O bacliarelismo dc es-
pada, que tanto contribuiu para des-

locar o Exercito <la linha estricta-

mente -profissional, foi repudiado

pela mocidade (militar, oue orefere n

campo de manobras e o polygono de

tiro aos templos onde se elabora o

dogma scientifico da humanidade fu-

tura. Talvez isso indique um aca-
nhamento dos horizontes philosophi-
cos, mas é certamente mais tranquil-
lizador sob o ponto de vista da de-

fesa nacional.
Esses moços patriotas c trabalha-

dores, que aimam a sua profissão e

que ardentemente desejam collocar
o Exercito brasileiro no nivcl techni-

co das tropas da Europa, têm en-

contrado o apoio moral dos seus

chefes) mas, apezar de todo esse
concurso d,e boas vontades e dc es-
forçadas dedicações, pouco, ou nada,
se obtém devido á inércia dos pode-
res públicos c á atmosphera de apa-

thia que se fôrma em torno das coi-
sas militares. Este facto nada tem

dc surprehcndcnte c não é diffieil en-

contrar a sua explicação nas condi-

ções políticas creadas pelo nosso re-

ginicn. Os problemas militares, pela
sua própria natureza, não pertencem
á categoria daquelles que podem ser

estudados e resolvidos no ambiente

agitado das lutas partidárias. Para

preparar os seus exércitos, para or-
-ganizar as formidáveis machinas de

guerra, que hoje assombram o mun-

do com a sua tremenda efficiencia,
as nações européas tiveram de retirar

as questões (militares da csphera da
ipolitica partidária e parlamentar. A

Allemanha, que, pelo seu regimen,

podia realizar com a máxima perfei-
ção esse desidcratitm, logrou attingir
mais alto gráo de vigor bellico. A
Inglaterra, liberal e parlamentarista,
procurou imitar, tanto quanto lhe era

possviel, o exemplo allcmão e, du-
rante os últimos doze annos, as que-
stões navaes foram na Grã-Bretanha
assumpto sobre o qual a discussão

parlamentar era restricta por accor-
tio entre os partidos, que sc compro-
metteram a collocar os problemas da
defesa fora da esphera politica. A
França republicana, lutando com
maiores difficuldades, ainda assim
fez nos últimos annos, depois da ex-

periencia dolorosa do periodo ante-
rior, -um esforço para traçar uma li-
nha de demarcação em torno da dc-
fesa nacional, afim de eliminar desse
terreno a influencia das lutas parti-
darias. Mas em França o resultado
obtido foi menos completo e, devido
a isto, no momento da guerra, a pre-
paração franceza apresentava lacunas

que só foram preenchidas pela ini-
ciativa creadora do gênio nacional.

Desses exemplos e das lições do
nosso caso doméstico, parece dedu-
zir-se uma conclusão lógica. A effi-
ciência de um exerteito depende da
existência de um poder central, ca-

paz de erguer-se acima das lutas po-
liticas c que disponha de prestigio c
de força para dirigir a solução dos

problemas militares, sem precisar
deter-se perante os obstáculos crea-
dos pelas paixões c pelos interesses.
A ausência de semelhante núcleo co-
ordenador, que é, sob o ponto de
vista militar, o vicio fundamental do
nosso regimen político, explica os
repetidos insuecessos das tentativas
de organização do Exercito, que ha

perlo de vinte annos se têm feito 110
Brasil.
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suavemente colorido — eis os característicos
do dia de lionteni. , ,

Temperatura nesta capital: mínima, t7°,V,
máxima, 22o,o.
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Pbacas
Sobre Londres* ,- ,*¦ ,- .- ." " Paris" Hamburgo" Itália" Portugal (escudos)¦ Buenos Aires (peso

ouro)H Nova York. , * •" Hesponha. . « .. •
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$75*.
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$8-7

• 5|8 a u n|i6
9$-oo e 

'.$300 
por arrolxi, pelo

Bancário.
Café

typo 7. , .,
Libras — Sem negócios conhecidos.
Letras do Thesouro — Ao rebate dc 8

por cento.

Sessenta e cinco por
cento, ouro!...

HOJE
Está dc serviço na Repartição Central de

Policia o 2o delegado auxiliar.

Na 1* pagadoria do Thesouro Nacional
pagam-se as seguintes folhas: Aposentados
da Viação e Agricultura, de letra A n 1,
Montepio civil da Agricultura e do F.**te-
rior e Novos contribuintes da Fazenda,
Exterior e Agricultura.

Pagam-se na Prefeitura as folhas dos ju-
bilados, letras J •__•_

Serviço d» nuarnição
Exercito — Official de dia á guarnição,

capitão Z-ferino Gracialiano Pcnalber; dia
ao quartel-general, amanuense Alfredo C.n*.
pos. Uniforme, .*.". ,

Bri.iirfn Policial — 'Superior de dia. ca-
p-tão Arthur Soares, auxiliado pelo alferes
Goytacazcs; dia á Brigada, alferes Palmeira.
Uniforme, 3o. ,.

Corpo dc Bombeiros — Superior de dia,
capitão Adelino, auxiliado peio alferes Je-
ronymoi ronda, alferes Monteiro; emergen-
cia, alferes Carvalho. Uniforme, 5°.

Giiorifn Civil — Dia i sede central, fiscal
Napoleão Leal, auxiliado pelos guardas. Vas-
conceitos e Nominal.; ronda geral, fiscaes
Nicodemos Carvalho, Azevedo Fernandes,
Raul Simos, Francisco Veiga, Moreira Maia,
Martins Barroso, Gonçalves dc Almeida e
Herminio Pinheiro. Uniforme, 3°.

A carne
rPara a carne Ibovina, posta, hoje em

consumo nesta capital foram affixadps pelos
marchantes 110 entreposto de S. Diogo, 03
preços de $590 a $640,. devendo «cr CO.
brado ao publico o máximo de $840.

Carneiro, i$-oo a t$8oo; porco, 1$ a i*_oo
c vitella, $600 a i$ooo.

Só por inadvertencia saiu publicada
hontem, como coinmcntario da redacção
desta folha, uma nota referente ao

discurso do sr. Antônio Carlos sobre o

projecto Dunsliee de Abranches.
Na melhor hypothese, a alludida nota

só poderia sair como um "escrevem-

nos", que o era de facto. Nós costu-
mamos inserir esses "escrevem-nos"

mesmo quando elles divergem das opi-

niões do Correio da Manhã.
O leitor iiitelligente comprchcndcu

logo a situação. No domingo, publi-
cámos um artigo, cm que acecitavamos
a alteração do "leader" da maioria, de

que o presidente da Republica pôde per-
feitamente defender, sem necessidade
da intervenção do Congresso, os interes-

ses brasileiros feridos pelos bellige-
rantes.

Fica, assim, bem definida a orienta-

ção, que resolvemos seguir sobre esse

assunipto.

O Ministério das Relações Exteriores
recebeu communicação da embaixada
brasileira em Lisboa de que o governo
de Portugal prorogou até 3 de novem-
bro vindouro o prazo dentro do qual os
interessados devem reclamar a entres*-
de mercadorias destinadas ao Brasil e
que sc acham a bordo ou foram descar.
regadas dos vapores allemães surtos nos
portos portuguezes e requisitados pelo
mesmo governo. ,

Ficam, portanto, os interessados avi-
sados mais uma vez de que devem re.
clamar ao procurador geral da Republi-
ca cm Lisboa n entrega das suas mer-

cio de procuradores es-

neiro sugam numa noite, e 'hão de ver
que dá para encher barris.

O cidadão Georgino syiuboliza a pul-
8a. E a gente nota que ellas existem,
e muitas, porque o Brasil, visivelmente,
é um paiz que vive a se cocar...

NOTICIAS DA GUERRA
¦*>^.^^^*-

A Iviga do iCommercio, poderosa
associação onde çstão inscriptos ai-
gims milhares dc associados, convo-
cou todo o 'cdmlnierrio para «ma rc-
união ilioje, 'ás 2 horas da tarde, na
sua sede social, na rua do Hospi-
cio, 136, pa.a, como se diz no convi-
tc, tratar dos "novos impostos aven-
laèos na comniissão de Finanças da
Câmara dos Deputados, os quaes
constituem uma verdadeira ameaça
para o comnicrcio em geral",

São directores da Uga homens
bastante .Ilustrados, estudiosos e
que acdmpanliam _ia a dia a situa-
ção econômica e financeira do paiz.
O trabalho que vae ser apresentado
á consideração directa de todo o
commerciò da capital, terá, por isso,
o cunho da máxima competência, e
ha de impressionar, estamos certos,
a todos quantos delle tiverem conhe-
cimento.

Assim, tendo-sc já manifestado a
Associação Cotamercial sobre o mes-
mo assumpto, a presença da Liga do
Commerciò, no combate contra o
aggravamento dos impostos, .será a
prova de que todo o corpo commer-
ciai está unido — na defesa dc in-
teresses que não são só propriamen-
tc dos escriptorios e balcões, mas
que dizem resneito a todas as cias-
ses sociaes, pelo fatal e violento en-
carecilmento de todas as mercadorias.

Deve, pois, scr grande a concor-
rencia de hoje á sessão da Liga do
Commerciò.

'Assegura-se que está resolvida a
decretação da quota ouro dc 65 %
em logar dos 40 % actuaes. Já aqui
o dissemos c sustentámos: este alvi-
tre é apenas mais «ma indicação da
deficiência, da limitada capacidade
dos homens que administram o paiz
011 dos que formaltn as leis que o
executivo tom dc cumprir. O recur-
so ao imposto, que em outras nações
exige muito estudo, muita pondera-
ção, e do qual somente se lança mão
em 'condições muito extremas e tmes-
mo graves, é entre nós o primeiro c
parece que unico processo conhecido
a_ceitavcl c pratico para a resolução
de situações difficeis. E quem acom-
panha os trabalhos legislativos terá
tido repetidos cnsejos para observar
qtte, se o povo não está mais sobre-
carregado de impostos, deve-o á
acção desenvolvida pela parte mais
importante da imprensa, a qual tem
obstado a .muitos e verdadeiros dis-
parates legislativos, a muitíssimos e
pavorosissimoa ataques "ás algibeiras
dos contribuintes,

O governo declara que a previsão
das receitas é insuf-iciento. para
attender aos encargos do Thesotiro,
e que é preciso acudir ao déficit in-
dicado já com a máxima nitidez nos
orçamentos propostos. 'Resposta prom-
pta, rápida, a uniea que poderia
acudir ao espirito dos nossos pro-
homens da administração:

— E' preciso mais dinheiro? Tois
lancemos mais impostos, que o,povo
Ita de pagal-os.

E foi num relâmpago que se rc-
solvcu augmentar de 40 para 65 %
a quota ouro sobre a importação,
quota que, pelo orçamento do actuaí
exercicio, tinha já sido elevada de ,.5
para 40 fo. Assim, o accrcscimo, 0111
relação ao auno que findou, ê real-
mente de 30 

*/., 
pois que até 1014 a

taxa dc 50 %, ouro, somente incidia
sobre as -mercadorias estrangeiras
que entravam em concorrência com

O presidente da Republica assignou
hontem o decreto da pasta do Interior
nomeando depositário -geral do Dlstri-
cto Federal o sr. Oscar de Rezende
Enout.

Gorizia caiu em poder dos ítaliams
Saberá o sr. presidente da Republi-

ca, que os aposentados federaes e os
pensionistas do montepio obrigatório,
residentes em Minas, ha dois mezes que"
não -recebem os seus vencimentos ej
pensões?

Pois a verdade é que assim suecede,
e que dirigindo-se «3 interessados á
Delegacia Fiscal apenas recebem como
resposta evasivas, palavras vagas...

Não parece que haja explicação ra-
zoavel para estes atrazos de paga-
mento, a não ser a desidia, a eterna
desidia no cumprimento de deveres que
não devem ser adiados,

____a « ggn i> __¦ 
BENGALAS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchester — Gonçalvti Dias 5.

011 ¦ m
O presidente da Republica assignou

o decreto da pasta da Fazenda rectifi-
cando o que autorizou a emissão de
apólices até 25.000 contos, de juros de
5 o|o, papel, para as operações de .pa-
gamento de juros das apólices emittidas
em virtude dos contratos dc constru-
cções de estradas de ferro.

08 "ZEPPEL1NS" VOLTAM A' 1NCLATERFJL

Após o despacho collectivo o presi-
dente da Republica conferenciou com
os ministros sobre as questões orçamen-
tirias, notadamente a da elevação dos
impostos de importação e ainda sobre
os meios de combater o déficit que sc
apresenta no orçamento para 1917.

Sabemos que foi convocada uma rc-
união do Ministério para a próxima
terça-feira a que comparecerão tam-
bem os membros das commissões de Fi-
nanças nas duas casas do Congresso.

¦o» ooj oi»

BRANDÃO ALFAIATE
Av, Rio Branco, 10-.

riiladcs portuguezas por meio de pro
curadores especbes, mesmo quando dei-
lc já tenham obtido os bons officios da
embaixada ou do consulado geral do
Brasil em Lisboa.

-_h

TRISTE ALTERNATIVA
A mudança da Câmara era um

problema que ameaçava envelhecer
os membros' da Mesa daquella casa
do Congresso: o Sr. Cosia Ribeiro

já se queixava dc rugas na face e o

Sr. Astolpho Dutra temia o oppareci-
mento de cabellos brancos.

Reunidos honlem, resolveram sair

da difficuldtitk entregando o estudo

da matéria ao Sr. Bucno de Andra-
da, homem irremediavelmente velho.
Assim, esse digno medico c deputado

paulista acha-se incumbido de pro-
curar um edificio para a Caniara.

A pesquisa não será grande.
Dum modo geral, pâde-se dizer

que no Rio só ha dois predios cm
condições dc soffrer uma adaptação

para sede daquella casa do Congres-
so: a Cadeia Velha, onde ella já es-
leve, e o theatro São Pedro. Qual-
quer outro dos que tím sido lembra-
dos não lhe proporcionará nenhuma
commodidade, alem de exigir despe-
sas colossaes para a respectiva llio-
dificação.

Ha, na escolha sobre que o Sr.
Bucno de .-Vidrada foi incumbido dc
opinar, um ponto <de partida essen-
ciai: só serre para edifício da Cama-
ra aquelle que tiver um recinto am-

pio, apropriado á sala das sessões, e

que comporte, além das bancadas, as
tribunos c galerias, Exceplo a Ca-
deia Velha, só o Theatro São Pedro
offerece esses requisitos.

Mas terá esse theatro o espaço nc-
cessaria ás outras installações da Ca-

mara, como salas de commissõcs, se-

erclaria, tacliygmphia, redacção de

debates, archivo, bibliotheca, correios

c telegraphos?
IV o que resta verificar.
€0111 a Cadeia Velha a verificação

_ desnecessária, porque existe a cx-

periencia. A Câmara mudou-se de lá
cm virtude do predio ameaçar rui-
nas. Será possivel concerlal-ot

li' o que o Sr. Bueno de Andradá,
auxiliado por um engenheiro offi-
ciai, vae ver dentro de poucos dias.

De uma coisa, porém, o deputado
paulista ficará antecipadamente cer-
to: n mudança só pódc ser feita para
a Cadeia Velha ou para o Theatro
São Piedro.

A sina da Cantara está, pois, na
alternativa do crime c da comedia...

ROUPAS brincas — Sortimento sem e_ital
— Casa Manchester — Oonç-lvc- Pias 5-
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Brummel;
talvez. Os

cadorias, por nu .
peciaes. até o dia 1 de novembro proxi-
'"OMinistério 

das Relações ExterioresI a".roducção nacional,

faz ainda publico que todos os interes- Ja dissemos que o augmento pro-
saiios sc devem entender com as auto-! posto aggrava consideravelmente as' ¦'- ""¦ mercadorias importadas, mesmo aqucl-

Ias que são necessárias á alimentação
do povo. O autor da emenda tlesti-
nada a aggravar aquelle imposto
diluc a sua argumentação numas con-
siderações transccndentalissimas .e de
mui diffieil digestão, para af firmar
que, em ultima analysc, o aggrava-
mento proposto se traduzirá num
simples augmento de 5 % do valor
das mercadorias! Suecede, porém,
que a maioria, tres quartas partes
fipptoximatlainento, tios artigos im-

í portados do estrangeiro paga im-
I postos na razão de 50 % do valor
official, c que esse valor official, na
maioria dos casos, não corresponde
á verdade, pois é singulannientc exa-
gerado. Nestas condições, só por
ineiu dc cálculos verdadeiramente
acrobatreos se poderá concluir que
tun accrcscimo de 30 % ouro sobre
impostos que já representam, pelo
menos, 50 «/_ do valor das mercado-
rias, so traduza por um simples au-
gmento de 5 % sobre o citsto dessa
mcstna mercadoria!

'Estamos já lão habituados a ver
desfilar cálculos semelhantemente ex-
travagantes, que não estranhamos
esta fôrma de sc argumentar, com o
intuito dc se exigir da Câmara que
dc sua votação ao monstro que foi
alojado nas dobras do orçamento da
receita.

..Mas, certo, não sc pensou ainda

O deputado Annibal de Toledo tele-
grapliou ao sr, Azeredo, avisando-o de
que já é tempo de se apresentar á As-
sembléa de Matto Grosso a projectada
denuncia contra o sr. Caetano de Al-
buquerque,

'Aquelle deputado tem estado em
cdrnfabulaçOes com o commandante da
guarnição de Cuyabá, e tão animado se
acha com a attitude desse conimnn-
dante, que se manifesta de tal modo
ao seu chefe.

Dahi á denuncia c á deposição vae
bem pouca coisa.

Mas é necessário contar com o gc-
neral Caetano e com o povo não poli-
tico dc ilatto Grosso, que o apoia.

Xão ha em todo esse Estado, afora
a caterva do senador Azeredo, quem
esteja disposto a ver o presidente apea-
do do poder, para que neste se abole-
tem os ladrões das terras do Estado.
-,',A violência desse attentado justifica
fa reacção mais violenta, por parte do
jioder legalmente constituído, qtte é o
réj,resentado pelo sr. Caetano. E este,
e -os seus amigos estão dispostos a tudo,

Resta ver sc o sr. Wencesláo Braz
se dispõe a arcar com a tremenda rc-
sponsabil;dade do que suecederá em
Cuyabá, no momento cm que a deposi-
ção seja tentada,

_a ,i __» , a»,
A administbaçao do Correio da Ma-

nhã, assim como todos os seus agentes
c viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas pubHcações catho-
licas editadas em Portugal. Anno 6$ooo.

O presidente da Republica assignou,
•lionteni. os decretos da pasta do Ex-ie-
rior creando um consulado em Biif.alo,
nos Eslailos Unidos, e nomeando con-
sul, sem vencimentos, o sr, Pedro Nu-
nes de Sá.

——n_fr»-ga *.> __—

O panorama da cidaâe de Gorizia, hontem occupaãa Pelos italianos 
''

dispensar
porventura,
majestade,
mentos, a

Não é coisa averiguada que Pctronio

ou Brummel tivessem o costume dc re-

ceber dinheiro do thesouro para os seus __,, ,,.. ,^,,„w, .,.,. _,_,«._..., ,._...,.,

refinamentos de elegância,
com certeza, não; Pctronio
reis eram, naquelle tempo, donos —

donos de verdade — do erário publico.
Podiam', regiamente, a seu capricho,

favores e riquezas. E nisso,
consistia o esplendor da
Com a invenção dos orça-
ajestade dos reis diminuiu

consideravelmente; mas a dos presiden-
tes ile republica augmentou.

O dr. Wcnccslau, por exemplo, deu,

ha tempos, 28 contos em ouro, ou sejam

84 contos em papel, ao seu secretario,

o illustre dr. Hélio Lobo, para fazer

um passeio a Paris. Não foi precisa-
mente assim. O que se passou foi isto:

quando rebentou a guerra, c ainda havia

quem suppuzesse que os boches amai-

diçoados, na marcha em que iam, pu-
dessem chegar até Paris, muitos cora-

ções, no Rio, entraram em angustia, i
Uns rela França amada, outros pelas ^ 

^.^..^ qm fataImcnte vac
recordações saudosas de l ans. I*0'-! 

produvtir-se: a 'diminuição na impor-
justamente, nesse "momento psyclio- ¦

lógico" que o digno dr. Wcnccslauj(]a' Alfândega. Estes
se lembrou de mandar o seu joven se-1 llossa infeliz politica

A Perfumaria Nunes é a casa qtie mais von-
tagens offerece, em qualidade e preços —
L, 3. Francisco 25.

¦***o-r_3¦*o*XBIi i> BBi¦ " —— in»

cretario a P.t.í-s. fazer um estasio no

seu posto diplomático Iré- chie. E deu-
lhe, de ajuda de custo, oito contos em

ouro, o que seria perfeitamente legn',
sc aquelle "estagio" estivesse na lei,

ou sc a intenção do dr. Hélio Lobo
fosse dc permanecer em Paris.

Tratava-se, na verdade, de um sim-

pies passeio. A prova é que o dr. ITclio
não deixou o sen cargo de secretario

da presidência. Era, porém, preciso
arranjar o meio de o fazer regressar,
á custa do Thesouro. O dr. Wcnccslau
não sc embaraçou: nomeou-o cônsul do
Brasil no Paraguay, estando elle cm
Paris. E mandou dar-lhe tuna nova
ajuda de custo dc 20 contes cm ouro,

para ir de Paris a Assumpção, onde
até agora não chegou. Nem nunca che-

gará porque, provavelmente, antes de
deixar a presidência, o dr. Wcnccslau

consequentemente, na renda
senhores da
nem mesmo

muito pela rama conhecem qual é,
praticamente, a situação econômica
do paiz. Elles ignoralm que não ha
Uiii iiiVtlO CSuTüClCCIiT-CrUO ijiíc HíiO
tenha as suas vendas reduzidas de
eineoenta por cento, c que as innu-
meras liquidações annunciadas nos
mais variados estabelecimentos são
simples demonstrações das precárias
condições commerciaes de quem se
soecorre de taes expedientes para en-
írcitar a crise.

O governo, parece, insiste real-
inente 11a exigência da approvação da
referida clmenda ao orçamento, mas
não logrará evitar a grande, a talvez
violenta opposição que vae soffrer,
_ o commerciò, unindo-se contra
aquelle imposto, como contra todos
que determinem maior carestia da
vida, cumpre um dever e presta rc-
levante serviço á nação, que não tem

Pingos & Respifigos
Uma d.is pessons que acompanharam '¦

en.u-lixada brasileira a Hucnos Aires con
tu-nos a seguinte ptlticria authentica «do
nosso Illustre embaixador.

Quando s. ex. «oube que haviam mudado
o nome do Jupitcr para Rii>- Barbosa, com-
mentou, a bordo, numa roda de íntimos :

— Vac ser o diabo se o navio se com-
(íortíi mal ! Imaginem 03 tclcsrammas : o
_?..¦, Barbosa abalroou, o Ruy Barbosa gar»
reu- o Kk.v Barbosa está fazendo água...

1*. digam que s. ex. não faz concorrência
1105 Vingas. i

*
* *

Seguiu a tomar posse do archi-episcopado
dc Olinda, d. Sebastião Leme.

Por aqucllas bandas o barco de S. Pe-
dro nãn naufragará d falta de leme...

"_. í_í

¦— E vocês estudante; naJ.i arranjaram
com „ I.iülit ?

Nada. Recusaram tudo,
lí qual o motivo da recusa ?

—O v.llio cstriliillio : — a crise.
l'm litjlit-inali-cc.

S: :.

culpa de que o Thesotiro Nacional
andará para um consulado na Eu- j fosse assaltado pela rapinagem qtte

Londres por exemplo, com outros! impunemente reduziu o Brasil ás au-

cnl ouro para a viagem. gustias cm que sc d.ebate.

com o futuro, e o futuro «_?-«_¦-•_-»
No presente, o que I GRAVATAS — Lindíssimas - So u

]0 Cosa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5.

0 m
ropa.
20 contos
Mas isto
a Deus pertence
ha é esta realidad secretario

presidente da Republica, para fazer uma «g_-»-agi » 000-

O cidadão Georgino, de que falámos
um symbolo. Foi assim que

Tópicos â Notioias
o Ti._n*o

Tcniiicr-tura agradável, sol faiscante, céo

viagem a Paris, recebeu do Thesouro ^
arrebentado do Brasil vinte e oito ccu- \ hontem

considerámos. Como elle — e di;so
culpa — ha milhares e mi-

obMUrOít- -nus vivem,

quatro .
1 nincuem o

de sere:

tos cm ouro, ou sejam oitenta
contos papel!

E' possivel que dessa excursão, infe-1 Alares
lizmcnte rápida, do illustre mancebo, âs escondidas, cm todas as repartições,

o Brasil tenha auferido magníficas van- a sugar, por pequenas parcellas, a sei-

tagens, Bom seria, portanto, que o dr. va do Thesouro. Sommadas no fim de

Wc-iccs!..-, explicasse quaes foram essas (cada mez, estas pequenas parcellas, nao

odo resguardado!previstas no orçamento da despesavantagens, agora que,
pelo seu manto de incorruptível probi-
dade, ahi csiá pedindo a pelie deste
povo, a quem, ha muito tempo, arran-
caiam a ultima camisa.

dão
uma cifra respeitável.

— Que é que vale o alimento de
uma pulga? Nada. Mas, juntem o san- 

^èj^ri tnurn populi
guc que as pulgas todas do Rio de Ja*l

iTCCiio tl«*' cx.uii-twca uO -¦•*. ii'.:r._r._í;
aos estudantes ;

"Se isso conseguiram (o abatimento) £
sip-nal de que o governo, ns pessoas júri-
diens ou privfldaa conetdentes estão em
optimas conJições de prosperidade e mie
podem fazer o bencí.cir. dc parte de sua
renda.

A Light infelizmente não o pôde."
K nós que pensávamos que a Light esti*

vesse cm bons condições de prosperidade !
Se está pcor que o governo, boas noites !

«I *
¦Recife, 

9 — Os ladrões rou-
baratí. o sino da egreja de &'•
,. do Rosário.

O sínu u.Ses levaram ?
Contente o vigário esteja,
Torquc elle- não carregnram
Tambcm com a torre da egreja.

n.j- -1-!!! ouand" ellçs ¦detcívnsani
Fazem obra mais sumtnaria ;
Não vão aos sinos : ovanç_m
Ns torre da Candelária.

*
*

Foi instaüada na praça Mau$ 5 .olumnt
urania.

Entre 03 apparelhos que figuram na co-
h-taca notam-s»- - llín corographo de trravl-
dade, de Rlchard Ti'rcs; um thcrmographo
da mesmo autor, um hydrographo de R.
Fua.

-Como usa cohimtta é destinada a infor-
mar o publico sobre os pbenomenos atmos-
phericos, é de esperar mie o Obsenratorfo
--ist.-onrniic.. nüo se esqueça ds msmllar ao
lado da columna uma nula de meteorologia

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
Itália — Jf.iiio, 9 — As tropas ita-

lianas entraram em Gorizia.
Allemanha — Berlim, 9. — O quar-

tel general communica cm data de 8 dc
agosto:

" Frente oeste: Na região de La
Bassée e nas proximidades de Loos, vio-
lento canhoncio.

-Entre Thiepval e o Somme, especial-
mente nas immediações de Poziéres,
Bazentin-lc-Petit e ao sul de Mauropas,
continuam os fortes ataques inimigos.
Os combates corpo a corpo, sue se des-
envolveram em seguida, decidiram-se
já quasi por toda a parte, a nosso favor.
1'roseguem, somente em alguns pontos,
como próximo a Poziéres e a leste de
liem. Ao síil do Somme, nas visinhan-
ças de Estrées e Soyé<*owrt, repellimos
destacamentos francezes que nos ata*
caíram a granadas de mão.

A artilharia desenvolveu grande acti-
vidáde de ambos os lados do Mosa. Ao
norte, oeste e sudoeste do lugar onde
existiu outr'ora a obra blindada dc
Thiaumont, atacou o inimigo repetida-
mente, porém, sem o mínimo suecesso.
|Mais para o sul fracassaram as tenta*
tivas de ataque, logo ao seu inicio.
Fizemos __umas centenas de prisio-
nciros.

Nas proximidades de Cambrai captu*
ramos um aeroplano francez.

Frente leste: Exercito do tna.e____.l
de campo von Hindcnburg: O fogo de
artilharia recrudesceu hontem dc inten-
sidade. Nas immediações dc Zarzecze o
inimigo repetiu os seus inúteis esfor-
ços para avançar. A oeste de Luzk
desenvolvem-se desde hoje de manhã
novos combates. A noroeste de Zalose
fracassaram ataques russos, o mesmo
suecedendo ao sul daquella localidade,
onde tomaram parte nos combates as
tropas do general conde Bothmer. Fi-
zemos ali 700 prisioneiros.

Arclliduquc-herdeiro: Ao sul do
Dnjester fortes contingentes de tropas
inimigas investiram contra a linha Uu-
mac-.Ottyniã. Retiramo-nos para as
posições anteriormente preparadas. Na
Galicia continuamos a progi'cdir de am-
bos os lados do Czeremosz. "

França — Paris, 9. — Ao norte do
Somme, alargámos o terreno conquis-
tado, capturando um pequeno bosque (
uma trincheira fortemente organizada
ao norte do bosque de liem, que oc-
cupámos inteiramente.

Conquistámos durante os últimos dois
dias uma linha completa de trincheiras,
numa frente de seis kilometros por
trezentos a quinhentos metros de pro-
funtlidade.

Tomámos sob o nosso fogo e disper-
sámos alguns fortes destacamentos que
nos atacavam a granadas, depois de
um vivo bombardeio comia as nossas
posições a noroeste de Taliure e con-
tra os nossos pequenos postos estabele
cidos na colina.

Na margem direita do Moca, o com-
bate continuou encarniçado cm toda a
frente desde Thiaumont até Fletiry.
As nossas tropas contiveram e repelli-
ram com tenacidade notável o adversa-
rio, que procurava a todo o transe ex-
pulsar-nos do terreno conquistado a
noroeste c sul da obra de Thiaumont.
Em seguida, tomámos a offensiva e
rcoecupámos os elementos dc trinchei-
ras que o inimigo nos tinha arrebatado,
penetrando de novo na obra.

Na frenle de Vaux, Chapitre e Che-
nois, capturámos uma linha de trinchei-
ras e, em alguns pontos, duas, numa
das quaes encontrámos -uma centena dt
cadáveres e feridos inimigos. Aprisio
námos 11113 duzentos homens validos,
entre os quaes seis officiaes, e toma-
mos seis metralhadoras.

Rússia — Petrogrado, 9. — Conti-
nuámos a desenvolver os nossos sueces-
sos ao sul do Dniester, perseguindo c
inimigo.

Penetrámos em Nizniow, a nordeste
dc Stanislati, capturando pouco depois
aquella cidade, assim como mais seis
povoaçSes.

Durante a perseguição, as nossas tro
¦pas fizeram avançar o flnnco esquerdo,
approximando-q i!o rio Vornnc e da ci-
dade de Pysmicanitza.

C. numero dc prisioneiros e a quanti-
dade dc material apprchcndido ainda

maior do exercito communica em data
de 7 de agosto:

A situação na Bokovina mantém-se
inalterada. Na Galicia meridional, to-
mámos de assalto as posições russas nas
alturas de Jablonica e Worochta, a léstc
de Tatarow. O exercito do general von
Koevcss reehassou numerosos ataques de
grandes forças inimigas cm ambos os
lados de Delatyn. Fracassaram ataques
locaes contra a ala esquerda do exer-
cito do conde Bothmer.

Na região de VVotclka c Zalose, onde
cada metro de terra provoca lutas en-
carniçadas, voltámos a .reconquistar a
mui disputada herdade Troscianico e o
terreno adjacente, fazendo numerosos
prisioneiros. Falhou uma tentativa do
inimigo, de passar o rio Stokhod ao
sul de Stobychuwa.

Na frente italiana recomeçaram no
domingo passado intensos duellos dc ar-
tilh.ria. O adversário dirigiu violentis-
simo fogo contra as nossas posições no
Isonzo, desde a cabeça dc ponte dc To}-
mino até o mar. A sua infanteria ini-
ciou os seus ataques hontem, ás 4 horas
da tarde, visando especialmente a cabeça
de ponte de Gorizia e vários pontos no
planalto dc Doberdo. Houve desespera-
da luta nos montes Sabotino e San Mi-
chcle. O inimigo conseguiu no primeiro
impeto tomar varias posições avançadas
nossas, que tinham soffrido muito com
o canhoncio. Rcconquistámol-as durante
a noite, aprisionando até agora 3a offi-
ciaes e i._on homens. A cidade de Go-
rizia,' alvejada desde muito pela artilhe-
ria grossa do adversário, vae sendo gra-
dualmente reduzida a ruinas. Vários
templos acabam de ser destruídos pelos
canhões italianos; o hospital da cidade
foi grandemente damnificado por mui-
tos tiros, que mataram diversos feridos
ali em tratamento, attingindo tambcm
outros doentes em numero avtiltado.

Repetidos ataques infrutíferos nas ai-
turas ao norte de Pancveggio."

Â luta no Mosa
e no Somme

A GUERRA NO AR
OS "ZKI-PELINS" VOL-

TARAM HONTEM A'
INGLATERRA

Londres, 9 — (A. H.) — Os diri-
giveis inimigos atacaram esta manhã a
costa orientai da Inglaterra c o suéste
da Escossia, mas não passaram sobre
nenhum ponto do interior.

Lançaram algumas bombas sobre di-
versas localidades, matando quatro
pessoas e ferindo quatorze. Não ha,
no entanto, nenhum prejuizo militar a
assignalar.

Os canhões anti-aercos fizeram fogo
contra 03 zeppelins, pondo-os em fuga.

Paris, 9 — Ao norte de Auberivc,
um piloto francez abateu um aeroplano
inimigo, qua foi cair em chammas nas
linhas allemãs.

Um avião inimigo lançou quatro bom-
bas sobre Xancy, ferindo cinco civis.

A campanha da Rússia
Petronrado, 9 (A. H.) — Os russos

acabam de oecupar Tysmienitza na Ga-
licia, sobre o rio Vorone.

O exercito do general Letchitzky ca-
pturou hontem 7..100 prisioneiros, entre
os quaes 3.500 allemães, e apprchendcu
63 metralhadoras.

Nova Yorli, 9 (A. A.) — De Vien-
na communicam para esta cidade que
os austríacos conseguiram deter o avan-
ço moscovita em Stobychowa, infligin-
do-lhes grandes perdas,

Essa noticia não tem, porém, conflr-
inação official.

Londi^s, 9 — (A. A.) — A arti*
lheria britannica causou graves estra-»
gos em Chaufcncs e Litons.

Paris, 9 — (A. H.) — Terminai!
com inteira, vantagem para os alliados 9
dia de hontem, que, além do fracasso
sangrento dos allemães em Thiaumont.
dos progressos apreciáveis dos france»
zes a leste dc Fleury, da tomada de)
linhn)s de defesa importantes ao uorto
do Somme e do avanço inglcz cm di»
recção a Guillemont, cuja conquista pa-
rece iinmineitte, 'trouxe a noticia d_
duas grandes victorias, unia italiana, si
tomada dos montes Sabatino c San JIÍ-'
chcle vencendo assim o primeiro ob-
staculo ao caminho dc Triestu, outr-
russa, graças á qual as tropas moscovi-
tas, oecupando Flnmach, fazem cair aa
ultimas linhas dc resistência defrontn
de Stanisláo.

Na frente dc Verdun, após um inten-"
so bombardeio de obuzes de grosso ca<
libre, a luW manifestou um encarniça-t
mento nunca visto. Os allemães tinhatni
preparado com cuidado extremo o ata-
que á obra dc Thiaumont e lançaram
no assalto poderosos contigentes tira-
dos do escol das tropas, disponíveis. ."_
despeito, porém, da violência da invés-
tida, os assaltantes foram obrigados ai
parar de encontro ao centro e á ala di-
reita franceza. Em nenhum momento
conseguiram franquear a estrada do
Fleury a Thiaumont. Somente na ahi
esquerda, depois de muitas tentativas,
tomaram pé nos escombros da obra. dn
Thiaumont. de onde, aliás, o impulso
irresistível dos francezes os expulsou
passado pouco tempo.

E' esta a sexta vez que a refcridn
obra muda dc possuidor durante um
mez.

A batalha dc Verdun contínua assim
renhidissima com fluetuações inevita-
veis.

Poderá ainda acaso a Allemninlia di-
zer, emquanto os francezes registam
progressos constantes e duradouros o
se assenhoreiam incontestavelmcnte do
terreno, que conserva todas as vanta-
gens da offensiva, que, diga-se dc pas*
sagem, Já lhe custou mais de meio mi-
lhão de homens ?

H.) — Commu-
generalissimo si_

Londres, 9 — (A.
nicado recebido da
Douglas Haig:"Nas vizinhanças de Guillemont neJ
nhtima modificação houve a partir de
hontem. Ao norte de Poziéres opera-
nfos outro avanço bombardeando 21
trincheiras inimigas e capturando vin-
,e e cinco rtrisioneiros.

fNo saliente de Ypre9, entre o lag?
Bellc-Ward o canal do Yser, o inimi-
go bombardeou vivamente durante :í
noite as nossas trincheiras c fez des-
cargas de gazes asphyxian.es. que cai:-'
saram .pequeno uffeito. Os aitaques.par-
ciaes dos inimigos para iXMietrar na"
nossas linhas fracassaram' .

nao sao conneciuos.
A superfície conquistada r.e.ta rc-

gião é de 1C0 kilometros quadrados.
Áustria. — Vienna, 8. — O estado-

PUNHOS e collarinhos ¦— Kspecialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Cyrmo ft O,

O "scout" Bahia teve ordem de ficar
á disposição do almirante Alexandrino
de Alencar, que dev«á ir sabbado para
a enseada Baptista das Neves, em
companhia do deputado Octavio Man-
gabeira, relator do qrçamento da Mari-
nha, na conuuissão dc Finanças da Ca-
mara, visitar a Escola Naval.

O sr. Fausto Ferraz defendeu hon-
tem, na Câmara, o projecto que apre-
sentara na véspera, com preienções a
defender a pecuária nacional.

O sr. Fausto tem um grande desejo
nesta vida: passar por útil mesmo

quando commette os maiores disparates,
como agora suecede. Elle deseja apenas

que o Congresso estabeleça o imposto
de 3o$ooo por cabeça de novilhos e
vaccas dc menos de dez annos, que
forem abatidos em matadouros públicos
e particulares.

Com isso o sr. Fausto declara, cheio
da maior ingenuidade deste mundo, que
visa evitar uma formidável diminuição
dos rebanhos c conseqüente carestia na

alimentação publica.
O representante de Minas devia con-

tar as coisas sem clrcumloquios. O que
elle tem em vista não é proteger a

pecuária, nem coisa alguma, mas fazer
com que o Thesouro arranje dinheiro

para o -eu patrício « amigo Wenccsláo

Em outras linhas de batalha
Londres, 9 — (A. H.) — Conti-

nuaudo a perseguir os turcos no distri-
cto de Katia, o exercito do Egypto rc-
chassou a linha da retaguarda inimiga,
a quinze milhas a leste de Katia, fa-
zendo vários prisioneiros.

Londres, 9 — (A. A.) — Patrulhas
inglezas e búlgaras lutaram ao sul do
lago de Doiran, fugindo os búlgaros,
depois dc perderem alguns homens.

Londres, o — (A. A.) — Noticias
do Cairo dizem que os turcos, tendo
recebido novos reforços, voltaram a ata-
car as posiçíírs inglezas nas cercanias
do_can.il de tíucz.

•Todos os ataques furam, púfcm
pcllidos com grande vantagem, para as
forças britannicas, que dominam de
facto toda a região.

üraz poder resistir á onda dos compro-
missos financeiros do governo. E' mais
um imposto, que, através do sr. Fausto,
sc procura lançar.

Mas é nccessaiio que elle não vingue.
Os crtatlorcs conhecem melhor do que
o Congresso o modo como devem pro-
ceder á matança do seu gado, sem pre-
judicar o desenvolvimento dos rebanhos.

BI__.T_.T.IECA POPULAR — Aber-
ta ao publico da ^ ii ás 21 horas, no
Lyceu de Artes e Officio-.

mxmmxj » CP #HB»

Nas linhas italo-austriacas
Loiulrcs, 9 — (.A. A.) — Tele-

grammas officiacs recebidos agora do
Roma annunciam que as tropas italia-
nas penetraram om Gorizia, de onde
expulsaram os austríacos, oecupando.
cm seguida, a cidade.

Nessa acção fizeram as tropas do
rei Vittorio cerca dc 10.000 prisionei-
ros.

Varias noticias

Consta que será nomeado vico-dirc-
ctor da Escola -Naval, o capitão de fra-
gata Arnaldo Pinto da Luz.

Logo que o sr. Jovita Eloy, director
da Despesa do Thesouro Nacional, bai-
xou, ha tempos, uma ordem á i* Pa-

gadoria exigindo o reconhecimento de
todas as firmas constantes num attes-
tado de vida, criticamos com a maior
isenção de animo o seu acto injustifi-
cavei, que vinha favorecer os escrivães,
em detrimento da mísera migalha que
muitas centenas de viuvas percebem do
Estado.

Como se sabe, taes attestados con-
têm tres firmas: a da requerente, a do
delegado de policia e a do commissario.
O Thesouro, até então, pedia apenas o
reconhecimento da do delegado. Isso

A -'black-list" no ae-
nado norte-americano

Washington, o — (A. A.) — O sr.
Bencft, senador pelo Estado de Nova.
York, combateu na Câmara a "black-
list", dizendo que os Estados Unidos
devem, para annullar os seus effeitos,
empregar até a sua esquadra,

r -.-J^^_. (i\_t jV,) — I*.çt_ CO"-
firmada a' noticia da renuncia do mi-
nistro da Guerra da Greoia, sr, Cal-
laris.

já vinha de ha longo tempo, mas ei*

que no mez passado o sr. Jovita teve
o seu gesto infeliz, do qual procuro.i
justificar-se cxhumando velhas disposi-
ções... Hontem, porém, s, s. abran-
dou nas exigências, baixando novas in-
strucções. Assim, o director da Despe-
sa scientiíicou a i* Pagadoria de que só-
mente as assignaturas das pensionistas
e dos delegados é que devem ser reco-
nhecidas nos attestados de vida. O
absurdo do reconhecimento da do com-
missario era tão flagrante que o sr

Jovita, cm boa hora, modificou cm par-
te o seu acto anterior. Ainda bem.

olCO o ia» <* P»1 —r
CAMISAS—O qu; ha de meihor e eiej.-.r.-
to— Caoa Manche3ter — Gonçalves Di" 5.

O ministro da Fazenda designou r
chefe de escriptorio addido da extineta
Inspectoria de Pesca, sr. Gustavo Fran
cisco de Oliveira Guimarães, para ter
exercicio na Caixa de Amortização, 1111-
de vac exercer o cargo de chefe de sc-
cção, e o 2" escripturario da Alfândega
j_ Parahyba Manoel dc Oliveira, para
servir na commissâo de escripturação
do Thesouro Nacional, por partidas do-
bradas.

Aos cofres do Thesouro Nacional rc-
colheu hontem o Banco de Natal a
quantia de ii:7jS..);6, proveniente de
juros do empréstimo que contraiu coin
o governo, de accordo com a lei qutj
autorizou a ciui-sig d _ papel-moeda_..,_,
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URUGMASIL1
A propósito da saudação

do sr. Souza Dantas á
commissão oriental de

limites
Na liora do expediente, Iionlcm, da

sessão da Câmara, uectipou a tribuna o
sr. Souza e Silva, para Iratar da sau-
ilação dirigida pelo ministro interino do
Exterior á comniissão de limites do
Uruguay, ora ainda no -paiz.

O sr. Souza e Silva disse que a -a-
mara tem mais dc uma vez manifesta,
do o seu inlcressc .pelos assumptos da
polilica internacional, seja estudando os
taclos que tèin relação com a actual
conflagração européa, seja observando
com a mais vigilante solicitude a orien-
iaçãó dn nossa polilica. no que respeita
a suas relações no continente sul-amc-
ricano. Isso feilo, o orador relembraa
vinda ao Kio dc Janeiro da commissão
de limites que representa n Republica
Oriental do Uruguay na. demarcação
das fronteiras com o Brasil.

A Câmara não ignora — proseguiu o
orador — que a Republica do Uruguay,
enviando ao Brasil a -Iludida missão,
quiz dar um testemunho irrcfragayel d*,
cordialidade dc suas relações e dos seus
sentimentos amistosos á nossa pai ria.
Não obstante o caracter rcslricto que
cila linha, por não estar investida pro-
priamonte dc uma missão diplomática,
não sendo mais que. uma cominissão de
demarcação dc limites, entendeu a nossa
clianoellaria que não podia deixar pas-
sar a opporluuidade tle manifestar a
grande consideração c estima nue nutre
o governo do Brasil pela vizinha Rc-
publica irmã, bem como o seu agrade-
cimento pela expressiva maneira e o
bom acolhimento feito .pelo governo
oriental á commissão brasileira de limi-
tes. Foi por oceasião dessa manifesta-
ção de sympathia que o ministro inte-
rino do Exterior, sr. Souza Dantas,
entendeu, com uma sinceridade, desas.
soiubro c com unia lealdade, que hon-
iam o posto confiado á sua capacidade,
aproveitar o ensejo para exleyiorisar a
verdadeira orientação da polilica inter-
nacional do Brasil, no que respeita ás
suas relações no continente sui-anieri-
cano. Devia ser motivo de grande con-
tciitamcnio para a Câmara o conheci-
incuto dos lermos .elos quaes sc expri-
min o sr. Souza Dantas na saudação
que dirigiu aos illustrcs representantes
da nação amiga. A Câmara terá grande
satisfação, sabendo que, depois de acceri

pelo Uruguay aos representantes do,
Brasil, que collaboraram com na dessa
nação na demarcação de limites cnlrc
os dois paizes, o sr. Souza Dantas, leiu»
brando o acto do Brasil, indicando, pot
intermédio do sr. Lauro Muller, a cida-' de dc Montevidéo para ponto de re-
união das conferências do tratado do
A. 11. C, invocou a memória do gran-
dc barão do Rio Branco como o inspl-
rador da acção da nossa diplomacia.

O orador terminou o scu discurse,
após ligeiras explicações com o nresi-
«lente da sessão, que lhe observou estar
discursando contra o regimento, roque-
rendo a inserção, no Diário do Cougrcs-
so, da saudação do ministro interino do
Exterior, feila aos membros da com-
missão uruguaya, bem assim da noticia
do offerccimciito feilo pelo governo
brasileiro dc uma espada dc honra, des.
linada ao alumno que mais se distin-
guir n.i Kscoia Militar do Uruguay.

Dcante da attitude do sr. Astolplio
Dutra, que interrompeu o orador -para
ponderar que sc achava cllc disciirsaii-
do fora da observância do dispositivo
regimental c com prejuízo de 5 orado-

: res inscriptos, o sr. Souza e Silva pro-
metteu voltar á tribuna, opportuiiameii-
1e, .para mais detalhadamente justificar
o seu requerimento.
— —ih»_i _.-_»¦ ¦*

m POLUA'
0 az oredismo movimenta-se

O sr. Pedro Celestino, chefe politico em
Matto Grosso, tclegrapliou 00 sr. Antônio
Corrêa <la Costa, ex-presidente do Estado
o actualmente nesta capilal, communicatido-
lhe que o deputado Annibal de Toledo
enviou ao senador Azeredo o seguinte tele-
E_amn.i_:

/'Co nf cr ______ com o major Tácito Wer.
ncr, commandante da guarnição, que me
disse estar disposto a garantir a Assemblea,
collcctiva c individualmente. Penso dever-
mos iniciar processo contra Caetano. Eu
mesmo darei denuncia."

A mudança da Câmara
Esteve hontem reunida, na Câmara, logo

af ús n sessão, a comniissão de Policia,
tendo a cila comparecido o sr. Antônio
Carlos, leader da marioria.

Motivou essa reunião o projectada mu-
dança da Câmara do palácio Monroc para
outro edificio. Depois da troca dc opi-
niões, a comniissão resolveu delegar pode.
res ao sr. Bucno de Andrada, para tratar
da aliiidida mudança.

Tor alvilre do sr. Antônio Carlos, ficou
logo tambem assentado que, caso seja ne-
cessario fazer-se adaptação do edificio que
for escolhido para nelle funecionar a Ça-
mara, preceder-,c-ão ás otira_ mediante con-
correncia publica.

O sr. Bucno dc Andrada ficou, outro-
sim, autorizado a requisitar um rascuheiro
do Ministério do Inlerior para o auxiliar
110 esiudo dos tres edifícios acima deter-
minados.

. _ *
Dois novos senadores

A comniissão de I'o,lcres do Senado en-
cerrou liontcm a discussão das eleições de
Pernambuco c Rio de Janeiro, por não te-
rem comparecido os interessados ou seus
representantes, marcando prazo para apre-
sentarem contestação aos diplomas expedi-
dos aos srs. general Dantas Barreto c barão
¦dc Miraccma,

Os papeis foram distribuídos ao sr. João
Luiz para relatar as eleições de 1'crnam-
buco, sendo o sr. Bucno de Paiva designado
para relator das do listado do Rio.

Os parcccrcs deverão ser lidos na reunião
¦-•-¦¦¦ „ií,;.„,.«._. ,1 _.._. i do próximo sabbado, opinando pelo recon.ie-

mar e dc agradecer o acolhimento uattp , ' ,.,.,.,,¦ ' cimento dos candidatos diplomados.
. * #

"UNIVERSAES" Cigarros especiaes
para aoo réis, com
valiosos brindes.
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AS .MISSÕES DO SENADO
¦Estiveram reunidas hontem as com-

missões de Diplomacia c Constituição,
justiça, Finanças c Poderes do Senado.
A primeira estudou o projcclo de rc-
forma do território do Acre, que foi
approvado pela maioria, tendo o sr:
Lopes Gonçalves pedido vista do pare- lido desle, os dissidentes,
cer para apresentar voto cm separado;
a segunda para discutir ligeiramente st, Jos listados podem legislar sobre os cri-
aues militares dc suas forças ou se sc
.devem subordinar á lei federal, ü sr. J
Epilacio Pessoa adia, contra a opinião
do sr. Raymundo Miranda, que só a
União tem poderes para legislar sobre |

Uma qncsii.o eleitoral,
no Rio Grande do Sul

ToRTo Aucnii, 9. (A. A.) — O governo
do Kslado, ha lempos, decretou insuhslstcn-
tc a lei eleitoral do município dc San-'Anna,
devido ás irregularidades havidas na publi-
cação c promulgação da referida lei. Por
tal motivo, foi adiada a eleição c a pro-
mitigação da nova lei, cujo projecto já foi
piblicado pelo aclu.il intendente c conselhei-
ro municipal do alludido município.

Não obstante, o dr. Rodolpho Costa o
outros eleitores não sc conformaram com o
decreto de insiilisislencia c suscitaram um
conflicto dc jurisdicção perante o Supremo
Tribunal. liste, em sua reunião de hontem,
depois dc longa discussão, por unanimidade
de votos; resolveu não tomar conhecimento
do pedido, dc t_nc foi relator o desembarga-
dor Tostes.

*_i _*• _.

A política de Goyaz
Contra o que tem sido vulgarizado, a con-

c.Hação patrocinada pelo sr. Wenccsláo
Braz entre os políticos de Goyaz ainda está
lcngc de ser um facto. Todo o trabalho
ate aqui desenvolvido, no sentido dc accom-
modal-os, pôde resultar inefiicaz, fracas-
sando o accôrdo planejado.

Afastado o nome indicado pelo sr. Tvco-
poldo de Bulhões, para a suecessão gover-
namental, c posta, egualmente, do parte a
candidatura do sr. Ayres da Silva, insinua-
da e apoiada pelo próprio candidato c ainda
pelo sr. Ramos Caiado, surgiu o nome do
sr. Alves dc Castro, como capaz de effo_ti-
vãmente dirimir as sérias divergências exis-
tentes entre os partidários do sr. Bulhões,
os do sr. IXcimcnegildo e, dentro do par-

apitancados pelo

Na Gamara
A sessão em resumo
Presidência do sr. Astolpho Dutra,

secretariado pelos srs. Costa Ribeiro e
Juvenal Lamartine. A' abertura da
sessão compareceram 63 deputados. A
acta da sessão anterior foi approvada,
sem observações. O expediente lido
constou, além dc vários parcccrcs a im-
p rim ir, de um officio do ministro da
Fazenda enviando as informações pedi-
das sobre o imposto de consumo dc
fumo, declarando que o mesmo rendeu
em 1915 i6.i77:o53$374; officio do
mesmo ministro, pedindo a abertura de
um credito especial de 20 :*;67$ooo pira
oceorrer ao pagamento devido a d, Ce-
cilia Toledo de Oliveira Lisboa; repre-

j sentação da Associação Commercial de
Varegistas de S. Paulo, protestando
contra novos impostos c pedindo a
acceitação do voto vencido do sr. Cin-
cinato Braga; requerimento de José
Mario Dutra de Moraes, ajudante do
administrador do Correio dc Mar dc
Hespanha, pedindo licença com venci-
mentos, e uni officio da Assemblea ama-
zonense, comniunicaudo a eleição da
respectiva mesa.

Depois da leitura da matéria dó cx-
pediente, oecupou a tribuna o sr. Souza
e Silva, que requereu a inserção, no
Diário do Congresso, da saudação feita
pelo sr. Souza Dantas aos membros da
comniissão de limites do Uruguay.

Falou em seguida o sr. Oscar Mar-
quês, que declarou que a circular que
foi expedida recentemente pelo minis-
tro do Exterior aos nossos consulados,
representava, não só como comprehen-
são, mas ainda como acção vigilante,
para que o paiz venha a reconstituir as
suas forças de producção, 11111 esforço
que convinha registar.

O orador assignalou que essa provi-
dencia mereceu applausos unanimes, que
não são feitos apenas ao ministro do
Exterior, mas á operosa juventude que
o cerca, principalmente aquella que, pela
natureza das suas funeções, eslá desti-
nada a velar pelos nossos interesses
commerciaes 110 estrangeiro.

Depois dc oulras considerações, o
deputado matto-grossense requereu a in-
serção 110 Diário do Congresso ia eir-
cular a que alludia.

O sr. Fausto Ferraz, discursando dc-
pois, justificou o scu projecto relativo
á pecuária,

Ainda no expediente, vollou a oecupar
a tribuna o si*. Oscar Marques, tratai.-
do da politicagem de Matto Grosso.

Finda a hora do expedienle, passou-se
á ordem do dia. A.lista da porta ac-
cnsava a presença de 109 deputados.
Foram julgados objeclo de deliberação
os vários projectos, que se achavam so-
bre a mesa. Passando-se á votação da
nialcria contida.no avulso da ordem do
dia, foi amiitnciado, em 2" discussão, o
projecto 11. 110, de íoili, autorizando
n governo a abrir, pelo Ministério da
Marinha, o credito extraordinário dc
1.000:000$. para pagamento das des-
pesas em face da conflagração européa,
c dn estabelecimento de bases militares
nas ilhas da Trindade e de Fernando dc
Noronha, Dado como.approvado esse
projecto, o sr. Maurício dc Lacerda
requereu verificação de votação, Con-
lados os votos, votaram a favor 87
deputados c nenhum conlra. Feita a
_liain;_l*j, 'a cila apenas 'responderam
83 deputados, Foram, então, annuncia-
das c encenadas, sem debate, a ,." dis-
cussão do projecto n. 92, dc 1916, au-
torizando o governo a abrir pelo Minis-
terio da Fazenda, o credito especial de
O I97Í.579. pura pagamento ao vicc-almi-
rante graduado reformado Herculano
Alfredo de Sampaio, em virtude de sen-
tença judiciaria; a 3" discussão do pro-
jecto n. 109. de 1916, autorizando-o a
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o cre-
•dito especial de o,. :6oo$S_ü, para paga-
inenlo ao official da Armada, Frederico
Ferreira de Oliveira, ein virtude de sen-
tença judiciaria^ e a 2* discussão do
projeclo 11. 91,•de 1916, autorizando-o
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
credilo especial de i.:2o6$()03, para pa-•gamento a dd. Zulmira Frazão Varella
Barradas e Chloris Varella Barradas,
tambem em virtude de sentença judi-
ciaria.

A sessão foi levantada ás 2,40 da
tarde.

"¦Via»-

Caiado.
O sr. AIv.s de Castro já foi deputado

federal pelo listado de Goyaz. Abandonan-
do a política, dedicou-se. á magistratura, sc-
Ruindo para o Acre, como desembargador
de um dos tribunaes locaes. Por esse nome
interessa-se vivamente o sr. Wcncesláo Braz,

direito pen.il, podendo, HO entanto, _s | "ão só .porque cllc poderia afastar as for-
¦Estados legislar sobre a economia inter-1 'es divergências na política do Kslado, como
na clc SUas forças. I porque llie inspira pessoalmente confiança.

O sr. Gonzaga Jayme leu um pare- | O sr. Bulhões acceitou a indicação do
cer favorável, com restricções, a offi- j n.une do sr. Alves de Castro. O sr. llcr-
cializaçãp da Academia de Comnicrcio nicncgililo <Ie Moraes lambem. O sr. Ramos
de Campinas, não dispensando, porém,
os diplomados de concurso para cargos
públicos.

U sr. Raymundo Miranda apresentou
parecer acecitando a proposição que fez
cessão perpetua da crea necessária para
a Associação Commercial da Bahia con-
slrtiir o seu edificio. j

A comuiissão de Finanças nitnullou ">
crcJilo votado para a exposição dc São

Caiado c os seus amigos dissidentes tran.
sígiram, egualmente, e acquicsccram, afinal,
a essa indicação. liquidada, apparentemçn-
te, a questão da escolha da candidatura á
presidência do Estado, cuidaram todos os
interessados da cscollia das candidaturas
vice-presiden ciaes.

Surgiram, cnlão, as difficuldades, Os
nomes ventilados c acecitos pelos srs. IIu*

Gafe Globo f-,^&a thZ-
cola te, sú de Bliering & C.a, r. 7 Set. 103,
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A independência do Equador
O Equador comnieniora lioje a data

dc sua independência polilica. O me-
moravel acontecimento verificou-se cm
18-15, e apezar das difficuldades natu-
raes que surgiram após a independeu-
cia, a Republica do Equador foi cada
vez mais firmando-sc, graças á energia
c civismo de seus filhos.

¦. _cg-n»>^3>-4a tf  ¦

CGiieEOOfiES DA GAMARA

Francisco, concedeu licenças c nssigno» |i.,-._.__ 0 Ilcrnienogildo foram categoricamente
o parecer favorável á proposição que ! .(.|,c...,.05 pc.0 sr, .,amo9 Caiado, que se-oucede 1- i|- hectares de terra á Us- nmlltcm m.ss- ,..._,„,*,.. Evidentemente, sc

Quixada.cola Agrieola Pratica de
____ . — rfí «f» •fiar» -ti tim
Bom Cíifí, Cho.oJiitc o limnhoiiü
— Só 110 MOINHO I)„ OUKO.

NOTIOrAS DIO ALAGOAS
y 11 - ¦' ¦ -¦_

¦Maceió, 10 — O "'Diário Official"
o os demais jornaes publicam a circular
que o dr. Souza Dantas, ministro in-
.Urino das Relações Exteriores dirigiu
aos consulados do Brasil, sobre a nossa
popagand. no exterior.

Afoi .d, <) — (A. A.) — O Trilnin.il
Superior negou o "habeas-corpus" rc-'querido pelo Cinema Odeon, para po-
der cxhibir um "íilm" da guerra eu-
ropca, reformando assim a ordem do
juiz de Direito.

. Maceió, ij — (A. A.) — Corre aqui
como certo que o administrador dos
Correios, contratou a compra do jornal"O Imparcial ".

COMPANHIA DE SEGUROS VA-
REGISTAS. — Kua Primeiro de Mar-
ro n. .17-

 _a o as>-»__. 1

Ministério da Guerra
Exonerações e no-

meaçces feitas hontem
O presidente da Republica assignou

liontcm os decretos apresentados pelo jministro da Guerra e pelos quaes foram
exonerados: !

03 generaes dc brigada Ignacio de |'Alciicu _tru Guimarães c Lino de Olivci-
.o. Ramos, respectivamente, dos cargos
de commandantes da 5" brigada e da 3"
região militar; os coronéis Felinto Al-
cino de liraga Cavalcanti. Alexandre
Carlos Darrcllo e Alexandre Henrique
Vieira Leal, respectivamente, dos cargos
dc commandante da Kscoia de Estado- i „ ..... ,¦., • ,¦ . 1 V 'i ¦ .. __ i atrcciatlas quando p_s3..s..Uaior. director do Collegio Militar des- '
Ia capilal c dc chefe do Departamento
Centra!;

e nomeados. 05 generaes de brigada
Carlos Frederico de McEquita, Uno de
Oliveira Ramos e Ignacio dc Alencastro
Guimarães, respectivamente, comman-
danh. da .. regão militar, da 5* bri-
gada de infanteria c s" região militar
<: da Kscoia de Estado-Maior; 03 coro-
iieis I-tliz dc Miranda Azevedo e Ale-
xandre Henrique Vieira Leal, para os
cargos dc chefe do Departamento Cen-
trai c director do Collegio Militar desta
capita',

a s..n relutância e systeuiatíca, eomo se
denuncia, recusando todos os candidatos
que possam concíüar interesses políticos dos
srs. Bulhões c IlermcnegiUIu, o accôrdo
patrocinado pelo chefe da nação estará,
i{\f,. facto, fracassado.

Xo palácio do governo estiveram reuni-
dos, hontem, á noite, nequiescendo ao con-
vi te que Ves dirigiu o chefe da Naçlo,
os representantes do Estado dc Goyaz no
C _.iif.reS5ü Nacional, senadores Leopoldo de
Uulliõcs e Gonzaga Jayme e deputados Hcr-
racnegíldo dc Moraes e Ramos Caiado, afim
dc coinliinarem os meios de por termo as
lulas políticas que convulsionam aquelle 1.5-
tado.

A conferência foi demorada, poi?, tendo
inicio ás 9 c i._ só terminou ás n e .10,
Nella foram suggcridos v.irios alvitrcs,, não
tendo, porém, sc chegado a uma conclusão
•final c definitiva, o que será feito em
nora conferência c após consultas que dc-
verão ser feitas entre os interessados.

Finanças de Pernambuco
Rbcifü, o (A, A.) — A imprensa offi-

ciai pubHca ns demonstrações da_ contas da
Caisse Cciiérale, dc llruxcllas, c da Banque
Privée, de I.yon e M.irscille, até 31 de ou-
tuliro de 1915, .periodo da administração ilo
sencr-nl Dantas, A primeira, relativa 110

j empréstimo dc 1005, mostra que o déficit
do Kslado naquella data era de 897:330$;
a segunda, relativa ao empréstimo de 1909,
mostra nue o déficit <lo Fo-i-ir, naquella
data era de .51 :o.o$ooo.

Comentando as finanças do general . an-
t;.s Harrcio, o Diário de Pernambuco Iem-
lua um certo discurso do conselheiro Ruy
Barliosa no Senado, dizendo que rs finan.
cas do general Pautas só poJeri.un ser

terror implan-
| lado pelo general.

O Jornal do Ke.-ife pulilic.i o seguinte te-
i legramma que o general Pautas Harrcio di-

rlgiu ao senador Oswaldo Machado : " Para
j cg difamadores, des;ircfo. As mensagens,
1 cs balanços e n cscriptnração do Thesouro

falam dis finanças do meu governo."
-w__*í^_çns-<>H_--«-«-

Tendo sido o deputado paulista sr. TUtc-
no de Andrada escolhido para opinar sohrc

; o edifício que melhor convém á nova instai-
j laça o da Câmara, ficou desgostoso o sr.' Álvaro de Carvalho, que _ e queixava, na

sala do café :
j — IV uma -desconsideração que me fez
l o Asto.plio. Como leader da bancada, não

fui consultado !
;T; ... 

j».

Mas, Fausto, onde fostc buscar í. idéa
daquella taxa de 30$ sohrc as vac.as ? Isso
c imposto prohibltivo I

Perfeitamente. Quero acabar coni o
avaccalhamento.

Si :•: O*.
_sTa sala do café :

l.sse Costa Marque?, quan lu fala so-
bre Matto Grosso, é um deputado de cos.
ta... _rri_a.

1 sessão no Se
nado foi coisa

de meia liora. 11

(Foi coisal ' dc meia hora... O sr.
Urbano 'Santos, assumindo a presiden-
cia, abre a sessão, com 31 senadores.
O secretario procede á leitura da aota
que é approvada em branca ntivem, e
dá conta do expediente: um officio Uo
1° secretario da Câmara, .remeítendo
cinco proposições, quatro, conoederfdo
licenças ¦ e funecionarios públicos : e
uma abrindo o credito de 97 contios
para restituição da impostos a Louis
Ilermanny. j

O sr. iM. de Almeida pede substi-
luto <para o sr. 'Alencar Guimarães na
comniissão dc Diplomacia e Constitui-
ção, sendo designado o sr.. Lo-pes Gon-
çalves, e logo a seguir ò _•. João Luiz
faz o mesmo para a- commissão de
Poderes, sendo para as vagas c:;isten-
tes designados 05 srs. Bueno de 'Paiva,
Vidal Ramos, ' 

José (Euzebio e João
Lyra.

O sr. 'Alfredo Rllis, bam impressio-
nado com a circular do ministro inte-
rino do Exterior, a qual servirá de cs-
timulo aos nossos cônsules para fazer
a propaganda do paiz 110 cslfangeiro,
pede a inserção da mesma nos Anuaes.

O sr. iM. d. Almeida volta á tribu-
na: vem apoiar o requerimento do seu
collega, anas, antes de fazcl-o, quer di-
rigir algumas palavras dc elogio aos
cônsules brasileiros "ara . não parecer
que o corpo consular seja constituído
dc indivíduos que vegetam á sombra
do orçamento. Os cônsules brasileiros
são todos cidadãos de merecimento c
se os seus trabalhos não apparecein,
pód. comtudo garantir (pie na Secreta-
ria do Ministério do Exterior, existom
cxcelientes nionographias dormindo nas
gavetas.

O sr. Pires Ferreira cm poucas pa-
lavras confirma que o Itaniaraty têm
provas do trabalho verdadeiramonte
activo e meritorio dos nossos cônsules,
e não diz anais nada.

Posto a votos o requerimento do sr.
Ellis, foi elle approvado, c, não liavcn-
do numero para as votações, suspen-
dtíU-sc a sessão.

«j

Os novos impostos
UMA REUNIÃO DA LIGA DO COM-

MERCIO
IA Liga do Comnicrcio convoca para

hoje unia grande reunião de comnier-
cinntcs, para traiar dos novos impostos
alvitrados 110 seio da commissão de íi-
nança.* da Câmara dos Deputados.

Essa reunião cffectuar-se-á na sede
daquella sociedade, á rua do Hospicio
11. 13C, ás 2 horas da larde.

«__ _<»-*q_. _i __¦ _..—_.¦¦-——__

Dos moveis (ia

Economias do sr. Wncesláo
A propósito do que publicámos lion-

tem sob esse titulo, recebemos a sc-
guinte carta:"Sr. redactor. — 'Aquelle cavalheiro
que dc Cai.iguazcs, minha lerra natal,
mandou ao Correio uma carta, hontem
publicada, sobre _ consirucção, ali dc
unia eslação do Telegrapho Nacional,
não andou bem: — disse mentiras'.
Em primeiro logar, elle não é de Ca-
taguazés, pois que em Cataguazcs todo
o inundo quer o Telegrapho. E' pro-
vavelmcnto 

"dc 
algum município vizinho,

que está com inveja..,
Se Jia melhoramento dc que aquella

cidade uão pódc continuar a prescindir
é o de uma eslação telegraphica federal.

Argumenta o patusco que em Cata-
guazes ha telegrapho (mas da Lcopoldi-
ua 'Railway) e uma companhia telepho-
nica com ligações para vários muiiici-
pios. Quanta má fé, santo Deusl O ser
viço da Leopoldina é uma verdadei-
ra espiga. O seu expediente particular
— o que aliás é razoável — tem pre-
ferencia ,1 qualquer serviço do publico
Resultado: os clientes não podem ser
atlendidos com presteza, A esse respei-
to verificam-se casos interessantes.
Conimigo niestuo já se deu uni. Certa
vez, de viagem para Cataguazcs, mau-
dei, ao embarcar, um telegramma á mi-
nha fainilia, participando que seguia.
Isto ás 6 horas da manhã. Pois bem.
Quando, ás 6 da tarde, eu. estava jau-
tando, e:n casa, bateram á porta: —
era o estafeta da Leopoldina, que trazia
o telegramma I

•Ainda agora, por oceasião do Con-
gresso Agrieola Regional, tivemos um
exemplo .rismite. A maioria da im-
prensa carioca — c 11e.se numero es-
lava o Correio — enviou representai!-
tes a Cataguazcs, cniquanlo, aqui no
Telegrapho, sc abria a franquia a todos
os jornaes para que a correspondência
sobre os trabalhos do Congresso Agri-
cola sc fizesse com brevidade. Mas em
vão. A franquia, em virtude de uma
velha pirraça do Telegrapho á Leopol-
dina, lá não chegou. 'O mesmo acqnte-
ecu durante a oulra reunião agrieola
de 5 de março.

Ha 011 não ha, .portanto, necessidade
dc uma eslação do Telegrapho Nacio-
nal em Cataguazcs?

Demais, trata-se dc unia cidade' dc
grande comlncrciò,' de grande .iiiilus-
tria, sede de um município riquissinfo,
oue é uni dos que mais exportam tafé
para n 'Rio, O que ha de estranhavel
cm tudo isso é o fado de não ler sido
inslallada a mais tempo a estação de
Calaguazes.

Vê-se, pois. que não é por ser a terra
do sr. Astolplio Dutra, presidente da
Câmara, que aquella cidade vae ter,
dentro de poucos dias, ns fios do Te-
Icgraplio Nacional, li' porque, na ver-
dade. ella o merece. A acção do sr.
AsloMio Unira nesse casn não foi ou-
Ira senão a de abreviar a alludida in-
stalljição, valendo-se para isso do scu
prestigio junto ao actual governo.

Como medida de economia é um acto
acertado. Somente a clientela do com-
mercin, dos bancos c dos compradores
de café proporciona lucros por demais
compensadores,

Esiá visto, pois, claramente, que
aquelle patusco da carta dc,hontem,
que como hom caipira sc assigna Ti-
bnreio da Aniiiinciação, não é nem pôde
ser dc Calaguazes. — .. .'."
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Pequenas modíncações na
Instrucção

Fomos informados dc que na próxima
mensagem que o dr. Afranio Peixoto
vae dirigir ao prefeito, s. s. apresen-
tara o projecto de algumas modificações
na instrucção publica.

Assim, parece que serão abolidas
das escolas os diários dc classes, por
causa da crise do papel que avassala a
Prefeitura. Tambem vae ser rc formado
o regimen das escolas nas zonas ruraes.
_¦-¦ *_3"_» _S_>-**0*-'?C**'*t""" ~~"

O SORTEIO
Ml TAR

O ARGEBISPOJIE OLINDA

O seu embarque esteve hon-
tem muito concorrido

NO CATTETE

O DESPACHO

Red-Sfar!
toda a gente fala bem I
Ooffimonín _ n.ofüin
1 U^UlilüillU U Ul vllll-,

O, Dias 71—Uruguayana í
-j-__^*h>-_í_><_--__í_i*w.

:

MISSAS OE HOJE •
Rczaui-sc as seguintes, nor alma de:
Laura tia Paixão, ás 9 horas, na egre-

ja de S.1111'A1111 "í;
Ce.*" ':;.' Esteves Praga, ás o horns,

111 capella de N. S. da Penha;
Armi.ndn Couto Noronha, ás o lioras,

na egreja de S. Erancisco dc Paula;
João Rohcrlo Duncan, ás p lioras, na

¦egreja tle S. Francisco Xavier;
Major Marcos Floriano Barliosa, ás

9 horas, na matriz dc S-ir.ia Rita;
Marianna Rosa de Jesus Machado, ás

g horas, na egreja de í;. Joaquim;
llilaro Corrca de Cr.siro. ás 9 1 [2

horas, na egreja da Candelária;
Dr. Pcrnando Pereira da Silva Con-

'.mer.tnm, á. to horns, na matriz da
Candelária;

Virgínia de Araujo Oliveira, á* 9 i_2
horas, na egreja do Carmo;

Dr. P'. dro Bosisio, á' o lioras, no
§lt..r-ii.ó. da egreja di Candelária..

¦mm ^w-**%w*_g_«*.£-._rjB_aa^^

S VMO.V cisa que vende moveis
H sólidos e elegantes .de toda a
qualidade, em condições vanlf.jo*

sas c a da '"'mia
T,_.\\iu;.> MAIVÍINS & O.,

á r. do Ouvidor 0,1 e o.í e nos anti-
gos armazéns, r. dos Ourives 31-33.
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Tribunal de Contas
O CONCURSO PARA AS VACAS DE

TERCEIROS ESCP.IPTURARIOS
A mesa examinadora do concurso

para provimento dc loparcs dc terceiros
cscriplurarios do Trihun.il de Contas
rctine-sc amanhã, ao meio-dia, para jul-
cimento da prova escripta de contabiü-
dade publica.

No sabbado serão submcttidos á pro-
va escripta de legislação dc Fazenda
todos os candidatos inscriptos.
._¦—,-, ,. _aqi'0-*_aP*-***^g**- ¦ "
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A Rccebcdoria do Districto Federal
arrecadou do dia i úo corrente até hon-
tem a quantia de 9-1 :67J$.oo.'Em egual periodo dn anno passado a
lenda importou cm 797:53í>.3.3- .

OS IiAJROES NOS SUBÚRBIOS

É preso mais um membro (ia
celebre quadrilha de fiamos

A policia do 23° districlo prendeu
lia dias o velho José de Castro c seu
cúmplice Joaquim -.le Castro, o primeiro
chefe c o segundo membro dc uma nu-
merosa quadrilha dc ladrões que vinha
operando em toda a zona dos subúrbios
da •Leopoldina.

Castro passou como regocianlc de
uvas. mas linlia a sua quadrilha a arre-
banhar gallinhas e a furtar canos de
chumbo, relógios de gz e tambem a
praticar audaciosos assaltos como aíjucl-
lc de que foi victima o sr. Bento Ri-
beiro, nosso collega dc imprensa.

¦Com a prisão dos dois ladrões assim,
foi aberto i.a delegacia ura inquérito em
que muita coisa ficou apurada.

. Xo seu depoimento o chefe da qua-
drilha deu alguns apontamentos vnüo-
sos sobre os restantes membros da mal-
Ia e de posse delles as autoridades pro-
seguiram nas dílisençias iue darãOj
por certo, exceliente resultado,

Ainda liontcm, na estação de Ramos
onde reside, foi preso o indivíduo de
nome Jeronynio dos Santos, que é apon-
tado por Castro como um dos seus au-
xiliares e por cllc aceusádo dc haver
participado nos recentes roubos levados
a effeito pela celebre quadrilha.

As autoridades do 32" proscguem nas
diligencias _ andam ao encalço dos on-
tros companheiros dc Castro.

Ü_I 1_SCAX_A_0 XO FORO

Processo crinio o (uiionas
Esteve liontcm, á noite, nesta rc-

daeção, o dr. Antônio Moreira Reis.
quo nos veiu solicitar rectificassemos
a noticia que publicamos em a nossa
edição de honieni ,com as mesmas epi*
graphes.

Disse-nos o dr. Moreira Reis que nao
ú medico do Lloyd e que tambem ca-
rece de fundamento a noticia dc que
houvesse o reclamante trazido Annctte
Parreira da Europa, na sua compa-
nhia, até pela razão de nunca ter es-
tado no Velho Mundo. Aecreserntou,
por fim, o dr. Moreira Reis que o va-
Íor do anel de que se apoderou .\n-
nette é de 1 ;ooo$ooo e que a aggressão

110 cartório do escrivão da 3" vara cri-
:nnl, em companhia de um cava-

lheiro, quando, ignorando a presença
dessas pessoas, para ali sc dirigiu o
reclamante, afim ile ver cm que pé çs-
lava o processo movido pela justiça
conlra aquella. por queixa crime sua.

Falara o reclamante com o escrivão
Oséas de Jesus, quando Annetle, por
traz, o aggrediu, procurando, maclm-
calo e comando com o auxilio do ai-
illdido cavalheiro.' Ahi ficam as declarações do dr. Mo-
reira Reis.

_-_-_-_a-^_-íí»-<í-4_»r----
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Desastre na Linha Auxiliar

ÜM AUTOMÓVEL VIRA EM EET.Í
FERINDO UM ENGENHEIRO

M.

Hontem, pela manhã, o engenheiro
residente dr. São Paulo, cm automóvel
de inspecção, nercorria alguns trechos
da linha auxiliar, quando, subitamente,
anos violento choque, vira o automóvel,
nas proximidades do kilometro (17, rc-
sultando atirar aquelle engenheiro a
regular distancia.

Dado o alarme, o pessoal encarrega-
do da conservação da linha, dirigiu-se
an local, em soccorro de seu chefe.
conimunicando o fado ao agente de
Belém, oue inconiincníi fez partir um
trolv. afim de conduzir o referido en
geribeiro.

Deu causa ao acc.dcnte ter sido ma-
lev-olamente eolloeado sobre a linha um
pedaço de páo.

Chegando a Belém, foi o dr. São
Paulo conduzido para Del-Castilio, sede
dc sua residência.

Segundo informações do agente d;
Belém, o estado do engenheiro é lisou-
geiro, não aceusando nenhuma fractura

Do facto leve conhecimento a admi-
nisíração da Central.

«I
Vimos, no3 artigos anteriores, que

para assegurar a defesa efficaz da na-
ção se torna preciso ministrar instru-
cção militar aos seus homens validos,
afim de com clles constituir uma re-
serva instruída, que ao ser incorporada
ao exercito activo, na mobilização, não
lhe destrua a ef ficiencia dos quadros;
e que todo cidadão brasileiro é obriga-
do, por lei, a receber aquella instru-
cção no tempo de paz e a servir num
des tres escalões das forças de terra
— conforme sua edade —, em caso de
guerra.

Mostrámos tambem que só uma par-
te minima das classes mais jovens pode
ser instruída no exercito activo, devido
ao pequeno effectivo deste, devendo o
restante exercitar-sq no manejo das ar-
mas nas sociedades de tiro c cstabelc-
cimentos de ensino.

Vejamos agora como se procede para
preencher os claros nas fileiras do
Exercito.

Segundo o artigo 87, paragrapho 40
da Constituição, o exercito aclivo com-
põe-se dos contingentes que o Districto
Federal c os Estados são obrigados a
fornecer, de conformidade com a lei
annual de fixação dc forças de terra,
contingentes esses constituídos pelo
voluntariado sem prêmio e só na falta
delle pelo sorteio previamente organi-
sado.

Fica, pois, liem claro que em primei-
ro logar estão os voluntários, os que
por sua própria vontade sc apresentam
para receber 110 exercito a instrucção
militar, c só quando elles* não basta-
rem para completar todas as unidades
serão as vagas restantes preenchidas por
cidadãos da classe dc -1 annos, esco-
Ihidos á sorte.

Mas, se a Constituição dá ao volun-
tariado a primazia para o 'serviço sob
as bandeiras, não quer isso dizer que
devam ser acecitos, nesse caracter, to-
dos os indivíduos que se apresentem
ás portas dos quartéis. E' preciso que
os candidatos á instrucção nas fileiras
do exercito — onde se preparam os
reservistas melhores — offereçani a
robustez nhysica e os antecedentes mo-
raes sufficientes para servirem de ga-
rantia ao cabal aproveitamento dc seus
reduzidos claros.

Demais, o gráo dc aperfeiçoamento a
que allingiu o material dc guerra e
os modernos processos de combate, que
utilizam numerosos meios teclinicos,
exigem íioje um certo numero de ho-
mens sabendo ler e escrever em cada
unidade. Dahi, mais essa condição, de
ordem iiilellectual, para uma parte mi-
nima dos voluntários.

Leis. çomploinentares, decretos dc-
Executivo c actos ministeriacs especi-
ficam os requisitos indispensáveis á
acceitação como voluntário. Nem podia
ser de outro modo. Proceder dc ma-
ncira contraria seria encher as casernas
indistincraniente de cidadãos dignos e
de criminosos, o que, rebaixaria o ni-
vel moral e a cfficiencia das fileiras,
humilhando c deprimindo o nobre mis-
ter de defender a pátria. E isso não po-
dia estar no pensamento do legislador
constituinte.

Os voluntários podem ser dc tres ca-
tegórias: voluntários de dois annos, vom
Unitários especiaes ou de menos de um
anuo, e voluntários de manobras.

Os voluntários de dois annos são
adinittidos ao serviço militar no corpo
de tropa que escolherem, em sua região
de alistamento, 011 cm outra qualquer,
desde que isto convenha ao Governo.
Elles devem satisfazer ás seguintes con-
dições:

a) Ter aptidão phplca para o scr-eiço
militar, provada em inspecção dc saude
passada por uma junta militar;

íi) Ter uma estatura comprclicndida
entre im,58 e :m,So para a infanteria

c engenharia,
im,fio e 1111,85 para a cavallaria,
iinóS e itn.S.-; para a artilheria.
Além disso, a. estatura deve guardar

para com o perímetro thoraxico c o
peso uma relação que assegure ao in-
dividuo 11111 Índice mlmerico de robus-
tca sufficiente, E' preciso que a diffc-
rença entre a estatura (expressa em
cm.), c a somma do peso (cm kilos)
com o perímetro thoraxico (cm cm.),
dê um resultado menor que 25. Isto é,
a differença deve variar entre 10 e 2.3;

c) Ter mais de 17 c menos dc 28
aunos dc edade, o quê provarão com
documentos legacs, antes dc ser ac.
ceitos. Além disso, os menores de 21
annos têm que apresentar permissão dc
seus paes ou representantes legacs, cm
documento que faça fé em juizo;

d) Provar sua identidade, por meio
de carteira dc identificação ou outro
documento;

e) Apresentar altestado de sua con-
dueta civil, passado pelas autoridades
do logar de sua residência;

f) Saber ler e escrever, sendo para
a infanteria 113 do contingente, para
a cavallaria 11_, para a artilheria e en-
genharia 2J3.

Não podem ser acecitos os indivíduos
que, satisfazendo embora essas condi-
ções, sejam casados, viúvos com filhos,
ou arrimo de familia.

Os voluntários chamados especiaes
são jovens menores de __i annos c maio-
res de 17 que, desejando servir 110 j
Exercito menos tempo que o fixado;
para os sorteados, se antecipam ao sor- j
leio. |

Eslão nesse caso os estudantes, em-
pregados de todas as categorias, candi-
dalos ao funccionalismo publico, etc_.,
que, não querendo receber instrucção
militar nas linhas de tiro, pretendam,
110 entanto, desembaraçar-se da obriga-
ção do serviço militar o mais cedo pos-
sive!.

Esta categoria dc voluntários não tem
direito nem a soldo nem a gratificação,
só percebendo a r.<i_'ii, isto é a alim.11-
tr.ção. O Estado fornece-lhe o farda-
mento, por empréstimo, e os artigos in-
dispensáveis ao scu asseio.

Além das condições estabelecidas nas
alíneas n), b). d) c e) para os volun-
tarios de dois annos, c ser menor dc ai
e maior dc 17 annos, deve o voluntário
especial, para ser acecito:

1°. Ter auloricacão dos paes ou seus!
representantes legacs;

a". SVi.cr ler e escrever. \
Os voluntários de manobras são os

que, desejando servir por oceasião das jmanobras annuacs de sua região de alis-
lamento, provarem possuir, a instrucção
individual do soldado dc infanteria.
Para isso é sufficiente ter caderneta de
reservista passada por uma Sociedade
de Tiro incorporada á Confederação, ou
por estabelecimento de Instrucção se-
cundaria ou superior.

Xa falta da caderneta de reservista,
os candidatos têm dc sujeitar-se a uni
exame pratico, prestado conjuntamente
perante uma comuiissão de ires offi-
ciaes nomeados pelo commandante da
região militar, cm dia e logar previa-
mente designados, c que versará sobre
o fuzil regulamentar no exercito, thco-
ria e pratica do tiro. avaliação de dis-
(alicias, esgriinn de baiemeta, ordem
unida r.'.é á companhia, ordem aberta
c cenvbatc até ao .pelotão.

Os commandantes dc unidades dc in-
fanlcria podem permittir a esses can-
didatos freqüentarem a instrucção de
recrutas, afim dc sc preparar para
03 exames.

Os voluntários de manobras podem
ter Jc 1; a _ annos de cd.ide, csiati-
do sujeitos ás condições estabelecidas
para as outras categorias dc volunta-
rio.; devem saber ler c escrever.

Todos os annos, no mez de outubro,
o ministro da Guerra, tendo em .visla
a lei que fixa as forças dc terra' para
o .jnno seguinte, arbitra o contingente
que cada Estado e o Districlo Fe-
deral têm de fornecer, descriminando
o numero correspondente aos volunta-
rios especiaes c dc dois annos. c, na
falta delles, o dos sorteados.

Na fixação do numero com que as
duas categorias de voluntários concor-
rem para o contingente, a autoridade
ft.i.it-ir gt.--.-se pela e-onsi-deração ue
não desfalcar demasiadamente 05 cor-
pos do exercito, quando se derem as
baixas dos voluntários especiaes. o que
restringe, naturalmente, o numero des-
tes voluntários.

O mez de novembro é reservado á
acceitação. dos voluntários destinados
ás diversas armas, até completar 03
cffectivos das unidades, no anno se-
guinte-. 'No ultimo dia do mez, os com-
mandantes dessas unidades communi-
cam á autoridade militar competente o
numero dc 'vrp.as restantes, -afim dc
serem preenchidas por sorteados.

Os voluntários acecitos ficam nenen-
cendo ás unidades qua escolheram,
mas podem ser licenciados a.*- 31 dc
dezembro; sua apresentação far-se-d
conjuntamente *cnm a dos sorteados no
primeiro dia util -de janeiro, sob pena
dc serem considerados desertores e.

_Realizou-se hontem o embarque
d. Sebastião Leme da Silveira Cintra,
que vae assumir o cargo de arcebispo
de Olinda.

O novo prelado chegou ao armazem
12, onde estava atracado o paquete"Kuy Barbosa", do Lloyd Brasileiro, ás
11 horas da manhã, acompanhado pelo
padre Francisco Caruzo, que foi o scu
secretario, c por monsenhor J. Pio dos
Santos, sendo recebido pelo cardeal Ar-
coverde e pelo secretario do arcebispa-
do, conego Duarte Costa; cabido me-
tropolitano, bispos de São Paulo, don
Alberto Gonçalves, bispo dc Ribeirão
Preto; d. Xisto Albano, bispo de Be-
thsaide, monsenhor Alves, vigário ge-
ral; monsenhor Fernando Rangel, co-
negos Benedicto Marinho, Gonçalves
Rezende, dr. Alberto Nogueira, Julio
Vimeney, Jeronynio Carvalho, Gonçal-
ves Rezende, padres Caminha, Manoel
Pinto Villela e muitos outros, c etubar.
cou immediatamente. Monsenhor J^ Pio
dos Santos e o conego Mello c Souza
acompanham o novo arcebispo de Olin-
da, aquelle como representante do car-
deal Arcoverde, este como representan-
te da diocese de São Paulo. Em com-
panhia de s. revma. seguiram tambem
sua progenitora, d. Anua Cintra, c sua
sobrinha Laziuha.

De bordo rccebsii d. Sebastião Le-
me unia grande manifestação de apreço
do povo catholico. Falou nessa oceasião
o dr. Romulo de Avcllar, em nome do
Circulo Catholico do Brasil e cm geral
de todos os catholicos do Rio.

A vibrante saudação despertou muitos
applausos, seguindo-se muitas saudações
ao distineto prelado.

A bordo falou d. Sebastião Leme,
que começou dizendo não ter necessi-
dade de fazer vibrar palavras para cx-
primir a sua gratidão: atirava o seu
coração agradecido aos braços do povocatholico, desejando a victoria da Egre-
ja c a felicidade do Brasil. E terminou
dizendo: Dou ao povo o que tenho —
a minha benção, vinda do Coração de
Jesus. E traçou sobre a multidão, que
se descobriu reverente, o symbolo da
Cruz, pronunciando as palavras que
tornavam effcctiva essa graça.

Era meio dia* Desceram dc bordo
os uliimos visitantes, entre os quaes o
nosso companheiro Souza Laurindo, que
apresentou ao novo arcebispo de Olinda
as homenagens desta redacção o os vo-
los de feliz viagem e de venturoso go-
verno episcopal. O paquete iviiy Bar-
bosa começou a afaslar-se do cães.
Novas saudações se fizeram ouvir, ás
quacs s. cx. revma. procurou agra-
decer, alé o paquete distanciar-se.

Poucos instantes depois o paquete
transpunha a barra c desapparecia.

Além das pessoas acima citadas, mui-
tas outras, formando grande multidão,
compareceram ao embarque.

O Ruy Barbosa deve chegar a Recife
110 dia 14 do corrente, de manhã, rea-
lizando-se a posse do novo prelado no
dia 15 do corrente. Para esse aclo,
estão preparadas grandes festas, que
traduzirão o regosijo do povo catholico
de Olinda.

0LLETI.0

Ministério da Guerra
TRES PEQUENAS NOTICIAS

Chegaram do norte 50 voluntários
destinados aos corpos da 5* região mi-
litar.

O general Gabino Besouro nomeou
o coronel da Guarda Nacional F. Sam-
paio Ribeiro para substituir, na Junta
de Alistamento do 7", município, o co-
ronel Fernando Pereira Contineiilino,
fallecido ha dias.

Segue para Matto Grosso -o capi-
tão medico dr. Cleomcnes Lopes de
Siqueira Filho.

iiii j '¦. II.' il' _¦*¦— ¦

O "TKND13R" "CEARA'"

A guarnição que o vae
buscar

Deverá partir no dia 2.3 4o mQZ cor~
rente, juntamente com o capitão dc fra-
gata Graça Aranha, que será nomeado
commandante do "tender" Ceará, a
guarnição que irá buscar á Itália esse
navio mandado construir, em Spezzia,
para a nossa marinha de guerra.

TRATAMENTO DAS MOLÉSTIAS
PELAS GRANDES MEDICA-
ÇÕES PHYSICAS IMÍLO ES-
PECUALISTA

DR. ÁLVARO ALVIM — Exame
pelos raios X. Trat. dos tumores ma/i-
gnos, das moléstias da peile — eeze.
mas, das hemorrhoides, das articulações,
atrophias, etc., da asthma, hysteria,
goila, etc.; largo da Carioca, 11 1" an-
dar (de 10 112 ás 4).

i- H| ~_I"<!j_.» 
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A ESCOLA DE AVIAÇÃO
DA ARMADA

As experiências effeediiiilns
Está assentada a nomeação do capi-

lão de mar e guerra Barros Barreto,
para director da Escola de Aviação da
Armada.

Os hydroplanos que a easa Curtiss
construiu para a nossa Marinha são
apropriados para escola e exploração.
Em seus estaleiros, tem, entretanto,
aquella fabrica, para a marinha norte- jamericana, um colossal Iri-plano de ,
guerra, .lecionado por motores, num po-
der total de 1.200 II.P., possuindo ain-1
da um motor de 40 11.P. auxiliar, para
mover os lemes. O tri-plano tem a ba-
galclla dc 9.700 kilos de peso!

Pilotando um liydro-plano. o meca-
nico norte-americano Orton \V. Hover,
largou hontem do "hangar" provisório,
unia das carreiras do Arsenal dc Ma-
rinha, fazendo tres lindos vôos, com os
tenentes Dclamare, Bandeira c Belisario
de Moura, tendo attingido a altura de
300 metros, mais ou menos.

Os exercieios continuarão a ser fei-
tos diariamente, ás 9 horas da manhã,
salvo em caso de máo tempo.

No palácio do governo e sob a pre-
sidencia do chofe da nação, reuniu-se
liontcm, ás 2 lioras da tarde, o minis-
terio, para o despacho collectivo, tendo
sido assignados decretos das pastas ae-
guint-s:

INTERIOR — Crcando unais uma
brigada da infanteria de guardas nacio-
naes: na comarca de Bragança, no Es-
tado do^Paná; na comarca de Itapuna,
no Estado da Bahia; na comarca dc
Cacihoeira de Itapemiriin, 110 Espirito
Sanlo; nomeando: dopositario geral do
Districto Federal Oscar dc Rezende
Enoiltj profussor substituto na 7"secção
da Faculdade de Direito do Recife, o
bacharel iMarío de 'Almeida _ Castro;
concedendo gratificação addicional de
10 o|o dos vencimentos ao bacharel
Gastão Mathias Ruoh Sturgcnecker,
professor cathedratico do Collegio 'Pe-
dro II.

GUERRA — (Promovendo: na arma
de cavallaria; a capitão, por estudos,
o i° tenente iPtolc-micii áe Assis Brasil
para o 2" esquadrão do 40 regimento;
a i" tenente, por estudos, os segundos
tenentes Aureliano Lima de Moraes
Coutinho c Ccdar Marques da Silva;
graduando: na arma de infanteria; no
posto de Io tenente, o 20 Virgilio Vi-
eira de Sampaio; transferindo: na ar-
ma de cavallaria: os coronéis Luiz de
Miranda Azevedo, do 6o regimento para
o 10o; João Baptista Neiva de Figuei-
redo, do quadro ordinário para o sup-
plementar, t* Felinto Alcino Braga Ca-
valcaric, deste para aquelle quadro,
sondo classificado 110 C" regimento; na
arma de artilheria: os majores Silves-
tre Rocha, do cargo de fiscal do 1°
batalhão para idêntico cargo no 2" ba-
lalhão, José Luiz Fabricio Junior, des-
te corpo para fiscal do 19" grupo; José
Caetano Pereira, do 2_° grupo do 8° re-
gimento para o iS° grupo a cavallo;
Adolpho Lins, deste grupo para o ai"
grupo do 6o regimento; Parnicnio Mar-
tins Rangel, deste grupo e regimento
para o 23" grupo do S" regimento;
João 'Borges Fortes, do quadro ordma-
rio para o supplemcntar, e Alfredo "ei-

xeira Se.ero, deste para aquelle qua-
dro, sendo classificado nn 2" batalhão,
como fiscal; na arma de infanteria: os
majores iDcmetrio -•'loduardo da feilva
Azevedo, do 14o batalhão do 5o regi-
mento para o ae- do 8", c Cândido
losé Pámplona, do cargo, de fiscal do
4_° de caçadores para 0.14" «o. 5 re-
gimento; os capitai- Luiz Ircnio Fer-
reira de 'Mendonça, do cargo dc aju-
dante do 50o de caçadores para a 1
companhia do 12" batalhão do 4" rc-
gimento, i Antônio Olympio de Sant -
Anna, desta companhia, batalhão e re-
(rimento para ajudante do 50" batalhão
do caçadores; concedendo ao capitão
da arma de artilheria José Joaquim .Pi-
res de Carvalho c Albuquerque, profes-
so. da cxtincla .Escola dc Guerra, com
excreicio na Escola Militar, o aceres-
cimo dc 5 o|o sobre seus vencimentos,
e ao capitão medico dr. Álvaro dc Pau-
Ia Guimarães, professor do Collegio
Militar do Rio de Janeiro, o aceresci-
mo de 10 0.0 tanibcm sobre seus ven-
cimontos; reformando: o tenente coro;
nel da arma de infanteria Adolpho José
de Carvalho, o 20 tenente intendente dc
5» classe Manoel Gonçalves de Medci-
ros; o i° sarg.nto nirchivista Zeferino
Rodrigues do Nascimento, do 50 regi-
mento de cavallaria; osmusicos de 1
classe Calixto Moreira Maia, do 50°, c
Francisco 'Marcai Rodrigues do Nasoi-
mento, do 52" dc caçadores; o cabo de
saude do 9° regimento de cavallaria
Manoel Annibal Pio de Azevedo.; o
cabo clarim Pedro Manoel 1'rancisco,
do -0° grupo de artilheria montada, c
o soldado João Vieira, do I» corpo de

MARINHA — Graduando: No 'Cor-

po da Armada: cm capitão de mar e
guerra o de fragata José Martiui; cm
capitão de fragata, o capitão de corve-
ta Octavio Perry; cm capitão-de cor-
veta o capitão tenente Arthur Duarte;
cm 

'capitão 
tenente, o i° tenente Au-

gusto Barreto e em 1" tenente, o 2°
tenente Paulo de Sá Castro Menezes;
Nomeando: O capitão (lc mar e guer-
ra Alfredo Pinto de Vasconcellos, para
exercer o cargo de viee-inspector _ do
Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro;
Exonerando: o capitão de mar e guer-
ra Alfredo Pinto de Vasconcellos do
cargo de vice-director da Escola Naval;
o capitão de mar e guerra Fancisco de
Barros Barreto, do cargo dc vicc-m-
spector do Arsenal de Marinha do Rio
dc Janeiro. Concedendo a medalha mi-
litar a diversos officiaes c praças da
Armada.

AC.RICULTURA-Concedciido pa. cn-
tes dc invenção a :'Dr. Silvio Pellico Por
tella, de um apparelho destinado a fa-
zer 'fluctuiir navios submergidos; Jean
Mondamcrt dc Saint René, dc um pro-
cesso e dispositivos para converter o
colão dc hapolc e outras peiitiugens ana-
logas cm telha cavdnda; Julio Santane-
ra e Carlos A, Piolti, de um novo ap-
parelho dotado de reduetor dc gaz car-
bonico, de fecho automático destinado
a preparar soda e limonadas gazosas
na própria garrafa; Antônio Isidoro
Gonçalves, de uma cafeteira munida dc
coado, denominada Cafeteira Olympka;
Antônio Isidro Gonçalves, de um moi-
lho portátil para, café, pimenta c outros
productos, denominado Moinho Olym-
pico; Antônio da Silva Nécco, de um
novo preparado destinado á extineção
dos cupins, carunchor, e outros insectos,
denominado Termicida.

O caso da Standard

2.786:6s8$75i para paga-
mentos aos addidos

O sr. Justiniano de Serpa relatou
hontem o seu parecer favorável á aber-
tura do credilo de _..8- :6s8$7Sl, so-
licitado pelo governo para oceorrer ao
pagamento dos funecionarios addidos
aos diversos ministérios. A commissão
dc Finanças da Câmara assignou o pare-
cer do sr. Justiniano de Serpa.

____TO-<í»-í5a.*»-_i!-'r_-»

MAIS DOIS "HABEASCORPUS"

A' 3" Câmara da Corte .de Appella-
i;ão foram impetradas mais duas or-
dens de "habeas-corpus" cm favor dc
dois implcados no processo da Slan-
dard Oil.

São elles Geraldo Ribeiro e dr. liei-
íor BapMsta de Leão,

Em sessão de liontcm, aquella Cama-
ra converteu o julgamento em diligen-
cia, afim de pedir informações ao dr.
Sílva Castro, juiz summariante, sobre a
demora do processo, em que assentam
os pacientes o pedido.

O caso do almirante Fon-
seca Neves

KOI PP.EJUDTCADO O PEDIDO DE"HABEAS CORPUS"
Ao Supremo Tribunal, como noticia-

mos, foi impetrada uma ordem de''habeas-corpus" em favor do conlra-
almirante José Maria da Fonseca Ne-
ves, preso a bordo do Minas, Geraes,
por ordem do ministro da Marinha. .

Convertido o julgamento do pedido
cm diligencia, pediu o tribunal informa-
ções á autoridade aceusada de co.isir
aquelle official. que é reformado e pro-
fessor da Escola Naval.

Em sessão de hontem, foi julgado
prejudicado o pedido, visto haver o
ministro informado de que o paciente
já se acha cm liberdade.

AVISO AOS NAVEGANTES
VAU SEI. INAUGURADO O NOVO

_ [I.Yr,0_ DTÜ SALINAS
O conlra-almirante Américo Brazilio

Silvado, superintendente da Navegação,
mandou avisar aos navegantes que, na
noite de 10 do correnie mez, será inau-
gurado na ponta da Atalaia, Estado do
Pará, o novo pharol de Salinas, Kstc
pharol tem os seguintes caracteristicos:
torre de ferro formada por columnas
sobre esteios de rosca, ligadas por dia
gonaes, pintada de roxo-terra, com 50
metros de altura focai acima do solo
e 70 metros sobre o nível medio do
mar; apparelho de luz incandescente,
exhibindo lampejos brancos dc 7 cm
segundos, sem oceultação, devendo ler
o alcance luminoso de 25',o cm tempo
claro. As suas coordenadas approxima-

Lat. — 00" ,,.,' 10" S. I.ong. —
45o 17' 00" WO.

Este pharol, que está posto nas im-
j mediações do antigo pliarol de Salinas,
I substitua a este, que não mais será

acceso. Opportunamcnte será publicado
o alcance luminoso exacto do novo
pharol.

¦ ¦.ar***»^.-»***» _W"-'. —
De ordem do ministro da Fazenda

vae ser submettido á inspecção ãe sau-
de o 2° eseripturario da delegacia fiscal
na Bahia, Antônio Cardoso de Amorim.

¦¦ .¦-¦.¦___-J»><l-_-_fí>w>^5__---*-  -

como taes. se verem processar, sujeitos
ao Código Penal Militar.

O tempo de serviço, tanto para os
voluntários ermo para os sorteados, é
contado a partir de 1° de janeiro, oual-
quer que tenha sido a data anterior da
inclusão nas fileiras, Até esse dia, os
homens perceberão apenas etapa e,
quando o rerviço exigir, .fardamento
adeantado.

excede de 3 mezes pnra os voluntários
de manobras; é de 3 a p mezes para
os voluntários especiaes, o de dois an-
nos para os outros voluntários e 6or-
Içados. O projecto dc ki de fixação
de forças para o próximo anno, ainda
cm c _udo na Câmara, estabelece "ara
03 sorteados o serviço de mu anno. se
bem que o governo, quando julgar
conveniente, possa dispensar das filei-
ras .lo exercito acuvo os sorteados que
tenham menos de um anno de serviço
— se nas manobras se mostrarem suf-
ficicntemenle instruídos (paragrapho 1,
art. 13 do Regtil. de 8 de maio de
1908.)

Veremos, de c.itra vez, como devem
proceder os indivíduos que pretendam
incorporar-se ao . Exercito, cm qualquer
das tres categorias de voluntários.

E. Ijcitão do CniralhoT"

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRUZ— Foram abatidos hontem:
5S9 rezes, 6S porcos, 30 carneiros t

47 vitcllos.
Marchantes: Cândido E. de Mello

SS r. o 4 p.; Durisch & C, 15 r. ; A.
Mendes & C., 74 r.; Lima & Filhos.
32 r., 11 p. e 7 v.; Francisco V. Gou.
lart, 115 r., 20 p. e ifi v. ; João 1 .•
menta de Abreu, 31 r. ; Oliveira Ir-
mãos & Ci 107 r., 21 p., 2 c. c 7 v.;
Basilio Tavares, 1 r., 7 p. e 11 v. ;
Castro & C, 3 r.; C. dos .Retnlliistas,
17 f.; Portinho & C, 25 r.; Edgar de
Azevedo, 36 r. ; Norbcrto Hertz, 5 r.;
_ . P. Oliveira & C, 36 r. ; Fernaudei
& Marcondes, 5 p., e Augusto M. da
•Motta, 37 r., 28 c. e 6 v.

Foram rejeitados: S _|4 i[8 r., 4 p.
e 10 v.

'Foram vendidas: 40 3I4 r."Stock": Cândido E. de Mello, 145
r.; 'Durisdi & C, no; A. Mendes ,.
C. 392; Lima & Filhos, 215; Francis-
co V. Goulart, 203; C. dos iRcialhU-
tas, 59; João Pimenta de Abreu 283;
Oliveira Irmãos & C, 433; Basilio Ta-
vares, 9; Castro & _., 1; Edgar dc
Azevedo, 169; Norbcrto Hertz, ,.5; Au-
gusto M. da Motta, 172, c F. P. Oli-
veirn, 1. Total 2.356.

F___OIUI..COS — Foram abati-
dos liontcm para o sr. Caldeira & Fi-
lhos, 453 rezes, das quacs foram rejei-
tadas inco para consumo' nesta capital,
capital.

ENTREPOSTO DE S. DIOGO -
Vigoraram os seguintes preços:

Bovino. ...... $590 a $640
Carneiro. . . . i$joo a ífSoe
Porco. , ., y .¦ i$ooo a i$2oo
Vitella. ..-.-. $600 a i$ooo

UMA QUESTÃO CACETE
Não e bacalhão, ma.

pertence á mesma
familia

Escreve-nos o professor Bruno Lobo,
dircclor do Museu 'Nacional:"Sr. 1'edaclor do Correio da Manhã
— Em relação á vossa local de ante-
hontem, subordinada ao titulo "Unia
questão cacete", esperei que alguma
das repartições ahi citadas exiplicasse
a sua situação nesse caso, Como ne-
n1.un.i-. o fizesse, cabe-me o dever de
levar ao vosso conhecimento o sc-
guinte:

O Museu Nacional foi consultado h
respeito pelo sr. inspector da Alfan-
dega, que enviou a esta Directoria o
officio de 7 de julho deste anno, nes-
tes termos: "Para que esta Alfândega
possa resolver com segurança, remetto
com este amostra de peixe afim de que
v. cx. se digne dizer, com a possivcl
brevidade, sc se íraí.a de bacalháo ou
semelhante ou peixe de qualquer ou-
tra espécie, visto como os direitos a
cobrar, segundo a Tarifa em vigor, va-
riam conforme a espécie. O Laborai.,
rio Nacional de (Analyses, ouvido a re.
spcito, não deu parecer positivo de
modo a dissipar qualquer duvida". A
12 do citado mez, foi enviada á Al-
fandega a resposta do sr. professor
Bourguj* de Mendonça: — "...tenho
a honra de conimunicar-vos que o es-
tudo dos caracteres apresentados pelas
dilas amostras demonstrou que não per-
tcticem á espécie «cientificamente oha-
mada Gflrfit. morrhua (Bacalháo com-
mum, Monte dos francezes, ; Godfisli
dos inglezes), mas uma espécie do ge-
nero Ürobliycis, que os inglezes clia-
mam Godliug, que é da mesma familia
do bacalháo (familia dos Gadidcos).
As alludidas amostras não são, portan
to, bacalháo, e sim dc um peixe per-
tencente á mesma familia".

O ministro da Fazenda mandou de-
clarar ao delegado fiscal no Paraná qut
deve ser dispensado do cargo de escri-
vão interino da collcctoria de Curytiba
o 3° eseripturario da Delegacia, Josi
Corrêa dc Souza Pinto, pelas razõci
adduzidas pelo mesmo delegado fiscal.

O caso do Odeon
A CORTE CONFIRMOU A PRONUNCIA

O caso do Odeon, como ficou conhe-
cido o attentado contra a vida do vis-
conde de Carvalbacs, ainda hontean.tc-
ve repercussão na 3" Câmara da Corte
dc Appcllação.

O dr. Costa (Ribeiro, juiz da fia vara
criminal, Ipronunaiou o 'tenente ooro-
nel João Cavalcanti do Kego como
autor da tentativa de homicídio, contra
aquelle senhor.

:Dcsse despacho recorreu o aceusádo
para a Corte dc Appcllação que hon-
tem unanimemente a confirmou.

Em circular -expedida aos chefes da!
repartições subordinadas ao Ministério
da Fazenda, o sr. Pandiá Calogeras re-
comnicndou que suspendam desde já r
pagamento das pensões, para cujo rece-
bimento forem cxhibidos attestados c
procurações .passados em logar diverse
da sede da repartição pagadora.

ACTOS DO PREFEITO
Pelo prefeito íoram assignados hon-

tem os seguintes actos:
promovendo; á professora dc instru-

cção primaria do Instituto P. Orsina
da Fonseca, a adjunta do mesmo esta-
belecinieiilo Adelaide .Navarro Mar*
tins;

nomeando, para o mesmo Instituto:
adjunta de instrucção primaria do in-
ternato, a adjunta Maria Barreto TllO-
nié da Silva; escripluraria, .Rila Gou-
lart; professora de desenho do externa-
to, .1 adjunta de desenho do mesmp cs-
ital)c'l,eciir_nto, Cadina Santo; adjunta
de desenho do externato, a escriptura-
ria Maria F. Quadros; o professor de
desenho, addido, João Maurício da Cos-
ta Jobim, para o logar de professor de
desenho da Escola P. Visconde dc
Mauá;

licenciando: por 4 mezes, em prorq-
gação, a professora cathedratfca Maria
losé Reis: por 90 dias, as professoras
-hamar Célia de Souza c Gioconda dc
Moraes, o sub-commissario dc hygiene
dr. Miguel Osório dc Almeida c o com-
missario do Instituto Vaccinico Muni-
cipal dr, Alberto de S. Thiago, este
em nrorogação; por 60 dias, a 'profes-
sora 

"Laura 
da Silva Pereira, e por ..

dias a catlicdratica Maria Rita Pereira
Nora;

jubilando a cathedratica Eugenia
Pourchet;

nomeando Oscar Pedro Brum da Sil
veira para o logar dc contra-mestre da
secção livre ila Escola P, Álvaro Ha
ptista.

¦¦Ilfl] Qi !___. Qi D""l '

As folhas hontem pagas pcla 1" pa-
gadoria do Thesouro Nacional impor-
taram cm i6a:543$303.
_¦. , ,.__¦ -..-_*_-*a>**C>*-<__i_>-<>-l-W'¦ -. . . —

A crise do carvão

instrucção _ UDiica
Pelo dr. Afranio Peixoto foram,

hontem, assignados os seguintes actos:
designando: Mario de Castro, para a

3* escola masculina do 7° districto c
Amira Miranda para a i* mixta do 5";

transferindo Theophila I». Berredo,
para a Ca mixta do 9°; Arlinda Helena
de Freitas, para a 2" feminina do 8";
Manoel Aurélio dos Santos, para a 4*
masculina do 8"; Idalina N. de Andra-
dc Pinto, para a 6* mixta do 3"; Jus-
tina Celeste Brasil, para a 7" mixta do
14o, e Elvira Fernandina Mazza, para
a .1- mixta do 14";

dispcnsn:ido_ da Escola Tiradentcs o
sr. 'Arnaldo Faria.

O ALMIRANTE ALEXANDRINO
QUER FAZER ECONOMIAS DESf.Í!

COMBUSTÍVEL
O ministro da Marinha anda apavo.

rado com o preço do carvão. Preteri-
dendo experimentar o carvão nacional,
s. cx. ordenou que de volta a esle
porto, o vapor Carlos Comes traga do
Kio Crande do Sul 1.000 toneladas d^i
carvão das minas de S. Jeronynio..

liontcm, o almirante Alexandrino
resolveu, á vista do elevado preço que
ora nttingiu o carvão de pedra, que a
lenha seja empregada no consumo das
cosinhas, determinando outrosim, que
o suppr.tnento desse combustível- seja
feito, no Rio, pelo Deposito Naval. Nos
listado?, porém, será adquirido directa-
mente pelos respectivos estabeleci-
mentos.

, i__afc3-_$_*«^-*<.*»CTl.__  

Thesouro Nacional
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Coisas navaes
OS MAPPAS DE CONSUMO DE

COMBUSTÍVEL
O cbcfe do estado-maior da Armada

recommendou aos commandantes das
divisões navaes, navios soltos e estabe-
lecimentos da Marinha que os niappas
de cousumo do combustível, lubrifi-
cante e estopa, a serem euviados men-
salmcnte . á Inspectoria de Machinas.
sejam feitos d'ora avante em uma só
via.

Paáa___e__tos
autorizados

O Thesouro Nacional foi hontem au-
torizado a cffcctuar 03 seguintes paga-
mentos :

lo:ooo$ooo, á Sociedade Nacional de
Agricultura, de fornecimentos ao Minis
terio ta Agricultura ; 4 :ooo_$ooo, ao
dr. Henrique Borges Monteiro c d.
Illydia Borges Monteiro, de exercieios
findos ; 2:050$vio. a Leopoldo Pinto
Ferreira de exercícios findos; 2:300$,
a diversos funecionarios da Justiça, por
serviços prestados; 7:05<..-lo, da fo-
lha do pessoal subalterno da Bibliothc-
ca Nacional do Rio de Janeiro ; 
4:Sji$i.|6, iciem idem do pessoal das
officinas grajphicas da mesma Biblio-
theca ; r:onn$ooo, a Leandro Martins
& C, do aluguel do predio oecupado
pela 'Inspectoria Federal de Estrada?.;
c 7:ooo$ooo, ao major director inferi-
no da Fabrica de Pólvora da Estrella,
José Car.lido da Silva Muniz, como
adeantamento.
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Os estudantes e a Light
As scenas de hontem

BONDES ASSALTADOS, TABOLETAS QUEBRA-
DAS, CORRE RIAS, TRAFEGO INTERROMPIDO
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Í7m aspecto da praça Tiradentes, em frente ao S. Pe dro, homem, d tarde
Os alumnos da Faculdade Livre de

'Direito não sc conformaram com as
respostas que a Light tbes deu. negan-
.o o abatimento du 50 o|o no preço
das passagens. Esta iresolução. da cm-
presa canadense foi anal recebida pelos
acadêmicos, que se julgam com direi-
to á reducção pretendida, não só rela-
livaiiienlc á Light como ainda nos trens
da Central do Brasil e outras vias de
transporte. Dahi Os sitocessos de hon-
tem, como 'protcslo á recusa da Light
anil Power.

Os acadêmicos, cedo, começaram a
nffliiir á Faculdade, na praça da Re-
publica. Logo depois vieram os boalos
dc dápjrcdácCes c conscqtiente perturba-
ção da ordem. distes boatos foram ga-
nlinndo vulto, até que depois das 4 lio-
rai, ,para quando esltava annuiioiado
um comido, elles tomaram 0 caracter
de noticias positivas, ecoando na ,poli-
cia.

Us estudantes estão dispostos, segun-
du dizem, n levar por deante a idéa
aventada, mas a policia, por seu turno,
declara que não pcrinittirá, absoluta-
.m-.ii.V, perturbação da ordem.

A cidade-, á tarde, começava a ter
Bna ruas um movimento anormal. Ini-
ciado nas immediações da faculdade,
elle sc estendeu ás ruas centraes, onde
a ¦policia, preventivamente; fez estacio-
nar forças de cavallaria c infanteria,
para a repressão de qualquer eventua-
lidaxic desagradável.

A I.ight, deante da altitude assumida
pólos estudantes, na praça da Republi-
ca, 110 trecho onde se acha o edificio
da Escola, suspendeu o trafego dos
seus bondes por ali, o que mais iiiri-
tou 11 classe.

Por volta d:.s 2 horas da tarde, os
acadêmicos resolveram sair para a rua.
Já n essa tempo tinha a policia sciencia
ilo qiic os estudantes arrancavam pia-
cas ile bondes, na praça Quinze de No-
vembro c impediam a passagem dos
mesmos pela linha dc Sanla Luzia, de-
fronte da Faculdade de 'Medicina. O
delegado Albuquerque Mello, do 5° (lis-
tr-icto, fez destacar -para ali o conimis-
satio Octavio Passo, que foi recebido
com unia vaia, devido! á attitude que
pretendeu assumir. O delegado do 5"
foi enlão cm pessoa á -Faculdade, onde
03 estudantes sc divertiam em empur-
rar um cleclrico abandonado pelos seus
condiicíorçs,

iDelicadaiuente, a autoridade lhes fez
sentir quo a policia não podia permit-
tir aquillo, concordando elles cm dei-
.\ar o voliiculo que, pouco depois, era
n-tirado. A l.iglil, deante disso, resol-
vcu suspender o trafego pela rua dc
Sn raia Luzia.

Hinqiiaiito isso sc passava, csludan-
tis da líscola dc Comnicrcio procura-
vani arrancar placas dos bondes da pra-
ça Quinze, que circulavam apenas com
11 letreiro rotativo. O trafego foi Iam-
bem Interrompido ali. obrigando a unia
no\:i intervenção da policia.

Os estudantes que haviam deixado a
Faculdade tomaram de assalto ura au-
tomovel dc transporte da. Light e nelle
percorreram as ruas da cidade, passan-
ilo pela rua do Ouvidor ás 3 lioras da
larde. O i" delegado auxiliar, informa-
do do oceorrido e mais dc que os aca-
demicos estavam dispostos a coimncltcr
depredações, fez destacar para o lar-
go dc S. Francisco um pelotão de ca-
vallaria. e uma turma de guardas-
civis, comparecendo s. s., bem como
o 2" delegado, afim dc providenciar
110 caso de qualquer perturbação

dai, ordem. No automóvel cm lc-

trás largas escreveram elles — "so '.'

que venham".
Em todos os bondes via-se escripto

a giz o mesmo letreiro.
OS ESTUDANTES PRO-

VOOAM A INTERVEN-
ÇAO DA POLICIA.

Pouco antes de 5 horas da tarde os
estudantes começaram a agir çom mais
violência, provocando a enérgica inter-
venção da policia. Assim na Praça Ti-
radentes, bem defronte ao theatro São
Pedro, tentaram invadir um clectrico
da linha "Andarahy", quebrando-lhc
as tabolctas. O i° delegado auxiliar
acudiü ao local, onde não mais en-
controu estudantes, mas vagabundos,
que s, s. fez varre-r a pata de cavallo,
prendendo alguns que foram removidos
para a Central dc Policia.

. VMA COMMISSÃÒ DE ES-
DANTES NA POIiIOIA

Uma commissãò de acadêmicos este-
ve á tarde no gabinete do chefe de po-
licia, sendo recebida por s. s. Ao sr.
Aurelino Leal declararam esses acade-
micos que não eram solidários com as dc-
predações commcttidas, fruto de uma
coinprehensão má. por parte de collegas
mal orientados c que com isso arrasta-
vam a massa popular á desordem, o que
tornaria prejudicial a causa que advo-
gani, acerescendo mais que o paiz não
supporta, 110 momento presente, uma
agitação que seria inipatriotica. O che-
fe dc Policia mostrou-se satisfeito com
tal declaração e solicitou da comniissão
que agisse 110 seio da classe, no sentido
de evitar lacs Iropelias tomando ella o
compromisso -erante os coilegas do que
pudesso acontecer. Respondeu ao che-
fe a comniissão declarando que não po-
dia assumir tal compromisso porque
com os promotores dos excessos estava
divorciada a maioria da classe.

Pouco depois recebeu o sr. Aurelino
uma comniissão de aluamos da Acadc-
mia do Comnicrcio, que lhe pediu a li-
berdade do coilega Octavio Costa prc-
so na praça Quinze, uo que foi prom-
piamente nttendida.

MAIS DEPREDAÇÕES

Apezar ile toda a calma e prudência
aconselhadas pelos 1° e 2° delegados
auxiliares, na Praça da República os
acadêmicos promoveram dcprcdaiçõcs
em bondes, o que foi seguido por gran-
dc malta de desoecupados.

Arrancadas placas dc t-lectricos, c
depois de vaias á Light, elles encami-
iiliaram-se para a cidade, acompanhados
de perto pelas autoridades policiaes,
que não pcrmitliam excessos. À poli-
cia, na praça da Republica, aconselhou
os estudantes n que se refugiassem na
Faculdade, porque ia varrer o local a
pata de cavallo, devido aos excessos
da malandragem, C|iic assaltava cami-
nhões. Os acadêmicos obedeceram iior
culre vivas á classe c morras á Light,
entrando cm scena a policia, que en-
cheti dois caminhões de desoecupados,
rodando os mesmos rumo da Central.

NO LARGO DA OARÍOCA
No largo da Carioca, pouco antes de

6 horas, houve correrias, que a policia
refreou com uma numerosa força de
cavallaria.

Caia a noite já e a calma começou
a voltar. A policia recolheu-sc e tudo
parecia normalizado, quando uma gravenoticia chega á Central: os acadêmicos
incendiavam 'bondes lia praça Ouiiize.

BfcapaaBjtfflawàaaa^ 11111111
MA CASA COLOMBO

Terno ile casemira, pura lã, 50$,
CBS c 76$. Costumes de brim, artigo
íor;e, ítitio caçador, 36$. Costumes de ]brim de ÜnliO pardo, 25$. Ternos de |
brim dc linho pardo, 35$.

Para o local seguiram os tres delega-
dos auxiliares, numerosa força dc ca-
vallaria, os delegados Braune, Catta
Preta e Olegario Bernardes, que en-
contraíam alguns bondes cheios de in-
dividuos que, positivamente, não eram
acadêmicos, tal a attitude que assumi-
ram com a presença da autoridade po-
licial.

O dr. Léon Roussouliéres approxi-
moit;se, declarando que se eram aca-
demicos se retirassem, pois que tal pa-
pel não lhes ficava bem.

Alguns retiraram-sc e outros só sai-
ram quando a cavallaria entrou ein
acção.

Os bondes, que durante duas horas
ali não trafegaram, entraram a cir-
cular e a calma voltou.

Muitas prisões foram effcctuadas,
OS INDIVÍDUOS presos

A policia fará uma selecção dos in-
dividuos presos, processando todos os
que não tiverem oecupação definida.
Neste sentido o chefe de polioia deu
honiem instrucções aos delegados auxi-
liares.

UM comício para
HOJE

Comniunicam-nos:"Convida-se toda a classe acadêmica
para, congregada, realizar hoje, ás 4
noras da tarde, no largo de S. Fran-
cisco, um grande comício de protesto
contra a Light.

A classe acadêmica está disposta a
conseguir a reducção das passagens de
qualquer, maneira, custando mesmo se
necessário fôr sacrifício dc vidas.

Para este acto de altivez convida ò
povo, sem distineção de classe, a com-
parecer 110 logar e hora marcados,"

A POLICIA AGIRA' SÉ-
RIAMENTE

Deante dos lamentáveis atontecimen-
;os de hontem, a policia está resolvida
3 ag!r seriamente. Assim é que o che-
fe de policia, em conferência que hon-
tem á noite teve com os delegados au-
xiliares, lhes reconimendou que nio
permitiam depredações, effectuando a
¦prisão de todo e qualquer indivíduo que
procurar perturbar a ordem publica.

OS FERIITOOS DURANTE
AS CORRERIAS

Apezar de terem sido feridas diver-
sas pessoas, durante as correrias pro-
vocadas pelas cargas de cavallaria,
quando as depredações chegavam a ex.
treinos, a Assistência forneceu boletim
apenas de dois dos feridos que medi-
cou e que são:

Luiz Bibiano de Oliveira, branco, de
22 annos, solteiro, brasileiro, soldado de
cavallaria da Brigada Policial, que caiu
do cavallo na rua Sete de Setembro,
quando, em serviço 'ide 

policiamento,
procurava evitar que um grupo de estu-
dantes atacasse um bonde que saia da
praça Quinze de Novembro. Esse poli-
ciai recebeu uma contusão c escoriação
no joelho esquerdo c depois retirou-se
para o quartel.

— Outro ferido foi o carregador M*-
nocl dc Oliveira, branco, de 28 annos
de edade, solteiro, portuguez e residen-
te á Chácara da Floresta n. 62, próximo
da Avenida Rio Branco. Esse carrega-
dor íoi aggrcdido a pedradas por diver-
sos estudantes, quando procurava relia.
ver o seu carrinho de mão que lhe ha-
via sido arrebatado. Esse facto passou-
sc na rua 7 de Setembro, próximo da
Praça Quinze dc Novembro. Manoel
recebeu um ferimento contuso na re.
gião sygomalica.

Commemoração de
um centenário

k REVOLUÇÂÕ~REPUBLIGANA
DE 1817, NA PARAHYBA

O Instituto Histórico e Geographko
Parahybano tomou a iniciativa de
coinmemorar, no anno próximo vln-
douro, o primeiro centenário da revo-
hição republicana de 1817, naqueule
Estado, com varias festas.

'Para esse fim acha-se aberto um
concurso, para a letra e musica de um
hymno a serem adaptadas para a ce-
lebração desse feito da historia pátria
nue relembra os nomes dos patriota»
Peregrino de Carvalho, Amaro Gomes
Coutinho, Francisco José da Silveira,
Ignacio Leopoldo e padre Antônio r«-
reira.

São as seguintes as condições do ai-
ludido concurso:

As producções poéticas subscriptas
com pseudonymos, serão acompanhadas
da revelação daquclle, encerrada em
outro envolucro, que será mantido ri-
gorosamente lacrado, até depois do
julgamento do concurso. Ambos serão
dirigidos em carta fechada ao primeiro
secretario da commissãò dr. Joio Al-
¦cides Bezerra Cavalcanti, residente
nesta capital, á rua Duque de Caxias
a. 122.

O thema deve circumscreversei ri-
gorosamente aos factos, épocas e idéas
commemnioradas, ficando o metro a
v-ontade dos concorrentes. ^

O julgamento será feito por dois
poetas c um historiador da capital do
paiz, conforme ficou deliberado no
seio da commissãò.

Considerar-sc-á hymno do Centena-
rio a ooesia escolhida e as demais ser
rio publicadas cm numero especial da
revista "Instituto Histórico e Geôgra-
phico Parahybano", consagrado á aí-
ludida commemoração.

No dia 20 de setembro do corrente
anno, ás 8 horas da noite, findará o
prazo deste concurso.

Parahyba, 18 de julho de 1916.
Manuel Tavares Cavalcanti, presi-

dente; João Alcides Bezerra Cavai-
canti, i° secretario; Irineu Ferreira
Pinto, 2o secretario; Miguel de Medei-
ros Raposo, thesoureiro."
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mm na peira
A idéa da formação de
nm gabinete nacional

E' de grande vantagem que as
senhoras leiam com attenção o
seguinte :

jÇ Saude
da Jtíuiher
___m______-_-m_________-m__m___m______-_m

cura todos os incommodos uterinos,
desde os accidentes da puberdade
até os incommodos da edade critica.

Uma terrível luta fra«
tritídá

-__x*_~__i m _m

Um caso obscuro

Uni homem ferido pelas
costas ("[nando discutia com

outro
Xa rua i'ossolo li. 22, em Inhaúma,

reside com sua esposa Eduardo Alt-
i".is:o dc Faria,

A vida do casal, a principio, in cor-
rendo mais o» menos bem.

Ultimamente, porém, appareceu o
aiispcçada 11. .143. da 4" companhia, do
3" batalhão da Brigada Policial, que
andou a seduzir a mulher do Faria.

A coisa fez processos c Faria che-
gou a saber e resolveu tomar uma pro-
vidciicwi qualquer.

Assim, andou longo tempo a esprei-
lar, a vir sc encontrava unia oceasião
•ic falar ao anspeçada, nada u-ndo con-
seguido.

Honiem, porém, por acaso, os dois
rivais sc e"coii!rariii" frente a frente.

Faria então intcrpellou o scdtictor e
entre os dois [¦:¦..,..¦-.: uma seria dis-
cussão. No -.n-i-j il.i confusão, ouviu-se
um tiro c Karh recelieu um ferimento
por bala nas costaj,

Ao que pareci., quem desfechou esse
tiro foi o guarda civil 11. 486, que in-
lerveio na questão a favor do policial,-inundo sc diz.

Faria íoi medicado pela Assistência c
removido para a Santa Casa, onde o
seu estado inspira cuidados.

Na delegacia do 19a districto foi
liberto inquérito para que fique escla-
recido quem foi o autor do liro que
jitiiwgiii o infeliz Eduardo dc Faria.

s_______g_____&B_m_____5_ía
Comprem no
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OS DECRETOS ASSIGKADOS
nora

O presidenta da Republica assignou
lionlem os decretos da pasta da Ma-
rinha:

Promovendo; por antigüidade: a ca-
pitão dc mar e guerra, o graduado Ar-
thur Affonso de Barros Cobra; a capi-
ião de fragata, o de corveta Prudencio
dc Mendonça Stlzano Brandão; a capi-
tão de corveta, o 

'graduado 
Joaquim

Anatoclcs da Silva Ferreira; a capitão
tenente, o graduado Augusio dc Azevc-
do Marques e o i° tenente Francisco
Pinheiro Chapas; a 1" tenente, o gra-
ditado Bdinõ Ferreira Candura e os se-
Biindos-tencntes José Francisco de Paula
Guimarães e José dc Britto Figueiredo;
por merecimento: a capitão de mar c
guerra, o de fragata Augusto Thcotonio
Pereira; a capi ião de fragata, o gradua-
ilo Arnaldo Siqueira Pinto da Luz, e a
capitão de corveta, o capitão-tenente
-Mario de Paula Guimarães;

Nomeando viec-inspector do Arsenal
ile Marinha desta capital o capitão de
mar e guerra Alfredo Pinto de V.iscon-
cellos.

1 pai mm
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CommemoraQão do centenário
de mme, Durocher

Realiza-se hoje, ás S lioras da noite,
no edificio do Syllogeu Brasileiro, sede
lambem da Academia Nacional de Me-
ilieiiia. a coiuiilcmoração do centenário
da chegada ao nosso paiz dc mme. Du-
roelier, primeira parteira diplomada pela
nossa Faculdade Medica, tm 18.14. En-
tre outros oradores, discursará o dr.
Alfredo do Nascimento Vieira Souto,
por oceasião da inauguração do retrato
de mme. Dwocher.

A essa commemoração deverá accor-
rtr limita gente, dada a publicidade do
acto, para o qual não ha convites espe-
ciacs, c o interesse festivo que elle re-
presenta.— Oii HTTT» # mm .

_ O sr. Pandiá Calogeras pediu ao prc-
lidente do Tribunal de Contas que, 1
vista do uue allega a directoria da Des-
Tesa Publica, reconsidere o seu acto
que negou ftgistro á distribuição do
credito de 1 iqjoSooo, por conta da ver-
ba 6*, do artigo 103 da lei a. 3.089, da
consignação material.

_________mmTis_ms_mwtvm «¦ *aww

práncisca mm'
a deusa da arte do silencio |
Hoje no 'Odeon"

_ O TEMPLO DA ARTE
m____s_mx^______________________i
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OlUTiriOAOOHS ADUICIO-
XAES

Pedido ile providencias ao
ministro du Vincfio

Pedindo-lhe providenciar a respeito,
o ministro da Fazenda remctleu ao seu
coilega da Viação vários requerimentos
de funecionarios <Wssc Ministério, soli-
citando gratificação addicional.

CASA ALVIM
Agencia de Loterias

Pagamento imniediato
lluii dn Assembléu 05

Teleph.. 568.;. C.
-'¦¦¦'¦ — »*ca^a»-<gg>-o-»'*"' ¦ ¦ *— ¦•*

A 1NDEPEKDEX0IA DO
BRASIL

einUnia festa venezinnii
PiiranncuA

Curityba, 9 — (A: A.) — Em Para-
naguá organizou-se uma comniissão de
cavalheiros e senhoras, que pretende
realizar uma festa veneziana, na data
da commemoração da Independência
ilo Brasil.-. -. —in ni""i » TTim

I 

Costumes Tailleurs de
Tecido de 15, cores e modeloa

modernos, bem confeccionados c sob

medida 
138$

NA CASA COLOMBO

O ministro da Fazenda mandou la-
vrar escriptura de venda do lote de ter-
reno situado á praça Mauá, adquirido
em hasta publica por Pierre I.ouis Ma-
reli Bouillance Lafon, pela quantia de
37:iJ5$oo».

.Roupinhas e Aventaes
PARA CREANÇAS A COMEÇAR

de 2$goo
NA CASA COLOMBO

ELLES CIO E VOLTAM

A policia deita a mão a
um vigarista

Como dc costume, chegou hontem do
norle, abarrotado de passageiros, o pa»
quete 

"Pará", do Lloyd Brasileiro.
Visitado o paquete pelas autoridades

do porio, conseguimos galgar a sua es-
cada dc B. B,., e, uma vez no tomba-
dlllio, entramos em indagações.

Depois de alguns passos, divisamos o
sub-inspector Miranda, da Policia Ma-
ritinia, o qual dava suas ordens.

A curiosidade levou-nos á sua presen-
ça e enião soubemos do que se tratava.

O agente Rosas, da Policia Mariti-
ma, conhecedor de todos os "piratas"

que fazem "colheitas" cm viagem, tinha
descoberto, entre a iminensidaile de pas-
sageiros, uni que, com toda a apparcncia
de "genileinan", 

não passava de um pc-
riroso vigarista e batedor de carteiras.
Era o celebre Augusto Dias, cue, ap-
proxiinadamente ha um mez, havia da-
qui partido com destino ao Recife.

Reconhecido, ainda a bordo, ficou
elle sob a vigilância de um agente, até
o seu desembarque, para que a policia
terrestre o "embarque" brevemente em
uma "canoa".

«»-» JCO-p»

Bebam só Café Ideal
Na Marinha

DISPENSA E NOMEAÇÕES DE IN-
TERNOS GRATUITOS

Foi dispensado, a pedido, de interno
gratuito do Hospital de Marinha, em
Copacabana, o sr. Felisberto Cândido
Rodrigues Bueno Brandão.

O ministro tia Marinha permittiu que
prestasse serviços como internos gra-
tuitos do Hospital Central da Marinha,
os srs. Waldemar Leite e Antônio Xa-
vier de Oliveira.

¦ » BU » _m .

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & 

Rua dos Ainlnulns 19 e 21. Os
maiores armazéns desta capital.

¦——— «a-oo<i pf ,—,...

ASSOCIAÇÃO MEDICO-
CIRÚRGICA

Uma hoineiinceiii ao pro-
íessor dr. Rocha Faria

A comniissão da directoria da Asso-
ciação Mcdico-Cirurgica do Rio de Ja-
neiro, constituída pelos drs. Caetano
da Silva, presidente, Artidonio Pamplo-
na, vice-presidente, e Oliveira Aguiar,
orador official, fez entrega ao dr. Ro-
cha Faria da moção congratulatoria,
pela sua recente jubilação dc lente da
cadeira de hygicne da Faculdade dc
Medicina.

"UX1ÃO POSTAI*"
Recebemos o ultimo numero desse in-

teressante periódico.
Além de úteis informações, insere a

União Postal alguns trabalhos literários
e apresenta nítidos clichês

Na supremacia
Artística

O 1* logar é da

Joalheria jfidamo

OS INVENTOS 00 SR. CÂNDIDO
GOSTA

Esclarecemos hoje, com informações
devidas, a noticiai que hontem publica-
mos relativamente aos inventos apre-
sentados ao publico pelo sr. Cândido

Costa, no Crub
dc Engenharia.

A gravura que
hoat|em* inseri-
nios representa o
salva - vidas de-

 nominado Per-'__¥_ tiambuco, o qual
11 contém apenas

6oo granimas de
algodão monguba
e que, entretan-
to, pôde susten-
tar sobre a agua
uma pessoa que
pese até cem Ui-
los. conforme ex-
periencias feitas
e segundo decla-
rações d o sr.
Cândido Costa.

Além desse ap-
parelho, o mes-
mo inventor pos-
sue o salva-vidas
Providencia, que
pesa 8oo gram-

O sr. Cândido Costa mas ç supporta
uma pessoa de

grande peso; o salva-vidas Amazonas,
para sdr usado nas praias de banhos e
com o qual pôde aprender a nadar,
podendo pesar até dois e meio kilos,
supporta sobre a agua tres pessoas.

O sr. Cândido 'Costa pretende de-
monstrar brevemente a e-fficacia dos
seus inventos, com experiências que sc-
rão feitas na bahia de Botafogo, e
para 39 quaes serão convidadas as pri-
meiras autoHdades da 'Marinha e os rc-
presentantes das companhias de nave-
gação.

'Àt
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Em Tancos — Montagem de.
uma linha telegraphica

Lisboa, 9 _ (A. A.) — Continua a
prcoecupar a idéa da formação de um
Gabinete Nacional, em substituição ao
actual.

Os jornaes ferem o assumpto, dando
opiniões diversas, aceresceutando-se que
o dr. BcrnardVio Machado, presidente
da 'Republica, 

já iniciou as deinarchcs
necessárias.

Um couvito do Ministério
... da Guerra

.Lisboa, 9 — (A. A.) — O Ministc-
no da Guerra fez publicar um aviso,
convidando todos os officiaes que co-
nhecerem a fundo as línguas franceza
e ingleza, para se apresentarem com os
documentos nrecisos, afim de com os
mesmos ser augmentado o pessoal que
actualmente está encarregado do servi-
co da censura postal

O nresidento da Rcuubli-
ca visita o sr. Antônio
José d'Almeida

iiiiioa, 9 — (A. H.) — O presidente
da Republica visitou hoje, em suas re-
sidencias, o presidente do conselho dr.
Antônio José de Almeida e o dr. Af-
fonso Costa, ministro das Finanças.

A criso do assucar
Lisboa, 9 _ (A. H.) — O governo,

segundo informações de fonte segura,
espera dar em setembro próximo uma
solução satisfatória á crise do assucar
que ha muito sc vem fazendo sentir cm
Portugal.

«¦ « ¦ mm
Solfreis do estômago ?

fltg.885) Tomai: ENERGIL.
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Os inventos nacionaes
Para evitar as

enchentes
O sr. Felippe Dias da Silva é um

mecânico habilidoso e trabalhador.
Entre as suas ultimas descobertas ti-
gura uni apparelho para evitar as cn-
chentes; este nâo tem necessidade ai-
guma de comnvunicar com os escoa-
douros já existentes.

A explicação technica do invento do
sr. Silva é um tanto longa e compli-
cada; por isso não a podemos dar na
integra.

Mas, tratando-se de uni assumpto que
interessa grandemente a nossa cidade,
tão sujeita a inundações, é dc esperar
que as autoridades competentes inan-
dem examinar o apparelho inventado
pelo sr. Dias da Silva, afim dc se cer-
tificarem da sua viabilidade e dos ser-
viços que pôde prestar á nossa urbs.

Em todo caso, o engenhoso mecani-
co, que dedicou o seu tempo a uma
descoberta que parece ser de utilidade,
merece que se Hie preste attenção.

Esta noticia, aliás, não visa outro in-
tento que o de tornar publico um inven-
to nacionai que, examinado e atinro-
vado, pódc ser que venha a resolver
um dos magnos problemas da nossa
viação urbana.

. .. .' _________*__ L -¦¦— _*__

COM A PREFEITURA

RUAS ABANDONADAS, NOS
SUBURBIOS

São constantes as reclamações que
recebemos sobre o estado em que se
encontram as ruas Wernc de Maga-
lhães, General Bellegarde e Condessa de
Belmonte, no Engenho Novo. E essas
reclamações são inteiramente justas.
Nenhuma dessas ruas tem calçamento,
o que já é um grande inconveniente.
Mas, aíém disso, foram abertas duas
valas lateraes, em toda a extensão des-
sas ruas, com grande profundidade.
Quando chove, os transeuntes precisam
mil cuidados para não cair nos catdei-
rões; quando cessam as chuvas, as
águas ficam accumuladas e os morado-
res da localidade se vêem seriamente
incommodados com os mosquitos pro-
venientes desses pântanos.

_ As ruas alludidas estão ao lado da
linha de bondes. Justifica-se, portanto,
perfeitamente, o seu imniediato calça-
mento. Mas, quando, não seja possivel
realizar-se immediatamente esse melho-
ramento, os moradores a quem ouvi-
mos nos declararam que ficarão satis-
feitos, ao menos, com o aterramento
das vallas e o nivelamento das ruas.

Ha, porém, uma providencia, que
pôde ser tomada desde já: a illumi-
nação electrica. Já existem postes da
Ligllit, nessas ruas, parecendo mesmo

que a poderosa empresa canadense pre-
vê o prolongamento de suas linhas por
ali. Além disso quasi toda a popula-
ção local já gosa da illuminação clc-
ctrica, particular.

Porque não fazer a illuminação pu-
blica pela electricidade ? Chega a ser
inexplicável que a inspectoria de illu-
minação já não haja providenciado a
esso respeito.

Assim, attendendo as 
'reclamações

recebidas, pareeem-nos justas as seguin-
tes providencias :

Pela Prefeitura, o calçamento das
ruas mencionadas, ou, pelo menos, o
.atcrramenito das vallas e o trabalho
de nivelamento.

Para o caso chamamos a attenção dos
srs. prefeito, director dc obras e en-
genheiro dislrictal.

Pelo Ministério da Viação, o assenta-
niento da illuminação pfblica, electrica,
evitando-se, assim, que taes ruas per-
niancçam nas trevas.

^ . me » _m
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O caminho mais curto entre 2
poutos obtem-so por uma linha
recta. Porque V. Est". não segue,
tanto quanto possivel, esto nxloma
dirijrindo-so diroctaiucnto do sua
residência para a rua do Ouvi-
dor 71 — CASA MUNIZ — sem-
pro nue desejai- effectuar compra
do — louças finas — crystacs _
o objectos artísticos, para presen-
tc. de clectro-plnto — o — prata
do lei -i- ?

Academia de Altos Estudos
A CONGREGAÇÃO REUNESE HOJE

PARA DISCUTIR IMPORTANTE
ASSUMPTO

Reune-se hoje, ás 9 horas da noite,
no Instituto Histórico, a Congregação
da Aademia dc Altos Estudos, deveu-
do, ser submettido á discussão e vota-
ção o trabalho da Comniissão especial,
composta dos srs. dr. Ramiz Galvão,
Epitacio Pessoa. Manoel Cicero, Aure-
lino Leal e João Cabral, remodelando
os estatutos da Academia em virtude
da creação do Curso de Philosoplíia c
Letras.

Ainda este mez, em sessão extraordi-
naria, reunir-se-á a Congregação para
dar posse aos professores cathcdraticos
e extraordinários eleitos para o referido
Curso de Philosoplíia e Letras,

Leiam hoje
JORNAL DAS MOÇAS

J, 5499.

A HJiUMlNAÇÂO 1>E
PAQUETÁ'

Será desta vez ?
Os srs. Christiano Marques e Clau-

dio Castaulieira apresentaram hontem
ao prefeito municipal _ uma proposta
para illuminação electrica da ilha de
Paquetá.

m_ I ¦» » m

Não discuta I IRACEMA é _ melhor I

O grande prêmio de
200 contos

Acha-se exposto nas vitrines do CVn-
tro Lotcrico, á rua Sachct, 4, onde foi
vendjdo, um quarto do biihcte numero
.33"'- -premiado com poo coitos na
extracção da Loteria Federal de sab-
bado próximo passado, cujo pagamen-
to. na importância dc So:o8o$ooo, foi
eífectuado liontcm por aquella concei-
tuada casa.

Os nossos Estados
A PROPAGANDA DO RIO GRANDE

DO NORTE
O Grêmio Riograndense do Norte

estabeleceu uma série de conferências
no sentido de tornar cada vez mais
conhecido o seu Estado.

A primeira dessas palestras terá lo-
gar hoje, ás 4 horas da tarde, no
salão nobre da Associação dos Empre-
gados do lOommercio, disiertando o
rir. Amaro Cavalcanti sobre o thema:"A natureza e as forças econômicas
do -Kio Grande do Norte".

«SSr*f<Q>-^___**

Brasil-Uruguay
UMA MISSÃO COMMERCIAI. AO

NOSSO PAIZ
Florianópolis, 9 — (A. A.1 — O dr.

Oncl 'Rodrigiicz, cônsul geral do Uru-
guay na Allemanha, e actualmente en-
carregado pelo seu governo de uma
missão commerciai no Brasil, visitando
o Grupo Escolar c Escola Complemcn-
tar de Joinville, e cuja freqüência c
superior a 400 altimiios, fez elogiosas
referencias á organização do ensino
neste Estado, achando-a uma das me-
lhores do Brasil.
—'— ii ¦ tw —

Hygienic Rainproof
(Capas impermeáveis

sem borracha) Especia-
lidade da "Casa Ingleza"

UUA OUVIDOR 131

Mais um privilegio assegurado
á Fazenda

Um caso extravagante de justiça
bargou esse accórdao e hontem o Su-
premo Tribunal Federal.

Foi o caso que o juiz seccional do
Rio Graude do Norte julgou procedeu-
te tuna acção. contra a línião. conde-
mnaudo-a ao pagamento de uma inde-
mnização.

Mas, contra expressa disposição de
lei, não appelloti cx-offieio da sentença
proferida para o tribunal superior.

Passados muitos mezes. 03 autores
Galvão & C. fizeram notificar ao pro-
curador da Fazenda, para dar ingresso
á execução, visto que a sentença devia
ter passado em julgado.

Foi quando o juiz appellou da sen-
tenca, com o lembrete do procurador.

O Supremo Tribunal julgou deserta
a appt-llação por ter sido interposta
fora do caso.

Mas o procurador da Republica em-
bargou esse accórdao c i.ouitem o Su-
premo Tribuna) recebeu os embargos
para que a ap-pellação seja julgada.

Prevaleceu assim a doutrina pregada
pelo procurador, de que a Fazenda não
tem prazo para appellar.

;E' mais uma defesa instituída em
seu favor, a despeito de já tão cheia
de -privilégios.

ÜZA 77 a tinta Sardinha, actualmente
bmMé n melhor do nosso mercado.
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EXQUISITICES DE CUPIDO

No Thesouro
O extravio criminoso de
uma conta de 72:ooo$ooo
O sr. Jovita Eloy, director da Des-

peza do Thesouro Nacional, conununi-
cou hontem ao ministro da fazenda
haver tomado enérgicas providencias no
sentido de fazer com que a comniissão
de inquérito, por s. s. nomeada para
apurar quaes os funecionarios de sua
repartição responsáveis pelo dcsappare-
cimento criminoso de uma conta em
processo na 2* subdirectoria, prosiga
com mais celeridade os seus trabalhos.

Essa comniissão, que se i acha íunc-
cionando ha uns trinta dias segura-
mente e que vem trabalhando á von-
tade do corpo, resolveu agora, com as
providencias tomadas pelo Sr. Jovita
Eloy, tomar uni bocadinho mais a
serio a missão dc qui está incumbida.

E' assim que hotitem mesmo resol-
veu ouvir cm segredo vários funecio-
narios da Despeza, os quaes, ao que
se dizia no Thesouro, fizeram impor-
tantes declarações. Taes declarações,
accrcscentava-sc, comproinettetn a dois
escripturarios que, por não conseguirem
entrar cm negociações com a firma
Janovitzer Waltl é> C. para o prompto
pagamento de uma couta dc 72-.ooo$ooo,
mediante uma gratificação de 5 toooÇooo,
fizeram desapparecer o processo.

O sr. Pandiá Calogcras autorizou o
director da Despeza a tomar as medi-
das que julgar necessárias para que a
comniissão conclua o mais depressa pos-
sivcl o inquérito afim de poder s. cx.
agir immediata e energicamente.

A comniissão está sendo presidida
pelo escripturario Vespasiano Magno de
Carvalho e tem como secretario o
sr. Mario Gonçalves, seu coilega.

MINHA SENHORA
O uso dc produetos que concorrem para

o ombollezamento e conservação da cutis,
•devem ser cscrupulosamenta escolhidos
como rccoinntcndain abaüsadau autoridades
médicas.

Pois bem. V, Ex. dignese fazer unia
visita ao nosso estabelecimento, escolher
qualquer dos nossos produetos, c soli a
nossa çarantía e responsabilidade poderá
empregai-o, usando-o com absoluta o intei-
ra confiança. Institut Phvsioplastiquc dc
MME. _. DA GRAÇA.
Rua Uruguayana 41, i° ";
PECAM PROSPECTOS EXPLICATIVOS
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A SRA. RUDGE MII/LER

cmO segundo concerto
iluciios Aires

Buenos Ares, 9 — (A. A.) — Toda
a critica faz grandes elogios á eximia
pianista brasileira, d. Antonietta Ru-
dgc Miller, que realizou hontem, no
theatro Odeon, o seu segundo con-
certo.

Todos os números do programnia
mereceram calorosos applausos dn se-
leda assistência, que enchia co npleta-
mente o thcat/n,

mm ¦» ma» o-p—i
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, nariz e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculiita, prof. da Faculdade de Medicina.
Consultório: rua Sete dc Setembro u. 99.

(A 8194)

Uma quarentona, feia e
viuva, tenta matar-se

por amor

»¦•¦¦ 
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Um dos contenta morto e'
dois gravemente feridos

S. Paulo, 9 — (A. A.) _ Em Ui-
beirão Preto, os irmãos Domingos Mo-
reno, casado, Rufino Moreno e Juvenal'
ÍMoreno, solteiros, trabalhavam ha tem-
pos, no fazenda do Capão da Cruz, de
propriedade do coronel Quito Junr

ãucira. 
Domingos era empreiteiro dei

iversos serviços e sob suas ordens tra-'
balbavam, como camaradas, entre outros
roceiros, os seus irmãos Rufino e JuJ
venal. O primeiro delles, ao que parece,
leve com Domingos uma futil questão,
por causa de uma cerca dc arame, di-
zendo a este que sahiria da fazenda e
não mais trabalharia debaixo dc suas
ordens. Domingos, para intimidar seu
irmão, ou porque fossem essas suas in-
tenções, respondeu si elle se retirasse da
fazenda não receberia o salário a que
tinha direito. Encolerisarani-se os dois ei
Domingos, dando | mostras dos seus in-
stinctps sanguinários, muniu-se de uma
carabina e de uma faca e dispoz-se ai'.ggredir o irmão, dizendo que, naquelle
momento, se sentia capaz de matar até
o seu próprio pae. Juvenal, nue se
achava perto, vendo o vulto a que to-
niava a questão e recciando consequen-
cias funestas, foi em soccorro do ir.
mão e tentou desarmar Domingos, q
qual sem mais preâmbulos, desveuci-
lliando a arma das máos de Juvenal,
disparou a mesma sobre este, malando-o.,

Vendo Juvenal estendido ao solo. ba-
nhado cin sangue, Rufino sacou de uni
revolver e desfechou sobre o aggressor
dois tiros, attingindo o primeiro iiã|
fronte e o segundo nas costas, vislo
como Domingos se preparava para fugir.
Apezar disso, ferido Domingos voltou-se
para o irmão, dizendo-lhe que estava
ferido e morria; ao mesmo tempo, ser-
vindo-se da carabina que ainda empti-
nhava, desfechou até o ultimo tiro con-
tra Rufino, atravessando-lhe uma bala
a região dorsal.

José Barbosa, que estava diligenei-
ando para apaziguar a briga, intervicra
a principio e recebeu duas ligeiras fa-
cadas, uma no pescoço e outra na vi-
rilha, mas, sem gravidade.

Dado o conhecimento 6 autoridade, sc-
guirani para aquelle logar os drs. Ju-
venal -Piza, delegado, Eduardo Lopes,
medico legisla, . Joaquim Cleto, cs-
crivâo da policia, entrando immediata-
menta em diligencias e tratando de
fazer a remoção do3 cadavares.

¦ » — I l*u

Jardeliiia Maria da Conceição

Tem uma historia picaresca a Jardc-
lina Maria da Conceição, que, nem por
ser viuva., já se abeirar á casa dos qua-
renta janeiros e não ter dotes physi-
cos que prendam qualquer pobre mor-
tafl, já sinta extineto no coração o
fogo dos ardentes amores.

A sua historia, curta, mas cheia de
cardos, foi por ella mesmo narrada
hontem, á policia marítima, onde sur-
giu sob a companhia 

'protectora de
um guarda civil.

E, ahi, excessivamente nervosa, numa
superexcitação de causar dó, assim con-
tou ella a sua desdita :

Eu morava — disse ella — no Rea-
longo, em casa do negociante portu-
guez Luciano dos Santos, que, esque-
cendo a sua qualidade de homem casa-
do, tentou seduzir-mc, impedindo-me
que fosse abrigar-me sob o tecto de
um de meus apaixonados — o Álvaro
e José Sloraes, que se sentiam apaixo-
nados por mim,

Como resistisse ás tentações de Lu-
ciano, este, mordido de ciúmes, come-
çou a espancar-me, a recusar-me ali-
mento.

Resolvi então fugir e fui empregar--
me, como creada, de um tenente, na
fortaleza do Santa Cruz.

Ahi, para maior infortúnio seu, veiu
a conhecer o soldado Moura, que se
tomou de amores por ctla.

Jardelina, só e desamparada, sem um
braiço amigo que a desviasse do cami-
nho, deixou-sc levar pelas lábias do sol-
dado,

Fraquejou e... perdeu-se. Se o
¦Moura não se casar — arrematou a in-
feliz — matar-me-ci. Não posso con-
formar-me com a minha situação, ape-
zar de viuva.

E Jardelina, lacrimejante, lá ficou a
um canto, na policia marítima, cujos
funecionarios não sabem bem se se Irar
ta de um caso de "paixonite" aguda,
ou de uni desequilíbrio mental.

OS melhores c 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.

¦ i ¦ 1»

Os coupons de bondes
nos tríbunaes

Os coupons que as companhias dc
bondes da cidade dão como recibo das
passagens foi objecto de uma questão
judiciaria, hontem julgada pelo mais
alto tribunal brasileiro.

O sr. _ Henrique Salussr. Lussac pro-
poz 110 juizo seccional uma acção con-
tra todas as companhias de carris, des-
de a Jardim Botânico até á de Jacaré-
paguá, para obter dellas uma indemni-
zação, pois o uso desses coupons infrin-
gia o privilegio que obtivera em 1900,
para explorar o systema.

Defendendo-se, as rés allcgarain que
antes de obter o autor a sua patente, já
cm 1S9S, usavam dos coupons e pois
que houvera precedência de uso, motivo
aliás legal para annullar o seu privi-
legio.

O juiz, porém, não entrou no mero-
cimento da questão e julgou nullo todo
o_ processo, por entender que o autoi
não podia prooór a acção cumulativa-
mente contra todas as companhias.

Dessa sentença appellou Lussac para
o Supremo Tribunal, que hontem deu
provimento á appellação para mandar
que o juiz julgue o feilo no seu mere-
cimento.
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Os cursos jurídicos no Brasii
Um banquete comme*

morativo e uma ses-
são soienne

A turma de baharelandos da Facul*
dade de Direito do Rio de Janeiro of-,
ferecerá amanhã, quando se commcma-,
rar a instituição dos cursos jurídicos not
Brasil, um grande banquete, 110 Assyrio<
ao seu paranympho, dr. Esmcraldinq!
Bandeira.

Saudará s. cx. o bacharelando Joãcj
Silveira Mello,

Para essa festa, além do conselheiro.
Cândido de Oliveira, director da FaJ
culdade, foram convidados os lentes
homenageados, dr. Viveiros de Castro,-,
dr, Luiz Frederico Carpenter c dr.ií
dr. Fróes da Cruz.

Esses lentes serão saudados pelo bá-t
charelando Nelson Dantas Coelho.

iTambem a AUiança Acadêmica com-j
memora a data com uma sessão solen-|
ne, hoje na Associação dos Emprega-:
dos no Comnicrcio, ás 4 horas da.'
•tarde.

•Além de alguns estudantes, oecupara
a tribuna o professor da Faculdade Li-
vre de Direito, dr. Queiroz Lima.

INSTITUTO LA^FÃYETTE
Internato, externato e semi-internato*
Estão abertas as matrículas para os

cursos primário, gymnasial e conimer-
ciai, tanto diurnos como nocturnos,
jcikío pcrmiltida tambem a inscripçiic
em matérias avulsas.

RUA HADDOCK LOBO, 419

MAIS VALE UM PÁSSARO NA
MAO...
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Quiz morrer tomando caí
Na rua César Machado n. 77, re*,

side ha tempos. Passos Carlos da Ro-
cha, brasileiro, branco, solteiro, de 21.
annos du edade.

Carlos serviu no Corpo de Bombei-
ros desta capiial e depois, porque qui-
zesse melhorar de vida, desligou-so
dessa corporação. Nada, porém, con-
seguiu e com grande dlfficuldadc foi
atravessando essa época dc crise, a pc-*
dir emprego a uns e outros c a c-.pcran,
pelas promessas que lhe faziam.

Ultimamente as difificuldades dei
vida augnientarani-llic sobremaneira e 01
infeliz rapaz começou a alimentar idéas
sinistras dc suicidio, julgando perdidasí
todas as esperanças de melhores dias.)

Essas idéas aos poucos o foram do-
minando, até que hontem não se con..
teve e tentou contra a vida, tomando!
um pouco dc cal de Lisboa.

Pessoas de casa dc Carlos descobri-:
ram que elle engulira qualquer coisa1
na intenção de se malnr, c fizeram
chamar a Assistência, comparecendo ac
local uma ambulância. Carlos foi medi-
eado, posto fora dc perigo e ficou era
tratamento em sua residência.

A policia do co" districto soube dessa
occorrcncia c á casa de Carlos compa-i
teceu o commissario dc dia á delegacia/

.r_ o _a o — 
TOSSE ? Use

XAROPE DO BOSQUE
Dep.; ürog. Pacheco — Andradas, 4^,

J. 340.

LLOYD BRASILEIRO
O "Rio de Janeiro" síie

lio.io
Conimunica-iios o chefe do trafego

do Lloyd Brasileiro: O paquete " Rio
de Janeiro", sairá hoje, ás duas horas
da tarde do Cáes da Praça Mauá, onde
está atraca lo.

Tendes prisão do ventre ?
(R2S35) Xonine ENERGIL.

SUIOiniO DE UM ESTUDAN-

TE lvM S. PAULO

S. Paulo, 9 — (A. A.) — No In-
siituto Oswaldo Cruz, á praça da Repu-
blica, o estudante Carlos Alcino Villar-
do, solteiro, de iS annos de edade,
morador á rua dos Andradas n. 38,
suicidou-se, por motivos ainda ignora-
dos, ingerindo forte dose de chiorhy-
drato dc cocaina. Carlos, ha muito tem-
po que sc entregara ao vicio do uso de
cocaina.^

O indi oso moço era segundo annista
daquclle estabelecimento e estava ma-
triculadq no curso dc chiniica.

Todas as Noivas ch;«, 
\0tZZ

cens enxovaes no PALÁCIO DAS NOI-
VAS, rua Uruguayana n. 83 — Rio —
Peçam catálogos.

Coisas do Exercito
UM OFFICIAL DESGOSTOSO VAE

PEDIR DEMISSÃO DO LOGAR
QUE OCCUFA

ilibemos que. dentro cm breve, pe-
dirá demissão do importante cargo que
exerce na administração ^ do Exercito
um official superior, devido a contra-
riedades que vem soffrendo, cm con-
seqüência da remodelação decretada
pelo actual governo, que cerceou a ini-
ciativa e autonomia das diversas rc-
par.i-;5es . cst.Jiileciruentos militares.

A RENDA DO IMPOSTO
SOBRE O FUMO

O sr. Arrojado viaja
PARA S. PAULO. EM VIAGEM DE

INSPECÇÃO
Em viagem de inspecção a vários

serviços da Central, partiu liontcm.
pulo LP i, parti S. Paulo, o dr. Arro-
jado Lisboa.

Acompanha s. s. n sirb-direclor da
locomoção, dr. Assis Ribeiro.

S. s. regressará 110 próximo domingo.
¦ ¦— ' '¦'¦1 O <I1> m tmmm ¦ —

DR. REGO MONTEIRO. Mols. das st-
nhoras c Jos olhos. 7 dc Setembro 81.

a *i985)
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Não discuta I IRACEMA é a melhor I

INTENDENTES MILITARES

Xa

Caiu-Informações do sr
eerns á Gamara

O sr. Pandiá Calogeras rcmetíeit
Camara dos Dcpultados os mappas
informações relativos á renda do im-l
posto sobre o fumo e seus preparados
no anno findo, conforme solicitação em
officio n. 134. I

iw 1» cm ci m»

Concurso no Exercito
repartição do Grande Kstado-

Maior do Exercito eslão sendo confe-
ccii.uiailas as Instrucções que devem re-
ger o concurso para o provimento das

j vagas de intendentes de 5a classe, a
I realizar-se em outubro próximo.

a'SABNOL£contra os carrapatos no* 
lo. Vende-se na H05--

rua do Ouvidor, 77.

CIMENTO fnv^
Telephone 834. Central. — Ruu

Santa Lnzia 202
— PAULO PASSOS & O. —

-¦ io mim 1» — ni —
O MONTEPIO

Em Bello Horizonte
A MUDANÇA DA CAIXA ECONÔMICA

PARA A RUA ALAGOAS
O ministro da Fazenda recommendou

ao delegado fiscal em Minas que pro-videncie para que sejam ultimados 03
serviços precisos para .1 mudança da
Caixa Kcononiica para a rua Alagoas.

A IIORDO DO "ORTGONA"

Uni foíiuistis iiKírriile un
cnimtvdro

Hontem, ao anoitecer, quando des-j
cançavani no lonibadilho do paquetoj"Origona", o foguista Francisco Ar-j
raysa e o camareiro Sebastião Soares,!
entraram a, discutir sobre assumpto de,
serviço.

Ao cabo de alguns minutos a discus-
são azedou-se e Francisco não sc cou-
U-ndo, lançou mão de uma barra de
ferro, ferindo o seu ;a4tagonista 110J
rosto.

Acctidiram outros tripulantes, que
conseguiram separar os contendores.

Foi chamada a Policia Marítima, n__
prendeu o aggressor e fez medicar Oi
ofícndiilo na Assistência.

As PASTILHAS HERBER curam
constipações. dores de garganta, grip-|
pc c Iodas as doenças das vias respi-,
ratorias. J oo.j

 >—S t, 1

NO JURY DE S. PAULO

O ministro du Fazenda ne- j
ca restituições

Foi indeferido pelo ministro da Fa-!
zenda o requerimento do 20 escriptura-j
rio do Tliesouro. João Ferreira da Cos-;
¦ta, e de outros funecionarios da Im-j
prensa Nacional, pedindo restituição dei
contribuições para o montepio. •.

O mesmo ministro não attendeu ao
¦pedido do ex-f.icriplurario io Thesou-]
ro Nacional, Antônio Pinto Macabyba
para continuar _ contribuir para
montepio.

| i-.xame completo,9 25$ ; de sangue, 30$
DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Facul-
dade de Medicina — Uruguayana, 35.

"¦1 * *W\\ *l> !¦¦¦¦¦
PEOR QUE AQUI

No Recife nté os sinos os
ladrões carreamn

Recife, Q — ÇA. A.J -¦ Os ladrões
roubaram o sino da egreja de Nossa

o Senhora do Kosario, situada na Boa
k .Viagem

Jiiluiimento do um eriiiii»
11 oso de morte

S. Parlo, 9 — (A. A.) — Está sen,
do julgado, no Tribunal do Jury, Car-^
los Henrique Duclien, aceusado de cri-i
me dr morte.

O indiciado, na noite dc 2S de sei
tembro do anuo passado, á rua Rubimi
de Oliveira, desfechou vários tiros d,-'
revolver contra Luiz Baptista Leilãc
que falleceu em conseqüência dos fc
rimentos recebido?.

DINHEIRO t }mooias e cautelai
do^ Monte de Soe-

corro, condições especiaes ~ 45 t 47,
rua Luiz de Camões. C&Sa Gontliier,,
Fundada cm 1867.

.—waB"^"Q < fciwi .i ¦¦¦

FALHOU. . .

O duello Suii-Malnto-Lam
cin de. Brolo

Buenos .lircs, 9 — (A. A.) — Os pa».
drinlios dos esgrimistas italianos Larão^
Athos de San Malato . duque Lancia
de Broto, U-ndo resolvido submetter a
"tribunal dc honra" o incidente havido,
cnlre os dois mencionados esgrimistas,
o caso teve satisfatória solução para
ambos, sendo assim t\i.ado um duelloi
entre os mesmos.



Bf/t*,.l.J"?-i^»*_^**IWWWI M_fM_^IJ.Íi\>V)r.*9.',i'í\^l<_^

l'.; :'.?"•' .¦;.,;:.• ^'V: ;••':¦..;:- i.'! •:•¦<-•' CORREIO BA. MANHA—* Quinta-feira, 10 de Agosto 0e 1916- 
'2$$$*^^

,-»-.*. ^ rTppf-sssBss»!'» I

Suerra ao analphabetismo
A ultima sessão üa

Liga Fluminense
. Na ultima sessão realizada, a Liga

i Fluminense recebeu a3 communicações'do 
presidente e do secretario, dr. Tei-

xeira Leite e Vieira da Rocha, relativas
ás visitas feitas em nome da Liga, res-
pcclivamente a 4 e 5 do corrente, á cs-
cota da Força Policial, onde foram re-
cebidos com todas as honras.

Foi resolvido officiar ao dr. Octa-
vio Carneiro, congratulando-se cora
s. cx. por haver promulgado a dcübe-
ração n. 303, de 4 de agosto, que dia
icspeito á creação de escolas nocturna»
« muito especialmente devido í parte
relativa aos artigos ? c 8, que se refe*.
irem ás caixas escolares, e a não admis-
são na Prefeitura de empregados anal-
_ habetos depois de doze mezes de créa-
das as aulas municipaes.

O dr. Luiz Palmicr eommttnicou que
o deputado Antônio Leal pretende, de
accordo com amigos de Itaborahy, crear
a Liga Itaborahyense e trabalhar por
outjSijjmeios no mesmo municipiò.

^E?relação a Itaperuna o dr. Tei-
3|iirX Leite conimunicou que o dr.
Buarque Nazarcth, deputado estadual,
pediu instrucções e regulamento da Li-
Ka para promover a creação da Liga
Itaperuncnse.

O presidente communicou ainda que
em companhia do dr. Ataliba Lepage,
vice-presidente da Liga c superinten*
dente do Ensino em Nictheroy, resol-
,veu visitar as escolas estaduaes do mu*
nicipio.
—Ficou deliberado que sc officiassc no

presidente do Estado do Rio, notando
a differcnça entre a matricula c fre*
quencia nas escolas estaduaes, segundo
os quadros annexos á ultima mensagem,
e pedindo uma providencia, como seja
a obrigatoriedade do ensino para sanar
o grande mal.

O 2" secretario J. Dcnioracs ficou eu*
carregado de officiar á "Sapucaia" e
outros jornaes do interior, agradecendo
a remessa para a Liga.

Foi escolhido para visitar as cscola3
mantidas pela _ ederação Espirita do Es*
tado do Rio o professor Vieira da Ro-
cha..

!

ATE AS
CREANÇAS
Sabem qual é o me-
dicamento de inteira
confiança para dar--
lhes saúde e robustez:

A incomparavel

EMULSÃO
DE

SCOTT
I Recusem-se os
I Substitutos

m

O THESOURO E AS VES-
SIONISTAS _

O sr. Joviti* Eloy csclarc-
co duvidas

G. sr. Jovit,. Eloy, director da Despe
sa do Thesouro Nacional, seiemificou
á 1* pagadoria, em solução a duvidas
levantadas, que somente as assignatu-
ras dos pensionistas c dos delegados
devem ser reconhecidas nos attestados
dc vida apresentados; sendo dispensa-
¦ilo o reconhecimento da firma dos com-
missarios, porque estes figuram nos at-
testados sob responsabilidade dos dele-
gados.

Uma queixa conlra a policia
do 5; districto

Por um filho do sr. João Esteves de
•Mesquita, foi-nos apresentada queixa
contra uma arbitrariedade do sr. Albu-
qtterque Mello, delegado do 5" districto.

O facto é o seguinte :
O sr. Estevcs de Mesquita é locata-

rio dos predios ns. 54 e 56 da rua Se-
nador Dantas.

Ha uns dias, o sr. Albuquerque Mel-
lo, pretextando não lhe haver o sr.
Mesquita apresentado as listas do mo-
vimento de entradas c saidas dos oc-
cupantes de seus commodos, multou
aquelle senhor cm um ¦ conto de reis,
multa que foi rebaixada a 100$ para
cada uma das casas, porque o sr. Mes-
quita fez ver á autoridade que lhe era líjus_.!*¦»» lIcv"50. ¦*¦.-»» baptismal
inteiramente impossível pagar tão gran-t*"^"*.0 de M"**". *>2 .h°^>

mm
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..alçado

M
Conforto por dentro

_________ W' fóra

8 e 40 Ií. Carioca; 134 Ií. lars»

A agenda postal da
Avenida

Um desfalque de 160:000$
Ha cerca dc oito dias, mais ou me-

nos," o director geral dos Correios foi
«cientificado de que algo de anormal
oceorria na agencia postal situada na
Avenida Rio Branco, nesta capital, a
cargo da fimccionaría d. Francisca
Hec-.

O sr. Camillo Soares nomeou, cn-
(ão, uma commissão composta do dr.
Oiugcnio Wandeck, sub-director da Con-
itabilidadc, e do3 funecionarios Erancis-
«.'o Elliot e Alvares dc Azevedo, para
íípurar a denuncia que recebam..

iA commissão, logo que iniciou os
iSous trabalhos, sabbado ultimo, consta-
itott a existência de graves irrcgulari-
dades, pelo que foram iramcdiatanicn-
te lacrados os cofres da agenda.

Proseguindo no exame, dos livros c
valoros sob a responsabilidade daquella
i-iinc.ioiinria, conseguiu depois apurar a
existência dc um desfalque que monta
a i6o:ooo$ooo, segundo ouvimos, sendo
que cerca de 100:000$ são dc sellos
desviados clandcslinaniKilc.

Constatou ainda a commissão que
desde o mez de maio findo a agente
pi*'rancisca dlcclc deixou de apreseníár
as contas do movimenta de vales e
venda dc sellos dc sua agencia.

A agciítc desappareceu, pois, desde
domingo, deixou de comparecer ao
Borviço, sendo, por essa razão, designa-
da para dirigil-a o amanucuse Erancis-
co Elliot.

O resultado do inquérito procedido
ipcla comniissão foi hontem entregue ao
dircclor geral dos Correios, devendo
este- lcval-o, hoje, offícialmente, _ao
conhecimento do ministro da Viação,
para serem tomadas as medidas neces-
sárias. _. .

Em torno desse desfalque tem-se fei-
lb diversos conunanitarios entre o pes-
soai dos Correios, opinando uns que a
culpa não cabe unicamente á agente,
mias tambem á Contabilidade dos Cor-
xeios.

'Sc esla cumprisse as suas obrigações,
certo a ag-nte da Avenidal não teria
dado tão avultado desfalque.

iA Directoria da Contabilidade ,por-
que não exigia daquella fimccionaría o
balanço mensal do movimento da agen-
cia c não confrontava a guia de entra-
da de dinhi-i-os .com a de pedidos dc
sellos ? ,.:' ,,,'Se assim fizesse, os cofres públicos
não seriam dcíraudados cm tamanha
irnlponlancia, defraudação esta que nem
.om uma administração de 1 classo po-
deria ter se verificado se houvesse uma
fiscalização regular.

Tivemos ainda hontem informações
fidedignas de qtw em algumas agencias
do interior eslão se reproduzindo esses
.factos escandalosos de peculato.

Cun.i radical da lepra. Para infor-
mações dirijain-se ao pliarinaccutico
Manoel Fernandes Lima, residente em
•S. João Nepomiiccno, E. de Minas —
llrasil. Apresenta prova scientifica da
virtude curativa dc seu Hansçnicida.
Extermina por completo o bacillo de
llansen.

6UARDA-GIVH.
ÍPor portaria do ministro do Interior

íoram concedidos 30 dias dc licença,
cm prorogação, ao guada de 2" classe
Philadclpho Nogueira c por portaria do
chefe de Policia, 60 dias ao dc egual
classe Mario Macedo da Silva Brito,
ambos com 2.3 dos vencimentos para
tratamento de saudc.

— De conformidade com a resolução
do chefe dc Policia fora:'.', excluídos
desta corporação os guardas de reserva
15S, José Guilherme Coelho, 1,17 Da-
ivid Januário llarrcto c 411 Antônio
Fernandes Pinto, por abandono dc cm-
prego, visto estarem faltando ao servi-
ço, sem motivo justificado, dcstlc 1 de
junho, não obstante lerem sido avisa-
dos para comparecer á esta Inspecto-
ria dentro do nraso de 48 horas..

O inspector concede aos referidos
Ruardas ora excluídos, o praso de 10
dias a contar desta data, para que fa-
çam entrega do armamento e equipa-
mento que sc acham cm seu poder, ao
almoxanfe desla corporação.

CASOATINHA for ever !
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Um flagrante bem cavado
PROMOVEU DESORDEM E DESACA-

TOU A POLICIA
Euclydes Moreira do Nascimento 6

¦ttm malandro atirado a valcntaço, que
mora na Estrada Real dc Santa Cruz,
a.540.

Hontem, mettcu-sc-lhe na cabeça ca-
far uns cobres á custa do Waldemar
'Amclio da Silva Nogueira, morador á
pruii Grccnbalgh n. 46, impingindo-lhc
como se de legitimo ouro fossem fei-
Ias, c a preço condizente, umas ordina-
trissimas abotoaduras de plaquei barato.

O. Waldemar não quiz ir na onda e
O Euclydes, indignado, aggrediu-O.

Acudiram, cnlão, em soecorro da vi-
ctimi os guardas civis 8.9, _..6 c 30S,* or. soldados dn Exercito João Gomesdc ühvc-ra e José Bezerra da Silva,pçonira os quacs lambem virou bicho odesordeiro, aggrcdindo?os a todos.

Subjugado, por fim, foi o Euclydes
levado de viuva alegre para o 14o dis-
itricto, onde o autuaram de flagrante.

O üteta passou-ta oa praça da Repu-

Embarque de reservistas
do Exercito

Por terem concluído o tempo dc serviço,
seguiram para as localidades abaixo 03 sc-
guintes reservistas:

Para Maceió: Carlos Moura, do 52° de
caçadores; Possidonio Izidro dos Santos, do
4o grupo de artilhcria! Julio Ferreira de
Almeida, do 3o regimento de infanteria;
Antônio Camillo dc Oliveira, do 13o regi-
mento de infanteria; para o Maranhão:
Luiz Badon da Costa, do 3o regimento de
infanteria; José Paes de Oliveira, do 13o
regimento de infanteria; José Ignacio de
Olivc ra, do mesmo regimento; Benicln Ale-
-andrino Vieira, do 30 regimento dc in*
fanteria; Vicente Antônio das Flores, do
mesmo regimento; para o Recife: Caetano
Manoel da Vaz, do 4o regimento de infan*
teria; João llaptista da Silva, do 1° regi-
mento de infanteria;; João Evangelista dc
Jesus, do mesmo regimento; Antônio Apo-
lonio .Barbosa, do 13o regimento dc infan-
teria; Josó Caetano dos Santos, do 3° grupodc obuzes; Antônio Ferreira da 'Silva, do
2« batalhão dc artilhcria; Qvlias Pereira dos
Síiíitòs, do Sü regünènto dc cavallaria; paraa liahia: Antônio Dias de Mello, do 13o
regimento de infanteria; José doa Santos,
do 3o regimento de infanteria; JacinthoRodrigues da Arniunciação, do-40 regimen-
to de infanteria; pat\. Cabcdeüo: Antônio
Severino da Silva, do ..-I" de caçadores;
Antônio Felix, do 3» regimento de infan.iterla; José Ignncin da Silva, do 4» rcri-
mento de infauteri.; para o Pará: Joaquim-acliari.s Cordeiro, do 3» regimento de in-
fanteria; Antônio ferreira de Moraes, do
9° regimento de infanteria; para o Natal:'Krancsco ApolHnario Dantas, do 70 regi-¦mento de infanteria; para Manáos; João
Salles de .Souza, do <l" grupo de artilhe-
ria, c 'Uimliaco Góes, úo 8o regimento de
infanteria.

TRATAMENTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FIGADO, URINAS

E INTESTINOS COM O

ERKESTO SOUZA
E.vtracto fluido dns tres no-

zes : Noz do Kola, Noz Vomicu
e Noz Moscada, contendo nintla
n MELISSA, o ANTZ c o GEll-
VAO—DYSPEPSIA, ANEMIA,
DEBILIDADE NERVOSA. Más
digestões, nuío luilito, peso do
.stomnao. dores do cabeça,

o' falta do appetite.
GRANADO & O.-l" de Marco. 14
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NO HOTBIi CENTRAL

Uma visita do prefeito
O dr. Azevedo Sodrí, prefeito mu-

nicipal, visitou hontem, cm companhia
de seu secretario, dr. Fábio Sodré, o
novo edificio do Hotel Central, cuja
construcção foi recentemente concluída
na praia do Flamengo.

S. ex. foi recebido pelo construetor
do edificio, dr. F. Ricdlinger, e pela
proprietária do Hotel, sra. Nicderucr-
ger, os .uaes o acompanharam durante
o minucioso exame que s. ex, fez cm
todas as dependências.
——mm$~m—mm——*—*—&*%—_

AMQFi HEF.OIGO
pela querida

FRANCISCA BERTINI
no ODEON, hojó

o paladino da arte puraü

Liquidando velhas contas
AGGREDIU O INIMIGO COM UMA

CADEIRA
José Joaquim Alves, branco, sol-

teiro, residente á rua Tenente Costa
n, 132, e Miguel Simão são dois anti-
gos e rancorosos dcsaffcctos.

Nunca esses dois homens se encon-
travam, onde quer que fosse, que não
trocassem tuna porção de pesados desa-
foros.

Hontem, mais um encontro tiveram
elles em um botequim do Meyer, Mas
desla vez a coisa tomou um caracter

piis sério.
Vives, ao ver Simão senlado numa

cadeira a um canto, dirigiu llie um 111-
sulto qualquer, que foi repcllido no
mp;smo tom. Mas o iiisultantc enfure-
ceu-sc com isso — naturalmente não
admittia replica — e avançou para o
seu desaffecto, dando-lhe algumas pau-
cadas com uma cadeira.

Simão ficou alguma coisa ferido e
foi medicado pela Assistência. Alve3,
quando pretendia fugir, fpi preso . con-
duzido para a delegacia ..o 19o districto.

PORTUGAL MODERNO
Este velho órgão da colônia portu-

gueza, inicia hoje, 10, de tarde, a sua
publicação diária. (Rs_86)'«_ > m» 19 o-. ———.
A LAVOURA FLUMINENSE

350..000 pela melhor
espiei»

Coube ao lavrador fluminense Ame-
rico Nogueira de Paula, na linha auxi-
liar da Central do Brasil, Estação de
Aveliar, municipiò dc Vassouras, o pre*
mio dc 25o$ooo, instituído pelo gover-
110 d^ Estado do Rio pela melhor espi-
gn de milho que apparcccsse na Expo-
sição de Bello Horizonte.

O governo do Estado mandou cha-
mar esse agricultor para pagar-lhe o
premio, folicitando-o egualmente pelofeliz exito dos seus esforços.

de importância, visto como nesta epoça
de difíiculdades muitas vezes se viu
obrigado a demorar ao pagamento ao
senhorio.

O delegado exigiu que a importância
da multai, os _oo$, fosse levada á siMe'do dislricto 'liontcm pela manhã, o que
o sr. Mesquita não pôde fazer, por
lhe ter faltado o dinheiro.

O sr. Albuquerque Mello, porém, foi
implacável. Mandou postar á porta de
cada uma das casas um policial, com or-
dem de não permittir a entrada c saida
de quem quer que fosse.

E' fácil prover os vexames que tal
gesto arbitrário causou, estando obri-
gadas muitas pessoas a não entrar em
seus commodos e outras, com 'respon-
sahilidades de empregos, prohibidas dc
sair.

Avisado pelo tclephone, o sr. Ser-
gio Teixeira de Macedo, amigo do sr.
Mesquita, providenciou. Foi d delega-
cia e nada conseguiu. Foi á Policia
Central _ lá foi-lhe dito que o que o
delegado do 5" districto fizesse estava
bem feito.

Então o sr. Sérgio Macedo valeu-se
de uma ordem dc " habeas-corpus ", que
lhe foi concedida, levantando assim o
"cerco" ordenado pela policia mosco-
vila do 5o districto, Ainda assim as
duas casas estiveram impedidas das u
horas da dia ás 6 da tarde. Os livros
dc assentamentos da3 duas casols de
commodos foram apprehendidos c lc*
vados para o 50 districto.'

Com o " habeas-corpus'', o delegado
abrandou. E' preciso uòr um termo a
esses casos de arrocho.

O sr. Mesquita achava-sc doente e
essa imposição do delegado do 50 dis-
tricto, causou-lhe maior vexame.
— ... , .,— .-_i---B.»-t>-<_?>-0_3-.i- K —
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Sociaes
DA1.4S INTIMAS

Fez annos hoje a senhorita Abigail de
Almeida, filha do er. José Pedro de AL
meida, do Corpo de Bombeiros, e neta da
Tencranda d. üioguina Maria de Almeida.

*
lí-zem onnos lioje;
O major Arthur Herculano de Almeida,

official do Ministério da Justiça;o estimado funecionario da Recebedo*»
ria do Districto Federal, dr. Joeé Fran-
cisco de Moura Jtmior, que será alvo, poreste motivo, de significativa manifestação
por parte de seus numerosos amigo».a senhorita í,ecticia Martins;a galante menina Maria de Lourdes,
filha do dr. Guilherme Cintra, advogado
do nosso «ro. Festejando essa data, os

e_i o qualreceberá o nome de G.tbino.a senhorita Nina Vasconcellos;—o ooademico 'Edgard Mendonça de OU-veira;
o menino Dylo, filho do 1° tecente

da Armada Manoel Alves de Moura e dcd. -Carolina Moura;*—o sr. João iyeneraotb, empregado 00
comniercio e presidente da Associação Cra-
phica do Rio de Janeiro:a senhorita Maria Gusmão Dias, J*annisia da Escola -Moinai;

—o sra. d. Margarida Alves Teixeira,esposa do coronel Benurdúio José Teixeira,funecionario aposentado da Directoria Ge-ral dos Correios;
o estudante 'Napolcão .Ernesto daoilva;o capitão Camillo de pSouza Guima-rães,_ conhecido industrial residente cai Pa-

queta.o joven João T.ourcnço França deAlmeida, filho do -capitalista Josó Gabriel
Lopej Almeida ;

j!» jjj _fj
NASCIMENTOS

O sr. Joaquim Cyrillo Dias, praça daBrigada Policial, teve o seu lar migmen.lado com o nascimento dc um filliinlio, nuerecebeu o nome dc I,otirival,

MANIFESTAÇÕES
O dr. Paulo Filho, official da gabinete dodr. Azevedo Sodré, prefeito do DislrictoFederal, teve hontom uma prova cari-nhosa de estima c solidariedade dos collcu

gas de jornalismo que com clle trabalharam
no Senado. Em telegramma collectivo, odr. Paulo Filho iccebcu hontem o seguintee expressiva felicitação:"Representantes da imprensa carioca jun-to ao Senado, sentimos grande satisfaçãoeni abraçar o digno collcga, felicilando-o
pela acertada nomeação cora que acaba deser distinguido. Saudações. — (a) AlfredoNeves, J. Rosa Junior, Julio Barbosa Vi.nato Corrêa, José Sueuando, I. BrissaeRaul Brandão e _,«« Soares.""S

O coronel Arni.au. dc Mattos, primeiro
tempo dirigiu. a succursal de Si Cliri_io.vao. recebeu hontem uma exoressiva _ií,i.SVíL-f _. r- ^«^SiSquando delles se foi desped r nor ter ilo seKiur para o Estado da Bahia, onde vac as
f-l™lJ_ °,™S0 de "'••"imstradtSrPara qui'

_ íi --mnTe am^d0 cm -õmniissão.
, .-,  E*".'!.me;dos manifestantes falou o coro-um officio assignado pelos mais emi- i "ci '"*'lrJ0 da Silva Ferreira, tliesourelro da

nentes dentistas de França, entre os „l«H! .,., Vlt- lembrando os serviços- Prestados pelo homenageado e a saudado nue
3-tp?_2_fea _•,',¦" seu í™!? aiiicno e dolí-i'

As victimas da guerra
EM BENEFICIO DOS DENTISTAS

FRANCEZES E BELGAS
Tendo o dr. Frederico Ej-er, presi-

dente da Associação C. B. dc Cirtir-
_iões-Dentistas, desta capital, recebido

quaes se encontram 03 nomes dos drs.
Cliomprct, Oodon, Cruer, Harden, Frey,
Amocilo, Choquct, Noguc Pont, Sauvez,
Viati,_ Roy, etc, pedindo um auxilio
pecuuiairo cm favor dos dentistas fran-
cezes e belgas victimas da actual guer-
ra, foi por elle aberta uma subscripção
entre os dentistas _ brasileiros, receben-
do de todos a mais franca acceitação.
Para facilitar o concurso de todos os
dentistas, acham-se nas casas Cirio e ,,,„,.,-- , _- ,.
Dental MFC, Co., desta capital, listas 1 ellcs - ."-_"-?- 5e,_flz«"™ ouvir,Ventre
cm que pode ser lançada qualquer
quantia.

Na ultima reunião daquella Associa-

do, terminou offcrc-cndo-lhc como lembrar.,ça uni Unteiro de orala, para que o raronel Armsaut tenha, cn seu gabinc-te. naItalua, sempre, presente na niem.ria os aií.gos companheiros.
O manifestado agradeceu .. expressiva pro-

\t.A "-.".'deraçao dc seus amigos, abra-çanao a todos e .-Scgurando-llies que seguianara o novo posto com cranilc tristeza dcdeixar um convívio dc companheiros lcacse do dignos auxiliares.

ção, concorreram para esse fim human!
tario os seguintes srs.: Emilio Dezon-
ne, Coelho c Souza, Guedes de Mello,
Frederico F.yer, d Margarida Ibs Grillo,
César Patinain, Xcnophonte Abreu,
Francisco Duarte, e Silva, Pedro Ri- jj, _.,.,.- ,,. _¦*„...„ 

'n 
, ..

chard Filho Agifa.o Cerqueira, Carlos se*._ic.ÍÍ líÒ.S°d_'Z&_*%,__%___
Santos, J. B. Gnrçao Ribeiro, d. Olga rnrlo-rausical", orgamzada iwlos respectivos

. secretario da succursal, Álvaro.'Vniorini, todos realçando osesrviços presta-dos a succursal oeio-eoronol Mattos.

CONFERÊNCIAS'
^a União Espirita Suburbana o sr. An-tomo Una tara, domingo próximo, umaconferência sobre a "Cominiiiiicabilidadc do»espíritos."

Iracema Gomes, Lincolnina de Iracema
Gomes, Raguzino Barccllos, etc.

As casas de artigos dentários Dental
Mfg. Co. e Julio Cirio tambem promet-
teram contribuir.

%S iL_ W-r.àZm rf\ _Ç|
As legitinins casemirns só na

CASA L0ND0N
Unico deposito no Rio, Ternos

sob medida
50$000, 60$000 e 70$000

Aviamentos de 1" qualidade.
Cuidado com os imitadores. A
nossa casa ó

RUA URUGUAYANA. 13G
-t_1 «p <oi+-«*Ki.

OS DESESPERADOS
_Ion*en na Santa Casa o

suicida da estnção dc
Cordovil

, Na iS* enfermaria, para onde havia
sido transportado ante-homem, cm cs-
tado desesperador, falleceu na madrii-
gada de liontcm Alberto Costa, que na-
quelle dia, cm sua residência, na Fa-
zenda Velha, estação de Cordovil, ten-
tara suicidar-se, disparando um tiro no
cranco, facto de que nos occupáinos
circumstanciadamciilc.

O cadáver do infeliz foi removido
para o Necrotério, afim de soffrcr au-
topsia,

1 ¦-Cg-«fr--*-___&-»-»-tlT_*-r.- 1

CASOATINHA for ever !

REVISÃO DO ALISTAMENTO
EDIS-TORAI)

Entrega do títulos
O dr. Sampaio Vianna, juiz presidente

da Commissão de Revisão Eleitoral, con-
t-inuará hoje, 110 edificio do Conse'.1io _, ,,,,_.,.Municipal, das 12 ás 3 horas da tarde, berto da Silva Cardoso

alumnos, •u
Hoje. ás 8 horas da noile, no salão dolirculo Catholico, o rcvmo. padre dr. Joãol.ualberlp fará a sua 15' conferência >laserio Qiieslocs biológicas", sendo esta so-oro — u fiiialisino exagerado de ücrgsone dos psychobiologos .

CLURS E FESTAS 
*

1p.ui asscmbliia gorai, realizada a 3 do cor-rente, foi eleita a directoria abaixo, parareger os destinos do "'Kio Club", cm igio*
Presidente, Gabriel Sampaio; vice.prcsi-dente, Carlos U. _..uotla; 1» thesoureiro,lArmando Lagoas; a» thesoureiro, J. D.'Costa Nunes; 1» sccrclario, Abel Fernan*

rJ5-,, fi ^cretario, AiiRiislo .Alves FerreiraConselho fiscal: Albertino Bastos, Frauclptco Bc.Yi!acaua e Attalo Ferreira.
' : ¦'

O "Bloco da Cavação", rcccntcmcnlc for-mado por grande niuncros de sócios dàUnião I"jiniliar", prospera sociedade comsede cm Jacanenaçua. realiza sabbado pro--Mino a sua fcsla inaugural. Essa festa quenromctte revestir.se de grande brilho e cn*lliusiasmo c dedicada no sr. Christiano Vazlinto, como lembrança da maguifica con.fere»i'ia pelo mesmo realizada uo3 salõesda União Familiar" e nue tão gralas re*cprdtiçocs deixou 110 espirito de quantos es-tiveram presentes.

UMA FESTA INTIMA _ Em c__lm_.moraçao ao ..O" anniversario do seu ma.liinionio o tambem por scr anniversariooc sua filha Annita o sr. Slorino, estima-do negociante de nossa praça, offereceu emsua residência, uo dia 7 do corrente, uma
SOircc as pessoas dc suas relações.

A parto thcatral, sob a direcção secnicado amador Thcophilo J. Massad, agradoubastante.
Ao terminar o espcclnculo, seguiu-se obaile, que durou até alta madrugada.

;Jj •!* *h
VIAJANTES

O .paquete italiano "Cordova", chegadohontem de llucnos Aires c escalas, trouxeos passageiro* Amaro Von Eniclm, Betelllc
.Tacqiicz c mine. Carmen, ouc vieram na¦i" classe.

a entrc_a dos títulos aos eleitores man-
dados incluir nas parochias de S. Josó,
Santo Anlonio, Gloria, Lagoa, S. Chris-
tovão, Engenho Velho, Engenho Novo,
Inhaúma, Irajá, Jacarépaguá, Campo
Grande, Santa Cruz e Guaratiba.

-4«D-0.

DB
Ernesto 5ouza

BRONCHITE
.oaquidão, Asthma.

Tuliercnlose pulmonar.
GRANDE TOKI.fl

atire d appcilie e prean* 3
lorca imiscüiar.
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O epilogo de uma scena de
sangue na Saude

A morte do "Garoupa''
Ha alguns dias, os jornaes noticia-

ram largamente uma scena de sangue
desenredada em uma tasca, á rua União,
na Saudc, e na qual cairá mortalmente
fcrido_ o conhecido e temido desordeiro
Francisco Antônio Pereira, mais conhe-
cido pela alcunha de "Garoupa".

Depois de medicado pela Assistência,
foi ' Garoupa" removido para a Santa
Casa, onde, liontcm pela madrugada,
veiu a fallecer.

Afim de ser autopsiado, foi o seu ca-
daver removido para o Necrotério da
Policia. ¦.. i» ca na» ii. ¦¦

Pelo paquete nacional "Itapuhv". .proce-
dente de Porto Alcsre e escalas, 'vieram 

nsseguintes pessoas: Jorge 11. Slark, Hum-berto lia Silva Cardoso, engenheiro Luiz
Joppe Gomes e tres filhos menores, PaulinaLeite de llarros e uma filha, Diogo de lio-raes, Mathilde Frizzi, Knolci Barreto, .Ma*

noel Rosa. Joaquim Neve9, Henrique Rodrf-
gues e senhora, Antônio Cunha. Virgílio
Ilamc, Gilberto Cerqueira. Odilon da bilvp»
Conrado, Vasco Taborda, Joaquim Ríb«t-
ro, Annibal Schleder e senhora, engenheiro'Souza Araújo, artista Helena Zaza, Pas-
choal Mancra e familia, artista Pepa Pi-
man « Alarico de Araújo.*

Com destine* a Jfanáoi, deixou, hontem,
o nosso porto, o paquete nacional "Ruy
Uarbosa", conduzindo estes passageiros:
C-rmclIa Duque Estrada, Carlos Otto «
senhora, Laura Siqueira, mme. Haroldo Fi*
gueiredo c uni filho, dr. Haroldo Figud*
redo, Octavio Andrade, D. A. Silva Olt-
veira dr. Durvaltccío Aguiar, C. Paula
Bastas, M. O. Carvalho Bastos, Manoel
Neves, Maria J. F. Azevedo e um filho,
Antônio A. Souza, José Azevedo Peloten-
sc, M, Dantas, Edison Flores, dr. Raul
Bastos, familia e uma oggregada, major J.
Pio -Santos, conego Mello Souza, sua proge-
nitora e uma sobrinha, d. Sebastião Leme,
dr. Arthur Fernandes, franca P. Silva e
um filho, Antônio Miguel, J. Elisio Cavai*
canti. Pedro Firmeza, H,- Firmeza, Manoel
Angelim, Antônio Silva Gomes. Josí Paes
de Figueiredo. José Adornas Araújo, Ma-
noel Fernando Graça c senhora, tenente A.
Joaquim Damasio e dois filhos, dr. Ma-
noel Lobato, R. P. Guimarães, dr. Ml-
gucl O. P. Azevedo, Edgard Schleder, ge-
neral Thattmaturgo Azevedo, tenente Mi-
gnel Ney Carvalho, os artistas Duque e
Gaby. A. Castro, L. Sá. Sophia Guerreiro.
Annibal Moura. dr. José Dantas, Manoel'_*• Pinto, IDaniel Mullcr, almirante A. Leo-
poldino Silva, A. Aloysio Silva e o tenente
J. Dias Vieira. *

De bordo do paquete nacional "Itapacy",
chegado hontem de Aracaju' e escalas, des*
embarcaram nesta capital as pessoas seguiu-
tes: Evangeliiia de Freitas, engenheiro
Ignacio Travassos e Manoel I*. Valentim.

Pelo paquete nacional "Anna". que hon-
tem zarpou para Florianópolis e escalas, se-
guiràm: Catharina Feder, Elvira Brandão
e cinco filhos menores; Anna Schaetfer, A.
Ecára, João Vienna c Cyriaco Christobal.

6
Para Aracaju' e escalas, partiu honlem

o paquete nacional "Itaituba", conduzindo
estes passatieiros: João Menezes, Flora Fer-
rcira Muniz, Eíoy de Moura. Saturnino Ra*
mos de Almeida, Violente Uastos, Hermann,
Wané, Jacintho Carneiro, Rubens Figueira.
do, Clarindo Mrranda, A. Cardoso. M.
Vasconcellos^ A. Lobão, Aloysio Vianna,
Salles Pinheiro, José da Cunlm, Joaquim
Pinheiro e José V, Mattos.

i»
O paquete nacional "Pari", chegado hon-

tem de Manáos c escalas, trouxe uS pas-
sageiros na i" classe.

*
Zarpou hontem para I.aRuna, o paquete

nacional 4'Mnyrínk*, conduzindo aa sc-
(íuintes pessoas: Aupusto Ribeiro Alves,
.Luiz P. Leite, A. Molposi, Josí Pimen-
tel. Arthur Calheiros e José Guimarães.

fi: Si *
REI/IGIOSAS

A Irmandade de 'S. Pedro o Nossa 'Se-
inliora da Conceição do Kticantado fcz*se
representar, hontcm,_ no embarque de d. Sc-
Ixistião Leme, arcebispo dc Olinda, por uma
commissão composta dos irmãos Th ei mo
Fiúza da Cunha, provedor: João da Kocha
S.ifllos, I" secretario, e Pedro Paulo Fe.--
rcira, i° vigário do culto.

MISSAS
Realizou-se ante-hontem, na eereja da

Immaculada Conceição, a missa <lc setimo
dia por alma do d. Maria Rodrinues Casano-
va, esposa do sr. Antônio Kodrigucs Casa-
nova, negociante desla praça.

Si
Será rezada hoje, Ss o horas, na ma-

triz de Santa Rita, a missa de setimo dia,
oor alma da senhorita Elvira Moreira,
terceira annista da Escola Normal, filha dl-
lecta do sr. Francisco Salvador Moreira,
funecionario da Alfândega do Rio de Ja-neiro.

* » ií!
-ATi__-IJ_l.NTOS

Falleceu. no dia . do corrente, a senho-
rita Elvira Moreira, 3' annisia da Escola
Xiirrnal e filha do funecionario da Alfan-
dega dn Rio do Janeiro sr, Francisco Sal-
vador Moreira.

A missa de setimo dia -pelo repouso de
sua alma, será rezida hoje, ás g horas, na
matriz dc Santa Rita.-¦m *-" »¦*_-—— , ¦——

Wfímm>^Stmi<^
\ GUERRA

MOVI MENTO' OPEItAIHO

Grêmio dos M.iehinistns
da Marinlia Civil

Reune-se liojo, em assemliléa geral
extraordinária, este Grêmio, para tratar
de assumptos de alto interesse para a
classe.

A reunião effectuar-sc-á ás 8 horas
da noite, na sédc social, á rua da Can-
dclaria n. 6g.

Sociodndo União dos Fo«
cuistas

Convidam-se os associados a compa-
receiem á assembléa geral extraordiiia-
ria a_ realizar-se amanhã, na sede so-
ciai, á rua Buenos Aires n. 159, para
Iralar-se de assumptos rle alta impor-
tancia de interesse da classe.

Uma «oní-roncin na Fe-
dernção Operaria

A convite da comniissão de propagan-
da-cívica, o dr. R. S. Teixeira Men-
des, medico, fará hoje, ás S horas da
noite, uma conferência, na Federação
Operaria, á praça Tiradentes n. 71. O
conforcncisla dissertará solire o thema"A Regeneração Brasileira pelo Milita-
rismo".

A conferência será publica.
¦-' — » ff_> _._-?!—I—. -,,,. ¦¦¦

Vamos ter mais alguns
predios

DS PROJECTOS DA ORDEM TERCEI-
RA DO MONTE DO CARMO

A Ordem Terceira dc Nossa Senhora
do Monte do Carmo entrou cm accõr-
do com a Prefeitura para a acquisição
das sobras de terreno provenientes da
abertura da rua Sylvio Romero, á rua
do Riachuelo. lavrando liontcm escriplu-
ra de compra de 416 metros qnadirados
dc terreno, por 8:^32$. Nesse local re-
solvcu _ a administração do Hospital
construir diversos predios para a ren-
da do seu patrimônio. iiitai
QUEM 1p*OI ?

¦MQ<>--a>4-flB

Um surdo -mudo ferido
O surdo-nuido Manoel Bâptista foihontem encontrado ferido no braço di-

reito e com contusões pelo corpo, no»*tenor da casa n. .7 da rua General
retira, Chamada a Assistência, esta omedicou e fel-o recolher o. uma das cn-fcnnarias da Santa Casa.

A policia foi informada do oecorrido.

GABINETE MESMERINO

ms If III1S PELO
IIETIIO

UMA SCIENCIA QUE SE FIRMA

NA RUA SETE DE SETEMBRO

Um actor ntropelndo por
um electrico

À imprudência do conhecido actor
Arthur Affonso de Oliveira fel-o victima
de um lamentável desastre hontem.

Pela manhã o referido actor tentou
tomar o electrico 176, na rua Sete,
quando o mesmo cm movimento, resul-
tando cair c ser apanhado pelo reboque
n. 1.1S3, que o feriu gravemente na
perna esquerda.

O actor Affonso de Oliveira, que faz
parta do elenco da companhia Lino
Ribeiro-Edmundo Maia, actualmente no
Tlieatro-Cincma Rio, de Nictheroy, e
reside á rua do Riachuelo n. 212, rc-
cebeu curativos na Assistência, sendo
em seguida removido para a Santa
Casa.

O facto, segundo os passageiros, íoi
Inteiramente casual-

Como no.ii_i_i.no3. lia dia?, ínstallou o seu
consultório no largo dn Machado n. 9,
lado da rua das taranjeir ;, o dr. Mon-
teiro, proficiente magnctizaUor muito co-
nliecido nesta capital, pelas i_.m_n.cra3 o
i-portantes curai cnia lom feilo.

O notável maRncti-udor, contrariamente
ao (\\ie se pódc suppor não sc uti isa de
ttues, não pratica o hypnolis.no, não faz,
emfim, -t r¦"•'__•"ií-;lio ímiToductiva dc .--"-
tos curandeiros e' charlátàcs qne por ahi
vivem, dc quando cm vez ás voltas com a¦policia. O dr. Monteiro limita-se a trans-
mittir nos enfermos n sua força magnética,
cert.-pmcntc privilegiada, estabelecendo o
equilíbrio em organismo:! depauperados ou
doentes. Nisso, apenas nisso, con*iste o seu
processo de tratamento.

E' preciso não confundir o mapactismo
com as "scieneias oceultas*1, praticadas pc-I03 cha.latãcs, com o intuito unico dc c-t*
iploração da humanidade, O verdadeiro ma-
gnetismo c unia sciencia."Praticada desde os .¦j-rirneiros tempos his-
toricos, pelo., magoa da Judca. o niagnctis-
tr.o propagou-se da t margem dn Kuphrates
ao Ugypto e á índia, depois dos sacerdo*
tes dc Isis, 03 padres du Deus dos Judeustforam seus depositários, e os christãos o
herdaram delles. Da Grécia passou á Ro-
nia e do Roma, dizem, ás GalHas. Suffo-
cada na sombra espessa em que cultiva-
vam os adeptos da edade média, n scien»
cia magnética renasceu, com Paracelso, que
a ensina ex-professo, e faz de'la a base
de _ unia nova escoki medica. Meio sceulo
mais tarde Von-llclmont consagra-lhe, em
(pura perda, quarenta annos de labores e
meditações, porque não ó cnmprehendido.
M-esraer, finalmente, no XVIII século, des-
cobre o magnetismo, que, depois dc mais
dc tres mil annos dc exame o controvérsia.
Conta hoje oitenta annos dc existência.**

Estas palavras Fão do sábio dr. A. Tas-
Ie, e foram escripteí em 1834.

E* fora de duvida, pois, que o verdadei-
ro magnetismo é uma sciencia, bem mais
difficil que qualquer outra, porquanto o
niagnctizador, além dos vastos estudos a que
é obriirado, precisa ter a força magnética
indispensável á sua pratica.

Possuindo grande força magnética ç ten*
do estudado durante jiui_.u_ annos a _ciea.
cia a que se dedica com especial carinho,
o dr. Monteiro tem feito curas importan-
ted, QVtiltando o grande numero de doentes
desenganados pcia sciencia medica. Estes,
principa'mcntei são 03 casos preferidos pelonotável scientista.

Talvez por notar a nossa incredulidade
o dr. M-omeiro exhibiu-nos uma infinl*
dade de attestados de doentes accommctti-
do. de graves enfermidades, dentre os quaestomi-ioi nota do, seguintes, que têm fir.
mas reconhecidas e todos oa requisitos Ie-
gaes. Eil-os : D. Maria Predosa Xessa, na

Ilenri.Coronel Figueira de Mello,mio Snedini, rua* Jardim llolanicb.' .1; José
.*er?'rí i'1'1 ^osta, rua do S. Christovão,4-4, Julio Pinto de C-.istro, rua D. Ma-rirnna, 214; J0s' de Oliveira Duarle; Ja-
.-.','. hl'? 

'ua.rt=. 
/ua Teixeira Junior,37, Cândida hreitas, filha dc Joaquim Jos.

R«ni_r*' i"""-;!0™'* Postal! Anlonio
.,!"!.?• tV*'',s*-**Pe Spedinl, rua Jardim Bo-......,, ,,0;; Aaíuuio nugusto Rnciia, ruado Bomfim, ;_; Scverma Ribeiro Cosia, rual.scoiat, 74J Anna Hioschmann, rua deb. jose. 46 e Padre Gonçalo Alves. Oteor dessa ultimo attcstadò, por ser solire-
t.an?crip.o"CS5an'° ° d',dl1*"*™* *™ vae

„„2„._ai:':v!ir"n- como me!o therapeutico eperante a religião.
Eu abaixo- assignado declaro c testeficomie fui cliente do illustre professor D.-Monteiro, e .que uo curió prazo de meu tra-tamento _fm testemunha de curas maravi-"asas, feilas_a luz da razão e da therapeu-lira mais racional c mais scmira rcconlieço,oue o magnetismo animal é uma das gran-p.cs forcas da natureza, semi-obscura aindanata a sciencia cuja apnlicação, segundo asleis da physica lendo única e simplesmen-

hii_-1n*q„„•bnoa fu,"cc""lal <'o organismoliumano, nao podendo em caso algum scrsenão lienefico. Dc minha parte confessoler melhorado om poucos dias de tratamen-•o oe nm .cnfraiiuecimento de vista, que(lata de mau de trinta annos c só absolutal.ilta de tempo nao me deixou continuar omçsmo. l-.slou convenci io aue com o tem-po, presenpto .pelo illustre operador conse-guina uma vista perfeita, julgo-me auto-rijado a dizer que o illustre professor, do-tado de um poder magnético curador adtni.riVí1 . r"_*:i .-*.-_; 1 ti-s.i . _ stinadio a curar pjor esle. me-
_5lV'J_.e.M!íUtlQ,-U cf *"""*•"« chronicas asmais rebeldes. Sob o ponto de vista reli-poso. posso affirmar que o magnitismo ani-mal. tal como o empreca o Dr. Monteiro,nada tem que ver com as chamadas scieneiasoceultas. A fcçao magnética, sendo de or-
£li. i«' •'"'".!'* c'fcilos Puramentephysicos. Nao e religiosa nem contraria areligião, pois que ella se bazea aponas no po-üi*r flludico oue possuem certos organismoscjohudos, de transnuttir a um organismoBliysiologicamente deseniiilihrp>pl- *¦ -i_—
joes da vida c da saude. Por conseirúinté,todas as pessoas, qualquer que seia soucredo religioso, não devem ter escrúpuloem tratar-se pelo magnetismo animal, que oprofe-sor D Monteiro exerce com Drdficien.cia « dignidade.

Ahi fica a minha opinião a respeito dostratamentos feitos pelo illustre operador.Kio de Janeiro, o de abril de iqis.
. ,. (a) PAPaü Gonçalo A-vÉs."Uepois disso, nada mais se faz mister di-zermos sobre o processo e a eíficacia dostratamentos. levados a effeito pelo conheci.*> magnetizador,

A LUTA NO MOSA E NO SOMME
Paris, 9 — (A. H.) — Communica-

do official das 3 horas da tarde:"Ao norte do Somme, a, noite passa-
da. foi assignalada por violentos cou-
tra-ataques inimigos ás .Josi.ões qur
conquistámos hontem e ante-hontem ao
norte do Bosque Hcm. Essas tentati-
vas custaram avultadas perdas aos ai-
lemãcs, que foram repellidos em todos
os pontos, menos num, onde lograram
reoecupar uma das trincheiras que oc-
cuparamo3. O ataque dado pelas tro-
pas fran.-ezas reconquistout porém, a
maior parte do terreno perdido. A nos-
sa progressão n-os elementos que o ini-
migo ainda oecupa prosegue activamen-
te graças a" emprego efficaz das gra-
nadas de mão.

Entre os Bosaue Hcm e o Somme,
os allemães estão agora bombardeando
com obuzes de grosso calibre as nos-
sas posições, onde nos estamos organi-
zando.

Na região de Chaulnes prosegue a
luta dc artillieria com intensidade, no-
tadanicu*e entre Lihons e a via férrea
de ChatUncs. Os aHeraães atacaram ahi
as nossas linhas, mas só lograram pe-
netrar mim ponto dos nossos, cleraen-
tos avançtdos, dc onde íoram immedia-
-(mente rechassados por um vigoroso
ataque a baioneta.

A' margem direita do Mosa, conilm-
teu-sc de noite cm volta da obra de
Thiaumont, onde o inimigo tomou pé,
após numerosos ataques por nós repel-
lidos. As nossas tropas acham-se, po-
rém, nas iiiimcdiatas vizinhanças da
obra.

A nossa artilhcria collocou enérgica-
mente sob os seus fogos a aldeia de
Fleury, onde effectuámos alguns pro-
gressos a granadas.

Um ataque do inimigo ás trincheiras
francezas do bosque de Vaux-Chapitre,
foi repcllido, depois de renhido com-
bate.

Um apparelho allemão, que pairava
sobre Ltincville, foi obrigado a aterrar
defronte das nossas linlias, e destruído
pela artillieria quando se achava 110
sólo.

Na frente do Somme, a 'nossa avia-
ção travou numerosos combates com
seis aviões inimigos, que, seriamente
attingidos, desceram bruscamente sobre
as suas próprias linhas.

Na noite de 8 para 9 do corrente,
destruiuios um balão captivo do ini-
migo.

Om avião francez lançou projectis
sobre o paiol de pólvora de Rettwell,
sobre o rio Necltar, c 150 kilos de ex-
plosivos sobre vários edifícios militares,
onde verificámos dois vastos incêndios
e diversas explosões.

Partindo ás 8 t|_ horas da noite e
regressando ás n horas e 55 minutos,
nossos aviadores effectuaram em plena,
noile um raid de 350 kilometros em
condições particularmente difficcis, pois
comprehendiam a travessia dos Vosges
e da Floresta Negra. Na mesma noite,
as nossas esquadrilhas de bombardeio
lançaram 44 obuzes sobre as "gares"
de Audun-lc-Roman, Lonptuycn e Mont-
zédy, e 88 sobre a estrada de ferro de
Tergnier e a "gare" de La Fere."

COSTUMES CHIC ?...
La Maison Nouvelle
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Aviadores francezes voam
sobre Mulheim

Paris, 9 — (A. A.) — Uma esqua-
drilha de aviões anglo-francczes voou
sobre Mulheim, bombardeando com
suecesso os quartéis allemães ali instai-
lados.

ti!
Querem a renuncia do sr.

Bethman Hollweg
Paris, 9 — (A. A.) — Dizem des-

pachos telegraphicos de Lausanne, na
Suissa, que os partidos conservadores
de Berlim estão empenhados numa cam
panha, com o fim dc obter a renuncia
do chancellcr Eethtnann Hollweg, cuja
politica está sendo francamente hosti-
Usada por Ioda a parte.«*
Não precisa do reclamo "LAMBA.
RY". Acua mineral natural. Depo-
sito Th. Ottoni 34 — X. 355. ...

*
Os russos evacuaram

Bitlis e Mush
Telrogrado, 9 — (Official) — Os

russos evacuaram as cidades de Billis c
Mush, na Armênia.

*
As relações franco-argen-

tinas
Paris. 9 — (A. H.) — O jornal "La

Liberte" num editorial publicado hoje
celebra e exalta a immutavcl amizade
da Republica Argentina pela França' e
presta, particularmente homenagem aos
argentinos que durante a grande guerraactual não hesitaram cm vir á Europa
derramar o seu sangue pela França. A" Liberte" recorda especialmente os
aviadores daquelle paiz que conquista-
ram logares de honra nas legiões fran-
cezas, e cita a esse propósito o avia-
dor Almenacicí que se alistou como
simples soldado e é hoje tenente, con-
decorado com a Legião de Honra, a
Medalha Militar, a Cruz de Guerra de
quatro palmas; os sargentos Etchebcrry
e Miramon, condecorados tambem com
a Cruz de Guerra, c os aviadores Lesca
e Puyscgur, que têm tambem prestadodedicados serviços á causa da França,
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UM TIROTEIO FORMI-
DAVEL

Pouco depois de íücia noito, ã ma
do Núncio viu-se transformada numa
praça de guerra. 'Bnam correrias de po-
licia, de guardas-civis, de populares e
uma gritaria inferaal do mulherio ré-
les. Depois, um toroteio formidável,
que veiu acabar na rua Marechal !Flo-
riano, tombando tun homem ferido na
perna direita.

A'quella hora, um indivíduo alto, de
cõr parda, entrou na cisa da decaída
Leonor Rocha, á rua de São Pedro nu-

minoro 343, « a aggrediu, sem pronunciar
palavra. A rapariga gritou, pedindo
soecorro e outras .mulheres acorreram,
gritando itambcm. A patrulha de cavai-
laria acudiu e o indivíduo cm questão
desarmou-, fugindo rua em fora.
Guarda^-civis vieram ea auxilio dos po-
liciaes. surgindo de todo canto popiila-
res, que saíram no encalço do dndivi-
duo. Este sacou de um revólver c fez
fogo.

Teve resposta immediata, com um
tiroteio sobre 'elle, 8, perseguido te-
nazmente, foi cair, ferido, nas imme-
diações da Pensão Nogueira. A Assis-
tenda lerou-o e até 1 o meia da ma»
nhã a policia não sabia o seu nome.

'A rapariga Leonor .Rocha foi ao 4"
distrioto, c ao commnssario de servi-
ço declarou desconhecer por completo
o seu aggrcssor, qu» ella pensa ser la-
drão.' 

Testemunhas do caso na raa Larga,
entre ellas o sargento da Armada Any-
sio Soa_es Cravo e um varredor da
Limpeza Publica, aceusam a policia, dc
ter ferido o indivíduo acima referido.

A' ultima hora soubemos que o indi-
viduo causador do conflicto da rua Ma-
reohal Floriano se chama Cândido Ar-
chanjo dos Santos, vulgo "Moleque
Santos da Favella".

O CASO DOS ESTU-
DANTES

Com o presidente da Republica con-
ferenciou, liontem, ás 9 horas da 001-
tc, o dr. Aurelino Leal, chefe de poli-
cia, que poz s, ex. ao corrente dos
distúrbios provocados pelos estudantes
contra a Light e das medidas que havia
posto em pratica afim de assegurar a
inalterabilidade da ordem publica.

 A' noite, o a° delegado auxiliar
foi informado de que alguns bondes ha*
viam sido assaltados e apedrejados nas
ruas Frei Caneca e Areai. Partindo
para o local a autoridade encontrou, dc
facto, dois electricos. abandonados na
ma Frei Caneca, com as taboletas arre-
'bentadas. O dr. Osório de Almeida fez
dissolver o bando de populares que ali
estacionava e determinou-aos condueto-
re3 que fizessem seguir os vehiculos, no
que foi obedecido.

A' ultima hora falámos ao 20 delega-
do auxiliar sobre o policiamento de
hoje. Contou-nos s. s. que o chefe de
policia reoommendára toda calma, que
os seus auxiliares agissem com pruden-
cia, evitando, por bons modos, que ¦ os
estudantes sc excedam. S. ex., porém,
não permittir.. depredações, sendo pre-
so todo aquelle quo tentar inutilizar os
bondes.

Rccommendou ainda o chefe de po-
licia que os delegados devem prender
e processar todo o indivíduo encontra-
do armado.

A policia tem de promptidão nos quar-
teis forças de infanteria e cavallaria,
além de 100 guardas que permanecerão
na Central.

Exploradores presos pela
policia

A policia do 9° districto teve denun*
cia de que na casa n. 187, da ma Af-
fonso Cavalcanti, Maria Joaquina, co-
nhecída intrujona, explorava a credu-
lidade de uma boa dezena de incau-
tos, praticando o falso espiritismo e
extorquindo dinheiro da sua clientela,
por esse meio.

Na madrugada de hoje, o commissa-
rio Mario Nogueira, de serviço na-
quelle districto, acompanhado de agen-
te", guardas e policiaes, deu busca á
casa indicada, conseguindo prender a
exploradora e mais 17 indivíduos que
na oceasião se achavam cm "sessão".

lima scena extra-programma
... Ê Á Í)AMA""_nSfOSKOü A

. PLATÉA COM UM GIí-TO..'Foi num intcrvallo da segunda sessão.
A platéa do S. Pedro, o legendário
theatro do largo do Rocio, não apre-
sentava a animação dos dias anteriores.
Havia pouca gente. Súbito um cava.
lheiro alto, num terno talhado á 1110*1defna, cinzento, atravessou-a duro come
uma tocha. Parou na terceira fila dclado direito, tocou o honibro dc uni
cavalheiro de cara raspada c pinec-m*e passou-lhe uma tremenda descompos-
tura. Ha protesto dos espectadores vi.zinhos e todos os olhares se voltam paraum camarote da esquerda, onde umadama loura gesticulava, apontando ologar onde a. scena se passava. E, de,repente, quando maior era a curiosi.dade, a dama ergueu-se uo camarote esolenne e grave voltou-se para a platéafazendo com uma das mãos um gestaque não fica bem a um homem, quantomais a uma mulher...

Uma esrondosa vaia irrompeu e cava-üiçiro e dama, deante do escândalo, 1..solveram sair.

w.-° ° panno e*'''»""-s= c o dynamuhumano começou a funçcionar.O que ainda íalta a esse instrumento do que chamam "Irteratura** 
própria islo ãobras, techmeas que lhe sirvam 'de tc-trtautorizado. .0 repertório, por ora, 6 sim.plesmcnte insignificante, para se não _lí-zer nullo. e o sr. Barrios com o fim devariar o programma em que havia umconcerto" em lá menor, de Arcas, "con-

certo sem vestígios de forma preceiliuilaçliou de bom aviso—máo aviso, dizomo'lios— tocar um trecho de Mèndelssóhn, o_tro de «.honra e outro dc llach I...Para tanto o violão não pódc nem di*'ve afoitar-se; a sua estruetura não per-raitte melodia em "legato"; a corda si'ia"bra e as vibraçBes apagara-se uuasi 11111dc repente.
Entre ps sons es reproduz inevitave'solução de continuidade que empresta ilinha melódica o feitio de uma série di

pontos. O canto e3tá na impossibilidadi
de se manter "tenuto", como snecede nainotas homophonas era prolongamentos pelsligadura-, ou mesmo ns de valor longo.

O "Prinlemps" de Mendelssollin pòz bcitclara a impotência do violão cm ecmcllun.
tes conjunturas,

A Sar.ibnnd.i de llach c o Nocturno dlChopin assim dcioriuados nos suirgcriait
uma reflexão c cra se o sr. Barrios, pretendendo elevar o violão 4 altura dos ela-sicaa da musica, não rebaixaria oa classL
co_ ás imperfeições do violão.

Dado este pequeno cavaco, cumpre-no.
dizer que o sr, Barrios (cz as delicias dc
auditório, pouco numeroso e de c_úl, qutllie retribuiu com oppl.iusoa intensos, 3
bri-ianlissima execução das peçaa do pro-
gr.imma. -

rnmi m * »
DE HESPANHA

Os negócios de Marrocos
Madrid, p — (A. H.) — 0 conse-

lho de minisíros,. (jue se reuniu de tar-
de, traitou exclusivamente da siluaçãe
em Marrocos e das economias que vãi
ser feitas no orçamento daquelle pro
tectorado,
DB IIESPAKHA
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EM GUARATINGUETA'

Incêndio no predio da Es«
cola Normal

S. Paulo, 9, (A. A,) — Na occisiãí
em que se procedia à limpeza do nova
predio onde será installada- a Escola
Normal de Guaratinguetá, hoje, cedo,
foi notada crande quantidade de fuma*
ça que partia do porão, perto da cs-
cada.

Os empregados, descendo, encontraram
uma porção de sarrafos em chammas,
niechas embebidas cm kerozene e pa-
lha, etc. 0 fogo começava a apanha:
o pavimento, quando foi descoberto,
sendo logo suffocado.

Minuciosas Informações foram im-
mediatamente enviadas ao dr. Oscar
Rodrigues Alves, secretario do Inte-
rior.

Esse facto tem sido còmmentadissi-
mo, devido á circumstancia dc havet
recentemente ardido o velho predio da
Escola Normal de Guaratinguetá.

O secretario do Interior ordenou
que fossem suspensas as aulas até que
seja o caso convenientemente apurado,
sendo aberto a respeilo, rigoroso in-
querito.

AS REGATAS DE

CONCERTO DE VIOLÃO
Assistimos hontem oo concerto que o vio-

lonista paraguayo sr. Barrios realizou no
salão do "Jornal do Commercio".

_0 sr. Barrios dera, Ita dias, tima nttdi-
ção especial á Imprensa; a ello não assis-
tímos, porque o iconviy*. como cremos, ex-
tensiro a todos os ¦chronistas, não chegou
á3 mãos dc quem estas linhas escreve. Isso
fez que a agradável surpresa, já tida pelosconfrades, se> demorasse de alguns dias pnrao rclardatario que, assim, não vê outro
recurso senão acreditar, a respeito do sr.
Barrios e do 6eu violão, o ipie o leitor
já lera cm ponderadas c alheias resenhas.

Façamos, pois, coro aos elogios geraes,reforcemos a intensidade harmônica, reco-
«liecendo no si*, -larrios um exímio gui-tarristii, que fere as cordas do seu instru-
mento com a alma de um artista, com os
dedos de um virtuose, com a intelligeneia
de um musicista,

O violão, aqui no Brasil, mormente, pelointerior, é o companheiro inseparável dos
noctivagos dados a "serenatis.as"; os ser-
tanejos appeilidados "--esteiros", pernascruzadas, -enapêo á bajnda, cantarolam suas
modinhas o smliasinlias casadoiras. lúntòam
suas c-deixas entrecoriadas dc ais, longos,
demorados, agudos e acordes compridos, qnesobem das profundezas do bordão aos pín.caros da "prima". O violão, por lá. dissonão passa; faz um leve c resumido prelúdiode baixos entre tônicas _ quintas; ás vezesesboça um curlo e gemebundo psalmodiar,e. emra a acompanhar a voz do "seres-
teiro".

Para os que nos sertões do Urasil, oumesmo pela esquina de alguma rua soli*taria dos suburbios, a horas entradas da doLte, se habituaram a ver no violão um instru-mento falho de recursos, a audição das
peças, musicaes, tangidas pelo sr. Barrios,sobre ser a mais agradável das stirprc=asserá a prova concliidenle de que o Tiolãoe dieno de assumir, de par com os seuscongêneres, certos prccalços que lhe cabemno terreno da arle.

hcC^OD-ift-Bb

Atropelado por uma car-
roça dos Correios

Quando passava pela rua Frei Cane-ca, esquina da de SanfAnna, guiandoo seu carro, Antônio de Paula Barreto,
cocheiro do Correio Geral, atropelou ooperário Camillo de Carvalho, portu-g-ez, e residente á rua S. Pedro ..oo.íCamiilo recebeu alguns ferimentos,
nesse desastre, c foi, depois de medica-do pela Assistência, removido para aSanta Casa.

A policia do I2-- districto prendeu ococheiro culpado e autuou-o em fia.
Rrante.

De Portugal
Lisboa,¦a 9_~ (L_** A.-) — Em scunumero de hoje, "'A Capital", publicanm consla, dizendo que o Partido De-mocratteo, attendendo á -Ctual sihra-ção. politfca interna, resolveu adiar aprojectada revisão cansüJtncional sen-

... do nessa resolução apoiado pejo Parti--_ do Evolootonista. ^^

Realizam-se, no próximo domingo, na
enseada de Botafogo, as grandes rega-
tas do campeonato do Rio de Janeiro,
promovidas pela nossa Federação do
Remo.

Como sempre suecede, o publico des*
ta cidade, na perspectiva de uma festa
náutica do valor daquellas que lhe sa-
be proporcionar a importante institui-
ção, anecia pelo dia promissor em quo
lhe será dado apreciar o desenrolar de
r.ada menos que 16 parcos valcntemcn-
tc concorridos.

Vários clubs de regatas, no intuito
louvável de nbrilhantar os concursos ao
mesmo tempo que cuidam coin carinho
do conforto de seus sócios, levarão bar-
cas ao delicioso recanto que se abriga
sob o Pão d'Assucar. Por emquanto
sabe-se que o C. R. do Flamengo, o
Boqueirão do Passeio e o Natação «
Regatas fretaram respectivamente as
barcas "Visconde de Moraes", "Seti-
ma", c uma cujo nome ainda se não co*
nhece.

A directoria do ultimo destes nomeou
as seguintes commissões para servirem
na barca:

Porta — José Guimarães, Armando
Machado, Carneiro Leão c Gastão Caha.

Barca — Carlos Medeiros, Daniel
Cunha, Bartholomcu Pombo, Nun'A'va-
res de Azevedo, J. W. Rudolph Bug.

Recepção — Imprensa e representa-
ções: Octavio de Mello, Fernando La-
cerda, Carlos Gonçalves, Alex. Cunha,
Ariovisto Rego e Arthur Campos.

Recepção dc convidados — Fonseca
Tellcs, Zcfcrino Bastos, Julio Tibau,
Virgilio V. Dias, Julicn Hoffmann,
Manoel T. Novas, Jayme Martins Tei-
xcira, Lamartine P. Alves, coronel
João Costa, I-Iuascar C. Figueiredo, Au-
gusto Caseaux, P. C. Lamothe e Ar*
thur Leitão.

Musica — Fernando Lacerda.
Direcção das regatas — Arlhur Ale-

gria e C. Leão.
Direcção geral — Carlos Medeiros.
Quanto ás balisas para os parcos

constantes do programma já por nós
publicado, cilas, na ultima sessão do
conselho da F. B. S. R. ficaram, me*
diante sorteio, assim distribuídas:

i" parco — Brasil, i; Jara, 2; Bel-
lita, 3.

2o parco — Tdylla, i; Ischion, a.
.1° .areo — Jacyra, li Asteria. 2.
4o parco — Clotilde, 1; Iri, 2; Guy,

3; Lívia, 4; Midosi, 5; Irajá, 6; Mu-
cury, 7; Ruy, 8.

5o parco — Rio Branco, 1; Tamojfo,
2; Juruá, 3 ; Boqueirão, 4; Barroso, 5;
Pereira Passos, 6.

G" parco — Irany, 1; Ruy, 2; Ciu-
mento, 3; íbis, 4.

7a parco — Brasil, 1; Jeda, 2; Al-
zira, 3; Cacique. 4; Grenhalg, 5.

8o parco — íbis, 1; Mucury, 2.
o" parco ¦— i" esc. do C. Mari-

nltciros, ij Floriano, 2; Barroso, 3;
E. de Grumctes, 4; Paraná, 5; 2" esc.
do Minas, 6; Bahia, 7; 20 esc. do C.
Marinheiros, S; i° esc. do Minas, 9;
Deodoro, 10.

10o — parco — Caturrita, 1; Iscliion,
2; Águia, 3; Caetc, 4; Tapuia, 5; Ma-
rilda, 6; Glyccria, 7; Musa, S

11o parco — Campeonato
1 -, Albatroz, 2; Cinco
Passos, 4.

12o parco — Mucury, 1; Irany, 2;'Mar.-iá, 31 Ciumenin, 4; Midosi, 5.
13° parco — Bellita, 1; Jara, 2;

Mará, 3.
14o — parco — Ipê, 1; ícaro, 2;

Naise, 3 ; Lco, 4; Mara, 5; Milo, 6;
Nilo. 7.

15° pareô — Pourquoi Pas, 1; Bo-
queirão, 2; R. Branco, 3; Pereira Pas-
sos, 4.

16o pareô — Asteria, 1; Imperia, 2;
Jacyra, 3; Lygia, 4; Salomé, 3; Es-
ther, 6; Nelta, 7.

Concorrendo para auirtr.ent.ir ainda',ajs o exito dos concursos, a Socie-datle Philatelica Brasileira, offereceu áF'i ?-,,**!• -'.l,m vis,°so bronze inti-lado Le Vamqueur", offerta que foiexplicada no seguinte officio:
. 

''Extremamente 
penhorada esta so-

piedade, pela prova de gentileza des=ainstituição, offerecendo a sua sala paraque ne.la se realizem as suas sessões eapenas como uma diminuta prova de
gratidão para lembrar-vos que cm oada•ócio da Sociedade Philatelica existemn amigo da Federação do Remo, venho

em nome da mesma sociedade offerecer
esta lembrança, para ser conferida como
premio ao vencedor dc um dos parcosna próxima regata, conforme deliberar o
Conselho que tão sabiamente presidis.Aproveito o ensejo para apresentar-vo.
os meus protestos de alta estima e con-
sideração. — Augusto Elysio dc Souca,
secretario. "

Sorteando-se o premio pelos parcosdas regatas, clle coube ao 50 parco, de
yolcs a 8, de novos.

.0 presidente da F. B. S. R. con-
vidou para comparecerem ao pavilhãole honra, o presidente da Republica,
prefeito do Districto, c varias autori*
dades de destaque nos círculos poli'ticos.

Os convites para os pavilhões serãoencontrados nos clubs confederados enão na secretaria da F. B. S. R.

O ministro da Fazenda autorizou :restituição de direitos pagos a maioi
pela Companhia Paulista de Estradaide Ferro.

Alfândega
O commandànte do vapor hespanliol . . d\iatrustegut, entrado em 1. de julho ultimo,foi responsabilizado pelo pagamento dos di-renos cia mereailoria extraviada dos volumesimportados por l'_rnandes Y. Alvarcz.— Foram delondos os sesuintes pedidoiae .restituição de direitos nairos a maior:-qciedade Anonyma litablissements Ameri.

f-M,-*?™'""'* ,,S,46': ?¦¦ P- dc Sou" * ***.106S385; Gonçalves Caninos & C„ 24S0SCe Janot Rody a C, 7..US764. '
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O direclor.presidente, Alberto Somii;Fonseca,

O escrev3o. Pirmine do Cantuaria.
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?ATHE'
U TEMPLO DAS CELEBRIDADES ¦ =

Diügo^on
Destróe o máo hálito

U/\ IX? Apresentação fjr\ ft?nUUCi sensacional flVAJJ-J

O maior drama realista
deste anno

O melhor trabalho mimioo dos dois f a-
mosos artistas

E-GHIONEe BELLA
HESPERIA

Seis actos de profundo estudo da psyco-logia e dos costumes dos
APACHES RUBROS

IHP* A trindade: Za-La-Mort—
Ca.sque D'Or-~Za-La-Vie
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de esníeralda", peça de complicado e erre-batador entrecho, de scetiís fundamente emo-cioirantes, em cinco possantes actos, e "0
dr. Norton" ou "Abnegação de um me-dico , romance de lances intensamente emo-cionantes, repleto de scenas de amor e íe¦paixão, magistral trabalho da fabrica Uni.versai, que se esmerou na confecção dessefilm. conseguindo apresentar uma obra dl*
gna de ser admirada.

Circos
* * *

ltealiza.se hoje, no circo Piérre, proiho-vido por uma comuiissão de cavalheiros,tendo a frente o capitão Oldemar Lacerda,ura grande fostival, em homenagem ao di-rector do circo e cujo iproducto total rever-tera em favor dos soldados cegos da França.
dr. Albert Beaumont, orador official,fará entrega a rar. Piérre dc ura seu busto,

photograpliado ao natural.
Os bailarinos prof. Julio e mlle. Annita

Jaquier, dansarão o tango argentino, tal qualse baila nos salões de Paris e na própriaRepublica do Prata.
*

No circo4 Spinelli annuncia.se para hoje
uma grandiosa c attraente funeção.

Serão cxhihidos os trabalhos mais nota-
veis da troupe, terminando o espectaculo
pelo melodrama de Beniamin de Oliveira,
com musica do maestro Paulino Sacramento— A vinsança do operário.-m -

MUSICA >
TlTÍÕ~I)51{TT0'ãÒ-MlI<ANO-GOMKS -

Por motivo de força maior, fica transferido
nara domingo; - 13 do corrente, ás mesmas
lioras, o primeiro concerto do trio Barroso.
alilano-Goincs. quo devia realizar-se hoje,

Concertos
A brilhante pianista Nininlia Leão Vel-

loso, dilecta filha e discípula do professordr: Godofrcdo Leão Velloso, dará ás o ho-
ras da noite de 2.1 deste mez o seu Recital
de piano, no salão nobre do "Jornal dot otnmercio", desempenhando o seguinte pro-
gramma :

— Sonata em Ia bemol, op. no llcetho-
vênj II — Krcislcrian.-i n. 2, Scluiinann;III — a) Ave-Maria. Xrízt: b) Aux cyprís
de Ia Ville d'!Cste, Liszt; IV — a) Nocttir-
110,-op. ^8, n. 2, Cliopin; b) Bailado, op,
47, Clioniii; c) Im-promptu. op. -ú Choplni
dl Kstudo, op. 25, n. 5. Cliopin; V — Coin
dei enfaiits: Suite, Delmssy; 1) Docto:
Gradus ad Pariiassuiu, Dcbussy; 2) Ber-
çeuso des élcphants, Debussv; ,i) Sérénadeá da poupée, Dcbussy: 4) ta neige d.inse,•Debussy; 5) Lc petit berger, lMiussy;
6) (.olliwoçi;'! cakc-walk, IDehussy; VI —
En reve, II. Oswald; VII — Aprís-midi
de Dimanclie,
les orangera, J

Varias',

. Ditpont;
Turina.
* * *

VIII — Sons

Com o programnia uuc eslá organizado
Para a recita dos autores da revista "Stá
salva a pátria", Hnstos Tigre. Rego Barros
e Carlos Bittencourt, fica o mesmo um
espectaculo do sensação. O programnia i oseguinte : Representação do "lev-er de ri-
dcau , gênero dc pequeno theatro, intitu-lado — "Ciúmes da Estrella?, representa-do ,por Filomenti lima e Clemente Pinto;Os olhos", grarid-guignol a propósito, pelnsarhstas trama Pola, Romualdo Figueiredoe Carlos Abreu; ura grandioso acto de "ca.
baret", pçlos artistas do Club dos Tcncn-tes do 'Diabo, inclusive a graciosa coujile-tista Carmen dei Villar; o imitador do bellosexo Mirko c os ducttistas cômicos italia-nos Los ;Minervini; grandioso Intermédio,
pelos artistas da companhia Ruas, CarmenOsono, lida Stichini, üertlia Miranda, Rol-
dão, Joaquim Prata, Arthur Rodrigues, c

ninis Salles Ribeiro, Edmundo André,. H-
lomena I.ima e Brandão, o popukuissimo.
num novo monólogo. A couphtista mexi*
cana Rosita Rodriguei fará os números de
canções de estylo, com decorações e pro-
jecções adequadas. - O caracturista Ivan ia*
rá caricaturas a propósitos. Conforme sc ve,
é um proRramma quo vae fazer com quc
o Anvollo apanhe uraa das suas mais extra-
ordinária! enchentes.

O professor ilerman, que actualmente
trabalha no theatro S. Pedro, realizando
as mais extraordinárias experiências com
electricidade, entre ellas a de fazer passar
pelo próprio corpo uma forte corrente, an-
nuncia para amanhã uma experiência sim-
plesmcnte assombrosa.

Propõe-se aquelle artista, com um choque
electrieo calculado, fazer adormecer uin «a-
valheiro por 24 horas.

A experiência terá inicio na segunda ses-
sio, sendo o cavalheiro, depois de ador-
mecido, colioeado em uma cama e exposto
ao publico no saguão do theatro até & hora
da segunda sessão de sexta-feira, quando
então, cm presença dos espectadores, o pro-
fessor Ilerman fará despertar o paciente.

O grande illusionista I<a 1'ollette. e o
próprio dr. Herman comptetarSo o pro»
gramma do espectaculo, com., números intei-
ramente novos.

•<? Sabemos que o sr.' Alvarenga Fóii*
seca. de combinação com os artistas Olym-
pio Nogueira, Pinto Filho c outros, esta
tratando de organizo? uma companhia do
revistas, para trabalhar em um do nossos
theatro!.•fr Catullo Cearense, o conhecido vale
popular, escreveu uraa peça de costumes ser-
tanejos, a que deu o titulo — "Flor de
santidade".

O applaudido autor do " Marroeiro" ia
leu sua nova ¦produt-ç,3p a tun grupo de es-
criptores e artistas, que receberam boa im-
pressão da "Flor dc santidade".

-#* A companhia portugueza 'Ruas, quo
com tanto exito trabalhou no_ Apollo e no
Recreio, reapparecerá cm dois únicos es*
pçctaculos, no vastíssimo Republica, estrean-
do com a revista de grande exito — "Rosa
Ttráhna", a peça que maior' suecesso ai-
cançou de todo o ropertorio da companhia.
Os espectaeulos serão; por sessõea,# haven-
do "matinée" no domingo e á noite duas
sessões. A companhia embarca para Lisboa
no vapor "Desna".

No dia 2 do corrente inaugurou-se,
em Porto Alegre, o novo theatro Petit Ca-
sino.

A inauguração foi feit-a pela companhia
dirigida pelo actor dr. Christiano de Sou-
za, com a peça cm tres actos, intitulada —
"Eu arranjo tudo", original do dr. Cláudio
de Souza.

No Recreio, da capital no-graudense,
estreou, a • 31 do corrente, o cançonetistn
brasileiro Eduardo das Neves, que traba*
llir, cm companhia da caiiçonetista A-rmin.
du Sanlos.•<? A empresa dos irmãos Petrelli pre-
tende fazer voltar n Porto Alegre, ¦ onde
alcançou grande suecesso. a companhia Al-
fredo Silva, que se neba em Pelotas. ,

O maestro argentino Juan Batista
Massa compoz uma opera cm um acto "I/e-
vaso". Aproveitando a estada dos srs.
Messager c Iveroux em Buenos Aires, o
nutor desso tralralho fcl-o conhecido dos
mesmo?, quo emittiram a respeito opinião
favorável. Em visla disso, a empresa do
theatro Cnlon acccitoti a novu opereta para
ifazel-a cantar na temporada do próximo
anno.

Tclegramma da Agencia Americana:
S. Paulo, g — Estreou honlcm, no Then-

tro Municipal, com a comedia de Alfredo
Capus, "La veinc", u companhia drama-
tica franceza do actor I-ucien Guitry, com
franco suecesso. O theatro estava repleto,
sendo muito app.am.id03 todos os artistas.

tii a _____ LUVA PRETA", í Praça TiriÉs, U
COMMERCIO

Kio. 10 de agosto de 1016.
NOTAS DO DIA

- JA, -10 meio-dia. deverá realizar-se aassembléa da Companhia Mineira de üner-gia Electnca.
-No Conselho de Compras da Marinha,termina amanha o prazo para o recebimentooe propostas para o fornecimento geral no-cessario ao serviço e consumo ordinário da¦Armada; na Superintendência do Serviço detimpcza Publica e Particular á 1 hora datarde, para a acquisição do 100 caixas desti-nadas á coltecta do lixo da limpeza publica,e na Direetoria Geral de Obras e Viação daPrefeitura, ás 2 horas da tarde, para o calça-mento a parallelepipedos sobre base de ma-cadain, da rua General Argollo.
As companhias Mercado' Municipal do Riode Janeiro e Transporte e Carruagens ini-ciam hoje o pagamento do dividendo desuas acções.

ASSBMBLÊAS CONVOCADASmanco Evolucionista, dia 11, áa 2 ho-ra».
Empresa -Balneaiia do Rio de Janeiro,dia 11, a 1 hora.Companhia Marcenaria Auler, dia 14.Companhia Cervejaria Brahma, dia 14, ás2 horas.
Companhia Predial America do Sul, dia23 as 2 horas.
Antônio Jannuzzi, Filhos, e Comp. dia2<4> as 2 horas.
Sociedade Anonyma Estamparia Leão,dia, 26. as 3 horas.
Companhia Estradas do Ferro Federaes

Brasileira (Rede Sul Mineira), dia 30.

CÃES DO PORTO
<„« ^t? d?' """r-* • embarcações que se achavam atracados 00 Cies do Port»(no^rechojntretu. > Compagni, du Port.) no dia 9 de agosto de 1916. ii 10 h"cai <U manhã.

KMBAR CAÇOES

AlUAJUtU «AÇÃO OIMI.VAC.OtS

Vinde ver os famosos capítulos: Ar espera de Za ta"Mon — A Taverna da Rã—Desafios e insultos na TascaDuello á faca entre apaches—Assassinato de Za Ia Vie
por Casque d'Or—Na Alta Roda—Millionarios apaixonados—O suecesso de Hesperia—Fulminante e inesperado en-
oontro—Paixão de apache, paixão rubra—O segredo de Za
Ia Mort—Na Penitenciaria—A morte apparente—Hesperia
no Circo Walter—Palavra de apache, prmessa cumpridaNova vida—Esquecimento do Passado Tenebroso—Nos
Pampas !

'" 
Hoje o grande triunvirato apache im-

pera e applaudireis

fihione.._ Hesperia..... Zambucini
»-^_®>^S&><&__&.-&__i>-*^_a-4__l_..map!i

tft" re jxu*t/KV( aS-am_—3_z£B
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CARTAZ DO DIA
Theatros7

CARLOS GOMES — "O diabo a qua-
tro" (revista). .V« 7 3U e 9 31-4•

PALACE-TIllEATillE — Addio giovinesea
(operela). A'e 83I4.

RECREIO — "A linda funccionaria",
(comedia). A's 7 3(4 e 9 3|4-

REPUBLICA — SettEei cincmatographi-
cg» t variedades, doa 7 ás 11.

S. JOSÉ' — Espectaculo da companhia
Molasso. A's 7, 8 3I4 e iui|j.

S. PEDRO — Espectaculo da companhia
Hermann. A's 7 3|4 « 9 3U.*. # *
Cinemas ,

AVENIDA — A vingança tra_ica (troge-
dio).

IDEAL — ylliiioj tenebrosas (drama); O
Pigueno Proiectcr (drama); Bebe vem de
raris (comedia).

ÍRIS — O roubo da esmeralda (drama);
l/JlmffliJCÍi* de um medico (drama).

ODKON — O X iifsro (drama); ^mor
Heróico (drama).¦PATUE' — Almas tenebrosas (drama).# #
Circos
¦» — ¦«

PllíRRK — Funeção variada.
SPI.VKM.I — Attraente espectaculo.* #
RECLAMOS

Theatros
Devido ao grande exito alcançado peia

cometüa — A linda funccionaria, parece
gue já se não realiza sabbado, no Rocreiu,
a aiuiunciada reprise do "vaudeville" — O
águia, conforme a empresa havia lencíonado.
Quer dizer quo o publico poderá apreciar
uns dias mais a deliciosa peça de Capus,
Hoje repete-se ella, em duas sessões, que
se realizam, respectivamente, ás 71 [seo 1 Ij, c por certo com a numerosa e distin-
cta concorrência de sempre.

Herman, com as suas incriveis experiências
com electricidade, sendo vivamente applau-
dido todas as noites.*

Continuam a ser immensamcntc aprecia-
dos os espectaeulos da companhia Molasso,,
no S. José.

As peças representadas pela applaudida
troupe dão margem para que os artistas
revelem, no difficil gênero minvico-chorco-
grupliico, todo o seu incontestável valor,
destaconilo-s^, cm primeiro linha, Molasso.
e Anna Kremscr, irrepreliensiveis represen-
tando e inimitáveis nos bailados, que são
de rara bcllcza e difficililiiii execução.

Como se isto não bastasse, a empresa
Paschoal Segreto contratou vários números¦de variedades, que se exhlbem em todas as
sessões, nos intcrvallos do primeiro parao segundo quadro.

*
O publico nao tem negado o seu apoio

á companhia do sEden-Theatro, de L<isboa.
Todas as noites a o Carlos Gomes apanha

grande concorrência de espectadores, quc
ali vão applaudir os interpretes da engra-
çadfssinia e bem montada revista — O diabo
a quatro, que ainda liojc se repete, nus
duas sessões da noite, '

sfi. * *
Cinemas \

*
hojeN'o Apollo não haverá cspcc;a:ulo

nem amanhã,
'Empenhada tm montar cuidadosamente a

nora revista — Isso fax tempo!..., apre-
sentando-a. além disso, sabida na ponta da
língua, a companhia do Potytheama, de Lis-
boa, reserva essas duas noites para os cn-
fiaios de apuro.

*
Volta hoje á scena, no Palace-Theatrc, a

linda opereta — Addio giovinessa, com quca companhia Vitale conseguiu o mais in-¦discutível suecesso, cm noites consecutiva.*:.
A interesi»ante e apparatosa opereta é

hoje representada, puta ultima vez, a pe-dido de muitos habitues da temporada dacompanhia i!a'.i.i:-.i, a qual se vae oss'gna*landii nor uma série Jc attraenlisstmos cs-
pcctaculoa,

San cada víz mais cheios de ottracçõcsos espectaeulos q-.ic ora s* realizam no Repu-blica.
Alem de uni cxcopcior.al programma dc

fjtins, escolhidos dentre as mais reputada»
fabricas, no vasto theatro d.i avenida Go-mes Freire são agora apresentados traba-
lhos variados dos nm.'á interessantes.

Gomes da Silva, o esforíado secreta*rio da empresa .losc Louriro, quc eüá dl-itgindo os espectaeulos ,1o Kepublica e qu,.-entende de coisas de theatro como gentegrande, nara as quaes tem gosio a valer,
va-: exliibindo ali números de suecesso, queelk- vae buscar ontre us mais palpitantesnovidades nos palcos nacionaes e estran-
fei ros,

Hoje teremos ali Um programnia verda-
deiramente hors li_uc.

*
díerman, La l-ollctte e Rnsfc Ling-Toi tèm

chamada ao theatro S. Pedro numeroso pu-blico, attraido pelos interessantes espeeta-
eulos que ali éxhibem.

Realmente, os programmas das duas ses*
•6cs -\o o quc ha de mais interessante.

Desde sabbado ultimo que La FoPeitc,
com os seus «-.traordinarios numeres de ÍI-

llus^niamo, delicia a platéa durante qna-renla minutos, fazenda co-sas do arco da ve-Bu.
I. A fcgimda parte t preenchida pelo prof.

Mais üm -programma majestoso, que cer-
tamento eslá destinado a estupendo suecesso,
Biliuincia iwra hoje o elegante cinema
Odeon. Xellc figura, a querida e laureada
artista 1'ranccsca Bcrtini, quc fará a pro-tagonista do maravilhoso drama — "Amor
heróico", cheio de lances amorosos dc ex-
traoidinaría intensidade. Além disso, o film
tem uma enscenagão luxuosa, apresentando
nclle mais um admirável trabalho a grandeDertiiii. A clle se seguirá o "X negro",
grandioso romance do enredo policial, de
acção altamente sensacional, durante o qualnos será dado conhecer o heroísmo de uma
iiiiilher que luta contra unia quadrilha tnya*
teriosa, E' um conjunto de scenas bellís-ssnras e attrahentcs, que muito emocionarão
o espectador.

sua habitual mudança de
luxuoso cinema Pathé offe*

Operando
pro^ramni-i,
rectí liojn
um espectaculo profundamente àrrebatador,Ccnsla esse c-pcctaculo da representação doassombroso drama — "Almas tenebrosas",
cm cinco formidáveis 'actos, descriptivos davida dos "apaches", coni episódios emocio-
nantissrmos, duellos á faca. etc. Xcsse film,
dj c-tonlc.idor.a acção, figuram como inter-•prcics os festejados artistas limilio Gliionc,
no papel dc "Za-la-mort", a bella lícspc-
ria, no dc "Casque d'Or", c A. Zambuttl,
no de "Za-la-vic". Kssa bella trindade ar-
tistica é a maior garantia do succes-M do
grandíos-j film.

Extraordinariamente attrahçute e encan-
tador ê o novo programma que hoje sc
estréa no chio salão do Avenida. De'Ie so-
bresác a tragédia em cinco possantes actos— "A vingançat trágica", Xc;sa emocionan-
tc peça. o publico terá ensejo de apreciar
0t inexcedivel trabalho dc Lon Chaney, o
INfovelü Ja tela americana, secuudando-o de
perto, no seu magistral tnilialho, a "estrella
yankee Lmüse Lovely, cognominada "Belle-
7à do Sul", lv' um drama de scenas inten-
samente dramáticas, de sccnario3 os mais
encantadores, com uma apotheose final â
alegria, á arte e á morte.*
,0 Ideal, o po!-.i'ar_ cinema da rua da

Carioca, apresenta hoje uma "prcmiérc"
que vae despertar inimcnso interesse entre

publico que trffluir aos seus confortáveissalões. "Almas tenebrosas" — assim se dc-numina esse film — terá a marcar-lhe uni
e.\:io inconfuiidivcl a reunião do trabalhode artistas consagrados, como a formosaHesperia. o elegante Kmilio Gliionc e os
aplaudidos R. Sentini e G. Satnbucini.

rata-se de uma iicça de vigorosos episo.dios dramáticos, cm sete tumultuadosacto--. com uma esmerada cnscenacã-i ,!a
Krundc fabrica Tibcr-Fllms, de Roma. E,fçclrando 0 programma, correrão ainda na
tela — "O pequeno protector"', majestoso
d raiva em tres actos, interpretados pelo quc-rido artista Mario Ansonia. e a fita infan-
til — "Hebe vem de Paris". J;sta só irá
na "matinée".

*
EstSo de parabéns o*> freqüentadores do

apreciado cinema da empresa J, Cruz Ju.rior. A correr no seu "ecran", verão elles
hoje o pouanta film policial — "O roubo

Não podia abaixar a cabeça,
touteiras, calor no rosto

e na cabeça, prisão de ventre,
temia unia congestão

Num -máo estar constan te, passei todo o verão, sempre com
a cabeça pesada, sem poder abaixar-me nem escrever, sem sen-
tir o sangue subir-me á cabe ça, vertigens, symptolinas tão alar-
inantes, que esperava acabar em uma congestão. Passava dias
som evacuar, -fazia mal a di gestão, tendo constantemente tlôres
no estômago. Abandonando os purgativos e lavagens, experimen-
tei as "'PULlMvAS DIOBSTI VAS DO ABBAOE MOSS", e uni-
camente em algiins dias de uso * deste poderoso teedicamento
consegui regularizar meus in testinos, ficando livre da prisão de
ventre, e com ella desappare cerain todos os meus padecimentos,não tive mais touteiras, nem calor no rosto, voltando a trabalhar
e comer como nos melhores 'dias. lAffirmaíndo que tudo conse-
gui com o uso das "PÍLULAS DIGESTIVAS DO ABBADE

MOSS".
Joaquim ' ¦Mendes dc Castro, negociante.

4 dc abril dc 1913.

CONCORRÊNCIAS
ANNUNC1AMS

Superintendência do Serviço de LimpezaPublica e Particular, para a acquliiçüo de
uma bomba centrifuga, conjugada, cora
jacto de 3 i|*, com motor a vapor conju-
gado, para a lancha "4 de Maio", dia n,
1 1 hora.

Superintendência do Serviço da LimpezaPublica e Particular, para acquisição de 45aros de borracha massiça para automóveis,
dia 17. á 1 hora.

Administração dos Correios do Kstado
do Rio de Janeiro, para collocação, con-
servação e reparos das caixas de collectas
urbanas, dia 21, a) 3 horas.

listrada de Ferro Central do Brasil, paraa construcção de sete carros de luxo e
transformação de dois carros de passagei-ros, dia 31, ao meio-dia.

REUNIÃO DE CREDORES
Fallencia dc II. Leite, dia as, á 1 hora.
Fallencia de Zurich Marques & C, dia 11,

& 1 hora.
Fallcncia do Felicíssimo Coelho, dia 18, i

1 hora.
Fallencia de Agostinho de Souza Mar-

ques, dia 28, & 1 hora.

CAMBIO
(Awda hontem este mercado abriu em po-sição estável, sendo feitos os saques a

125I8 e 1221I32 d. e a compra do papel
particular a 122313a e 12 3|4 d.'Durante o dia o mercado firmou-se, vi-
gorando para o fornecimento de cambiaes
as taxas dc 1221I32 e 13 11| 16 d, e paraa acquisição das letras de cobertura as
de 123I4 e 12 25I32 d.

O Banco 'do Brasil conservou para os
vales ouro ft taxa de_i2 29|64 d.

Os 'negocies conhecidos foram regulares,
fechando o mercado em posição firme, com
saques a 12 ii|ió d. e dinheiro para o pa-
pei partioular a 12 25I32 d.'

iForam affixadas nas tabellas dos ban-
cos;
Londres
Paris t
Hamburgo, , , .

A' vista 1
Londres. , , • <
Paris
Hamburgo. , * , .
Itália
Portugal. . , . t
Mova York, » ,* «
Montevidéo. , , , _, _ ,($joo a
Hespanha. ...,,. $826 a
Buenos Aires. *,.-.»• i$;2o a
Suissa. ...,,,. $768 a
Vales do café  {685 a
Vales ouro  —

MB RAS
Vendedores ao preço -de i9$(3so e coin-

pradores ao de io$soo, mes aem tranocçóes
cciihecidas.

4
S

6

JlP. o
P. Slag.

P.io9
10

P. 11
II
IS
1(1
17

P. Mauá

Vapor,
Vapor.

Vapor..
Chata..
Chatas....

Chatas,,.
Chatas...

Vapor...,
Vapor..,,

Vapor....
Vapor.,,,

Vapor....

Norucguei
Norucguei

Americano
Nacional ,
Nacionaes ,

Nacionaes
Nacionaes

Nacional.
Nacional .

Nacional
Inglês .

Nacional

i
"Wascaiia"
"Bayard".,

"Califórnia*.
.Diversas
Diversas

Diversas....
Diversas.,.,
"Carancola*
"Anna"....

."Guahyba".,"Cauova"...,

"Ruy Barbosa".,.

Vago.
Desc. de carvJo.
Desc. algodão (v|g.

para o arm. 3).Dese. carvão.
Cie. do "J,eão XIII"
C|c. do "Jungahoved
Vago.
Vago.
Dese. d« gen, da

lab. II.)
2xp. de manganez.
Cie, de div. vapor*»
Vago.
Cabotagem.
Cabotagem.
Vago,
Vago.
Rec. couros.
Rcc. couros.
Vago.
Trans. de passagért.Vago.

Banco* :
Conmiercial, 3, 5 a. . , .Commercio, 15 a, , , , ,iBrasil, 2, 3 a. •.-'•', , . ,Dini 3«Uo ,

Companhias :
Seguros lirasilj ioo a. , . ,Docas da llalua, ioo a. . .R?d« Sul Mineira, ioo a, .Dttai idem, iou. 100 a, . .Carnes Conservadas, ioo, ioo,

100 
100,

I55*000
3025000

302?U00

20$000
23$soo
.l8{oor>
3SS500

IO2$00O

12 5I8 a 1221I32
$677 a $680
$740 a $745

123I8 a 12 15I32
$G8s a SÍ58

?750
$658

3Í050
4S110
4?23ò

$856
IÍ7-IÍ
$786
$686

i$i-68

Caixa de Conversão
porto & o.

São quem melhor ágio pagam —
51.

quem
AVENIDA RIO BRANCO 49 e

Eni todas as pliarmacias e drogarias
va Gomes & C.— S. Pedro, 42 — Rio.

Agentes geraes: Sil-

Sports
FOOTBALL

RIO versus S. PAULO
Encontro interestadual entro

estudantes
Partem hoje pelo primeiro uocturno,

para São Paulo, os representantes das
academias cariocas, que vão á vizinha
capital a convite do Centro Acadêmico
11 de Agosto, disputar na data de ama-
nhã uma grande partida de "football",
comineniorativa da fundação dos cursos
jurídicos 110 Brasil.

O "team" do Rio é:
Cazuza

Pindaro — Villaça
Lais — Adhcmar — Fábio

Oscar — Aloysio — Salema — J. Car.
los — Arlindo

Reservas: — Carlos Araujo c José
Couto.

Representando a Associação Brasilei-
r-a dc Estudantes, com sédc 110 Rio, vae
o sr. Henriuue dc Toledo Dodsworth.
Seguirá tambem um delegado da ini-
prensa carioca.

* í!
BRAZ DE PINA FOOTRALIi-CLUB

A direetoria convida os srs. asso-
ciados a comparecerem a sede deste
club, afim dc tomarem parte na As-
scmbléa Geral que se realizará 110 pro-
ximo domingo, 13 do -corrente, ás 13
horas da tarde.

* *
SPORT CLUB nrACKEXZIE

Presente numero legal de sócios, rea-
iizou-se sabbado passado a assembléa
geral extraordinária promovida pela di-
rectoria daquelle novel club, afim de
preencher os cargos vagos nella exis-
tentes.

i.Vs 4 lioras assumiu a presidência o
dr. llcrbcrto do Vasconcellos, que con-

vidou o sr. Arduiiio Saboia para presi-
dir os tab.ilh.ns da. Assembléa.

O sr. Arditiino Saboia antes dc ini-
ciar os trabalhos, convidou os srs.
Ivan do Vasconcellos o Dario de Brit-
to para secretários da mesa.

Eni seguida procedeu-se a eleição dos
cargos vagos, sendo eleitos os srs: Eu-
clydes Simões, presidente; major Ildc-
fonso Freire Gamieiro, 2" vice-presi-
dento; Guilherme de Carvalho i° secre-
tario; Dànton Gamieiro, ;° secrotario;
Gastou Goulart, orador official; Cari-
valdo Chavautcs, viec-captain; Arduino
Saboia director do Sport; e Haroldo
Guimarães, "ground" "comitee".

* * *
SPORT CLUB EVEREST

Continuam cada vea mais animados os¦preparativo, da grande festa s|,ort.iv.i do1" anniversario do Sport Club Kverest.Esta, que se effecluará no próximo do-niingo, prométte rcvcstir.se de todo o bri-lhantismo,
Ureve noticiaremos mais detalhadamente

o que vae ser o importante festival d;iJ\vcrc;t.

LUTA" ROMANA
CAMPEONATO" BRASILEIRO

De;>ois de uni nicz de lutas interessantes,teriniiiuii este campeonato instituído annual-mente pelo "Centro de Cultura Physica"com o seguinte resultado : Geraldo 'iiodri-
Httcs dos Santos, vencedor cm primeiro lo.Kiir, confirmando assim a sua victoria doanno passado; Antônio dos Santos, vence-dor em 2" logar, que deixa presumir pro-xiniamentc um forte lutador. Adolpho dosSanlos, vencedor cm terceiro logar.I.ogo após d ultima Una. c em presençade numerosa assistência, pelo director doCentro, o proiessor línéas -Campello, fo.ram distribuídos os respectivos prêmios comovaçao aos espectadores.

OS EXPLORADORES DOS
PÓLOS

Os convjmnlielros de Sha-ekloton
Santiago,9 — (A-, A.) — Commu-nicain do Punta Arenas que partiu da-qtielle pono o "escampaVia" Tctclioem soccorro da expedição do explora'dor Snackloton.

•HERAS DO TIIiBSOU-RO
As letras -papel foram cotadas ao rebate

de 8 por cento, ficando com compradores
de .8 a Si[: por cento c vendedores dc
71\_ a -8 por cento.

Os negócios divulgados foram diminutos.

SILVA LIMA, RIBEIRO & O.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Únicos que prestam boai contas de café,

OPFERTAS
Geraes de 1:100$, , 800S000IBmp. de 1903. , ,Dito de 1909, » ,Dito de 1915, , ,Dito de 19U. . .Dito de 1911. , ,
èudiciarias 

....
. do Rio (4 o|o)¦É-- do Rio, de 500$,nom

Dito de 500$. port.Dito Minas -Geraes
Dito do -li, Santo
Municip. de 1906 .Dito, nom. ....
Ditos de 1914, port,

89;$ooo
775fõoo

6$ooo

77o$ooo
80J000

7;8?ooo

OAFE'
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos Saccas
Existência cm 7. -de tarde . . . 207.147

; Kntradas cm 8:
K. V. Central. . , . « 104.400
K. F. I.uopoldina. , . . 403.560 8.466

Total J15.613
Embarques em 8:

K. Unidos. , , , t 6,500
KiinijJA ..,,,.' I.625
Cabo ..•.*«-¦¦• 2.Q11
Pacifico, . , ,- v . .- 550
Cabotagem. ...... i.i-l" 12.740

Existência em 8, de tarde .... 203.87.1
Kntraram, desde o dia i dc julho até

homem. 202.300 saccas, c embarcaram, em
egual periodo. ioi .020 ditas.

Hontem, esto mercado abriu firme, com
muitos lotes á venda c muita procura, ten-
do sido effcctuadas, de manhã, transacções
de 2.908 saccas, na base de «j$2oo, a arroba,
pelo typo 7. .

A tarde, foram realizados negócios de
cerca dc 3.000 saccas, aos preços de 9^200
e o$300, fechando o mercado em posição
firme.

A Bolsa dc Nova York abriu com I a 2
pontos de alta.

Passaram por Jundiahy 47.500 saccas.
Não houve entradas.

6. ...... . q$6oo e 9$7oo
ç>$2oo e o$300

 8$8oo e 8$9oo
8$400 e 8$soo

PINTO. LOPES & C.
Rua Floriano Peixoto, 174 — Pres-

tun as melhore» «-untar de café. 1

^s__miT_s3m_jã_7_____^K^____-^ii

Ao Monopólio da Felicidade
LOTElRrA. DA CAPITAL FMDEJVíAL EX-TKAHIDA HONTBM
BSÍ7S 2OsOH©$0OO Ve?,!!dn nostn
-.__.__ .? teliz casaSABBADO 50:000$ooo HABILITAE-VOS

R. SACHET 14 FRANCISCO & C.
^^^w^^^^^^^^^^^m_s_m_m____________f

Hotel Nacional, „^I0D0 Li
Excelientes accommodaçõei para famílias e
cavalheiros de tratamento. Cozinha de 1*
ordem. Diárias de 6$ e 7$. Sem diária,
4$oo„. Telepb 4167. Alves $, Ribeiro. Ü

MAIS UMA PALI-EXCIA

Uiiiíi cosa do conioiiissõris
_ O dr. Alfredo Russel, juiz da í* vara

cível, decretou hontem a fallencia de
Feidiuando PirraeUú, estabelecido com
oscriptorio dt: comnrssõcs c consigna-
cões, á rua da Candelária n. 71, a rc-
querimento da Sociedade Anonyma Au-

Massa tíe Tomai
•ie Conserva? Alimentícia

OS CHEQUES FALSOS

.'• melhor é a
da Comnanhn

Manufactora

Lage Irmãos communicam-nos que as
suas cotações de café são as seguintes:

TYPOS .. rOR IS KILOS

3. ..*•••• IOÍ400
4. , 10S100
5. . ..-.-. a • 9ÍSoo

9$500
7. ,«•*••• *9$200

8$8oo
9, ,,,..... 8$4oo

m-*T-ytiiTT*,in*^r7T*tl"'*"' Mnmm^MBB3>—
SAMTOS

Km 8:
Kntradas: .n.;S6 saccas.
Desde i°: 340.313 saccas.
Média: 42-5.19 saccas.
Saiilas: lo.J.H saccas.
Kxistcncia: 1.494..121 saccas.
Preço por io kilos: 5S700.
Posição do mercado: estável.

ASSUCAR
Entradas cm S: o.sf,- saccos.
Desde i": 4*.5-4,ditos.
Saídas em Si .1.Cu 1 s-cces,
DcmIc i: 57-398 ditos.
Existência em g. dc tarde : 122,093

saccos.
Mercado: firmo.

COTAÇÕES
Uranco crvstal $570 a $620
CrvGtal amarcllo S530 a S550
Mascavo S420 a $.1-0
Branco, 3É sorte $670 a $6go
Mascavinho $.íoo a $550

ALGODÃO
Kntradas cm S: não houve»
Desde i": 6.3*6 tardos.
Sn.iths cm 8: 460 ditos.
Desde i°: 2.646 fardos.
Kxistcncia em o,, dc tarde: 9.78,-í ditos.

COTAÇÕES
Pernambuco Nominal
R. G. do Norte Nominal
Parahyba ... ... Nominal

BOLSA
Hontem, a Bolsa funccionou activn. po*

rim. sen; desenvolvimento de negociou rea»
lizarlos.

As apólices da União, as Populares, as
Municipaes, as acções do Banco dn Ura-
sil. as do Commercial e as das Docas da
Bahia, ficaram sustentadas; as nas Lote-
rias e as das Terras, mantidas; as das Ml-
ns S. Jeronynio frouxas c ns da Rede Sul
Mineira, cm alta.

VENDAS
Apólices :

Ceraei da 200$, 40 750S000
Diras idem. 3 a.  76o$ooo
Ditas dc 1:00$, 1. 2, 1, 3. 5 a. , íoSSooo
Ditai idem, 8. io 800*000
O. do Porto, 20 flSo5$ooo

Foi iiosado o "hábeis-
corpus" n Jaynie de
Bourbon .

Jayme de Bourbon, o já agora conhe-! C. de E. de Ferro,
cido ésctoç coiideamado peio juiz ua 1- \ ,'t* 5". '-2 -*•• • ¦ •
vara criminal como autor da falsifica-! í?''1", i<,í,m' ' "' ' '. ¦

Innr™ ITItrrfmü^n Çi lio. TheSOUrO, 700?ção _de cheques dos Bancos Ultramarino
c Francez-ltaliano, havia pedido unia

gusta, com sede cm Turim, e autorizada i ordem dc "habeas-corpus", baseando-se
por decreto a funecionar no Brasil. | lmh (jue aquelle juiz era incompetente

O juiz nomeou syndico a requerente,! para julgal-o.
que c credora por i74:29o$773, marcan-j A 3" Câmara da Corte de Appellação
do o dia 6 de setembro para a assembléa negou a ordem, decisão que o Supremo
de credores e o prazo de 15 dias para | Tribunal em sessão dqe hontem. confir-
as declarações de credito. . mou em gráo de recurso. 

Ditai idem, 4:800?
Ditas idem, 600$ 
Ditas idem, de 1:00$, 1, 6 a. . .
Municir-acs de £ 20, port., 1, 6,
92

Ditas d« 190Í. r»rt|, ia
Ditas do 1914, port., 5a....
E. do Rio (4,°l°) cxljuro.*, 4. . .
Dito idem. cljuros, 4, ; a. • * ¦
E. do Minas Ceraes de 1:000$, 5 a

774*000
770$ooo
750S000
760Í000
740$ooo
"*75$ooo

3i7$ooo
157Í000
1925000
78$ooo
8oíooa

775?ooo

Ditas nom.
Ditas de 1904. . ,Ditas de 1904, port.Bancos:
Commercial. , ,- v
Brasil. . . ,\,' .
lavoura
Commercio. ....
Nacional Brasil , ,-Mercantil. . . , ,*C. de Segurou
Brasil , ,.fja rantia . . . , yMinerva , . , , t-Confiança
Arpos  .União doa Proprieta-
rios

Varegistas ....
Cruzeiro do Sul. .Integridade. . . ,Indcmuizadora. , ,Estradas dt Ferro:
M. S. Jeronynio. ,Noroeste
Goyaz
Rede Mineira. . ,Norte do Brasil. , ,C, de Tecidos:Brasil Industrial . ,-S. Felix., .....
M." Fluminense _¦ ,Alliança
Corcovado
Pelropolitana. , , ,P. Industrial. , , ,S. P. de Alcântara
America Fabril . .Esperança ....
Carioca
Confiança Industrial
Cometa

C. Diversas:
Docas da Bahia , .D. do Santos, nom.
Ditas ao port. . .
Loterias
T « Carruagens. .
Í. 

e Carruagens. .tntros Pasftris . .Un:So
Casa Colombo . . ,Carbureto de cálcio
Melh. do Maranhão
B. de Carnes Conser-
vadas

Hrnseatica ....
Vebeníttres:

C. 'Brahtn.1. . . .-Docas de Santos. ,Tec. Mageensc. . ,America Fabril. . ,
T. c Carruagens. .Confiança Industrial
Brasil Industrial. .
Tecidos Carioca . .Prop. Universal . .Centros Pastoris . .Tecidos Botafogo . .
Usinas Nacionaes .
Mercado 'Municipal
Tecidos Alliança . .
Manuf. Fluminense
Prog. Industrial. ,Industrial Mineira. .
Ifitz Stearíca . , ,Banco União. . , ,Fabril Paulistana, ,America Fabril. . .
Tijuca
S. Helena , , ,

Letras :
fl. do lt R. JaneiroB. C. R. M. Geraes

RECEBEDÓRIA DE MINASArreradlcão do dia 9 . . . 2o:6-(i$t82Dc 1 a 9 . ..... i47:uo$:*98Inn egual pendo do atino
P3SMdo i36:337$o8i

MANTEIGAS FÍNÃsT
analysadas, marcas de inteira garantiae superiores, na casa Pinto, Lopes &Crmp., depositaria de importantes fa-bricantes do Estado de Minas. Rua Ma-rechal Floriano, 174. Telephone, 3006.
BLYXni-BSXÕ-DE IMPORTAÇÃO

Pelo vapor nacional " Itaj-itiá", dos por-tos do sul — Carga rccebitfa: joo caixasdc banha, a E. Barcellos; 50. a Cunha Pin-to; 30, a Oliveira Lopes Silva; ;.*, a Da-mazio; So, a Pereira de Carvalliò; 50, nCtinha Carneiro;'985 sacros de farinha, aGuimarães Irmão: 200 de batatas, a Pring.
Torres; 300, a Couto; 100, a Siqueira Vei-
ça; 100, a Coelho Duarte; 200 a FerrazIrmão; 161 fardos dc xarejue, a Procopiode Oliveira; 10 caixas de manteiga, a Ju-lio Barbosa; 25 quintos de vinho, a G. Ro.
Que: as, o S. Az«vedo| 100, a Mourãoi200 saccos de batatas « 10 caixas de maiitci-
ga, a Guimarães Irmão; 10 quintos deaguardente, a B. Mello; 25, a Castro Sil-va; 10. a Soares Cunha; 55 a G. Seabrai1.050 caixas d« banha, 108 de manteiga,2. de conservas, 10 quintos do aguarden-te, 170 do vinho, 297 fardos de fumo, 60barricas do carnes, 6*0 saccos do cera, 1
de ervilhas. 4 de painço, 8 de feijão, 900de farinha, 329 de arroz, 707 de batatas,
42 caixas dc toucinho, 150 de cebolas, 489couros, 3 caixas de queijos e 260 findos
de alfafa, é ordem; 4 quartolai de vinho,
3 caixas de queijos, a A. Rlst; so, a Jullo•Barbosa; 8o couros, a Durisch; 50 quartolasde olço, a Costa P. Maia; ioo ditas, aiLuiz Cnmuyrano; í.ooo resteas de cebolas,
a Soares Bastos; 2.700 ditas, a T<. P.Costa; (o caixas de cebolas, a Miguel: 40ditas, a C. O. ,Pinto; 5.800 resteas decebolas, ao mesmo; 20 barris de Vlnbo, aC. O. Pinto; 13 caixas de sabão, a JoséConstante; 1 caixa de charutos, a J. Wahle;
2 caixas de amêndoas. » Bhcring; 100 di-tas. a Vietor Urlaender; 100 ditas, a M.
M. Raposo; 25 ditos, a Pereira de ATaujo;
100 ditas, a P. Teixeira; 1 fardo de carne,

o Brcissan; 1 dito, á ordem; 1 dito, aBreissan; 50 saccos de batatas, a J. Grilloi
roo ditos, a Ramalho Torres; ioo dito», o,•Macedo Silva; 100 ditos, a Coelho No.

193Í000

203$000
•35S000
iCs$ooo

2IO$000

30$000

90$ooo
9oo$ooa

150)000

ooSooo
bo$ooo

2S$5oo

40SOOO
14)000

190)000

85)000
155)000

170)000
2'#)000
300)000

24)000

i2«-;oo
ooSooo
7)500

1:ooo$ooo

to5$ooo
i^o$ooo

203)000
125)000
J05$ooo

IQO$000

200$000

IQO$000
193)000

170)000

200$000
200$000

So$ooo
105)000

799$ooo
890)000
773)000
77o)üoq
?8o$ooo
7Õ6$ooo

79)000

4IO$000
425)000
7?o$ooo
000$000
iqGÇooo
ig;5üOo
igjÇooo
193)000
315)000
310)000

150)000
201)500
uoi000
155)000
175)000
201)000

¦:o$ooo
300Í000

16Í000
83)000

850)000

110$000
125)000

57)000
IO$00O

27)500

33)000
23)000
38)000

180S000

32)000

I20|000
165J000
i6o$ooo
i6o$ooo
2Ú0$000
200SOOO
i3o$ooo
uoSooo
120$000

23)500
4<tu$uoo
420$000
12)000
60SOOO

7S000
17Ç000

26o$000

300$000
23o$ooo

40)000

ioo$ooo

195)000
íoojooo
llósooo

185)000

iSo$ooo
iSo$ooo
197)000
i90$oo'J
100J000
iSj$ouo
101$500
185)000
150$000
igojooo
I90?ooo
lóoíooo
6o$ooo-
35)000

1,15)000

T02$000

vaes; 100 ditos, a Soares Cunha; ioo di--.os' ,?. ""gelino; 7 caixas de conservas, aA. Kist; 218 fardos de xarque, n II. Kal-kub ; fl ditos, a Eage lnnãos; 20 caixasdo línguas, a Teixeira Borges; 1 caixa dccouro, a 1). lagisncstra; 1 dito, a li. Fer-reira; f caixas de biscoutos, 11 E. Santos;10 ditas, a F. Alvarez; 6 ditas, a Alber-to üomes; 5 ditas, a Macedo Silva; 14dilas a F. Moreira; 5 ditas, a SoaresU111I1.1; 15 ditas, a Teixeira Borges; 30ditas, a H. Marti; 15 ditas, a Corrêa Ri.beiro; ju c-;;;as de conservas, a l.eal San-los, 4 ditas, a M. .Santos; 5 ditas, a An-
gtluio; 4 ditas, o Almeida Tavares; 5 di-tas, a Marques Silva; 5 ditas, a Dias Ha-malho; 5 ditas, n V .Alvarez; 100 caixasdç batatas, n M. Pacheco; 50 ditas, aMartmlio Cunho; 50 ditas, a Guimarães Ir-mao; so ditas, n E. llerinendorff; 50 di.tas, a lelxeira Mello; 50 ditas a .MarquesSilva.

Pejo vapor nacional ''Santos", de Gênova— Carga -recebida: 6.000 saccos do ciincn-to, a E. C. Costa.
Pelo vapor nacional "Ilaqui", de Buc-nos Aires — Carga recebida: 12.494 saccosde Ingo, com 806.380 kilos e 104 dilos

5 granel, com 6.700 kilos( _ MachadoMello; 10 cascos de azeite, a Pestana daSilvai; 50 ditos, a Dias Garcia; 75 ditos,a Julio Moreira; 15 ditos, a Vianna doSl!i'V 5? ^'*2.s' a c°s'-i Pereira Maia .Pela IE. V. Central do Brasil (S. Diogo)_Carga recebida: 16 latas de manteiga, ailrandao Alves; iS ditas, ao mesmo; 20ditas, a,A. R. Oliveira; 5 ditas, a A, Go.mes Oliveira; 16 ditas, a Gaspar Ribeiro;13 ditas e 1 caixa, a Thomaz 'Pereira; 40ditas, a A. R. Oliveira; 1 dita, á ordem;13 caixas, a Ecltcrla Modelo; 13 latas, aA. Monteiro; 20 ditas, a Alves Irmão;•10 ditas, a Gaspar Ribeiro; 6 dilas. a'Brandão Alves; 120 ditas, i Companhiaill. '.acticinios; 10 ditas, a A. Amanht»;'4 ditas, a Avellar; 10 ditas, a AlvaresPollery; 14 ditas, a J. A. Ribeiro; 11 ca-.-xas, ao mesmo; 10 latas, a Corrêa Ribeiro;
5; caixas de queijos, á I.eitcria Modelo; 1dita, o João da Cunha; 16 ditos, á ordem;

i-Uf.**'• a Jo5° -ü Cunha; 1 jaca de carne,alhomaz Pereira; 3 ditos, a Ferraz Ir-nino; 5 ditos, a F. Moreira: 5 ditos, aZçnba Ramos; 1 dito, a Dios Ramalho;
s ditos, a B. Albuquerque; 4 dilos, a A.IBiluançi; 3 ditos, a Teixeira Borges; 5ditos .de •toucnhOj a C. Vasques; 18 ditos,a Ailolplio Schmidt; 20 ditos, ao mesmo;
5 saccos de batatas, a Siqueira; 13 ditos,a lustro Silva; 9 caixas, a AdolphoSchmidt; 4 jacSs, a A, E. Ferraz; 4 di-tos, a Torres 'Rega; 100 saccos, a Chrlst.I-«rez; 130 ditos, a Ramalho Torres: 150ditos, a Chrlst. 1'eréz; 10 jacas, a C. P,Silva; 14 ditos, a Almeida Sicmann; 33duos, a Couto & C; 1 vagão de oco, â«mpresa Tmtas Ancora; 4 cestos dc pre-suntos, a Ferreira Cabral; 2 jacas de min-«?3, a Almeida Sieniann; 6 saccos de fei-•So, M. Vidal; 1 jaca de orelhas, a -M.'P.
ordem; 2 ditos de miudos, a M, P. cV-dem; 8 latas dc manteiga, a Ferraz Ir-mão; 12 ditas, a Pinto Êopes; 1 dita, aA. Rist; 8 ditas, a J. .Souza; 2 ditas, alEobato Filhos; 8 ditas, a Alves Irmão;10 ditas, a A. Amarante; 3 ditas, i or-dem; 11 ditas, a 'Ed. 'Grijó: 5 jacas dequeijos, n João da Cunha; 2 ditos, a Anian-djo Pmlo; 7 ditos, a João da Cunha; 5duos, a Martins Saraiva; S ditos, o ÁlvaroBarroso; 4 ditos, a João da Cunha ;4 laças de queijos, a F. Linhares; 2, aPereira Almeida; 5. a Andrade; 7. a PintoLopes; 5, a A. _B. Jong; 4. a Marinho
£mto; 6, a Martins Saraiva; 8. a TeixeiraCarlos; 8, a Damasio k C; 5 a R. Barre-
}°i 15. a João da Cunha; q, a Gaspar Ri-beiro; 27, o C. Vasques; 23. .10 mesmo; 1,a loao da Cunha; 4 caixas, a M. Alves; 5,jacís. a M. Rocha; ií, ao mesmo; 3, aCosta; i, caixa de requeijão, a S. Fernan-des; 1 jaca dc carne, a Pereira Carvalho;2. a S. Ferraz; 2. 11 Álvaro Barroso; 2; aB ordem; 2, a T. oriloin; 6. a E. Grijó;
5i de loucinlio, a C. C. C, ordem; 10, a A.i. ordem; 10, a A, T. ordem: 10, a V.heura; 6, a ordem; 8, a T. ordem; 6. aB. ordem; 10. a B. ordem; 1. a NovaesFilho; 2, a Fernandes; 1, a Pereira Car-valho; 1, a N. Filho; 5 saccos do frutas, aArlmir; 1 caixa de lingüiças a A. Peixoto.Alfredo Maia: 6 latas de manteiga, a E.Carioca; i, a G. Martins; 3 jacas de quel-ios. a Pereira Almeida; 4. a FernandesMoreira; 1, a Pereira Almeida: 4. a A. B.
.Tong; 3, a Pinto Lopes; 11 a Pereira Al-meida; 4. ao mesmo; 2, a Arthur: 1, a A.W.: 2, a J.; 3, a Gaspar Ribeiro; 2, aLonst. Gomes; 2, a S. Elma Ribeiro; 1caixa dc requeijão, a 1„ Itatiaya; 6 volu-mçs diversos, a Guimarães; 10 latas de man-teiga, ,1 Coelho Duarle; 1- caixas, a A. or-dem; 5 jacas de queijos, a S. Mariz; 6 ro-los de fumo a P. S. ordem,

MAK1TIMAS
VAPORES ESPERADOS

Tonos do norte, "Ovaoock". . , ,- ,Nova Vork c cscs.. "Meinbing". . f ,Portos do norte, "Piauhy"
Rio da Prata, "Ainiral Niclly". , , .J.iverpool c cscs., "Spcncer"
Portos do sul, "Laguna"
'Eivcrpool e cscs.. "Terence"
Portos do sul, "Saturno". .....Nova Vork c eses.. "Minas Geraes" .ffyondrcs e cscs., "Plutarcb"
Gutlieiiiburgo c cscs., "Année Jonson"Amsterdam c eses., "Frisia". . . .Rio da Prata, "Araguaya"
Nova York e cscs., "Vestris"
Rio da Prata, "Verdi"
Nova York e cscs., "Walter d'Noyes". ,Portos do norte. "-Bahia"
Rio da Prata. "Desna"
Nova York, "Tiipy' 18
Rio da Prata, "Pamn.i" 20
Bordéos c eses., '?Requanal 20
Gothemburgo c csrs.. "K. Margareta" 22Inglaterra o escsy "Dcmerara". ... 22Rio da Prata, "Garonna"
Cadia e eses., "Jaaihy". . . , . ,Rio da Prato, •'Lulsíana". v t tNorfolk g eses., "Tibagy". ....

VAPORES A SAIR
Nova York e eses., "Rio de Taneiro"S. Fidelis « eses.. "Carangola", ,Rio da Prata, "Meinbing". , . ,- ,Ceará c cscs., "Bragança". . , ,- <¦Portos do sul, "Itajubá"
Il.-.vrc e cscs.. "Ainiral Niclly". . .Recife o eses., "Itapiiby". , . . rllheos e eses., "Arassuahy", , . #Macáo e eses., "Mossoró". . » ,Portos do sul, "Itapura". . , -. ,África do Sul, "Oronsay"
Rio da Prata, "Frisia"

nJ"i7-'°- até is -i.'13' -*1"» «o» forte diii
l\ &}kH ', c,ob{---."s Pira registrar at!&è o da tarde de hoje.

O QUE A TODOS INTERESSA SA*BER, é que a Joalheria Esmeralda, dei
vido a ter de entrar em balanço, estí
vendendo por preços tão baratos quicausam espanto I
°™ffl CAMARGO DEÜ

.... E ioi absolvidou juiz da i" pretoria criminal absofcveu hontem o tenente Ernesto Pires d«tamargo do processo a que respondeucomo incurso nas penas do art. 303 d?Codtgo Penal, offensas physicas na pe§4soa de Abílio de Carvalho, empregadana Snude Publica, e na sua creadlIsaura dos Santoi.

FLUMINENSE-HOTEL
neformado sol) nova direcção«: Aposentos para 200 pessoas 4».O quc mnls convém nos passarei*ros do interior. — Preços:

Quartos coin pensão 7$ o S.SOOOdiários. Quartos sem pensão•ÍSIOOO o 5$000 diários.Praça da Ropüblicn S07—Rio daJaneiro. Em frento aò Campo d«SanfAnna o ao lado da E. F. 0/ ¦*¦ » <•*•»T «, iu, '
PAGAMENTOS ATRAZADOS

Um operário da Ituuiir».
Corunibã reclariia'Pedem-nos chamemos a altenciÍQ dtdireetoria da E, E. Itapura a Corum-

bá, afim dc que sejam pagos os venci-
„ . mentos atrazodos do operário Messita
4 I da Silva, quc sc acha actualmente licen-

ciado por motivo <le saude, com si.) do(
vencimentos, em Rio Novo, Minas.«11» «a» «, a»
Gottas Virtuosas dfn Ecr"«':
Uirani licinorrlioules, inales do utsrCk
ovarios. urinas e a nrniiria Cvslite.

PUBLICAÇÕES A PEDSDO
DELI/E MATTOS

MANICURE
Especialidades em preparos par*

unhas.
Sete de Setembro ri'. 58 (2' andarl.

FORMICIDA MEItINO
O unico extcrmlhador das formigas».

Merino & Maury, rua Ouvidor il. 163.
M.*»»»ii

PliKVI DENCIA
CAIXA PAULISTA DE PENSÕES

Secção de Pecúlios
Tendo fallecido em S. João de Bo»

Vista, no Estado dc S. Paulo, o sócio
Tononi Doinenico, inscripto no Pecúlio
Popular, convidamos aos sócios perj
tencentes ao mesmo Pecúlio realizarem
a entrada da quota de Rs. lojooo, at»
o dia 13 do agosto vindouro.

Rio, 29 dc julho dc 1916.
A direetoria

PREVIDÊNCIA
CAIXA PAULISTA Dli PENSÕES

Secção de Pecúlios
Tendo fallecido cm S. Paulo o sócio

Sizcua,ii<.1o Barbosa, inscripto sob o
n. 1.380, e o dr. Augusto Comes do
Almeida Lima, inscripto sob o 11. 83,
ambos no Pecúlio Geral, rogamos aos
sócios pertencentes ao mesmo Pecúlio
realizarem a entrada das quolas, no
valor de Rs. 6o$ooo, até o dia 13 di
agosto vindouro.

Rio, 29 dc julho de 191S.
A dircclorià

Diabéticos! Í3-=T
HYDIWIj'Formula do especialista dr. LeonidioRibeiro.

Poderoso rezolutivo empregado nas
hydrocelcs. lieniatocclcs, sarcoceles, or-chiles c tumores dc qualquer natureza.
Deposito: rua S. Francisco Xavier, -67,
Telephone, Villa, 2286.

- 'ri -TTT CP O jynil-.ii- 11

DECLARAÇÕES
LYCEU LITTERAKIO POR-

TUGUEZ
ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA!

i* convocação
São convidados, ua fórnia do art. 5",

paragraphos 1°, 3» e 6" e art. 5- doa
estatutos, a se reunirem em assenibüéal
geral ordinária, 110 dia iS do corrente-,
ás 8 lioras da noite, todos os srs. so*
cios para apresentação dc contas, sua
approvação c eleição da nova dire*
ctoria.'Rio dc Janeiro, 9 dc agosto de 1916.-— O secretario, Francisco Joaquim Pt-t
reira Soares.

FEDERAÇÃO MARÍTIMA BHA«
SIliEIRA

ASSEMBLE-A GERAL
De ordem do sr. presidente, convidgi

aos srs. federados a comparecerem a1
assembléa geral de approvação dos Es.
tattitos, a realizar-se na sédc da Asso*
ciação dos Marinheiros c Remadores, il
rua Conselheiro Zacharias 11, 66, no dia'
12 do corrente, ás 19 lioras.

O i" secretario. /. J. Alhanasio.

Nova Vork "Verdi'
Rio da Prata, "Vestris".
In-rlatcrra c cscs., "Araguaya".
iNova York e cscs., "Guahyba".
IIvcüos Aire;, "Giírup*-",
Portos do norte, "Maranhão"!
Itajahy o e<cs., "Itapacy". . .Recife e eses., "Oyapoc". , . .Montevidéo e cscs., "Triá", .Infilatcrrn e cscs.. "Dcsna", ¦_•
Nova Orlcans, -ÁraguaryB, , ,Rio da Pra.at "Scquanà" , ,H.ivre e cscs., "PaiiiD.-i". . , .Pordeos e eses., "Carornia". ,Rio da Prata, "Demorara". ,Rosário e cscs., "Cubatão" . ,Uio da Traia. "K. Margaret".

B
A hy^iene da boca e da garganta

-,—.,-—

VISOS
CORREIO— I3í*a repartição expedirá mi.

Ias pelos seguinte* paquc.es:
Hoje :
Rio de Janeiro, para Estados do norte

(menos Maranhão e Piauhy), S. Juan e
Nova Vork. recebendo impressos até ás 10
horas da manhã, cartas para o interior até
ás ioi|j. idem com porte duplo e para o
exterior até ás 11 e objectos para registrar

Itojubi, para Santos, Paraná, Santa Ca-
tharina c Rio Grande do Sul, recebendo
impressos até ás 8 boras da manha, cartas
para o interior até ás 8 :|j, idem com por-te «duplo até ás 9.

Memburg, para Buenos Aires, recebendo
impressos ate ao meio-dia, cartas para o
exterior ate á I da tarde e objectos para
registrar alé ás ii da manhS.

Rembrandt. para Liverpool. recebendo Im-
pressos1 até ao mejo-di». cartas para o exte- „. , ..._, ,,„,„„„ „„..nor «té 4 I da tarde, « obfcctos para re-' pressos até ás R horas da manhã cartas nara

gistrar até ás n da manhã.
Coiip-yi, para Victoria, Bahia. Barbados eftoya Sork, recebendo impressos até aomeio-dia, cartas paia o interior até ásií 1I2 da tarde, idem com porte duplo e pa-r.i o mterior até á i, c objectos para re-

Risrrar até ás n da manhã.
Or°nsa, para Santos. Montevidéo e Pa-cinco, recebendo impressos até ás io horasda manhã, cartas para o interior até ás¦ o 11 a idem com porte duplo e para o ex-terior até ás u, c objectos para registrar

ate as 10 da manhã.
Philadclphia. para C. Trio e portos doE. Santo, recebendo impressos até á 1 hora

da tarde, cartas para o interior até á i il-,
idem com porte duplo até á i. c objectos
para registrar até ao meio-dia.

Bragança, para Victoria, Bahia. Macein,Reciic. Labcdello, Natal, Mossoró. Araca-
tv ,fi Ceará, recebendo impressos até ao
meio-dia, cartas para o interior até ás*Ji|a da tarde, idem com porte duplo atéá 1 c objectos para rocistrar até ás n damanhã.

Amanhã:
Itatiba, para Paranaguá, recebendo

CLUI! MIÍ/ITAU
1* Convocação

Solicitada por mais de duzentos so-t
cios, haverá sessão de assembléa gcraJ(ás 20 horas dc ia do corrente mez.

Não completo o numero legal, terS
logar a 16, dc accordo com o art. 4}
dos Estatutos.

Rio, 9 de agosto de 1916, — 1° te.
nentu Isaura Rcgticra, 1° secretario.
MONTEPIO DO 0TA7B SniATÃR
ASSEMBLÉA GERiAL EXTRAORDI-

NAR1A
2* Convocação

T)c ordem do sr. major dircetor, con-
vido os srs. sócios a se reunirem noi
edificio do Club, ás 4 horas dc sah»iiado, 12 Ao corrente, afim de tratar d$
assumpto do interesso social urgentes

IRio. 9 de agosto dc 1916. — Capita^
L11Í2 de Gouveia Ravasco, secretario.

(J 5*J*Í
JACARÉPAGUÁ'

Realizam-se nos dias y c 10 dc H-
tembro próximo as festas em homens.-,
gem a Nossa Senhora da Pcnna, Pro»
tcotora das Artes e Seiencias. (M,;.*.'8>

SOCIEDADE VXIÃO FUNERÁRIA'
Io DE JULHO

SECRETARIA — RUA DA MISEIU.
CORDIA N. 48

De ordem Jo sr. presidente convido aí
todos os srs. sócios rjuitcs a reunirem-
sc cm assembléa geral extraordinária noi
dia ifl do corrente, ás 6 112 horas da
noite, afim dc tomar conhecimento da
uma proposta do conselho director. nua'
implica na reforma dos Estatutos.

Secretaria, cm 9 dc agosto de 1 q 1 (3.
— O 1° secretario, Costa Porlo.

(R 3-44,

A' PRAÇA
Mal-heus Veiga ,5* C. declaram a

esla praça que na melhor harmonia fl-
cou esta firma dissolvida com a retirada-
do sócio sr. Alfredo Veiga da Silva.

Rio de Janeiro, S dc agosto de í^iS,
Alfredo Veiga da Sihc,
José Alfredo Mallieus da For.scca,
P. p. de Mallieus de Souza,
A. J. Gonçalves d'Arcia.

A' PRAÇA
Matheus de Souza e José Alfredd

Matlieus da Fonseca, sócios restante*!
da extineta firma de Matheus, Veiga &
Comp., organizaram sob data de 7 do
corrente uma nova sociedade sol) a ra-
zão de Matlieus Fonseca & C. pira a
continuação dc seu commercio de trans*
porte ile café. polo que esperam con-
tinuar a ser _ distinguidos com a boai
vontade c valioso auxilio de seus ami-
gos e fregúezes; outrosim declaram
que adiiiittiram como seu interessado
seu antigo auxiliar sr. Antônio Affonso
Neves. -- (T c.iES
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. OLUU DOS DEMOCRÁTICOS
£hamo a attenção dos srs. Sócios

que sc acham incursos nas penas do
ART. ti, alíneas 

""F." 
e "F" do ART.

i. e-PARAGRAPHO 2° do ARI. 13, do
CAPITULO V dos nossos Estatutos;

Gastcllo, 7 de Agosto de 1916. Fer-
nando Lacerda, 1' .hesoureiro.

A' PRAÇA
Silveira, Cardoso & C, estabelecidos'-esta praça, _ rua do Hospício n. 120,

jiarticipam á mesma e seus amigos te-
rem *iago integralmente dc seu capital
c lucros aos herdeiros do finado com-
mendador Júlio Allicrto da Costa, como
sócio tomraanditario que era, ficando
nesta data os sócios solidados José Au-
gusto da Silveira e- José: Cardoso Perei-
ra, c o commandidatario José Martins
ferreira de Mattos tio mesmo estabeleci-
mchto, com o mesmo ramo de commer-
cio c firma, aguardando ordens dos seus
bons amigos •? freguezes. J 2035

IíIOA DO COMMI-ROIO
Grande Reunião do Conunercio

A Directoria da Liga do Commercio
convida todos os Srs. conimerciantes
desta Praça para uma reunião plena,
quinta-feira, 10 do corrente, ás 1.1 ho-
ras na sédc social, ú rua do Hospicio
n.t 136; esquina da rua Uruguayana e
na qual se tratará da questão dos novos
impostos aventados na conunissão dc
Finanças da Câmara e que affcctam di-
rectametite ao Commcrcio de todo o
Brasil.

Secretaria, 5 de agosto de 1916.
-¦—--j-

EDITAES
EDITAL'Obras 

tf. fortificarão do Morro dc
S. luis

'. 1"' chamado com toda a urgência a
lomparccer nestas obras o aspirante
• oíficial Heitor Cabral de Ulysséa,

.«ju. _esde o dia 3 do corrente está'faltando 
ao serviço.

. INicthcroy, cm 6 de agosto de 1916.
»- Major Trajam César, encarrega-'do de ttm inquérito policial militar.

MINISTÉRIO DA GUERRA
.NSPECÇAO PBRMANBNTE DA

íi* REGIÃO MIWTVUv - 23"
MUNICÍPIO - -3" DISTRICTO
- OUAIiATIBA

edital de convocação para 
'o alista-

mento militar
1 O tenente-coronel Alfredo Carlos
Ha I.itz, presidente da Junta <lc Alis-
lamento Militar:'Faz sa.cr aos que o presente edi-
tal lerem ou 'delle tcnliaim tonbeci-
inento que, mesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta e,
portanto, convida a Iodos os jovens
íle 20 annos completos 110 anno de
.915 c domiciliados «este mjunicipio
a virem se inset-ver até o dia 14 de
selembro do corrente anno, e, bem
assim, todos aquelles que, tendo ai
annos ou mais, ainda não estilo in-
scriptos nos registros 'militares, como
determina o rcgiil-tlnuciilo para a exe-
r.nção da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os inter-
essaídós a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem de seus
«lireitos, afim dc que a junla possa
bem orientada ficar da verdade e dar
as informações precisas a esclarecer
o juizo da junta de Revisão que tem
ile -apurar este alistamento.

A Junta funecionará ctni todos os
Vlías, das 11 horas da manhã ás 16
Iioras tia tarde.

ttv para conhecimento de todos
manda lavrar o presente .ditai, por
«nim feito e assignado, rubricado
pelo presidente c que será fixado•junto ao edificio cm que funeciona
esta junta, na -6' delegacia policial,
c publicado no Diário Official desta
capital, Jornal do Commercio, Paiz,
Co reio da Manhã c Imparcial. —
Oscar César da Silva, secretario.

Capital Poderal, 15 dc julho de
3016. — Tenente-coronel Alfredo
Carlos da Luz, presidente.

QUINTA RKGIÃO MILITAR
16" MUNICÍPIO — TIJUCA'l'.dikil 

d: convocação para o alisla-
mento militar

O major Olivcrio de Deus Vieira,
presidente da Junla de Alislamento
e Sorteio Militar, dc accordo com a
commitnicação do sr. coronel presi-
dente da Junta de Revisão, em vir-
tude de autorização do sr. j-cucral
ministro da Guerra ao sr. general
commandante da 5* retrião c 3" di-
visão, faz publico o edital publicado
no Diário Official n. 16S, de 19 do
fluente, á pagina 8.10S, 'deste teor:"'Faz saber aos que o presente edi-'tal lerclm on delle tenham conheci-
mento que, nesta dala, foram instai-
lados os trabalhos desla Junta, e,
portanto, convida a todos 03 jovens
de 20 annos completos no anno de
•1915 c domiciliados neste município
a virem sc inscrever até o dia 14 dc
sctombro do corrente atino, e, bem
usáim, tortos aquelles que, tendo 21
nnnos ou mais, ainda não estão iu-
scriptos nos registros írtililarc* como
íçtertraina o regulamento para a exc-
cução da lei do alistamento militar.

(Convoca tambem Iodos os interes-
sados a apresentarem esclarecimentos
ou reclamações a bem de seus direi-
los, n-fiiii de que a Junta possa bem
orientada ficar da verdade e dar as
informações precisas a esclarecer o
juizo da Junta de Revisão que tem
de apurar este alistamento.

A Junta funecionartá cm todos os
luas, -das 11 ás 15 horas, na sede da
agencia da Prefeitura Municipal do
3." districto. E para conhecimento
de_ todos manda lavrar o presente
edital, por mim feito e assignado,
rubricado pelo presidente, e que será
fixado junto ao «lif-cio cm que fun-
cciona esta Junta, á rua Pinto Fi-
gueiredo n. 11, ç publicado no Dia-
rio Of ficial.

iúii-r„ii i-ederal, 15 de julho de
.tQid. — Abeilard Comes de Almeida' 
Ja" -ã .' .'. a--.-.--,. -Na-.,, \X I _...._ J ... í í í» -.../.-, «'•uu.un.r.  j.i , - rtlVfUUUr i o'

lho, presidente."
As ruas c praças que fazem parte

..leste municipio militar:
'Ruas dc S. Francisco Xavier até

a esquina da rua Barão de Mesquita,
Pereira de Siqueira, Club Athlctico,
Alzira Rraiidão, Visconde de Figuei-
redo, liarão de Amazonas, Salgado
Zenlia, Prolongamento da Mariz e
Barros, Conde de Uom fim, Parcto,
tPiratiniin c praça lida, Aguiar, Fe-
li.x ila Cunha, Valparaiso, Ur. Rogo

• I.opes. Araujos, Santo Henrique,
General Koca, Ronf Pastor, Des-
|o_i_argador Izidro, liarão dc Piras-
suntmga, Silva Guimarães. Barão dc
ÍPillar, praça Sacnz Pena, morro do
iTrapichciro, travessar, Araujos, Bam-
bina, Soares da Costa, Magalhães, D.
Mathilde, Mccco Dchoul, ruas Major
Ávila, Pinto de Figueiredo, Antônio
dos Santos, Dr. José Hygino, Ita-
curussá, General Andrade Neves,
Delphina, Visconde de Cabo Frio,
Urugntay, Pinto Guedes, Vinte c Oito
de Sctombro. Garibaldi, Rademaker,
Cratidão, Alves dc lirito. Leite de
lAbreu, Nallialina, Santa Carolina,
Agostinho, S. Raphael, S. Miguel,
Boa Viria, Açude, Ferreira dc A.l-
meida, Cascatinha, Vista Cliineza,
illln í.lo Ribeiro, Mussenia, Caves
Pequena; travessas: Affonso, Boa
Vista, Morro do Cotromby, Kslradas'laova e Velha da Tijuca e das Fm-
nas.

Junta -de Alistamento e Sorteio
Militar do 16° municipio, Tijuca, 31
de julho dc 191(1. — João Máxima-
*p Serra, 2° tenente secretario.—Oli"
"trio de Deus Vieira, major presi-
dente.

QUINTA REGIÃO MIMTAR
VIGÉSIMO QUINTO MUNICÍPIO

- 1LBAS
Edital de convocação ¦ 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 delle tiverem conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta junta, razão
pela qual convida, não só a todos os
jovens de 20 annos, completados cm
o aiynode 1915 e domiciliados neste
niunioipio, a virem se inscrever até
o dia IS de setembro do corrente
anno, como tambem aos que, tendo
edade superior aquella, não cumpri-
ram ainda áquelle dever, inscreven-
do-se nos registros 'militares, como
determina o_ regulamento para exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convida, outrosim, a todos os in-
teressados para apresentarem escla-
recimentos ou reclamações a bem de
seus direitos, afim de que a junta,
bom orientada e sénliora da verdade,
possa prestar informações que escla-
rcçam ò juizo da Junta de Revisão
que tem d. apurar este alistamento.

A» junta funecionará ás segundas,
terças, quartas c sextas-feiras, no
estado-maior do quartel do Asylo de
Inválidos da Pátria, reservando as
quintas-feiras e os sabbados para
percorrer as ilhas que constituem o
municipio.

E, para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito e assignado e por elle ru-
bricado, o qual será af fixado 110 edi-
fido onde funeciona esta junta e pu-
blicado no Diário Official. - O se-
et etário, 20 tenente Roberto Alexan-
dre Hcskctts.

Capital Federal, 15 de julho de
1016. — O major Daniel Ferreira
__ Junior. presidente.

Propaganda
06-4

Rio —9-8-916 R5585

«O QUADRO»
Resultado de hontem:

Antigo. . . . Veado
Moderno . . Lefio
Rio  Peru
Salteado. . . Borboleta

Variantes
71-28-51-72

nio, 9-8 - 916 R .i*âj

LEILÕES
"ESCUNA"

NORTE- A.ME FtlC AN A."Lneinda Sntton"
De 1.86 toneladas «le registro

VXR.G-ZI_.XO
(Virgílio Lopes Rodrigues-

Escriptorio :
Rua da Assemblí-a n. 65 —
Telephone n. 2.27G-Central

Por alvará do Exmo, Sr. Dr.
Jui_ Federal -Ia l • Vara do
Districto Federal, e u reque-
pimento do Canitüo Comii.t.u-
(lauto da esctma «l.ucimla
Sutton»

Tenderá cm leilão
Sexta-fflha, 18 do Agosto de 1916

AO MEIO DIA
—™- A bordo da mesma
A escuna acima referida é

constituída do madeira, com bur-
rinho para accionar o"miilinctc
eo guincho; e tres bombas a
vapor, rigorosamente reparadas
nasofflcinas do Lnge & Irmão.

Com todos os apparelhos fixos
e de laborar, a qual se acha
fundeada neste porto.

No dia do leilão partirá uma
lancha do cães Pharoux, ás 11
horas da manhã.

O sr. comprador garantirá seu
lance com um signal de. 20 •[. no
acto da arrematarão.

(R 3-132)

jjiií
f-a-1/-, tía FORTUNA

Águia de Ouro
C 601
1-1-19-1

RiO-9-8-916

Caridade
898

tÉMaWttm
(em lorma do pilulas)

O mais poderoso especifico para a cura da SypliiÜ-e de todas' aa doenças resultantes da impureza do
sangue.

O DEPURATOL 6* imminentemeate superior nosseus effeitos a todas as injecções.
Garante-se a cura.
Tubo çom 32 pilulas, 8 a 10 dias da tratarão ato, 5$Q00, paioCorreio mais 400 réis; (5 tubos, 27S00O, pelo Correio mais iSOüO.

1 deposito GERAL: Piiarmaeia Tavares
63, Praça Tiradentes, 63-Rio de Janeiro

M 3358

Fluminense
4894

M 5559

Operaria
8026

M 5*6)

Variantes
Í5-SC-OS-86-31

FUo-9-8-91- M 5561

IWICTOR-
125

nio-9-S-M6 M 5591

Americana
703

nio—.—8-191.6 J 55ÍÍ

A universal
346

Rio, 9-S-916.

A Garantia Federal
371

Rio, 9-8-91G M 55GÍ
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9-8-910 M 5B92I
Íüll!!lllI!B!i!lia!i:»!ra!!9-l!!l!l_i||l!iBiil!!_l!ll:IBili:iBÍ

BANCO'L0TERIGO
B, Bosmio 74 o H. Ouvidor 76"0 PONTO"

130 — K. OUVIDOR — 130
Eão a- cnsas quo offerecem as

muiores vnntuitens e _:u'iin-
tins no nublico.

AO MONOPÓLIO
OA FELICIDADE

7145 .{1Ó3 _5705,L--_-.
145 103 

~70B'i 
1|h

Higdj>a im UMA

_3873 ^O^J^^L" 
813" 0.30 538
73 30~ 7 38~

3434 8889 53G5~~434~ ~~S80~~ 
365

34 "S9~ 65

BILHETES DE LOTERIA

Boniottein-so bilhetes para o
interior jueiliniitu o porto do
Correio. — PBANOISOO & C.

itun Saehet n. 14

DEBAM HONTEM
Antigo  978 I-erü
ModurnO..'... 313 CcibiIo
nm  S16 JaOiboleta
Salteado Burro
2* pieinio  961
3- .  927
4'  GU
5.  1T4

Áyavs 431
A ira 290
A Real 618
Gai-antia 286

j r,5i5

680
nio,y-s-9iô. II 53G2

933
nio—Cl—8—010 li 53635

S> Hí,-;-iÜ_f üSaflC'..*'*
731

Kio-9-S-íHG B 55S4

ii FELIZ
106, RUA DO OUVIDOR, 10S

Filial á praça ii de Junho n. si — Rio
dc Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios"
Bieinio dia dd o/.lracção.

FERNANDES & C*
Telephone 2.051 — Norte

ESCRIPTORIO
Aluga-se um, grande, cxccllente, hy-

Ijicnico, arejado, com salas de espera
c telcplione, por módico preço; na rua
Urttgiiay-iia n, 3, sobrado, lado da
sombra, (J 5512)

GRANDE HOTEL
— LARGO D.\ LAPA —

Casa para familias e cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos rica-
mente mobilados de novo. Acccssoris,
'cnliladores c cozinha dc 1* ordem.

Rnd T-'-.r. "{íranrlli.tel'

Da GOXOBRHjêA CHllOXIOA on
KEC15NTE, eni poucos dias, por pro-
cessos mod.rno9, sem dõr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 e 914. Vaccinas d» Wright.
Assembléa, 54. das 8 ás 11 e 12 á*» 18.
SERVIÇO NOCTURNO. 8 ús 10—— Dr. Pedro Magalhães. R 8349

Sobrado á rua do Ouvidor
Alugam-se os i" e 2" andares da nia

do Ouvidor n. Sr>. 10S3 J

TINTURARIA

A REFOBMAOQHA
CONDUCÇÃO GRÁTIS — Clnmados:

Telephone, Central n. 4.305 — EapcciaU*-
tlade cm limpeza chimica a secco.' Lava-se
e ttnt;c-sc qualquer tecido, por mais fino
que seja. Lavam-se e passam-se roupas
ue casimira em dia e meio. Entregam-se
roupas de casimira dc limpar c passar
cm 2 horas. Lavam-se roupas de senhora,
por mais íinas que sejam. Limpam-íe c
tíngem-se luvas, plumas, boas ai_*rcttc_ c
chapéos dc homem. Executa-se tudo com
{.crfckão c a preços módicos. Rua Sena-
dor Datilas n. 85. (s-l*o)

ütiista de chapéos
Attende a chamados .1 domicílios

para leccionar; recados por escripto ii
rua Navarro 11. 1*1.

BBNfISTâ NEURASTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste mal du.

ante muitos annoi, tomando tudo
luanto me indicivam 6em ter tido um* 
oequeno allivio. Hoje acho-me perfeita-•nente bia, graças a um remédio que
mia casualidade me fez conhecer, En
igradecimento, indicarei aos que sof
frem das conseqüências deste mal, como
lej.iin. anemia, moléstias nervosas,•laipitacíes do coração, etc, como po-
lem recuperar a saude. Escreyer a
!). Amélia C, á Caixa do Correio 335,
>io de Janeiro

Dentaduras completas — superior
e inferior — com 011 sem molas de
ouro, das mais aperfeiçoadas e in-
dispensáveis á bôa mastigação, á
bóa pronuncia e articulação e ao
cmbellezaniento da bocea. Durabi-
Iidade garantida. Preços razoáveis.
— No consultório cléctro-deiitariò do
Professor Teiieitte-Coronel im.
SUiVfXO SIATTOS. Clrurplii. ])eii-
tlstu Inurenilo, & rua Ui-ui-unyana,
1 e 3- canto da rua da Carioca, cm
frente ao largo da Carioca; das 7
Iioras da manhã ás 5 da tarde, Iodos
os dias. Telcplione n. 1.555 Central.

(J 55")

GABELLEIREIRO
e cabclleireira para senhoras, casa dc
primeira ordem. Especialidade cm per-teados modernos e com ondulação Mar-
cel por 3$; tinge-se cabeça com tinturas
garantidas por 1-,$ c 20$. trabalha-se cm
cabellos postii-os a preço moderado.
Casa Júlio, rua de S. José 11. 122, i°
andar, perto do largo da Carioca. Tòlc-
plionc 11. 3.411), Central. 19S2 J

TAILLEUR POÜB flSMFS
Costumes soh medida em boas casi-miras, de cor, forro de seda desde 1:0$vestidos em tafetá qualquer cor a co-meçar dc 140*. feitos sob medida", narua 7--.de Selenibro nji, loja. "Au Pa-i-ndis 'lei. 

5S94, .Central. J. Pereiraila. Silva e-Alice Silva; (J 9_-0S)

MS URINARIAS
Syphilis o moléstias â.

senhoras
DR. CAETANO JOVINE

Formado pela Faculilailo dcMedicina da Nápoles e hablli-tado por titulos da do Kio dcJiuioiio.
Cura especial e rápida dc cs-ireitnmentos urethrae- (sem opera-

ção), ironorrhéas chronicas, cysli-tei ,1-ydroccles .tumores, impoten-
cia. Consultas das o ás 11 e das 2á* S- Largo da Carioca 10. sob.

•Desapareceu
a Gomichã*

Aquelles longos dias de tormento constam
.quellas noiles insomnias dt! agonia, Coç:
àoçar. Cocar—cnçar constantemente, até n
entir com desejos dc arrancar a pelle
mtSo. . ,
Alivie Instantaruo — a minha pelle refre:

ada, aliviada, curada.
A primeira gota dc Lavo!, a nova e mart

vilhosa descoberta para a pelle, fez desapart
cr aquella comichão instantaneamente. N

realidade o ntatiicnto em que I.avol tocou
minha pelle que queimava, a tortura des
ipareceu.

A irritação desapareceu.
A pelle que queimava, rcíreacada e ali

viada.
As partes inflammadas aclaradas rápida

mente.
Todas a3 formas dc sarna, eciema, herpes

empigén,; sonasis, erupções feias, espinhas
Ic3apaiccem rapidamente com esta nova de_

coberta, a lavagem refrc-cantc e aUvIante
t,avol;

Pcça-a ao seu pharmaceutico hoje. Compr<-.inibem um [louco de álcool paru diluir e;;t-
haravilhoso remédio. Não demore a sua cur;

ura sã minuto, Experimente I.avol hoje.
Vendc-so cm todas as dros-iriss a
bolicas principaes*

iS. anaáo & Cia. Ri© da Ja-seêrs

Caixas vazias do cevada
Vcndc-se grande quantidade; na

Companhia Cervejaria Brahiiia, rua
Visconde de Sapucahy 200.

I lili
CALDEIRA

Vcndc-se uma de ferro, cylindrica,
com im.oo de diâmetro, 4111.75 de al-
íura lendo a chapa 0011,01. de espessú-
Ta. Ve. c (ratar na estação "Enjic-
nlieiio Neiva", da l.v. F. C. F!., escri-
ptorio dos terrenos cm São 'Mathcus.

(J. 106.*)

TERRA NOVA
Vendem-se dois cachorros c uma ca-

delia, com dois mezes de edade; rua
do Catletc n. 104, i° andar.

OUR011800 A GR!Ü
Platina, prata e brilhantes compra-jc

qualquer quantidade, na cusa "Mtridia-
110", rua Uniiíuayana, 77. S :!*')'

Jw«___5SBaaraj-f -- - -

GONORRHÉAS
cura infallivel em 3 diaK. sem
ardor, usando "Gonorrliol". Ga-
rante-se a cura completa com
um só fiasco. Vidro, 3?ooo, pelo gCorreio 5$soo. Deposito gorai:
Pharmacia Tavares, praça Tira-
dentes. 6* — Rio de Janeiro.

Accumuladores de automóveis
Compram-sc velhos e imprestáveis

somente americanos, á rua Carioca, 40.
(ti 3.10

AUTOMÓVEIS
Na casa dc -penhores A rua 7 de Se-

tembro, ***, vendem-se dois automóveis"Berlict" "landaulet), e um "Pope", 110-
vos. Preços vantajosos. (')t*o J)

ALUGAM-SE
Lindas saias mobiladas: na rua do

Rezende 104. bondes á. porta. T.uz ele-
Cti lei. Ij-u-1iü3 (jueuies c fríus. i clc-
plior.es. S 9116

PREDIO
Compra-se um para -pequena familia

de tratamento, entre a praia ce Botafo-
Bo c Gloria ou ruas adjacentes, que fi-
que perto ri" mar.

Proposí.15 para G. S. — Caixa Fns-
tal 14C3. Não se aceciiam intermedia.-
rios. (R 3147

AGEÍ.TES

338"lojo às C liora»
Uio --8-.US. M 5-rOt

INVESTIGAÇÕES
Rapaz aclivo e honesto, conhecedor

dos serviços das Repartições Publicas,
encarrega-se com toda a rapidez dc
cópias na Bii'ioihcca Nacional, busca
de documentos antigos no Archivo Na-
cional e Instituto Hislorieo, recebimen-
tos dc uensões no Thesouro e Prefeitu-
ra, certidões de casamentos, nascimen-
tos c óbitos por mais antigas çiue se-
jam e lmicas cm todos os cartórios des-
ta capitai, tudo mediante módica des-
pesa. Procurar o sr. Bandeira de
Mello, de 1 ás 3 horas da tarde — Rua
do Ouvidor n. 68. (M 3339

PENSÃO FAMILIAR
Dispõe dc exccllcnies aposentos, dis-

tante oito minutos da Avenida Central.
Praia do Russel n. 9-f- Telephone -to,
Central. (M 334o)

Para vender um artigo de primeira
ordem precisa-se Cie agentes actjvos
cm loJos os pontos da Republica. Lu-
cros cerlos de Go a So por cento.
Cartas a Antônio JI, de Souza, I.a-
fayette — Minas. 130 J

Deseja-se em Santa Tiiereza
um quarto nu sala mobilada com pensão
pava um negociame; offertas com o sr.
David, á rua Senador Dantas 95.

J 3371

Cura infallivel e absolutamente
certa dos ÓRGÃOS GENITAES,'
qualquer que seja a causa do enfra-
qttecimeuto ou edade, com o suspen-
sorio Íülcctrioo-Magnctico do Doutor
Wilson. Depositários — Merino &
Comp., rua'do Ouvidor, 163, Rio.
Renietteni-sc catálogos desle apparc- «j
lho. Representantes cm S. Paulo: |
Januário Loureiro, rua 15 de No-
Tembro 11. 7,

BARATA
Compra-se uma cm perfeito eslado e

por preço razoável; offertas para A.
C, Grande Hotel da Lapa. (R 12*3)

UTERg^A 
^

é o unico j
r o m o di o

quo oura FLORES nilANCASo o sj
Corrlihontos das Sanho/as.

Vendo-so nas principaes pliar-maciiis e na Drogaria Araui ofroi
tas & G.

M«rABf»í__H_e_a'i_eeF_-

Estômago
Tridigestivo Cruz, é o unico reme.io¦íue cura as doeuças do estômago e in-

teslinos. Drogarias c pliarmacias. V-
dro. "S500.

HCUEA IU
SYPHILIS

Ensina-se a toâor, um meio de
taber Si^ lem syphilis adquirida
ou hereditária, interna ou exter-
na e como podem cural-a fácil-
tiic.tc em todas as manifestações
t períodos. Escrever: Caixa Cor-
reio, 1GS6, enviando sello pararesposta.

S"-iE;r.E:i;^Hí::i!_'! :ffi ¦'S--WM. W:\
M 34!

Guiso tíe preparatório
_ MENSALIDADE *-s*"oo

Diurno e nocturno. Professores do
Pedro II. Rua Sete de Setembro rot,
1* andar. S 3*3

li Cura fla !Èra'ne!
A "Alicina", cm cuja composição

figuram o alho .: o agrião, dois ve-
gctacs reconhecidos por vários
scientistas como verdadeiramente

„ maravilhosos na cura da tuberçuto-|
| se, produz resultados seguros eu*.^
U todos o; períodos desta terrível en-
L fermidade e cura completamente 110
™ i° e 3° gráos. N*a bronchite, as-

thma, influenza, coqueluche c prin-
cipalmente na bronco-pneumonia o
resultado é infallivel.

Depositários: Silva Gomes te. C.
Rua de S. Pedro 40 c 4*.

Machinas para íuoüeiros
Vendem-se diversas usadas. Trata-se

na rua da Quitanda 11. 147, Rio de Ja-neiro.

MALAS
Artigo solido, elegante e bararts-

-.ii.iu, sú*í.j A iMüla Chiasse, Rua I_e-
iTaTilín íí 1

PREDIO EM BOTAFOGO
Vende-se lim com 2 salas, 3 quartos,

dispensa, W. C, cozinha, banheiro,
jardim ao lado, grande quintal com ma.3
de 300 metros, preço, iS:oooo$; trata-
se no mr?n-o, á rua dc D. Marciana
n. 143. (R 3191)

Xarope Peitoral de Desessarlz
e
' 

ÍORMULa. DE BRITO
Aj-.pr.vado pel» Inepectorit -• Hjfa

glenc « premiado «om medalha <U ouro
na Exposiç.o Nacional de 1908. Eite
Diaravilhow peito-al cura r.dicalmente
bronchltca, c.tarrhos ebronlcoa, coque-
luche, aithma, tosse tiiki pulmonar,
dores dt peito, on-eumonias, tosse ner
-osas. constipações, rouquidão, suffoca-
ções, doençis de garganta 

'jirynge, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro ifjoo. —
Deposito»: Drogaria* Pacheco, Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 81 e 99
* á rua da Assembléa n. 34. Fabrica:
Pharmacia Santoa Silva, rua Dr. Arit-
tides Lobo n. 2*9. Telephone 1.400.
Villa.

RHEUMATISMO
PACTOS E' O OUE SE DEVE EXIGIR

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Attesto nue, tendo prescripto as COT-

TAS OLLEliER o doentes de rheumatij-
mo articulir chroiiico obtive 01 mellioras
resultados.

S. Taulo. 18 de Julho de 1015.
DR. A. FAJARDO.

Attesto que tenho empregado n» rheu-
matismo articular a.udo, com feliz retul-
tado, ae Gottas anti-rheumaticas Olleber,
e só tenho razoe» para re_orumc.idar esse
preparado.

Em fé de meu gráo — S. Paulo, 39
de outubro de 1015-

DR. CESIDIO DA GAMA E SILVA
(firmas reconhecidas).

Attesto que noi casos os mais variadas
de rheunutiemo, em que tenho lançado
mão. em minha clinica dai Gottas a nti-
rheumaticas de Olleber, os resultados obii-
dos têm sido satisfatórios.

O referido é verdade e aisim o attesto.
S. Paulo, 10 de maio de 1916.

DR. ROBERTO GOMES CALDAS.
(Firma reconhecida).

Illm». sr. Manoel B. Rebello—S. Paulo:
Declaro que .offrendp ha dois annos. de

um rheumatismo chronico, que me obriga-
va a andar de joelhos, por não o poder
fazer dc outro modo. me foram dados, pe-
Io sr. dr, Roberto Gomes Caldas dois vt-
dros do preparado "Gottas atui-rheumitica»
de Olleber", estando eu hoje quasi curado,
pois ando bem dispensando qualquer am-
paro para o fazer. Faço esta declaração a
bem daquelles que como eu, slo victima»
do rheumatismo, e çue encontrarão nas"Gottas de Olleber". allivio e cura para
seus sofiriiiientos.

S. I-ulò. ia de maio de 1516.
MIGUEL GACCIONE.

(Villa Joaquim Antunes a-A).
(Firma reconhecida).

Preparado puramente vegetal. App.-ovado
pela Directoria de Saude Publica do Rio
dc Janeiro — Vende-se nas ruas: Andra-
das 41. S. Pedro 40 e Chile 31—Deposito,

CACHORROS
A lepra, sarna, gafeira, dárthros e

todas as manifestações malévolas da
pelle, nos cachorros, cavállos, gatos e
nas varias espécies de gado, são cura-
das com o "Sabão Dogue". Este sa-
hão mata os piolhos, pulgas, hernes,
bicheiras e os carrapalos nos animaes.

Lata -$000, pelo Correio 3ÍÇ00- P*"
didos a Perestrello k Filho, á rua Uru-
guayana, 66 e Avenida Passos 106.

Km Nicthcroy, drogaria Baroellos.
R 17C5

AVISOS MARÍTIMOS

-L0.D ea
—b--—IT"" _mb___se aasaa

PltAVâ ii_»3 hi-K-Hiiüâ
BNTRE OUVIDOR E ROSÁRIO

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

Maranhão
Sairá quarta-feira, 16 do cor-

rente, ás 12 horas, para Vi-
ctoria, Bahia, Maceió, Recife, Ca-
bedello, Natal, Ceará, Tutoya,
-Maranhão, Parintins, Pará, aan-
tarem, Óbidos, ltacoatiára o Ma-
náos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

Rio de Janeiro
Sairá hoje, 10 do corrente,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando na Bahia, Recife, Pará ,
e San Juan. I

LINHA DE LAGUNA
O PAQUETE

MAYRINK
Sairá terça-feira, 5 de selem-

bro, ás 20 horas, para Dois Rios,
Angra dos Reis, Paraty, Uuatuba,
Caraguatatuba, Villa Bella, São
Sebastião, Santos, Cariàftéa, Igua-
pe, Paranaguá, São Francisco,
ítajaliy, Florianópolis c Laguna.

LINHA DÊT SERGIPE
O PAQUETE

OYAPOCR
Sairá quinta-feira, 17 do cor-
rente, ás 15 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas, P.
Areia. Ilhéos, Bahia, Aracaju,

Penedo, Macei, e Recife.
AVISO: — Ao pessoas quo queiram ir ü bordo dos panno-

tes lerur ou recebor pa.sa_oii-o.--i deverão solicitar cartões
do ingresso nn secção do Trafego.

|]_j_HU._.__U__i

Machina photograpfiica
Vende-so uma "Kodak", 4 A, com

lente Zeiss; rua da Alfândega n. 42,
sala 13. J. 1641.

Acção entre amigos
A que devia corer com a loteria de

12, de uma machina de costura, fica
transferida para a de 26 do corrente,

Cascadura, 8-8-16.

SÓCIO Oü SÓCIA
Adinittc-sc lia Flora Brasileira, cast

csneHal cm 'hervas medicinaes. Aveni'
da Gomes Freire, 10. (M 358»

Segundo andar, predio novo
-\luga-se o segundo andar da rua da

Quitanda n. 123, «.-ntre Alfândega e
General Câmara, proju-io para familia

R. 1803 011 grande escriptorio. J. 2036.

ii1 UINUlHUnTUniBU
Companliia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracçoes publicas sob a üscalisação do governo federai
ás 2 U2 e aos sabbados is 3 horas, á

RUA VISCONDE OE ITABORAHY N. 45
HOJE HOJED

346-4*
25:OOOÍOOO
For 19400 cm meioa i

Amanhã Amanhã
333-29-

16:00O$000
Por 1 #600 em meios

PÍLULAS
WBRTUOSilS

Curam cm poucos dias as moléstias
do estômago, figado ou intestino.^

_ Eíh.-is pilulas além dc tópicas, são in-
dicadas nas dyspcpsias, prisões_ de ven-
tre, moléstias dó figado, bexiga, rins,
náuseas, flatulencias, mão estar, etc.
São um poderoso digestivo e regular!,
zador das secicções gastro-inte.tinacs.
A' venda em toclas a3 pharmacias. De-
posito: Drogaria Rodrigues, rua G.
Dias, 59. Vidro i$500, pelo correio
mais 300 réis. J7"

MME. JOSEPHIM
Participa-se a sua mudança para á

rua da Alfândega 13'. M 1813

NEGOCIO DA CHINA
Vendem-se na Volta Redonda, 3 ho-

ras da Central, Ires fazendas c uni si-
tio, 110 total dc 300 alqueires geometri-
cos, com engenhos de café, canna, ar-
roz e milho, esplendidas plantações e
postaria, oara mais de mil rezes, $ ca-
sas no arraial, casas de moradia, paioes,
terreiros, etc, tudo -por tio contos de
róis. Trata-sc 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 maiitimenlos colhidos. Fertilis-
simas terras.  J -030

JAGARÉPAGUÁ
MODISTA

Confeccionam-se vestidos ipor qual-
quer figurino. Preços módicos. Attende
á chamados; rua Albano, 134. S. 10J7.

GLYCOLINA
FORMULA DE I,. R. DE BRITTO

tlpprovada e premiada com medalha de
ouro nas exposições de hygiene

Excellente preparado da antiga Phar-
macia Raspail, empregado com sueces-
so nas empigens, comichões, frieiras.
dárthros, acue, pannos, aspereza e
a-ritaç.o ila cutis, rugas, suores fétido»
e todas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á rua
dos Andradas 45; 1° de Março 10, As-
sembléa 34, Sete de Setembro 81 e 00.
Fabrica, Pharmacia Santos Silva, á rua
Dr. Aristidcs I.obo -20, telephone nu
mero '.400, Villa.

Ensina-se qualquer bordado, com per-
feição. A' rua Süo Christovão 11. 374.

(2384 J

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Formula de R. de Brito, da Pharmacia
Raspail, approvada pela Inspectoria
de Ilyoicne.
Receitado pelos mai_ alír-Hrados meJicoi,

contra as nffecçSes do tubo RasUo-iníesti-
nal. principalmente contra as diarrhéas re-
bcldes, acompanha das de eólicas, dy sente
rias e mesenterites, diarrhéas da dentição c
das convalescenças das fclircs graves e das
itiolestlas piilrnonares, conseguindo sempre
maravilho*..... curas.

Modo de jMr: veja-se no vidro.
Preço i$ooo. Deposito — Drogaria

Pacheco, ri dos Andradas, 45, 1" de
Março to, 7 Setembro 81 e 99 e As-
sembléa 3', i;..St ica, Pharmacia Santos
Silva ví -'*" Dr. Arictidc I obc 22- —
Tel. 1.400, Vijlp. Rio de Janeiro.

CURA SA TDBBSCSLOSa
DR. A. DANTAS DE QÜEIKOZ
Modernos n-.ethodos ele tratamento

ncdicb e cirúrgico, -conformo a melhor
indicação. Consultas, das 8 ás 11 dn
T.anhã. Rua Uruguayana n. 43.

TERRENOS APRESTÂÇÕEÍ
NA ESTAÇÃO DA PRATA

Vende-se grande área ds terreno di-
vididos em lotes de lom por som de
fundos a pequenas prestações inensaes
dc (io$ooo), logar salubre, com poucadistancia de eslação de Alfredo Maia
(Linha Auxiliar). Freco de passagemi\ ida c volta iÇooo; *', ida e volta
$'ooS Trata-se com a proprietaiia. d.
Mauricia Uorges de Macedo, na mesma
estagão. I 618

1 <-_0_---gr^.--LIWMlJJM;U.^  „_

11; SSl ¦ IELIXSR CASTILHO
I Moderno trai "r-icnto das TOSSES,

BRONCHITES. COQUELUCHE eCOQUELUCHE
mais moléstias pulmonaresAjcncia: rur, da Quitanda, 50, r.ob.

VIDRO :$ooo (Süo6^)
•*• !555!S5!°__°!__________________^

SUOR FÉTIOO
dos fé' « dos soi-acos, catinga, frieiras,
comichões, etc., desappartccm rápida-
mente com o uso do "Suorol". Preço*$, pelo Correio. -$300. Vende-se em
todas as drogarias, perfumarias, phar-
macias e á rua Uruguayana n. 66. Pe-
restrelio & Filho e Avenida Passos 106.

A 1783

Cura radical de syphilis, rlicumatis
mo, gonorrliéa, cancros, e de todas as
moléstias do vicio do sangue, como se
prova com centenas de curados; veru
de-se em todas as pliarmacias c dro-
ganas, e í rua S. Pedro 138, Areai t.

(J 606S)

TERRENOS A 50 RÉIS™
Vende-se o metro quadrado, em

grandes áreas, próprios para sitios,
chácaras e capin_T.es, com água parairrigação. Subúrbios deita capital, ser-
vidos por 3 cs!radas de ferro; informa-
ções í raa G. Câmara. 296. (913 J.)

Dejpois de amanhã
A's 3 horas da tarde— 310—18*

OOOffiOOO
Por StSOOO, em décimos

SalblB_id<9| 19 do cori*en-le
Á/s 3 Iioras da tarde — 300—31'

100:000$
Por SafjíOOO, em décimos

Os pedidos da bilhetes do interior derom ser acompanhados dê
in»U 700 rs. par» o porto do Correio e dit'eltlos nos airentes cernesNAZARETH & O.. RUA DO OUVIDOR 94, CAIXA N. 817. Teleu.
laUSVEL, e na cola P. GUIMARÃES. RUA DO ROSÁRIO 71. esqui-
nn do beco das Cancellas — Caixa do Correio n. 1.273.

Sellos para collecções
Compra-se e paga-se bem qualquer

quantidade de sellos nacionaes e ti-
trangeiros, assim como moedas c meda-
lhas antigas do Brasil. Rua 1* de Mar-
ço n. 39, casa de cambio. S 667

Loja na rua da Carioca
Traspassa-se, 110 melhor ponto dl

rua da Carioca, o -contrato de um pre.
dio, com magnífico armazém. Trata«
se na rua do Hospicio a. 110, loja.

B. 1044.

Adiantamentos ao Commercio
A Companhia Nacional de Armazena

Geraes emitte WARE-ANTS, com de soou-
tos módicos garantidos, sobre mercadorias
depositadas em seus armazéns, libertando
o commercio do vexame de solicitar en-
dossos graciosos para descontar titulos, e
bem assim faz adiantamentos para paga-mentos de direitos e fretes, mediante juro
bancário. Para informações na sede da
companhia á

RUA GENERAL CÂMARA, 33

VENDEM-SE CALDEIRAS
Para cozinhar sabão a vapor, com

dispositivos automáticos para misturas
assim como uma caldeira commum.
Trata-se na rua da Quitanda n. 147,
Rio d: Janeiro,

GRANDE HOTEL MILANO
Dirigido por Dario Del Pauta. Elea

gantemente mobilado. Cozinha italiani
e franceza. Acccitam pensionistas avi.ll-
sos a Ia carte. Avenida Gomes Freire,
7, teleph. jn«o. Central. S (23

B.ofy@-Pa.-ne de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 2Ü* °b0 em todas as mercadorias

PENSÃO TORINO
Boa pensão, variada e farta, tempero

para todos os paladares, fomece-*í
para fura ás exmas. familias. -Preço
módico; ú. fui uo Caíteíe ti. io-i, so*
brado.

ESCRIPTORIO DESDE 501000
Alugam-se excellentcs escriptorios no

predio n. 30 da rua Gonçalves Dias
(ba serviço de elevador e luz electrica).
Trata-s* r.o ("...rito andar cerr., Mme.
Boisson. S. 3269.

MOVEIS BARATISSIMOS
Leonel de Carvalho <& (!.

3FLXJ-A. DOS J^r*JJ3_£=8._^.]0_A.g_3 :2Q
Dormitórios, salas dc jantar c de visitas cm vários esiy.os,

grande variedade de cadeiras c outros moveis, tapetes e capachos
a preços excppcionaes. R 5430

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. S. quer comprar inoveis a pres-

tações por preços baratissimos, entre-
gando-se na 1" prestação, sem fiador, é
11a casa Sion, benador Euzebio, 117 e
110, telephone 5209 Norte. fS 3304

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a pres'.»«

ç.cs, entregando-se na t" prestação,«em fiador, por preços baralissimos, .na Casa Sion, rua do Catlete, 7, telt-
phone 3790 Central. (3301

Bexiga, rins, próstata e nrefbra
A UROFORMIHA cura a insuíticieacia renal, 03 cystiles, m-etitr-s ncnliritei.urethrites, catarrlio da bexiga, infUmmaç ãg da próstata. Dissolve as areai c oicálculos dc ácido urico e uratos. «.«.«» >. m

NAS BOAS PHARIAGIAS-RÜA V DE MARÇO 17 -" Deposito

venpe-se vrna com regular casa de
moradia e para negocio, muito bem si-
ttiada e-m_ logar de futuro, subúrbios
desta capital, por 3 contos; informa-
se a rua G. Câmara, 296. (912 J.)

PENSÃO EN6LISH HOTEL
Para familias c cavalheiros de tran-

mento, tem todo conforto, grande cha-
cara, preço muito reduzido, tudo recon-
struido de novo, rua do Cattete n. 176.
telephone a.008. R £0}

BOULEVARD S. CHRISTOVÃO N. 10
Aluca-se esto predio com toilns as dr-penilencias, _om,»Ictamoii'-reformado, em louar do erande movimento, pnra botequim" bar ourestanrnnt. Trata-se na Companhia Cervejaria Brahma, rua Viscon»ae SapucahT n. _00

*___„_. . ___
-*-„_._,)* íU. .'s
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PEQUENOS ANMUNCIOS
' ¦ J. LAGES
ESCRIPTORIO | ARMAZÉM. RUA

BUENOS AIRES (ANTIGA RUA
UO HOSPÍCIO N. 85

Telephone n. 1901, Norte
Lcilües 0. realizar-se tia semana de 7

i 12 dc agosto de IQ_'„. - ,
HOJE, QUINTA-FEIRA, 10 d -

leilão do grande predio á rua do
"SSlANHA5 

SEXTA-FEIRA, 1. ís 1-
"S 

no Cáes do Porlo. Terreno,
lote 16-, cm frente ao armazem 6.

amaIíha, sexta-míira, iuM

TeUSo de dois prédios íi Estrada Real
•de Santa Cruz n. .878, mansa íallida de
Martins & Ramullio.

SAUBADO, 12. ú 1 I- «ora. ..
Leilão dc moveis íi rua do Hospício

n. 85. armazém.

PENHORES
LEILÃO DE PEIfHORES

3%— Rua Luiz dc Camões -— 36
CAMPELLO & C."

Vazem leilão no dia 11 de agosto de
1016, das caulelfl" vencidas, e previnem
«o> senhores miiluarios, aue podem resga-
tal-is ou roiormal-as até ú liora de come-
par o leilão. _^ ^_

SE QUER OBTER VANTAGENS¦¦¦

AINDA. ESTA' EM TEMPO »E APBOTEITAR OS
PREÇOS YANTAJOSISSIMOS COM DESCONTOS

m A BRAZILEIRA
^pjjjgjjg;g^jpj^Blj^jgg|---_--WCBHBHHMKSiMBffiaSM-8 __________________8M__I

Leilão de penhores
RM 17 BB AGOSTO

DELGADO, SILVA & G.
{SUOOBSSORES BE

ROCHA & FAHROLLA
170. JRui* Siíto de. Setembro, 179

Rosam aos Brs. nuitmii-ios re-
formarem nté a vospern do leilão
as siiiiH cantolas v.iiclflas. (Kl_<i-i

IMPLORANDO A CARIDADE
l*or intermédio desta redacção, appellnm

psra a caridade publica, ai seguintes se-
iihnrrt***:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
além tliaso' doente e tem ninguém para sua
companhia, recolhida * tira «quarto;

VIUVA ANGELA iPECOKARO, , com
I5 annos de edade .completamente cega e
paralyliea; ,

VIUVA AMANCIA, com 63 anno» de
«edade, quasi cépra;

ANNA EMILIA ROSA. Ipeflire Vtlbi-
n.ia, viuva, com 70 annos de edade;

KLVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
¦ jem .amparo de família;;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
%0S, céca de smbo» et tilbos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
^ evado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito filhos me-
nores;

VIUVA MARIA EUCENIA, pobre ve-
lha sem o menor recurso para a sua sub-
«Silencia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
«ihor de Mallosinhos. 34, doente, impossi-
-ilitndn de trabalhar, lendo d»ias liIlla8
jendo um-i tuberculosa;

VIUVA SOARES, velha, sem poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com 68 annos de
edade, .gravemente doenle de moléstia in-
cura vel;

THEREZA, pobre ce.uinlia íem ou.i-
lio de mtigueh;

VIUVA BERNARDINA, com 78 an-
rios.

ESTA' MARCANDO EM TODOS OS ARTIGOS, EMQMTO

SORAR i RECOHSTRUOCÁO DOS SEUS .OVOS .MIA-

BB, m BREVEMENTE SERâO INAUGURADOS - -

IMPORTANTES SALDOS de confecções para senI_oi*ar_, capas
de seda preta, manteaux. paletó... de caseinira, costumes e
outros artigos com desconto de 30 a 50 o_o!

SAIAS de cores, feitios modernos, em tecidos superiores,
do valor de ié$ooo, actualmente por ......

SAIAS de casimira, elegantes modelos de 25$., por . .
SAIAS brancas finíssimas e modernas, que eram de 35$,

40$ e 50$ actualmente a 25$, 22$, 18$ e., ....*.-.; .
CAMISAS de dia, para senhora, em baptiste de optima

qualidade, com rendas finas, do valor de8$6oopor
CORPINHOS finos e de bom gosto, guarnecidos de ren-

das de boa qualidade, que eram de 5$ por , . .
MANTEAUX de superior casemira ingleza, variedade

de cores e modelos, do valor 70$ e 80$ por . . * . .
COSTUMES "tailleur" em fina casimira, modelos, chies

em cores modernas do valor de 100$ por . . . .
COSTUMES de optimo brim de cores, para meninos de

2 a u annos, preços reduzidos: 3$500, 3<f,9Q0,
-.$«<800 e . . • , «

COBERTORES avelludados, para casal, boa qualidade
bonitos desenhos, do valor de 12$500 por .

CASIMIRAS de cores modernas com 1,50 de largura, pa-
ra saias e costumes, do valor de 9^000 por

TOALHAS Felpudas. para banho, do preço de $5-00 por
BORDADOS SUISSOS novo e variadissimo sortimento

em lindos padrões a 300, 400, 500, 600 reis etc.

'A LUCA-SE um quarto de frente, mjbl-
JÍYjado, a um homem decente; na rua %cts-
te de :Moio o. .3", casa de família. -••

(3536 E) J
ti ¦¦ ~m -~~— ,_i. ., ¦« 1—— ; ¦ ¦' ¦-

ALUGA-SK 
o a» andar do predio a ru»

do Rosário n, 115, próprio para ate-'lior qu iamilia. Trata-se na loja.
(1980 E) J

A AUGA-SE nma Bala üecentemen-
»^te mobilada om cosa de Iamilia
ostroneeii-,; na ruo 'Silva Ma-
noel 11. B6. (S 1889) E

Crcnto
•muito areiado, em frente á rua _Stu-

guayana, rua Acre 122, •" andar.
(144a E) S

ALUGA-SE 
um bom quarto de

m

AI.UC.VSE155! teleiilione 5.404
2» andar da rua Ouvidor

Norte. (144 E)S:|

A LUGAM-SE, em casa de familia estran-
jtXjioira, dois nuartos. .mobilados ,e com te

'jleplione, á rua Evaristo da Veiga n. so.
próximo á Avenida. O 755 fo) •.J

11 $500
19^uO0

16$ 000

6$3O0

3$530

39S500

76 $500

5&500

8f900

7 «O 30
3ã600

AI.UGA.-SE 
o I» andar da rua C. Cama-

ra n. 162; trata-se na loja do mesmo.
'(2016 _) J

A-LUCA-SE um quarto mobilado, inde-
-nLpendeiite,' cm casa de -familia; na^ rua
Silva Manoel W_ (1136 Iv) R

¦A IAJGATH-S_I 2 escriptorios „nn*
¦í**os ou separados, 110 Io andar
do li.v_ienlco predio da rua Sete
do Setembro 209. Tel. 165, C.

(A 1542) E

AI.UGAlt-SE 
dois bons quartos, e

porão, a moços; na rua do Kiacli
317.

um
melo

(11S0 E) S

ALUGA-SE 
o grande armazém da rua

Acre n. 68; as chaves estão na casa ao
lado; trata-se á rua da Alfândega n. os-

(1802 Fi) 11

ALUGA-SE 
o Io andar do predio da rui

do Lavradio n. 184J as chaves ao lado
110 i!i;, baixos. (.1368 V.) _j

ALUGA-SE 
lior 150$ o bom armazem da

rua Va?co da Gama 11. 179, .ponto un-
porlante para varejo. Pnra ver c tratar na
rua Sachet n. 12, sobrado. (ígoGl-.J R

ALUGAM-SE 
oi

do Ouvidor 89
os i" e 2« andares da rua

(199C E) J

_\ci

AMAS SECCAS E DE tEITE
}>KlCf:lSA-SE 

«le uma ama scr.ca muito
. i.rii.iosn; á rua tia Egrcjiiilui 11. Ko.

Copacabana, (3.101 A) lt

COZINHEIROS E COZINHEIRAS

E uma infinidasSe de outros artigos foa-
ratissimos.

Largo de S. Francisco n.42

A LUGA-SE o sobrado da rua Visconde
jtXltaiuia 11. 54; as chaves estão ao ladoj
tratii-sc ii rua da 1'rainlia 44. (i43«i '•)-'

LUGA-SE um excellente predio novo,
com seis quartos, além de dois para

crendos, sala dc visitas, dc jantar, tlespcn-
sa, cozinha, banheiro, tanque para lavagens
e Iram quintal. Silo á rua «Io Riadliticlo
n. 3.15. TrT.a-sc íi rua D. Marianna 210.
ou iielo lelcphone Sul 1 u«ia. (5*i M '.'

A LUGA-SE uma boa casa, muito linipx,
jTl.com comiiioilos para familia c vasto ar-
iiiazcm para iicrucío; iiiforiua.se na mj,/»™
Inválidos .im. casa II. (12721-,) lt

A KMA.EM — Alugã-sc um bom arma-
ÍTlzciii, com bastantes fundos, próprio para
«iiialqucr negocio ou industria, íi rua do
Lavradio 11. 74! trata-se na mesma rua
ns. iS e 20, casa C.iorelli _ C.

(,;S.|o l-.l J

ALUGA-SE, 
cm casa de familia, roto-

da de iardim. uma sala mobilada, sau-
davc-1, teleplione, luz electrica c tun conluio-
«u> .por 30?; na rua .Kezcndc n. ir.1.. cs-
quina da rua Riaclmelo. (5-177 E) A

vnKnn^

MENTO
m

De airyaiuís
Faz eom que os eeòellos brancos fiquem pretos, nao queima, nâo

mancha a pelle.
A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello e e*

tingue a caspa com tres applicaçoes
VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3$Q00 rs.
¦¦3i!iS!liSi__:i!_M!«!!íM

ALUGAM-SEo
;lojn c o -sobrado, juntos

.ou separados, tU .rua do Riachuelo n.
15; as chaves estão na nharnincia, defronte,
e trata-se na rua Gonçalvre Uias 52, sob.

.(.-om E) J

A LLIGA-SE o 2" andar da rua Theophilo
j__Lüttoni n. 2oy, as chaves estão no i^\ e
trata-s eno n. 143 dn -mesma rua. (540-EjM
ALUGAM-SE 

uma srrande sala c .um
quarto de frente, nara moços solteiros;

tu rnn Uruguoynna u. 174. (írf-io IÍ)M

A 
LUCAM-SE
biiados, to

Uranco n. 11
por 50$ e 611$ quartos nio-

todo conforto; avenida -líio
2» andar. (5413 Iv)

ALUGA.SE 
um bom quarto, independeu-

tc, na avenida Passos n. .ií. sobrado,
casa de família. (501.S K) J

PRECISA-SE 
alojar uma jiorta no cen-

tro, para negocio limpo. Quem tiver
di rija-se .á rua da Conslituição n. io. er.
Sabato. (550C E) J

A 
LUGA-SE .rande sala com vista .para
o mar c jardim da Glorio, com entrada

independente, para pessoas solteiras; na la-
deira da Gloria 37. (,3'3i <-*) J

ALUGAM-SE 
a 00$ duas casas na tra.

vessa Commendador Oliveira. .Botafogo,
1.1 e

rrS.
16; trata-sc ua rua «ía Passagem

U140 <-•) R

ALUGA-SE 
11 casa 11. 6 da rua. llcnto

Lisboa n
tres quartos,
tal.

70; us chaves 110 n. 81, tem
duas sillus, cozinha c nuiiv

(3176 GJ .R

ALUGAM-SE 
duas salas, dando:, frente

para tliv-s ruas. o. casal sem. filhos, sol-
Uiros ou escriptorio,

and.ir.
á ruu S. Josc ti.

(5405 L) R

A LUGA-SK pupleiidUlii snlu. dc
*íi_rónte niobllulla <¦ perto do uiiir
ení icnsn <le faiiiilin £__ueozn_i; ua
nua Coi-ôa Dutra 7S. (J__Go)G

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA. BRAZIJL
Xl.-u.e_ T cie Setembro KT. 135

TELüPIIONE 5438—Ccntral

um esplendido, quarto, nn
ren.ão Monteiro; rua. do

Kasatio n, 105, i°. (i-l,">- Ü) S.
ALUCA-SEacre ditada

A LUCA-SE urna bclln fala de frente,
xLliem mobilada e bastante arejada, a ca-
valhcifo o:i casal; na travessa Muratori, 22.

(23S0 li) J

ALUGA-SE 
a sala dc frente, coni qua-

tro sacadas, própria .para .nh-auado. me-
dico ou dentista; nn rua «los Ourives 32,
junto á aveniila llio Ilraneo. (54651.JH

IAPA E SANTA THEÜEZA
A 

LUCAM-SE maRiiiíicos .upuscntOB,vallitiros, com mobiliários novos,
vista para o mar, banhos fluentes¦praia dn I.nna, Co

linda
frios;

(3331 E) }

A IjUGA-SE o jiiuiilio ila rua
««tliOonile JjiiKe n. 56; trata-se 1111
rua do Hosrücio 38. c«>m o sr.
Jor_e Pinto. (.1 IÍ228) F

AJ.UCAM-SE 
as casas da rua do Triutn-

.pho ns. 18 e 20. Santa Tliercza; as

A 
[/UGA-SE cm casa de uma senhora es-
transira, tuna sala mobilada, a casal

de tratamento ou a cavalbciio, independen-
tc, baslante arejada e com linda vista; na
rua liarão de Guarãtiba n. 29. <--_.'.tc:

¦ 133*6 O) J

A LUCAM-SE uma sala mobilada, por
-rt.ioo$, e um quario. nor 60$ cm casa
nova, de familia; 1'aysandu 170- l.»1*""

A LUGA-SE um bom quarto de frente,
Xi.com janclla, á rua Kcal Üramleza n. »l,
llolafo.0. (.1-5° ÍJ' *"

ALUGAM-SE 
desde 150$ mensaes, opti-

mas salas dc frente c Quartos, para ca.
saes c cavalheiros ile tratamento, rjeamen.
te mobilados, com pens3o dc ptunitíra or-
dem, (taraiitinilo-sc todo conforto, á rua
Buarque de " Macedo ti", "i, .próximo dos
banhos do Flamengo. Teleplione n. 43S9-Cemi-l. (1*4 U) J

ALUGA-SE 
a casa 11. 24 da rua l.varcfBastes, com dois quartos, duas sala(

um erande porão, fogão a riiz c tudo 1mats necessário.; as chaves estio no nrmã.zem da es.uiina. onde so trata. (1I171G) J
A_jUGA-SE a casa ilu rua Jlm-ãii

4»«flo Guarãtiba n. 25. As cliaves
estão 110 sobrado e trata-se nu
travessa do Ouvidor 15. (i:l!)07G

ALUGA-SE 
lior. 160$ _ boa casa da nu

Conde de Irajá n. 156. com tres quat***los, duas sala?, cozinha, uatilictro, Ühunl-
nada a luz electrien, e um grande iiuiti-
tal .para ver c tratar tia rua Sachet u-,
sobrado. (i«i-'o G) R

A T(UC_A-Slv n hoa casa da rua P.m'ino
iA-Fernandes n. fifi, com seis nuartos, duas
sala1., cò**-- c mais commodidades, insfcilla-
ção electrica e gnr, grande quintal. Alu*
¦íruel 1*80$; trata-so na rua tia Passagem
«1. 23. (13111 G) 11

ALUGASEci
o sobrado, recentemente

construído, com *. (íuartos. 2 salas, co*.
zinha, despensa, banheiro iiuuiite e frio, ter-
raço, e W.-C, â rua do Cattete n. 45: as
chaves eslão na rua da Carioca n, ..1, loja;
onde se trata. ('5507 G) J

ALUGA-SE 
a boa vívenda, com confor-

tavci.s accommodações. matinificn vista
para bahia de Uotafogo; rua Macedo So-
urlnlio n. 67. Tratii-.se na travessa Jofio
Affonso n. 49 (Humaytá). (;(2oi G)J

ALUCA-SE 
n boa casa da rua llenjainiii

Constant n. 152, com bons commodos*
f&7, c electricidade;, chaves iu mesma rua
108, ni-iuazcm; tratar no larjio tia Batalha
11. 1, armazém, (17I13 G) K

. excellente
Lem porão, assoalhadaALUGA-SI-:cm porão, ii_.wíhu.i ¦¦¦ v •"* - ••

electrica, em casa do fumilia; rua ¦Buarauc
- - (,-52 _) b

sala «lo frente,
illuiuiiiada a luz

de Macedo ri. 36.

chaves estão á mesma rua 11.
si. á rua 1" de Março 11. 87.

1ÍÍ. e tratam-
(14.19 E) S

AILUGA-SE 
por 45», em -casa de fami-

lia, um bom quarto de frenie, mobila-
do. Rua D. Carlos I 11. 54, Cattete..

(i87p G) R

A LUC-A-SE tim preÜío uoyp, cm Santa
XÍ.Thereza, para -pequena familia; as cha-

ves se acham -na rua Pedro Américo 367. (1*

t 
LUGAM-SE, a 27$ c 40$, dois bon»
quartos, -independentes, com luz electri*

ca e telephone, cm capa de familia; bonde 4
porta o perto dos banhos dc mar; Pedro
.Américo .80 (Cattete). 15404 G) M

PRECISA-SE 
de uma creada para cozi-

nhar c lavar cm casa de pequena fa
milia, até 25$ouo
«17 — Cattete.

íua Carvalho dc Sá n.
(5495 B) S

ALUGA-SE 
um bom uabincle. mobilado

o com pensão, a cavalheiros, em casa ile
família, â rua do Rosarío 100. 2" andar.

(.13-8 E) J

ALUGA-SE 
tuna senhora de confiança,

liara casa dc Imriilra; na estação Ilouo-
rio Gurjjcl, sitio da Jaboticabcira.

(3M8 C) R

PRECISA-SE 
dc boas conninheiras e

saieiras, na rua dos Inválidos 11. 65,
sobrado. (3242 D) J

PRECISA-SE 
do uma empresada era

casa dc um casal, para ajudar a todo
serviço; rua l.ula Mattos u. 30.

(3165 O R

'LUGA-.IÍ «ma cozinheira do trivial;
.iiia rua di .'assaltem ri, it

(3989 B) J

. A LUCA-SH unia perfeita cozinheira do
-CXtrivial, para casu de família dc trata-
incuto: tirala-se na rua Tcdro .Américo 57.

(5519 IO J

! A LUCA-SH |ior 25$ uma cozinheira que
-Oduva c rassa roupa a ferro, dorme
aluguel,
«lar.

fi.ua dos Ourives ti, 115, 1° an
(1837 C) S

O-ERECE-SB¦trivial,
l.adario
zina.

•uma cozinheira para o
brasileira, na rua liarão de

15, 'Casa dc commodos — Ro-
(2044 B) S

IJRECISA-SE 
de uma

pana caiai; «a avenida Mera de
bua

n, 117, sobrado.

cozinheira.
Sá

551 B) M
"fíElililílISBfHiBffW-iaííai^BíliiMSIHM
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_' PROLONGAR A VIDA g:
a' .:ib 'iiBi^iSiaBisaiiiiíEa!:!:!»!!! iaíw^i^Bíiiía':!.

JJH.KC.SA-SIS 
do uma empregada quecozinhe e faça outro*; serviço?, para

casa de pequena familia ern Therezopolis,
Exigemisc referencias o t*ata-se na rua do
Acre n. 66, sobcodo, (.1450 B) J

PRECISA-SE 
de um bom photographp

que seja hábil em retoque dc poriti-
vos e negativos, á avenida 1'assos n. 55,
sobrado. (3372 1)) }

PRECiSA-Sü 
de uma boa ajudante dc

-iiuxli-ta dc chapéos; á rua Maranéua-
pe n. i3 — Lapa. (3291 D) S

ALUGA-SE, 
baratissimo. no centro «li

cidade, parte de unia casa, com direilo
ii sala de ianlar, cozinha o mais compar-
timeutos; informações, com o sr. Manoel,
rua da Alfândega n. i.i, armazem.

(,164 E) S

A I<UGAM-SK boas casas, pintadas de
«nLnovo, com cuintal c muita água; na run
Visconde de bapucahy ri, *í 10. .6SdÍ5)S

A1.UGÁÁ.-BK, 
para escriptorios. boas sa*

las, com sacadas paia o iardim da praça
15 de Novembro; rua Clapp i. (,.6ó lv) SALUGA-SE 

bom cuarto, a senhor «le re»-
peito ou a casal _c mlilhuh. á rua da

America 19C. (3369 E) J

ALUGA-SE 
o grande predio da rua Ba-rí...... .

A LUCA-SE uma .casa na ladeira do Lc-
Xi-nic n. 12, duas salas c dois «íuartos c
mais ilcpcndencias; trata-se na rua da das-

26. (547" fc' -i-.iigein ti.

ALUGAM-SE 
nuartos mobilados a rapa-

zes solteiros, com 011 sem pensão; na
rua de S. José 11. 72, 2" andar.

(546.1 1.1 1>

* LUCA-SE escriptorio,
XSkdo Rosário 132.

por ,|o$-, na rua
(5-|óo El J

1)REC1SA-SE quem tenha pratico de
contra mestre para officina de toucas

para creança; rua 1). Mir.ervina n. 14 —
Estacio dc Sá 1940 D) R

PRECISA-SE 
de uma perfeita copeira

,para casa de familia de tratamento;
exige-se *carlo de condueta; avenida Ailan-
tica n. 714—Copacabana, (1899 C) R

PRECISA-SE 
dc nm bom ajudante

copeiro; na rua dos lícnedictinos
1, 2» ondar. (2008 D)

dc

AOS DOENTES
CURA radical da Konorrhéa chro*
jiica ou recente, em ambos os sexos e
em poucos dias, por processos moder*
nos.som __r:carn_te*se o tratamen*
to. Impotência, lamcro syphüitico,
darthros, eezemas. íerldns.ulceras.
Appl. 606 e 914 — Vaccina de
Wright—estreitamento de urethra -. _ppl.,
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pa.amento apó» a cura
Consnltas diárias, 8 ás 12; 2 ás
10 da noite—Av. Mem de Sn 115.

ALUGA-SE 
esplendido sala de frente, em

casa dc familia dc tratamento; rua da
Carioca 49, 2° andar. (3131 E) J

ALUGA-SE 
a loja da rua Theophilo Ot-

toni n. 101; os chaves estão -por favor
110 103 c trata-se na Secretaria da 1'eiit-
tiyicia, largo da Carioca 7. E)

dc l.adario n. 9. com dois
brados, todo on separado, com entradas In-
dependentes, para ver as chaves estão por
favor no 12 e para tratar 110 largo da Ca-
rioca 7» Secretaria da Ordem da P-cuiten*
cia. (Kl

AILUGA-SE 
«a loja do predio da trrves-=*a do Commercio 1*1. 20; a chave porfavor no 21 e trata-se na Secretaria da

Penitencia no largo da Carioca 7. (E)
A I.UGA-S1Í esplendido quarto, em casa

X_.dc familia, a rapazes ou senhor; rua da
(3130 E) r-.Carioca 49, 2° andar,

ALUGAM-SE 
uma sala c um quarto, mo-

bilado; na rua 1'aysandu' n. 37-
(1034 El J

ALUGAM-SE 
esplendidos quartos e salas,

com ou sem mobilia e d.usc pcnáao de
primeira ordem á mesa ou a domicílio; jinrua «lo Lavradio n. 30, sobrado. Í3_!l_K>S

A 
LUCAM-SE uma sala «le frente
dc jantar, coziulia,

d:; Misericórdia n. 57.

uma
etc, 100$; na rua

amlar. (1320IOJ

A LUCA-SE unia casa, â rua do Senado
___77; trata-se á rua Gonçah-cs Rias 33
sobrado. (3285 Ii) b

||i_lllBifflllliBllffiilfaiII
g AO LEVANTAR
I UM PEQUENO CALIX

íiiisiiffliiiiffliai
UVM-.t M

01

I Gnaremesia
JÉBIiaMipiHpi

hulepeuden4 iLUCA-SE 11:11 bom «jtrarto, -
j^ite, sem mobilia; na rua da A fimto

o.\. anuar.

A LUCAM-SE casas, terrenos e capinzaes.
_-_iraia-50 na estação Usla Uircros «Ia
liulia da Central, com o sr. Bernardo.

A LUGA-SE somente para casa! sem fl-
Alhos o 2" amlar do predio a rua do*
Onrivci „". 85; tratasc no armazem

t.í.lso El J

A LUCA-SE uma sala «le frcr.lc, para
__.cscriplorio; ua rua do Uosario 174- sob;

(** -;Gf) r.) Ai

A LUCA-SES a parte des fundos 1I02 "

Xiandar da rua ila Assembléa i.i..epni dois
bons quartos, erande -sala. maRiufici.i. In
nheiro e cozinha. (5 T.) M

¦1

I>RE,0üSA-S'Fj 
de uma cozinheira para

casa de iamilia; K.«jt rua Pereira Nu-

Quando precisar de fsosffip^saa*
_______m______m____p__________________^^ nmi •_—¦ __mi _iii.ii mi _iii_ii i*ff__rw^wrM: ¦"¦¦ 'rn11

A mobilia de Sala de Jantar, ou
O dormitório ou a salla de visitas

Queira nos dar o prazer d a sua visita
E verá que astiossas condições e facilidades de pagamento sao únicas

MARTINS MALHEIRO & C. ,?????????????? RUA DA ALFÂNDEGA N. iu.

Rico e feliz será quem co-
nhecer o '.Snpplenienlo
iliustrado do MF.NSA-
GEIRO DA POBTÜ-
NA», onde são explicados

os meios para obter bom-eslar, conforto, saude e posi-
içSes sociaes «Invejáveis. "Revela o que fazer para ser
amado, vencer dificuldades e :embaraços da vida, fazer
b-jns negócios, ganhar muito dinheiro,-obter bons empre-
e;os e a sympathia dos poderosos, assim como impor
vossa vontade aos demais. DA-SE GRÁTIS e cnvia-se
pelo Correio para Ioda a parto. Escreva ao Sr. Arislote-
les Itália, Rua Senhor «los Passos 98, sobrado,

• ílio, i siixa Postal 604. Dá-se sm mão árua do Cattete,
223; !ej_. J 187t'

ALUGA-SE 
um bom (piarto com lu* clc-

ctrica, cm casa dc familia; na rua
llauibiiia i2i), Polaío.o. (3103 G) K

«lo .
família;

(_.o.G)M

A LUGAM-SE sala c oiiorlo «lo ficul
.independente, cm cnsa de

rua Bento Lisboa 5*2 (Cattete)

ALUGA-SE 
uma sal aou uai quarto, ri-

caiiiente mobilado, cem pensão; na. rua
do Cassiano n. 2, Gloria. (cnoo C) «S

ALUGA-SE 
-por 220? a rasa da rua Con.

selheiro Cento làslioa n, 21, Catleic.
com seis bons dormitórios, falas dc visita,
dc jantar e maÍB flciicndcncias; trata-se na
rua da Assembléa n. .íi; cliaves no arm.v
zem do canto da rua Pedro Américo, onda
s; informa. (3.197 G) 11

ALUGA-SE 
uma boa sala «lc frente, çom-pensão, -por 180$, a casal; na rua Deli

pKim o. 781 casa C. Jlotaíofío. Avenida
Chie. (G)

casa por i.|o$, '
5, com duas «sa<

lasl tres quartos, porão habitavel, gaz. ele-
etncidade, etc. (.1399 <->) Ii

ALUGA-SK 
umn boa

rua D. Marciana

A LUCAM-SE dois bons quartos, bem mo-
Übilados, para pesioas de tratiiinento, a
rua ojaqtiim Silva 110. sobrado. (T)

ALUGA1I.SIC aposentos mobilados, com
-Alude, o conforto; na rua (lo Passeio
n. 70. (1S72 1. J

ALUGA-SE 
o assobradado preilio da rua

«Oriente n. 33, cora quatro quartos,
duas salas c mais dependências, iluminm-
do a electricidade. Vara. ver e tratar no
11, 31, (1992 !¦) .1

A LUGA-SE uiua casa ú rna Cos*
-^tii UnstDs; lufownncoos c chave
nu ma Rlaollüolo n. S43. Giirnsç
Universal, sr. 'i'cixuiva. (S14SS-)fa

»!i_!iH_K!;S«
__ A'S REFEIÇÕES... m

«7.1/ CALIX D£l

I Guaranesia- i
S'HaiiiHllliiBi«ill!WliaMllMiilll*-ltlMllillgMEIltl"Í

A LCCASH a boa cnsa da rua AuB.n^ta
__.11. 23 (Sanla Tliercja), com . cinco
quartos, salas, cozinha, banheiro, quintal e
jardim; os cliaves estão 110 barracão no
lado c trata-sc r.a rua Sachet 11. 12, sob.

(1928 r) 11

A LUGA-SE .i»r 150$ a boa casa da rua
__.Gonz.-iR. Hastos 11. 75. cnm «luas sala-,
quatro quartos c terreno. Chaves 110 71-

í Trata-se na rua UruBuaj-ana 11. 110. das
2 ás 3. C9'3 1-) R

A TjT7GAM-.se llnílns cnsn» A rna
«^-D. Marciana 87 (2S0.$1 e 9S
(SSOSOaO) (B31S6)G

A LUCA-SE o casa da rua D. Car os I
XJ.11. 125; alusuel mensal 130$: as chaves
no n. 103. (53S9 **) J

ALUGA-SE 
uin quarto mobilado, com

duas ianellas. muito arejado c tcnilo
luz electrica. cm casa de família; nn rim
]lr. Correa Dutra 24.  ___ '

ALUGAM-SE 
dois bons quartos, cia casa

de familia, a senhoras que trabalhem
fora; .un rua Chefe Divisão Salgado ti. 2,
(Gloria). C-""'-" Ç_ •*

A LL'GA-SE uma boa casa por i«j«f$, »
XVrua D. Marciana n. 5, com duas sa-
üus, lies quartos, luz electrica, _az,_.et_

(if
'G) R

ALUGA-SE 
uma cnsn com todas as com.

modidades para familia de tratamento,
com í-f-tz, electricidade, porão habitavel; n.i
rna ¦•'ttpbrasia Corrêa n. 2O (antiga Mn.**-
fjueza dos Santos). (ü)

A ILUGA-SE cm casa «lc familia franceza,
x\.um magnífico aposento mobilado, cotr
todo o conforto moderno, incluindo pen-
são de primeira ordem, n. casal ou cava-
lheiro dc distineção; na rua 1). Luiza (i.t.

(378o C) .1

ALUGA-SE 
o preilio n

.nernl 1-lydoi'o u. 5
IX, da rua Ge-

, BotaÍQ.o, tem
(1S85 G) R

•ks — Aldeia Campista, (3IH li) B

PRECISA-SE d
X 7Í!iltar e arri
sal; na rtta Silva Manoel n. 53. (5I«)|I1) j"

içada para co-
nsihar e arrumar a casa de r.m

PRECISA-:easa de
.11 ira 11. 21

¦SK do tima corlinhcira -pr.ra
pemiena familia; run \). /ul-

— Maracanã. (551G B) J

1>REC1SA-SE 
de uma boa

ua rua Lucto Mendonça 1
versai á rua Mariz c Barros,

cojjinheirH)
. 27, trans-
(:05c 11) s

menina branca,
JL para serviços leves, em easa dc peque-

família; ua rua SanfAnna n. i=>7.
11. 3. O007 C) J

I>KECISA-SE 
de uma

mira -sen-iços leves, c

PRECISA-SE 
do um encadernador dc

impressos; rua do Carmo n. io. 60;
brado. (35-"-9 D) J

1>RFiCl5A 
ST. de ,uma boa* coziuheí

para ca.a dc um cafial; Utila-se á ave-
nida Maracanã n. 727. (1803 Ü) A

CKOS £ CREMAS
\I.UCA't>_. uma boa Inradeira e engom-

aV-v-uU-ira. para casa de família; _i.t rua
Villa Uicft n..,tá. Copacabana. .;i,ib5C) J
\ Í,UCA*SR uma lavatlcíra o engonrma-'

Á".i.de.ru :>;ir;i casa dc* fnmiiit;; na Villa Kl-
ca 11. 10-A, Copacabana. 1339o C) J

PRECISA-SE 
de um moço de 15 a 17

annos, dc condueta afiançada, para ía-
rua Senador

(S390 D)
entregas de perfumarias

T_uzobio n r-D. •sobrado.

PRECISA-SE 
de empregados para fazer

[propaganda dc fumo a granel; orde*

Aí'.UGA-SE a casa da F-aÇa da Kcpubli- 1 A II,UCAM-SE uma sala' chaves estão 110 so- XV«|iiart.is, com 011
brado e trata-se na rua da Candelária. 22
com Paulo A. de Souza. (206 E) J

ALUGA-SE 
mu quarto, com ou sem rao-

bilia a senhor de tratamento, em casa
do -família, nas mesmas condicõei c sem
outros inquilinos; rua Genaral Câmara, pro-
xinio á rua «les Andradas; tratar. _ mesma
rua 147. 1° andar. (.110S !¦¦) .1

icsaaawsiaasssiBiawft

,\ LUGAM-SE cozinheiras, lavadeiras, cn-
.".. ísammadeiras, c mocinhas para amai
sece^^; rua dus Ourives li. 115, 1" an-
il ir. (3502 C) 1

OFI-ERECE-SEpara copeira
rasa seria; rua
Uotafogo.

uma moça portuguez i
e arrümadeira, deseja

da Passagem n. 16G —
(3500 C) J

Í.y.U.l/IKASK 
dc uma perfeita lavadelra

c cnjjommadeÍra( com ntlestados de
ciimíucta. Tratar á ru-\ Voluntários da
I Vi tria n. 181 — Uotafogo, (3.3- C) U

pUEC.fiSA-'SE de uma crcalh pana o
X sei viço ile um casal; rua l.uíz llarbo-
sa i'. .« -- Villa Isabel. (3.125 O 11

BÜECISA-SE «le uma
1. serviço ipic durma

creada para todo
nu aluguel. Tra-

Ourives II. MJ, sobrada.
(3235 (-') J

do
o sr.

>s meitsac3
Lucas,.

rua Larga n. i24( com i
(5557 *•>> m !

PRECISA-SE 
«le uma

rua Aristides Lobo n.
¦arrümadeira; á ;
196. (5527 D) 3

pRECISA-SE de um bom ofíicial de
i. carpinteiro, com bastante pratica, dc
officina e de machinas; quem nâo estiver
nas condições c iilutil a_rcscntar.se, na
rua do Senado 11. 62. (5528 D) .1

r-ae
Üttt_m E GOÜOGOS, CENTRO
ALUGA-SEmoço muite

um bom quarto a casal ou
uoço muito decente: tia rua Primeiro
M.-.rço 11. 03, 2" andar, predio novo.

13168 h) R

LUGA-SE a loja da rua da Miscricor-
n. 77; as cbaves estão na mèsnra

rua ti. 54 (onde se trata). (32,(1 lí) J
A

Juventude
Alexandre

Faz com que os cnbeilos bran-
cos fiquem pretos, não queima,
não mancha a pelle,

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabello
e extingue a caspa com Ires ap-
plicações.

Ventle-se em todas as perfu-
tnariâs  Pliafuiaciss *_ uroEB."

a rias. Preço 3.000 rs,
-C0DR9

ile frente e dois
em mobilia, muito in-

dcpeiidentej, cm cisa «lc uma senhora; na
rua Larfra 11. 181, 1" andar. (3123 I-.JJ

àLUGA-SE 
cxccllcnle escriptorio

rio, 172, com teleiilione. 55.000.
Rosa-

(3205 E) R

A LUCA-SE um
XVa casal; na ri:

commodo a solteiro ou
1 Ciissiano n, 47.

(5:19 EO

A LUGA-SE ouarto mobilado, com pensão.
XVno rua do Rosário 17-1. sob. (_GS EjM

A ILUGA-SE por 250$ o predio á rua Tru-
Xldcnle dc Moraes 11. 91. Ipanema; ns
chaves no próprio 011 na rua Vinte de No-
vembro 11. 59, Ipanema e trata-se na rua
Senador Esteve' Junior 11. 3". Cattete ou
pelo teleplione 1.614, Sul. (3S03 D J

elecrricidadc.

A 
LUCAM-SE boas casas com lodo o con-
forto, para pequena familias; na rua

11. l.lyxcna n. 7". Uotafogo. ('SS6 t.) K

ALUGAM-SE 
as casas para familia' dc

irataineiito, i rua Real Grandeza ns.
326 c 328, tendo sele quarto;, duas salas
è todos os mellioraiiicntos modernos; a cha.
ve |Kir favor no n. 3.1o e trata-sc. na ave
nida Central 11. 153, cinema Avenida, con
a (jercnlc. Preço, i75$o-jo. (1869 O) .1

casa da rua Ecr.
. 9I-VI; tratn-s.
12 Peixoto Sr C.

(1712 J)
ALUCA-SE 

por 70$ .1
nundes Guimarães

ma rira da Alfândega 11.

ALUCA-SE 
por iCo$ n casa da rua Ce

neral Mcnnn Harreío
da Alfândega n.

161; trala-si
Peixoto ffe C.

O-m. G) J

m______m_mssíiw^

A LUGA-SE uma sala com divisões, pro-
XVjiria para escriptorio. no 1" -andar da
rua Theophilo Ottoni u. 85. Trata-se 110
uiinuzeni. (32UÜ E) K

x__*U3Ra33ar__axaacs;

ALUGA-SE 
n

Rezende n.
no novo predio da rua do

193, uma bella sala inde-
cudente. com todo o conforto e liyspcnc,

casa tem teleiilione. (3-!)*- *-*.) .S

casa 13 da rua Bar3o do
a cinco minutos do cen-

com b.as accommodações para fami ia.
(33.1-1 E) J

A LUGA-.E a
xxliiii Uranco.
tro,

ALUGAM-SE 
uma boa sala dc frente c

um bom ouarto* cm casa dc familia;
ni rua da Quitanda n. 147. 2° andar.

(33--I K) J

da rua Mcne-
jardim c boas accommo-

dações para ían-.ilia dc tratamento.
(3333 E) J

A LUGA-SE a rasa 190
^Vzcs \'icira, com jardim «

mdeiv4 LUGA-SE um bom quarto in-1
XVte. a «lois moços do commercio; na rua
Bttcnôs Aires n. 237, sob. (335-3 K) ,c-

A LUGAM-SE uma bela sala c quarto
XJl-ilc írente. cm casa de pessoa «lo trata-
incuto, á rua I" de .Março n. 20, 2" andar.

(5552 Iv) M

«lilMI,íl»iW!lll_IF!!«l,*í:!«l:!i*ílii«iiEia!i!!"-!i!|
É AO DEITAR... u

TOMAE UM CALIX DE I

1 Guaranesia |

A IíUGA-S
XVn. 125;

SE a easa da rua !D. Maiianii-i
trata-se 110 n. 117. Uotafogo.

(.1418 G) «.

Aluga:Scveria
LUGAM-SE boas casas, á rua General

, 100, com dois quarto.,
duns falas e (P-iulc quinial, 90$; infor.
ma-se na mesma rua *.*._. Uotafogo.

(.14 = 1 G) R

ALUGAM-SE 
â rua I). Maria Angélica,

casas com tres quartos, duns salas. Ho$,
mn armazem ioo$, com moradia t>ara fami-
lia; trata-se no n. -9! *casa VII. (3.1-fiG) R

A LUOA-Sl. uma casa, na travessa l:cr-
rltnandina n. 72. cnm cinco bons aposento»
para iamilia. Alunuel .20$; as cliaves estão
110 n. 08. (5466 G) J

VLl'OA-S.1? 
um doa pavimentos da casi

n. 1 do becco do Flamengo (praia do
flamengo 120), muito próximo dos banhos
de mar c com boas accommodações para
pequena fair.ili-u (.>17- G) J

_ LUGA-SE por 300$ n casa pintada «I*
JTSluovo, á rua Dezenove de Fevereiro 130,
com bons nccommodaçõ.s para família do
tratamento; trata-í-c na rua da Alfândega

12, Peixoto & (\ „5i89_J_LJ

AI,UCA-SI:uai rapaz
asseio
n 327

um magnífico quarto. liara
ipoz solteiro, em casa «io máximo
socceo; na rua General Câmara

Sobrado. (5vlO E) K

» LUCA-SE uma
XVcriptorio; ua :•
1»; trata-sc uo 2".

snía, pr«ipria para rs-
açu Tiradcntes 11. 4S,

(553S E) J

ALUGA-M-Sí 
bons

solteiros «lc 35$ c
Pedro 11. 115, 1".

iodos para .np.o_
, na rua dc S5o

155.15 K) S

A LUGA-SE um quarto, á praça da Repu-
XVblica 11. 22. i» andar; trata-se na loja.

(5532 E) .1

A LUGA-SK uma excellente sala. na rua
XVSenador Dantas S5; electricidade c. ja-
ncllas; 60Ç000. (33"3 •') J

A LUGAM-SE dois optimos nuartos, nre-
jCXço reduzido, casa de iamilia; rua t.on-
stiuiição jti c AI. Floriano ;i. sobrado.

(.1.117 10 .1

AlLUGAM-SE a
XJ-cio boas salas
para fa*.er lim;
nc, todos com
ipraça Uuinzc _c -N.2vc::
de ct—.1 réis para tolos 1
de, 40$, 45$. 50$, fio?
Clapp -.1. 1.

cavalheiro do comnier-
c quartos com creado
luz electrica, tclepbo-

sacada vara o jardim da
,vje

pontos da cida-
e 70?: na rua

(3510 E) J

,t_ LUGA-SE um bom quarto, com pensão.
_n.c*'i casa de familia; rua Sete dc He-
tembro an. i° andar. (5504 E) S

PRKCI9A-SE 
de uma creada paro, co

zinbar c lavar para 3 pessoas; ruc
Itacurussii n. Ce (Conde de llomfim).

Acre u

ECISA-SE dc
dc

12

__________
uma creada para ser-
pequena familin; rua

(1440 C) Sndar.

PRECISA-SE 
dc ema creada séria, que

queira trabalhar cm serviços domes-ncos. ''ajjá-se i.-*$; oveuida Oomcs Fiei-
rc n. 120, sobrado. (191S C) 11

1)I_ECISA-SE 
dc uma crcadtnba para na-

. pcar unia creança ile 3 annos c peqiic-nos -serviços; á rua da Pacsagerq n. 35+--Botaiofío. (1977 A) i

f ^.noRANHA ^ para as MOLÉSTIAS DA PELLE %
*t* JÜ^^^i Í_**_A& ^EMPi*??- SLVXCHAS. VRRJrETiIiri)ÕES. OASPAS, GOLPES, V

_ms^^rM •** •** «. BARDAS. COLCHÕES, PERRA BO C.\HEI CONTUSÕES, ?>
WW XM ^ARAH ESPINHAS. IIiniTAÇOBS, m-Ü*':'. QUEIMADURAS, <**»

WMt 
"J?f **mJõ 4&^í l*:J? RUGOS1DADES, FRIEIRAS. ECZEMAS. ERVSIPELAS. A

\ TR ^.^7 AIPl^TAi 8 fif. aRAV0S' -FERIDAS. DARrin.O.S. INELAJEIIAÇOES, X
jfo -r*fl j$P m* *'y8p8 '"^rf Devc-sc oraprcgnl-o sempre dc accordo com ns instrucções que ***

£f j0f& VENDI EM TOOft PARTE acompanham cada vidro. 0*0

_=_.*£JjS_ TT2i?LTmT«&T3'j^^J-,l&-ím- _XT. 91

Drogas novas
Remédios garantidos
Dos mais afamado» fabricantes
Preços sen- competência

Temos em nosso armazem: uma balança nmericana, sensível a
l gramma, parn pesagem gratuita di uossa ireguezia.

,1 IAJGA-SE cm easa ile família estrangel*
__.ra, confortável quarto com ou sem mo-
bilia, muito ar, luz electrica, liaiilieii-.i;. na
rna «lo llczcndc i(.i. (3453 E) R

<s iLUCAM-SIv cm casa de uma scnliora,
ü-uina sala c quarto para descansar; m-

'(íiSij""!'*) 
j

LCMiia-su na * -i^ ua

LUGA-SE
-e ver á i

linda caía Jior 71?; trai
venida Mem de Sn 11. 1;

fiE«)4 10

i LUGA-SE o pequena familia a ca«a da
Árua de Santa Clirislina (S-.tnta lhere-
r-i), 100; as cliaves estão 110 11. 92 e Oa-
ta-se no rua do Kc.-.ciide n. 9'J. Í39--EJJ

L%a+Ma^^%^X»W

A LUGA-SE um ou «lois quartos, com cn-
__traila independente, a moços ou a casal
sem íilhos; 110 liecco do Hio a. 23, ferro
«io lamo «Ia Gloria. ___ !•') J

V 1 UGAM-SE o nredio 3rS da rua do
XVRiachuelo e o 1" andar da rua Sonauor
Dantas 34. a':"1105 tratam-se neste ulimo. 

^

M, C
IP/iNEÜ E LEBLOÍ.

A (DUGAM-SE
jrV.na ns. Ü3 c

os predios
51.

di rui
(322

.¦¦..nr-ii) 1
A l.UGA-SE a

XXCopacãbana; a
casa da rua Ipanema sr,¦es estão no n. C'.1..

(3M5 H) «'*

4 LUGA-SE o nreüio da rua Santa Chris-
Aiina 121! tem 5 quartos 2 salas, luz
electrica, banlieiro. bom ouintal. es-.iltT.Uiila
vista pr.ra a lia.-ra, tic.: as chaves ¦na mes-
ms rua n. I"_i tratar, travessa S. Fran.
cisco 32. Confeitaria do Anjo. (sjmI-',1

A LUGA-SE o vasto armazém da rira Se-
ri.ni.or dos Passos n. 16S! as chave*

EílfeEOüS DIVERSOS
A 

LUGAM-SE
de costura; i

casa 24.

luas moças para aji
a rv.2. do Cattele 11

(32-3
. 214.
D) S

A l.UOA-SK um rapaz afiar..ado, coni «pra-
XXtica de limpt-.s:i ds escriptoria o-i copeira011 o-i'.ro Qualquer. Quemrua d. Senado n. 317.

precisar diri
(1S66 E) J

pilEl ISA-SE .lc bons cortadores de ban-i c_ e o:iir-iaes para olita panto-esteiraCiTalisr". na ínliricj «lc C_ça«!o "Po-
«r", . mi ie _. Cfaíisloiio n. 152.

{336? D) J

167, niarmorista;
Rocca n. 209-

trata-se n-a rua
(191-I') H

A LUGA-SE
xlto:
Tcüro ¦ SS.

c,-.«a da rua Theopliio Ot-
na rua de bao

onde eslão as cliaves.
(1882 E) R

160$ a ioja e sobrado da
216; trata-se na

rua da Aliandega n. 12, Peixoto & C,
(171O t) J

V I.IT.A-SE por
finia dt Sani'Anna

A LUGA-SE unia C5;ilcndiii_ sala dc íren-
XÍ.te independente, cm caia dc um casal;
na rua dos Andradas n. SL >" ondar.

(«973 E) J

i l.UGA-SE em casa de pequena {ami-
__!ia uma sva com bomla írente para
o mar, a casal ou a moços íecentesi na
rua de Santa Luiia n. 12». sob. (1971 t)j

A LUGA-SE uma optima sala cora cinco
__.5acaJas; á rua da Carioca AA. 1° andar.

(3271 l-.l T

A LUGAM-SE escriptorios. na rui «Ia As-
Xl_emblía 52, 1° andar. (.1250 l.) S

A LUO-A-SF, uma modesta casa com duas
jCXsalas, dois quartos e mais còmmocHda-
des, muito próximo da rua do Riachuelo;
trata-se c manda-se mostrar; na rua Sc-
nador 1'oinpeu 11. 171. (1889E) II

ALUGA-SE 
um bom quarto, a solteiros

ou casal sem íilhos com ou sem pensão;
i rua di Carioca 11. 47. sob. (32S4 li) 3

A 
ULGA-SE. por 30S. a casa da rua São
José n. 82. 3 minutos da estação «lo

Meyor. com anua encimada, forrada c assoa.
•lliaila; informa-se á rua Donunuos •¦"Pt'"
n. 250. Pauüno. (.1261. M) b

ALUGA-SE 
por 120S um bello quarto,

com pensão, a rapa7_ de trat.-.r.-.cnio. nr
predio novo da rua d< K.zcnàc n. 19.'-

(3295 E)

cnbinete,
05 dias; rua Sele de Setembro 177.

audar. (20-I r.) >ALUGA-SE, 
para dentista.

3 luei.

ALUGA-SE 
por ?o$, uma boa

e:
sala, com

entrada independente, para casal seai
ülios ot: moços do commercio. tendo cozi-

nlia. muita r.sua c luz e'cctrica, querendo:
nn avenida Ferrar, á rua Costa Bastos
51. 10. próximo i Ae, Riaclmelo. (i3s6E)P*

A LUGA-SE um esplendido commodo mo-
XAbilarlo. a um senhor de tratamento, em
casa muito confortável, -com bom banheiro,
luz, teleplione; avenida, Mem de Sá n. 95,
perto da praça dos Governadores.

(1007 E) J

ALUGA-SE 
por 350Í

dio do laifo de S. I-rancisco.
2;.

próprio

ndar do pre*
de Paula

por cima da Perfumaria Nunes,
para iamilia de tratamento.

(1777

A LUGA-SE um bom sobrado, pnorímoXXao Mercado Novo, tendo muito bons
fonnimdoã, por preço razoável; trata-se na
rua D. Manoel u. 33. (.1438 E) B

A LUGAM-SE uma cxcellente Fala de
Xxfrente e ouarto, com direito á cozinha,
etc; 110 2o andar da rua Gonçalves Dias _.R,
a casal sem tülios ou peauena officina.

(5502 E) J

ALUGA-SK 01° andar Uo predio .1. co
XXda rua Kvaristo da Veira com optimas
accommoda.õcs; ns chaves estão na loja. c
trata-se na rua Gonçalves Dias -ja, sobrado.

(5002 E) J

A LUGA.SE unia esplendida sala dc fren-
IXit. bem mobilada, com todas as commo-
«liilailcs; rua da Lapa 05^ (;4Qo Fj -'.

A LUGAM-SE as casas da rua Joaquim
jn.Silva 02 c 04 Lapa, completamente rc-
formadas o modernamente preparadas, etin-
lendo cinco magníficos ouartos. luz electrica
e «tal para luz c cozinha; trata-se na mesma
rua. canto do beco do Imperior. vcntja.
com o sr. Valcntim. (!¦")

"SUL AMERICA5'
SECÇÃO T)E MlOrRIKDADKS

Kun do Ouvidor 80
ALUGAM-SE

Oi 6eriiintcs prcdioi :
n rirrnc-Tni**n p„™ ,1« Q Ti_r. vill"Ui«J'-lU — ¦••— -— --- *;

rrunno n, 8a, com .1 quartos, 2 cala?, quin-
tal, cte.. luz electrica. Ahi_uel i2o$noo.

S. CHRISTOVÃO — Rua General Jos.
Christino, 44, com 5 quartos, 3 salas, cte.
luz electrica, porão habitavel c grande
chocara. Aluguel 3-o$noo. .

S. CIIHÍSTOVAO -- Rua Costa Gui-
marães 2c, casa 3. com 2 quortos, 2 calas,
etc. Aluguel 5S5ouo. ,

BOTAFOGO — Run Conde -de Iraja,
173, eom 3 «inaitos, «lias, etc, tem luz
electrica. Aluguel ijjSnno.

ALTO DA HOA VISTA — Travesso
«ia Roa Vista n, ro, com 4 quartos. 2 sa-
las, luz electrica, cie. AUiç/uel 230.000.

A LUGAM-SE tres quartos, com commu-
¦fi-nicação, com 011 sem pcu«Do, com ou
sem mobilia, defronte dos banhos «le ui.ir;
na praia do Russell 102. (1S49 G) b

A LUGA-SE o predio n. 52 da rua Egrç<
i'_)inlia; 4 quartos. 2 salas, cte.; electrici.
dade. («.«.'.o a gaz, clc.; ns cliaves. pol
obséquio, í rua Egrcjinha 11.12'i. armazem;
trata-se ii rua da Alfândega 11, 30. 2» ,-iiul.

(3233 11) S

A LUGA-SK. cm Copacabana, uma ca5"..
juLcoro tres quartos, duas salas, cozinha,
banheiro e bom quintal; ns chaves estão na
rua Egrcjinlia .12. (3203 II) S

ALUGA-SE em Copacabana,..'
_t\i

,u0m
predio muilo perto da avenida Atlanli-
cm centro dc tr*rrenü, com cinco quar-
duas salas, gabinete, etc.; trata-se na
Marinho n. 84. (içiuill) J

A LUGA-SE o 1" andar da casa «Ia rua
^-.Vllonoiio de Uarros n. S. (1S50 G) S

A LUGAM-SE «Íoi
/Xte( com pensão.

bons nuartos de fren-
1 r..nazc73 ou casal sem

?. 2" andan (E)

A LUGA-SE, com pensão, a casal senho-
XVrcs ou rapazes, tuna saía de fronte c
Quarto, na rua Senador Dantas rfí. (K)

Ã LUGA-SK um quarto, a dois cavalhei-
àtS-tos distincos, boa pensão, casa dc fa-

- , milia de tratamento; rua (Buenos Aires 103,
_' andar, «__uin* prsea Gonçalves Dias.

E) M * . /___ K il

gâttete, mmumi
BOTAFOGO E 0^^r

ALUGA-SE 
o predio da nva Iluarqtie de

Macedo n. 18. perlo da avenida Reira-
Mar; trata-se sa rua Machado de Assis a.

(3231 G) I

A IjUWAM-SE.niiosenl.os rom pon*
Jr"L.sã(,, còníorraveis, dcstlc 48000
por dia o 100S mensoas, luz. ele-
ctrica, teleplione, etc. e nii-ii liella
sul» «le frente. Pensão Pamillar
Praçn José ile Alencar 11, Cattete

(B 5fi0) ti

A LUCA-SE. por 70$ mensaes, a casinha
Xa.S da avenida á rua D. M.irianiia n. 14:
an cbaves estão no 11. 5. (200.) G) J

A ÍLUGAM-SE diversas casinhas, na ave-
XXnida Ja Gloria, rua do Cattete n. 123.
a 101S cada uma. As chaves na casa 15 -
trata-ie com Paulo Passos _ C S rua
de Santa iLüiza ?o?. (1803I.) 1

A LUGA-SE cm Copacabana, A rua Qm-
xi-tro «lc Setembro, e.s casas «Ie ns. uS
c iro, por 2o*-i$ mensaes, tendo^ os se-
Bttintes commodos: cinco dormitórios, doii
banheiros, copa, cozinha moderna, com Tu»
electrica e g-.iz.  (1944 jO R

ALUGAM-SE 
em Copacabana, á rua «_«••

tro dc Setembro, casas da avenida ét
n. 122, por 8r*$ mensaes, tendo iodo o CCJB-
ferio moderno. (1043 TI) R

A LUGA-SE por 350$ o predio da ave.
XXnido Atlântica n. Pio; trata-se na rua
dn AUandeca n. 12, Peixoto & C.

(1717 rn j

A LUGA.SE a confortável casa da travesss
^ICruz Lima. 29 casa II pro.iimo aos
banhos dc mar. as chaves estão no^armaaem
di esquina e trata-se na rua da Candelária
r.: eom Paulo A. «le Souza. 11

* LUGA-SE por 142$ a casa da rua Bitar*
i"ÍLque 11. 4.1, 110 Leme, eom duos sala»,
Ires quartos, etc.; chaves na pli.irni.icia.

fier.i 11) 1!

A LUGA-SE por ion$ uma casa com tres
XjLquartos. duas salas, cozmha. tanque e
chuveiro: na travessa Barão dc Guaratibü
n. 56 (Cattete); trata-se na rn_--ma.

(1090 C) J

ALUGA-SE 
o

do Cattete n.
sobrado do predio á rua

18,1, com tres salas, qua*
tro quarto"-, banheiro, cozinha e Brande
quintal. Aluçucl 21 ""S meir-aes. As chaves
catéo na loja * demais informações.

I1023 Cl 1

A LUGAM-SE ro I.-mr. somente a fa-
-cimiliás cscolbiclas. as excellentes cas.-,.
ih avenida .Margarida, á rua Salvador Cor-
ria 11. 62. (?9i Ul J

A LUGA-SK ror ion$ boa ca^a com duas
xisalas, tres quartos, paz, electricidade e
todas as depenaencías, á nta Pereira Tas-
ros n. 31. Copacabana. Informações .1
.-venida Atlântica 7Ó2. Í.H4Ó 11 ¦ Ti

,ÍOE, PRAIA FOBMQSA
e mu.

barato, boa casaA-LUGA-SE por preço-i\.com dois quartos, duas salas c. bom
quinta'; informa-se na rua Cardoso Mari-
nho n. 7, escriptorio. Trata Formosa.

. (l«l- 1) J
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TÔNICO CAPINETTE
Maravilhoso preparado par* faier nascer cabellos, eliminar a ciopa, dar bri-

lho, conservar a cor natural, desenvolver o crescimento, dando aos cabellos um aro-
ma airadavel e tornando-o» macioo a aed oioa.

VIDRO 49000

í VENDA NAS PERFUMARIAS E DROGARIAS
_GM fj. PAULO — OASA ___.BBB, BAItUliL & O.. E BOXIOAO

UN1VB RSAL

ATTENÇÃO
A "CASA TURUNA"

_ mo Senador Euzebio n. 127
Continua em liquidação forçada; to-

ias as pessoas de juizo visitem a
"Casa Turuna".

Aluga-se o 2* andar, com excellente
Urraço. S 174a
•A T.UGA-SE por preço barato, boa cata
_n.com trea quartos, duas salas e bom
orulntíl. Informa-se a rua Cardoso MqiI-
abo n. 7, escriptorio, Praia Formosa.

08" D .

A 
LUGA-SI. o sobrado n. 81 da rua Santo
Christo, com 3 quartos, 3 gatas, grande

quintal, etc; chaves no 70. (M44 I) S

IA'LUGA-SH por 95$ a casa da rua da
-(—.Gamboa n, 165; trata-se oa rua da Al-
fandega n. u, Peixoto - C. (1714 D J

ALUGA-SE 
a casa á rua Atila n. 7,

próxima i de Santo Chrlso, para peque.
na familia; a chave esti na rua Oreste
oo. 49, que fica próxima. ..¦•-. o*, o(1703 1) J

i 4. «LUGA-SB o (nada annaiem da rua
-XViscoad. dl Itauna oot. 3a < 34! tra-
_o-M 110 "Fluminenoe Hotel". (I)

A 
LUGAM-SE, em casa ds familia, uma
espaçosa e exccllem. sala o quarto, a

rua Dr. Carmo Netto n. 306, perto da ave-
aida Salvador de Sá. (..S08 I) J

ALUGA-SE 
-uma casa com quatro espa-

çosos commòdos por 70$; na rua Itapi-
ru' n. 159. .194'J)*"-

A ILUGA-SE bora porto eom divisões in-
-ternas « quintal; na rua da 9-uz 116,

RjoÇ-Mnprido^^^^^^^^ÍMJiJ^J

HADD0CK-L0BO E TIJUCA
ALUGA-SE, 

sor -_o$, a casa da rua Ge-
neral Roca 115. Fabrica das Chitas,

tendo 6 quartos, porão habitavel, luz ele-
ctrica e vasto terreno na frente; nâo «e
aluíra para casa de commòdos. (3'5°K)J

ALUGA-SE 
o confortável predio da rua

Santa Sophia n. 8a. próprio para fa-
milia de tratamento; aa chaves estão, por
favor, no n. 78 da mesma nia, e trata-se 4
rua Santo Henrique n. 146. (3i_9 K) R

Artigos para alfaiates e
costumes de senhoras

Vendem-se a preços de ini_io.tl.lo,
na rua do Hospicio n. 94, Caia J. C.
Soares & C. (J 13

ALUGA-SE, 
por 180J, uma boa casa, i

rua Visconde de Figueiredo 90; trata-
se na mesma. (3386 K) R

1 LUGA-SE a casa da travessa do Cruz
Ln. 8. inteiramente renovada; chaves no

10; trata-se na Avenida Central 108.
(34 .7 K) J

ÁCIDO SULPHUROSO
PARA MACHINAS DE GELO

VE-ÍDE-SE QUALQUER QUANTIDADE
GASMOTOREN FABRIS DEUTZ5

Succursal Brasileira
RIO DE JANEIRO

Caixa 1304: Avenida Uio Branco n. 11

ALUGA-SE 
uma boa loja. cora 3 portas

e perfeitamente montada; Visconde Sa-
pi,-ahy 176. (4.19 I). S

ALUGAM-SE 
boas salas e auartos, de

23 a 70$; na rua Joio Alvos >_.
 (1311 R)

ALUGA-SE por 150$ o sobrado da rira
Visconde de Itauna n. ais* trata-se na

rua da Alfândega n. 1-, Peixoto & C.
(1715 D. J

A 
I.UGA-SE o grande armazém da rua
da Gamboa n. 137, por .preço baixo.

Chaves no sobrado e tratar na rua de SSo
José -6. (1824 I) R

âLUGA-SE 
a casa da rua Sara n. 7a,

tem bons commòdos amplos « arejados, a
Iem bons comniodos amploi e arejados, a
chave esti 110 n. 35 s trata-se na rua
dos Ourives 54. Aluguel, 130)000.

(583 D R

A 
I.UGA-SE a casinha da rua do morro
da -'rovidencia n. 70, com dois quartos,

duas salas, cozinha e quintal; ias chaves
estio na mesma e trata*, na rua de São
Christovão n. 337. Aluguel, 40*1000.

(3344 D J

A 
LUGA-SB a casa da rua oroneCl Pe-
dro Alves .185. própria Dará família de

tratamento, com banheira fogão a gar, luz
_£_Ldro Alves 385. própria Dará família de
tratamento, com banheira fogão a gaz,electrica e todos os requisitos de _.-*ien_;
tem tres quartos, duas salas e tres áreas,
sendo duas cobertas; aluguel 162$; acha-
ie aberta das 2 ás 4 horas; trata-se no
Mercado Municipal, á rua V 10 a 16.

(1673 D S

ALUGA-SE 
o predio A rua Pinto Qttc.

des n. 72. Muda da Tijuca; 3 grandes
quartos, duas salas, desponsa, banheiro, ele;
aluguel 150$; chaves, quitanda da esquina.

(108S K) J

AlItUGA 
_I* a casa da rua Aristides Lo-

bo n. 185, por 140$. As chaves estão
por favor no n. 181 e trata-se na rua
Barão de Itapagipe n. 290. (i7"J) J

ALUGAM-SE 
dois prédios, i rua Go-

mes Braga n. 49; as chaves no arma-
trtm cm frente. Andarahy. (3346L) J

ALUGA-SE 
o sobrado á rua Mattoso 34,

completamente novo, com todo conforto,
2 entradas, para familia de tratamento:
está aborto. (.301 D J
A LUOA-SE por 130$ a boa casa

•^-da rna Esperança n. 14, em
S. Ohristovão, com 2 salas e 2
auartos, porão habitavel, lnz elo-
ctrica, banheiro e grande Quintal.
Aborta das 12 ás 5 da tarde; para
tratar A rua do Ouvidor 162, com
o sr. Dnnrto Felix. Ii

ALUGA-SE. 
por 90., á rua Uruguay

104, Villa Marina, cosas novas, com
duas aalaa, dois grandes Quartos, odeetn-
cidade e quintal; as chaves na mesma villa,
casa VII. (3146 L) R

ALUGA-SE 
o predio da rua Fclippe Ca-

marSo 69; as chaves estão no armazem
da esquina Boulevard 28 de Setembro (Vil-
Ia Isabel). (3180 I_) J

A 
LUGAM-SE, por 64$, boas casas, re-
formadas s com electricidade, na Viua

Esperança, á rua Leopoldo n. 22, Andarahy.
(_»3» L) J

ALUGA-SE, 
por 100$. uma linda casa;, a

quartos, 2 salas, cozinha, lui electrica
e grande quintal; rua dos Artistas 84, Al-
deia Campista. perto do bonde. (1843 Da

ALUGA-SE 
bom quarto, com janella para

rua, com ou sem pensão, casa de peque-
na familia; Mattoso 204; bonde, de 100 rs.
4 porta. (3139 U R

ALUGA-ES 
o predio da rua.S. Francisco

Xavier sao. com porío habitavel e gran-
de quintal; trata-se no Sií. (..'57 W B

ALUGAM-SE casas quasi novas
Ag familias de tratamento, tendo
quatro quartos, optima installação
electrica com tomada de corrente
em todos os compartimento». ba-
nheiro com ««.na quente, dois fo-
eões. sendo um a gaz, dois W. O.,
bldet. etc. Avenida Pedro Ivo 61;
trata-se na casa n. 3, Dá-se um
mez de bonificação depois de doze
mezes do residência. (8 1847 )L

ALUGA-SE 
uma casa á rua Barão de

Bom Retiro n. 243, aluguel 101.;, tra-
ta-s« na mesma rua 339. (a°-_ L,) ?

ALUGA-SE, 
por iod$. a esplendida casa

n. 23 da praça Marechal Pinto Peixoto,
tendo todo conforto bygienico, bondes Sao
Januário. S. Christovão. (1887 L) K

ALUGAM-SE 
quartos, a 20$, 25$ e 30?.

á rua Bomfim 98; têm muita água e
muito terreno. (1883 D K

ALUGA-SE 
uma casa. com dois quartos,

uma sala e mais dependências-, rua
Amaral 56, Andarahy. (1714L.&

A LUGA-SE por 01$000 mensaes
-""-"Miniu cusa novu, illuminada a
luz electrica, com banheiro de
a_-ua morna e fria; na rna Condo
do Leopoldina 148, Trata-so na
cnsa n. 1. (S 841) L

ALUGA-SE 
a casa da rua dc S. Chris-

tovão n. 147, bonde de 100 róis. com 5
quartos c mais dependências, luz electrica,
pintada e forrada de novo; chaves no n.
445; para tratar, rua do Hospício ti. 0,1.TO (7181 L) J

in__Hn__raan_i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—¦— —IIIWJ— ¦! I !¦ I 

UMANAK LAEMI
PARA 1916 O GRANDE. ANNUARIO ÜO BRASIL
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ALUGA-SE 
a loja, a rua S. Christovão

n. 13-A; as chaves estão ao 17; trata-
ae i rna da Alfândega 42, a° andar, sala 4.

(198° L) J

ALUGAM-SE! 
dois commòdos independen-

tes. á rua Ribeiro Guimarães 64. Al-
deia Campista. (1026 L)B

A LUGA-SE a casa III da rua Visconde
__.de ltamaraty 88, com luz electrica e to-
doe os melhoramentos modernos, ás chaves
estão na casa VIII com quen ia trata, L

SUBÚRBIOS
ALUGA-SE uma casa com pequeno jar.dim, dois quartos, diras salas, cozinha,
corredor, luz clectrica, dois fogões, um a
gaz, installação de água quente e fria, pertoda estacio Quintino Hoca.uva; na rua
da Republica n. 91. Aluguel 75$; trata-se
_a_me_i_a. (3180 M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Pernambuco

n. 129, com sala, quarto e cozinha, por41$; trata-se. no n, 131. ¦ (3350 M) _

AULGA-SE 
um grande predio, para fa-milia de tratamento, tendo 7 quartos,4 salas e demais commodidades; para ver

* tratar, á rua Assis Carneiro n. KS, Pa-
daria Porta da Lua. E. Piedade. (3202M)J

' A lUGAM-SE os rasas ns. 48 e 5» ia
—Xrua Affonso Ferreira, Engenho de D_—¦
tro, com tres sala., tres quartos, cozinha,
grande quintal e electricidade; as chaves
estão no n. so-A, e trata-se na rua Goyaz
n. 154, estação do Encantado. (33*1*. M) J

ALUGA-SE 
uma casa, com_ dois quartos,

duas salas, cozinha e mais commodida-
des, logar alto e saudável; nara ver e tra-
tar. na rua Botafogo 81, Piedade: alugue}
70$ooo. ('5°5 M) M

ALUGA-SE 
a casa da rua General Be-

legarde n. so, no Engenho Novo, pro-
xinio á estação, com 2 salas, 3 quartos,
banho de chuva, quintal, jardim grande
porão, gaz para cozinhar, luz electrica, etc;
preco 132$; trata-se na mesma rua 44, conl
o sr. Álvaro Motta, ou com Alfredo Veiga,
rua Municipal 13. loja. (32.8 M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua do Rocha 39!

é perto da o-ta.So; as chaves no 4*1
onde se trata, ou rua do Cotovello 27.

(3264 M) S

ALUGAM-SE 
os predios da rua S. João

129 e 131. Cachamby, Meyer, com bons
eommodos, quintal murado t jardim na
frente; trata-se na -mesma rua n. 16-. _

(1321 M) J

ALUGA-SE, 
.or 36$, uma casa na rua

Dr. Miguel Ferreira n. 95. estação de
_t\.Ramos. (3233 M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Condessa de

Belmonte, com duas salas, dois quar-
toa, cozinha e grande quintal, n. 107; as
chaves estão sa mesma rua 108, Engenho
Novo. (1791 M) J

A 
ILUGA-SE a casa da rua Francisco Fra-
goso n. 53, Encantado, por 70$; •J'1*

ta-se com o proprietário, na mesma, du-
rante o dia. (553' M) J

ALUGA-SE 
ums casinha, com 1 sala, .

quarto, cozinha e electricidade; 35$: rua
Vaz Toledo 178, Engenho Novo. (5487M)B

ALUGAM 
_E duas casas, sendo uma com

3 quartos e 2 salas, por 80$, e outra por
<o$; têm bonde na porta;- trata-se na rua
Sulina «7, Meyer. (547a M) R

ALUGA-SE. 
por 61$. boa casa. çom 3

ouartos, 1 salas, cozinha, banheiro o
W.-C; os chaves estão na rua Amalia, 72
(Dr. Frontin), a 5 minutos do bonde Ças-
cadura, onde se trata. U456 M* J

ALUGA-SE 
a casa III da avenida da rua

Aurelia 47! trata-se na rua Dr. Silva
Rabello 98. Meyer; ,oreço 55$. (5463M)B

\7i!.XDE-SK 
por preço dc oceasião o pre-' dio da rua dn Ilãbyloiiia ns. 3 e 3 A;

trata-se á r. Cachamby n. 1 (Meyer).
(J 3007) N

VENDE-SE 
por preço do oceasião o pre-

dio da rua Dr. M_i.i Lacerda fl. 53!
trata-se á r. Cachamby o. 1 (Meyer)- ..

(J 3006) N

VENDE-SE 
uni terreno na rua Zefcrino.

com 22 ms. de frente por nn de com-
prido, prompto para edificar, lo_ar saúda-
vel, água, esgoto e servido por bondes que
vão á cidade e muito perto da E. de To.
dos os Santos. Preço de oceasião; informa
se á rua Archias Cordeiro 01. 452, Cas.
Branca, em frente 4 estação de Todos os
Santos. (J 3aiO .N

ALUGA-SE 
a casa da rua Nazareth n. 12,

conhecida das Mangueiras Boca do Mat-
tu, bonde Lins de Vasçoncellos. (3414M)

DeJÜiracE
Tira os cabellos suptrfluos do rosto,

«ollo e braços, Bneontra.cc nas casas: Ba-
ain, H-rniaiwy e Cirio.

ALUGA-SE, 
á rua dos Araujos n. 75, a

casa n. a; as chaves no porão, n. 6, e
trata-se á rua Conde de Bomfim n. 117.

(1253 K) R

ALUGAM-SE 
bons e limpos commòdos,

na respeitável casa da rua Haddock Lo-
bo n. 36, desde 25$ a 40), tem grande
largueza. (860 K) S

ALUGAM-SE, 
a 120$ cada, armazem a

moradia da rua Silva Guimarães 52, F.
das Chitas; ver e tratar, á rua do Hospi-
cio 198. (3,132 K) M

ALUGA-SE 
uma confortável casa para

pequena familia: na rua Barão do Ama-
zonas 102, pelo aluguel mensal do 130.;
trata-so na travessa de S. Francisco 10.

(871 K) S

OS «VISÍVEIS
*•».•. H.'

A todos ós que sn(-
fram da qualquer ma-
lestia esta sociedade
enviará, livre de qual-
quer retribuição, os
meios de curar-se. EN<

VIEM PELO CORREIO, «ir. carta feohada-uome,raor,.da, syraptotnas ou
manifestações da moiestia —a sello para a resposta, qua receberão na
volta do Correio. Cartas aosINVISIVBlS-Calxa Correio 1125.
wamB*__g___cawa__a

CATUMBY, ESTAGIO
E RIO COMPRIDO

, A LUGA-SE um bom porío. em casa de
--—.familia respeitável, para casal sem fl-
lhos ou senhoras sós; na rua da Estrella
o. 2, Rio Comprido. (3itíJ J) R

ALUGAM-SE 
as casas da rua Itapirú'

ns. 305, 309 e 313, com dois quarto»,
duas solas, luz clectrica e o mais necessa-
rio, a 85$ adeantados e outra por 70$;
trata-sc no n. 3.7, onda estão as chaves,

(3206 J) R-

ALUGAM-SE 
duas casinhas, .para fami-

lia pequena, n 45$i nn rua da Paz 68.
Bonde de cem-réis. (3338 J) J

ALUGAM-SE 
bons comniodos, alguns in-

dependentes, desde 10$ a 4°$> estas sa-
Ias do frente; na rua Mattos Rodrigues
n. 35. antÍR.i do Leste. (861 J) S
¦ A LUGA-SE. por 140$, a casa da rua Ba-
_í_.rão de Petropolis n. 105: as chaves es-
tio no n. 121; trata-se Ouvidor 79. sobrado,
fundos. (1122 J) J

ALUGAM-SE, 
luntas ou separadas, as

lojas dos predios da rua Machado Coc-
lho ns. 148 e 150, próprias para qualquer
negocio; as chaves no 146 da mesma rua;
trat:. se á rua da Alfândega n. 93.

(1701 J) J

A LUGA-S". uma boa casa para famlba
_t-_de tratamento; na .na d«s Araujos
n. 95; as chaves estão no armazem n. 74.

(5540 K) J

ALUGA-SE 
o predio da Estrada Nova da

Tijuca 157, com duas salas, dois quartos,
grande porão, installação clectrica. cozinha,
tanque, banheiro, etc; as chaves na casa
167, com a sra. d. Albina; aluguel ioo$ooo.

(|Q2I K) I.

ALUGA-SE 
o bom nredio da rua Conde

de Bomfim 402, com boas salas de visi-
tas o jantar, .. quartos, sala de espera, ba-
nheiro, illuminação electrica. quarto para
creados, varanda ao lado, quintal, otc.í tra-
ta-se i mesma rua 534- (1976 K) J

ALUGAM-SE. 
i rua Haddock Lobo 4«i

.bons aposentos, com ou sem pensão, a
cavalheiro do tratamento; dâ-se comida a
domicílio. (67a K) S

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEl

LUGA-SE a boa casa da travessa Der-
by-CUih n. 29. com dois quartos, duas

salas, cozinha, despensa, porão habitavel,
etc. As chaves estão por favor 110 n. a.
casa 1 c trata-se na rua Buenos Aires, 150.

(3298 L) S

ALUGA-SE 
uma casa pequena por 59$;

na rua Lopes de Souza a. 14. Mo
Christovão. (2984 L. B

EeEÍ;:aiSJ_.l!£_l
H Coração Coração do
E normal bebedor
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A curaja
embriaguez
_____ _____.__.__>_J|2t__.

radical com Salvinis

_i_Ba

. rápida e

... GOTTAS DE SAUDE,
formulas dü dr. Cunha Cntl, com 16 an-
nos de «pratica dessa especialidade. Ven*
dem-se nas drogarias: PACHECO, rua
doa Andradas 45—Rio. e Baruel & C.*,
rua Direita n. 1 — S. Pnulo. (530)
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A LUGA-SB por 130$ a boa casa
-o^da rua Esperança n. 14. cm
S. Ohristovão, com 2 salas e -
auartos, porão habitavel, lnz ele-
ctrica, banheiro e Erande quintal.
Aberta das 13 ús 5 da tarde; para
tratai* A rua do Ouvidor 163, com
o Sr. Duarte Fcli_*. "

ALUGA-SE 
uma casa, com duas salas,

dois quartos, cozinha, área. terreno 1111
frente, commòdos grandes! alucuel 815; rua
Senador Alencar 168, casa III (avenida
S Pinto). (33*)4 D J

ALUGA-SE 
a cosa I da Villa Yplram-a,

4 rua Pereira de Siqueira 93. Çom a
salas. 3 quartos, etc, luz electrica,. bondes
dc 100 réis de S. Francisco Xavier, p.or
125$; aa cliaves na casa VIII, onde so.m-
forma; esta rua começa na «le S. Francisco
Xavier, quasi em frente a Mariz o Barros.

(340. L) R

ALUGA-SE 
o predio, com porão habitavel,

da rua V. Santa Isabel 261; aluguel
160$: chaves no 263. (3415 L) K

A 
LUGAM-SE quartos mobilados, com ou
sem pensão, eni casa de faniili.i de#todo

o .espoito, a rapazes ou senhoras sós. a rua
Moraes e Silva isomesquina rua S. Fran-
cisco Xavier. (3424 L) B

ALUGA-SE 
um bom e novo sobrado; 4

quartos, 2 salas, frrande terraço, luz ele.
ctrica e gaz, juntas, fogão a gaz. boa oa-
nheira esmaltada, por 150$; rua. Barão de
Mesquita 738. (3437 L) R

ALUGA-SE 
um armazém, esquina, com 16

portas, junto ao cinema Andarahy; ser-
ve muito para botequim, café caneca, e(
sobrealuga umas 8 portas, ouerendo onde
aiÃm tniiitaa obras dc constriiccão.gpm mm-
tos trabalhadores; aluguel barato; rua Ba-
rãn de Mesquita 642. (.1430 _) K

A J_UGA-SB por 130$ a boa casa
¦a-As\ rua Esperança n. 14, em
S. Ohristovão, com 3 salas o 3
quartos, porão habitavel, luz ele-
ctrlcn. banheiro o erande quintal.
Aberta das 13 iís"5 da tarde; para
tratar A rua do Ouvidor 163, com
o sr. Duarto Felix. L

ÁLUGA-SE 
boa casa ossobradada. com 4

quartos. 2 boas salas, porão, grande
terreno arborizado e todas ns commodidades,
por 112$; as chaves á rua Chaves Faria 72,
armazém Cancella, S. Cbristovão. (5467DJ

A 
LUCAM-SE confortáveis salas, com ou
sem mobilia, ti senhores de tratamento,

em casa dc respeitosa familia, na travessa
da Universidade 50. oroximo ao Collegio
Militar; bondes dc Andarahy e Aldeia Uni-
pista. (___!_ D J

ALUGA-SE 
a casa da rua Corncho a.

70. com duas salas, tres quartos c mais
dependências, tendo iardim na frente, bom
quintal e luz clectrica; n rua í bem cal-
cada, e o logar não enche. (1892 h) K

A LU(.AM-SE, baratissimo. excellentes ca--Asas novas, com duos salas, dois quartos,
çoni. janellas, terraço, lavatorio, cozinha :
«.-_. com chuveiro e bon. quintal todo jmurado, cada casa tem duas entradas inde-
pendentes, podendo servir .ara duas fa-mihas; aluguel .65$ e 75$: na rua SilvaRego n. 35, Riachuelo, no largo Jacaré,bonde linha do Cascadura. (3214 M) J
ALUGA-bE o- predio da rua Bella Vista101, no Engenho Novo, com quatroquartos, tres salas, despensa, cozinha, ba-nheiro, centro de jardim, luz electrica. pin-tada de novo, porão; aluguel 120Í; chaves
na mesma, c trata-se na avenida Rio Branco
n. 87, com Baptista. (3034 M) J

A I.UGAM.SE os nredios novos, com ar-
-f-Lraazem para negocio e commòdos para
familia, portão de ferro, entrada ao lado,
installação electrica. fogão econômico e
banheira de ferro esmaltado portas de aço,
á rua Souza Barros ns. 199 e 201, ao lado
da estação do Engenho Novo, tendo grande
quintal murado; trata-sc das 8 ás to, na
rua Augusto Nunes 75 Todos os Santas, ou
na rua do Ouvidor 108, saía 6. das 12 ás
16 horas, com o balanccador coronel Car-
valhosa. (3184 M) R

ALÜGA-SÉ 
uma importante chácara:

SS X 154 nits. com muitas arvores
truttfcra., horta, jardim, grande casa de
morada, .qa-as pana creados, allundancio,
d'<_gua, próximo de 4 Hnhaa de bondes e
da estação do Engenho Novo; rua Gene*
ral Bellegarde n. 68. (3223 S) J

ALUGA-SE 
uma casa, com dois quartos,

duas salas, cozinha e quintal; informa*
se na rua Sylvio a. 100, estação de Olaria;
preco 45$. (.135 M) R

ALUGA-SE 
o predio _ nia Paim Pamplo-

na n. 49; aa chaves estão no mesmo
predio; aluguel 150$; esti pintado e refor-
mado de novo; para tratar, d rua Ouvi-
dor 94. (3160 M) B

ALUGA-SE 
um bom commodo, com pen-

são, por 80$, a unia senhora de edade;
na rua Bclla Vista 138. E. Novo.

(3171 m> b

ALUGAM-SE. 
era casa de familia, a jo$.

bons commòdos. a oessoa só ou casal
«em filhos, na rua Bella Vista a. 138, E.
Novo. (3173 M) B

ALUGA-SE 
o grande predio da rua Ar-

chias Cordeiro 192, próprio para fami-
lia dc tratamento, centro de terreno, jardim-pomar, etc.; as chaves no iqo, onde se in.
forma; estação do Meyer. (3195 M) B

liBlÜl
ESTEBTLTDADB,

NEÜI.ASTHEN1A,
ESPERMATORBHÉA

Oura certa, radical e rápida.
Clinica electro-medica especial

DR. CAETANO JOVINE
das Faculdades de Medicina de
Napolee t Rio de Janeiro.'

Cas . ii 11 e das a ás _.
Largo da CM-ioca, 10, 10b.

ALUGA-SE 
o predio da rua Caroliaa

Meyer n. 20; aluguel 101$; chaves e in-
formações á rua Archias Cordeiro 190. «a-
tação do Meyer. (3105 M) B

ALUGA-SE 
o predio da rua Lucidio

Lago n. 34; trata-se i rua i" de Mar-
ço 4. O.1*? M) J

ccitinol. O vinho propalado,
J ntro os qne tem fraqueza pulmonar

G°^3> ortb hA do ser melhor rccoirunendado,
_____ nda bem já o seja, quando entrar
¦oooooooo| riumphalmente nos lares dos qne são
ooooooooooioo nfolizes, niolcstos, cento rica^..
___«;£_ ada resiste A sua enorme accão I
£53 ra nm remédio qno nos tonifica
tf****** oco faz nm enfermo ficar são:

Únicos depositários: >-;~-

OMVEII.A, JORGE & COMP.

(Drogaria Central)— Asscmbl_a 75

ALUGA-SE 
o armazém da rua Porto

AIpRrc 11. 39, esquina da Grão-Pará
(no Cabuçú. lingeuho Novo), baratissimo,
com moradia para familia e próprio para
qualquer negocio; tratar, no mesmo.

(..186 M) B

ALUGAM-SE 
quarto, saia e cozinha, em

casa de familia; rua Barão de Cotegi-
pe 49 (praça Sete de Março); tem bom
quintal.  (1897 L) K

ALUGA-SE 
a casa 11. 4 da rua particular

Dulce, com duas salas, tres quartos, e
mais dependências; traa-se na rua Pereira
de Siqueira n. 59. padaria, onde estao as
chaves. (1912 D B

ALUGA-SE 
um bom predio. com 3 quar-

tos por 112$, na rua Gonzatta Bastos
n. 154; as chaves estão no 191; Aldeia
Campista, J180- L) :J

ALUGA-SE. 
por 230$ mensaes, a boa

casa da travessa Derby Club n. 36. pro-
ximo á rua S. Erancisco Xavier, com
cinco quartos, duas salas e mais dependen-
cias; as chaves estão na mesma; trata-se
na rua Julio César 55- ("X-8 í*__

ALUGA-SE, 
por 130$, a casa da riu

Etnerenciana 42; trata-se na ma da Al-
fandeRa 12, Peixoto & C. (I7U W J

ALUGA-SE 
uma casa com entrada ao

lado, que serve a pequena familia e
quo trate bem n ca?a, por aluguel barato;
na rua da Luz 11. 90. futura avenida. Cha-
ves n. 86. Rio Comprido. (3337 J) J

ALUGA-SE a casa da. rua D.r Rodrigo
S\.Aot Sanlos 11. 29. com 4 quartos e duas
calas; Machado Coelho. (3249 J 1.1

ALUGAM-SE 
01 prédios da rua Presiden-

te Barroso ns. 85 c 87; aluguel 130$;
as chavea estão na venda da esquina da avo-
nida Salvador dc Si. e trata-se à rua Eva-
rlsto da Veiga 2. (1852 J) S>

ALUGA-SE, 
por 122$ mensaes, o predio

n. 53 da rua Dr. Mattos Rodrigues,
antiga Leste, com tres salas, tres quartos,
cozinha, etc; as chaves estão no n. 55, onde
•e nata.

ALUGAM-SE 
por preço módico, as ca-

sinhas novas na rua Campos da Paz
_._. 124, 128 e 130, com optimo. accom-
modacões, electricidade, quintal, clc. 1 ra-
ta-se nn rua Uruguavana 11. 4',. Rcstau-
rant Paris, (1039 J) J
«¦A'LUGA-SE o nredio da rua P.iJre Mi-
___-guelino n. io; as chaves estão 110 21;
trata-se na rua Primeiro de Março n. 91.
¦obrado. Aluguel, iou$ooo. (3490 J) J

ALUGA-SE 
uma boa casa cem duas sa-Ias, dois quartos, cozinha, quintal, jar-<lim ao lado, á rua Souza Franco a. 117.

(3152 ) R
uma casa por 70$; na rua

LUGA-SE a casa da rua S. Luiz Çon
zaga n. 328, nova. porão habitavel. 2

salas, 3 quartos, bondo ã porta; aluguel ba-
rato. ('95' D R

ALUGA-SE 
o predio novo, de sobrado,

com 4 quarios, iardim e entrada no la-
do banheiro, luz electrica, no prolonga-
mento da rua Mariz c Barros 517. fim da
rua Barão de Amazonas; trata-se no' 5'4j
onde estão as chaves. (i949 L) B

A 
LUGA-SI- „..._ ....
I.opes Souza n. 6chaves estilo no n. 14

Christovão; a.
(2985 D B

ALUGA-SE 
uma casa com (Vias salas,

dois quartos, cozinha c quintal, à ruaCoronel Figueira dc Mello n. 324. Alu-
«uel 86$_ou; as chaves no n. 162, arma-«n** (3336 L) J

A LUGA-SE por 40$, cm Catuml))-, â rui
_T__Migucl de Paiva n. 25, próximo aos
bondes de Coqueiros, uma boa sala de
írente. com porão, quintal c entrada inde-
pendente; trata-se na mesma rua 11. 7.

(3'5o J) «

A 
LUCA-SE uma sala da frente indepen-
dente, só a senhoras, com serventia na

casa. á avenida Paulino 11. I. largo do Es-
lacio de Sá. (J0J9 J* .'

(Tnnico para cabello)
£-$000

Ha "A' 
GAHRAPA GRANDE"

66 RUA URUGUAYANA
(A 5300)

ALUGA-SE 
o predio e chácara da rua¦ Hemfic. n. 19, tendo entrada pela rua

Jockey-Uub, tendo sete quartos, duas salas,cozinha e quartos para creados e mais de-•pendências; trata-se na rua dos Ourives"-• '¦*'-, —¦ (3347 1)1
ALUGA-SE, 

com ou sem_ contrato, "novo
predio, com ,1 uartos, 2-salas. gaz luzetc, a linhas dc bondes; logar saudável;rua D. Romana 66. depois Jo J. Zoológico.

(.5272 L) S

Tapeçarias c ornamentações. Armadores c <. H.oTadores
Mobiliários modernos pam todos cs gostos e preços

Cortinas, stores, mposteiros, sanefas colchoaria etc.
Capas para mobílias, 9 ps. 60$ e 70$000

63-RUA DA CARIOCA-63
Alfre-lo "Nunes «Sc O.

4 LUGA-SE, cm S. Januário 1S5, 1, 2
Üou 3 commòdos, independentes, luz ele-
ctrica. jardim a roda. a pessoas dc bom
tratamento; c casa de familia c não de
commòdos. O 433 L) S

A LUGA-SE uma bonita 0.6a. de frente
jrVdo rua, de estylo moderno, com duas
entradas, tendo tres quartos, duas salas,
fog3o a gaz, electricidade, banheiro e bom
quintal; preço 120$; na rua Bclla dc São
Toão n. 341; trata-sc no 34... U-US __j

A LUGA-SE, por 260$. a casa da rua Dr.
ATosé Hygino n. 26.; as chaves estão
na rua Antônio dos Santos n. 50. onde sç
trata; teleplione 1131. Villa. (710. L)_J

A *.ro*-.".M-_'E ns «iif-as du rua
fl-T). Mayl*» TKA.fleln nninnlstai.
transversal & riia Pereira Nunes,
novns, com dois auartos, duas
snlus, cozinha, banheiro e tannno
de lavagem, todos os ceiniuodos
illiiiniiiados a luz electrica. As
cliaves no locnl. Trata-so na ma
Gonçalves Dias 31, próximo da
cidade, a poucos passos dos bon»
des dc Aldeia Campista, cuia pus-
saseiii cm duas secções 6 de 300
,.is. Alugueis 100$ g 908000. Io

ALUGA-SE, 
oor 101$, a boa casa da rua

Alice Figueiredo n. is. estação do Ria-
chuelo; está aborta das 10 horas cm deante.

(1846 M) S

LUGA-SE. â rua Goyaz 896. a casa
_L_ussobradada; 2 salas, a quartos, cozi-
nha. despensa, quintal e luz; trata-sc 894.

(19.15 M) K
___:

0__k.-?,_-_,

CAMAS1A
Moendo sempre

ii0S9nQ^__WKS---i--nni7«w^^
LUGA-SE a casa da rua Miguel Fer-

-Xnandcs n. 57; 2 salas. 2 quartos espa-
çosos, cozinha, banheiro, quintal, elcctnci-
dade, gradil na frente, etc; trata-sc no 59_j
-ireço 86$; Mcyor, (1902 M) 11

ALUGA-SE 
uma boa casa .assobradada;

tem bons commòdos. electricidade, gaz,
etc; na rua Anna Nerv 650, E. (to Kia-
chuelo; preço módico; os chaves estão na
mesma, onde se trata. (1884 M)

ALUGA-SE 
uma barbearia, com utençi-

lios e comniodos para pequena família;
rua Dr. Cândido Bcnicio a. 208. Maranga,
Cascadura. ('93° M) K

ALUGA-SE 
o casa da rua Antônio Ba-

dajoz n. 37, aluguel 30-, estação do
Kio das Pedras. (2081 M) S

ALUGA-SE, 
por 122$, a boa casa da rua

Figueira n. 160, estação do Rocha, com
tres quartos, luz electrica, etc; esti aherta.

(1943 M) R

ALUGAM-SE 
casas na rua Henrique

Scheid, Engenho dc Dentro, por 45$,por mez. Trata-se oa rua Henrique Scheid"¦ (5526 M) J

ÂLUGAM-SE as casinhas ns. 1, a e 3da rua Dr. Bulhões 117: trata-so comb. Lopes St C, a rua da Quitanda n. 27;cliaves na rua. Engenho, de Dentro 19.' * M) J(S498 
"

ALUGA-Sb por 150$ mensaes o grandoe novo armazém da rua Dr. Dias dacruz a. 176 (Meyer). próprio para varejode seccos e molhados, ponto importante denovas casas oecupadas por familia de tra.tamento, .llluminado a luz electrica e tondoao lado boa casa para moradia, com quintal;as chaves estao no n. 13 da rua Magalhães<-outo. e trata-se na rua Saehet n. ra, sob.
(1901 M) R

Alraiade de zinco

Chlorureto de Cal

Cimento

£nxofre em pedra

Qleos

Tijolos de arear
Vendem-se na Rua da Al-fandega 110,

CLAYTON OLSBÜRGH & Co,
V'E>*'Di.,.Sl. por 42:000$ o solido predioda rua General Polydoro n. 69, com vas-tas accommodnçSes para familia de tratamen-to, grande terreno ajardinado, lEsti vago cmostra-se das 10 ás 2 da tarde; trata-sena rua S. Clemente n. 168, casa 8.

O 3-*' O N

VENDE-SE 
um solido predio, ainda nSohabitado, com duas salas, cinco quar-tos, etc, perto dos bondes, oiegoclo de ocoa-siaoi com J. Pinto, rua do Rosário a. 134,tabellião. (J 3220) Ji

VENDEM-SE por 7:500$ dois predios di-vididos cm commòdos, lEng. de .Dentro,
renda 250$, com grande terreno; com o sr.Affonso, rua do Carmo n. 66, sala 4, is
3 horas. (j j,,6) N

VENDE-SE 
uma excellente avenida, narua Visconde do Bom Retiro, com movecasas, rendendo 650$ mensaes. As casas tem

quintal com 21 metros de extensão; trata-iecom A. Ribeiro, rua do Hospicio n. 9?.**'" ''- '" (J 
3238)$sala da frente.

VLNDEjSE 
um terreno .próprio para edi-ficar, com ri metros de frente, na tra-

vessa S. Salvador, .próximo de Haddock
Lobo; trata-sc na rua Sete de Setembroii. 190, loja, com o dr, Fonseca. (J i96s)N

-YfEI-Di-M-SE lotes dev terrenos de 12 X50
a prestações de 2§561.
mensaes. Preço de
cada lote s 25i02 _. «Os
terrenos são «sitos e
enxutos em meias co-
linas, próprios para
sítios, chácaras, hor-
tas, floriculturas, avi-
cultura, brevemente
terá água encanada.
Nos trens de opera-
rios 500 réis ida e
volta. Os comprado-
res de 50 lotes para
cima pagarão a pres-
tação de l$250 por
cada lote. tomando
posse do terreno na
primeira prestação
Para tratar com Que-
rino,rua da Prainha 7,
telephone 4o88, norte

... 33.7

TTENDE-S-C 
um terreno com' casa, esta-

ção Andrade Araujo; trata-sc á rua .Ma-
noel Alves n. 7, O*, do '.\Ieyer, (R3400) N

57TB_iID"BM-_3_, om Vigário Gorai.* 13. do Forro ..copo-diiia, a 35
minutos do vJiiüom, lotos do ter-
renos do 10X50, 10X67,50 e
maiores, desde 350$ a 1:500$, á
vista, on em prestações, cou.orm.
tabeliã abaixo. Tem acua canali-
znila do rio do Ouro, pii.ssai.em do
ida e volta, 0111 1" classo 500 rs,,
o em 2°- elasse. 300 réis :

Preços Signal Prestação
Lote do 1:500$" " 1:200$' " 1:000$" " 800$

75$000
GOSOOO
50$000
•_0$000

700$ 35$000
600$
500$
450$
350$

30.-.000
25$000
--$500
179500

379000
309000..
259000
209000
179500
159000
129500
119000
99000

No local sc encontra pessoa cn-
carrceiula do mostrar os terrenos
o trata-so com o proprictaio, nos
dias «teis. ú rna. S. Januário 80,
das 4 ás 7 da tarde, o nos do-min-
gos, das 8 horas <la manhã & 1
hora dá tarde, em Vigário Geral

VBNDlEXf-SE 
jiredlos e terrenos desde

i:4oo$ a 9:000$; trat,vsc com o sr. Al-
fredo, rua da Quitanda .n. s.i sob., «ala
dos fundos, escriptorio do dr. 'Silvado.

(J 5016) N

» l.UC.A.M-SE uma sala e um quarto de---fronte, çom a respectiva mobilia, a um
casal sem filhos ou bichos: tem jardini na

a1?. e e logar mu"° saudável; á rua doAlto n. 109, ponto dos bondes do F,ngenliode Dentro. (-.,„ M) B

Aí*UGA-SE a casa da rua Paraguay, an-tiga Matheus, n. 79. uo Meyer, com 3ouartos Brandes, 2 salas, cozinha, jardiniquintal ,luz clectrica e gaz; chaves no n. 81.
(3409 M) R

A LUGASI-SE casas para familia, a 45$,¦"-na rua José dos Reis; trata-se na mesmarua n. 59. Engenho de Dentro. (3804M)

Aí' Ç^TS^ ° Z™nde predio da rua 24rte Maio 153, para numerosa familia dctratamento ou collegio de 1 ordem; ver etratar, no mesmo, das 10 horas em deante.
... (3840 M)

ALUGA-SE o predio da rua Barão deBom Retiro, entre os ns. 113 c 119, den 2, com bons commòdos e hom quintal;trata-se na rua do Hospicio n. 144, sobrado,das 10 Ss 2; fiador, firma commercial; alu-
gm-l 'Q'$. (5403 M) J

ALUGAM-SE 
os predios da rua Consc.lhoiro Jobim ns. 25 e _t, com bonscomniodos, quintal e jardini; as chaves es-tao na padaria, i rua Bom Retiro n. 156;trata-se na rua do Hospicio n. 144, sobrado,das 10 ás 3 horas; fiador, firma commer-ciai; aluguel, 101$. (^92 il) J

ALUGAM-SE 
bons ouartos. de 20 a 30$,

„P,ara casal e rapazes solteiros; rua Con-sellieiro Jobim 33 E. Novo. (5493 M)J

ALUGA-SE, por .5$. um confortável po-rão. com lur elo_trf_a, _ rua das Dores
n. 43. Iodos os Santos. (5480 JI) B

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

COMPRA-SE 
ou aluga-se um terreno

que tenha grande capinzal, nas im-mediações Gávea, Tijuca ou no ramal su-burbios ou Leopoldina; para informações
rua Mariz e Barros 11. 160. (3180 N) I.

COMPRAM-SE predio. e terrenos narua Urugiiayiina n. 8, teleph. _3.._,(ent., com Pellegrino. (2331 N)J

ALUGA-SE 
amplo eabinote, próprio para

dentista, 4 rua Goyaz n. 364. esquina
da rua D. Maria, Pied.idcj (aòo4__J

ALUGA-SE 
a casa da rua Zefcrino n.

49, Meyer, com accommodaçõos para fa-
milia de tratamento; trata-se na rua Se-
nador Pompeu n. i_4. loja. (190. M)J

ALUGA-SE 
a casa da rua Padre Janua-

rio n. 76, no Inhaúma, com 3 quartos,
a salas, etc; as chaves estão na casa ao
lado, e trata-sc i avenida Rio Branco 48.

(2003 M) J

COMPRA-SE 
uma .pequena casa a pres-feições mensaes (conforme combinar-te), tendo entrada ao lado, que possa 6er-vir para uma pequena officin,.; no centroou muito próximo; cartas a Vieira; ove-nula Central n. 161 ¦ (3201 N) R

OPACABANA — Vendem-se terrenosem diversas ri«s de Copacabana, narua do Rosário n,'*i38, com o proprieta-
(1128 N) J

ALUGA-SE 
a casa n. 29 da. rua Rocha,

com 2 quartos, 3 salas, cozinha, jardim
e quintal; aluguel 100$; chaves no 31, e
trata-sc Rosário 32. (1443 M) S

4 LUGA-SE o predio á rua Tose Bonifa-
J-_~.cÍo n. 33 (Todos os Santos); as chaves
¦estão no predio vizinho, c trata-so na rua•dc Rosário n. 146. Banco Alliança. (M)

AI.UGAM.SE 
confortáveis casas, de 41$

a 61$; tratam-se com Alberto Rocha,
rua C. Bcnicio $02; Tacarcpai;tiA. I34M)J

A 
LUGA-SK, por 160$. o lindo predio no.
vo, á rua Francisco Manoel 18, E. do

Riachuelo; 5 quartos. 2 salas, luz clectrica,
graude quintal; trata-so & rua Vivtor Mei-
relles 32. (364 M) j

A 
LUGAM-SE os casas II e V da rua
Pain Pamplona 90. Sampaio; sala, 2

qxiartos, cozinha com pia; "-;i$; trata-se no
n. 92. (1851 M) S

Agua Sulfatada Maravilhosa
inmmm emtoúa ji mm oe família

Previne o oura a. divarans D01.NÇA3 DA VISTA.
A' venda sm todas as boas Pharmacias e Drogarias

DB-O-ITAIUOS „„,„,„„ o a Dlfl [)p I
GLRAES GRANADO & C.

ALUGA-SE 
uma casa. com a quartos, *

salas, etc; na rua Dr. Manoel Victo-
rino n. 4*3 (Encantado). (2017 M) J

ALUGA-SE 
uma casa, na Villa Suns-

Souci; 3 quartos. 2 salas, quintal; Bou-
lovard 28 de Setembro 318. Oj4" L) R

A LUGA-SE uma cisa, com 4 quarios. a
_._.salas; na rua Bnrccüos n. 1. S. Chris-
tovão; as c-.ivcs eslão ua rua Lopes ^Sou.(8-8 L) S

A LUGA-SE o predio da rua Turres Ho-
Amem n. 238 (casa da frente); as chaves
estão na casa dos fundos, e trata-sc á rua
do Rosário n. 146. Banco Alliança. (D

ALUGA-SE 
uma cisa; 2 quartos, 1 sala

e mais dependências; a rua Amaral 56.
por 60$; Andarahy. (ia. ¦ L) R

ALUGAM-SE 
duas boas casas, com todo

o asseio, coin tres quartos, boas salas de
visitas e jantar, W. C. banheiro dentro
de casa. porão dc arrunioíão, gar, electrici-
dade; na Villa Laura ns. 7 e 8; na rua
Jorse Ruibsc 11. 40; só se aluga a pequena
famüia de tratamento. Aluguel 90?; trata-
s» na rua do Hospicio n. 75. ÇL)

ALUGA-SE, 
em Villa Isabel, na rua

Rufino do Almeida 38. Villa Aida, uma
casa com a quartos, 2 calas c mais depen-
deneias. luz electrica c bondes á porta;
próximo ao Boulevard; as chaves na mes-
ma rua n, 5». armazém, (341 L) R

A 
LUGA-SK, por 132$. a casa da rua de
S. Christovão n. 447. bondes de cem

rcís, com cinco quartos o outras dependen-
cias, pintada c forrada de novo. e com ele-
ctricidade; chaves no n. 445; p.ira tratar
na rua do HosptCÍO n. 01. (QtS L) J

ALUGA-SE 
a nova e confortável casa

da rua Amaral n. 90 (Anihrahy), pro-
pria para pequena família do tratamento;
ai chaves com o encarre-gado da avenida,
no mesmo local; trata-so na rua Saehet
n. 12, sobrado. (1927 L) R

ALUGA-SE, 
por preço módico, predionovo, á rua Condessa Belmonte io.vA

(Engenho Novo), com 3 quartos, 2 salas,
quintal, jardim na frente, gaz e electricida-
de bondes á porta, 5 minutos da estação;
as chaves na mesma rua 105; trata-se rua
13 de Maio 43, armazem. cm frente ao
Lyrico. (864 M) R

A LUGA-SE a casa da rua Braulio Cor*
xXdciro n. 69, uma hoa casa. acabada de
construir, por preço barato, estação Ile-
redra dc Sá ou Riachuelo; trata-sc no 71.

(1799 M_ M

ALUGA-SE 
uma casinha com sala, quarto

e cozinha, pelo aluguel de 30$; na rua
Oarimundo de Mello ti. 234, casa 5; a
chave no n. 2^2 e trata-sc na rim Fl-
pueira n. 207. Rocha. (1804 M) M

ALUGA-SE, 
na estação Costa Barros,

subúrbio -da Linha Auxiliar <Ja Cen*
trai, uma boa chácara, com um terreno me-
dindo 42.000 metros quadrados, boa casa
com água encanada, W.-C. e mais depen-
deneias; informações com a proprietária da
fazenda Botafogo, na mesma estação.

 (;",- M) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Moreira 30,

Meyer. 174, com duas salas. 3 quartos,
duas saals e mais denendencias; chaves na
Estrada Real de Santa Cruz n. 2.256. com
o sr. Ferreira. Coso M) J

ALUGA-SE 
a «casa nova da rua Dona

Francisca n. 7, Cabuçu'. ílondes Lins
de Vasçoncellos. com dois quartos, duas
salas, cozinha e jardim com grade de fer-
ro c crande quintal, 66$ooo. ((3S40M) J

ALUGA.SE por 80$ a casa da rua En-
genho dc Dentro n. 236, com duas

«alas. tres quartos, mais dependências,
Rrande quintal e luz clectrica. Chaves c
informações na venda da esquina.

(1864 M) S
A LUGAM-SE casas modernas, 11a Villa-—.Brasil, á rua Castro Alves 98, Moyer,tendo 2 salas, a quartos, cozinha, banheiro

c quintal; as chaves na casa II; trala-se na
rua dos Andradas 8.. pharmacia. (3339M)M

ir_-.__s_i._4Si*, y#£
í thros. eezemas, sardas, pannos, co-1 mi-hões. etc, desapparecem rápida-

mente usando Pomada Luiitana.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiiadentes n. 62.
(Largo do Rocio). (A 4030)

ALUGA.SE 
a casa da rua Engenho de

Dentro n. 40: trata-se com E. Lopes &
Ç. á rua da Quitanda 27; chaves na rua
Engenho de Dentro 3;. (5497 M) J

ALUGA-SE, 
no Meyer. á rua Tenentehrança 17, bondo de C-chambv. um bomoredio. com 4 auartos, 2 salas, grande quin-tal, electricidade e gaz; preço 100$. e fiador.

(S..13 M) T

ALUGA-SE ou vende-se a casa da ruaBittencourt da Silva o. 67, Sampaio;ver c tralar, a rua Buenos Aires 198.
(33.1.1 M) M

COMPRA-SE 
uma casa 110 rua Dias daCruz; cartas a J. J. S., i mesmarua 11. 110. (3227N) J

MOLÉSTIAS DA URETHRA
..r J.!lí,a_ r»PWá com aES-TECÇAO DE MARINHO

Rua Sete do Setembro 186

SITIO ~ Vcíd'-•¦s,- ¦"• -"1= Moine*
, 'ros de Juiz de 1'óra, um 6i-tio com ili alqueires dc terras em boas

pastagens, boa casa do moradia e maisDemfcttoaas; clinm superior ao de liar-bacena. Para mais iiiformaçSes, com o sr.T a"' *Tr *_¦"*"" "V*-** «lavuca, t-uill u 57,J. A. Vaz rinto, „ rua da Liberdade.Una da avenida Municipal. (3339 N) Jesqui ti

VlEISDiEM-SE por 43:000$ cinco superio-res prejios novos, um dc negocio c um
palacetç, no Meyer, rua Carolina Santos,Boca do Matto; trata-se á rua Dr. ArchiasCordeiro n, 208, lEmygdio. (J 3297) _J

VE>«D.I_MiSE a 3:800$ diversos prédios,com tres quartos e duas salas, rua Dr.Leal; trata-se a r. Dr. Archias Cordeiron. 208, das 8 is 12. Emygdio. 0_l_*7Jjf
\ri..\-DE-S!" por 12:000$ um iindo predo,3 quartos, 2 salas, grande terreno, comentrada para automóvel, próximo 4 estaçãodo lleycr, rua Castro Alves; trata-se d ruaDr. Archias Cordeiro n. 20S, das 8 ás 12,
__>-£dio. (. 3297) N
¦y^XDiE-SE 

uma c. _ com dois quartos,. duas salas, um puxado c bom terreno,á rua Iiarcellona; preço 4:8oo$ooo. Um pre-dio com 2 quartos. 3 Rglíiq e njais d?*.c_.-deneias, em centro' de terreno tádo ãrfíori-mdo, a rua Miguel Ângelo; trala-sc á ruaDr. Archias Cordeiro n. 2.S. das 8 ás 12horas Bmygdio. (J 22^7) N"
TtT'END|EM-SE diversos predios, <lo Meyer> ao Engenho de Dentro, desde 3:800$ a45:000$; trata-sc diariamente á rua DrArchias Cordeiro n. 208, das 8 ás 1- ho-ras, (Emygdio. (j }297) N
TT.E.N DE-SE uma casa nova, com plati...brinda, com duas salas, dois quartos,cozinha e mais pertences, bom quintal, in-stallação electrica, água com abundância,
perto dos baides e da estação de Todos 03santos;.preço 4:500$: informa-se á rua TosdBonifácio n. 81, Todos 03 Santos.

(J 1324) N

T~—~~ I llill »*lirTTiTiri'Tur___T__i___ITT--m8'mirrri__^-^"J** • ' ¦•¦¦«¦om-o-

XAROPE DE S. BRAZ
Oura tosses, bronchite, coquoluolio, tu-

borculose e asthma. Tomal-o c tor corte--.a «lo estar curado. ItECUS.O OS OUTBOS
BONS 3_:-A_RO_E»3E_SS «mo vos
offerecem.

- PREÇO DO VIDRO 3$500 -
Exija o de s. braz

Drogaria Barcellos — Niclheroy
Depósitos: Uruguayana, 91, t i->t/_

Marechal Fioriano, 85. \- IxlxJ
As.emblóa 34. I

ViENDE-.SE 
uma casa com dois quartos,duas salas, cozinha, distante 8 minutosda estação; trata-se á rua Uranos' n. 44,estação de Ramos. 4:500$. (J 3225) í.

VENDEM-SK 
terrenos de 11X50 a pres-tações *de 3°$ mensaes; lotes de 10X40

a prestações dc 15$, construcção livre c não
paga imposto, ogua e luz, bonde c trem aia
porta; tratar com Querino, r. da Tr.i.iha
n. 7, telephone 4.088, .Norte, ou com Den-
to, na R. Marechal Rangel, no ponto de
$100, deposito de pão, em Voz I,obo. Osterrenos são 11a estação de Madurcira.

(J 3118) N

GATHARRO DOS PULMÕES
Ourn rápida com o

PEITORAL DB MARINHO
Rua Sete de Setembro 180

VEMJEM-SE quatro casas, rua Barcellosns. 48 a 54, S. Christovão, tres temduas salas, dois quartos, quintal c jardim;uma cinco quartos, duas salas e um terreno;trata-se á rua Uruguayana n, 42, loja deIou«"- (R 3182) iN

VENDÉiSE 
um terreno com 11X56, com

residência, por _.:ooo$; ipara' ver e tra-
tar atd âs u horas, rua Gomes Serpa, 91,l-opes, 'E. da Piedade, (R 3166) iN

VENDE-SE 
uni predio novo, próximo a(

centro, por motivo do «proprietário ir pa.ra fora. Preço razoável; infonma-Sc á rn:
do 'Senado n. 53, loja. (R 3104) K

VENDE-SE 
um sitio, terreno própriocom 100 metros de frenle por 160 di

fundos, 700 pés dc arvores frutíferas, casa
com duas salas, cinco quartos, cozinha, des-
pensa, quarto para empregados e bonde s¦porta; na Estrada da Pedra n. 38, Guora.
tiba. (K 3188) iN

VENDES). 
— O lejloeiro lílviro Calda!vcoidc cm leilão, quinta-feira, 10 do cor-rente, á 1 hora da tarde, cinco csplcndidoi

predios, lllagllificamentc situados ás ruasDr.Dias da Cruz 11, 82, Manocla Barbosa ns. 1,14 e 16 e Constança Teixeira ji, úi, esta.
ção jo Meyer. (J 3-75) >•

V1BND._5.Si_; por 13:000$ a easa da tra-vessa Navarro oi. 20, Cattimhy. com treiquartos, bom quintal, gaz c electricidade tfogão a gaz; para ver, na mesma, e tralardirectamente com o proprietário, sr. Leitão,no edifício do "Jornal do Conunercio", !'¦andar, «alas 1 a 3, (J 3.44) JJ

«-*¦" ***! JJ*l**nT'*iTiTIIir*_r***r*____|i|lll Wn 1 iH'oolil---______U-l'lll'UJ_.. ¦¦ o''!' *m L. —o.-MVaccinas Opsonicas de Wright
Temos sempre stock reconto de :

Aiiti.gonococc.cas, anti-estrcptoccocciens, aiiti-cstanhilo-coccicas, aii_i.pnc-i_no.o_.icas, miti-coli, ariti-typhicn ciuíitiva,auti-typluca preventiva, contra a pyorrliêa nlvcolar, contra âozena, contra a acne, pyrocymiica, mixta, contra « urcthrite.!i! * Laboratório Paulista de Biologia * *
RUA QUINTINO R00AYUVA 24  S. PAULORna da Assemblèa 7, sobrado — RIO DE JANEIROEncontram-so nas principaes pliarmacias, drogarins c casasdo cirurgia

_a________________n
-.^EiNDE-SEo.predio da rua Paulino Fer.

> nandes n, 68, Botafogo; trata-sc no'!____• (J 32S4) N
TTENDE-SE por 4;iooo$ a propriedade
J 435 da rua Voluntários da Pátria: trata-se, na rua da Alfândega, 12. Peixoto e Cia.

(940 N) J""ÍTENDE-ST 
uma .casa com duas «alas,

,, «;,_ T'"1?3' coz'?Jla e^"«no medindon por 62, i rua Dr. Bulhões n. 12.-trata-se na mesma. .J1.03) 1.

Gonorrhéa,
curam-se em 3 dias comInjecção Marinho!
Kua 7 do Setembro, 18(5

\*^BN'DE-9E um terreno no boulevard
. Vinte c Oito .dc 'Setembro, canto da

rua Duque dc Caxias, 7X23. Preço 12 con-
tos; trata-se á rua ilo Ouvidor, 108, sala 3,com o sr. Cândido. (J 1960) Jí
"trENDE-Sl* 

uma casa pequena, na rua
V D. Clara, estação dc Todos os Santos;

irata-se n.i praça Marquez dc Hcrval 11. 1,
E. do Meyer. (J 1059) M
¦"./¦.ENDEjSK um predio novo, na melhor

> rua dn estação do Riachuelo: trata-üe
á nia Sete de iSetembr-o <n. 31, sobrado, da

1 ás 5 da tarde. (J 1957) iN

VTCNDK-9R 
o predio novo da rua Sou*

to n. .0, entre Erontin c Cascadura;
trata-sc no mesmo. OB 5487*1 N

VENDE-SE 
uma casa com duas salas e

tres quartos, luz e água; á rua iF/nüia
n. 113, JacsrépaguS. (J 3118) M

'*> TENDEM-SE diversos prédios barato.,
próprios para famüia de tratamento, nou

bairros" dc líotafopo, Tijuca, Villa Isabel,¦\ldcia Campista, Andarahy Grande e bu-
burbios; «trata-se á rua do Ouvidor, 108,
sola 3, com o sr. Cândido. (J 5509) _*
'- riíNDEM-ST. doze predios novos, na «ua

Barão dc Mesquita; seis -prédios, tam-
liem novos, na rua fiarão do Amazonas,
c um predio novo, na rua N. S. de Copa-
bana; tratar rua ISario de iMIesqiiita, 849,
com a proprielaria. (J 3392) J*

\ri!NDK-Slí, 
na avenida Ligação, lindl»

predio moderno; informes e tratos »
rua Iiucnos Aires 198. (M 3331) í*

f-flT T TTr_Tr_ TITí-TT**» "AT. . «TT

UII1I1IIUV MUUHA fti
(NOME REGISTRADO)

Cura a inlSasfiímaçã® e p^^^a-

VBN'PE-SE o terreno com 221 metros do frento á rua PaimPamplona, pecado ao predio .9,fica em esnuina de outra rua: pa-ra tratar /i rua do Ouvidor 49.
(B 3161) N

VENDE-SE 
o esplendido predio da ruado Mattoso n. 106, construído em cen-tro de terreno, dando de renda 700$ men-saes; trata-se á r. Cachamby n. 1, Meyer.

(J 3004) N
Tj I-.NDE-SE a avenida com ij casas, -T rua do Mattoso n. 108, dando de renda600$ mensaes; trata-se í r. Cachamby, 1,Me*""r- (J 3005) Sf
TTiBNIÍlEM-SE prédios e terrenos, no ruaY Uruguayana n. 8, telephone s.336, Cen-trai, com Pellfgnno. (J 2381) _í

GONORRH E»A
Blenorrhagia ou qualquer corrimento da urethra, oura radical em * a s
f!fhLCB°_?_a 

marav' hos? 'njocçao seccativa e cap__las íof Quando tudo

«««__L_: .-.j-i.iiiu.ij.mj o vurtíis O eiieilO
Marca registada v_iUrt_r.M,J. tarf e'st--.P'-o<iiiTiosa descoberta,

cipae. ptarmwtasTíroSrias desta cidade •Vd"?oi"-BrS_u?"ia Granad° á Rua *•• de Mftrco U
ha _o-

18 e nas D.in-

ESm. todas as .pH-aurranaclsas
e «*i_lro___raJrlj__?_j£-

VENDEM-SE 
cinco casinhas por preçobaratissimo; para infonnaçõca á rua Ma-

rcchal Fioriano Peixoto n, 120, sobrado
& 5397) iN

VBNnE-SE 
um predio construído ha 4on.no_i, no ponto dos bondes do Jockey-Club, cinco rjuartos c duas salas, illuminado

a luz electrica e com cem metros dc ter-
r<_*o; para tratar á rua Marechal Fioriano
Peixoto u. 13., cum o ar. I<uiz. (M539S).}.

tjt_an_gnoMBsawgaa«—mww ag --_*___iriir[T.'

TOSSE
Tome PEITORAL HIARIXIIO
Rua Sete de Setembro 18G

\mVDE-SE uma excellente chácara, com
t__A_. «,t?f pt-ra. íarailil d(! tratamento,
J___i___ •tro «H»*''"*». Quatro Salas e maisdependências 22 ms. de frente por 105
ruas, na Boca do Matto, bondes á porta;
?.„?,•. A(l*.'alde n. 103, onde pede ve.
™™ : '"/.."'¦¦"•S". *• do Rosário. 120,com o sr. Netto. (R .nâ.t _í
V?_ílf_*';*,tí á _S* SHrr" «"« OlindI,¥ confortável predio e chácara: trata-se*"" ¦"  *J>« "- 008. .S._3Jo N

VENDE-SE 
uma casa com quatro com-modos, em terreno de 7X50, ua ruaParaná 11. 174, Encantado, das 7 ás 10da manhã. Preço 2:300,000, f.\ 3484) N

VENDE-SE 
uma casa com duas Mias,dois quartos c cozinlia, toda forrada eassoalhada, cm centro de uni buin terrenocom 11 de fronte por (iu dc comprido, lo-

«ar saudável, coberta de telhas 
'fr.inee-cs

legitimas, em frente A est.ic.io da TerraNova, rua IFrancIsca Ziezc 11. 23, 8 minutosdos bondes de Inhaúma. 1'reço 2:800.000,
| (J 5475) N

VENJ>E-SE por 13:000$ o predio da rua
Antônio de Padua 11. u, Riachuelo, per-I lo da rua Vinte e Quatro de Maio, com

I .luas salas, cinco quartos e mais dependen-CíaSj tetvdo bom terreno; trata-se no me?-mo, com a proprietária. (J 3804) f.

^TIKNIHS-Sli um hom predio moderno, â
t rua Paula 'Mattos, rendendo niens.iin.en-te -50$, tendo loja c grande* accommoda*

íões cm coma. Preço 17:000$; tratar na
avenida Rio _3r.<ico n. 151, sala 12 (du11 horas ás 5), com o sr. Alcidio.

(1*3454) >J

VENDE-SiE. 
oa rua Bella de S. To3o (S.ChnstovJo), uma boa e £.*Tde casa,

çom sete quartos e quatro salas e mais
dependências, prestando-se para duas mo-
radias independentes. Preço módico; tratos
e informações 4 rua dos Ourives n. 5-,com .Freitas, de 1 _. 4 horas. (E3433).!..
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ESTADOS 
~~
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¦CíOliREIO UA MANHÃ — aulnta-feira- 10 de Agosto dc 1&16 /!)

UNIDOS
HESPANHOL

ESTADO DE AMAZONAS
i Superfície, 1.850.000 kms.

.'oblación, aso-ioo habs.
I.a capital co Manios, con una poma.

áòn de 50.000 habitantes, situada sobre
«na .pequena colina 4 Ia margen izqnicrda
de Rio Ne gro. lt '7 kitometros arriba de
lã embocadura con ei rio Amazonas.

Ha sido coiisiderablemcnte aumentada y
hermoseada, possee muy edifícios cn parti-
cular su teatro, considerado uno do los mas
Ihellos do Amírica dei Sud. Stgucn . en
crden de importância ú Ia capital. Ias cuida-
•des Itacoatiára. Terintins y Tcfíç.

Es Ia regiou más grande iproductora dei
mundo cn goma y prod.ee tainbiea cacao,
caetafias y cueros.

ESTADO DE ALAGO.AS
1 Superfície. 38.680 Irais.

-_i'ació_, 850.000 habs.
Su capital cs Maceió, con una población

Be 35.000 habitantes, con iin comercio no-
resciente, situada cerca dei puerto de Ja-
rap-trá. — Penedo, al hmite de Ia ramifi-

al.odón y
cisco, y iniciación dei
Affonso. — Produce azucar,
-guardienle.

lt*i!Bli!!IBIII!lllH!ll!llllII!l!ailliniKKH^BiB

PRANOBZ
ETAT DE IVAMAZONAS

Super-Fiore, X.850.000 kms,
Population, 350.000 

"habs.
Sa capitale es '"Manáos", nvec une po-

pulation de 50.000 habs.; elle est situe*
ror une petite colune á gaúche du "Rio
Negro", d 17 kilométres au confluent de
ce flcuve. Cett eville a bcaucoup grandi et
a été renouvelíe. Elle posséde- d'exceiien.
tes construetions, en particulier un tlicatrc
que est considere comme l'un des plus no-
tables de 1'Amérique du Sud. Pa* ordre dc
r-^inrlAit-i- vtVnni-.nt -ir*r_*>: "iUCOaÜara -(

portuoüez
**^' estado do amazonas

Superfiole, 1.850.000 kms.
População, 350.000 habs.
Sua capital e Manios, com uma popula-

Cão de 50.000 habs., situada sobre uma
pequena collina d margem esquerda do Rio
Negro, a 17 kilometroa acima de sua jun-
cção com o Amazonas. Foi considerável-
mente augmentada e aformoseada; possue
mui bello. edifícios, sobretudo o theatro,
que é um dos inais bcllos da America do
Sul. Seguem.se & capital as cidades dc
Itacoatiára, Parintins e TeEfé.

E' a região mais produeto» do mundo
em borracha, e -produz tambem cacáo, cas-
tanlias b couros.

ESTADO DE ALAGOAS
Superfície, £8.680 kms.
População, 850.000 habs.
Sua capital e Maceió, com uma popula-

ção de 35.000 habs., c o commcrcio fio-
rescente, situada perto do porto de Jara-
guá.  "Penedo", onde termina a ramifi-
cação esquerda da cacTiocira Paula Affon-
60; "Pilar", "Pão de.Assucar", "Piranhas",

ponto flual da navesação do baixo S. Fran-
cisco, e começo da estrada ae ferro Paulo
Affonso.

crandeur, viennent apres
"Piarmtiiw". "Tetf.".

Ccet Ia region du monde la_plus rlche en
cauchuc, sans parler du cacáo, des cha-
taignes et des cuirs.

ETAT DE 1/ALAGOAS
Superfície, -.8.68o kms.
Population, 850.000 faab-t.
Sa capitale est "Maceió", dont 1- popu.

lation est de 350.000 Iiabs., et qui est si-
tuéc prós du port de J-raguã.

Autrc3 villes: "Penedo", á gaúche du"Paulo Affonso"! "Pilar", "Pão de A*su-
car", "Piranhas" ou finlt Ia navigation de
5. Francisco et commcncc lc chcimn de fer"Paulo Affonso".

Cct Eta-t produit du sucre, du coton et
de l'cau dc vie.

IMBBili™^

INGLEZ
THE STaTE OF AMAZONAS

Superfice, 1.850.000 Icms. I
Population, 350.000 inhabitantB.
Capital, Manáos, the population. 50.000

inhabit-nts, it is situatcd on a hill to the
left of the Rio Negro, 17 kilométres from
the junetion of thia river wiht the Amazo-
nas This town was considerably enlarged.
It prossesses many beautiful building, es.
pecially the theatre, vv-hich is considered
one of the finest in South America.

O-icr tom» of the State are Itacoatiára,
Parintins and Toffé. It is the region of Che
world which produces the most ruber, cocos,
Urazilian mcls and hides.

THE STATE OF ALAGOAS

^DO BRASIL
jaa_a_a__B__aB_B-W-pai^^

Superfice, .8.680 kms.
Population, 850.000 inhabitants.
Capital, Maceió, wlth a population of

350.000 inhabitants. It i-s a ncw coinmcr-
ciai tow ncar the port of Jaraguá.

Penedo, u-herre ends the left. Strcatn oi
the water-falta of Paulo Affonso.

Pilar, Pão de Assucar, Piranhas, the ter-
minis of tlie light Aráught navigation on
the river S. Francisco and the begioning of
the Paulo Affonso Railway.

Products: Sugar, Cotton, Spirits of So-
gar can.

-SESC
ITALIANO

STATO DELL-AMAZONAS
Superfície, 1.850.000 ch„ometri.
yopulazione, 350.000 abitanti.
La sua capitale e Manios, con una po-putazione dj 50.000 -bitanti. sihiata su um»niccolo collina, alta spondo sinistra dei RioJNevo, a 17 cliilometn al di sopro delia suaumone con TAmazonas. E' state conside-rayelmente aumentata e al-bcllita; possiedebelhssimi edifieii, sopratutto il Teatro chee uno dei ph. belli deli'America Merdio-tate. Lo Stato ha anclie le cittá di Ita-coariam, Parmtins e Teffeé.
-E ia piu* grande regione proiluttrice delia

Eomma, e produce anche cacao, castagne ecuorami.
STAT DI ALAGOAS

Superfície, -8.fi8o chilometri.
Populazione, 850.000 abitanti.
La sua capitale í Maceió, con una popa-lazione di 35.000 abitanti, e con un com-mercio ílorente, situata presso il porto di

jaragiiá. "Penedo", dove tcnnüia Ia ra-miiicazione sinistra delia cascata PauloMltmsoj "Pilar" "Pão de Assucar". "Pi.
ranlihs" punto finale delia navigazlone deiliasso S. Francisco e umone delia stradaíerrata Paulo Affonso.

Produce zucohero, cotone e ncquardente.

CAXAMBU
*.H__I

¦íbkíhíi»
Solicitamos dar preferencia nas suas consultas e compras ás firmas componentes desta Guia•a» nella encontrarão immediatas vantagens econômicas e ainda mais o premio que offerece-remos no fim do anno, e cujos detalhes serão publicados em oceasião opportuna

IBillIIIIH^^^

Illmos. Leitores
GUIA

ADVOGADOS — A/ocats —- Abo-
cados — Advocaty. — Avvocati

1,R MOURA ESCOBÜÍR — Uosario 145-
DR. 1-IaÉXA FIBEIRO - A. Rio Branco

bI33HER-E_5f C. RlilCHARDT- Cau-
«as commerciaes, inlcntarios.—Uruguaya-
na 10. t. 1.816, C. „

J. BAS1L10 DA GAMA — Carmo. 71 ¦

PROFISSIONAL, COMMERCIAL E INDUSTRIAL DO RIO DE J4NE1RO -EDITADO PELA (
AGENCIA MODERNA AMERICANA

Rosário 99, sobrado

ME0ICOS — MedlcVs—-Mcdecins
— lMiysi-ci-ii- Modici

«nt» T APERDA — R- Constituição 6,

\ 5.955 C. Pelle, syphilis, operações.

r" VÊRNAZZ? - Carioca 46. Paralysia,

SrtiTlfX 1P"r.S'Riachuelo 222.
ÍÀX. ROÇIIA FARIA - .' de Março 0-

DENTISTAS — DenHstos —
Dentists — DenUsti

DR.R. BALDAS VON PLANCKENSTEIN
Das 8 is 6, domingos etc as 3- U. 1-lorla-

DR.° PAULO CÉSAR — Consultório, Cario-

í?R.75JOAO LOPES — Com 1* annos de
pratica, ex-interno das Acias. Dias., das
Escolas do O. dc S. Paulo, e Rio, ,re-
nistrado pela S. P. da Capital. Carioca
Cl. Terças, quintas e salibanos.

DRÍ K. DIAS.'DE CARVALHO - 3'*-,
s»s. e s-abbados-, trav. S. i; Paula, aS.

DR. CYRO GUSMÃO — Carioca 41, «'s.,
4»s. e 6"s. Laranjeiras 4*4. 3's. 5's *

DRbABILIO RIBEIRO - Exames grati.
da boca. Assembléa. ".¦)-,„ . .

DR. BRITO — -amo tio .. 1-rancisco 6,
1» andar, iunto ao Catt lava.

DR. JAYME DE CARVALHO — Das 7
ás 10 e das 1 Ss 7. Carioca. 4t. ,

DR L. TEIXEIRA DA FONSECA -

Av. Rio Branco 137. «° andar, edif. -1-

DRrC'oSCAR0„. RODRIGUES - Das 8 lis
1.* e das 5 Ss 8. Praça J. de Alencar

Dns!0bFRÂ'NK-IN P. PIRES e RAY.
MUNDO ABREU — Consultório, 7 de
Setembro sno. das 8 Ss í. t, 165 Ç.

DRS. AI.11 UB. DO AMARAL e CALI-
LEU CARNEIRO PINTO — -'s.. 4"s e
6«s. Assembléa, 74. _.„._,_: ,.

DR. CAYETANO DE OLIVEIRA — M.
Floriano 43. systema americano.

AT;FATATARTAS — Sastrerins —
Tnillenrs — Tallors — Sartl

OI.D ENT.l.AND — Urujruayana. -s. A
eleeancla forca o exito. Preços módicos.

CVv\ EfJlíf-VNT-E — Especialidade em
-roupas, cliapíris e demais árticos para
'homens. Manoel Gomes _ C. Uruijiiaya-

T AVI LI! AO NACIONAL — Especialidade
em roupas feitas e sob medida. M. Fio-
riano, 130- „ , ... ,

CASA MAUR1CE — Especialidade em me-
dida, casemiros estraii-eiras. — M. Abi.
tcboul. Sete de Setembro, 173-

AS MEIáHORES IlOUPAS
NA

ALFAIATARIA DO POVO
e TORRE DE BELÉM

G. Dias, 1 o 3 — L. du Curioca
21 o Uruguayana, 2 e 4

T. 2.180 C.
ALFAIATARIA MUNDIAL— Roupas fei-

tas c sob medida, M. Coelho & Dia»,
M. Floriano, 58.

QUEREIS VESTIR COM ELEGÂNCIA?
na Alfaiataria Madrid. Uruguayana 58.

TORKI8 DO TOMJJO — Vestirá a v. ex.
com elcganca por pouco dinheiro. _Sete
de Setembro, -04, casa de 4 portas, junto
á praça Tiradentes.

ANDRADE TEIXEIRA & C. — Alfaiates.
Uruguayana, 75, i° andar,

FABRICA DE CAPAS DE BORRACHA—"SPORTMAN" — Acceitam-se encom-
memln-3 sob medida, por atacado e a va-
rejo; 7 dc Setembro 173. — T. 3774, C.

CASA (PARISIENSE — Especialidade em
medida. Av. Rio Branco, 91.

ARTIGOS DE COURO—Artículos
tio cnoro — Articles do cuirs —
Lcnttic. articles — Articoli dl
cuolo

DIAS RIBEIRO & C. — Tastas, carteiras,
cintos, valises, pentes, bolas, foot-ball.
Uruguayana, 13S.

ARTIGOS PARA HOMEM —Pnra
hombres —Pour hommcs—«For
mcn — Per uomini

CASA AVENIDA — Especialidade em ar-
tigos finos. Av. Rio Branco, 1*8, t. 2.3461
Central.

CASA CIVIL n* MILITAR, chapelana
C. Simons Coelho. M. Floriano, iSo.*2i.

ARTIGOS JAPONEZES — Arti
culos jnponeses — Articles ja-
uonezes — Japonesc — Giapno-
nosl

CASA NIPON — importador de artigos
japonezes; deposito doi seguintes pro-
duetosi chi (Billin), oleo de canella
para o cabello e pó .para dentes marca
Kosa. C. Dias, 55.

AüTOMOVEIS_E~BIOYCLE.E'£-.
Automoviles y bicicletas «r-

Autos et blcyclcttcs — Motorcar
and bicyclo -— Automoblll and
bicyclctto.

CASA UNIÃO CYCLISTA — A mais eom.
plcta officina no Brasil, foolhalls e patins,
7 de Setembro n. 182, _ 788 Central.

3ARAGE AVENIDA — Av. Rio Branco
n. 161, t 474 O. Garage: Relação <6,
t. 2.464 C.

BANCOS —• Bancos — Banes—
Banks — llanchi

DO BRASIL, Alfandeca 17. " 
...

LAVOURA E'COMMERCIO. l* de Mar-

HYPoflIECARIO DO BRASIL, i\ dc
Março 5*

ZENHA RAMOS & C, i» de Março n. 73-
FRANÇAISE ET ITALIENNE POUR L'A-

MÉRIQUE DU SUD. Ouitanda n. "7.
BORGES & IRMÃO. Alfândega 24.

BAZARES — Bazares — Bnzars
— Bazar — Bazar

PARISIENSE — Brinquedos, artigos para
nresentes, preço fixo. Carioca 5-

AO GRAN TURCO, importação dirocta —
Ouvidor 96, t. 4.037 N.

AMERICA E C1UNA — Objectos de arte
e presentes. Ouvidor 62.

CALÇADOS — Calzados—Chaus-
sures -— Shoes — Calzaturo

CASA LORD — Calçados finos — Cario-
ca 30, t. 1.700 C. ,

VIRGÍLIO AVELLAR — Carioca 44.
t. 121 O.

SAPATARIA IDEAL — Carioca 5". tcle-
phone a-Cíõ C. ,

CASA AVELLAR — S. José 106. tele-
phone 471 C.

CASA BOSTOCK — L. de Camões 8.
CASA CAMPOS — Calçados clt-iiantes e

finos. Av. Rio Branco 177- . ,
CASA DIAS — Assembléa io, telepho.

ne 1.728.
SAPATARIA DA LAPA — Lapa 28.

t. 3770 C.
PEREIRA BASTOS _ C—Calçados finos.

Ouvidor 67 e Carmo 71. .. . .
CASA MARIALVA — Calçado colle-rial

para collcgincs. Resistência e durabilida-
de. 7 de Setembro ns.

SAPATARIA DA MODA — Sorlimc-nto
de calçados finos. 7 de Setembro 184,
t. 1.745, Central.

CASA BRASIL — A. ralharcs, calçados
finos. 7 de Selembro 135.

ATLAS — Carioca 40, Carioca 8. M.
Floriano 134, S. Euzebio 3, E. de Sa
Òq, ttm do Machado 2.

CASA FOURCADE — Calçados finos,
üruguavana 74, t. 1040 C.
CASA FOX — Calçados finos para homens,

senhoras e creanças -Marechal Floriano 42.

FERRAGENS—Ferrctorla—Ouin-
cailerlo — Old iron—'Eerrereco

COSTA ANTUNES & C, — Louças, tintas.
etc S. Euzebio 113. '

J B. DA SILVEIRA _ C. — Louças e
crvstiir-a. Av. Passos 71. 7S.

ALFREDO GUIMARÃES _ C, por ataca-
do c a varejo. Theatro 3.

FLORES — Flores — Flcurs —
Flo.wers — Flori

CASA JARDIM — Trabalhos em flores
na'uraes. Gonçalves Dias 18.

CASA ARTE FLORAL — Grináldas. cor.
beilies, bouquetes. Assembléa 113.

CASA FLORA. 5 grandes oremios: .matriz:
Ouvidor 61; filial: Gonçalves Dias 30,

HOTÉIS E PENS5ES-.— Hotelcs y
Pensiones — Hotels' et "Penslons
Hotels und Pensionen -— Alber-
irhi e Pensioni

PENSÃO HERCULES; familias e cava-
lheiros, praça da Republica an. -

PENSÃO NOGUEIRA, commodos confor-
taveis e hygicnicos, M. Floriano >93-

PENSÃO CAXIAS, oprimas accommoda-
ções pára familias é cavalheiros,' jardim,
cozinha de 1* ordem. Praça Duque de Ca-
xias 6.

GRANDE HOTEL NACIONAL, cozinha
dirigida por um hábil chefe. Lavradio
55. t. 4.467 C. ...

PENSÃO COPACABANA, ao3 banhos de
mar. J. Gonçalves Ferreira Barroso, 43.
t I.Í37 S.

BRISTOL HOTEL, restaurante bar, sa-
lon particuliers. Av. Rio Branco 247- .

HOTEL DOS ESTRANGEIROS, o mais
confortável. Praça J. de Alencar 5.

MIRAJ-AR é BABYLONIA — Situado 4
;,<¦ passos dos hanlios de mar. Gustavo
Sampaio, G4 c 06 — (Leme).

niuminacion — Mluniinaçon —
lllitniination — Imcco

CASA MERCÚRIO, illuminação a_ (ra-,
Jccrozcnc, álcool, carbono c electricidade,
fop-ireiros Primos. UruKuayana 132.

J. MARQUES DE OLIVEIRA, bombeiro
hyilrauhco, licenciado, nPDarelhador appro-
vado, electricista. Sào Pedro iaj.

CASA MARIZ, iustallações completas, im-
portaçüo. Chile 9. .

JOALHEIROS — Joycros — Bi-
joitters —¦ -T-—-"¦—-,— Gloellierl

PÉDERRONTE - PIERA. fundada etn
1860. Vende-sc .,. .. -ao c muito cm
conta. Praça Tiradentes 54. .

IC.N-.SC-IO -MOSES & C, completo sorti-
mento de jóias, com ou sem brilhantes.
Praça Tiradentes. 46.

JOALHERIA BRASIL, completo sortimcn-
tn dr inias. L. da Carioca, 6.

MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM— Raulc- ¦— Males — Chest—
ValJEio

A MALA INGLE-A, trabalho esmerado e
garantido. Carioca, 43,

A MADRILENHA, especialidade em malas
de mão e dc amostras pnra viajantes,
systema frmncc*.. Marechal Floriano, 140.

FONSECA SEIXAS, fabrica premiada.
Gonçalves Dias, 50, t. 4.056.

MALA OIIINEZA, a maior fabrica do Bra-
sil, movida a electricidade, de João Alves
PercTa de Andrade. Lavradio, 61,

t. 1.032.

MOBAS E CHAPÉOS — Sotnbre-
ros — Chanenux — Chapéus—
Fashions — Capclli

CASA PAZ, cliapcos de senhoras e crean.
ças. Sete de Setembro, 163.

CASA AGUIAR, chapéos, flores, aigrcttcs,
sem competência. Rua do Theatro, 13.

C-JSA GONÇALVES, plisses, «ccordeons,-Mtoes, passemaneria. Sete de Setem-
Wo.. 163.

MOATJIS — Mue-les—^Menbles—
Furnitures — Moblli

A.CA-MA NACIONAL, fabrica de camas
.se -ferro. Treze de Maio, 31.Ap.NOVO EMPÓRIO, preços iem com.

fetidor. Carioca 68 e 73. >
ÇASAí-AN JOSE*. 00 alcance de todos.K. Ca.-icio, S. Josí, 67,
CASA SION, moveis e prestações e a di-
a..*V!fà,r?.*- Çnttete; 7 e Senador -Euzebio, 117.•EMPRESA 

MOBÍLIADORA. prestações o-preços sem competência. Cattete, 174.

:CASA P.OSAÇ-SILVA'- 
fl-LUCÃ-- /CNDt ¦Moras-ms16

CASA FERREIRA — Compram-se, ven.'<dcm.se 
e reformam-se colchões. Catte-

te n. €g,

Ía-Pyi-^^A.PRESTAÇÕES, S. lEuzebiosS.
CASA VEIGAj grande fabrica; vendas a

prestações e a dinheiro. S. Euzebio, 2*2.

THE GOLD STAR, moveis de estylo a-prestações, sem competência. Av. Mem
de Sá, 40.

, 
'OOiRüi COMPRAR•.-.-'wm Moveis wt"<*''

CASA 90 JÚLIO

MIRANDA AFFONSO - Moveis de to-
dos retidos e preços! Júlio César 57.

MOVEIS A PRESTAÇÕES SEM FIA-
DOR, só na casa Helhnann; Visconde de
Itauna 124.

MOVEIS, alugam-se, compram-se e ven-
dem-se na Intermediária i ru» do Catte-
te n. 29, t. 557 C.

MAGALHÃES MACHADO & C. fabrican.
tos; Andradas 19 e 21.

A. F. COSTA, Rrandc variedade em estylo
c fantasia; Andiadas 37.

A COMPETIDORA, srande sortimento, a
dinheiro e prestações; S. Euzebio 75,
t. 1.326 N.

COLCHOARIA e MOVEIS — Pra-e, ti
dc Junho, Senador Euzobio n. 52. tele-
phone 2.075 N.

LEANDRO MARTINS & C, Ourives 35,
Ouvidor 93, 95.

MOREIRA MESQUITA, vendas a presta.
çôes. Condições cxccpcionacs. Vasco da
Gama n. 173.

NAO COMPREM MOVÜS
itMPfll-MtUfOVBITfl-Mfl

, NOSSA CASA
POIS VENDI MOS M0-.
ARATO OUl O-ALQUW
lUTRQllglIlll (

PAPEIS PINTADOS — Papelcs
pintados — Papler peints —
Wal-pepers—Carto de tappenziria

JOÃO DE OLIVEIRA & C. Buenos Aires
151 (antiga do Hospício).

CASA SANTOS. Assembléa 48, t 797 C
CASA SARTORE, 7 de Setembro 181.
TORQUATO _ C. antina Casa Garcia.

Av. Rio Branco n. 177.
A. G. ALMEIDA & C, papeis lavaveis,

sanitários e vitraux; Ourives 59, t. 3.275 N.

PENHORES — Empenos —Mont
do pieté — Pawnshop — Caso
da peeni

DINHEIRO SOB JÓIAS K MERCADO-
RIAS, aberto das 7 ás 7. J. Liberal •&
C. Luiz de Camões 60.

DINHEIRO sob prata. ouro. brilhantes e
fazendas. Campcllo & C. Luiz de Ca-•mões n. 36,

DINHEIRO SOB PENHORES DE JÓIAS
A DOZE MEZES; têm casa forte, fun-
dada em :87o Vetive Louis Leib _ C.
B. Alvarenga n. 22.

EMPRESTAM DINHEIRO eob penho-
res de' jóias. Delgado, Silva & C.« —

7 do Setembro 179.

PERFUMARIAS — Pcrfnmerlas— Parfumcrles — Pcrfuinerys
Profnberle

CAMPOS — Objectos para toüette e pre-
sentes; Theatro 9.

LOPES — Postiços artiõticos; Uruguaya-
na n. 44.

PARC _iOYAL-_.arg_ de S. Franciíco.

PHARMACIAS — Farmácias —
Pharmacie — Pharmacy—Fnr-
macio

PHARMACIA CENTRAL — Preparados
nacionaes e estrangeiro»; Oatteüe 387,

tel. 2.451.
PHARMACIA «MANSO SAYAO", de E.

Cordeiro Guerra; Cattete 323.

PREPARADOS MEDICINAES —
Preparados medlcinalcs — Pre-
papared medicinal — Medlcicn
propor ed

VINAGRE ANCORA — Tira sardas, es-
pinhas, pannos, cravos e manchas do
rosto. Piiarmaeia Azevedo; Assembléa
73, t. 4.997, C.

BLENOSAN-INJECÇAO. enti-blennorrtui.
gica, medicamento infallivel nas gonor-
rhéaa, corrimentos e flores brancas; de-
posito, Uruguayana 208.

"DESTRUIDOR HYGIENICO** — NSo
ha mais pernilongos, perseveje-s, bara-
tos, formigas e traça. Ao melhor de-
sinfeclante; Rosário a. 99, sobrado.

rHOTOGRAPHIAS — Fotoerafias
— PhptOBraphics — Photoura-
phers — Fotocraflo

A. JABOR — Carioca 56, t. 3.779, C.
BASTOS DIAS - Gonçalves Dias 52.
EMÍLIO BRONDL & C». rua Silva 28.

PHARMACIA MARTIM «LOBO — Ei-
peciaüdade
tel. 4.285.
pecialidades i/harmaceutifRs; Cattete 281,

PHARMACIA POPULAR — Pharmacei.
tico Clodoveu de Moraes; Cattete 91,
tel. 2.115.

PHARMACIA FERNANDES, de L. Fer-
aandes & C.; Cattete 9, teleph, 4.06S C.

CENTRAL HOMOEOPATHICA - Anti-
ga Viuva Martins, de Eugênio & C.«,
sacio C. J. C. do Nascimento; Quita--
da n. 21.

RESTAURANTES — Restaurants—HestnuruBts-— Diiuiins rooms— Ristoranti
SUISSO — Cozinha' de 1» ordem; P. Ti-

radentes 14.
GIORELLI — Cozinha especial, preço

módico; Andradas ».
GRANDE- BAR ROTISSERIB "PRO-

GRESSO" — Ia. S. Francisco de Pau-
Ia n. 44.

ALEXANDRE /— Com vinho, i$6oo; sem
vinho, i$2oo; £0 eoupons, 605000. Sete
de Setembro o; 174.

THEREZOPOLIS, de Augusto Ferreira.
Uruguayana, 27.

A VILLA DE BARCELLOS — Salas e
gabinetes reservados, petisqueiras i mi-
-bota; A. Herculano, 3.

A TRANSMONTANA - Petisqueiras, can.
ja especial a toda hora; Alfândega, 158,
t. 3.C59, N.

ROSÁRIO —Especialidades em pratos i
bahiana; Rosário, 81.

MEROEDES — lEspeeialities in diahcj and
pastries. Primeiro de Março, 33.

MACS iLOUNGE — Weli «ssorted, quiet
games always «velcome; praia de Santa
Luzia,' 120.

A AMARANTINA — Petisqueiras á portu-
Bueza; Uruguayana, 142.

SACHET — Cozinha de 1» ordem, ser-
viço "á Ia carte"; Sachet, 26.

AO RIO DOURO — Especialidade em
-peixe assado, ás sextas-feiras; Rosário
n. 170, t. 2.312, iN.

CASA UARROCAS — Petisqueiras h por-
tugueza; rua B, Aires 181, esquina da
ru-, da Conceição.

A VARINA — Petisqueiras, vinhos por.
tuguezes; Rosário, 151.

O MINHO GUEGANTE — -Petisquei.-.*
cozinha de i*. .preços especiaes. Uru-
«ua^-,.ia, 89.

CASCATA — O maior e melhor estabele-•cimento. Restaurante e café, de S. 1'.
Teixeira. Ouvidor, 68.

ASSYRIO - Theatro Municipal, filial deHotel des Etrangers; Avenida Rio Bran.
co n. 186.

FILIAL DA CASA BARROCAS — Petls.
•-Uil.MtKl.10 — Almoço 011 jantar, lí-ioo;

tratamento especial. Assembléa a
t 257. C

23,

ITÁLIA —. Cozinha italiana e -franceza,
com muito esmero. Carioca, 56.AVENIDA .ATLÂNTICA (Leme), abert.toda a noite, bondes do Leme. G. Sam-

. paio, 1, t. 397, S.
LLAO DE. Ol/ftO.- Tunto ao Trianon

Alieno ate 1 !i. noite. Av. Rio Branco 183

PIANOS E MUSICAS — Pianos .musicas — Pianos et musiques— Pianos and musies — Plano,íorti o musicke
SECÇÃO CHC-TIN, musicas, methodos »

cordas; Sete de Setembro, 141.
CASA DJEDERICHS, aluganuse, trocam.

se, concertam-se; Sete de Setembro, 141.
J. DiE SA' OLIVEIRA — Vende, aluga,

reforma. Carioca, 48, t. 3.539.
' ' ' —" ¦ '¦¦ ' '¦¦' <V

ROUPAS BRANCAS—Ropa Man.ca —— Confcctions earmcnts —
Bionchcria

CAMISARIA NASSER - Completo sor-
tuneuto dc camisas; «us preços não ad.
tnittem competeucia. Visitae a casa par»reconhecer. M. iFIoriauo, 113.

CASA DA COTIA — A mais popular do
Brasil. Av. Passos, 95 e 97.

EMIL HALDAMUS — Fazendas, modo»
armarinho. M. floriano, 117.

PARC ROYAL, largo de 8. Francisco.

SECCOS E MOIiHADOS — Alma-
cenes eplceries —- Groccry —•
Comestiblli

MERCEARIA IBÉRICA, de Garcia FiguA
redo j C Completo sortimento de gene.
xos de i* qualidade. Av, Mem de Si
n. 44. *• 2.637.

ARMAZEM PROGRESSO — Cenero» <k
1* qualidade. Cattete. 27.

CASA TUPA'N — Manteigas, queijos >
conservas. Assembléa, 54.

AO FORTE LUSITANO — Cattete, r.

VIDROS-Vidros-Vcrrcs glns«Vct*ri
SANTOS SEABRA & C. — Jliseautagfti

e espellução, metaes para vitrinas. M. Fio
riano, 40.

J. C. MIRANDA — Espelhos e molduras
E. da Veiga, 2 e 4.

f/''ENDE-SE o predio novo da rna
1 " aa Prainha n. 20: trata-se com
o proprietário, & rua Buenos
Aires n. 168; não so nccelta in-
tormeillarios. (3 5515) N
VM-.xf«líM-SE doze predios novos, na rua

V liarão de Mesquita; seis predios novos,
11a rua Barão do Amazons c um predio
movo, na rua N. S. dc Copacabana; tratar
á rua iliarão dc Mesquita n. 840. com a
proprietária. (J 3393) N

TTIENDE-SE, á rua do Cattete, um terre;
Vno de 10 por 80; informes e tratos a

rua Buenos Aires. 198, das 12,ás 18.
(M 3330 N

TTONDÉ-SÍE, 11a rua Comes Braga, An-
1 V darahy, um predio si 1 ti n ti o cm centro de
terreno, dois quarlos, duas salas, co7.in.ia,
ianque, VV. C„ despensa, uni excellente po-
mar, jardim e um bello portão com gradil
tle ferro, tendo mnis dois quartos para crea-
tios. Preço razoável; r. da Alfândega, 130-
1» -andar, das 2 ás fi. (M 3374) '«

t/IENDEM-SE, nas estações do Rocha e
V Riachuelo, bons predios. a 5:snti$utio c

C.:ooo$; tratar no avenida Rio linnco, 151.
sala t* (das n ás 5 da tarde). (U 343-0 N

tfEN DEM-SE eni pequenas pres-' ' tucões niensnes, lotes do terre-
nos de 7 e 8 metros ilti frento¦por 44 ile fundo, situados nu run
Araujo Iiimit. esquina ila rua Ba»
vão lie Mesquita, Aiuliirnliy Gran-
ile. Tratn-se na "Companhia Pre-
ilial". ií rua dn Alfândega U8. N
T71ÊNDE-SE mn esplcuditlo terreno de
V suXóo, todo plantado tlc arvores fruti-

feras, tendo uni predio velho, porém, ren-
«lendo, 110 saudável bairro das Águas Fer.
réus; trata-se h ladeira do Afcurra 11. 130.
cem -o proprietário. (B 3-Í42) N

VENDE-SE 
uma casa nova, na r. Frei

Caneca; trata-se - r. Senador Dantas
¦n. 34, sobrado. ('S 537<5) 

"

VENDE-SE 
um optimo predio, próximo

ao Maracanã, situado em centro de ter-
reno, rua asplialtatla. Preço 17:000$; tratar
na avenida Rio Rranco n. 131, sala 12 (das
11 ás 5 da tarde). (R 3454) N
¦\TfiiNDEM-SE tres bons prédios, com 4

T quartos, duas salas e mais dependen-
c;as. construcção moderna, entrada ao lado,
etc, Preço de oceasião; trata-se com Frei-
Ias. rua dos Ourives n. 5-, da 1 ás 4
hora?. CB 3434) N

Tome PEITORAL MAKINHO 
'

Dua Sete dc Setembro 186

ViENDE-SE 
uma easa em dois lotes tle

terrenos, com divas salas, quatro quar-
•tos e (çrtwulc cozinha, á rua Amparo n. 50,
Cascadura, 5 minutos do trom c um do
bonde. Preço 7:ooo$ooo. (R'34o8) N

\rENDE-Si; o terreno da rua Nascimen-
V to Silva, canto da r. Montcncgro, com

10X50, Ipanema. Tambem troca-se com uma
casa, se for no subúrbio, só do Meyer para
baixo. Valor 7:000$; cartas a Ti. .\., íia
redacção. (lli 1905) N

XfENDE-SE. cm S. Christovão, num dos
^ melhores pontos, oom Ixvides de Çloo

perto, os predios Assobradados, quasi r.o-
vos, da rua Francisco Eugênio ns. 114 e
11S; trata-se á rua da Quitanda, 8j, sobra-
do, das 11 ás 5 horas da tarde, com o
sr. Roque. (S 649) N

SII adquirida ou hereditária era todas as
manifestações. Rlieiimatismo, Ecze-
mas. Ulceras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas. 'Daírtliros, Furunciilos,
Escroplmlas, Dores dc cabeça noctur-
nas, etc., e todas as doenças resultan-
tes de impurezas do sangue, cttram-sa
infallivelmente com o

O mais poderoso tinlesypliilitico O mais encrtiico dcpttralívo
Unico i|ue com um só frasco faz desapparecei- qualquer manifestação

Uma colher após ás refeições. Em todas as 'pliarmacias e drogarias.
(Fabricante: — Pharmaceutico Álvaro Varges — Av. Gomes -Freire, 09

a_B_W__fl_É BB-S-BBBPBa BiW

"IfENDEM-SE 
por r:8oo$ duas casas, cm

1 Villa Isabel; rendem iSo|o livre dc
impostos, não precisando de obras; têm
¦entrada independente e arca (não tem quin-
tal); informei, rua Souza Franco n. 197.

(M 1812) N

TT-tCNDE-SK um cj;ce'Ie:ite terreno de es-' V quina, medindo 32 metros de frenlc por
,17 de extensão, no melhor ponto da rua
Mariz c Rirros: trata-se á rua do Rosário
31. 61, sobrado, das 4 ás 5 horas. (M177ON
'•jrivNnüa-S.K 

por 7 contos o predio da rna
Luiz Augusto Pinto n. 3.1.. S. Diogo.

Recebe-se á vista ou a prestações; trata-se
á raa do Lavradio n. 171. (D 344?) <N

•I/-ENDE-SE um predio novo, assobrada.
dü, bonita apparcncia, muito perto da

estação tio Riachuelo, com duas grandes
salas, trc-i espaçosos quartos, despensa, co-
rínha, lianheiro com água quente e fria.
1N0 rer.Jj.chão os mesmos cnmpartímentos
que nr* sobrado, tanque de lavar, prande
Itrrcno. etc.; trata-se na rua dn Consti-
iuiçã,« n. 3S. charutaria. (S 9.15O N

YF.XDIOÍ-SK bons lotes ílo ter-™ renos de 12X50, losrar alto c
saudável, n lOftí!, em prestaçõesile IOS; í Imni empreso de cuni-tal: o locar í- de erande futuro,
lin-ssa-.pm tio ida e volta, Ia, 500réis: Linha Auxiliai', estação doS. MntlitHis, escriptorio eni frenteá estação. (R 9038) N
"ÇTl-.NlMvSlC um hnm predio, em Tflcarê-

V p.-igiú. á rua Dr. Cândido Binicio
n. 360, com 6 quartos, salas, banheiro,
W. C luz electrica c porão hab-tavel. no
centro dc grande chácara arhoriiada; para
ter e tratar no mesmo, N

V_5XD15JjW3_I na erande venda* otti> ora se inicia, esplendidos
lotes do terrenos, distantes dn os-
tação de Anchieta 10 minutos,
a pé, n 100$, cm pequenas pres-
tacões nioiisnes, tomando o coin-
pradòr posse nn 1* prestarão;
construcção á vontntle e livre de
impostos o licença. Terrenos fer-
teis, do Ia ordem, pnra chácaras e
hellos locaes, multo saudáveis nn-
ra morada. Passccm de 1", SSOO.
Tem ncuii encanada e lnz electrica
em Ancliicta, em frente nos terre-
nos. Os lotes medem 12X50. In-
formações na Piiarmaeia Komnrin
em frente á estação. (J 87) N

VENDEM 
-SE em

Maxamboxnba. su-
burbios da Central,
22 casas, rendendo
340$ por mez, por
preço de oceasião. I»o-
tes de terrenos a 60$.
120$ e 150$; os com-
pradores de 5 a 15 lo-
tes têm desconto de
5oio, os de 16 lotes
para mais desconto
de 10 oio; os terre-
nos de 120$ e 150$
têm agna encanada.
Chácaras de 2,5oo$
a S.ooo: ooo. Andrade
Araujo, subúrbios da
Linha Auxiliar, lotes
de terrenos de 50$ a
loo^ooo. Chácara com
ISo.ooo ms. quadra-
dos, mais ou manos,
construcção livre; pa-
ra mais informações
com Corrêa Dias, á
sua Sete de Setem-
bron. 29, sobrado, das
2 ás 5 da tarde. S 855

•.rENDHM-SE na "Villa Pavnnn"
* excellentcs lotes do terrenos

em pequenas prestações de 5$
cm deante. Os srs. pretendentes
poderão tomar os trens dn liinha
Auxiliar do "Rio d'Ouro" o pro-
curar em frcnto & Estação da
Pavuna o escriptorio da Compa»
nhia Predial. Prospcctoa e plan-
tas são distribuídos na rua da
Alfândega n. 28. (NI
' riíNDE-SE um. «rando e solido predio,
V centro de jardim, na rua Haddock Lo-

bo; cartas neste jornal, a Custodio Z. Não
Sç attendem <*tcrmedÍarios. (R 1941) N"ITENDE-SE uma casa nova. asso-

v bradada, para familia dc trata-
mento, por 18:000$; para ver o
tratar nn mesma, ú rua S. Luiz
Gonzaga n. -10-1, bondes á porta.

T7!_)NP1JM-S_3 em pequenas pres*' tacões, ao alcance do todos,
mnenificos lotes dc terrenos no
maenifico o novo bairro denoml-
nado "Campos dos Cardosos".
Estes são os melhores terrenos
quo são vendidos em prestações.
Suo servidos pelos trens dn Linha
Auxiliar, com as estações "Cavai-
canti" o "Encenheiro Leal".
Uontls de Cascadura e Estrada do
Perro Central pela Estação do
Cascadura. Escriptorio, run dos
Cardosos 352, Cascadura. Prós-
pectos com plantas na rua d'Al-
fundeei) n. 28, Companhia Pre-
dial. (N)

XTnn/rl» ca P°r 9 contos um esplendi-vt"ue-__ do pr(;(]io ctn Villa Isab(:1.
trata-se á rua Theopliilo Ottoni n. 83, t°

(R 265) N andar, fundos. (2015 N) J

VIvNDlT-Slv 
a ítiais importante fazenda

de café e cr!açílot do norte de São
Paulo, cem 1.000 alqueires dc terras c niat-
tas, com 3G2.000 pés de café, toda mon-
tada, por 200 contos: propostas a Henrique
1'. Jopjicrt, á avenida Rio Uranco n. 151,
sobrado, sala 5, das 3 Í3 5 da tarde.

(S 1866) N

\7-lvXlJlvSlv um b?l!o terreno, á rua do
V Cattete, de 12XB7 ms., oor 50 con-

tos._ Utn outro, cm Santa flierez.i, dc
68X;o ms., por .10 contos. Um predio so«
lido, para familia de tratamento, á rua
S. Francisco Xavier, cm bom terreno, iso-
lado, por 30 contos; propostas a Henrique
I?. Joppert, avenida Kio lira.ien n. 151,
salas. (S 1867) N

-||--6_DE8fl - SE Botes
W c3e terrenos de

I_!p*tr9-hk * *m W*m+a%»&mm/rmín.mnm»

de S$3oo mensaes;
preço cada lote 25$.
Os terrenos são al»
tos e enxastos, em
meias coHErcas. Os
compradores tomam
posse na primefra

"-¦-ENDK.SB o lindo e solido predio asso I prCStaÇãO. OS COm-

ZJioftXC moTLf •SS.fifg&â? | &****$* ÚC ^ ^teS
vel cm centro de bom terreno, todo mu-
rado, com jardim na frente, portão e
Rradil de ferro quatro quarlos, qua-•ro salas, banheiro, dispensa, afua. cana-
lizada, etc., local muito saudável. Faeul-
ta.se o pagamento dando o comprador me-
tn'e á vista. Preço tle oceasião. ieirof$;
trata-se no alludido pn-ilio. (Sn Ií) }

Corrimentos I
curam-se cm 3 dias cnm i

Injecção Marinho;
Kua 7 do Setembro, 186 \i

Km %aSff. S£5k £\**s_c £-r=*xa'
I<*at>rica <le malas c objectos tlevimc

O maior sorlimonlo c os menóros preços do mercado

MOVEIS deta~
para cim.-i c baixo

de mezn, [iaraforrai* silas o
prateleiras

JOGOS
Patins

Roletas, Jaburus,
Masc 'ttes. Xadrez
Dominós .Lotos.
Damas, etc, etc

Foot b.ills o Riais
artigos pura sport

SEGURA CAMPOS & G. — 84 Rua Seta de Setembro 8.
liemette gralis para o interior o catalogo geral illustrado a quem e

wqulsitar.

para cima pagarão a
prestação de Si25o
por cada Bote; terre-
nos próprios para
sitios. chaca*-as, lior-
tas efioriouâtiara. Pa-
ra tratar com ©iae-»
rirão, a-ua da Prainha
ia. 7, telephone 4038-
Sorte. 3116
\7ÍENDÍE-9E o solido predio da rua Per-

» severança n. 17, estação üo Riaciuiclo,
centro de terreno, 3 s.ilas e 3 quartos, co-
zinha grande, gradil. jardim e quintal; tra-
ta-se na rua Flack n. 77. M
"ÇTIBN-IEjS- barato um bom terreno, na

V rua <Io rtspinlieiro; mede li metros por
34; trata-se na mesma rua n. 6o. K' eintre
as estações do .Encantado e Piedade. Pica
porto de bonde. <Ii 190S) N

COFRES NASCIMENTO
S. PAULO E RIO

São os qne têm dado melhores provas até hoje, contra fogo e arromba»
mento. Os cofres NASCIMENTO são fabricados pelos_ processos mais mo-
dernos, resistindo aos apparclhos "Coroa", empregados ultimamente pelos assai-
tantes.
Dcrosito: R. Uruguayana, 143 (esquina da Thephilo Ottoni)—Rio de Janeiro

LA' FEMINA
A' RUA URUGUAYANA N. 1-4

c a casa que mais barato vende os artigos
abaixo mencionados como sejam: linhas
coatxs e clark em tubos e carretei de
todas as cores e números, machinas de
costura, oleo, borrachas para Machinas,
retroz, torçaes. agulhas, rendas, ponto
russo, grega, bordados, etc, e artigos
para alfaiates e modistas.

144, RUA URUGUAYANA. uí

^ENDEJI-SE om prestações mn-" cui fl eos lotes Ue terras, na rua
Silva Telles, cm Copacabana; Tra-
ta-se á rua da Alfaudcsa 28, Com.
uanliia Predial. N

- K.VDE.VI-SE em prestações casas e ter.
T renos, no Realengo, na Estrada Real

de Santa Crur; trata-se com o sr. Mar-
ques, na Estrada Real de Sanía Crun. ios;
mais informações á rua da Alfândega, _Í8,
Companhia Predial. N

XfENDEM-SE em pequenas pres-» tacões do 8$, 9S. IOS, etc.
mensaes magníficos lotes de ter-
renos na maenifica localidade de-
nominada Snué, servida pelos
trens àa Linha Auxiliar. O escri-
ptorio 6 era frente da Estação do
Sap<£. Ainda, existem alguns lotes
na Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opilas, Turauezas e Siinlii-
ras. O» prospectos com plantas
são distt-ibuidos 110 escriptorio da
rua (1'Àlfandci.a n. 28. Compa-
nhia Predial. (N)

*í r ENDE-SE um magnífico predio para
V familia de tratamento, em terreno de

13X1:65, a 20 minutos do centro; tra-
ta-se á rua Visconde Nictlicroy, 46. esta-
ção de Mangueira. (1245 N) R

VENDE-SE 
por ifi contos (é pechincha),

um bonito predio, construcção o que ha
de melhor, pcrtinlfo da estação do Meyer,
com accommodações para grande familia de
tratamento; trata-se com o proprietário, A
rua Anna Darbosa -24, Meyer. (R-i-3-j4)N"í^ENDE-SE por 4:000$ um. pre-V dio na ladeira do Senado; rua
do Rosário 151, sob. (Itl939)N

O BOM FUMADOR nia pr mal-, dar outro

|||f mm m
é&_ •0m9

de BRAUNSTEIN iréres. - PARIS
rniMiíinrei í« Eiuie Frase» e 011

principiei inüiiíi! iiiiiiiÊiui
para PAPEL de CIGARROS
em Resinas e Bobinas

Fora dc Concurso :
Londres 1908 — Turin 1911

FUIilADORES, Exijam em todus asfabacariaso %Hag
TTBNDBM-SE por 12 eontos tres predios
\ c terreno, na Estrada Monsenhor Felix;

6 contos, dois predios, na rua Dr. Campos
Salles ns. 17 e 19 (Madureira); 9 contos,
predio c terrenos, na Estrada Nova da Pa-
vuna n. 176; 16 contos, um predio na rua
Sergipe (.Mattoso); 12 contos, um na rua
S. valentim; 6 contos, predio com grande
terreno, á rua Zizi n. 40 íCabuçu*) c por
.10 contos, dois gr-i.-ides predios, na rua
Itapâru', Acceitam-se offertas para qual*

quer destes predios; trata-sc á rua da Q'JÍ-
landa n. so, i" tmdtir, com M. Vieira.

_0 
1318) N

V-ENDE-SE 
um ccíifortovel predio 4 rua

d.is 'Palmeiras, em Botafogo, perto de
S. Clemente; trata-se ú rua iCuenos Aires,
ioS, ífiai Ni S

Evita-ae #-asando as
velas an. ]tisepticas. São inoffensiyas, commoda. -!

e dc effeito seguro. Caixa çom 25 i
velas 5$ooo. Pelo Correio mais $&oo. I
Depositário: praça Tiradentci n. 6.-, 1
pharmacia Tararei. |

(1504

VENDE-SE 
por 43 contos confortável

predio, á rua da Matriz, em Botafogo,
informes e fratos na rua Buenos Aires,
198. (841 N) S

VENDE-SE 
um terreno em Botafogo, 12

por 44. prompto a edificar; informes
c tratos 4 rua Bi:enos Aires ... ioS.

(S 1840) í*

ViBNDEaM-SE 
alguns prcd:os á rua N.

S. de Copacabana c outras; informe.-1
e tratos rua Buenos Aires, 19S. (841 N) S

VENDE-SE 
por ia contos o terreno da

rua Dionysio dc Siqueira, oanto da rua
Visconde de Silva, á esquerda; trata-se â
nia 'do Hospicio n. 19S. (S 1840) X
*t_TENDE-SE, 

á rua Barão do Bom Re-
t tiro, um terreno para duas casas de

netrocio; informes ç tratos á ma Buenos
Aires n. 198. (S 1840JN

VENDE-SE 
uma boa fazenda, com 50 al-

queirc3, em Campo Grande, Districto
Federal, boa residência, aguada, matta, pas-
tos, por 35:ooo$ooo. Vende-se uma grande
área com .10.000 lotes de terrenos, em Taça-
repaguá, por 500 contos, onde se poderá
fazer 6.000 contos, vendendo o 200$ o
lote, por barato; trata-se cora Henrique
Joppert, á avenida Rio Branco n, 151, sob.,
sal. 5. (S 1868) -N

VENDAS DIVERSAS
^ITENDJJM-SE e compram-se moveis usa-

» do», iiiimÜIü*» Côlt-plcluá uc quaiiu, clc,
paga-se bem; na rua Senhor dos Passos
n. 4, loj'a. (J 2982) O

VE-NDEM-SE 
.ovos a 6$ooo a duzia de

ipur;•puras raça* Orpington, Amarello, P>ran*
co, Plinionth Roque, Rodaine, tambem se
vendem gaios, e gallinhas das mesmas nu
ças. E. Nov» da _ij'uc_ n. 585.

VENDIvSE 
dc tudo que tiver serventia,

quer commercial ou particular; lindas
¦armaçües para botequins e barbeiros, ho-
teis, pharmacias, armazéns, etc., espelhos
de todos os tamanlios, machinas de cos*
tura, de escrever, registradoras « para car-
pinteiros, transmisstSes, cofres de ferro, toi.
dosj divisões com vidros e sem eJJes, pren.
sas <ae eoplar, secretárias, copas de mar-
more, balcões, mesas pi de tronco, bicycle-
tas, louças covas e usadas; nu Frei Cs-
neca ns. 7, 9 e 11, Casa Eucyclopedica.
lelcphone a. 5.09a. O

VONDE-SE 
um double-phaeton Fiat, usa-

do, em boas condições; na garage Fiat,
rua das Laranjeiras «1. S30. (J zozi) O

TErEIíDE-SE uma casa de clcctrl-• cidndo com amo boa officina
com todns ferramentas necessa-lias para os tiiilialhos de seu ramoom perfeito estado, com poucousoi preco do oceasião; rua Se-nlio. dos Passos 94. (S1S66) O

VENDEM-SE. 
i rua naddock Lobo, 417;lindos canários de raças franceza e be-

ge, capões nanicos criadores de pintos e
cües Fox-Terrier, puro sangue. (R81OO
TÍTENDEM-SE plantas de todas as quali-V dades, para pomares e jardins, no es-
tabelecimento de horticultura de A. A. Pe-
reira da Fonseca; na rua Torres Homem
n. j;4, Villa Isabel. (0-1782) K

T7EN'DE-9TÍ um automóvel 14x30, ur-¦V gente; rua Uruguayana ui. (S 641) O
"WBNDEM-9E 

ündos canários de cores
V fortes e mestiços cantadores, na rua de

Santo Amaro n. 132 (Cattete). (1628 O) R

VENDEM-9E 
alguns moveis usados; na

rua General Canabarro n. 466.
(J 1995) O

VENDE-SE 
um superior eavallo alazão,

calçado, de alta escola e de bonita es-
tampa; para rer e tratar a rua Barüo de
Ubà n. 47. (J 1975) O

VIENDE-SE 
um bom piano, do fabricante

H. Schandemson, com 7I8 e muito boas
vozes; na rua do Rocha <n. ís, por j7o$ooo.

(J 1970) O

VENDEM-SE 
um guarda-casacas e um

guarda-vestido3, dc peroba, em perfeitoestado; ver e tratar, rua da Alfândega
n. i46, sobrado. (R 1915) O

ViENDE-SE 
barato, para desoecupar Io-

gar, ou troca-se por uma machina Un-
denvood ou por j'oias. etc, uma mobilia
de peroba, com 17 peças, para sala de jan-
tar, com pouco uso e do custo de 1:600$;
rua do Cattete, 105, loja. (R 1936) O
•tTENDiEM-SE 

pianos Pleyel 4 bis, Blu-
t thner, Gavcau, Sponnagel e mais seis da

outros autores, todos novos _e garantidos,
perfeitos; Casa Lebreton, avenida Passos, 34.

O 3335) o
"TENDEM-SE 

um etagére por 50$. tem
V espelho e novo, e uma cadeira de ba-

lanço por 15$, para desoecupar logar; rua
da Pra-nha n. 7. (B 3120) O

tTTENDE-SE uma bonita peça, própria pa-
Vra barbeiro "penteador . com um su-

perior espelho go centro, medindo 1,20X65;
informa sc com c sr. Fi-ucircdo rua Buc-
nos Aires n. 91, sobrado. (J 3366) O

TENDE-SE uma pensão no centro da ci-
V dade, bem afregnezada, preço a contos,

podendo ser algum á vista c o restante a
prestações. A venda é pelo motivo de que o
dono não pôde estar a tcsla do negocio;
tratar com Queriuo, r. da Prainha n. 7.

(J 3119) O

VE-NDE-SiE 
um caixão para maiitimentos.

propro para venda, com tampo de cor*
rer, systema moderno, quasi novo; na rua-A
n. 81, em frente á estação da Penha.

(J 1323) o
"VTENDEM-SE telhas de zinco, portas, ja-

V nellas; caibros, soalhos e forros, tudo
quasi novo c por qualquer preço, para des-
oecupar logar; na rua A n. -Bi, em frente
á estação da Penha. (J 1322) O

XrENDFjM-SE, para dentista, um motor
V electrico para gabinete, e um para of-

ficina; rua Sete de Setembro n. 177, Io
andar. (J 2025) O

TT-ENDEM-SE — A09 srs. cirurgiõe3-den-
V tístas: um vulcanizador de Cross, para

dois mu fios, com accessorios; um marrello
automático, ntckclado a uma ponta; oito
pontas para ouro e um estojo; um angulo
para motor _. S. VV., tudo em perfeito es-
tado e de pouco uso, por 150$; i rua In-
dustrial n. 31, das 3 da tarde ás 7 da
noite. (J 3080) O
"TTdvXDE-PiE 

ou acceita-ae tim sócio para
V uma pequena fabrica de snctaes; infor*

maç5es com 05 srs. Delfim Fontes & C,
rua da Quitanda n. 163. (R 3187) O

<i/T..\_>i..-ji_, um nco piano anciii-iu, Cur-
V das cruzadas, cepo de -metal e armação

de aço, peça che. Preço 1:300$; rua Sena*
dor José Bonifácio n. 104, Todos os San-
tos. (J 2382) O

VIENDE-SE 
uma divisão para escriptorio,

nova. medindo 6 metros; para ver e
. trotar na rua ]osl dos Reis o, 159, Enge-
(1140 S) J nho de Dentro.

VBNDE-SE 
um tollette perfeito; na rua

Senador Pompeu n. 194, com o «r.
Campos. (J 18S8) O

VENDEjSE 
uma victoria -usada, em bom

estado, própria para fora; rua do Ria-
chuelo n. 3't>. (R 315O O

VENDE-SE 
um psyehé em bom estado,

por preço barato; na rua Acre n. 106,
loja. (R 3183) O

VENDEM-SE 
uma bancada e um lavato-

rio todo de mármore e mais moreis pa-
ra barbeiro; -a rua Anna Barbosa n. 28,
Meyer. (J 3255) O

VENDEM-SE 
livros em diffcrcntes Iin-

çuas, duas columnas de faiauce (com
jardineiras), dois mastros de bandeira, um
espelho para sala, um oratório e uni fogSo
a gaz com quatro coroas « forno; á trav.
da Soledade 11. 21, perto da pr. da Ban-
deira. (S 3061) O

VENDE-SE 
uma gata persa (cor rara),

por 200$, e cães Lulu s da Pomcrania;
rua da Sagração n. 65, Icarahy. (J 3250)0

VENDEMj_E 
50 machina» 'Singer, de

uma a 7 gavetas, dc 10$ o 200$, de mão
c de pé; bancada com io machinas 44X20;
trocam-se velhas por novas; motores electri-
cos dc 1, 2, s, ia 1IIP; um moinho cie-
ctrioc para café, baratissimo; praça da Repu-
blica n. 195. (5406) O

VENDE-SE 
o negocio de balas paulis-

tas, no Rio e Nictheroy; rua da Saude
n. 195, 2». (M 5570) O

VENDEM-SE 
um motor electrico e «rr

tomo de p6, em perfeito estado: vti
e tratar das 7 as 9 e das 17 ís 20 horas,
rua Dr. Garnier o. 125, S. Francisco Xa.
vier. (_ 3416) O

ViENDE-SE 
ura magnífico piano allcmão,

inteiramente novo, por menos da «nc*
tade -do seu valor; rua da Alfândega. 104,
sobrado. (J 5496) O

TRASPASSA-SE
rpRASPASSA-9E um contrato de uma
X casa própria rçara qualquer negocio,

e moradia para familia; rna Mariz e Bar!
ros, perto da praça da Bandeira. Trato-
se na rua dos Tonelcro- 238. (3177 P) R

TRASPASSA-SE 
uma licença do 4»

classe de seccos e molhados; quem
precisar dirija-se i rua Gomes Serpa 22—
Piedade, com o sr. Corrêa. (3172 P) J

TRASPASSA-SE 
uma casa de seccos e-' molhado», fazendo bom negocio a di-

nheiro, nos siíburbios; informa-se das a
fo 4, na rua do Hospício a. 24, com o sr.
Benjamin. (1944 P) S

TRASFA9SA-SE 
uma torrefação e moa-

gem dc café, num dos melhores pon-
tos de Niellieroy, tambem tt retiram os
machinlsmos e transfere-se só o contrato
do predio; nSo paga aluguel; rua da Cou*
ceiçío n. 7, próximo á ponte Central.

(1969 P)J

ELEVADORES ELECTR1C0S
De construcção garantida, com todos os

melhoramentos modernos, perfeito funecionamento
e segurança absoluta para papeis, carga ou passa-
geiros, com cabine simples ou de luxo e manobra
de qualquer systema.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
RUA CAMERIMO, 150 - Telephone Norte, 387

VENDE-9E 
muito barato uma machina de

escrever, "Olivcr", om perfeito eslado;
trata-se com o sr. Alexandre, á rua do Can-
delaria n. *8. (S 3282) O

ViENDIE-SE 
um bom piano, grande, for.

mato, de acreditado autor, perfeito e
garantido, por prcoç módico; i. ¦Sant,Anna
n. 120 (de particular). (M 3335) O

VENDE-9E 
um cxccllonte piano Pleyel,

moderno, cordas cruzadas c está <novo,
¦por preço módico; um dito C. Bechstcin,
perfeito; troca-se, compra-se, concerta-se 6
afina-se; Ao Piano de Ouro, ha 40 annos,
do Guimarães, r. do Riachuelo n. 423, sob.

(M 3336) O

TTENDEM-StE. nas grandes demolições das
V Obras do Porto, á rua do Senado ns. 235

c *$/- c rua IlâuuüCiC _*gúu n. iü, viga-
mento de pinho de lei, caibros, ripos. as-
soalho, forro, caixas d'agua, zinco, trilhos,
-telhas, calha e conduetor, c outros vários
matenaes. (J 5543) O

VI.NDiH-SE 
barato um bom piano, cm

mutto boas condições; na rua S. Chris-
tovão n. 311. OM5556) O

VENDE-SE 
um superior piano Pleyel,

bem conservado, por 750$; na praça T.'.-
radentes n. 29. (S 5577) O

TRASPASSA-SE 
cora contrato em opti.

niis condições, uma ejiccellcntc loja
em esquina de rua, piopria para qualqueinegocio; informa-se na mesma, á rua du
Assembléa n. 22. (3190 P) B

TRASPASSA-SE 
uma lioa pensão ne

. centro, com muitos pensionistas; ne
gocio urgente. Informa-se no Café Prima-
vera, rua da Alfândega 156, (3iioP)f

ACHADOS E PERDIDOS
A 

MM AL extraviado — Extraviou-se um
macho de cor preta, com nwrcas bran-

cas de selim. 110 lombo; pede-se por obse.
QUÍOie gratifica-se a quem o encontrou
ou _ ucnc der noticias certas, podendo di-rigir-se h rua Theopliilo Ottoni 11. 2, te-
Icphone Norte 2376, com o sr. Pires.

(2045 Q) S

A 
CAHEN éfc C.», Veuve Louis Leib

* C», suecessores. rertleti-se a cau-
tela n. 162496, as providencias eslão da-
das. ,5,82 O) J

pAMPELLO & O, rua Luiz dc Ca-\J mões 11. 36. Pcrdcu-se a cautela n.60.289. desta ca-sa.  (35,|8 qj j

DR. CRISSIUMA F°. —8°**!%'¦* Sanu c?5,- dis-Doni!o*.-«« _¦-*_>_.-_,_•-_-_ _ ,je mstallaçocs apropriadas, trata,
com especialidade, as doenças da urethra, bexiga, testículos próstata e rins,
utero e ovarios. Cura radical das hérnias, estreitamento da urethra, liydro'-
ceies e tumores do ventre. Operações em geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7,
nas terças, quintas e sabbados, das a ás 4 c diariamente, i rua do3 luva-
lido* n, 16, sobrado, ás 10 horas.

S_-_£ir«'*»,P---_-f-ara<i->^

VEND.EM-SE 
duas machinas Singer, sen-

do uma de 5 gavetas e outra de 3 gave-
tas, novas, e dois gramophones e diversas
chapas; trata-se na rua Cardoso n. 199.

(R 5473) O

VBNDE-SE 
uma motocyclette Indian, com

ou sem side-car, com 4 mezes de uso;
ver e tratar á rua Alzira Brandão 11. 104.
modelo 1916. (B 3435) O
"TENDEM-SE duas vitrines, uma arma-

V çüo envidraçada, um paravent eom t es.
pelho de i-mzoc.. bisauté. e mais utensílios
de botequim e restaurante; i rua <S. Fran-
cisco Xavier a. 47a. (R 54G3) O

"•J7'ENDE-'SE barato uma quitanda, na
? rua da Gamboa n. 84, fazendo bom

negocio, por motivo de -moléstia. OB345OO

^7'ENDE-SlE 
um fogão a gaz, na rua do

f Cattete, 309, loja de ferragens,
(li 3423) O

VENDE-SE 
um magnifico piano Pleyel,

quasi -ovo; oa rua da Alfândega, 261,
<R 3150) O (obrado. <R 3419) O

CAMPELLO 
& C.«; rua Luiz tlc C-t-

mões n. 36. Perdeu-se a cnutela 11.
54.631, desta casa. (328.1 O) S

CAMPELLO 
& C.«; rua Luiz de Ca-

mões n. 36. Perdeu-se a cautela n.
6t.8o8 d__ta caía. (i8i>i Q; R

DESAPPARECEU 
da estação de Ricat-

do de Albuquerque, um cão coto de
cor baia omarellada. Gratifica-se bem a
quem Icval-o ao sr. Anastácio, na mes-
ma estação. (1S10 Q) J

JOSE' 
CAHEN; rua Silva Jardim r ,Perdcu-íe a cautela n. in.20.1, desta

ca""- (i?03Q)S

PERDEU-SE a «police geral, antiga, doi 500», emmiaa no atino de 1869 e cor.-vertida em ouro em 1890, de n. 2.361,
aysrbada em nome de Uenoveva Maria déAltneida. soltrir-i. maior, brasileira.— Kio de
Janeiro, 27 de Julho de 1916, P. p., Einilio
Edgard Bolcei. (J ,,„-)

PERDEU-SE 
a caderneta n. i-je.t-oi da

3* scr-.o da Cai-a Econômica.
.(55*1 O) I

¦^;

*
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CORREIO DA MANHÃ — Quinta-feira, 10 de Agosto (íe 1016

>ERDEU-SU a caulela n. 5.153 da Ca«a
. Liberal St Comp. (5399 Q) M

PERDEU-SE 
no trajecto da ponte das

barcas dc Nictheroy. á rua da Alfan-
dega, uma cliatelaino de fita preta, com
nina ferradura com cabeça de cavallo, e
um faticho. Pede-se cncarecidaraente a
<iuem a adhou entregar ao sr. Myliora, á
rua da Alfândega 11. .2, loja, que será
«ratificado. (5503 O) J

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
AllIA DE LEITE — Precisa-se de uma

Ui, que seja carinhosa, de 7 . 8 mezes,
¦a rua da Eatrell» n, ' 2. — Rio Com-
lirído. (5401 A) R

PRECISA-SE 
de uma creada para todo

serviço de casa de um casal; General
Camara __. 355, sobrado. (C)

DIVERSAS
AcMELIA — Preciso falar-te com ur-

gencía. — Tua mie — Elisa.
(3384 S) J

AVICULTOR 
com muita pratica, preci-sa-se que possa dar fiança de sua

conducla. Lxcusado apresentar-se não es-
tando completamente habilitado. Trata-sc:
largo de S. Francisco n. 41, 1" andar,
tom Francisco. (3215 S) J

ACÇAO 
entre amigos — De uns brin,

eco dc Turmaliiias, a extrair-se em 12
do corrente racz, transfere-se para t° de
•e-terubro. (55S0 SI M

A' 
RUA CARIOCA, 44. 2°, não cm

curso, o prof. que estava na rua 7,109, a°, ensina: portug., francez árilhinú
ah/., cto,, desde 10$. (5486 S) J

AGRICULTOR-cultivador 
casado, enr-.r-

giço, pratico do plantações hortali-
cw, sabendo tambem dirigir uma fazen-
da, precisa-se. Exçusado apresentar-se sem
«erlas referencia». Trata-se: largo de Sâo
Francisco n. 4a, 1° inihr, com Fran-
cisco. (3314 S) J

i UENTES nos Betados, acceitam-se 11a
-ti. fabrica de carimbos e. gravuras, á
rua Sacliet n. 18—Rio. Peçam condições
u José Xavier. Optima commissãò.

Cr» S) J

A 
FIXADOR de piano — Htrmonisa bem

, o.piano e mata.os bichos ae tiver;
com direito a pequenos reparos, tudo 10$.
Concertos geraes baratissimos; praça Ti-
«dentes 8;. Tel. 419:, Cent. (916 S) J

A 'S exmas. senhoras e senhoritas, na
XV rua Conde de Bomfim n. 264, eob.,
¦uodisla de cliapíos, estrangeira, faz e re-
forma com perfeição e acceita alumnas a
2$ por lição, a 35$ e 40$ por mez.

(3302 S) J

Collegio Sylvio Leite üARRu,£
e BARROS 256 e 258 — Tel. V. 1253 —
Inlernalo, seini-internato e exlernato. Cur-
sos preliminar (para analrjliabetos), prima-rio, secundário, commerciai, artístico e es-
pecinl dc preparatórios para admissão ás
escolas superiores, de aceordo com o pro-
gramma do Pedro II. Ensino pratico de
línguas vivas. Tratamento excellente, ten-
do os alumnos as refeições em commum
com a familia do director, (S)

CARTOMANTE 
Mme. NicoletÜ — Pre-

diz o presente e futuro com clareza:
consultas todos os dias de 1 is 6. So
para senhoras; Buarque de Macedo 11. 51.

(3175 S) R

COAIPRA-SE 
grande quantidade de ca-

deiras em bom uso; dirigir-ee ao sr.
Affonso; Carmo n, 66, tala 4. as 3 ho-
"«. (3170 S) B

COMPRAM-SE 
vales - Rua do Bar-

roso n. 38 A—Copacabana. (3307 S) R

CARTÕES 
DE VISITAS — Cento 2$;

Ourives n. 60 — Papelaria. (3280 S) S
/10MER BEM ? si na penslo, rua Buê-
\J nos Aire» n. 158, loja, tratamento es-
pccial a i$2oo, por refelçto; assignantes
ri mesa 60$, fora 70$. (350 S) S

COMPRA-SE 
ouro e paga-ee bem; na

joalheria (Casa <e Confiança); a ma
Gonçalves Dias n. 39. Tal. 4H7. Cent.

(17ÍJ S) J

COLLETES 
DE SENHORA SOB ME

DIDA a 12$ — Mme. Marie Lemos,
colletcira diplomada pela Academia de
Paris e com casa em Paris, montou seu
atelier á rua da Assembléa 35, i» andar.

(157 
S) S

COMPRAM-SE 
machinas dê escrever;

rua da Alfândega n. 137, I» andar.
(2077 S) S

COMPRA-SE qualquer quantidade d<
jóias velhas, com ou aem pedras de

qualquer valor e cautelas do Monte dt
Soccorro; para-se bem; na nia Gonçal-rea Dias n. 37, Joalheria Valentim. Te-leleplione 994. Central. (6840 S) J

CHAPÉOS para senhoras e creanças —
J. F, Madeira Junior, suecessores deMme. Hennqueta _ Cl», largo da Cario-

ça 11. 6, 1» andar, próximo á rua de São
Jose. O0S1 «1 T

CIIARU1ARIA 
ou outro negocio limpo,aluga-se o vjo do corredor da ruaAcre n. 122, esquina da rua MarechalFloriano, (1966 S) J

(10MPRA-9E 
uma macliina de apparar> papel, na rua Marechal Floriano 21,«obrado, (2014 S) J

(CAPITALISTAS — Dois negociantesXJ -precisam de 15 contos, para augrnen-
to de negocio; pagam bons juros: rua dosOurives n. 115, 1° andar, (1855 S) S

COBRANÇAS 
— Despejos, penhoras,faWencias, inventários, divórcios, hy-

liotheeas, solturas de presos, bom advoga-no; rua dos Ourives n. 115, 1° andar.
(1856 SIS

CASA 
tle familia, dá pensão para fora erecebe dois pensionistas, na mesa;

quer-se pessoas decentes, comida bem as-Gelada e bem temperada; na avenida Memde Sa 11. ui, sobrado. (3316 S) J

flONSTRTJCÇOES, reformas de prédios,\J pequenos reparos e pinturas, pagamen-to em prestações; tratar cora o constru-cior Mlchalskl, rua Uruguayana n. 8; lc-lephone 5336, Central. (572 S) B

CASA 
— Um rapaz offerece. era Bota-•fogo, uma pequena casa para residen-cia de uma senhora ou casal, com a con-dição dc poder occupnr durante o dia, um

quarto mobilado. Cartas a M. X., nestaredacçáo. (5410 S)

(CAVALHEIRO, 
só, funecionario publi-J co, precisa alugar no centro da cida-ile, pequena casa, ou andar, dc um ou dois

quartos. Cartas, Senador rompeu 195.
(54i8 S)

CI 
GARRE IROS de pape), precisa-se de
4. perfeitos, na Villa Margarida 17 —

a-.st.-içSo Sampaio. (5547 5) J

pÃRTOAÍÃNTE d. Maria Emilia, a cc-\J lebre e 1" do Brasil e Portugal, con-fagrnila pelo clero, nobreza c povo comori mais perita nas suas predições. com mi-lliares de curas scientificas, intimas e com-nicrciaes; ás exmas. familias do interior efiira da cidade, consulta por caria sem a
presença das pessoas, única neste gênero;n rua de Santa Luzia 248, sobrado, junto» avenida Rio Branco, casa dc familia de
toda a seriedade. Nota—D. Maria Emilia
* a cartomante mais popular cm todo o
llraiil. (2080 SI J

CARTOMANTE e faz qualquer traba-\J llio para o bem, nao usar de cerimo-riias cm falar no que desejares e trata dc
feridas chronicas outras doenças; ruaOliveira n. 38, fundos da capeila do Am-
paro — Cascadura. (3260 S) JcARTAS de fianças, para casas, as me-

J lhores firmas sao encontradas á rua
53 Ourives 115, 1" anuâi. (5^»» 3) J

LIQUIDAÇÃO FORÇADA
Da conhecida oasa «Maison Acre»

l Travessa de S. Francisco de Paula 18
Por motivo do fallecimento do chefe desta acreditada casa, resolvemos, para

pagar aos herdeiros e a um todo que se retira, vender por preços abaixo do
custo, todos os artigos de que se compõe o "stock" deste bem conhecido estabeleci-
mento "Maison Acre", com grande, completo e variado sòrtimento de todos arti-
gos próprios para homens, senhoras, creanças e uso doméstico; como sejam: ce-
roulas, camisas, punhos, collarinhoe, gravatas, salas brancos, rendadas e bordadas,
corpetes,. meia», lenços,- roupas para banho, toalhas para rosto, banho e mesa,
guardanapos, írouhas, lençóes, roupai paia creanças de 4 a 12 annos, e uma infi-
rádade de artigos que deixamos de mencionar,

Todas aa mercadorias existentes serio vendidas tem reserva de preços, pari
rápida e definitiva liquidajio.

Aproveitem a opportunidade
— TODOS A' "MAISON ACRE" —

TRAVESSA DE S. FRANCISCO DE PAULA 18

TVL0-3E brindes de uma blusa. Ia lie-
XJ guezas, a quem asandar fazer um ves-
tido no atelier de costura, á rua dos An-
dradas n. 71, 1* andar. (5581 S) M

PENSÃO 
de lamilia — Di-se a avulso

i$200 e mensal 60$; cozinha limpls-
sima; ná rua do Rosário n 1,74, sobrado.

(5567 S) M

DIFFERENCIAL 
para motor de 24—

30, cm bom estado, compra-se com-
pleto ou as peças de engrenagem, só.
Offertas a Antônio, a rua Souza Franco
n. 197 — Villa Isabel. (1318 S) J

DINHEÍRO 
*>b lilypolheca!», juros e

caução de apólices; h. Moura; 7 de
Setembro n. 209. (1361 S) J

DINHEIRO 
— Quem precisar sob hy-

potihecae, «ó negócios sérios, á rua
Buenos Aires n. 198, amiga Hospicio.

(135 S) S

RELÓGIOS 
e despertadores de todos os

systemas, compra-se e concertn-se a
$500, 1$, .%, etc, na casa de chapas e
gramophones ã rua Uruguayana n. 135.

(126 S) S

ESCOLA 
MASCULINA — Curso pri-

raario c media do portug. arilíim..
chorog,, e Historia do Brasil, rua 1° de
Março n. 123. Mensalidade 3%. (3370 S)J

EM 
casa dc senhora viuva, ha ura bo-

nito commodo para descansar, em
casa nova e de toda a discrição e socego.
Responder a mme. Yvone. (1434 S)S

FOX-TERRrER 
legitimos, um mez, o

pae obleve o 1° prcmio (medalha de
ouro) na ultima exposição. Vendera-se 4
machos, na rua 13 de Maio 11. 37, 60-
brado. (5478 S) R

GUARDA-LIVROS 
— Acceita pequenas

escriptas de casas commerciaes; á
travessa da Soledade n. 21, perto da pra-
ça da Bandeira. (3062 S) S

HYPOTHECAS 
na cidade e subúrbios,

grandes ou pequenas quantias; rapi-
dez e juro módico, Informa o sr. Pinicn-
ta, rua do Rosário n. 147, - sobrado, fun-
dos. (3134 S) R

HYPOTHECAS 
— Qualquer quanlia;

rua Uruguayana ., 8. Teleph. 5336,
Cent, com Pellegrino, (»330 5) J

HYPOTSTECAIS—Emprestam-se 
10:000$;

negocio particular, juros módicos; á
rua Joaquim Meyer 11. 91, com Belmiro
Ferreira de Souza, estaçSo do Meyer, ar-
mazem Gato Preto. (3403 S) R

HYPOTHECAS 
— Fazem-se sem com-

missão, na rua Dr. Rodrigo dos San-
tos n, 76, das 10 is 12 e das 17 ás 19
horas. (5578 S) S

HYPOTHECAS 
— Qualquer quantia a

juros módicos: com J. Pinto, rua do
Rosário, 134, tabelliao. (81 S) J

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as gar-

rafas de *catuáfta, remedio vegetal, viu-
do do sertão do Ceará. Encontra-ee na
rua de Santo Christo n. 99. (1920 S) B

LIÇÕES 
de allemão, praticamente; en-

fina-se . trav. da Soledade n. 21 —
Mattoso. (3260 S) S

LENHA, 
fornece-se qualquer quantidade,

faz-ie contrato; trata-se cora Joio
Teixeira, rua do Rosário n. 173, das ia
ás 14 horas. (1095 S) J

LIÇÕES 
do piano, violino, francez e

portuguez. Ensino progressivo e pra-
tico; rua do Lavradio n, 6o, i° andar,

(3449 S) R

LAVADEIRA 
—• Acceita-6e roupas de

homem e de familia do tratamento,
por preços módicos; quer por peça ou

fior 
mez, lava-se .e engomma-se com per*

eição; rua Santo Amaro n. 29, casa 9—
Emilia. (5530 S) J

LEPRA, 
sarna, gaifeira . outras moles-

tias da, pelle dos cachorros, cavallos
e outros animaes. O sabão Fox-Terrier é
o unico de effeito seguro e garantido para
curar estas moléstias. Lata 2%, unioamen-
te na rua S. José 11. 86. (1229 S) R

MOVEIS 
— Alugam-se, compram-se e

vendem-se na Intermediária; rua do
Cattete 29, teleph. 557, Central. (349 S) J

MADAME 
Torres — Cartomante; rua

Constança Teixeira n. 61 — Estação
Meyer. (1038 S) R

QUEM 
TEM CABELLOS CRESPOS E

DESPENTEADOS? O Maciol aüsa,
perfuma c faz crescer. Produeto de grande
acceitaçio a sem eguaL Pote 2$, pelo cor-
reio ZÍ500; 119, rua Marechal Floriano. '.

(S 35') &

SENHORA 
chegada ha pouco de, Lisboa,

e sendo boa modista de vestidos, sa-
bendo talhar por medida, como colettes
de senhora e todo e qualquer trabalho de
senhora, pede a quem desejar, deixar car-
tas neste jornal, a M. J. (312a S) J

SENHORA 
de posição.' tendo enviuvado

deseja encontrar acolhimento condigno
em casa de cavalheiro sério que tenha fi-
lhos para educar, encarregando-ee da di-
recçao da casa; livre de qualquer interes-
se pecuniário, 

'não fazendo questão de re-
tirar-se desta capital. E' moça sem filhos
e tem rendimentos. Cartas nesta redacção
a — Branca Nyoaclc. (3362 S) S

SÓCIO 
— Precisa-se com 1:00o}, para

jogar no bicho. Processo garantido.
Garante-se 25:000$ em 25 mezes. Cartas
a W. '£., 24, no Jornal do Brasil.

(3155 S) R

PATINS
\ *V% Wfcja^Ba&i

Com rodai de alumínio, fibra e aço,
para aenhoras, homens e creanças,

OASA GRÃO TURCO
OUVIDOR 96—Tel. Norte. 4034

SALA 
— Alüpn-ié uma esplendida em

casa de familia de tratamento; só a
Íiessoas 

de todo o respeito, e que dem re-
erendas. Informa-se a rua Mariz e Bar-

ros n. 248, armazem. (3035 S) J

SENHORA 
distineta, protegida, deseja

aposentos em casa seria onde não ha-
ja mais inquilinos. Prefere-se da Gloria
ao largo do Machado. Cartas nesta reda-
cção, a Z. Z. (2079 S) S

SALA 
para escriptorio ou consultório,

aluga-se excellente; i rua Sachet nu-
mero 11. (196 S) J

SELLOS 
novos c usados para collecçao,

compram-se e Tendem-te á rua ísete
de Setembro 53 "Centro Philatelico".

(3«o S) J

SENHORITA 
•stineta, deseja fazer com-

panhia a senhora de tratamento, me-
diante a pequena remuneração e bora tra-
to. Cartas . Dca, neste jornal. (3481 S) J

SABOEIRO 
habilitado, offercce-se—Ac-

ceita proposta para o interior, Para
informar, com o sr. Ernesto, rua Souza
Franco n. 197—V. Isabel. (1806 S)

SÓCIO 
— Precisa-se de um com 2:000$,

nara um negocio infallivel e que <en-
de dois contos e quinhentos nor mez, E'
negocio serio e garantido* "artas a A*
B. C. (3402 S) R

ESTÔMAGO — FIGADO E INTESTINOS
Digestões difficeis, gustrites, dôr e peso no estômago, vestlgens,
Mia. enterlteg, hepatites e todas as moléstias do apparelho eas-
tro-intestinal enram-so com o ELIXIR EUPEPTICO do Professor
Dr. Benicio do Abreu. — A' venda em todas as pharmacias e dro-
íarias do Rio e dos Estados. — Depositários : Alfredo de Car-
valho & O. — 1* de Marco 10.

MOVEIS 
— Compram-se mobílias, pia-

nos, quadros, tapetes, trens de cozi-
nha, roupas de cama, stc, rua S. Luiz Gon-
zaga n. 20, (8599 S) R

MOÇAS 
— Precisa-se para a passagem

de bilhetes de -uma festa popular.
Comniissão 4$ em cartão. Cartas a W.
Z. 24, Jornal do Brasil. (3154 S) B

MOVEIS 
usados — Compram-ie mobi-

liario-s completos, avulsos, objectos
de arte, antigüidades, ornamentações, pia-
nos de bons autores, etc.; na rua Sena-
dor Dantas n. 45, terreo, com E, Ri-
beiro. (9"4 S) S

MODISTA 
perita de vestidos e tailleur,

ensina a cortar e armar no manequim
sob medida e por figurino. Vae a dorni-
cilio; preços baratissimos; rua da Assem-
Idéa n, 7, sobrado. (2002 S) .T

MOVEIS 
usados en» perfeito estado,

vendem-se muito em conta; rua Se-
nhor dos Passos ns. 14—16. (430 S) S

MODISTA 
— Acceita trabalhos para

trabalhar era casa; faz todo e qual-
quer vestido com perfeição, pelos últimos
figurinos. Vae provar em casa das clien-
tes. Preço módico; rua Frei Caneca 11.
175. (3290 S) S

MODISTA 
que morava á rua da Rela-

ção n. 55, está trabalhando á rua do
Rezende n. 69, aonde ae acha. Trabalhan-
do por preços módico», faz vestidos por
qualquer figurino. Corta moldes, attende
a chamados. Tel. Cent. 5274. (858 S) S

Mr. Edmond7c^S.,e'cS'
dente, distinguido pelas imprensas brasilci-
ra e estrangeira pelo acerto das suas prc-
diçüos, continua a dar consultas para des-
cobertos de qualquer espécie; na rua Ge-
neral Camara 327, sobrado. Mr. Edinond
tem sido frequcnlado e admirado por nu-
merosos clientes da mais alta categoria, _ a
quem predisse o roubo do "Museu Nacio-
nal", a morte da sua irmã a celebre "Ma-
dame Zizina" e outros acontecimentos no-
taveis. (5550 S) R

MOÇA 
preparada no estrangeiro, fala e

escreve 4 línguas, faz corrcspondçn-
cia commerciai e sabe dactylographia.
Deseja logar em casa commerciai impor-
tante. Pede-se dirigir a Y., no escripto-
rio desla folha. (1158 S) J

CIOMMODO 
— Em casa de familia, alu-' ga-se um a uma senhora só, com ou

sem pensão; rua da Paz 106. (5461S) J

f|ARÍÒMANTB — Mme; Annitai'-'a mais perita o verdadeira o nn
rua Marechal Floriano Peixoto
11. 47, sobrado. (M 5533) S

pOPIAS A' MACHINA?... Tcreis com
\J pcrleição em qualquer idioma e a
preços razoável* feitas por Steno-Dactvlo-
iiiaplia muito competente. Informações:
J'el. ;i<2, Sul e Casa Steplicn, S. José"¦• nr- (794 S) B

DINHEIRO 
— Emprestam-se quantiasgrandes ou pequene* de 3:000$ paracima, sob hypot!ieí-ns dc prédios nn cida-

de ou suburbios a juros muito favoráveis,
liromptidão e pessoa de toda* confiança;
ma do Rosário n. 172, fim do corredor,
sr. Julio. (3144 S) R

DINHEIRO 
a 8 uirt, em pequenas quan-tias, sob letras promissórias, empres-

ta-se á run D, Anua Nery n. 34, casa
VI, com o sr. Cardoso, das o ás 11 dn
manha. (.3169 Si B

DINHEIRO—Dá-se 
sob penhor de mo-

veie, hypothecas, notas promissórias
e a officiaes do Exercito. Trata-se com
Seixas _ Fernandes; Rosário n. 172.

(3192 S) R

DESEJA 
CLAREAR SUA CUTIS ? —

0 pó de arroz "Aureut" è* muito ad-
hercnle, perfumado e de superior qualida-dç. Caixa 3$50o fió este mez; 119, rua
Marechal Floriano, 119. (io3 S) S

ílVNIIEIRO sob hypotheca, empresta-sev_L^ até 50 contos. Negócios especiaes,
,'juros de to»!"; ma do Rosário n 105,
com Maria. (1430 S) S

PINHEIRO 
— Empresto-se sobre pro-missorias, moveis e demais garantias,

,tu rua do Hospicio n. 129, 1° andar, com
o ir, Rodolpho Thomaz, das 9 ás 12 e
4t 1 ás 4 hora». (2005 S) J
TVN:HiEIRO _ Emprcsl.vse a juros ia-'XJ voraveis a negociantes do centro:
eirtai neste jornal a, Mai». ííd.s S) J

¦VfEüOCIANTES — Precisa-se para ne-
PI gocios licitos em cartórios; lucro
menaal a a 3 contos; rua dos Ourives n.
115, 1° andar. (1854 S) S

OVOS 
— Rhod Ieland, Red — Vendem-

sc a 6$ a dúzia, na rua Aristides Ko*
bo n. 47-  Í3362 5) j

OFFEREÓE-SE 
um rapaz de bom pro-

cedimento, para casa de commcrcio_ ou
escriptorio, com alguma pratica dc fran-
cez, inglez, italiano e portuguez. Cartas
ou chamado* por favor, rua da Passaacin
n. 166. (33S3 S) J

OFFERECE-SE, 
capas para mobilias dc

9 peças a 60$ e Stores collocados no
logar a i4$ooo; Haddock I-obo n. 10.
Tel. 1501, Villa. (3241 S) J

PRECISA-SE 
do um companheiro de

quarto, em cosa de família; á nu «o
Rosarfo n. 109, a" andar. (3357 E) J

PESSOA 
só, aluga uma «ala ou sala c

quarto, cm casn de todo o conforto
o asseio; tambem dá pensão iiuereiido; á
rua do Lavradio n. 181. (3329 SI J
"DBATA, 

ouro, cristoflo oNmetnes
A finos oin obra, comurr-se na
Joalheria Anilorint;is, á rua Uru-
eunynna n. 164. (733) S

SALA 
de frente, aluga-se com pensão,a dois ou tre9 rapazes sérios; Ria-

chuelo n. 215, 1» andar. (3114 S)

TOMA-SE 
roupa para lavar e engom-

mar dc familia. e íe pensão; rua Ila-
piru' n. 157. (3348 S) J

TYPOGRAPHIA, 
a mais barateira —

Remettem-n preços, pelo Correio, t
quem enviar tello pare a resposta. Casa
Torres, r. Senhor doe Peito* 98, Rio.

(1918 S) J

TAPETES, 
cortinas, pinturas * oleo einovei» de residências ou escriptorioi.

Compram-se em bom estado, na rua daAlfândega 134, J. J. Mertins. (9393 S) M

qilUÜUCÇÕES E VERSÕES — Pes-A soa habilitada, encarrcga-se de- fa-zelas por preço módico. Inglez, francez,
e hcspanhol. Cartas á caixa O. T. Q.neste jornal. Dão-se as melhores reiercn-
cias, (1207 S) J

TRENS 
de cozinha, porcelanas, cristaes,

louças, vídjros, letc, preço» hftratis.
simos, casa Bon Marche, rua Voluntários
da Pátria n. 271. (914o S) S

TRASPASSA-SE 
um armazém de seccos

e molhados, livre o desembaraçado,
em ponto magnífico; á avenida Henrique
Valladares n. 44. O motivo é ter outros
negócios a tratar e não poder estar á tes-
ta deste. (5551 P)M

Callista
Miguel Braga, especialista cm exlracçáo de

callos e unhas encravadas, sem dôr, etc, r.
Ouvidor 105, sob. T.N. 1505. Aos domingos
attende chamados á domicilio. Tel. Norte 2659

UM 
casal de tratamento, toma um me-

nino dc cor branca para criar como
filho; quem estiver naa dondições apre-
te-se á rua Visconde de Itauna n. 351.

(3327 S) J
TTMA senhora portugueza de 40 annos,
\J sabe ler e escrever e serviços domes-

ticos, deseja empregar-se em caça dc com-
mercio, ou casa dc um viuvo com filhos,
dc tratamento; dá pessoa que abone a sua
condueta. Quem precisar deixe carta nes-
ta redacção, a A, M. (3384 S) J

FI 
senhor só, precisa de uma creada;

ordenado 20$; rua Gomes Scrpa n.
gi, até ás 11 lioras, com o sr. Lopes —
Piedade. (31G7 S) R

U~~M 
senhor deseja um connnodo paradescansar uma vez por semana, em

casa seria, da mais absoluta discrição. Cer-
tas a esta redacção, para A, líamos.

(5479 S) A

UMA 
senhora respeitável, precisa de

uma professora para leccionar portu-
guez nara interna, casa de tratamento;
trata-se na rua Tuyuty n, 60 — S. Chris-
tovão, bonde S. Januário. (3452 S) R

UMA 
moça. deseja empregar-se numa

casa - commerciai, como caixa ou mes-
mo caixeira. Quem qtúzer dirija-se á rua
Uruguayana n. ;, loja. c procurar por sr.
Armaiulo. (554C S) J

PENSÃO 
de 1» ordem, farta, variada e

com toucinho; dá-se i mesa e a do-
micilio; na rua Aristides Lobo n, 23. Tel.
2582, Villa. (8048 S) R

P~ 
IANO — Vende-íe um por 200$. pro-

prio para estudo; rua Erei Caneca n.
7, bazar, informa-se. (1867 S) S

RHEUMATISMO
do qualauer natureza e dores
em cerni. — KltlíUMATIXA,
de Adolpho Vasconcelios. —
27, rua da Quitanda. (J501S

PENSÃO 
¦— Fornece-se bem feita, de

casa de fomiiia; na rua do Cattete
n. 287. ('3'3 S) B
"DHARMACIA — Vende-se uma em ma-
JL gnüicas condições, pela metade dc jjeú
vator, devido ao dono não poder estar a
testa; trata-ee a roa da Quitanda n. 8,
loja, com o sr. José. (12JI S) R

PRECISA-SE 
de bons negociantes para

cartas de fianças, garante-«e um lucro
de 2:000$ a 3:0005 per mez; rua Alegre
n. 45 — Aldeia Campista. (34°6 S) R

UMA 
senhora muito honesta e de con-

fiança, branca, já com edade, com
uma filha crescida, que já ajuda, empre-
ga-se para serviços leves; entende dc cos-
turas e cozinha o trivial mediante peque-no ordenado; rua da Floresta n. 23 —
Catumby. (5517 S) J

UUGUENTO 
INDIANO é o unico de

effeito seguro e garantido para curar
o-s feridas novas e antigas, chagas, ulce-
ras, cancros venereos e tumores dc qual-
quer espécie; unicamente, n* rua de São
José n. 86. (1230 S) R

PENSÃO 
e commodos — Alugam-se a

casaca decentes e cavalheiros sérios;
excellentes aposentos, mobilados ou nSo;
com ou sem pcnsiot í rua do Rezende
R IS4. .C\55°5 S) J

Ulceras, empigens, £%*_ "r[
dc bexiga — Podero*a descoberta do pliar-
maceutico Orlando Belíort, com a qual
garante-se o resultado benéfico. Das 2 ás
6 da larde; rua Alegro 11. 45 — Aldeia
Campista. (.1404 S) R

VENDEM-SE 
gramophones e discos, sem-

pre novidades, successo. Constituição
n. 3Í, Feulhaber & C. Discos novos a
'% e }f__s__^- „ (J 38;). fi

MÉDICOS

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS

ESTÔMAGO — FIGADO — IH.
TBSTINOS — RINS — PÜLMOKS,
etc. Consultório: rua Rodrifo Silvai
n. 5. Teleph. 2.271, C. Das 2 is 4horas. Residência: travessa Torrei n,
17. Teleph. 4.265, Cent.

Consultas grati
Por me.

dicos
operado»

, -,-_ , res espa-eUUstasem moléstias dos OLHOSOUVIDOS, GARGANTA e NARIZ,enfermidades das senhora»/pelle,syphilis, venereas, blenorrhaglas adas vias genitaes e urinarias do ho-roem e da mulher. Todos os dUídas 3 as 6 horas da tarde. Rua no-drigp Silva n. 26,1- andar (entre As>semblía e 7 de Setembro). Consulto-no perfeitamente apparelhado coratodo o material preciso para os exa-mes e os tratamentos constantes dessas especialidades j 306

RAIOS X para o diagnostico e
tratamento das doenças
do estômago, intestino»,
ligado, pulmões, cora-

_  ção, rins, ossos, etc,
pelo DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua S. José,
39. das 2 as 4 (menos ás quarta-feiras).'_ A 

396|

Clinica de moléstias tias
senhoras e syphilis ~t.ZM
tencourt, parteiro, cura os tumores, dos
seios e do ventre, as moléstias das rias
urinarias, tenities, ss metrites, os corri,
mentos uterinos e veginae» e regular!»
a menstruaçJo por processo seu. Applica
o 606 e 914, com ou sem injecçao e ella
sem dor, trata a tuberculose e hérnia
(quehradura) sem operaçío. Consultório
Serfeitamente 

apparelhado; rua Rodrigo
ilv» 16, esquina da rua da Assembléa,

das 10 is 2 da tarde. Telephone o. 2.511:
residência: r. Senador Êuieliio n. 34Consultas grstis. (1381 S)
"nus. TEIXEIRA COTMBRiA e*->ABELARDO MARINHO Pelle,
syphilis, vias urinarias e mols. vene-
reas do homem e da mulher, 606 e 914, e
elin. medica, mol. de creanças; rua Sele
de Setembro 209, das 4 is 5 e 3 is 4.Tel. 165, C. (634 S) J

_____

DENTISTAS
DENTISTA 

_ 2$ooo mensaes pira obtu
ração a granito, platina, curativos,

desde o primeiro dia. Trabalhos de cha-
pa, coroes, pivot, etc, por preços mini,
mos e trabalhos garantidos, na Auxilia,
dora Medica, na nta dos Andradas n. 85,
sobrado, esquina da rua General Camara
teleph., Norte 3157. . (3843 S) J

DENTISTA
R. Baldas Von Plancltensteln
Esp. tm obturações a ouro. platina,

esmalte e extracções completamente
sem dôr; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e qualquer trabalho e acceita paga-
mentos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só até ás 3
horas. Rua Marechal Floriino Peiixoto
n. 41 (sobrado), proxi/no á rua Uru-
guayana.

DENTADURAS :
Compram-se dentaduras velhas, para

o aproveitamento da platina existente
nos dentes artiíiciaes; na rua Uru-
guayana, 3, sobrado, com o sr. Antônio.

(J =110)

IISTÂ AMERICANO
DR. C. FIGUEI-
REDO especialis
ta cm extracções

completamente
(em dor è outros trabalhos garantidos ;
systema aperfeiçoado, preços módicos, a
em prealaçSet, das 7 da manha1 ás 9 da
noite, rua do Hospício o. a», canto da
avenida Passos.

DENTISTA 
— Compra-se um reflector

electrko; avenida Rio Branco n. 151,
sala 7. Tel. 3566, Central. (1991 S) J

DENTISTA 
— Coroas do' o«'ro_.a..-i$,

6$ e 7$j cliajpas de vulcanitc a 9$;no ilaboratona da rua Uruguayana n.
3, sobrado. (3345 S) J

DENTISTA Heitor Corrêa,
especialista em
trabalhos a ou-
ro e dentes arti-

ciaes. Gabinete montado com apparc
lhos modernos de electricidade. Preços
módicos. Das 7 ás 6 horas. Domingos
até ás 3 horas. Travessa de S. Fran.
cisco de Paula, 12.

PARTEIRAS
PI&RTàaSômulliifr.T DR** II'" "* 

DE. ANDRADA,
cura, corrimentos, t hemorrhayiai e su«yen-
soes; de modo simples, evita a gravideznos casos indicados, fazendo apparecer _ o
incommodo, cem provocar hemoirhagía,
tendo como enfermeira mm. JOSEPHI-NA GALUNDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas diárias
grátis aos pobres. Acceita clientes em
pensão. Consultório e residência: rua do
lavradio n. 111, sobrado. (304 J) S

PARTEIRA — iJtatt
— Com longa pratica, trata de moles-
tias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido e garantido. Acceita
parturientes tm «ua residência, á rua
Camerino n. 105. 103 J

D A D TUTD _ 
Reis!" dip"mà5a*

JL XAlllJJllllX memtruaçao por
,, proceiso aeionU*fico e sem dor; trabalhos garantidos e pre-íos «o alcance de todos, sem o menor pt-ngo para a saude; trata de doença» doute.-o; rua General Caniara n. 110. Tel.n. 3-.168, Norte, próximo da avenida Cen.
tal. 'Consultas grátis. (118 S)

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da Maternidade, trata

das moléstias do utero e evita a gra-
videz. Acceita parturientes em pensãoe attende a chamados A qualquer hora.
Telephone n. 4589, Central, Rua Ge-
neral Caldwell n. 223. S. 470.

PARTEIRA i£i#r3
cina de Madrid, trata de todas as doen-
ças das senhoras c faz apparecer o in-
commodo, por processo scientifico e sem
dor nem o menor perigo para a saude; tra-
Galhos garantidos e preços ao alcance de
todos, Avenida Gomes Freire n. 77, tele*
phone n. 3.642 Central, consultas grátis.
Em frente ao theatro Republica.

(S 4«92) J
Partos. Moléstias das
Tratamento dos
abortos e suas con-
•equecias, dos cor-
rimemos, das coli-
cas utero-ovarianas e das regras irregulares
e prolongadas. Assembléa, $4, das ia ás 18.
Serviço do dr. Pedro 3!aga!hõcs. Telep.
1.009. Cent. (S547) R

SENHORAS

Professores e Professoras

GANHAR DINHEIRO -
Tendes algum desejo que apezar do

vosso esforço não conseguis realizar?
Sois infeliz em vossa familia ou em
commercio? Precisaes descobrir alguma
coisa que vos preoecupa? Fazer voltar
para vossa companhia alguém que se
tenha separado? Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo ou alguma moléstia?
Destruir algum malefício ? Recuperar
algum objecto que vos tenham roubado ?
Alcançar bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Revigorar a
potência? Augmentar a vida ou memo-
ria? Adivinhar numeros de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? Empre-
gae os ACCUMULADORES MEN-
TAES NUMEROS 5 « 6. Nada têm d«
feitiçaria ou contrario _ religião. E'
uma descoberta da influencia oceulta
da própria vontade, para dar ao magne-
tismo da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio da luneta em relação
á vista, ou como o phonographo que fala
por causa da voz que nelle foi grava-
da, como a da saturação da vontade nos
Accumuladores.

Todo o dinheiro que se gasta com os
Accumuladores recupera-se logo com
grande lucro I Numerosos attestados fa-
voraveis estão nos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado e são por nós
vendidos desde ha doze annos I Contra
factos não ha argumentos. Um Accumu-
lador sozinho dá resultado; mas os dois
(ns. s e- 6), quando estão reunidos em
poder da mesma pessoa, servem tambem
pana hypnotizar ou magnetizar, curar só
com a.mão.ou em distancia, emfim são
muito mais efficazes para qualquer fim.
PREÇO DE CADA UM 33$ooo.

Se não puderdes comprar já os Accumu-
ladores, cpmprae o Hypnotisiiio Afortu
tutntê, com o qual obtereis muitas coi
sas e que ci sta apenas toSooo.

Os pedidos de fora devem scr envia-
dos com os importâncias em vale postal
ou cartas dé valor registrado á — EA-
VVRENCE & C, rua da. Assembléa, 45,
Rio ,d« Janeiro, Dá-se grátis o Maga-
zine dò Dinheiro. J 893

PROFESSORA do Hneuas. dis-¦*- pondo do algumas horas, do
manhã, acceita altiiniias de fran-
cez, iuclez e allemão; preços mo-
dicos; rna da Carioca 47, sobrado.

(J 1315) 8

Mulheres Grávidas

Doenças Cura garantida
dS e rápida do

garganta osbejinta.
nariz (fetidez do nariz)

OUTidOS processo inteiramente
boca Q°vo.
Dr. Enrico de Lemos

professor livre dessa especiali-
dade na Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sobrado, das
12 ás 6 da tarde. J 5525
rtMAtTDTA — C"r» reifriadot,
lirmUAlA constípacSti com ít-
br«, brondhites « asthma. Preço, i|ooo.
Deposito: Pharmacia Rodrigues, rua
Marechal Eloriano n. 99. (íoc* 5) R.

T__._.__. ~ Ímw desde soo réis, ióPonto a jour, „ rua 7 it Setern.
bro a 95, i* «ndar. (»?S) S

Quem deesjar ver-w llvr»
dos atrazos
da vida, sa-

ber o pen-
samento de pessoa de amizade, attrahir
amor e bons negócios, ter felicidade no
commercio. tratar todas as ; doen-
tas, obter o que desejar, por mais diffi-
cil que seja, por trabalhos scientificose
garantidos, dirija-se a João Knto da
Silva, em sua propriedade, á rua (lo
Cupertino numero 7, estação de Quin-
tino Bocayuva, -enviando envelqppe, sei-
lado e subscriptado para resposta e con-
sulta todos os dias, das 8 ás 9 'horas da
noile, no gabinete 2$ooo; com talisman
5$ooo; por escripto, io$ooo; com tahs-
man, 15$ a 25$ooo; realizasse o que de-
sejarem, por mais difficil que seja
em qualquer distancia ou Estado. Go-
norrhéa chronica e impotente, cura ga-
rantida. (J 5«30

lgg»CBWW»X>*>MBRjMir?

1 Tlflkw

Toda mulher grávida deve usar, antes
do parto, O PUOTECTQR.

Terá um parto rápido e feliz, forta-
leco e tonifica o feto, evita os henior-
rhogias, as incitações, a salivaçao abun-
dante, os vômitos, a prisão dc ventre e
o aborto. Usado ainda depois do parto,
augnienta consideravelmente o leite ma-
terno. EXIJAM o nome de ERVEDO-
SA 6- DANNBR.

A' venda em -todas boas ipharmacias
c drogarias. Depositários: GRANADO
_ COMPANHIA — Rua Primeiro dc
Março n. 14, Rio de Janeiro. S 1712

TpQDfPTTA — Mme. Marie, previ-Cji_r__.il t\ „-e is (mas ci:entj.s e
amigaã, que continua a residir na rua do
Mattoso 11, 33, próximo á praça da Ban-
deira. (3038 S) J

Dr. von Dollinger da
ívl*íiríl ^° ^osP- d'1 BeneficênciaHMí aj>n> Portugueza e com estagio
na Real Universidade de Berlim. Do-
enças do rim (exames com a luz). Ci-
rurgia, cura radical das hérnias, he-
morrhoidcs, estreitamentos da urethra.
Operações sem chloroformio e com a
ancstlicâia regional. Mem de Sá io,
sobrado. 11 ás 12 e ás 3 i|z. Telc-
plione 4.810, Central.

Pãrrnrnflnre ~ Diz tu(1° com cla-v^artomdnie reza 0 que se dese.
ja saber. Mudou-se da rua Constituição
11. 29, para á rua General Camara 248,
sobrado. (851 S) S

r>ínripirni — Empresta-se so|, hypo-l-rmiKllU tIiectls de prédios, qual-
quer quantia, a juros e condições que se
tratarem; rua Theopliilo Ottoni n. 8.1, Io
andar, fundos. (862 S) S

Zumbidos dos Ouvidos Sõ
pelo Dr. Neves da Rocha, com
exito seguro, dos zumbidos dos
ouvidos, pela massagem vibra-
toria, pelas correntes continuas
e pelas correntes de alta frequen-
cia. Os zumbidos diminuem logo
na primeira applicação e acabam
desapparecendo completamente.
Consultas de primeira classe da
1 ás 4 horas da tardo. Consultas
de segunda classe das 10 ás 12
da manhã. — Avenida Rio
Branco 90 A 2117

109 Raa Marechal Floriano, 109
Canto da Avenida Passos"ultimas

novidades
em calçados

unos
para homens

senhoras
e

creanças
18$ e 20$, borzeguins de
casimira e pellica «nve*

Aizada, artigos finos e da moda,

UIiTISIA NOVIDADE

16S000 e.l8$000 ~ Sapatos de pel-lica envernlzada « magis,
com 2 e 3 fivelinhaa ao lado.

18S000 e 2°$°°° ~ C"C9 sapato»de .pellica envernizada com
uma fivelinha no peita do pé e salto
Luiz XV.

OSflOO I0$ e I2$ Sapatos de vellu-
SUjlVVV j^ com t;rks no pejt0 (|0

fé ou pulseira, artigo moderno, custam
nas outras casas 15$ e i6$ooo.

PREDIO EM BOTAFOGO
LEILÃO EM i2 DE AGOSTO

Vende-se «11 leilão, no dia 13 (|0:corrente, ás 4 i|a lioras, o predio _•nia D. .Mariaona ns. 56 e 58, por au-torização do an. juiz dia Provedoria aRoskfuos, para encerramento do inven-*
tario.

O predio ê _e construcção moder-i
na, seu terreno mede de -testada 17 .j,
metros . de extensão 64 metros.

Raras vezes se cocootra acrmisiçãíi
nestas "conduções, em local tão apreci.i-
do; para informações com o leiloeiro
Eíviro Caldas, á rua do Hospicio o. 84,

\B. 344Í)

16$000

FABRICA DE CAMISAS
Precisa-se de tini hábil cortador de!

camisas, ceroutas c pyjamas. Carta 4esta redacçJo Indicando referencias
ordenado e de que habilitações dispõe.
Iniciaes A. X. (3802 J.)J

LEITE DE MAMÃO
Compra-se qualquer quantidade, a

rua Real Grandeza, 115. (R. 341^

SITIO
Vende-se um excellente e tem situa-*

do, com doze alqueires de terra, pro-ximo a Mendes, tondo boa agua c casa
de morada. Possue animaes o pasto,
um moinho, cafezal e arvores frutife-
ras. Preço módico. 'Para informar, dr.
Odilon, tcSephone 401 Norte, das ia
és 15 horas. (iR. 3427);

PoKollnC — pede-se ás exatas, se-
ValICllUa nlioras e senhoritas, Jun-
tac os vossos ca1>el!o3 critdosi e mandae
fazer qualquer trabalho tia. officina parti-
cular, a qual se acha na rua do Rezende
113. Bonde Silva Manoel ANTÔNIO
PUPAK, cabelleireiro.

RAÚNA

trala-se com
brevidade,

mesmo ¦ sem
certidões, ci-

Casamentos
vil, 25$, e religioso. 20Í, em 24 horas
na forma da lei, inventários c justifica-
ções. etc, com Bruno Schegue, á nia Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
lendcm-se a tramados a qualquer hora.
Telephone n. 4.542, Central. S 1964

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio de Andrade, com pratica dos
hospitaes da Europa, evita a gravidez por
indicação scientifica, sem prej'udicar o or-
ganismo. Hemorrliagias, suspensão, etc.
Hesidcncia e cons.: rua Sete de Selem*
bro ri. 166, sobrado, das 9 ás 11 e de 1
ás 4. Telephone 1.591, Central. Consultas
grátis. (R IM»)

Pfil MUNA Tintura ideal ga-LULUturm, rantiida) para res.
tituir ao cabello a sua côr original pre-
ta 011 castanha, — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais 2$ooo. Deposito geral, rua
7 de Setembro 11. 127. — R. KANITZ.

'¦¦ii ¦"'¦¦ ' ¦¦' »" '

Fraquezas genitaes
IMPOTÊNCIA

GHXITAMNA, do
Adolpho Vasconcelios*

27 — Rua ila Quitnnda — 27

(J 5017)

Perolina Esmalte -pS, 
%

tdquire e conserva a belleza da pelle, ap-
provado pelo Instituto de Belleza dc Pa-
ris, premiado 11a Exposição de MiCano.
Preço 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-
LINA, suave e embcllezador. Preço 4Í.
Exijam estea preparados, á venda em to-
das as pertumarias e no deposito deste e
de outros preparados, á rua Sete de Se-
tembro n. 209, sobrado. (154O A

GONORRHÉAS chronicas e
lecen t es.
Quereis fi-
car radi -

calmente curado em poucos dias? Pro-
curae informações com o sr. Feijo, que
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo; rua
Theophilo Ottoni 167. R 54

jÕLHA
T_/0fí_?£-

\f__ ^gf§pf§i9

119
Onrives

RIO

SYPHILIS e sua-3 conseqüências.
Cura radical, injecções
completamente INDO-
LORES, de lua pre-
paraçüo. App. 606 e

914, Assembléa n. 54, das 12 ás 18 ho-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MAGA-
ihRES. Teloplione i.ooo. C. (8548 S)R

Gravidez?:^?,™
jector — Nanterre. Facll
commodo e hygienico.

FRANCEZ 
— I.içôes theoricas e prali-cas, em casa do alumno. Informações

no consultório do cirurgião denti-sta Syl*
vio Travassos, . rua Chile a;, 1», ús se-
guudas, quarlcs e sextas, das 2 ás 6 hs.

(136 S) S

|*| _f\ I ___mmw pratico, Mr. Pe.
I __l__.__.t_.__. tcr Siisnle ensinar"m -Tf* mmmm em sen mezes, 10$

mensaes. Largo dc S. Francisco 36 e rua
da Carioca 5;, i° andar. Vae a domicílio,
por preços módicos. (8180 S) J

INGLEZ, 
francez, portuguez, aulas e li-

ç6es partitíulares (methodo Berlitz) ;
preço módico; rua da Alfândega n. 199,
sobrado. (94S0 S) J

| « ¦¦¦ ¦ bib e outras matenas, por
ti I I IVl methodo rápido e fa-_mr. _ IIWS dli professor ],abiUu.

do, leccior.a em sua reâidencia e prepara
candidatos a examea; na rua do Mattoso
n. 33- Desde 10$ mensaes.. (3237 S) J

DOENÇAS 00 APPARELHO DÍOES-
TIVO E DO SYSTEMA NERVOSO—

, DR. RENATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa-
culdatlt.- Exames pelos
raios Xr do estômago.
Intestinos, coração, pui-
mões,etc. Oura da astSt-
ma. — Rua S. José 39, de
2 ás 4, (menos ás quartas-
jeiras). Grátis aos pobres
ás 12 horas.
IlAMAUAA

,TU5

EÇOXS de írançais — Mme. Guion.
i Rua S. José n. 5J, Io andar.

(3125 S) J

PIANO, 
violino - bandolim — Profes-

sor. Cartas por íavor oesl» redacçSo,
e»r» .Vian-' —-—..(j° S) 8

IIamau
Üüiiü.1

curam-se fácil ecom
plôtsníBntâ sõrú dor
com LYSOL1NA do
Pliarmaceutico Jovi
no dos Santos. De
posito geral: H.Acre

38, Teleph. norte 3265. Preço 3S00O* 
S230

venereos

"RlIprrrir-irlariA — Instal!>Ções e con-
econômicos e garantidos. H. Teixeira.
Telephone, Central 5535; na Pedro Ame-
riço, Sc—Çatle» U?j SJ S

GEste 

maravilhoso tônico,
unico que faz nascer cabellos
e sumir a caspa por completo.

Vende-se na perfumaria Nu-
nes, largo de São Francisco de Paula
n. 25. (B 1313)

CATARATA Gura da cata_
uainunifl,,, -_)__ p0r pro.
cesso operatorio seguro.qualquer
que seja a edade do doente, pelo
Dr. Neves da Rocha, oculista com
longa pratica de sua especiali-
dade no paiz e nos hospitaes de
Berlim, Vienna, Paris- e Lon-
dres; medico de diversos hospi-
taes desta cidade. Avonida Rio
Branco, 90, das 10 ás 12 e de 1 ás
4 horas. Honorários moderados.
Dispõe de aposentos para hospe-
dar doentes que queiram estar
sob sua completa direcçâo.

A 1125

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem e gozar saude?

Só no Café e Rcstaurant Rio Branco,
rua Marechal Floriano n. 195, aberto
dia e noite.

ENGENHEIRO NEIVA .
Vende-se dois loles de terra, de

12 1J2 por 50 cada um, perto da esta-
ção; trala-se na nadaria Itatcana, cm
Maxambomba. R i8no

PREDIO
Aluga-se a familia de 'tratamento o

da rua Gonçalves Crespo n. 53, trans-
versai á rua Campos Salles; para tra-
tar, no mesmo. (1326 J

TERRENOS A PRESTAÇÕES
BOTAFOGO

Trata-se na rua Sete de Setembro
n. 112. i° andar, das 12 ás 2 horas, com
Eduardo. J 2032

Mobilia, sala de jantar
Vcndc-se uma, da fabrica Red-Slar,

em perfeito estado, modelo pequeno;
rua Senador Dantas, 45, pavimento
terreo. S. 1841.

8$5Ü0 I0$000 e i2$°°o, sapatos de"• v verniz, para senhoras, ar-
tigo moderno, entrada baixa ou cotn
tiras no peito do pé, saltos de couro ou
alto,

5ÜS000 e 6* ~ Sapatos de lona bran-«fipvyv c!1( sait09 bajx0 ou an04<
com tiras no peito do pé, para senho-
ras.

15$, MfOMp^jre
fantasia, artigo fino c moderno parihomens.

6S000 B°r«Kuhis de oezciro, preto,artigo forte, próprio para
colleeio. de 27 a 33.

2S000 e 2*2-00. - Chinellos de be-
¦" zerrmho, bclbotina ou ama-

rellos, a ponto, muito fortes*

2 000 ,aPal05> com 6alt03 hrancos," amarellos oii «nverniiados,
de 17 a 27.

ALPERCATAS
Be 17 a 27 3S500

„" 28 a 33 48000" 33 a 40 58500
Para o Interior, mais 18000 o pav

Ultimas novidades em sapatos para
senhoras.

A CASA LUCAS AO POBLIGO
Cremos de nciso dever prevenir ot con-

•umidorei que em virtude do «xito aloan-
íado pela nossa »

Oh âr hh ^W ____
ikS ¦ Cg^i ¦ J_m

têm appcrecldo 1 vcin, por pretos mailvantajosos numerosas imitações que, embora
tenham íim brilho parecido, sua intensidade
«Pparente desapparcce rapidamonte, sendo o
Beu consumo egual ao' de qualquer outralâmpada de filamento de metal.

Por isso, nuem desejar uma lâmpada de
tia ' watt", deve comprar somente em casade toda garantia ou comutando ante 09apparellios - economia real da tampada quelhe oífereçàin. _ Avenida Pasioi, 36 « 38—UICAS & C.

Doenças 6a pelle e venereas —
Physiotberapia

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador e dl-
rector do Instituto Dermotherapico iro
Porto (Fartugal).Tratamento dai doen-

Sas 
da pelle e syphiliticaB. ApplicacSo

os agentes physico-naturaes (electrici-
dade, raios X, radiitm, calor, etc), no
tratamento das moléstias chronicai e
nervosas: cons.: rua da Alfândega n.
95. da* a ás 4 horas.

"Ml LA"

MODISTA
Com officina e escola de corte. Cor-

ta-sc moldes e ensina-se . cortar sob
medida por qualquer figurino. Rosalina
do Nascimento. Attende a domicilio.
Faz vestidos elegantes e com a maxima
perfeição por preços razoáveis. 55, rua
da Relação, 55- Telephone 3, Central—
Rio de Janeiro. 23S0 J

PROFESSOR DE INGLEZ
Lições praticas e theoricas, duas

vezes por semana. 5$ooo mensaes. Rua
Mariz e Barros n. 346, casa 5.

J. 7»'3-

AUTOMÓVEL POPE
Vcnde-sc 11111 doiible phaeton, licenças

pagas, perfeito estado; ver e tratar com
Bahiano, Garage Fluminense, r. Mariz
e Barros 11. 205. (1859 S)

SALA DE JANTAR
Vende-se uma mobilia sala de jantar

muito clara, com 16 peças. Rua Frei
Caneca, n. 11 sobrado. (1868 S

MEYER
Passa-se o contrato de uma boa casa

para negocio; na roa Dr. Dia9 da
Cruz, está alugada. Trata-se a rua
Cachamby 11. 158, Meyer. 1S73 J

CACHORÜHOS
Vendem-se Tcnerifes, legitimos; ma

Paraná n. 1, S. Christovão. J, 3180.

CASA
Vende-se uma, í.a rua S. Paulo, lo-

gar saluberrimo. com 4 quartos, 3 sa-
Ias, copa. cozinha, dispensa, banheiro,
com banheira com agua quente c fria,
W. C. com todo preceito de hygiene,
em centro dc terreno com jardim na
frente e dos lados com varanda c quin-
tal, todo illuminado _ luz electrica por
25 contos. Trala-se com o sr. Abüio,
rua Vinte e Quatro de Maio n. 306,
E. Sampaio. (R 3204)

Cofre para escriplorio
Compra-se uui usado cm boas condi-

ções. Respostas á B, C. S., neste jor-
nal. (R 3174

UM SENHOR
chegado dc fora, di consultas sobre nc-
gocios c protege 03 mysterios da vida;
rua Senador Euzebio n. 64, sobrado.

AUTOMÓVEL
Vende-se um "Americano", força de

30 cavallos, todo reformado, prompto
para trabalhar. Tmtar com o Valen-
tim, na Garage Ideal, rua Silveira Mar-
Ü*'-  '"-— -wíJ 3107).

Brilhantina concreta com petróleo,
deliciosamente perfumada com pene-
tranle e escolhida essência, dá brilho
e firma a côr do cabello, ao contrario
das demais brillianíinas que tornam os
cabellos russos. Vidro, 3$ooo. Pelo
Correio, 4$ooo. N'a "A' Garrafa Gran-
de". Rua Uruguayana, 66. A 1785

Combustível Ideal
Lenha em tocos para fogão cconomi-

co, entrega-se cm domicilio.

TEIXEIRA CORTES & C,
TELBPHOXE 43 — VULA

Homoeopalhicos videntes
A todos que soífrem de qualquer mo-

lestia, esta aociedade beneficente for-
niece, GlRA'jjUITAMiENTE, diagnostioo
da moléstia. Só mandar o nome, edade,
residência e 'profissão. Caixa postal nu-
mero 1.027, Rio de Janeiro. Sello para
a resposta. 108 J

DR. VIVEIROS
Consultas n.i pharmacia, Mallet, nas

segundas e sexta-feiras, da 1 ás 3 da
tarde, á r. Frei Caneca 52. Telephone
C 105*. 101 J

Pharmacia e drogaria
Vende-se, em um dos melhores pon-tos do centro da cidade, com optimo

sòrtimento, c as formulas da casa, to-
das já bem conhecidas. Condições c
motivos se dirá aos pretendentes; tra-
ta-se com o sr. Galvão, rua Uruguaya-
na, 119, pliarmacia. S. 3257.

i suas eomplicasSes. Cura radical poiproce»-os aeijuros rápidos. Dr. JOÃOABP.EU. Das 8 ás ii e dai 1] is 18luirai: fl*. rna d« 8. Pedro, 64.

OURO A 1$800 A GRAMMA
PIVATINA 08200

Prata 30 a 60 rs. a gramma, bri-
lhantes, cautelas do Monte Soccorro e
de casas de penhores, compram-se á
rua do Hospicio n, 216, hoje Bueno»
Aires, única casa que melhor paga.

(M 5566)

APÓLICES
Perderam-se as apoiices de 1 :ooo$ooo

de n. 278.083, de joo$ de ns. 384 e
Í41 e de 200$ de ns. 2.316, 2.337 e
2.473 todas de juro de 5 •[•. cmittidas
em 1915. para liquidar os compromis-
íos do Thesouro, ein papel, anteriores
a 1915. averbadas em nome da Compa-
nhia da Estrada de Ferro nordeste do
Brasil. Rio de Janeiro, 27 de julho de
1916. — O presidente, Joaquim Macha-
do de Mello. R g82i

Sala de frente na rua G. Dias
• Aluga-se a do terceiro andar do pre-dio n. 30 (ha elevador e luz electrica).

Irata-se no quinto andar, cem Mme.Bowíon-  - --— o S. ja;.o.

SALA MOBILADA
Aluga-se uma esplendida sala e m.

quarto, com ou sem pensão, cm casa,
de familia, á rua do Rezende 73.

(U. 3-Pü)

Bom negocio de oceasião
VAJÍEJO DE CIGARROS

Traspassa-se urgente e por preç»vantajoso, um varejo de cigarros 'bem
localizado c fazendo regular negocio.
Informações na rua do Cattete 289,
largo do Machado, telephone 5110 Cen-
*___ (K. 3-140)

PALACETE
Aluga-sc o grande palacete da rua

Haddock Lobo 135, tem grandes salas,
bons quartos, copa. cozinha, banheiro
d'agna quente, esplemlido banheiro dc
natação, garage e grande chácara.
Pôde se^ visto das 2 ás 5 ti'., trata-se
no próprio predio, (B. 3435)

AS PESSOAS DE COR
Conseguem tornar os seus cabellos

lisos, por mais ondulados ou encrespa-
doi que sejam, com o Lysodor, que é
infallivel. A' venda em todas as perfu-
marias de i" ordem e na "A' Garrafa
Grande", á rua Uruguayana, 66 e Ave-
nida Passos 106.

PERESTRELLO Sc FILHO
Vidro 3$ooo, pelo Correio 4$ooo.
Em Nictheroy, drogaria Barcellos.

R 176^

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

AfProvuda e premiada eom medalha
de ouro

Infallivel nas empigens, darthros
•amas, lepra, comichões, ulceras, eeze-
mas, pannos, feridas, frieiras e todas o;
moléstias da pelle. Pote 1*500. Depo-
lito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 43 e Sete de Setembro. 81.

(R 53)

COMPRA-SE UM PREDIO
Subúrbios, até -Mcyer, próximo á es«

tação, com quatro quartos e demais ac-
commodaçõcs. Negocio directo com o
pretendente, á rua Lins de Vasconcel-
los 11. 29, Engenho Novo. Até ao meio-
dia. (J 3218

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-
lha de ouro,. Curam: prisão de ventre,
dores de caneca vômitos, doenças do
figado, rins e rheumatismo. N5o pro-duzem eólicas. Preço, 1*500.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua dos
Andradas 4;; i tua Sete de Setembro
Bi 8: t 99, i" de Março 10 e Assam-
bléa 34, Fabrica: Pharmacia Santoi
Silva, rua Dr. Aristidet Lobo 11. 219.
Telephone n. 1.400. Villa. joj8

CASA EM RAMOS .
Vende-se uma bem localizada, com

terreno, jardim, uma bella vista, oom
agua, elcctricidade, banheiro de ferro
esmaltado, W. C, Ires quartos, duat
aalas ? cozinha, & rua 'Miguel Ferreira;
para informações, na Casa Merino, i
rua du Ouvidor n. 163, coon Fernando.

J. iS74-

Pessarios Wiikerson
E' ò unico meio de evitar radicaW

mente a gravidez, pelo espaço que se
pretenda.

Estes Pessarios, além dc serem um
preservativo efficaz das doenças ven«-
reas, são ao mesmo tempo de tuna
grande utilidade para a cura da leu-
çorrhéa (.Flores brancas) ou qualquerinflammação do utero.

Vende-se nas pharmacias e drogarias
}., Rodrigues &¦ Comp., rua Gonçalves
Dias n. 59; Alfredo de Carvalho Sr
Comp., rua Primeiro de 'Março 11. 10,
e nas demais pharmacias e drogarias doBrasil. =. J. I3S8.

COMPRA-SE
dentes dc dentaduras velhas e todo
apparelho de boca cm ouro e platina,
qualquer porção, paga-se bem; Avenida
Central 138, i° andar, com o sr. San-
tiago. íu8o J)

A CASA MUNIZ
Aluga um espaçoso escriptorio com

dois compartinientos, por 70$üoo. Ou-
vidor 71.

OURO
Pmt.i. brilhantes, cautelas do Mont»

de Socorro, compram-se; na praça TI-
radentes 64, Casa Garcia,

LUSTRE PARA ENGOMMADOS
O "Brilho Mágico" communica um

extraordinário lustre a camisas, punho»,
collarinhos e a qualquer peça de roupa
Endurece e prolonga a duração dos te-
cidos.

Vidro 1S000. Pelo Correio, 2$ooo.
Na "A' Garrafa Grande", rua Uru-
gusyana, 66. \ ,?si

Convém a todos
saber que o "Tridigeslivo Cruz", é s
unico remedio approvido pela Dire-
ctoria de Saude Ptibliia, que cura as
moléstias do estômago e intestinos.

VICTORIA E PARELHA
Compra-se uma victoria em bom es-

tado, com boa parclha de cavalllos, ou
sem a parelha; ou carro e parclha sc-
paradamente. Offertas por escripto a
Pinto, Lopes & C, rua Floriano Fei-
xoto 174,

JOGO DO BICHO
JlctUodo pelo aunl minou so po»

ilerA perder neste joco, feito sob
cálculos inatliemmticos; omia-so
pelo correio inediniito 2$ em
sello ou rstnnipjllins; cartas A
Archimedes nesto jornal. (J1780)

UZINAS
Mecânico, conhecedor e com muito»

annos de pratica dc uzinas de assucar
e de officinas de Estrada de Ferro, de-
seja collocação de chefe, ptjdcndo apre-
sentar attestados de suas aptidões. Quem
precisar, dirifir carta a J. Castro, rua
Clarimundo dç Mello n. 704. Quintino

%
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IS SENHORAS
e SENHORITAS CARIOCAS

_ Quanto gastacs annualmcnte com

Vossos vestidos c vossos chapéos ?

Uma somma considerável, c nem

sempre ficaes bem servidas.
.Pois bem, com a 5' .arte do 1ue

gastacs cm um anno ficarcis habilita-

das para sempre a fazer, vós mesmas,

com todo o chie, vossos vestidos c

vossos chapéos, c as respectivas flores

para cnfeital-os.
Centenas de senhoras iá tem ali se

proparado o estão contentissimas.
¦ Experimenta.'

Avenida Rio Branco 106-108

EMPRESTA-SE
,_MIIM<ES-_..IOS: sob hypolliccas,

promissórias, avisos ou contas do go-
.verno, alugueis de prédios, penhor roer-
.cantil, heranças . 'todos os negócios
comnierciacs e de advocacia. Rua da
[Alfândega, 4 . «ala 9 (entrada _ pelo
,elevador), dc ia ás 13 e 15 as 16
Qioras. -{* 3439*

PO' BA PÉRSIA
URRAFA &RANBE

Este celebre e afamado pá, pelos seus reaes effcitos na mortandade, dai
pulga3, percevejos, mosquitos, formigas, baratas, lagartas, piolhos, bicheiras a
coceiras dos animao, tem conquistado o primeiro logar entre todos os mie-
cticid. _.

Tornou-ie um indispensável familiar.
Não suja a roupa. NSo í venenoso. Seu aroma em nada prejudica a

saudc. Pôde jolvilharee na cama de qualquer creança se. perturbar-lha o

No rot-ilo vão Indicados os differentes modo» de applicação. conforme »
ospecie de insectos que se queira íestr'uir. „'.„_»__ _ _4*t

O que convém . procurar o PO' DA PÉRSIA UA GARRAFA GRAN-
DE « para obtel-o, o imico meio é dirigir-se a nós.

Nosso PO' DA PÉRSIA 6 preparado unicamenta com as flores frescas das
plantas e nao í para se comparar com o pó de acção quasi nulla, feito das
raízes ou da planta toda, quando não o é com substancias offensivas a saude.

Cuidado cem as IMITAÇÕES BARATAS (inertes ou prejudiciaes a saude
e á roupa). ¦ „. j - • %Sempre que os fregue-cs se tém queixado de que o Po ds rersia nao
dá resultado, tem-se verificado que não compraram o verdadeiro FU UA
PÉRSIA DA GARRAFA GRANDE. „-_-,.

ATTENÇÃO — Em todas as latas cem o PO' DA PÉRSIA vae «u*
dado um rotulo com a seguinte marca registrada

HYPNO-MAGNETISMO
Quereis adqúiril-n rapidamente?
Tomae o curso do professor KAU1K,

tn unico conhecedor dos processos in-

«lianos que garante com oito lições ja
(poderdes influenciar e dominar os ou-
itros. lí' o unico caminho ipara o vosso
suecesso na vida. Lições tlieoricas nos
«lias uteis, c praticas aos domingos —

IRtia iMaris c Barros n. 87. ¦*• 34°5*

QUEDAS 0'AGUA
iForiicccm-se instnicções, illustradas

com gravuras, para medição dos volu-
ines das quedas d'agua c forças que
possam produzir, cm termos tao claros
<tuc .pessoas mesmo estranhas a prolis-
isão d.* engenheiro poderão tomar todas
as medidas 11- local que forem neces-
sarias para o respectivo calculo, -.ar-

1a. ao engenheiro Souza Continuo, rua
Capitão Salomão n. 23. Uotafogo.

J. 5051*

|^**íf^"__™^

MOVEIS
GRANDES REDUCÇOES nos pre-

ços como sejam: camas para solteiro,
25$ a 3S$; ditas ristori, para casados,
40$ e 45$; lavaitoriot inglezes, 50$;
toilettes commodas. 100$ e 105$; guar-
da-vestidos, 35$ e 45$; guarda-louças,
35$ e 45$ooo; guarda-pratos, supe*
riores, 110$ e 120$; guarda-vestidos de
desarmar, 100$ e 110?; mesas elásticas,
50$ e 55$; mobilias estofadas, 130*$,
140$ e 180$; ditas Sul-Anierica, 100Í e
110$; cadeiras para sala ou quarto,
75$ e 80$; cadeiras de balanço, 35*.. e
40); dormitórios, 420$ e 450$, supeno-
res em arte e fantasias belgas e estylo
allemão, 500$ e 510$; diversos modelos
a escolher; sala de jantar, 380$ e 400?;
ditos estylo allemão, 390$; superiores
de fantasia, crystaes e cadeiras de cou*
ro, 830$; camas de arame, 10$ e 12$;
colchões de crina, 12$ e 25$; capim,
3$ a 10$; e tudo novo e de primeira
qualidade ao

LEÃO DOS MARES
110—LARGO DA LAPA—110

— Pecam catalogo» —

COMMODOS
Em casa de senhora de tratamento,

no centro ou immediações, necessita-se
de dois commodos mobilados e com
pensão, para uma senhora só e seu fi-
lho.

'Dirigir carta com prcfco e mais in-
formações, a — C. D. — neste jor-
nal. (M 3338

Em todo o Brasil
ÁLBUM MUSICAL

'. _. RUA S. PEDRO N. 249 ,
•J. Bulhões & Masson, 7 bellissima

novidades musicaes por 2$. Clássico
cinin. dansa: Quem desejar o "A,
bum , basta nos enviar um vale pos-'tal,. 2$, immediatamente receberá o"Álbum Musical" registrado pelo cor
rcio, isto comprehendido em todo o
Brasil.

iRIO DE JANEIRO (M334

CURSO DE MUSICA
Na Avenida Rio Branco n. 137, •«-

gundo andar, acha-se aberto o curso de
musica de Mme. Seguin.

PROFESSORES: Dc canto, Mme.
Seguin, discípula de Isnardon, do Con-
servatorio Nacional, de Paris; dc pia-
no, Arthur Napolcão, do Instituto Na-

de violino e solfe-
do Instituto Ben-

3_J_to tome rememos
Não estrague seu es-

tomago
NÃO SE SENTE BEM?

Escreva 011 consulto pes*soalnioiitê, hoje mesmo, o
cional de Musica.
jo, V. Cernichiaro,
jamin Constant.
Inscripções diárias das 2 ás 4 lioras

AO PURLICO
O oleo do cabello, em geral, suja s

gola dos casacos; para remover este
mal basta applicar o Electric Japonez,
que além disto tira toda c qualquer
mancha de oleo, piche, gordura, etc.
Vidro i$500. Casa Bazin. A. Cen-
trai 131 e nas perfumarias. (J. 812)
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Dr. M. T. S
1UARB0DA CARIO-A, 12

1' iniciar

Rio deJaueiro
Cura rápida e radical

Consultas dns O d:i inanli.
ús 7 da noite.

M 337»

ACTOS _s1TJ__T-__l_3__:?,ES

MiVi.OA. itJ_.C_l-.Tl_ A DA

Portanto, rejeitem as latas que não tiverem, esta marcfc registrada
rotulo, como não tondo saido da casa Garrafa Grande.

I.ata 2$ooo, seis por io$ooo c doze por ao$ooo. Remette-ae pelo Correio
1 laia por 3$ooo, sris por 12*500 e doze po r 25$ooo.

A' GARBAFA GRANDE
66 RUA URUGUAYANA 66

Perestrello _i Filho.
A 515

PHOTOGRAPHIA
• BÀRTOS DIAS participa aos seus

amigos e freguezes que acaba de rece-

ber um novo e variado sortimento de

apparelhos .phologiaph-icos c accesso-

dos, dos .prineipaes fabricantes curo-

meus c americanos c que esta vendendo

inor preços que desafiam qua quer con-

vorreucia. Installações completas para

iphotogravura, cinciiialographia e nu-

wophotographia. Devido as condições

aqormaes não distribuc catalogo po-
fornece preços correntes a quem

Rua Gonçalves '.Dias 11. 5=-
— Rio de janeiro. J. 5504¦

Tem.
solicitar.
'sobrado

DENTISTA
Vcndc-se um bom consultório ele-

ctro-dentário, com boa clientela, instai-
lado eni optimo ponto. Tratar com o
sr, Miranda, largo da Carioca 11. 11,

S. 1832.

CASA MOBILADA
¦Aluga-se para familia de tratamento

a esplendida casa 11. .-i da rua Vo-
Unitários da Pátria, i _dc ser vista to-
do3 os dias das 10 ás 12 c das 15 ás
18 horas. ( 13». J

^Mar__M-M-__-_-fcM*^MW***jJ***

BS______*^__i____________-__________F__l

__i!_*____P_________^*H____________K^
___r______L____fHB___________*___P_3

Mario Joaquim da
Silva

t Luiza Joaquina da Conceição,
seus filhos e sua nora, convidam
¦todos os seus amigos para assis-
tir á missa de 7° dia de seu fi-
lho, MARIO JOAQUIM DA

SILVA, na matriz da Gloria, amanhã,
sexta-feira, 11 do corrente, ás 8 lioras,
coníessando-se desde já agradecidos.

' - (J 5518
__*B___B______B__________H

PÊNDULA Bil"

Maria Augusta de Vi-
lhena TorresI

José Pereira da Fonse-
ca SobrinhoI

1-19. IMJA DA QUITANDA, 140
RBIiOJOAIUA UUOUTlíHIA

—Especialidade em concertos <Io relouios c joins a preços módicos—
Grniíde sortimento ile .rliHrios Visin, Torre u outras^qualiandes

"CíilIHS M*_!.HONN_T__" — Joins o relouios u nrestii.ocs semanaes
do 5.SO00. — KECEI-KM-SE ASSKiSiAT IJUAiJ.

Professor elementar
"Precisa-se 

de uni estudante que de-

r,eie lcccionar o portuguez a um mem-
110 de dez annos, em sua residência.
Cartas na redacção desla folha 'as mi-

ciaes A. Ii. -**• ______

URGENTE
' 

Precisa-se dc tres ou quatro appar-

Kamentos ricamente mobilados, cm casa

de familia de tratamento ou indepen-

«lente. Pede o. favor de deixar carta

aiostc escriptorio, com as
c r.

iniciaes 15.
R. 3415*

APOSENTO
Uma senhora com uma menina deseja

•encontrar em casa de família dc trata-

intento c respeito e que não lenha mais

inquilinos, um aposento com

pensão. Nas immediações dc
-'I.obo e Estaçio de Sa ou S. Christovão
c inmicdiaç-es. Carlas .para o escripto-
rio desla folha a S. A. IJ 5-541

ou sem
Haddock

BOTEQUIM e RESTAURANTE
Tvaspassa-se um bem montado e bem

localizado. Contrato longo e em logar
central. Para informações com os srs.
Delphim Coelho & Comp., rua da As-
sembléa 11. 58, 60. ,.ia<3 

GRANDE ARMAZEM NO LARGO DA LAPA
AluEii-se este vasto nrinnzem situailo nn vim Viscondo de Mavnn-

Biiape 11. 5, próprio pnra íestiuiriiiil, bnr, botequim, confeitaria.
ciiuMiiii 011 outro negocio limpo. _!rata-se nn Compiiniiii» Cervejaria
Itiulimn, run Visconde dc Saptieáliy 11. 200.

ADVOGADO COMMERCIAL
Fallencias, concordatas, cobranças de

contas c notas promissórias, minutas
de contratos e distractos, penhoras,
despejos, etc. Com o dr. A. Leal. Rua
da Quitanda 11. 50, sobrado. Sifi J

COFRES AMERICANOS
Vendem-se, baratissimos, de todos os

tamanhos, faoilitando-sc a fórnia de pa-
gamento; rua Frei Caneca n. 7. pro-
ximo ao Campo de.Daní'Àiina.

S. 3=.S.

SELLOS DO BRASIL
Compram-se por 50 mil réis os tres

de ''Olho de lloi", sendo muilo per-
feitos, e por i-o$ooo a série dos _tci_.
ii:rtii,_ C-anioí L.itão' <_ Comp., rua
Primeiro de Março 11. 39- S. 43->*

AOS DOENTES DO ESTÔMAGO

Que nos mandarem o scu endereço,
acompanhado de um sello de 100 réis

para a resposta, indicaremos, gratuita-
mente, o unico meio para óttcrêiu uma
cura verdadeira e radical.

Cartas á redacção d'.*l Abelha.
Villa Nepomuccno — Minas.

até 21 de junho.
J 8861

CAPILINÂ
OURA

CONSTI PAÇOES -
INPIjüBNZA, TOSSES, ETC.

A 907

Automóvel por 1:6001000
Vende-se doublc pliaeton N. A..G.

16 h, p., licenças pagas, pneumaticos
cm perfeito estado, relógio taxi;.ver c
tratar com Uahiano, Garage Fluminense,
r. Mariz e Barros, 205. (1858 S.

'Maria Armandina de Vilhena
Torres, Gastão de Vilhena Tor-
res, Lúcio de Vilhena Torres, Al-
•bino de Vilhena Torres, Joaquim
de Vilhena Torres e José Gui-

lherme Coutinho de Vilhena e filhos,
(ausentes), agradecem a todas as pes-
sòás que se dignaram acompanhar os
restos mortaes de sua saudosa mãe, ir-
ma e tia, MARIA AUGUSTA DE VI-
BHENA TORRES, e de novo convi-
dam seus parentes c amigos .para as-
sistir á missa de 70 dia, que, ipor sua
alma, será rezada amanhã, sexta-feira,
11 do corrente, ás o horas, na egreja
de S, Francisco dc Paula, confessando-
se desde já agradecidos. (J 554a

i
Godofredo Moore

(AMANÜENSÉ do CORKilO
GERAL)

Petronilla Maciel, Iracema Ma-
eicl, Honorio dé Souza e Padres-
to convidam os parentes, amigos
e collegas do querido CODO-
FREDO MOORE para assistir á

missa de 6 mezes do seu passamento,
qlie ein intenção de sua alma será re-
zada amanhã, sexta-feira, dia 11 do
corrente mez, ás 9 horas, na egreja de
São Francisco de Paula. Por este acto
ça nossa religião desde já sc confes.
sam eternamente gratos. (I_4t7)m

i

Victoria Dutra da Fonseca e
filhos, mãe, irmão e mais pa-
reates de JOSÉ' PEREIRA DA
PONSECA SOBRINHO convi-
dam a todas as pessoas de sua

amizade para assistirem á missa de 30"
dia que cm sua extremecida memória
será celebrada ás 9 horas do dia 11 do
corrente, na egreja de Santa Rita. Por
mais esse acto piedoso confessam-se
gratos. (M. 5.571

fiaria Montauriol
Os filhos e mais parentes da

fallecida MME. MONTAURIOL
agradecem penhorados as pesso-
as que acompanharam os restos
mortaes de sua saudosa mãe, e

convidam para assistir á missa dc se-
limo dia que pelo descanso eterno de
sua alma mandam rezar amanhã, sexta-
feira, 11 do corrente, ás 9 horas, na
egreja dc S. Francisco de Paula.

•_____________________________
©scarTíaria-h de

Lemos
Sua mãe e demais parentes,

convidam os amigos c collegas
do finado a assistir á missa de
setimo dia que será rezada, se-
gunda-feira, 14 do correnie,

ás 9 11_ horas, na egreja dc N. S. do
Carmo (rua 1? de .Março) agradecendo
antecipadamente. (3410 R)

Bertha de Lapradeíie
Salusse Lussací

í

Dr. Máximo de Salusse Lus-
sac, senhora e .iilhos, dr. Lou-
ranço de 'Salusse Lussac. senho-
ra c filhos, dr.- Antônio Eulalio
Monteiro, senhora e filhos, _r.

Gastão de Salusse 'Lussac, dr. Edimin-
do de Salusse Lussac, dr. Henrique de
Salusse Lussac e demais parentes, agra-
decem, penhorados, a todas as pessoas
que se dignaram acompanhar o enterro
de sua querida auãe, sogra c avó O.
_ERT_A DE LARRADEILIE SALÜS-
SE LUSSAC e de novo as convidam
ipara assistir á missa d. selimo dia que
será celebrada amanhã, sexta-feira, 11
do coUiculc. ás 10 horas, no altar-mór
da egreja de São 'Francisco de Paula.

M. 3341.

Mana Ernestina de
Azevedo ]

(MISSA DE 7o DIA)
José de Azevedo Ferreira e fi-

lhos convidam todo3 os parentes
amigos para assistir á missa

que mandam rezar por alma de
sua idolatrada esposa e mãe, sab-

liado, 12 do corrente, ás 9 horas, n_
matriz de Santa Rita. (J 549»

Major Marcos Floria*
no Barbosa

__r\j\__íPARAISOPOLIS — SUL DE MiXAS
Costa, Guimarães & C, pena-

lisados pelo infausto passamento
de seu prezado .amigo major
MARCOS FLORIANO BARBO-
SA, mandam celebrar hoje, quin-

ta-feira, 10 do corrente, ás 9 horas,
na matriz do Santa Rita, uma missa em
suffragio dc sua alma, convidando os
seus amigos c do finado a comparece-
rem a esse acto de religião; pelo que
desde já se confessam aigradccido*.

(R 3163)

Arminda Couto No*
ronha

f Sua familia comniunica ao!
demais parentes que a missa de
¦trigesimo dia por sua alma, será
rezada hoje, quinta-feira, 10 do
corrente, ás 9 horas, na egreja

São Francisco de Paula. (S.i-';;!
S_.___i .7.

f
Antônio Luiz Soares
(6°

Virgínia de Araujo
Oliveira

Manoel Martins de
Andrade

CASA FUNDADA EM 1S73
Unlooa depositários do cimento inglez ".V.HT__

e BROTHBKS", tinta hygrienica OLSINA,
f_A._M.Ot_ TUIPLI2 para matar o carrapato

do gado
TELEPHONE 274 -- Riaa do Rosário 55, 58

Acção entre amigos
Pica transferida, para

a de meia nn.ilia, a
ii—8—sifi.

23 de setembro
extrahir-se cm

(B 5*483

GRAVIDEZ
Medicamenta radical, unico existente

para uso extern», que evita sçni o me-
nor inconveniente. -Pedir detalhe.* com-
pletos á Caixa postal n. 1.724. '*-'°*

(J 5.533

TINTÜRARIA ROMANA
570, rua N. S. de Copacabana; 570

— Lavagem chimica — Limpeza a -sec-

co — Attende-se a chamados pelo te-
leplione sul a.aoo. Serviço a domi-
cilio. (A. 17SO

Compra-se üm algmblqus
que distille duzentos a quinhentos li-
tros diariamente c que esteja etn bom
estado; informações por escripto, a
Josú Bello rua Sachet n. 7, sobrado.

S. 3=70•

FOGÃO A GAZ
Vcndc-se um quasi novo por preço ba-

falissiriio. Ver
]*ciu_ca 11. fi.

c tratar no largo dc

SITIO
Vende. Federal.um no Districto

abundante aguada corrente, lio x 1.200,
,. casas dc telha, pasto e uio, distante
ile uma das estações da L.atral 40 inj*
niitos a pé. Breve terá bonds electri-

•-cos. Tratar caiu Rodrigues, General Ca-
: ntara. 19, das 12 cm diante. 

' 
(.1 5.523

Precisa-se de tun
Jardim 11. 15.

íjustatlor; rua Silva

HARPA
Vcndc-se unia quasi nova do autor

_.'.•___, dupla. A razão tia venda c ter
fallecido a dona. Trala-se cm casa de

•fainilia, á rua Frei Caneca 11. 64. so-
ibrado, das 10 ás 2 da larde. (2.S40 J
_N.__n_'

RÜA DO SENADO N. 35 - Esquina da do Lavradio
Aluca-se osto predio 110 todo ou pm pnrtc, coiiipletniiipnto

reformado, com boas nécommodnções no sobrmVo s íçraiulo lojii
noa baixos, com insinuação proprin fiara bnr, cnlc o rcstnu-
rante. Trnta-se na Companhia Corvejnria Bralima, rua \ iscou-

.rae_,ao„8apncaliy._n.^200.^___,^r,.._.,.____...„, .. ,,. ,,_¦¦_¦___.

/ REMÉDIO EFFIGAZ
SEM DROGAS

Hotel Miramnr e Babylonia
I-_._!__

Nova gnroncla. — Com trinta
dias de permnneneia neste lio
tol. pela sua maravilhosa situa-
çao. curám-se as sopfninlcs
moléstias : - IIYPOCONOl.lA.
CIII.OI.OSE, NEURASTHENIA
e NOSTALGIA. Asseguram as

sumidades módicas; rua
Gustavo Sampaio ns. Gl a 66.
Hin do Janeiro. Telepliono n
(»72, Sul, í?7 mtnuto.-i da cidade.
Por automóvel 13. J 1318

1 Maria Máxima S. dc Andrade,
José Martins de Andrade, espo-
sa e filhos, Fortunato Martins de
Freitas, esnosa e filha, Joaquim
Ferreira Dias, esposa e filhas

agradecem profundamente a todas as

pessoas, parentes e amigos que se di-

gnarani prestar as ultimas homenagens
ao seu inesquecível marido, ~cr.ro,

cunhado e tio, convidando-os novãmon-
tc para assistirem á missa de 7o dia,

que pelo eterno repouso da sua alma
mandam celebrar amanhã, sexta-feira,
u do corrente, ás g i\a horas, no ai-
tar-niór da egre;a de São Francisco de
Paula, antecipando os seus sinceros
agradecimentos. ü___l_

Mme. Maria Montau-
riol

í Isolina de ¦ Oliveira Borges,
fc.is filhos e Francisca de A au-
jo da Veiga Cabral convidam
«us parentes e amigos para as
sistir á missa de iu annivcrsario

da morte de sua saudosa mãe, avó c
irmã, que será rezada hoje, quinla-tei-
ra, io do corrente, ás 9 i|a hora.
egreja do Carmo, antecipando
agradecimentos a todos que "

rem,

na
seus

assisti
(J 5534

Hilário Corrêa de
Castro

Marietta Fernandes

í

t

Terrenos a prestações
Copac.illana e Ipanema. .Trnta-se com

s proprietários. Rua do Hospicio ia,
0 andar, de I ás 3 li. i|a. (1910 J.)

SITIO
Compra-sc 11111 que tenha boas terras,

casa, agita e algum matto, quem tiver
queira rcmelter para este jornal as in-
formações em carta com as iniciaes M.
B. '.So .1

1/
liom negocio. Aluga-se tun, na pia-

laforma da estação de Lauro Miillcr.
Trata-se na rua dc _. Christovão nu-
mero 561 — Succursal do Correio.

(J. 1.6-.

Ato r-c-ti
SotormtioPÍLULAS de cafemam

em-vA-H.
Sezõcs-Mfileltas

Febres painatros
Intt-rmi ttcn.es

Nevralijias
Jluito cuiiiado com an iralí.içõc» e falsificações

Únicos depositários, Bragança Ciü & C. -Rua do Hospicio 9

DR. A.
ESPECIALISTA NA CURA DA

MORP1IEA
Deseja-se saber o endereço deste

doutor — Cartas a esta redacçno, a
S G. A. O*- 3133

1C___t "W ¦__¦__¦-

a

Procura-se i
quer localida'

ia para arrendar, qual-
até 110 interior. Car-

.... informando para A. P. Lima, R.
\11touio Idos St.Otos 21, Rio.

J 1334

V. Ex.a precisa
coliocar dantes artificiaes ?

Não se deixe illudir, pro-
cure um espcdnlistíl, porque
esse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,
que falham por completo á
maioria dos dentistas, que di-
videm a sua actividade pelos
diversos ramos da profissão.
Não aconselhamos v. ex. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nos
dc preferencia, cvcllisivamcu-
te, para coliocação de dentes
artificiaes, por ser essa a
nossa especialidade c por estar-
inòs convencido., dc que os :.os-
sos trabalhos executados por
s y s t e 111 a novo satisfazem
mesmo os mais exigentes, sem
que cobremos por isso preços
exagerados. A 'primeira cônsul-
ta para informações é inteira-
mente gratuita. Dr. Sá Rego,
Especialista — Rua do Car-
1110, 71, canto do Ouvidor.

A 4641

Maria Pimenta da Fonseca con-
vida as pessoas de sua amizade
e da finada sua contramestra,
MARIA MONTAURIOL, para
assistirem á missa de setimo dia

que por sua alma será rezada amanhã,' horas, na egreja de S. Fran-

I
is 9 ,
cisco, de Paula. (3395 J)

João Joaquim No-

1 gueira
: Carolina Nogueira e filhos,

Maria Pinto Nogueira (ausente),
Affonso Nogueira - família,
Francisco Nogueira e . familia,
Antônio Nogueira e familia (au-

sente), José Nogueira e familia (ausen.
les), Rita Nogueira e familia (ausen-
les), Margarida Nogueira c família (au-
sentes), Etelvina Nogueira e família

(ausentes), José Nery c família agra-

decem a todos os parentes e amigos que
os acompanharam na sua dòr, prçstan-
do homenagens fúnebres a seu ido atra-

do esposo, pae, filho, irmão c cunhado,

JOÃO JOAQUIM NOGUEIRA, c os
'convidam 

para assistir á missa de seti-

tno dia, que mandam celebrar na egre-

ja dc São Francisco de Paula, amanha,
sexta-feira, 11, ás 9 bo"-5. antecipando
desde já os agradecimentos aquellcs que
a esse acto comparecerei'..

i

.1 _(i I.I

PROFESSORA DE
Lccciona a preçiv

São Francisco Xavier
111 odiei

II. S.;S
rua

1S53.

Helena Gonçalves No«
i gueira

figeraphim 

Gonçalves Nogueira,
esposa, filhos c sogra agradecem
profundamente penhorados a to-
das as pessoas dc sua amizade
que tomaram parte em sua im*

nicnsa dôr, visitando-os e acompa-
aliando ao cemitério o corpo de sua
idolatrada filha, irmã neta c HELENA
GONÇALVES NOGUEIRA.. Outrosim,
pcdein-llie o caridoso obséquio de nssts-
tirem á missa dc 7° dia, que por sua
alma será rezada, ás 9 horas da ma-
nhã de sexla-íeira, 11 do corrente, na
.feia do Convênio do Carmo (Lapa).

(M 3...30

dc Cas-
(ro, o a° tenente da Armada
Agenor Corrêa de Castro, e ir-
mãos, agradecem a todas as pes-
soas que acompanharam o enter-

ro de seu esposo, c pae§ULARlO COR-
RÊA DE.OASTRO e convidam as mes-
mas e demais pessoas Ue sua, amisade e
parentes a assistir á missa que mandam
celebrar, hoje, quinta-feira, 10 do cor-
rente, ás a 11_ horas, na egreja da
Candelária. (34" R)

• Leonor Marques
• Sobral

Lucinio Sobral, Francisco Mar-
quês Sobral e esposa, Alberto
Marques Sobral, esposa c filhas,
João Marques Sobral (ausente),
esposa e filha, Adriano Soares,

sua esposa Leonor Sobral Soares e fi-
II103, Ernani Sobralj: esposa e filho,
Nair Sobral, Nathalia Sobral, mais pa-
rentes c A. Plácido Marques & C. agra-
decem ás pessoas que os acompanharam

| na dijacerante dòr que sentiram com o
fallecimento da adorada esposa, mãe,
sogra e avó 'LEONOR MARQUES SO-

j BRAL e convidam as pessoas de suas
; relações para assistir á missa de seti-

1110 dia, que por sua alma mandam cc-
j lebrar sab.ado, 12 do corrente, 110 ai-

tar-mór da egreja de N. S. do Carmo,
! ás 9 1.2 lioras pelo que se coiifessa.ni
I eternamente gratos. (332S R)

Dr. Fernando Pereira
da Silva Continentino

A viuva, filhos, genros, nora,
netos do DR. FERNANDO PE-
REIRA -DA SILVA CONTI-
NENTINO, agradecem ás pesso-
as_ que lhes acompanharam na

dòr profunda causada pelo passamento
de seu idolatrado marido, pae, sogro,
avô, etc, e convidam a todos os pa-
rentes e amigos para assistir á missa
de setimo dia que terá logar amanhã,
sexta-feira, 11 do corrente, na matriz da
Candelária, ás 10 horas, por alma des-
se ente nucriilo. (3445 R)

MEZ DO FALLECIMENTO)
•Lydia Gonçalves Soares e seus

filhos convidam seus parentes e
¦pessoas de amizade para assistir
á missa, que será celebrada
amanhã, sexta-feira, 11 do cor-

rcnlc, ás 8 i|2 lioras, na egreja do .
Novo, por alma do seú querido esposo
e idolatrado pae, ANTÔNIO LUIZ
SOARES, antecipando seus agradeci-
mentos.  (J 345s
.__HMHM_B______BM1
D. Maria da Conceição

Marcondes de Mello
(MISSA DE 7o DIA)

Jesuino da Silva Mello, seus
•filhos e netos agradecem, penho
rados, a todas as .pessoas amigas
que os visitaram e aos que acom-
panharam o corpo dc sua preza-

dissima esposa, mãe e avó, D. MARIA
DA CONCEIÇÃO MARCONDES DE
MELLO, ao cemitério, e lhes pedem,
outrosim, para assistir á missa, de 7°
dia que será na egreja da Gloria (lar-
go do Machado), ás 9 1.2 horas, sab-
bado, 12 do corrente.

í

lr
Emilia Teixeira

Taylor
Sua familia manda celebrai

uma missa de 30o dia hoje,
quinta-f-ira, ás 9 i|a horas, nc
altar-mór <]a egreja iiir.(t,riz da
¦Gloria. M. 5+1*5.

Manoel Pereira
Antônio Pereira, convida seu»

parcnjçj, e amigos para á missa
do sWliuo dia a celebrar-se ua
egreja de Saiit'Auua, ás S 11_,
amanliã, sexta-feira, 11 do cor*

(_3i8?____

BENZOIN 
""

Tara o embellè. ame_ito do rosto *
¦das nâo», refresca a pellê irritada
pcla navalha. Vidro .$000. Trio Cor.
Teio s-í-*-0"- Perfumaria OIU.ANDO
KANCÍIil,.

ARMAZEM

Dr. João Paulo da Sil-
va Britto

•m

f

(AGRADECIMENTO)
Vencranda da Cruz Britto,

Constância da Cruz Britto, dr.
João Paulo da Cruz Britto e se-
nhora (ausentes), agradecem a
todas as pessoas que acompanha

ram o enterro de seu pranteado espo
so, pae c sogro, DR. JOÃO PAULO
DA" SILVA BRITTO, e assistiram as
missas de 7° dia em suffragio da alma
do mesmo, e bem assim ás que lhes en-
viaram pczames c cujos endereços igno-
ram, para agradecerem especialmente
por outro meio. (J 5409

D. Adelaide Amalia
Fmto

D. Violante Amalia 'Pinto, d.

Aluga-sc o da rua S. Francisco Xa.
vier, .04, esnuina.da T. Derby-Club,
acabado dc construir. (J548O

Casa especial de bordados
plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. 13, sob.
Pontos á jour e picot, desde 209

réis, plisse desde 100 réis. A unici
casa que faz **Ussé chato, accordeon c
machos em pregas finas e borda sau-
tache cm pé. (R 3430)

GONORRHEA - IMPOTÊNCIA
Por mais antigas e rclieldes que se-

jam, curam-se certa e rapidamente poi
meio de plantas medicinaes, infallivcii
e inoffensivas. Milhares de pessoas s<
têm curado por intermédio destes me-
dicameiitos. A' venda n'A Flora Brasil,
largo do Rosário 11. 3, telephone 2.|q8;
Norte. (J 5463)

f
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Laura da Paixão
1" ANNIVERSARIO

Manoel Alves da Paixão e fa-
milia, convidam as pessoas de
sua amizade e da finada LAURA.
para assistirem á missa que man-
dam rezar por alma de sua ido-

1.trada filha Laura, hoje, quinta-feira,
10 do corrente, ás o horas, na egreja
de Sant'Anua, pelo que se confessam
stimniamentc gratos. (S .-^Sp)

Hercilia Pinto, dr. Luiz Augus-
io Pinto, d. Corina Pinto Ca
valcante e filho, dr. Augusto
Valeriano Pinto e familia, dr

Julio César Suzano Brandão e família,
Gregorio Peccguciro do Amaral e ta-
milia. Henrique Marques da Costa e
familia, dr. Aurélio Lopes de bouza c
familia e i° tenente Francisco Pinher
ro Bittencourt e familia, cunhada <
sobrinhos de D. ADELAIDE AMALIA
PINTO, participam o seu fallecimento
c convidam seus .parentes e amigos
¦para aconipaiíhar seus restos mortaes
ao cemitério de S. Francisco Xavier,
¦hoje, ás 4 horas da tarde, saindo o fe-
retro da rua D. Maria Romana, 24,
Maracanã. (J S48p

¦y_____V___i*^_-_. -_n mi— ___—w_i

Dr. Pedro Bosisio
Maria Lúcia Eosisio, Lúcia

Bosisio Cavalcante de Albuqiiçr-
que c marido, Paulo Bosisio,
mulher e filhos, iMaria Pia Bo-
sisio de Oliveira e marido (au-

sentes), Arthur Bosisio, mulher e fi-
lhos, Carlos 1 .yrouton, ,M*t__Je de
Brito c Silva,, .marido e filho, Mana
Eugenia Louzada, marido e fillios (.au-
..n*es) agradecem, penhorados, a to-

dos os'parentes e amigos que os acom-
panharam na sua dôr, prestando nome-
nagens fúnebres ao seu idolatrado es-
poso, pae, irmão, sogro, Renjo, tio e
cunhado D_. PEDRO BOSISIO, . os
convidam para assistir á missa de se-
timo dia que mandam celebrar no oi-
tar-mór da egreja da Candelária, hoje,
quinta-feira, 10 do corrente, ás 9 lioras,
antecipando desde já os agradecimentos
aquclles que a esse acto comparecerem.

(S326.)

t

ATTENÇÃO
Vende-se uma boa pensão, muita

afreguezada, pessoal de Minas; está
eheia de pensionistas. Negocio decidi-
do. Informação com o sr. Titiocc
(café).

IOÍ VAGÜIMAR LANZON.
Cartomante somiianibula. Vidente a

prophctica, deita cartas e lí pelas li-
nhas das mãos; note o publico que está
somnanibula trabalha d.sde i88j, nas
sciencias occultas, possuindo diversas
meditunnidades; dá consultas todos oj
dias, das 9 da manhã ás 8 da noite. Rua
S. Christovão n. 44, sob., próximo ao
largo do Estaçio. (3801 J)

Barco, falúa ou .atraia
Compra-se de 30 a 45 toneladas; cai**

tas com preços e informações para a
•caixa desta redacção a T. O. (1319J)

SERRA TICO-TICO
Compra-se até tres, assim como uma

circular e outra plana, que estejam per-
feitas. Offertas a A. Abreu _ C, á
rua da Carioca 11. 7. (J 5.537

EM OUE MEZ NASCEU V. í
¦Compre o livrinho correspondente a

esse mez e ficará admirado dc encon-
trar fielmente descriptos os tseus la-
lentos, qualidades e defeitos; lerú
egualmente os conselhos que lhe con
vêm seguir particularmente afim de ai-
cançar, com segurança, o suecesso n«
sua vida. Pelo correio, i$ooo. L. N.
Miscou, Ouvidor, 58. (J !.1,1_

V, Ex, não qusr mobilar soa
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pódc conseguir facilmente

ptr aluguel mensal e módico, todos os
moveis; rua do Riachuelo a. **, Casa
Progresso.

JOGO DO BICHO
Paga-se grupo 24; centena, 900: mi-

.liar, 7:000$, joí.0 dc roo$ooo para ei-
ma, escrever para caixa do Correio
11. GSS, a _. C. S. 3261.

ÓCULOS QU nMGE-NEZ ?
Ide á Casa Lacroix, ua praça Tira-

-iMit... 36, i_'t encontrarei.-; pc_soa ha-
biiiüida que examinará a vossa vista
gratuitamente c indicará o gráo exaeto
Üas lentes a usardes, quer sejaes myo-
pc ou presbito. U 1343

GH_ OA CAMPANHA
Esle cl.-i tem a virtude t!rc tornar n

pcllc itucia, rosada c li___; evita a_ ea
pinhas, manchas, rugas, etc. Exceliente
nas doenças dos rins, bexiga e urinas e
elimina r evita o ácido uriço. A' venda
.:ti lodrvg arm-izens c .ní*.Etárias c pharma

cias. Depositário; Pedro Martins, rua 13
dc M:lio ii. 13. (J 7480)

THEATRO APOLLO

DR. SOUZA VARGES
ADVOGADO

Causas eiveis, commerciacs c or-phat.0-
Incita.; — Rua Sachet, 4, telephone.
Central, 3.460. J. C223.

BiDiiOinsGa (ie uoras ueieDres
Venrtc-se 1.111.1 collc cção dc livros.

completa, inteiramente nova e dc quali-
J.tdc superior, por iooSooo. E' ctlca-
drrnada •¦_ Roxburgh. Custou 45o$ooo.
Propostas por carta a Antônio, posta
restante do Correio da Manhã.

CALDEIRA
Precisa-se de uma de força de 4 a 6 ca-

vallos noniiiiaes, horizontal, seini-tubu-
!_r, oa vertical, cm bom estado. Trata-
sc á rua do Hosotcio n. 6x. J 2006

O' mestre: Onde está o gato ? 1
quem quizer sabol-o, vá logo á noite uo

THEATRO CAULOS GOMES
porque a grande Oonipanhift de Sessões rto Edeu

Tlieatro, de Lisboa, llie explicará
_;!____i__a__s__________

narcvista-fanlasia _|
Si__?S^---2^v^*v,^^*!*S^^"*-í-SiO DIABO

__ U_ -^íSi» TR
»_^__^ü_______._ã_^íg_^

Que vae _'. sct&saxsv ixsas
3-SESSÕES-2 A's 7 3i4 e 93J4

o que quer ilizer
!' KfiESTRE: ©iOE ESTA' O OflTO?nr/.i?)

CIPXO PIERRE
Armado na Pr _a Sn.cnz Pena

Grande compõnliia eqüestre c zoológica
Director pronrictario — Mr. Jean Plíree

' HOje V 
nE AGOSTO sríUii'

A'3 8 3i4 EM POMTO ^• Sumptuosa funeção
1 cm homenagem a Mr. 1'i.rre. cujo .produ-
| cto total da receita revertera cm favor dos

soldado- céiros da 1-rança. ' 
.,. ' .,I No iniervailo do (estivai, o illustre ot_

«no-ailo dr. Alhcrlo Hcaumont pronuncia-
ri UM VIBRANTE DISCURSO cn nome
d. commifsilo i*rRanizadom. do espcctaculo,
fasendu t'iü
busto, liradc
lo-rraplio dr,

1
jgpfo^HffffBffipgifjWq^^ •_ 3>:5_Sij___ 3___: _

.. 111"Ho nntiir.il, pelo exiraio piio
AUicdo Jabor.

NOVOS NÚMEROS ^^ MANGE

O tango argentino
p__os notáveis bailarinos ,MM7T.

Prof. JULIO e mlle. ANNITA

nue o irão executar tal ml se dansa cm

farii e na Republica Uo irata.

Outras novidades ! _
Maiores attracçoes
GRANDE FUNCÇÃO (RS41_

R8CT___®3Bt_______-_ __Sg___B_JB__3__B__B|

3P_^3_iJ^C___-__,_3_HS_a_,T,r____
Cyolo Thoatral Brazlloiro 1

Grande Güiiipanliia ItPliana rts Operetas, organisatla e
dirioida pelo Gav. Ettore Vitale

510JE »- Mais nm sensacional cspectaculo -¦-- &_OJE
A's 8 o 3[. da nnite—A lindíssima uperetu do maestro Pietri—

___t___a_s___.___»^r»----i--rn-^

Kr A O & I O "TO|

i-_________r__r______wmii_.'.ia_«__a____a____M____T. - *i&*"
Fxito absoluto dos notáveis artistas ÍTALO _K_.INI o PINNA GIEANA
Hi liotes d venda na agencia do «Jornal do llrasil» até ús 5 horas da

larde.

Amanhã

AMANHÃ*— 9* recita de Sssignatura •• Primeira repres. ntaçâo da
conhecida e npplaudissima opereta DANSARINA DESCALÇA — Cma
das miiiores coroas de ITALO BEUTINI.

BREVEMENTE — O grande suecesso mundial: CHAMPAGNE
CLUB. R 541

^SÍg_E__Ba_______S_-----gm--_____-_--____

Theatro Republica
Espectaculos por

sessões

2 Únicos espectaculos 2
PELA

Comparil-ia Portugfncita
_=--LTJ___^4

Sabbado, 12-*^Ã's7 l|2e 9 1[2
A revista de enorme exito
-./->./._ Tir... ÜM

HU.A IIHAI.A
Preços—Frisas e camarotes, 1»5000

—Logares distinetos, 85C0'—Cadeiras
de 1', 2S000—Idem de li*. IS000—Cale-
rias numeradas e geral, 500 rs.

Domingo — Matinée
1X2 o 9 1.2 (soirée).

ás 2 1(2 e áJ

üjw.j. i_Ar:CT.ig__s_7_____ ...rssa-gsrit; gs____.gi»_g-.?___s g-K-raaa,:

Co:iii>.i:i'.ii ilo folytlioama, Co
Lisboa

m E AMM.HA
hhô lm espcctaculo para cn?aios
da revista de Cândido dc Castro,
Luiz Silva (Salvilius) c Octavio
Rangel

ÍWíl fílí tplíiílfl

e E.'3sr-_is?"i.g_jiSs.bS.aiio
liit nas representações

da revista

Cinemêi'*Thea,tro &• José
,-M33!iaj_:'----^-*^l-^^^'«IED*^^

CIRCO

¦jjittjBn______-_-JUBm.ggeM»^^

Empresa Pasc hoal Segreto
Companhia Molas;, o

Dramas, Comédias, Musicas-c Grandes bailados — Director da
MAESTKO MAN IíLLA, c da qual faz parte a primeira

AN.V icr.KMSicri
HOJE 3 SESSÕS E1Í0JE As 7, ás 8 3(4 e 10 ll2

PRIMEIRA SESSÃO
O drama mira.co cm t:m ncío e doi. mt_iâro3. ortgrin

sica do maestro HEXRY HOF.F.MAXN

orchestra
bailarina

C, XIOLASSO,

â.mor d'__ipaehe

Stá salv l am
e ATTRACCÕES

segunda sessão*^- a SONÁMBULA . c attracçoes
TERCEIRA SESSÃO __ O DRAMA

AMOR D'APACHE e attracçoes
A<? _ _s3õe_i prinoipiarSo sempre pcla cxhibiçSo de "fílras" das mais rep'.:!a _as

fabricas. PREÇOS POPULARES
SAHBADO — A psmomima — UMA NOITE EM TABARIN — ornadi de

musica e bailados.
Nos ilicatros S. Jo-í, S. Pedro, Cario. Gomes e M.isoa, Jloderne, haverá ma-

linée aot domingos, ás a lia., (R ,.|'ji

SPINELLI

Hoje

_*T_imle Companhia Eque-írc Nacional da
. Capital Federal — Empresa Afíon.o ..

Spinelli — Companhia de BENJAMIN
DE OLIVEÍP.A

TT_;_ — MARAVILHOSAÍA°Je FUNCÇÃO
EXTRAORDINÁRIO SUCCESSO

vi 2* parte do projr_.tr.tm subirá _ #cena t
• empolgante melodrama dc BENJAM IN j')E OLIVEIRA, com lindíssimos números j!_ mtistca do estimado maestro PAUÍ-IXO j
SACRAMENTO, Intitulado

THEATRO S, BMPI-KSA
PASCHOAL

813GRBTO
C."oi_p:uiiiia das estrellas mundiacs

JSH# UflG TOYHERjgA^LA FOLLETTE-R
TET.O-J sessões

jTIMOS —
.__.'__ "7 3T^ O 9 3T^= -

i-.y I «¦_. i. i.v. --• — . j *-i l lill V/_"5
HOJE

VINGANÇA DO OPERÁRIO

O grsnde suecesso tio dia - Toaas a_ noites novidades -
G5-rand.eaoo2_teoi__.ento !

I ReaDT-itricSo do celebre mágico chinez1 r_LXJ5^__a: xjjj_>jg_

Números novos

_rii_r_:'.-ro.

"Hoje
A acção da peça passa--

le Hespanha — Luxuoso
i__.um_raptes sceiw-rios.

T_r_;_.— TODOS AO CIRCO
iT-Oje SPINELLI

Preços e horas do costume
Depois do espetáculo- haver., bondes

;iTri todas as linha..
AVISO — Aclirim-sc era ensaios acti-

vos . comedia de costumes müitares — O
ZF.' M1ÍMÊ c a mágica O CALLO DA
TORRE.

DREVF.MENTE GRANDES SURPRE-
ZAS — SABBADO — VARIADO ESPE-
CTACULO — SABltADO. (M S-tU.

TOY
HOJE comprog?anima nunca visto, varsado a ssüetvessanta HOJE'alietnandès

"^/LUÚX^Íi _a._.t,e2_.*ç?£_o (

A companhia embarca rara I.isíio»
no vapor "Liesna". II 5j3'J

Theatro Municipal
Concessionário ; W. AIÓCCHX

__b__a_._3-2_.__. a
Sexta-feira, 11 de Agosto

1* CONFERÊNCIA DE
Mr. Jean François

Fonson
sobre o llicma

'To qne j':ii vu qunncl loS
som ontrés

tlans Iíruxellcs".
AssomlDroso | (g

Hcrman, com i.m choque _ clcctr.ce calculado, d vista do publico, fará adormecer ura ca-
conservará adonr.ccido, deitado em uma cama, tio saguão <lo .hea.ro. para ser visto e

o. espectadores e depois de examinado por quem quei-

Hoje r.a segunda sessão o P,-oí.
valheiro, ,i:e durante .'4 liora-s, oe
observado pelo publico.

Xa segunda sc$s_o dc sexta-feira, o Prol. Herman, cm presença
ra fazel-o. de^jertarâ o paciente, -submettido a tão assombrosa prova.

Não .-e trata de liypnot.smo ot» masnctfsrao, mais somente de applieacSo da cleclricídade calculada.
A CAMA PARA ESTA EXPERIÊNCIA FOI GENTILMENTE CEDIDA PELA — "A MOBILIADORA", A' EUA

DE S. JOSÉ' 70 E 72
Pr_ r*<_c: ~- I'"*''MS' I2.! camarotes de i", 10$; caraaroles de 2*, 6$; distinetas, jj; poltronas <le 1*, 2%; poltronas der-CjjUa 2l> ,j. galeis noliras,_ 1$; e seraot, $300. No» theatro. S. Josf, S. Tedro, Carlos Gomes e ilaisoa Mo-
der ne, liaveri matioce aos dominso., ás 1 i.a. _, (R 5403^

Preços das localidade»
Frizase camarolos de i\ 30$;

Camarotes do 2-, 15J00O; Poltro-
nas, 50000; Balcões, ..Í-OO; Ga-
].rias. JgOOO.

Os bilhetes acham-se desde jãá venda na Casa Arthur Na-
poleuo. Av. Kio Branco, 122.
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12 MNTirWCIO MONOPOB
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CORREIO UA MANHÃ •*¦. Q#n___-Mr*, 10 dc Agosto dc 1910 SABONETE MYRTA

Companhia Cinematogpaphica
A maior Importadora de filma, das melhore-* fabrleaa mundiaea

do exelnalfldado para o Braall

B.a.i.eira 
^ ODEON I

0 nome que apresentamos hoje nSo precisa de reclame — A trombeta da fama nunca sôa tao alto como quando fa_ resoar o nome quasi divino de BERTINI, esse nome mágico que attrahe o espectador amante da verdadeira arte e do bello —
Venham todos ver, applaudir a graciosa e ezcelsaHOS - FRÂtf CESCA BERrpiui HOJE

Apre»-ntada por este Clnemn que exhiblu no Rio o seu prlmeiroj;rabalho, como tem feito eom todas aa estreitas da clnemato-craphia -Eo ODEON que, no Rio de Janeiro, é como o Sol que briiha, deixandopaia os seus satellites a luz bnç& do reverbero. e o ODEON, cujos programmas— nlnjenem nega-nunca puderam ser imitados, sempre invejado continua a oíTorccor aos seus habitues aARTE YEI.DADEIKA e nomes como o de FRANCÊSCA BERTINI no fllm

m AMOR HERÓICO
_______________________________________________M*<a______________H <-______________________ . ¦.- . 
^^¦^^¦B-__-_--_____-___________________-__________H-h____________________SB__

HOJE

Drama que é um primor — Romance delicado em que a ARTE se allia ao BELLO
em um osculo cujo ciciar como que leva longe, até aos céos, um nome que vibra e faz

vibrar, em harmonia divina : FRANGESGA BERTINI...
Romanee de paixão - Scenas •' exquises ", com iulg-ores de pe-drarias e de gemmas preciosas

E o programma de hoje se completa com um outro trabalho que, si empallidece ao
lado do nome augusto da diva italiana, é SUPERIOR AO OUE SE ALARDEIA SE'M'
VALOR *"X"NEGRO

—. Um romance policial de gênero todo novo - A mulher heróica que se bate contra a
-» fratip. qf.__ Rm-tini QUADRILHA MYSTERIOS A - Um drama de seducçao em que ha scenas magníficas pela-Jjrancesca Uertini sua sensação, pelo seu intrincado enredo

A Arte italiana moldada em forma
de mulher Interpretes • Mme. Valentini Petite Mr. Paulo Manson —Film Gaumont- Paris

__L___^_________f^___| ___L- ffi-1
QkS9 __________ 

'¦- *'_^l 'mmM ' ¦ ''~'^'mmMMmÊmmWmW¦——

_____?**? 
"' 

______________ '___£______¦ _______
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£ m Franceaca tíertini
Artista da dor e do soflrlmentoMulher elegante e linda
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) a estrella mundial da clnemntographia, que ainda ha pouco nos deu a «MARCHA NÜPCIAL», no fllm que ésuperior a tudo quanto se tem idealisado :F-A.LE_N._A. # •
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CINEMA IRI
hoje: -«_»<>-

i iiu «da iTODOS
PARA

O ÍRIS
AINDA 9 FILMS MARAVILHOSOS EM UM SO'

GRANDIOSO PROGRAMMA !
EM _VC_^TIJV_E3 B *E_ SOIRE'E

HOJE
í/n» programma especial, formado ile duas maravilhas •-___.__, Um espectaculo thcatral em 10

partes ohelas do movimento, cheias; de sensação

OJOÜOfl Dá ESMERAI.A

THEATROREÇREIO ¦
Companhia Alexandre Azevedo

m 7 lt2 \: HOJE Afs9 3t4
Ultimas representações dn deliciosa comedia em 3 acios, orielnal¦le A. Copus, traducçâo de JOAo LUSO '

A LINDA FUNCCIONARIA
CREMILDA

Suzanna
AZEVEDO

Leburdin
SERRA

Sa.mbli n

Grande romano, policial—O mais soberbo enredo,as mais admiráveis aventura..S PARTES, DA FABRICA' OXUXO
E' o aventureiro em acção—Vemol-o primeiro, com audácia inauditaconseguir roubar nma grande taça de ouro quo chegara para premio dovencedor das corridas, do Grande Premio-Em vão a policia o procura eelle, mais tarde engendra um plano para se apode-ar de uma linda esme-ralda que uma senhora traz presa ao collo; e, com lances arriscados, oaventureiro, auxiliado pela amante, consegue se apoderar da jóia aomesmo lempo que uma infeliz creança que a senhora roubada acomna-nnava, morria com o susto.-Mas o ladrão não descança e, depois se apresentando na grande ca-pitai como fidalgo russo, corteja uma linda e riquíssima herdeira a quempresenteia com a esmeralda para engodar: é a pista que a policia segue 

*

_nn_T«m_™.__ima_te qUe co.nfessa°»de se acha o ladrão internacional... E é a mSe que perdeu aquella creança, adona da esmeralda, quem vae se vingar do bandido, se apoderando de sua pessoa e o obrigando ao suicidio.
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* A elite carioca dá seu? "rendez-vous" no Recreio
Sabbado : — 0 ÁGUIA, ò maior do todos os exitns. Em onsaios,

para estreada actriz Judith de Mello : 0 TJÇÀOSINI.O, stiginal de
Paul Gavault.—Moveis du Marcenaria Brasileira.

AMANHÀ-Récita do maestro Luiz Filgueira..—A revista «Retiro „a phrnse» e a «Linda funecion tria**. m_,.._,.,-- ,__. n 5888 I

Luxo e
conforto

Empresa Darlot A C— Ave-
nida Rio Branco, 151 e 153

Flores e
Elegância

HOJE

jjiii tin-j'- c (l t*l_Ul*l;. LUU(_UU)ll'lrlU>>
DOMINGO-Grandiosa matinée.

THEATRO REPTOMCÃoR^ay
CINEMAS E ATTRACÇÕES FAMiLIARES

li-XlTí) DA AUTISTA
LA- C_E^Y£3__Ll>J,ri3C_E_3!»_C_A.

Scenarios luxuosos Ricas toilettes
FILAIS m_ COMPLETA NOVIDADE

^PjBM_____M_KH___B[M____-P_------^^ QDR HOHTOM
ou ___Tb_-tes_3.ç_io €L& um medloo

Drama poderoso — Seenas emocionantes — Romance de
amor e de dor — Fllm admirável da grande fabrica

UNIVERSAL
0 dr. Norton 6 o tutor de Hazel e elle a criou desde pequenina; viu-a

crescer eo seu coração sentia pela tutel-da mais do que amisade; elle
a amou, mas com soffrimento viu que Hazel ama um outro, um rapaz
chamado Arthur, e elle, abnegado, consentiu no casamento, pois que acre-
ditava fazer feliz a sua pupilla. Mas Hazel bem depressa solire martyrios,
pois Arthur, que se casara com ella com mira no dote, desespera porque
o tutor de sua mulher não lhe dá o dinheiro delia, que ello deve guardar
até que ella complete 25 annos. Elle abandona a infeliz que, dias depoi. é
victima de um terrível accidente que a deforma e faz sofTrer. Em vão
Hazel pede a seu medico e tutor, o dr. Norton, que lho dê o allivio da
morte... Elle comprehende o seu dever, mas uma enfermeira, condoída,

dá-lhe forte injecção de morphina que a mala... E Artnur, o infame, aceusa o dr. Norton... Este vae á barra dos tribunaes,
mas a enfermeira se aceusa e elle é absolvido. Mas a sua abnegação vae mais longe e, como Arthur cahisse doente e seja
precisa a transfusão do sangue, é elle quem se presta ao sacrifício !... Soberbo drama de abnegação.

SESSÕES 00"KT*_rX_KrXTA.S
das 7 ás 11 horas

O Segredo do Baralho
i- PaStS_-"_.G iml1l--uoso dr;lma policial pelo notável artista ita-nano ALBERTO GAP0ZZ1, secundado pela graciosa actriz NeírePouget — 3 ACTOS.

Preços — Frizas, 4#000; Camarotes, 3S00Õ- Poltronas eBalcões, g.00; Geraes e Jardim, #300.
SABBADO — Companhia Ruas—Espectaculos por sessões -A Rosa Tyranna. pt gg^o

A Vingança Trágica i
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Louise Lovely no papei de
Elisa

¦9f. Tragédia em 5 partes, de
m grande espectaculo,onde^ será apresentado o trabalho

inegualavel de Lon (ha-
ney, o «Novelli», o «Za-
coni.) da tela americana.

O céo azulado, leve e po-ético da «Itália» serve de"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
.poth.os.: da AlegriaI da
Arte 1 e da Morte !...

BREVE - NAS TREVAS, drama pungente -emorde um cego, cujo lar feliz não passa de uma illusãomcnlirosa.
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0 CINEMA AVENIDA -- ELEGÂNCIA E CONFORTO

S_y*i*__ft.ffl.il*_ Esta empresa promette aos seus freqüentadoresiwwo M.**w_ci, witg. Um espectaculo sem egual.
UiTia ína. avilha cia Cineiraatogi-apliia moderar

.. . ,„ ,,, — . . ¦.,..__¦____. .,___.

6 actos monumentaes — 6 actos estupendos. Posados pela lu-
brica, fascinante, luxuriosa a incendiaria do fllm

THEDA OARA
Sareia Satânica da tela—A introduetora formosa e de olhos m..gi*ií._o3 dlTHBDABAlUSMO

A empresa do CINEMA IPUS so sonte ufnncsa de brindar os seus qu»ridos freqüentadores eom uma obra prima de importância jamais alcan*
cada, editada pela incomparavel FOX FILM COI-POlUTIO*..
Lembrai-vos desta data 11 A.QOSTQ.Lembrai--*os deste fllm A SEIEIP-BNTB

Lembrai-vos do CINEMA IFUÍS
que nSo olha a «acriflcios, quando *,e trata de beneficiar a sua platsli

Em "A Serpente" tercis reunido cm um só film: t""ia acção ds intensa dramaticidade — Oulra
sagem invernosa, na Russia, de siirprehendcnte effeito, onde vereis, uma caçada real e única ao "jav.ili"
seqüências —.Mais adeante vereis o mais horrendo, ao mesmo tempo o mais bello episódio da guerra*actttsl

pcro e encarmçadanientí nar.-, a posse de um.i aldeia.
Em resumo - DRAMA. - COMKDIA - NATURAL (Ar livre) -¦ GUERRA. ( Vctualldarlel - SCIENCIA -

PSXOHOLOGIA.  SEGUNDA-FEIRA - TODOS AO ÍRIS
z~*3

Nao se esqueçam I
DRAMA POLICIAL

-A. FILIEI-A. DO CIRCO
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l_NR_DO UIO AVl-N-ÜRÂS - OMANOE ESTUPENDO. Trabalho em 15 sérios da íabrioa
UNIVERSAL, em que tomam parte<_»-_=_-A_0_I3 OTT-KT.A._i=tl3 - ¦FJEtA.-XTOISS FO-iFLI-» - ttOJ^JL,ZGiJ_TJ2&Z

(OS HEROES DA .ÍVIOEDA QUEBRADA»)
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HOJE - PREDOMINANTE PROGRAMMA NOVO -HO J£
Mnotando succe.sos, rn-jlstranílo sompi-ii Iniii.ovr-in t03triumphos, apresontamas hoje o in.it .r iissombro a tiepoc_,, uo grando e oloqiie-ito drama p-tychlco
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O quaternário da arti clnom.-itographic! trnnsor-mado na quadrilha do crime, q-ie distribuirá ao •

nosso pu-lic,*, as mais profundas emijçõoi ^$|
DESCREVERA" - A vida intima dos antros: Os!amores desm.*diilos--Os delitos-.\ indomitu coro-
ifem dos npaehes-A filha do lodo e do vicio tran'.'Bformnd.. cm estrella tlieatral - Os bastidores -O luxu das mundanas — A perversão dos cosm*mes - a 1 sychologia de uma mulher — O uredo*minto do ambiente — Os caprichas — O trium-
pho de «Za-La-Mort» — A purificação üe duas ai-mns decnhidas pelo amor .¦ Tende presente os vulgos de «Casque d'Or —•-.a-La.Mo.t-* — _a*La*Vie» o Farafui»,
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PROGRAMMA DR TAMANHO

FOLEGí) HO** NO CINEMA IDEAL

COMPLETA 0 PROGRAMMA
0 magistral drama, fla Gloria fllm em 3 actos

O PEQUENO PROTECTOR
Interprete o sranda atleta MAR1S ANSONIA

_0' na próxima QUINTA-FEIRA, dia IT o I1VICIO da
cxjiibição do estupendo film, do mngestnso trabalho

COMO EXTRA NA MATINÉE - O lindo e mimoso film Infantil
todo colorido

_3__-33E- -V-ES-M: _r>__a __?A.3T_I£3
Na próxima semana - O sensacional drama marítimo em 4 longosO n_iufr_a,gio cio • Orenoco"
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______3s___s_s_a_a__s_Vejam na penúltima pagina os annuncios dos theatros Apollo, Carlos Gomes. Republica, Municipal, Palace-Theatre. S. José, S. Pedro e circos Spinelll e Pierre
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