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EXPEDIENTE
A serviço desta folha vlalam,

preBeutemente, os nossos repre-
sentantes Pedro Baptista da Silva,
EÍEde Mattos Neves e I*o«renço
Plácido Canrpoaaiia. O prlnwiro
encontra-so no Est«do do K*?* o
segundo em Minas o tambem no
Stado do Rio. o o terceiro, nog
Estados do Norte da KeP*-*-»ca-

Para esses nossos auxiliares pe»
dimos a boa vontude dos nossos
nnricos e assignantes

IMEN0 REC
DA FOME

iITouvc' tdmpo cm que os brasilei-

ros podiam, com verdade, dizer que
neste paiz ninguém sabia o que era

a fome. Mas esses dias de fartura

passaram e hoje assistimos ao maior

dos prodígios operados pelo regimen

da politicagem e 'da ladroeira, em

que temos vivido. Que os nossos go-
vernantes tivessem, om menos de
vinte annos, levado por duas vezes á

imminencia da bancarrota e á liumi
lliação da moratória um paiz riquis-
simo, quc conseguira atravessar a

phase mais melindrosa da sua for-
inação nacional, gozando de ttm cre-
dito tão solido que nem os perigos e
oe golpes dc uma grande guerra ex-
terna tinham podido demolir, é um
facto digno de nota e que habilita os
estadistas da nossa comedia republi-

cana a entrarem com boas creden-
ciaes para o pantiheon dos heróes da

imbecilidade politica. Que as tradi-

çoes de honestidade administrativa,

que faziam com que os homens pu-
blicos se orgulhassem da sua pobre-
za, tivessam sido convertidas em ha-

bitos de latrocínio, quc deram ao
nosso governo o direito de ser qua-
li ficado por um estrangeiro como o
mais corrupto da terra, é uma coisa

triste e lamentável mas que encontra
alguns parallelos históricos. Que os
homens do regimen, na sua faina de
transformar as posições cm bases es-
trategicas para o saque do Thesou-
ro, tivessem desorganizado o Exer-
cito, anarchisado a Maririha, cor-
rompido a administração e prostitui-
do a justiça, são factos que nos en-
vergoiíhani, mas que a razão pôde
comprehender. iMas que os nossos

governantes tivessem conseguido tor-
nar possivel a morte pela inanição
cm um paiz, onde a terra é fértil
como as que mais o 'forem e onde a
escassez da população torna a luta

pela vida incomparavelmente '.menos

intensa do que nas regiões densa-
-nente populosas, é «m prodígio quc
passará á -historia como tira feito
original dos promotores da cachexia
econômica do Brasil actual.

O boletim demographico relativo á
semana passada assignala que mor-
reraim nesta cidade oitenta e duas
pessoas de tuberculose em um total
de trezentos e quarenta e um óbitos.
Estes algarismos dariam que pensar
ao sr. Wencesláo, se porventura o

presidente da 'Republica encontrasse
tempo para examinar estatisticas nos
iintervallos tias suas confabtilações
politiqueiras com os azeredos e ber-
nardos que o cercam. Mais de vinte
c cinco por cento dos óbitos na ca-
pilai da Republica são devidos a
uma moléstia curavel, que exprime,
mais d,o que qualquer outra, as con-
dições sociaes e econômicas de uma
comnuinidade.

Ha muito tempo que os homens
da sciencia verificaram que o pro-
bleina da luta contra a tuberculose é
uma questão essencialmente social.
Entre as medidas, que os governos
iiitclligcntcs temiam para attentiar os
effeitos da luta econômica e para
tornar menos árdua a posição das
massas trabalhadoras, e as oscilla-
ções da curva da mortalidade pela
tuberculose, ha um parallelismo

constante. Nesta cidade não existe
neríhum factor climático que favorc-
ça a propagação da tuberculose, ou
quc empreste a essa moléstia mali-
gnidade especial. As causas da gene-
lalização do mal e da raridade das
curas são exclusivamente economi-
cas. Não é entre a classe rica que a
tuberculose está ceifando vidas des-
apiodadamente. São os proletários
que pagam esse tributo ao bacillo
mortífero, que recebe dos poderes
públicos a mesma protecção amiga-
vel que <é dada ás sanguesugas do
Thesouro c aos parasitas nacionaes
e estrangeiros, quc engordam a custa
da vitalidade quasi cxliausla deste
paiz infortunado.

Se o povo morre de tuberculose, é
porque a fome, originada na cares-
tia da vida, roübott-lhc de antemão
aos organismos a resistência que os
devia defender contra a moléstia. Os
salários, embora altos, representam
uma somma insufficiente liara a

em imjnorar o mal, organizando as
instituições de assistência que nos
outros paizes reduzem considerável-
mente a mortalidade pela tuberculo-
se. Em uma capital como a nossa,
com uma população de um milhão
de 'habitantes, e que é um grande
centro industrial, nam o governo fe-
deral nem a municipalidade se acha-
ram obrigados a crear um único sa-
natorio para o tratamento dos pro-
letarios tuberculosos.

Mas não é somente a tuberculose

que, sob a égide dos poderes publi-
cos, campeia triumphalmentc, dizi-
mando a nossa população trabalha-
dora, c não é somente -a capital da
Republica que paga esse tributo <fc
vida á inépcia e á deslionestidade
•dos governantes. -Pelo interior do

paiz a população rural vae sendo es-
tiolada pelo impaludismo, pela anky-
lostomiase e por outras moléstias pa-
rasitarias. Todos çsses inales podiam
ser combatidos pelo saneamento de
certas zonas, pelo abastecimento de
agua em condições hygienicas e pela
educação das massas populares. Mas

em vez dc prover os meios dc reali-
zar esse prograimma de salvação da
raça brasileira, que está degenerando

pelo depauperamento das populações
ruraes, os governos aggravám a si-
tuação, encarecendo a vida com im-

postos, cujo resultado final é con-
demnar o pobre ao supplicio da fo-
me.

O regimen do latrocínio e da fo-
me está, portanto, provocando uma
crise que, começando por ser politi-
ca, se tornou depois econômica e
ameaça agora affectafl a própria
saude e vitalidade da raça. Nesse
andar, o Brasil, que se vae rápida-
intente desnacionalisando, ificará phy-
sicamente depauperado antes dos ca-

pitalistas estrangeiros, a cujo soldo
sc acham alguns dos proceres da Re-

publica, terem vindo estabelecer aqui
o seu dominio. 'Mas não lia esperan-

ça de imudar os destinos da nação
com estes homens e com o seu sys-
tema. Um novo exemplo acaba de
vir mostrar, como nesta Republica se
recompensa os que trazem o seu con-
curso para a obra de destruição na-
cional.

Ninguém ignora que o quadriennio
passado marcou a preamar da la-
droeira e da expoüação dos diríhei-
ros públicos. Seria difficil bater o
record -de improbidade administrati-
va do funesto presidente, quc nos
atolou no segundo funding e quc nos
tornou um opprobrio entre as nações.
Entretanto, o sr. Wencesláo — o

presidente quc entrou para o Catte-
te promettendo reagir contra os cri-
mes do quadriennio precedente —

acaba de mostrar como se castigam
neste regimen os -homens que abu-
sam do poder para ifávoreccr o sã-
quc do Thesouro. O sr. Hermes se-
gue para a Europa em commissão
do Ministério da Guerra, com cama-
rote de luxo pago pelo governo, e
vae receber em ouro os seus venci-
imentos, embora isto cause conside-
ravel prejuízo ao Thesouro cxgota-
do. Segundo parece, o general Ca»-
tano de iFaria quiz resistir a este
escandaloso pagamento pelos servi-

ços que o sr. Hermes prestou 11a li-

qtiiilação do regimen e na desbonra
da nação. Mas foi o próprio sr.
Wencesláo quem fez questão fecha-
da dessa homenagem, com que o seu
governo premiou o principal respon-
savel pelas infâmias do quadriennio
tenebroso.

Depois dessa prova publica dc 50-
lidariedade com as patifarias c com
os crimes do seu predecessor, o sr.
Wencesláo está devidamente qualifi-
cado para ser o coveiro da Repu-
blica.

mu, •» » f.,

INTERESSES DA LAVOURA
Bom ou mdo, o parecer sobre a re-

forma do systema tributário do Es-
tado dc Minas já foi lavrado, a
julgar por ttm tclegramma de Bello
Horhonlc, publicado ha uma quin-
sena. Se de facto o foi — e não te-
mos nenhum motivo para duvidar do
Telegrapho — c dc estranhar quc
até hoje esse parecer, tratando de
um assumpto de tamanha magnitude,
não tenha sido ainda conveniente-
mente divulgado.

Sabc-sc, entretanto, quc a reforma
tributaria é, por emqiianlo (!) par-
ciai, esperando os legisladores minei-
ros _ue o horizonte financeiro de
Minas seia varrido de nuvens annca-
çadoras, para, então, completarem
mais tarde o trabalho agora inicia-
do. Deste ou daquelle modo, a ver-
dade é quc o governo mineiro,- aeos-
sado pelos clamores da imprensa ca-
rioca e pela grita dos cafésistas, rc-
solveu metter mãos á obra.

M^as o objectivo visado pelos la-
vradores nos congressos agrícolas,
rcecnleimcnle cffcctuados em Cata-

gitascs, não foi somente a reforma
da tributação mineira. Nesses con-

mais pesadas as tarifas já ganância;
iás da Lcopoldina.

iNvin momento eiwi que os nossos
mais iminentes financistas alvitram,
no seio da Câmara, um imposto de
10 "l" sobre o frete, o sr. Delfim
Moreira se procurasse agora atten-
der aos desejos éa lavoura mineira,
lançaria um protesto vibrante . Pa-
triotico contra essa nefasta e con-
traproêitccntie politica financeira dc
clamorosv extorsão ás classes produ-
ctoras do pais.

Tópicos & Noticias
O TEMPO

O cio apresentou-se bontem com cara
de poucos amigos, prenunciando a chuva
quc começou a cair ás primeiras boras da
noite. A temperatura variou de i7°,5 a
-5V. —-*» ¦ »•—
HONTEM

Cambio
Praças 00 nls A' vista

Sobre Londres. ..... 134.11641*35104" 
faris  . Í675 $686llainburgo  $7-2 S71-" Halia  — $634" Portugal (escudos) — 1J806
Buenos Aires (peso

_ ouro) — 3$8-sNova York. ... — 4J067Hespanha í — $82 jExtremas :
Caixa matriz raii|i6 —
Bancário 12 21I32 12 n|i6

Cafc — g$2oo por arroba, pelo typo 7.Libras — Sem negócios conhecidos.
Letras do Thesouro — Ao rebate dc S

por cento,

HOJE
Está de serviço na Repartição Central de

Policia o 3o delegado auxiliar.

Pagam-se na Prefeitura as folhas da Di-
rectoria dc Obras c Viação.

Na 1» pagadoria do Thesouro- Nacional
pagam-se as seguintes folhas: Aposentados
da Viação e Agricultura de letras J a Z,
e dos fiscaes .de consumo.

Serviço da euarnicão
Exercito — Official de dia 4 guarnição,capitão Juliano Jíunes Travassos; dia ao

quartel-general, sargento Augusto Barbosa,uniforme, 5°.Brigada Policial — Superior de dia, ca-
pitão Silveira, auxiliado pelo tenente AÀt-tides; dia á Brigada, alferes Brasil. Uni-
forme, 20,

Co»íi> de Bombeiras —. Superior de dia,
tenente Tenreiro, auxiliado pelo altereiMonteiro; ronda, alferes Sebastião; emer-
gencia, alferes Mendonça. Uniforme, 50.Guarda Civil — Dia á sede central, fiscal
João Alves Ferreira, auxiliado pelo gtiar-da Manoel iRcgo; ronda geral, fiscaes Aze-
vedo Carvalho, Calmon da França. SantosNetto, Ferreira Junior e Nicanor Tavares.Uniforme. 3".

A carne
iPara a carne Ibovina, iposta hoje emconsumo nesta capital foram affixados pelosmarchantes no entreposto de S. Diogo, os

preços de $560 a $630, devendo ser co-
brado ao publico o máximo de $820.Carneiro, i$joo a i$Sooj porco, 1$ e
i$20o e vitclla, Ç600 a $800.¦¦•¦«•¦

Tenho uma rectificação a fazer ao
discurso que o Sr. senador Azeredo
proferiu, hontem, no Senado, do qual
conheço apenas o resumo A'A Rua.

Nunca fui á casa do senador Ase-
redo. Tenho mesmo o orgulho de dizei
que sou das pouquíssimas pessoas de
certa posição que lã nunca puzeram os
pés. Explica-se. Por '"uma intransigen-
cia, que não quebro, só costumo pro-
curar a casa das pessoas que preso. E
neste numero o Sr. senador Azeredo
nunca entrou. Ao contrario, sempre o
considerei um jogador, sem eira nem
beira, um negocista maneiroso e sem
escrúpulo, cuja vida de ostentação e
de expedientes só uma sociedade apo-
drecida e frouxa, como a nossa, era
capaz de tolerar. E nunca lhe fiz mys-
terio deste meu modo de sentir.

Devo dizer quo o Sr. Azeredo mui-
tas vezes tentou coiiimigo os processos
ile seducção que usa para agradar e
prender. Estes processos toda a gente
conhece: elle vae envolvendo, subtil-
mente, as pessoas a quem quer capti-
var, numa trama delicada de gentilezas
e assiduidades, de pequeninos serviços
e attenções quc o tornam irresistível.
Foi sempre assim, desde a Escola Mi-
litar, onde já o comparavam ái cocotes.

Em mim, o Sr. Azeredo encontrou
sempre a intratável repulsa quo mos-
tro a todos os canalhas, mesmo quando
me amimam.

¦Quando fui recolhido, preso, á Ilha
das Cobras, durante o estado de sitio
do Sr, Rodrigues Alves, o Sr. Azeredo,
na sua tactica de agrados, escreveu
a'A Tribuna um artigo em meu favor.
Não lh'o pedi. Mas, como era do meu
dever, fui á redacção do seu jornal
levar os meus agradecimentos.

E' esta "divida" que o Sr. tAzcreilo
entende que lhe devo pagar, agora,
auxiliando-o no criminoso e ínsolcnte
assalto quc premeditou e está exe-
cutando, com a cumplicidade do pre-
sidente da Republica, para se apossar
do Estado de Matto Grosso.

Hão de convir quc o Sr. senador
Azeredo me quer fazer pagar muito
cairo.

Edmundo Bittencourt.

subsistência, devido aos preços ele-
vadissimos dc tudo o que é indis-
pcnsavcl, desde casa até ao pão. EI gressos, a campanha contra a alta
desta 

^ 
alta não são culpados nem os 

j dos fretes sobre o café tem consti-
proprietários, nem os produetores, \ uiido uma parte capital do program-
nem cs disirii.uMor.-.'. O elemento| „,„ „ que secingiram.

V.' preciso, pois, quc o sr. Delfimei em
entra

indario

de especulação, aliás 111c.it
todas as épocas d.e miséria, entra Moreira procure resolver tombem
npenris como um faclor secundário tm alto problema.no dctcnminismo da nossa carestia ! Os café:islas desejam quc o gover-de vida. A causa da elevação dos , ,,0 de Minas advogue, com os seus
alugueis e dos preços dos gêneros é j bons officios, junto ao governo da
a extorsão tributaria a que os gover- . ('„¦„-„, úm j.ÍSla m,dida> icndcnk a
nos precisam appellar para o eus- hmücar 0 n-ansporle do café minei-
teio da orgia, em que se esbanjam
os dinheiros arrancados ao povo 110

Republica.
dn<ie c 110

ro para esta capital, lissa medida
consiste cm permittir que ci J.copnl-

P----T e no luxo dos magnatas da I dina Railway possa trafegar, com os
Para manter na ociosi- seus comboios de café, pelo ra-mal de
gozo dos requintes da ci-\Porlo-Novo a Untre-Rios e pela linha

vilização o patriciado arrivista do ^ Auxiliar de l-.ntrc-Rios á Praia Por-
regimen e a «sua esfomeada clientela, [mosa, pagando aquclla empresa á
O operário,^ que com o seu trabalho 

' 
Central uma taxa fixa sobre cada

produz a riqueza nacional, passa fo- vagão cm transito, e evitando-se, as-
me e morre de tuberculose. E não \sim, o actual trafego pelo Estado do
cuidam os poderes públicos, sequer, 1 Rio, que, por ser longo, torna ainda

O presidente da Republica convocou
o ministério para uma reunião, na oro-
xima terça-feira, e na qual scrüo eluci-
cidados assumntos econômicos e finan-
r.cirns.

No seu voto vencido o sr. Cincinato
Braga referiu-se a innumeros abusos
quc sc observam nas repartições publi-
cas, sem entrar cm niiiuiciosidadcs e
pcrsona-liibdes. -Referiu-se, por exem-
pio, a funecionarios, e bem pagos, que
não trabalham. Limitam-se a receber
ordenados. E' assim mesmo. O Minis-
terio das Relações Exteriores, por
exemplo, está cheio dc meninos, filhos
dc honicns_politicos e proceres da Re-
publica, que por lá pouco apparecem
só sendo pontuacs no dia cm quc têm
que embolsar as gralificaçõcs. Ha ad-
didos cm legações, quc são nomeados,
conforme a lc', com a cláusula de ser-
virem gratuitamente, c quc, porlanlo,
para o publico nada ganham, aos quaes
se abonam comtudo gratificações. Nes-
sas condições, está um filho do sr.
Graça Aranha na legação dc Paris,
vencendo ,|o libras por mez. O pae,
moço, cheio de vida, está aposentado.
Ganha da nação sem a servir. E por-
que pódc muito bem trabalhar, fez-se
vendedor de c.-.rncs congeladas do ma-
tadouro do sr. Antônio Prado, no que
muito o auxilia o seu cniliusiasmo pelos
aiiiados. Rcune o ulil ao agradável,
allia os sentimentos ao negocio. E'
quasi sempre assim.

«a » ,-a » um,
BENGALAS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchester _. Gonçalves Dias 5.

A REFORMA
ACRE

lEra sufficiente saber-se que se
tratava <de tim grandíssimo dispara-
te, so acaso não é outra coisa
e se atrás delle não existir oceulta
qualquer grande negociata, para se
prever com a máxima segurança que
a commissão d« Diplarnacia e Con-
stituição do Senado, e por ventura
outras mais commissões que' se
oecupem do assumpto, approvaria co-
mo approvou o projecto de reforma
do Acre, a quc já nos referimos.

'Sem serem necessários grandes es-
forços de argumentação, nem carra-
das de razões apoiadas em dedttcçõcs
lógicas '¦ 

e em citações eruditas, de-
monstráimos que o projecto que o
sr. Francisco 'Sá apresentou aos seus
pares legislativos, era... — como <lii-
remos por ,fórma menos rebarbati-
va? — era... uma.endrómina sem
pés nem cabeça, «ma tolice colossal,
um disparate, emfim, se, repetjmos,
atrás delle não 'houver algo mais de
singularidade exquisita, de negocia-
ta escura, cujo alcance por- emquan-
to não parece facilmente apreciável.

iPois a commissão de Diplomacia e
Constituição do Senado approvou a
coisa, e com essa approvação nasceu
a presumpção, que se generalizou, de
que o Senado approvará o projecto.

Ora, na Câmara dos Deputados, c
am relação ao Acre, deu-se já o se-
guinte:
_0 sr. Augusto Monteiro, que en-

tão era deputado pelo Rio Grande do
Norte e actualmente é prefeito do
Alto Acre, apresentou ha uns tres
annos, mais ou menos, um projecto
de reforma administrativa daquella
território, projecto que não chegou a
ser votado, mas que foi considerado
como necessário e bastante sensato.

Depois disso, o sr. Pedro 'Moacyr
foi commissionado pela comissão de
Constituição e Justiça da Câmara,
para redigir umi outro projecto <£
reforma, trabalho a que se consa-
grou aquelle deputado, que tomou
por base o projecto racional e digno
de ser aproveitado dper. Augusto
Monteiro. Foi depois o sr. Pedro
Moacyr substituído pelo dr. Pruden-
te de Moraes, e este deputado tomou
tambem para base do seu projecto os
trabalhos, já realizados pelos srs.
Monteiro «.Moacyr.

¦Nestas condições, é evidente que a
Câmara dos Deputados não poderá
sanecionar o projecto apresentado no
Senado, e que ali vae segiiindo o
percurso normal d,e todos os proje-
ctos, e será essa, felizmente, a ma-
neira de se impedir que elle chegue
a ser convertido em lei.

iF confirmam esta nossa opinião
as emendas da commissão de Finan-
ças da Câmara, relativas ao territo-
rio do Acrc; Uma dessas emendas
manda reduzir a dois os actuacs de-
partamentos do Acre, encorporando
o Alto Puru's ao Alto Acre e Ta-
ratiacá ao Alto Juruá, mantendo-se a
actual organização municipal e som-
imando-se aos créditos do material
dos. departamentos mantidos, — alto
Acre e Alto Juruá — cento e cin-
coenta contos ao primeiro\e cüfcoen-
ta ao segundo, correspondentes a
metade dos créditos do material dos
dopartamentos supprimidos.

Outra emenda, tambem da com-
missão de Finanças, reduz de 847
para 623 contos a /erba destinada ao
policiaimento de todo o território
acreano, mantendo-se apenas duas
das actuacs quatro companhias re-
gionaes.

Finalmente, outra emenda tambem
da mesma commissão, reduz de qua-
trocentos para trezentos contos a
vertia consignada para serviços pu-
blicos e obras no território acreano,
sendo 1S0 contos para o Alto Acre e
120 para o Alto Juruá.

Como se vê por estas emendas,
omlbora o dr. Prudente de Moares
não tenha ainda apresentado o seu
projocto de reforma administrativa
daquella riquíssima e longínqua zona
nacional, a commissão de Finanças,
que de certo conhece os traços ge-
raes já elaborados para a reforma,
resolveu desde já dar-lhe, no orça-
mento respectivo, o preciso impulso,
estabelecendo praticamente as bases
da futura administração do Acre,
com as correspondentes dotações.

Resulta do exposto que o intuito
da Câmara dos Deputados e da cottn-
missão de Finanças é fundamental-
mente differente do projecto do sc-
nador 'Francisco Sá. Emquanto este
quer converter o Acre num novo Es-
tado, com toda a engrenagem politi-
ca, com todos os elementos expio-
radores, com as possíveis ensancjrias
para o desbarato das rendas territo-
riacs, a Câmara pretende reformar a
administração daquelle território, me-
lhorando-a, reduzindo as despesas,
extinguindo duas prefeituras e con-
servando as outras duas, mas proce-
dendo de fôrma a consúlcrar as dis-
posições gcographicas dos departa-
mentos c a conveniência cm utilisar
os elementos de communicaçao fácil
com que a natureza dotou áquellas
regiões.

E' claro que, não só para salva-
guarda dos interesses do Acre, mas
tambem dos do Thesouro, o proje-
cto da Câmara merece todos os ap-
plausos, ernqtianto que o do Senado
é bem um pretexto para justificadis-
simas apprciicnsõcs.

¦O que achamos singular é que ha-
ja um senador que apresente um pro-
jecto daquella ordem, qtte contende
com_ importantíssimo assumpto de
administração publica; que haja um
Senado que considere esse projecto
digno de estudo; que haja uma com-
missão dé Diplomacia c Constituição
que o approve, c que no entretanto
o governo não se mova c não faça
comprehender ao Senado que tal dis-
parate não poJerá ser convertido em
lei!

Bem sabemos do valor da ficção
da independência dos poderes da
Republica...- Mas tambem sabemos
que ao executivo cumpre esclarecer o
legislativo acerca da conveniência ou
inconveniência dc certos projectos.
principalmente quando elles são, co-¦nio o íiuc temos 'discutido tfisnsrsí?.-
dos, desastrados e... caros!

Pois não será muito mais próprio
que o Senado deixe no limbo o pro-
jecto do sr. Francisco Sá e se pre-
occitpc com qualquer outra coisa quc
valha e tenha utilidade?

Foi lido hontem, pcía mesa do Sena-do, um officio do <ir. iMigiicl Neguei-
ra, pedindo autorização para collocar
no salão de honra o retrato, em tama-
nho natural, do conselheiro Ruy Bar-
bosa. A autorização foi concedida., -,

-•573-15-°, equivalentes a n:os7$30i,
papel, ao cambio do «ntão, i.2o|64,cal-
culado o valor d&- libra esterlina a
19U72.

Durante «ua permanência em Paris,
foi a.- ex. nomeado cônsul geral de
1* «lasse em Assumpção. Nunca lá ten»
do ido, não podia receber, e não recebeu,
ajuda de custo por essa nomeação,"

(foi nomeado chefe da 1- secção do
Estado IMador da Airmada o capitão de
fragata Tancredo Burlamaquí 

ROUPAS brancas — Sortimento tem egual— Caia Manchester — Gonoalvei Dia» 5.-«¦»? 

O secretario da presidência da <Re-
publica visitou hontem, cm nome do
chefe de Estado, o dr. Oswaldo Cruz,
que se acha enfermo.

Esse negocio politico de Matto Gros-
so apresenta ás vezes aspectos bem di-
vertidos. Um delles é o quc se refere
a um accordo entre caetanistas e aze-
redistas, para os effeitos de se collocar
no governo do Estado o coronel Ron-
donl

Por essa ninguém esperava. O coro-
nel 'Rondon c um official positivista.
A sua actividade tem-se especializado
no mister dc desbravar os sertões de
Matto Grosso c do Amazonas, no esta-
belecimento das linhas telegraphicas e
algum tanto estratégicas que devem li-
gar esses dois Estados, cujas fronteiras
sio de uma grande importância para os
nossos negócios íntemacionaes.

Sabe-se mesmo que, arcando com gra-
ves difficuldades, o que é mais do agra-
do desse coronel é pacificar selvicolas,
emquanto os seus auxiliares vão ali-
nhándo postes e fios telcgraphicos. E'
uma segunda natureza que, por força do
habito, adquiriu o coronel Rondon,.

Ppig justamente este homem, avesso
por índole e educação ás coisas da po-
liticágem, é que foi lembrado para pre-
sidif Matto Grosso, por effeito de um
accordo I

Manobras do azeredismo.
O 'ííice-presidente do Senado agarra-

íe a quafquer nome honrado que possa
cohonestar as suas bandalheiras. Mas,
positivamente, o do coronel «Rondon não
se presta a isso..,

GRAVATAS — LinJinimai — SA naCm» Mincheiter—Rua Goncalve» PU» 5.
Dentre as muitas felicitações que o

sr. Souza ©antas, ministro de Estado
interino da3 .Relações Exteriores, tem
recebido pela 

* expedição da circular in-
cumbindo os -Consulados brasileiros da
nossa propaganda econômica no exte-
nior, destacamos os seguintes -telegram-
mas:"Apresento a v. ex. calorosos ap-
plausos pela feliz _ patriótica orienta-
ção constante de sua circular ao corpo
consular, na qual se consubstanciam
medidas de relevante alcance para os
interesses nacionaes. Cordiaes saúda-
ções. (Assig.) — Altino Arautos.""Venho satisfação felicitar v. ex.
acertada medida administrativa de v.
ex., determinando propaganda nosso
produeto por intermédio consulados
btfeilciros. Attcnciosas saudações. —
(Assig.) — Affonso Camargo".

¦ "Peço venia para apresentar a v. ex.
Sinceras felicitações pela circular que
acaba enviar nossos cônsules. A ori-
entação-de v. ex. será de grandes pro-
feitos para a expansão da nossa ri-
quita. Atteneiosas saudações. (Assig)
—^Cardoso de Almeida".
1.1'¦,'. ¦»•*».¦ '¦

M.A-NTIÂO ALFAIATECIVAIN UtWJ Av Rio Branco, 103.

iO sr. 'Pandhi Calogeras, ministro da
Fazenda, iremátlteu ao i° secretario da
Gamara dos Deputados, as informações
solicitadas polo dr. Álvaro Etaptüsta,
sobre se tem dado entrada no Thesouro
Nacional a renda do Lloyd Brasileiro,
desde o inicio da sua exploração in-
dustrial pelo governo.

Meus Amores ^'J^J-
fumaria Nunes; largo de S. Francisco, 35.

O presidente da Republica recebeu,
hontem, no palácio do governo, varias
pessoas, entre ellas os senadores Araujo
Góes c Gomes Ribeiro, deputados Dco-
clecio Borges, Paulo de Mello, Natalicio
Carnboim, Alfredo Ruy, Arlindo Lconi,
Pedro Lago, Monteiro de Souza, Arthur
Bcrnardes e Bento de Miranda.
.1 m . m ¦ ¦

A administração do Comio da Ma-
nhã, as»im como todos 05 seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas pubUcações catho-
licas editadas em Portugal. Anno 6?ooo.

"«l»*-,CJfc-*^SB-"

PUNHOS e collarinhos — Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dios .-;.

Communica-nos a secretaria da presi-
dencia da Republica:

"Designado para servir como primei-
ro secretario da legação do Brasil em
Paris, a 23 de fevereiro dc 1915, rece-
beu o sr. Hélio Lobo, em duas presta-
ções, a ajuda dc custo que lhe faculta-
va a lei, ou sejam, deduzido o imposto
dc 15 °j°, s:ioo$ooo, ouro, ou ainda

.*'• 
'-: =.««;*—<**-¦ ---*¦ ~—

Pingos & Respingos
Pede-nos o dr. Floriano de Lemos, nosso

ímigo e collaborador, que reeduquemos uma
noticia da Rua dc hontem.

Diz o vespertino que o dr. Floriano
quando se encontrava com o senador Aze-
redo prespegava-Ihe um beijo no rosto.

E' absolutamente falso. Garante-nos o
dr. Floriano que não é doa seus hábitos
beijar barbados, ie]am embora «enadores.

O illustre clinico faz até parte da Liga
Contra o Beijo, argumento de que usa só-
mente em situações excepcionaes quc não
vem 00 caso citar.

¦ü
*

O dr. Solano da Cunho, delegado do 14*
distticto, andou hontem prendendo a torto
e a direito todos os populares que nâo eram
estudantes.

Um conselho aos populares: em vez de
habeas-corpus tratem de requerer matricula
em uma faculdade qualquer.

Trecho de um discurso do senador Aze-
redo, citado pela Rua :

"Disseram aqui no Rio que o orador era
sócio de um sr. Acrize, um rico industrial
de Matto Grosso, o maior contribuinte da-
quclle Estado. Não conhece esse homem.
Não sabe sc elle i bebado ou glabro, ma-
po 011 gordo."

Acrise deve ter cara de hereje ; quanto
a ser bebado (bebeda, aliás) i caso que
não se devia tornar publico ; redunda numa
vergonha para a familia i'Acri:e.

*
Os estudantes continuam no

propósito de. obler, da Light
uma reducção uo preço das
passagens.

(Dos jornaes)
Mocidade I quc reclames
F,' justo, alguma vantagem ;
Ma: pensa noutra passagem :
Na pnvmrjrm,.. nos exames.».*

*
"Eülxo HoaizoSTE, 10 — Hontem, das

14 ás *¦ horas, andou por esta capital um
boi fantasma, atropelando varias peieoas,
ferindo ulgumas dellas c chifrando uma
cgua. A policia não o matou por ser o
boi um reproduetor quc custou ao Estado
dt* c-nntos."

O boi, depois de recolhido ao curral: —
não ha nada como o prestigio pecuniário I

*
O secretario da Academia dó Commer.

cio vae propor a expulsão dos (Uumnos quo
tomaram parte nas manifestações contra a
tisbt.

Commercio i conunercio ; a classe nio í
tio desunida asam...-

NOTICIAS DA GUERRA
-*>«»^.<»».J»**-

Gomo se deu a tomada de Gorizia
As operações no Somme, no Mosa e na Vollpia

*-
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VisSís da gu£rra — V ma retirada dos russos, quando da invasão da Polonh

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
Aubmanha — Berlim, 10 — O quar-

tel general communica em data de 9
de agosto :

"Frente oeste : — Os ataques fran-
co-inglezes, hontem oommtinicados fra-
cassaram em toda a linha, do bosque
Foureaux até ao Somme. Caíram cm
nossas mãos 384 prisioneiros inglezes
não feridos. As perdas sangreitas do ad-
versario são bastante elevadas. Cap tu-
ramos 6 metralhadoras. Foi annullado
um ataque nocturno egualmente forte,
dos inglezes entre Ovi'11-is e Bazcntin-
le-Petit.

Consideráveis forças francezas ata-
caram repetidamente as nossas posições
no sector de Thiaumont e Fleury, nos
bosques de Chapitre e La Montagne,
Foram, porém, obrigadas a recuar pelo
nosso fogo, e em alguns pontos pelos
nossos contra-ataques a baioneta, sof-
frenjlo perdas muito graves. Fizemos
350 prisioneiros.

O resunado dos encontros acreos
em julho i o seguinte: 17 aeroplanos
allemães foram abatidos pelos aviado-
res inimigos, um pelos canhões de de-
fesa aérea do adversário e um extra-
viou-se. Os inglezes e francezes perde-
ram s? apparelhos abatidos pelos nos-
sos aviadores, 15 abatidos pelos nossos
canhões antiaéreos, 6 aterrados invo-
luntariamente nas nossas linhas e 1 quc
foi capturado, quando procurava desem-
barcar um espião. O total das perdas
allemãs è portanto de 19 apparelhos
contra 81 ifranco-inglczes.

Frente leste: — Exercito do marc-
chal de campo von Hindenburg. O fogo
das nossas baterias costeiras da ponta
norte da Curlandia causou grandes
avarias a uma flotilha, composta de
torpedeiros, vapores, e- veleiros inimi-
gos, fazendo-a affastar.

Tentativas dos russos^ de transporem
o Duena a leste de Frieilriclistadt, fo-
ram annulladas, Rechassámos fortes
destacamentos de patrulhas entre os la-
gos Wiszniew e o Narocz. Recrudesce
o fogo de artilheria no Schara, Fracas-
sou um ataque do adversário nas proxi-
mirladcs de Skrobowa.

¦Os russos emprehenderam no Sto-
chod numerosas e fortes investidas. As
suas ondas atacantes recuaram porém,
todas as vezes, sob o fogo dos nossos
canhões, metralhadoras e infanteria,
especialmente ao sul de Stobychwa c
ao norte de Kisiclin. Nas immediaçõcs
de Kuchary e de Porsltaja-Wolka sai-
ram as nossas tropas victoriosas nas lu-
tas corpo a corpo com forças numérica-
mente munto superiores. Os combates a
oeste de Luzk decidiram-se a nosso fa-
vor, Em violentas investidas retoma-

mi as tropas austro-hungaras por com-
pleto as trincheiras que tinham perdi-'n a leste dc Szeiwow, fazendo 350
prisioneiros.

Exercito do archiduque herdeiro: —
O numero ile prisioneiros capturados ao
•ul dc Zalosc elevou-se a 978. Ao sul
de Dnijester retiramos as nossas tro-
pas para trás da linha Niszhiow —
Tysmicnica — Ottynia".

Áustria, — Vienna, 10—O estado-
maior do exercito communica, em data
dc 8 dc agosto:"Nos Carpathos ganhámos terreno
nas alturas a leste de Jablonica. Fizc-
mos mais dc 1,000 prisioneiros nos
arredores de Worochta. A sudoeste de
Delatyn o general von Koevess reclias-
sou fortes ataques russos. -Enlre Otty-
nia e a região a leste de Tlumacz uma
forte columna in*miga penetrou na
nossa primeira linha, sendo, porém,
logo cm seguida expulsa. Fizemos mais
dc i.c-oo prisioneiros. Apezar deste
suecesso retirámo-nos na nossa ala cs-
querda para a região a oeste de Tlu-
maez cm visla da superioridade nume-
rica do adversário.

Impcllimos o inimigo ao sul dc
IWcrtolka para a margem esquerda do
Sereth, tomando 700 prisioeniros e ca-
pturando 5 .metralhadoras. Mas prexí-
midades dc Zaalose relativa calma.

A sudoeste dc Torczyn as tropas da
general von Tersztyanky rechassarain
uma série do violentos ataques. As tro-
pas do general Fath frustraram novas

tentativas do inimigo de cruzar o rio
Stochod ao sul dc Stobychwa.

Na região de Gorizia, a luta conti-
mia com a mesma violência dos dias
anteriores. 'Numerosos e fortes ataques
dos italianos contra as nossas posições
ca caibcça de ponte e na margem oeste
do Isonzo fracassaram com perdas san-
grentas. Fizemos mais dc 3.000 priso-
neiros. Foi, porém, ordenada a eva-
-cuação da cabeça de -ponte, em vista
dos ataques ininterruptos dc enormes
effectivos italianos, afim de evitar per-
das imiteis.

Ataques do inimigo no monte San
MicJicle, na região de San Martino e
mais para o sul fracassaram por com-
pleto. Os nossos aviadores bomba-rdea-
ram com bom exito as baterias italia-
nas na embocadura do Isonzo e a es-
tação dc hydroplanos em Grado, rc-
gressando illesos.

Na fronteira 'dc Carnia e do Tyrol
vivos duellos de artilheria."

França — Paris, ia. — Ao norte do
Somme, reoecupámos inteiramente a
trincheira ao norte de Boissen, onde o
inimigo tinha pouco antes tomado pé.
Aprisionámos ahi cincoenta allemães.

Continuámos a progredir ao norte do
bosque de Hem, onde um violento com-
bate se desenvolve com vantagem para
as nossas tropas,

Na margeni direita do Mosa, houve
grande actividade de artilheria, nos sc-
ctores do Thiaumont, Fleury, Vaux-
Chapitre e Ohcnois, mas não se pro-
nunciou nenhum ataque dc infanteria.

No resto da linha, reinou relativa
calma.

¦Rússia — Petrogrado, 10. — Alcan-
çámos a margem direita do rio Koropi-
cc. 'Rcpellimos o inimigo dc uma série
de imminencias a oeste de Velesnioup
e ao sul, alé á ponte sobre o Dniester,
a qual o inimigo, ao retirar-se, danini-
ficou. 'Rcpellimos ali dois contra-ata
quês c capturámos 420 prisioneiros.

Continuámos a progredir na região de
Tysrnienisa c em direcção a Stanislau."

A luta no Mosa
e no Somme

Berlim, 10 — (T. O.) — Os corre-
spondentes na frente Occidental são
unanimes om descrever a batalha no
Somnic como a luta mais terrível e
gigantesca que já se viu. Os êxitos dos
alliados no principio foram devidos a
terem atacado os allemães com forças
numericamente dez vezes superiores,
mas pouco depois chegaram as reser-
vas allemãs e a artilheria pesada, quc
impediram que o inimigo continuasse
o seu avanço. Desde o dia 20 do ju-
Iho que o inimigo continua em vão a
lançar tropas frescas na frente dc ba-
talha. Os correspondentes affirmam
ainda que estes ataques só causam no-
vos e inúteis saorificios e expõem a
differença tactica entre o ataque a
Verdun c o ataque no Somme. Em
Verdun cada exito allemão diminuc »
frente de defesa, Além disso a con-
quista de terreno em redor de uma
fortaleza é muito mais importante,
porque os francezes ficaram forçados
a violentos contra-ataques que lhes
custaram enormes perdas, emquanto
que ná frente do Somme os pequenos
avanços inimigos só serviram para au-
gmentar a frente de batalha. Os des-
tacamentos avançados inimigos ficam
expostos ao bombardeio dos allemães
por dois, e ás vej;3, por tres lados.
Os correspondentes opinam quc esta
parte da frente foi escolhida para a
offensiva dos alliados porque o cen-
tro ferro-viario de Amiens está atrás
das linhas franco-inglezas, cujas fren-
f- ali se unem.

Londres, 10 — (A. A.)— Tclegram-
mas d c>Amsterdam dizem que a ini-
prensa allemã reconhece a perda de
Thiaumont, dizendo quc foram obriga-
dos a deixar essa obra, devido á gran-
dc pressão dos francezes.

Londres, 10 — (A. A.)—A noroeste
de Pozicres os inglezes avançaram 600
jardas dc extensão sobre 200 de pro-
fundidade, causando grandes perdas ao
inimigo,

Nas linhas ítalo-austríacas
Como as tropas italianas

entraram em Gorizia
Monto*, 9 (A. H.) — (Retardado).-.

Do alto commando do exercito:"As nossas tropas entraram hoje em
Gorizia. Já na madrugada de hontem,
depois de um intenso logo concentrado
de artilheria, a nossa infanteria tinha
completado a conquista das alturas de
Oslavia e 'Podgora, varrendo os últimos
destacamentos inimigos que ainda ali
estavam oceultos. As trincheiras e cai
vernas estavam repletas dc cadáveres
dc austríacos c por toda a parte se viam
armas, munições c outros artigos mili-
tares abandonados pelo adversário após.
a derrota completa.

Ao anoitecer, alguns destacamentos
das brigadas dc Casale e Pavia passa-
ram a vau o isonzo, cujas pontes o
inimigo tinha feito saltar, e fortiíiva-
vam-se na margem esquerda. Uma co-
lumna de cavallaria, bersaglieri e cy-
clistas foi imiucdiatainente lançada além
do rio, em perseguição do adversário,
emquanto as nossas tropas dc engenha-
ria, trabalhando alegre e infatigavelmcn-
te, a despeito do fogo da artilheria aus-
triaca, lançavam novas pontes ou rc-
stauravam as damnificadas,

No Carso, rcpellimos novos ataques
inimigos contra o monte San Michcle
c tomámos novos entrincheiramentos
próximo da povoação de San Martino.

O numero total de prisioneiros, con-
statado até agora, vae além de dez mil,
mas muitos outros continuam chegando
aos campos de concentração.

Não foi ainda possível avaliar a
quanto monta a presa de guerra. —
Cadorna."

Roma, 10 (A. H.) — Telegramma»
de Vicenza para a "Tribuna", expedi-
dos ás 10 c 30 da manhã dc hontem,
anniinciavam que áquella hora a cabeça
da ponte de Gorizia estava já em poder
dos italianos. A cidade e arredores es-
tavam absolutamente dominados pelo.
fogo da artilheria italiana. Áquellas po-
sições estavam desde então virtualnicnto"
tomadas. Os austríacos estavam já im-
possibilitados de ali sc manterem c mui-
tos dos seus destacamentos rendiam-sa
em massa ás forças italianas.

.ffoiiio, 10 (A. H.) —• Noticias offi-
ciaes confirmam que os italianos, tendo
entrado liontem cm_ Gorizia, aprisiona*
ram dez mil austríacos e capturaram
grandes quantidades de material bel-
lico.

Nova York, 10 (A. H.) — Os jor-
naes noticiam que os italianos captura-
ram o aerodromo de Aisqviazza, um doi
principaes centros austríacos de avia.
ção.

A campanha da Rússia
Londres, 10 — (A. A.) — Tclcgra.

pham de Petrogrado dizendo que na
região dc Gulevilobi esteve imensa a
luta entre russos c austro-allemãcs, ge-
noralizan'do-sc a batalha pelo resto d*
linha dc frente.

A este dc Gorodischc os russos ca-
pturaram muito material bellico, dei-
xado pelo inimigo, numa acção que
tentou levar a effcito na noite de hon-
tem.

Londres, 10 — (A. A.) — Os russos
avançaram sobre Stnnislaw, tendo an-
tes vencido os obstáculos austríacos
quc tinham nesse ponto demorado de
algum modo o avanço do exercito do
cza-r.

Londres, 10 — (A. A.) —O general
russo Letchitsky ameaça a direita e a
retaguarda do general vou Botlimer,
emquanto o general Sacharoff se di-
rige contra a esquerda, exposta aos
fogos russos, devido a situação do ter-

Petrogrado, 10 —(A. H.) — Os rus-
sos occiip.-ir.-im a estação dc Kryplin.
na linha férrea dc Stanislau a Kad-
vorna.

T a Pniiníí» — Vestidinhos para me-—JA jtuujjcc -n-ulií, Enxovaca para ba-
ptisados—MoiLis para -er.horas
semblca n. ioo.

«-*¦

para
da As-

i Ojrrwo * o. 4^222L?

Para a reunião ministerial de terça-
feir», que se realizará sob a alta assis-
fcíncia do sr. Wencesláo Braz, conver-
gem actualmente algumas attenções.
Nesse dia, os ministros de Estado tra-
tarão de dar contas ao presidente da
Republica do muito que fizeram para a
reducção das verbas das suas pastas,
excluída, já sc vê, a relativa ao pessoal.

Vae ser uma reunião solcnne, essa.
Apenas não é possivel esperar delia
nenhum beneficio.

Já ha dois annos de experiência do
quc é o governo do sr. Wencesláo.
Toda gente diz quc o presidente é um
homem de muito boas intenções, c nós
mesmos acreditamos que assim seja.

Mas na reunião dc terça-feira, chega-
lhe o sr. Tavares de Lyra, c diz-lhe ser
humanamente impossível fazer mais cor-
tes na sua secretaria. O sr. Wencesláo
coca a cabeça, e acaba concordando.
Vem, depois, o sr. Carlos Maximiliano,
allegando hão poder reduzir a sua des-
pesa. O mesmo se dará com relação
ao general Caetano de Faria e ao almi-
rante Alexandrino de Alencar, duas
creatura* d« que o governo exige mun-

dos c fundos sem lhes fornecer dinheiro
para a satisfação dessas exigências.

Parece-nos que só o sr. Josc Bezerra
poderá contentar com alguns palitos a»
economias encommendadas pelo presi-
dente. O sr. Souza Dantas é ministro
interino, e se o fosse effectivo não es-
taria com certeza em condições dc con-
tentar o sr. Wencesláo. Esse é o facto
verdadeiro,

De sonc que dj alludida reunião de
ministros não advirá nenhum resultado
paia o paiz,

BIBL10THHCA POPULAR  Abcr-
ta ao publico das 11 ás 21 boras, no
Lyreu de Artes e Officios.

O director geral do gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda devolveu ao pre-
sidente da Junta de Alistamento Mili-
tar, as listas contendo os nonu-s dos
funecionarios da sua repartirão que
contam de 20 a 30 annos de.edade,

dos os nome-, que vêm surgindo com
probabilidades de algum suecesso nas
próximas complicações da suecessão do
sr. Wencesláo Braz.

Em todo caso, se houver algum meio
de sc reorganizar o Partido, não sc cs-
queçam os atitorts dessa empreitada de
collocar na sua chefia o senador An
tonio Azeredo.

Esse homem participou de todos 09
lucros quc o P. R. C., chefiado pelo
sr. Pinheiro, prodigalizou aos seus cor-
religionarios, á custa dos cofres publi-
cos. Foi elle quem mais se locupletou
com a bambochata dos quatro annos do
marechal Hermes.

Nessas circumstancias, a direcção do
Partido não pódc deixar de lhe ser con-
liada.

¦«*•¦>«••»«_,.

Tem-se falado ultimamente na reorga-
nização do Partido Republicano Con-
servador. Isso não pôde passar de pura
invenção de politicagem.

O P. R. C. morreu com o sr. Pi.
nheiro Machado, e não é provável reor-
ganizalo neste momento, em que os
chamados proceres da politica republi-
cana estão a desenvolver nos bastidores
un» trabalho te.rrjvel para inutilizar to.

CAMISAS—O que lia de meitior e elegran-
te—Casa Manchester — Gonc-ilves Dia* ji*¦-—" —• M-dlBHt» g^-O-tSC" -' ——- —'¦

Foi designado o engenheiro fiscal ile
2" classe, da Inspectoria Federal das
listradas, Franklin E. MagalbJas Sé-
ve, que serve no 30 districto, p.tra sub-
stituir o engenheiro de egual categoria
César Coutinho do Couto Cartaxo, na
fiscalização das estradas n cargo desse
engenheiro, interinamente removido pa-
ra o cargo de chefe da «• districto.

Foi nomeado para exercer o cargo de
professor da cadeira de physica e ele-
ctricidade da (Escola de Marinha Mer-
cante do Pará, o sr. Joaquim T*v»r«t

1 yianna^ -*
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s COBREIO DA MANHÃ — Sexta-feira, 11 dc Agosto de 1916 m.

VIDA POLÍTICA
0 sr. Fonseca Telles desiste

O .presidente da Republica recebeu, hon-
tem, á tarde, cm audiência especial os depu-
tados cariocas Pereira Braga, Pedro Reis
e Nascimento c o intendente Eonscca Tel-
les, que foram tratar de assumptos que in-
teressam á ipolitica do Districto Federal, es-
pecialmcntc a próxima eleição para precn-
ehimento de duas vagas na sua bancada.

Ao que sabemos ficou assentado desistir
o sr. Fonseca Telles da sua candidatura
pelo 2o dislriclo, cm favor do dr. Salles
Filho, que, na legislatura passada, oecupou
«ma cadeira pelo mesmo districto.

A resolução do dr. Fonseca Telles -foi
oriunda de solicitação que recebeu do depu*
lado Antônio Carlos e do convencimento de
«tjue a apresentação -do nome do dr. Salles
iilho «ião obalari o seu prestigio e só
trará ao partido em que milita elementos de
força, visto como o candidato dispõe na
freguezia do Engenho Velho dc fortes clc-
mentos.

* » *
A sitnação financeira do Ceará

1.KTAI.BZA, io. (A. A.) — O presid-.ntc
do Estado, na sua Mensagem á Assembléa
Legislativa, expie a situação critica do The-
souro, dizendo: "A autorização contida na
lei n. 1.245, dc 7 de julho de 1915, offore-
cia recursos compatíveis com as necessida-
des daiiuclla época; de então, a esta parte,
a divida fluctuante do Estado cresceu dc
cifra bastante considerável, como se depre-
Iicnde da Mensagem do meu illustre ante-
cessor* o as «cçÕcs intentadas contra o I**s-
lado, algumas já passadas cm julgado, cie-
¦ram -de muito a importância dessas respón-
sabi lidades.

"No que acabo de expender não está in-
cluido o déficit resultante do desequilíbrio
da despesa a realizar e -da receita a arreca-
dar neste 2° semestre; deante deste facto é
facilmente previsível a diminuição desta,
cm conseqüência de» cireumstàncias que são
«do dominio publico.'IA insuffieiencia dos meios para oceor-
«rcr á despesa se agsrava ainda pelo facto
<Íc não ter sido consignada no orçamenta
a verba necossaria para o pagamento da ia
jireslação, vcncivel cm 1° de novembro
próximo, do compromisso assumido para
resgate da promissória assignada, em co-
liertiira dc coupons vencidos, do empréstimo
externo."

A Mensagem, entre outras medidas, pede
que seja autorizado o presidente do listado
a contrair Um empréstimo até 6.000:000$,
cm apólices ao par, ou pela fôrma orJina-
ria, com quem mais vantagens offerecer.
As apólices serão do valor dc um conto do
réis, ao juro de 5°i°f resgatavels por meio
de sorteios, na proporção de anj° das exis-
tentes em circulação, quando estiverem ao
par ou acima do par, c por acquisição in-
directa, quando estiverem abaixo do par.

lísse empréstimo c destinado á conclusão
{das obras da rede dc esgotos %è abasteci-

mento de agita, obras publicas de reconheci-
, «da utilidade e pagamento da divida flu-
'rutilante. Tambem pede que soja o presi-

dente do b.stado autorizado a emittir
2.000:000$, cm apólices provisórias dos va-
lares de 100$ o i :ooo$, a juros de S "I",
exclusivamente destinadas ao pagamento das
«dividas por sentenças, com credores que* as

_ quizerem receber c ao resgate das ultimas
apólices, feito por acecitaçao das mesmas,
na proporção de 20 °|n, cm pagamento dos
«impostos, excepto os de exportação.

:!: * Si

Uma "Iiolacha" na Avenida
O senador João Luiz A!vc3, quando bon-

¦tem a tarde passava pela Avenida Central,
'encontrou-se com o sr. Uarros Junior, pes-
soa envolvida na politica do Estado do lis-

¦ pirito Santo, e que lem escripto na im.
jitcnsa local alguns desaforo» conlra o rc-
ferido senador.

Travando conhecimento cotn o seu des-
afíecto, que até áqucllc instante não sabia
quem era, o sr. João «Luiz applieou-lhe o
que. na gyria, se chama "unia bolacha".
Houve o natural movimento de curiosidade
em torno do incidente ; c não houve mais
nada...

A defesa do sr. Ze<
hallos pelo sr. Ruy

IME 6E0RGETTE
a 1'lionneiir iFinformcr son elegante
clicntcHc 1111'clle vient de rccevoir un
choix de ch.ipea.ux derniers modeles de
Paris et fera soa exposition samedi¦et jours suivants dans sou niagasin
252 ruu dc Callele.

'Madame Ccorgette communica á sua
elegante freguezia que recebeu ile Paris
chapéos últimos modelos, t|ite estarão
expostos sabbado e dias seguintes na
sua loja á rua «lo Cattete n. 252,

Diplomacia
Procedenlc da Europa, é esperado

ficsta capital o dr. Pessoa ele Queiroz,•2o secretario da legação do Brasil em
Londres.

ir*1 T rfji o t____m .-r"HVEHSAES" 2rà XSfi
valiosos brindes.

— .:— LOPKS SA' & C. —«1—
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NO SENADO
'A sessão foi presidida pc!o sr. Ur-

.ano Santos, No expediente foram li-
dos vários officios, um dos quaes da
Associação Commercial Suburbana, cnm
sede no Meyer, lembrando a tributação
do "jogo do bicho" como meio de sal-
Tar o paiz da dcbaclc financeira,

'Annunciada, na ordem do dia, a a*
discussão do projecto que limita a tnxa«feita pelo governo federal, para as ope-
iraçõcs dc cambio, c suspende as emis-
sões, vale-ouro, para pagamento de di-
rcitos dc importação, falou o sr. João
Lyra.

O orador começou dizendo considerar
opportuno o momento para fazer con-
«siderações sobre a falta de fiscalização
das sociedades anonyiuas. Em seguida,
Tcfcre-se á organização dessas socieda-
dos e trata da situação financeira do
paiz.

Conimcntando lodor, os alvilres lem-"irados .para solvcr os compromissos do
Thesouro Nacional, fez o elogio do im*
posto addicional de to "|° sobre Iodos
os outros impostos, por acltal-o o mais
riavel e o mais conveniente neste mo--nento. Medida transitória, logo que«lesnecessaria sc tome, poderá ser aban-
donada, Não exige, alem disso, despe-
sas nem augmento de funecionarios.¦O momento não é para discussões
nem nara intransigências. Não vê que
pudesse ser desairoso á con-.missão de
Finanças da Câmara acecitar as allega-
ções do deputado Alberto Maranhão,
nobre a taxa addicional, a que, de iodas
ns lembradas, íoi a menos hostilizada
pela imprensa c pelas classes popula-res.

Faz o cotejo das despesas da Monar-
chia c da Republica; cita os melhora-
(mentos da Capital Federal e os traba-
lhos de conslriicções de estradas de
ferro e de íclcgiaphos. Sommas extra-
ordinárias foram gastas com esses ser-
viços e 05 nossos recursos não se cs-
gotaram. 'E' imprescindível, pois, au-
ementar as fontes de receita o o meio
anais fácil <!e lal conseguir será. 110 pen-sar do orador, a adopção da taxa artdi-
cional.

_Nãu havendo numero para as vota-
ções foi suspensa a sessão.
"***"' —— — rn iMlmi ,._

AS MISSAS DE HOJE
Rezam-Se as seguintes, por alma de:
iMario Joaquim da Silva, ;is 8 horas,

na matriz da Gloria;
Maria Augusta Villiena Torres, ás o

llr**-1«- --« m~-n:~ J-. T? «-:--- 1-».-.._._, »,,¦. -Í.-VJH. Ue tJ. a 1 iii.. .'•..:) uc
Paula;

Codofrcdo Moore, ás o Iioras, na
egreja de S. Francisco de Paula;

Oscar Mariath de Lemos, ás 9 11_,
na egreja do Carmo;

Manoel Martins de Andrade, ás 9 t|z,
na egreja dc S. Francisco dc Paula;

Josc Pereira da Fonseca Sobrinho,
ís o horas, na egreja «le Santa Rita;

Maria Montauriol, ás 9 horas, na«e_rt_a de S. Francisco «lo Paula;
Bcrtlia Lapradelie Salttssc Lussac,ís 10 horas, na egreja de S. Francisco

ac Paulrf;
Antônio Luiz Soares, ás 8 l'z, na

egreja do Engenho Novo;
Manoel Pereira, ás 8 i|_, na egreja

ie SarífAnna;
João Joaquim Nogueira, Ss q horas,

,_a egreja de S. Francisco de Paula:
/ Dr. Fernando Pereira da Silva Con-
Kinentino, ás 10 horas, na Candelária.

Porque o general Pi-
nheiro Machado

mereceu o titulo de
caudilho

'Do sr. senador Ruy Barbosa recebe-
mos a seguinte carta:"•Sr. redactor.

Arrcdado, ha muito, da tribuna do
Senado, sem que tenha agora motivos
para a ella volver, não acudi aquella
casa do Congresso, para defender o
dr. Estanisláo Zeballos da injustíssima
aggrcssão que esse illustre americano
ali acaba de soffrer, por acreditar quoa sua defesa resulta va da evidencia da
injustiça contra cllc commettida, e sup-
pôr que a nossa opinião publica escusa-
va o meu auxilio, para vêr claro noste
lastimável incidente.

IMas o telegramma argentino desta
manhã, onde, a esse propósito, se in-
voca o meu nome, já me não deixa
continuar silencioso.

lE' verdade, sim, que o dr. Estanis-
láo Zeballos, entre as .muitas amabili-
dades que me dispensou, teve a de ine
dar conhecimento dc seu discurso an-
tos de proferido, enviando-mc cópia
completa dessa notável oração.

Mas, sendo cila, aos meus olhos, irre-
prehcnsivel, -em todo o seu contexto,
na serenidade, na delicadeza e na ele-
vação com que discorre em todos os
assumlptos, cm que toca, não ine pare-
cou que me fosse licito cercear-lho _ a
liberdade legitima de apreciação da his-
toria politica brasileira, ali tão benevo-
Ia c cortezmente exercida, só por haver
s. ex. dito que o general -Pinheiro Ma-
chado "foi o ultimo caudilho do Bra-
sil", 110 mesmo periodo onde, uma li-
nha antes, declarava tine "a su memo-
ria debeiiíos um .piedoso recuerdo".

A contiguidade entre essas duas pro-
posições nos .mostra dc modo indttbita-
vel «pie o einincnle orador, servindo-sc,
nesse lanço, da expressão "caudilho",
não a empregou na sua acepção desfa-
voravi-1 e offensiva. .De um dos caudi-
lhos do gênero odioso c funesto, que
ensangüentou e opprimiu as nossas Re-
.publicas latinas, certamente não diria
o dr. Zeballos que "a sua memória lhe
merecia uma recordação piedosa".

Todos 03 diecionarios hespanhoes
definem o vocábulo "cândido' desta
maneira:"Caudillo. 'El que, como cabeza

y superior, guia y manda Ia gente
de guorra. El que es cabeza o di-
rcclor de algun gremio, commum-
dad o cuerpo".

Nada mais. E' desta sorte que se
exprime o Diceionario da Real Acade-
mia 'Espanhola, décima quarta edição,
do 1914, pagina 21S, e, como cllc, o
Diceionario Enciclopédico da Língua
Castelhana dc Zcrolo, Toro y Oomcz
c lsaza, vol. I, pag. 548.

Em politica, o nome indica 05 che-
fes de partido ou cabeças dc facções,
especialmente os que se assignalam pela
exaggcração da sua autoridade, ou pela
autocracia do seu mando. (Jraças a ai-
guns desses indivíduos cruéis c trucu-
lentos, como os 'Rosas c .Facundos,
essa designação revcslc muitas vezes
o sentido pejorativo, èm que a tingi-
ram as tradições de crueldade e bar-
baria desses tyrannos.

Mas o nome não perdeu o seu si-
gnificado «natural, a sua extensão am-
pia, onde cabe sem injuria o perfil po-
litico do general Pinheiro Machado,
como o homem que .neste paiz ja dis-
poz mais autoritariamente da po.ittca
nacional, e dc quem se poderia d zer
que, 110 quadricnnio presidencial pas-
sado, governou quasi sósinho. Nao o
maltrataria, pois, quem, sob este aspe-
eto, lhe chamasse caudiiiho, dcsignati-
vo que, 11a imprensa brasileira, só lhe
não applicaram os politicos do seu
crc.lo e obediência.

Era com esse epilheto rue, antes
dellc, os adversários! do .conselheiro
Silveira 'Martins o costumavam quali
ficar, sem que elle nunca de Ia1'.' trata-
mento se magoasse. E nodemos subir
ainda mais alto. Não ha, na historia
dos caudilios, individualidade mais fa-
mosa que a dc Artigas. Os seus mais
ardentes enfcliusiastas não 'tentam dc-
fcndel-o dessa caracterização. Sem
embargo, o povo uruguayo o compara
a Washington, a historia do seu paiz
o honra como o fundador daquella Re-
publica, e a sua memória recebe ali
um verdadeiro culto nacional. No mes-
mo caso eslão os nomes de BoKvar c
San Martin. . _

.Só, portanto, a cegueira das paixões
de partido 011 dos excessos da amiza-
de seria capaz de achar nas palavras
do illustre dr. Zeballos. palavras nbso-
i.tamenlc urbanas, moderadas e inof-
fensivas, motivo para a violência, a
que serviram de pretexto. A critica
histórica exercida nos lermos em que
elle a exerceu sobre unia ligura dc la-
manha responsabilidade na sua òooca
não exorbitou nem dos limites da
equidade, nem dos do direilo. nem
dos da urbanidade, individ.ua'. 011 in-
ternacional: c, se o general Pinheiro
Machado vivesse, estou certo que nno
teria a intolerância c o máo gosto dc
lhe responder com quatro pedras na
mão. . "

Não haverá um brasileiro desapaixo-
nado, quero crer qtie nem mesmo na
familia do illustre morto, que, rcflc-
ciindo, pense dc outro modo. A este
respeito me acho trnnquillo. Só o que
deploro é que nem todos comprelicn-
dam o mal que nos fazem estas scenas
internacionaes,

E' dest-arto que as irritações pes-
soaes, gratuitas c mal contidas, azedam
os sentimentos dc paiz a paiz. c com-
promettem a obra dc reconciliação cn-
tre elles.

Quaesquer que fossem os nossos re-
sentimentos do eminente político ar-
gentino, a sua attitude para com a
embaixada brasileira, a cordialidade
com que a honrou, a nobreza com que
entrou na corrente das nossas inten-
ções, o inestimável contingente com
que para a satisfação destas contri-
Imiti, deviam bastar, para não renovar-
mos queixas malfazejas. O caso Zebal-
los era um caso pessoal, que as per-
sonaliilailes envenenaram, converten-
do-o em caso internacional. O tempo o
esclarecerá, quando se conhecerem os
elementos dn pleito. Delles sei eu hoje
bastante, para entender que o publico
brasileiro o conhece mal.

Rio, in de agosto de 191G. — R-Y
Barbosa."

Ministério do Interior
O SR. MAXIMILIANO FEZ HONTEM

VARIAS NOMEAÇÕES
O ministro do Interior nomeou hon-

tem:
Alberto Calvão Bueno Filho, escre-

vente juramentado do i*- uCficlu u_
distribuidor do Dislriclo Federal; dr.
Luiz dc Souza Brandão, inspector_ da
Escola do Pharmacia de Juiz dc Fora;
d. Paulina d'Ambrozio, para reger,
interinamente, .1 cadeira dc violino do
Instituto Nacional de Musica; Mariano
Loureiro Caldas, para servir interina-
mente, o officio do registro geral e
«las hypothccas do a" districto desla ca-
pitai:' lteilor dc Vinccnzi, escrevente
juramentado dn 7° officio de tabellião
dc notas do Districto Federal, c o dr.
Frederico Moraes de Niemeyer. medico,
interino, da Brioada Policial.

HAJÍSEATIOA aoiiiui de toilas !
mm\^m%m*tm%P •# BB»1

A VIDA COXTIXEXTAT,

O annsversario __ índepen-
deneja do Peru

Quilos, 10 (A. A.l — Foi aqui gran-
demente commemorado o anniversario
da independência pátria.

Em Palácio, o general Lconidas Pia-
za, presidente da Republica, deu rc-
copção ofíicial, comparccciulo á mesma
membros do corpo diplomático c consit-
lar aqui acreditado, alias autoridades
civis c militares, além dc outras muitas
pessoas gradas c de representação so-
ciai.

Houve formatura de tropas, que fo-
ram passadas em revista pelo chefe da
Nação, e muitas outras festas commc-
morativas.

A cidade apresenta, agora á noite, o
aspecto dos dias tic grande gala. ha-
vendo muito movimento nas ruas.

Toda a imprensa oecupa-sc da magna
data, dando edições especiaes com pho-
tographias dos proecres do movimento
que libertou o paiz do jugo hespanhol.

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

secretariado pelos srs. Costa Ribeiro c
Juvenal Lamartine. A' abertura da ses-
são, compareceram 66 deputados. A
acta da sessão anterior foi approvada,
sem observações. O expediente lido
constou de um officio do titular da
pasta da Viação, remettendo coiia do
contrato celebrado cotn a firma de Pe-
brudher Gredhoart, para a execução das
obras de saneamento e dragagem _ dos
rios que correm pela baixada fhuninen-
se; de um requerimento do sr. Carlos
de Souza Dantas, desistindo dos juros
de mora do pagamento de ordenado cm
virtude de setnença judiciaria, c officio
do ministro da 1'azenda, enviando as
informações solicitadas pelo deputado
Álvaro Baptista, em requerimento ap-
provado pel? Câmara acerca de fome*
cimentos feitos ao Lloyd Brasileiro,
alem de vários pareceres a imnrimir.

O expediente todo foi oecupado por
um só orador, que tratou dos forneci-
mentos á E. F. Central do Bra for-
mulando varias aceusações ao sr. Arro-
jado Lisboa, scu director. Passando-se
á ordem do dia, foram anminciadas as
nvagtcrias dc discussão constantes do re-
spectico avulso. A lista da porta ac-
cusava a presença de 128 deputados.
Annunciada a continuação da votação
do projecto, n. 110, de 1916, autorizai.*
do o governo, a abrir, pelo Ministério
da Marinha, o credilo extraordinário de
1.000:000$, para pagamento dás des-
pesas cm face da conflagração européa,
e do estabelecimento de bases militares
nas ilhas da Trindade e dc Fernando de
Noronha, occitparam a tribuna os srs,
Maurício de Lacerda, Álvaro Baotista .
Justiniano de Serpa, os dois primeiros
contrários á approvação do projecto e
o ullimo, autor do parecer favorável
na commissão de Finanças, defendendo
a sua approvação. Posto a votos, íoi o
projecto apjjjav.do;

Foram, cm seguida, approvados, cm
2" discussão, o projecto, n. 107, dc 1916,
manilando adiér as eleições para a for-
niação do Conselho Municipal do Dis-
tricto Federal c dando outras provi-
dencias; c, em discussão unica, o iro-
jecto, 11. ni, de 1916, concedendo uni
annno de licença, sem vencimentos, a
Marceliino Sampaio Castello Branco._

Annunciada, cm seguida, a . votação,
cm 2" discussão, do projecto, n. 84, de
1916, providenciando sobre a nomeação
de uma commissão para estudar e pro-
mover a reforma orthographica, com pa-
recer da commissão de Instrucção Pu-
blica, oecupou a tribuna o sr. Joaquim
Osório, que sc pronunciou contra a ap-
provação do orojecto. O sr. F. dc.Bri-
10, tambem discursando, defendeu-o.
Posto a votos, foi o projeclo dado como
approvado. O sr. Joaquim Osório rc-
quereu verificação dc votação. Veri.fi-
cada, foi a approvação confirmada, por
S,í votos contra 39. Após, foi npprova-
do, cm discussão unica, o projeclo. nu-
mero 116, de 1916, autorizando o go-
verno a. conceder a Walker Castello
Branco, nm anno de licença, cm proro-
gação, para tratar de negocio dc seu
particular interesse. Entrando em vota.
ção, ein 2" discussão, o projecto, n. 2S4,
de 191- autorizando a abrir, pelo
Ministério da Fazenda, o credito espe-
ciai de _ :j7_$7oS, para pagamento de-
vido ao major Joaquim Vieira da Silva,
com parecer da commissão de Finanças
favorável á emenda apresentada, dia-
cursaram os srs. Maurício de Lacerda,
Justiniano de Serpa, e João Pernctla,
aquelle requerendo a volta da emenda á
còmniissão dc Finanças, o ultimo, pc-
diudo egual resolução, afim dc constituir
projecto cm separado, e o segundo ora.,
dor, defendendo a approvação do pro-
jeclo e emenda, de que foi relator na
alludida còmniissão.

Posta a votC foi dada como appro-
vada a emenda. O sr. Maurício reque-
reu verificação de votação. Contados
os votos, piomuiciaram-se a favor da
emenda 95 deputados e contra 6.

Feita a chamada, foi confirmada a
falta dc numero, para sc proseguir nas
votações.

Passou-se á matéria cm discussão,
sendo encerradas, sem debate, a 3' ^is-cussão do projecto n. ia A, de 1916,
considerando de utilidade p<blicii as li-
gas de ensino, ligas contra o anal-phabc-
tismo e sociedades propagadoras dc in-
strucção, com parecer da còmniissão de
Constituição e Justiça, favorável ao
projecto ; a 2" discussão do projecto
11. 36, de 1916, autorizando o governo
a abrir pelo Ministério da Fazenda, o
credito especial de 3 17825,138, para oc-
correr ao pagamento devido a d. Maria'¦ilia Bransford c outra, cm virtude de
sentença judiciaria ; a 2a discussão do
projecto ti. 94, de 1016, autorizando-o
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
credito especial dc 7S8?2oo, para paga-
mento dos juros de apólices emittidas
para construcção de estradas de ferro ;
a 2* discussão do projeclo n. 106, dc
1916, autorizando o governo a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o credito
especial de 7o:.t6o$, para pagamento
de juros de apólices do empréstimo dc
1S97 1 a 1* discussão do projecto 1111-
mero 29 B. dc 1916, mandando consi-
derar de utilidade publica os institutos,
associações ou clubs que tenham por
fim o estudo e o desenvolvimento da
acrofíaçãp, no Brasil, e dando outras
providencias, com parecer favorável da
commissão dc Constituição c Justiça e
parecer da còmniissão de Finanças, fa-
voravel ao art. 1°, do projeclo c con-
trario aos demais; e a i" discussão do
projeclo 11. 1 iS, de 1916, determinando
que as companhias de seguro e dc pe-
cuüos sob a fôrma dc mutiialidadc não¦podem applicar ou consumir cm despe*
sas geraes mais de metade da impor-
lancia da renda arrecadada, com sub-
nitiltivo da commissão dc Justiça.

A sessão foi levantada ás 3.20 da
tarde.

1 MI MB
Importante reunião na

Liga do Commercio
_e _-,—-_

AVES DE RAÇA
O leiloeiro VirgiKp, devidamente au-

torizado por tun avi-cultor do interior.
que concorreu á ultima exposição avi-
cuia, venderá cm leilão grande qttanti-
dade «le aves «V- .pnra raça, sabbado, 12
do corrente, nn scu vasto armazem, á
rua da Quitanda n. 7.

¦ ¦raa m «O-OHBg:**— ¦  ¦

GORES DA CAM
O sr. Joaquim Osório protestava, na tri-

buiia, contra a idéa «lc se fazer uma lei
impando regras sobre .1 lingua.

Aparte tio sr. Cahctla :
O rapaz tem razão. Ainda neste deb.l-

te sc verifica «le modo indiscutível a su-
perioridade «Ia lingua... «lo Rio Grande.

* :» :>
O ?r. Maurício atacava um credito dc mil

centos pr.ra o defesa da nossa neutralidade ;
o sr, Serpa «clcfciidia-o.

Alguém pergunta ao sr. Dun&hee :
Xão te manifestas sobre o assumpto ?

Ao que elle re ¦"¦ponde :
N'ão. Nessa matéria, a minha attitude

c como o próprio crcdiio : de im*-*Ít;i ncu-
trtlidade...

•?* £: ;}•

O sr. Álvaro Baptista* discursando, disse
que era certo que os deputados ganhavam
muito para trabalharem pouco.

Coiunicntario do sr. Luiz Domingues 1
O Álvaro, o anno passado, desistiu de

metade do subsidio. Irá desistir, agora, do
resto ?

HANSBATIOA nc-ima do todns !
__ -mm_Th*>~^_s>^rl>^X~m-

Ao almirante Alexandrino Faria de
Alencar, ministro da Marinha, enviou a
Associação Commercial do Rio de Ja-
neiro o seguinte officio:

"A dirccloria da Associação Com-
mcrcial do Rio de Janeiro tem a hon-
ra dc levar ao conhecimento dc v. ex.
que, cm sua ultima reunião, por^pro-
posta do director, sr. Francisco F.uge-
nio Leal. foi resolvido por unanimida-
de dc votos que sc consignasse na acta
da sessão um voto de applauso desta
Associação á patriótica iniciativa dc
v. cx., mandando consumir na nossa
marinha de guerra, a titulo dc expe-
riencia, o carvão nacional das minas de
S. Jcronymo. Esse acto, opportuno c
sábio, dc v. ex., traduzindo o louvável
propósito de dar incremento ao apro-
veitamento dessa nossa grande fonte de
riqueza, impressionou agradavelmente a
todos os que se interessam pelo nosso
desenvolvimento econômico o bem mc-
rece ser seguido pelos demais órgãos
dos poderes oublicos. Servimo-nos do
ensejo para apresentar a v. cx.a sc-
gurança de nossa mais alm estima e
mui distineto apreço. Respeitosas sau-
dações. — /. G. Pereira Lima, presi-
dente; Humberto Tabordtt, director-sc-
cretario.", --

A reunião dos commerciantes .da
nossa praça, que hontem se realizou
na Liga do Commercio, teve extraordi-
naria concorrência. O vasto salão cn-
cheu-sc literalmente, e era fácil de
observar a justa anciedade de todos os
espíritos, em face da ameaça do aggra-
vamento dos impostos.

Infelizmente, os nossos homens de
governo não procedem como os dos ou-
tros paizes. Emquanto que lá .fora
aquelles que têm a scu cargo as respon-
sabilidades do poder, não desdenham
de ir ás assembléas populares receber
inspiração e orientar-se, 110 Brasil,
onde cada ministro se juSga uma capa-
cidaide in-comparavcl c sublimada, fo-
gem todos dessas assembléas, para lhes
restar a liberdade de praticar todos
os dislatcs que lhes aciídircin aos fra-
cos espíritos!

O imposto de 65 "l", ouro, será vo-
tado, e egualmente será votado o im-
posto dc 10 "|" sobre os transportes.
Está isso resolvido, e o govorno,. que
assim resolveu, não recuará dos seus
intuitos. E' posilivo isto. O que fará
o povo, isso é que por emquanto se
não sabe, mas elle ha de falar na hora
própria, quando o peso da miséria e do
soffrimento melhor se fizer sentir.

Então, o governo reconhecerá que
errou, mas será tarde I

Damos a seguir conta do qttc sc pas-
sou na grande reunião dc honteni.

A's 3 horas da tarde o sr. Ramalho
Ortigão assumiu a presidência da
grande nsscmb'éa, constituída por mais
de 300 representantes de todos os ra-
mos do commercio, advogados e fun-
ccionarios públicos, convidando para
tomarem assento á mesa ,al«-m dos srs.
Othon Lconr.rdos e Camacho Filho,
respectivamente, vice-presrdente e se-
cretario da Liga, os srs. dr. Vieira
Somo, coronel Leite Ribeiro, dr. Oli-
veira Coelho, deputados Celso Baynia
c Piragibe, general Serzcdello Corrêa
e Jansen Muller.

Ao declarar aberta a sessão o sr. Ra-
malho Ortigão, procedeu á 'leitura de
um tclcgramma do deputado Cincinato
Braga, justificando a sua ausência á
reunião.

'Continuando com a palavra, referiu-
se ao assumpto principal que motivava
o gesto da Liga, promovendo soletme
reunião do commercio desta capital.
Desenvolvendo a sua dissertação, com-
bateii as indicações apresentadas até
agora como therapetitica para a crise
dominante, expondo á assembléa a ne-
ccssidaile de votar conscientemente so-
bre a fórmula do apoio a dispensar ao
governo, resguardados os interesses do
commercio, ameaçado com elevadissi-
mos o absurdos impostos. Combateu a
taxa de 10 o1 o sobre os freles, dizendo
que apezar da muita consideração que
deve ao dcp-.itado Carlos Peixoto, autor
dessu alvitre, não podia silenciar' o
cominontario que sc tornava preciso fa-
zer solire o assumptojfixnltou a attitude
franca e leal do deputado Cincinato
Braga, que demonstrou a verdadeira si-
Inação do paiz, traçando um documen-
to que ficará nos Annaes do Congresso
como um penhor da Verdade, e 'termi-
.'.ou combatendo a estabilidade de cam-
bio pela fôrma por que tem sido dis-
.cuido o assumpto, mostrando o mal que
na sua opinião, adviria de uma fixação
inopportuna, dadas as condições, do
nosso systema monetário-. Ao terminar
o seu brilhante discurso, que despertou
grande interesse c atlenção, recebeu o
sr. Ramalho Orligão muitos ajiplausos
do auditório.

Óbtove a palavra em seguida o gc-
neral Serzedello Corrêa. Antes de diri-
gir-se ao commercio, brilhantemente re-1
presentado na reunião, o orador decla-
rou que felicitava a sua pátria e a Rc-
publica por ler o grande prazer de vêr
a nova força que se levanta, senhora
dos seus direitos, para reclamar e para
protestar dc nm modo digno e louva-
vel, envolvendo um protesto vibrante,
qttc encerra um grande auxilio aos nos-,
sos homens dc Estado, aos corpos diri-
genles da nação. 'Esse seu modo-de
vêr e de pensar é uma conseqttenciií*1.
impressão que senle ao enfrentar a as-
sembléa que vê reunida, attcstando'for-
ça. vigor e patriotismo.

Falou depois, e longamente, sobre o
assumpto em debate apresentando cs-
t udos comparativos, que a cada passo
despertavam grandes applausos. Entre
as comparações apresentadas, i,ueri-cc
uma referencia especial, porquo mipres-
sionou vivamente o auditório, o exein-
pio vivo da orientação dos .legisladores
allemães e brasileiros. K o orador. pt9r
seguiu 1

 .Eniquanto a Allemanha, r -or-
laudo a mais tremenda .-' !,'.'erras,
bloqueada por uma força 1 1.jiiteslavel-
mente assombrosa, sustenta o problema
de sua econoníia, não aggravando a
producçao, antes regulamentando^ de
modo a servir bem ao seu povo - ao
s.-tt comuiercio, sem encargos que pro-
vo .nem a miséria e a fome, nos, em
periodo dc paz, portos francos ao com-
ntercio .internacional, sentimos intima-
mente ns maiores difficuldades paia o
commercio c para o povo, neste agildu
momento «lo crise mundial, acenando
voluntariamente para o phautasma da
fome e da miséria.

Devemos buscar outros recursos que
satisfaçam as nossas difficuldades fi-
nanceiras.

".Comecemos os corles de despesa
pelo presidente da Republica, que uão
precisa de 12:000$, sendo sufiiciente a
metade dessa quantia para viver folga-
«lamente e feliz, e continuemos pelos
deputados c senadores, directores c ai-
tos chefes de repartições, até _cncon-
trarmos o funccionalismo que não per-
ceba menos de 500?, que é quanto 6
hoje necessário nara uma existência
regular e mcthodfea", exclama o ora-
dor." Acabemos com a vergonhas! banda-
lheira das accumtilações remuneradas e
teremos encontrado uma solução para a
nossa afílição, sem o sacrifício <to com-
nicrcio <|tie se quer exigir e que impor-
Ia na sim completa mina, V

Terminando o general Serzedello Cor-
rêa o seu discurso, falou o major Car-
los do Espirito Santo, chefe aposenta-
do da Repartição dos Correios «íuc for-
iiiiilou um prolcsto ás palavras do ora-
dor precedente, no ponto cm que sc rc-
feria ao funccionalismo que percebe
mais de 500S000.

Esta contradita «lo sr. Espirito San-
to por algum tempo perturbou a ordem
dos trabalhos, pela creação de parlidqs
«lc classe, o que logo se desfez, depois
dc explicações dc um dos assistentes,"secundado 

pela presidência, dando logar
.1 novas considera ¦"Ses do "-sncrsl S^T"
zcdello Corrêa, que disse :

— Vivemos em um paiz sem pátrio-
tismo onde pouco se pensa no 'bem es-
lar da pairia, porque a preoecupação do
bem eslar «le cada um supplanta os in-
teresses geraes...

Falou depois o sr. Pereira da Cunha,
que leu uma proposta que considera
cquitativa, que não affeclará nem o
conuuercio nem o funccionalismo. Essa
proposta encerra um imposto altingin-
do a todas as classes. E' um imposto
sobre aluguel taxado em 2 "]° ou 3°\".
lista proposta desperta gcracs protestos.
O sr. Pereira da Cunha declara 'pie
esse imposto cquilativo é sobre os pro-•clarios. A proposta ficou sobre a
mesa.

Serenados os ânimos, falou o d-. Vi-
cira Souto, que por longo tempo prcn-
deu a âttenção do auditório, com as
suas considerações baseadas 110 estudo
que demonstrou ter feito do assumpto,
Começou dizendo ter comparecido á as-
sembléa para agradecer a genlileza do
convite e usava d*, palavra para corre-
snomlcr a uma nova gentileza da pre-
Sidencia, Touco pretendia dizer depois
da brilhante exposição feita pcla presi-
dencia e do discurso do general Scrze-
iíello Corrêa. O orador nciis.i que o go-
verno deve buscar um imposto que se
possa distribuir pela maioria, lembran-
do que esse imposto, de preferencia,
seja procurado enlre os vieios, taes
como o álcool, o fumo e jogo, a exem-
pio «io «|ue fazem as grandes nações.
Refere-se á taxa exagerada de diver-
sos impostos, como por exemplo a do
phosphoro, que se concorre para o^ vi-
cio presta tambem excellentes serviço..,
como o pôde attestar a dono dc uma
casa. Os impostos que attingiram os vi.
cios, segundo demonstram os dados
que tem á mão, produziram um
lucro dc mais de tresentos írtiihões so-
bre a despesa. A cerveja, que produz
o .esultado superior a 100 _• e

que lambem é vicio paga pouco em re-
lação a gêneros de utilidade e indis-
pensaveis a vida. Durante o seu pon*
derado discurso o dr. Vieira Souto re-
feriu-se á intenção,de fazer resurgir a
Caixa de ConversSo, Q que fez o ge-
neral Serzedello Corrêa, dar este
aparte :

— Para que? As notas conversíveis
ficaram cm circulação desvalorizadas c
o governo pnpoii o ouro.

Continuando, o dr. -Vieira Souto
anima o commercio para que protestedentro da lei, sem faltar com os re-
cursos de que o governo precisa parafazer face aos seus grandes compro-
mrssos. O momento é de sacrifício c
por isso um e outro precisam ser
equitativos. Os pagamentos até hoje
têm sido feitos ás cegas, sendo ape-
nas uma manta dc remendos e affectan-
do presentemente o commercio, de sorte
que tornam a vida do negociante-tuna
situação dc azar. O commiercio que se
acalme, que trabalhe para agir mo «no-
monto opi»ort_no, compenetrado uo seu
grande vaXmenlo, porque o commercio
é a vida e o progresso da nação.

A_ presidenea, depois de saudar o
proiessor Vieira Souto, que falou co-
mo medico, diagnosticando o 'ínal queafflige a nação e aoontando o remédionecessário ao seu restabelecimento,
mandou o sr. Conrado Filho ler a
mensagem que a Liga do Commercio
vae entregar hoje ao Congresso e quefará chegar ao conhecimento da pre-sidencia da Republica.

Esse invportanle documento, que foi
redigido pelrt sr, Ramalho Ortigão,
presidente da Liga do Commercio vae
publicado em outro logar desta folha.

Dopois da leitura da mensagem a
presidência informou a assembléa ter
recebido 11 ultima hora um telegramma
do sr. Carlos Peixoto, relator do or-
cimento da Receita, da Câmara dos
Deputados, justificando o seu não
comparecimento á reunião.

O presidente convidou o sr. «Perei-
ra da Cuuha a assignar a proposta cn-
viada á mesa, 'sobre imposto de alu-
guel, o que o niesmo faz com escrupu-
lo, porque desejava que a mesma pro-
posta fosse patrocinada pclu Liga e
ncsle caso dispensava a sua autoria,¦O sr. Camacho Filho procedeu á
leitura dessa proposta, que é longa.
Trata do imposto sobre alugueis, queá„iiige a todos os que pagarem .nia;s
de 6o$ooo, Eslabelece meios de arre-
cadação c multas, dairao ainda outras
iiislrucções ciara a sua execução.

A presidência observa o adcanlado
da hora. A proposta é importante e
precisa dc estudo e de parecer da
commissão respectiva, para ser discuti-
da depois pelo conselho deliberativo.
A sua discussão ficou por este motivo
adiada.

E' approvada cm seguida a nomea-
ção de iMiia oommissão, proposta pelo
generaò Serzedello Corrêa, para estu-
dar os meios de que necessita a na-
ção para satisfazer os seus compro-
inissos, 110 caso do 'governo acecitar
esse concurso. Essa «commissão ficou
cou-iposta dos srs. general Serzcdello
Correa, commondador Ramalho Orli-
gão, coni. Oihon Lconardos, coronel
Leite 'Ribeiro, com. Vasco Ortigão,
dr. Oliveira Coelho, dr. Vieira Souto,
dr. Piragibe. Conrado de Niemeyer,
Jansen Muller c Camacho Filho.

O general Serzcdello Corrêa propõeum voto de louvor á presidência pclacorrecção e brilhantismo com que di-
ligiu os trabalhos da importante rc-
união.

A presidência declara que não mc-
rece essa distineção, que deve ser vo-
tada em homenagem aos seus dedica-
dos companheiros que têm sabido cnm-
priir dignamente os seira deveres. A
proposta do general Serzedello foi ap-
provada com applausos geraes.

O com. Ramalho 'Ortigão dccl.rou
depois encerrada a sessão, sendo 5 i|_
horas da tarde, agradecendo em nome
do conselho deliberativo c dos sócios
da Liga o concurso brilhante e efficaz
que os convidados trouxeram á assflttj
bléa para o resultado geral. dos seus
trabalhos.

A rcnrcsenlação sobre os addicionaes
de mais 2. °|° ouro será entregue hoje
no Congresso pcla dirccloria da Liga
do Commercio.

O prefeito A GUERRA
e a Light

A VIAGEM DO SR. LAURO
MULLER

Nova York, to — (A. II.) — Te-
legrapham de l.ouisville, Kcnlucky :"'0 dr. Lauro Muller, em viagem dc
automóvel de Kentucky para Cincin-
nati, delcve-sc nesta cidade afim dc vi-
sitar e estudar diversos e conhecidos
estabelecimentos de industria pastoril.¦ " De Cincinnati, o dr. Lauro Muller
Irá para Washington."

O dr. Azevedo Sodré, prefeito mu-
nicipal, pretendendo resolver diversas
questões de interesse para esta cidade,
convidou o representante da Light para
unia conferência, que se realizou hon-
tem, á tarde, no gabinete de s. ex.

¦O dr. Sodré, attendendo a pretensão
da empresa para o prolongamento da
linha de bondes de Villa Isabel, do
largo do Campinho (linha de Jacaré-
paguá) até o Curato dc Santa Cruz,
baseada nas cláusulas do contrato de
unificação, conseguiu quo a empresa
faça o transporte de carnes verdes cm
vagões adequados, e bem assim obteve
quo a Light mande construir uma es-
tação terminal para o recolhimento das
mesmas, tudo de accordo com os pro-
cessos hygienicos mais aperfeiçoados

A empresa auxiliará tambem a Pre-
feitura na macadamização da Estrada
de Santa Cruz, trabalho esse já come-
çado.

Os preços do transporte da carne
serão sujeitos a approvação da Prcfei-
tura, que está certa de conseguil-os cm
condições favoráveis para o publico.

A empresa obrigou-se a adoptar in-
dicadores numerados dos itinerários
dos bondes das diversas companhias e
linhas, para mais facilidade dos passa-
geiros.

O prefeito exigindo a reducção no
preço da corrente electrica, necessária
ao serviço do Matadouro, conseguiu
reduzir os actuaes _e mais 50 °|".

¦Ainda sc tratou na conferência do
calçamento a asphalto da praia da
ÍLapa, conseguindo o prefeito que a
Light concorresse com 25 °|° da somma
a despender-se neste serviço, despem
que deveria correr toda por conta da
Prefeitura, e que está avaliada cm 120
contos, mais ou menos.

O dr. Azevedo Sodré, deante das ra-
zões apresentadas .pela Light, concedeu
110 adiamento de algumas obras não ur-
gentes, oblendo compensações.

Estas informações, obtidas após a
conferência havida no palácio do go-
verno .municipal, dizem muito da boa
orientação que vaè dando o dr. Azcvc-
do Sodré á administração do Distrn-.o
Federal, pois é fora de duvida que
s. cx acaba de prestar á população
desta cidade um serviço inestimável,
resolvendo o importantíssimo problema
do transporte de carnes verdes.

Varias noticias

Dos moveis da

Red-S^r!
toda a gente fala bem!
Pagamento a credito.

G. Dias 71-Urupayana 82
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A marinha mercante
paulista

S. P.u-i.o, 9 de agoslo de 10.16. —
Podemos adeantar mais alguma coisa ás' vagas in formações que prestámos aos
leitores em correspondência anterior,
mas não tão vagas que não fizessem
logo despertar conjecturas mais ou
menos acertadas sobre o que se tratava.
O que está cm foco é o problema da
marinha mercante. Bem orientados an-
«lavamos, quando dissemos, aliás lotiv.-.n-
do calorosamente esse lance da inicia-
tiva paulista, que a idéa ou o alvitre
do sr. Altino Arantcs não ficaria ape-
nas "na rltetorica da mensagem", como
é dc praxe dizer-se, relativamente a
idéas que apparcccm para inglez ver.

Sobre o momentoso e complexo as-
sunipto, o presidente conversou demora-
damente com o sr. Rodrigues Alves, na
visita que lhe fer, domingo, em Guam-

I tingtietá. Até aqui eslão os leitores in-
| téirados, sabendo lambem que sc acha-
| vam cm São Paulo, especialmente paraI tratar do assumpto, dois cavalheiros do
1 Rio. São os representantes, talvez empessoa, dos srs. Lages. Ao que nos
I lem sido possivel obler, parece que das
1 confabulações entre esses interessados
I e o governo paulista, já adveiu a quasi

certeza de que não é problema de solu-
cão muito difficil a formação da ma-

j rinha mercante paulista, coni todas as
: as vantajosa.-; compensações econômicaspara os que se abalançarcm a esse cm-
j prehendimento.
I Outros cavalheiros, que dispõem de
1 capitães, levam no conhecimento do go-
! verno a disposição cm que se encon-

Iram, 110 sentido de poder São Paulo,
com a cooperação de vários capitalistas,
dar-se pressa em realizar a sua pátrio-
tica tentativa. Sc bem sejam ainda

I guardadas discretas c necessárias rc-
1 servas, é sabido que já mais de um

passo foi dado, cm terreno firme, cm
1 prol .Ia instituição da marinha mercante
I de São Paulo. Os próprios c mais auto-
1 rizados representantes do governo não
| se illudem, Elles sabem que a realiza-

ção de tão grande dcsidcratiun não po-
, «lera, talvez, ser tarefa para um qua-
| drienuio.
1 Tal convicção naJ.i implica cm des-

favor do plano, cuja idéa o sr. Altino' Aranics lão opportunamcnte lançou, cm
I sua mensagem. A primeira phase,-- po-
j rém, dessa feição nova da vida eco-
I nomica dc S. Paulo, pôde ter seu inicio
I c seu relativo desenvolvimento já. E'
1 com esse objectivo que o presiilcnte

d uí.¦¦•-m, uj-i ',•* _u.u»_u ii'uua u-> laciorca
I ott elementos que começam a vir ao

cnronlro da notável iniciativa.
Cont.iranr.ios que o ex-presidente Ro-

drigues Alves aconselhou o sr. Altino
Arantcs a não esmorecer, com os pri-meiros c naluraes contratempos «íuc se
lhe_ deparassem. F. tudo faz crer queassim ha dc ser. Nunca uma idéa, um
quasi sonho govcruanienl.il. nasceu com
tão positivas esperanças dc exilo com-
plelo. Üs interesses econômicos de São
Paulo, reconhecidamente importantes,
assim o exigem ott pedem.

C.

MAIS UM ALVITRE
íEscrcvem-nos:"Sr. redactor do Correio da.Manhã

— «Saudações — Peço, como leitor as-
siduo que sou desse jornal, a publica-
ção do seguinte alvitre para a solução
da crise que atravessamos, podendo as-
sim concorrer, sc não me falham, as
previsões, calcadas cm dados estatisti-
cos, paira que o govorno federal, possa,
com facilidade, .conseguir os fundos nc-
cessamos, cm ouro, para solvcr os nos-
sos compromissos externos cm 1917 e
191S, sem se tornar preciso o aggrava-
mento dos impostos sobre gêneros de
primeira necessidade nem fazer demis-
sões em massa de empregados «públicos
ou reducção nos seus ordenaos. O nieii
alvituo é muito «imoles c, uma vez
posto om execução, ninguém sc firnltirá
a elle, pois trata-se de uma pequena
taxa, sello adhesivo, do valor de um
mil réis, ouro, aa cambio de 12 d.,
laxa especial, essa, que será obrigato-
riamenío iinilpoíilla a todas as trans-
acções, recebimentos, pagamentos, peti-
ções, sentenças, concessões, favores,
etc, 'emanados da administração e ma-
gistratura federal,,,podendo ser genera-
lizada a todos os aclos . expedientes
dos governos c municipalidades de «to-
dos os Estados bríasülciiros. Tal taxa,
acredito, sendo -como é um imposto
transitório, sóme.ie nos annos de 1917
e 1918, até que possamos recuperar _o
oqirlibricl íiiianil--ii-o-ec.!iomilco, _ mio
soffrerá, tão pequena é ella, a inipu-
gmção de quem quer que seja, que,
auferindo um lucro ou compensação de
sua mercadoria ou capitães, possa, 110
momento d«? cff«-ctiival-o, negar-se a,
paroiinoniosamenle. «concorrer com uma
partícula de sacrifício «a bem da salva-
ção do credito nacional. Se dc nal ai-
vilre algo sc aproveita, que dellc sc
sirvam govrrno e 'Congresso, alterando-
o ou modificando*, como convciiha.
para que produza benefícios ao paiz.
Eu, a meu vêr, se não me engano, lc-
nho-o como o imposto de honra ou
sello da salvação.

Do constante leitor grato — J. Pm-
lo, agente commercial — Rio, 10 — s

 9ÍÜ — .Rua do Rosário, 134, loja .

G 
PROBLEMA de mobiliar tuna

casa com arte. conforto e modi-
cidade foi resolvido pela firma

LK.VNimO MAItTEíS & O.,
rua do Ouvidor 93 e 95 e nos anti-
gos armazéns, r. dos Ourives 3«j-.|3-

AS COMMISSÕES DA CÂMARA
UEUXIÃO DA DB AGIUCUJ-TURA

'Sob a presidência do sr. Álvaro Ho-
telho e com a presença dos srs. Men-
donça Martins, Fausto Ferraz, Álvaro
Fernandes. Eugênio Touriiiho e Fran-
cisco Alves, esteve hontem reunida a
commissão de Agricultura da Câmara.
Foram distribuídos os projectos nume-
ros 57 e 56 do anno corrente; aquelle,
creando 11111 instituto agronômico no
Horto da Penha, ao sr. Mendonça Mar-
tins, e o segundo, instituindo o rcgis-
tro facultativo dos animaes, ao sr.
Fausto Ferraz.

O sr. Francisco Alves deu parecer ao
requerimento cm que Sylvio Lima pede
arrendamento ou .iforamento de zonas
tuanguiferas em Santos. Esse parecer
foi acceito pela commissão, opinando
pelo indeferimento do pedido.

Uma licença vetada

A Rccebcdoria do Districto Federal
arrecadou, do dia 1 do corrente até
hontem a quantia de 1.058:1443632.

Em egual periodo do anno passado,a renda arrecadada importou em
8i8;676?3s6. « -

UM FUNCCIONAEIO OUF, HA H01S
ANNOS NAO COMPARECE A'

REPARTIÇÃO
O ministro do Interior enviou hon-

tem ao 1" secretario do Senado a men-
saírem presidencial que nga saneçao á
autorização legislativa que concedia, cm
prorogação, um anno de licença, paratratamento «le saude ao bacharel Carbs
Augusto F.iller, ainaniiensc da Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro.

Diz o presidente cm suas razões de
veto que. achando-sc aquelle funeciona-
rio afastado de seu cargo ha mais de
dois annnos em conseqüência de repe-
tidas licenças, não lhe parece justifica-
ve! a nova prorogação, com vencimen-
tos, tanío_ mais ntianto tem elle estado
na vigência dessas licenças no exercício
de outros empre^s que exigem niuila
actividade. O presidente julga nue a ci-
tada resolução não attende aos interesses
nacionaes e por isso deixa de sanecio-
nal-a.

—-!HfrX»^»g_liii —

rilATAMfiXTO DAS MOIiTCSTIAS
PELAS GRAXDT3S MEDICA-
CfiES PHYSICAS, PliliO ES-
PECIAIitSTA

DR. ÁLVARO ALVIM _ Exame
pelos raios X. Installação especial parao tratamento das moléstias do peito,tuberculose, bronchite, emnhvsema. De10 ij. ás a; largo da Carioca, lt, i*
andar.

Decretos annullados
AS NOMEAÇÕES DO INTENDENTE

DE SENNA MADUREIRA E DE
UM INSPECTOR ESCOLAR

Foram declarados sem effeito 03 de-
cretos da pasta do Interior, que no-
meou o dr. Victorino da Silva Freire
para o logar de_ intendente municipal
de Senr.a Madureira. no Acre, c o dr.
Bernardo José de Paula Aroeira, parainspeccionar a Escola de Pharm.a.cia de
Juiz de Fora. "--s_

Ainda a execução do
capitão de navio

Fryatt .
Londres, 10 (A. H.) — O conde de

Grey, ministro dos Negócios Estrangei-
ros, pediu á Embaixada Americana que
fizesse chegar ás mãos do governo alie-
mão um protesto formal da Crã-.Bre-
tanha contra a execução do capitão
Fryatt, facto que constitue o assassinato
judiciário de um subdito britannico,
prisioneiro de guerra, condemnado com
manifesta violação do direito das gen-
tes e dos usos da guerra.

As informações recebidas pelo gover-
no inglcz mostram qtte o processo de-
correu em cireumstàncias que attingem
o mais gravemente possivel a honra
das autoridades allemãs. Estas sabiam
perfeitamente que o scu acto era injus-
tificavcl e por isso desejavam ardente-
mente que o facto sc consuminassc antes
que a legitima indignação da Grã-lirc-
tanha explodisse, como fatalmente havia
de sueceder.

Provam sufficientcmente esta asser-
ção: primeiro, o facto dc terem as au-
toridades allemãs disposto as coisas de
maneira que a Embaixada Americana
não pudesse intervir a tciripo cm favor
dp capitão Fryatt; segundo, a designa-
ção do defensor do aceusado por aquel-
las autoridades, quando a escolha devia
ficar a cargo da Embaixada dos Esta-
dos Unidos; terceiro, a rapidez incon-
veniente com que o processo foi instrui-
do; quarto, o facto da sentença ter sido
executada com a mesma rapidez.

O conde de Grcy salienta que o pre-
texto invocado pelo governo allemão
para justificar esta pressa — isto é, a
impossibilidade dc reter por mais tempo
cm Berlim os.offieiaes e tripulantes do
submarino, cujos testemunho eram da
mais alta importância, — é um facto
sem precedentes em face das circum-
stancias siibinettidas á apreciação do
tribunal. Além disso, é preciso notar
que a noticia da execução foi commu-
nicada verbalmente, apenas, a 28 de ju-
lho, ao embaixador americano, o que
pódc ser interpretado como uma mani-
festação dc repugnância das autoridades
allemãs cm fazer conhecer officialmentc
á Embaixada dos Estados Unidos a sua
maneira de agir,

Berlim, 10 — (T. O.) — Os jor-
naes oecupam-sc dos çomnientarios da¦Agencia Reuter sobre a execução do
franco-atirador Fryatt.

Todos os jornaes declaram que estes
commentarios procuram confundir os
factos, pretendendo que Fryatt foi con-
deninado ;"i morte porque sc defendeu
conlra a aggrcssão do submarino, quan-
do elle foi condemnado porque procurou
atacar traiçoeiramente o submarino,
para ganhar o premio promcttido pcla
destruição de submarinos.

Os jornaes insistem ainda nue a Al-
lemanha nunca admittiu o direito ilü-
mitado de defesa, embora a Inglaterra
não esteja de accordo com este ponto
de vista, porque os pontos de vista le-
gaes da Inglaterra dependem das con-
siderações de cfficacia e não da justi-
ça, como o prova o acto da Inglaterra
tentando matar a fome a população pa-
cifica da Allemanha, completamente
contra as leis internacionaes.

Os jornaes allemães. commehtando a
indignação moral da imprensa ingleza,
chamam novamente a âttenção para os
assassinatos do "Baralong" c do "King
Stcphcn", e jiara as matanças inglezas
na Irlanda, relembrando, além disso, o
caso da "heroina de Loos", que recebeu
recentemente uma condecoração ingle-
za pelo covarde assassinato de cinco
soldados allemães.

Londres, 10 — (A. A.) — A Ingla-
terra, em represália dos actos deshu-
manos praticados pela Allemanha na
actual guerra, confiscará os bens dos
allemães residentes cm território inglcz.

Nova York, 10 — (T. O.) — Tc-
iegrammas de Berlim informam que a
estação radiographica de Nauen rece-
beu um aviso expedido de bordo do
submarino mercante "Dcutschland", an-
nunciando que a viagem de regresso á
Allemanha prosegue normalmente e quea bordo tudo continua sem novidade.

.Berlim, 10 — (T. O.) — O relato-
rio semanal do Banco Imperial Alie-
mão, cm 30 dc julho, aceusa reservas
de ouro no valor de 2.467 milhões de
marcos, apresentando tun augmento de
180 mil marcos; lilulos commerciaes c
ioim- do Thesouro 6.543 milhões com
um augmento dc 450 milhões; notas banca
rias em circulação 7.042 milhões, com
um augmento de 184 milhões; depósitos
particulares 2.393 milhões, com um au-
gniento de 12 milhões. As reservas em
ouro cobrindo as notas ein circulação
decrcsccram de 36,1 a 

"35,1 
por cento.

O dinheiro facilitado pelos bancos de
empréstimo em valores caucionados de-
cresceu de 1.921 «milhões a 1.871 mi-
lhões.

Paris, 10 — (A. II.) — Communi-
cam de Brcst que desembarcou ali mais
um contingente de tropas russas.

A GUERRA NAVAL

Vm submarino aus-
iríaco á pique

Londres, 10 — (A, A.) — Destro-
yers francezes mcltcram a pique, ao
norte do estreito de Corfú, um sub-
nianno austríaco,

A situação geral dos
exércitos aluados

Paris, 10 — (A. II.) — Lenlos e
pacientes esforços continuam a desen-
volver-sc no Soinme, onde os progres-sos francezes .proseguem com toda a
regularidade. Como as acções france-
zns, irro.iincndo de Maurt-pas para osul e garantindo-iios o avanço 110 bos-
que ao norte dc liem c Clery, tenham
íncommod.ido seriamente o inimigo,
este tentou uma violenta rcacção cujos
resultados foram neutralizados durante
o dia. O combate prolongou-se pclanoite, ao norte do bosque de Hem, de-
fronte de< Remblais c 111 linha em dire-
cção „ Conrblcs, sempre com vantagem
para os francezes.

Na frenie do Mosa, o inimigo, repe-
lindo 03 ataques com uma violência in-
acreditável e com absoluto desprezo
das perdas soffridas. conseguiu retomar
pe na obra de Tliiaumont.

_ E' bastante significativo que, após
emeo mezes de luta, o objectivo do rc-
nhido combate seja, para o inimigo,
nao \ erdun. mas a reconquista de ai-
guns metros quadrados.

As noticias chegadas das outras li-
Ilhas dc batalha são altamente satisfa-
tonas. A magnifica victoria- italiana co notável suecesso «lo exercito do ge-neral Letchtisfcy trouxeram imprü-tan-tes vantagens para as operações geraes.Uma vez que todas ar. potências da En-tente contribuem para o beneficio com-mum. nenhuma ,póde deixar de parlici-
par «las vantagens alcançadas por qual-quer das outras.

A GUERRA NO AR
EIjLBRBEGK ATACADA

TOU AVIADORES AL-
lAADOS

Londres. 10 — (A. A.) — Os avia-
dores alliados bombardearam, com gran-de exito, a cidade de Ellerbcck.

Londres, 10 — (A. A.) — No re-
cenle ataque dos aviadores francezes a
Metz, as bombas lançadas mataram 200
soldados allemães.

Em outras linhas de batalha
Londres, 10 — (A. A.) — Informam

de Salon-ca que sobre o lago Doir.in
setravoutim «lucilo aéreo entre alguns
aviões inimigos e outros atiglo-frar.ee-
zes. sendo_ aquelles repcllidos.

Os inimigos tiveram um dos seus ap-
parelhcs abatido pelo fogo cerrado con-tra o mesmo dirigido.

Havre, ;n__ (A. II.) _ o coronelXombctir informou o governo !:e!"a de
que as perdas allemãs no combate de13 do mez passado na África Oriental
passam dc trezentos homens. Noventa
e seis allemães foram aprisionados nes-
sa oceasião. O inimigo retirou-se pre-cipitadamenle em direcção a Saint Mi-
cli ei, abandonando as posições que oc-cunava na collina Maria.

Todo o -noroeste da África Orienlal
allemã esla limpo de tropas inimigas.
Os allemães recuaram cm direcção a
Tabcra perseguidos pelos belgas.

í CARNES VERÕES
MATADOURO DE SANTA CRU— -oram abatidos hontem: ¦ *
529 rezes, 54 porcos, 24 carneiros t

41 vitcllos.
'Marchantes: Cândido E. de Mello

42 r. c 2 p.; Durisch & C, 12 r • \Mendes & .., 94 r.; Lima & Filiios'
33 r., 9 p. e 6 v.j 'Francisco V. Goui
lart, 86 r„ 13 p. e 14 v.j João Pinicii.
ta tle Abreu, 20 r.j Oliveira Irmãos
& C. 104 r., 18 p., 3 c. e 7 v.; Hás;.
ho Tavares, 3 _•„ 5 p. e 5 v.: c. doi
Retaihistas, 16 r.; Portiniio & C„ .0r.; Edgard de Azevedo, 34 r.; Xòr-
berto 'Hertz, 5 r.; 'Fernandes & Mar.
coudes, 5 r.; Augusto M. da Moita,
44 r., 21 c. e 9 v,

Foram irejeitados: j j\, 1 p., 2 c '
4 v.

Foram verfdidos: 34 i|4 r."Stock": Cândido 'E. de Mello, to,*
r.j 'Durisch & C, 08; A. Menezes & C.
506; Lima & 'Filhos, 182; Francisca
V. Goulart, 277; João Pimenta Ai
Abreu, 257; Oliveira Irmãos _ C,
469; Basilio Tavares, fi; Castro & C.
14; C. dos .Retaihistas, 43; Portinln:

& C, 96; Edgard dc Azevedo, 135;
Norberto Hertz, 30; Augusto M. ila
Motta, 320. Total, 2.323.

MATADOURO DA PENHA —
Foram abatidas 22 rezes.

1-tíIGORimOOS — Foram abati-
das hontem para o sr. Caldeira & Fi-
lhos, 444 rezes, sendo rejeitadas 8.

ENTREPOSTO DE S. DIOCiO —
Vigoraram os seguiiiics preços:

« Bovino $560 a $«j.io
Carneiro. . . . i$..oo a i$8oo•Porco. ...... i$ooo a i$.'«io
Vitcllos • $600 a $800

DE MINAS

A taxação dos fre-
tes ferroviários

Catagdazüs, agosto de 1916. —- Cryfc.
talisa em si uma inominável afírouta
atirada á face das classes produetoras
deste Estado a esdrúxula proposta da
taxação dos fretes ferroviários, e cresce
ella dc proporções, quando se apura que
lal lembrança parte exactanientc de um
deputado mineiro, filho dcsla zona, onde
inourejoii por annos, c que, portanto,
sabe ou deve saber que, afora recentes
e repetidas vezes, ainda ha poucos dias
se reunira nesta cidade um Congresso
de lavradores com o propósito quasi
exclusivo de reclamar contra os suffo-
cantes fretes da Leopoldina Railway,
cuja tarifa para o café, comparada com
as de outras estradas de ferro da União,
patenteia o desprezo cm que são tido"
os interesses sagrados dos que aqui
labutam na rudeza dos campos por
esses que ahi na capital se intitulam
seus representantes, á razão de 8o?ooo
por dia,

Jí bem significativo que, emquanto de
S. Paulo é o seu presidente acompa-
nhado de toda a sua representação
federal que se insurge contra tamanho
dislatc, de Minas são exactanientc os
seus representantes os autores da des-
graçada iniciativa.

Entretanto, cm S. Paulo, a tarifa
ferroviária, como ainda ha pouco dc-
clarou o senador Alfredo Ellis, é dc
200 réis por tonelada-kilometro, quando
nós aqui somos esmagados com 450 réis,
que é a tarifa da Leopoldina — para
o café — pela mesma tonelada-kilo-
metro!...

De quem é a responsabilidade da si-
tnação angustiosa das finanças nacia-
nacs?

Serão as classes que trabalham, serão
os lavradores os responsáveis pelo des-
calabro ?

Serão os produetores agrícolas quo
esgotaram o Thesouro Nacional ?

O medico chamado para ver um do-
cnle, que faz elle antes dc determinar o
seu diagnostico ?

Geralmente o que elle faz é procurar
a causa determinante da moléstia, afim
de, se a não puder remover, ao menos
attenuar-lhe os effeitos.

Por que razão está o Thesouro Nacio-
nal nas condições lastimáveis em que
se estorce ?

Não é-porque dc qualquer fôrma, nem
mesmo indirectaincnte, concorresse com
o mais insignificante sacrifício em fa-
vor _das classes produetoras; ao con-
trario.

O que se vê c que estas & que, ape-
zar de tudo, são a unica fonte dc que
B/ir» Iclle recursos! que icheg-ram áté
para os criminosos esbanjamentos ahi
constatados.

Seria o caso do uma justificada revo-
lução se cxactamcnle a representação
mineira concorresse para que a inicia-
tiva criminosa da còmniissão dc Finan.
ças se convertesse cm lei.

Entrctanlo bem sabemos a grávida-
dc da situação. Se S. Paulo, como
sempre, não endurecer ao lado da boa
causa, c certo que não teremos para
quem appellar, porque a representação
mineira, que c afinal, quem está domi-
nando a situação política,, principal-
mente pelo numero, já tradicionalmente
conhecida como adversaria dos interes-
ses legítimos do povo, do qual sempre
prescindiu para se constituir, não terá
um gesto de dignidade repeilindo o novo
c formidável assalto ora premeditado.

A razão, os motivos que nos trou*
xeram a degradante situação cm que
bracejanios conhcccm-n'os de sobra
esses salvadores de fancaria, esses fi-
nanceiros de tabenia; mas têm receio
de lhes tocar, porque falta-lhes a co-
ragem civica dc um Cincinato Braga,
acompanhado dc tdda a independente
c palriotica representação paulista, tini-
cos que encontraram a causa primor-
dial dc todos 03 males que hoje nos
affligem, cujo remédio deslavadamente
querem arrancar das classes produeto-
ras.

O deputado paulista, sr. Arnolpho
Azevedo declarou que o ftinccionatis-
nio publico nacional —. emfim, a bu-
rocracia — absorve mais de duzentos
mil contos das rendas publicas, e que
com a metade desse pessoal os
serviços públicos seriam executados
porfeitissimamente. desde que cada
funecionario applicasse o scu tempo
no desempenho de sua tarefa, e que,
portanto, só nessa verba poder-sc-ia
economizar cerca de cem mil contos.

E porque não sc faz isso?...
Não se faz porque o governo c os

nossos politicos são hoje prisioneiros
dessa classe.

O sr. Arnolpho Azevedo — para
arredar qualquer motivo de reclama,
ção — propõe que o governo dispense
o pessoal que for julgado excessivo,
pagando-lhe por uma vez dois annos de
vencimentos!...

lí, por que?
Eu tenho um empregado, cujos ser-

viços me não são mais necessários, e,
para despedil-o, corre-me a obrigação
de cogitar de sua situação?

Então é para pagar ao funeciona-
lismo reconhecidamente excessivo que
o governo sc arremette mais uma vez
contra 03 que trabalham, e trabalham
rudemente, desde o amanhecer até á
noite?... — V1R011.10 Riczexdi:.

... ¦¦¦-—__>¦!_>¦> *fip 0 B—i ¦¦¦

Cinco noticias de Curtfyba
Curitiba, 10 — (A. A.) — Duran*

tc a noite choveu torrcncialmeníe nes*
ia crj"'tai.

Curilyba, 10 — (A, A.) — O dr.
Affonso Camargo, presidente do Esla-
do, despachou favoravelmente, de accor-
do com a informação da directoria dal
Obras c Viação, o requerimento do sr.
Benigno Lima, apresentando a planta
dc terras de sua propriedade, junto ap
manancial que abastece d'agua esta ci-
dade e que offerece por compra ao Ei-
lado.

Curilyba, 10 — (A. A.) — O Dia'
rio da Tarde insere no seu numero de
lioje_ um longo artigo sobre o augmcii.o
do imposto no exportação, cm, dis-
cussão na Câmara, taxando o projecto¦.o 11...2 i-l_3, desastrosa

Curilyba, 10 — (A. A.) — A Uni-
versidade desta capital abriu concurso
para o preenchimento da cadeira dc cli-
nica. ophlalmologia, othorhinologla e
laryngologia, do quarto anno do curso
dc medicina e cirurgia.

A inscripção dos candidalos para esse
concurso terminará no prazo de sessen-
ta dias.

Curilyba, 10 — [A. A.) —Para os
pagamentos ous uiviuus coni raidas pc.í*
extineta commissão de melhoramentos e
na fôrma da lei ultima, o prefeito mu-
nicioal daqui assignòu um decreto re-
guiando a emissão de cento e Irinla e
Ires apólices de quinhentos mil réis,
trezentas c trinta c quatro de duzentos
e mil de cem, na imgortaftia total de
duzentos e cincoenta conios cm apoli:
ces, que vencerão os juros de seis por
cento, pagos semestralmente, e serão
amortizadas & lazão de tres por cenio
ao anno, em sorteios scnieslraei.

ü*_ "* MUTILADO fr
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iS BIS i1 un
Nio se realizou o comício annunciado

• A cidade, hontem, amanheceu calma.
Apenas a policia, deante do boletim que
publicámos e que nos foi trazido por
¦lguns estudantes, resolveu, á vista dos
«ermos em que o mesmo estava redigi-
do, tornar publica a sua interferência
tm caso <lc qualquer subversão da or-
dem publica.

Foi as.iim que. ao chegar ao seu ga-
binete, n chefe de policia redigiu esta
rota, que enviou aos jornaes:

A policia, lendo em vista a communica-
tio feita a uni doa jornaes matutinos, con.
vocando íim "meeting" para o largo de S.
Francisco, e na qual sc allude a "sacrifi-

cio de viilas", considerando que a grande
maioria da classe acadêmica se manifes-
fon contraria ás lamentáveis agitações que
tím perturbado a cidade, e que, nos cita-
dos termos, só liabiluacs interessados na
perturbação da ordem teriam feito tal
convocação, aconselha a todos que evitem
tomar parle nas desordens, porque a sua
«cção vae augmentar de intensidade'';

Km seguida mandou s. s. chamar oi
delegados auxiliares, com os quaes con-
anunciou demoradamenté sobre o poli-
ciaiiienio du cidade, caso se repetissem
os excessos ila véspera. Ü sr. Aurelino
Leal ainda desta vez recoiiunendou que
os delegados agissem com toda a pru-
dencia, evitando dc qualquer fôrma que
vagabundos c malandros conhecidos se
aproveitassem do «esto dos_ estudantes
para coiiimeUcrcm depredaçõea.

O 2" delegado auxiliar, em face dos
bo.iloi que ás primeiras horas da tarde
começaram a circular, mandou distribuir
forças para os seguintes pontos da ci-
dade: para a praça 15 de Novembro,
*2o praças de cavallaria_ e 20 de infan-
teria; praça da Republica, 8 de cavai-
laria, 4 dc infanteria e 4 guardas; lar-
go dc S. Francisco, 20 praças de ca-
vallaria e 10 dc infanteria; edificio da
Úglit, 10 praças de infanteria e 10 de
cavallaria, devidamente municiadas;
10 praças dc infanteria c 10 de cavai-
laria para a zona do Io districto; 8 de
cada arma para o 5"; 20 de cavallaria
e 30 de infanteria para o 14°, e I0 dc
cada arma para o 4°. Àlóm dessa força
dispunha a Brigada de 400 praças de
infanteria c 100 dc cavallaria para
qualquer emergência.

No patco da policia, á disposição dos
delegados auxiliares, ficaram 100 guar-
dan devidamente armados.

Toda a manhã passou a policia em
espectativa.

Cerca de 1 hora da tarde, começa-
ram a chegar ao seu conhecimento as
primeiras noticias de que estudantes
atacavam os bondes na praça 15 dc
Novembro, O delegado Catta Preta foi
lá e verificou nue nas immcdiações da
Academia de Commercio alguns estu-
dantes estacionavam, apedrejando os
'bondes. A autoridade dellcs sc appro-
xiuiou, acoiiselhando-os a que não pro-
cedessem do tal modo, porquanto ser-
viam de pretexto apenas para que va-
gubundos e desordeiros se inimiscuis-
sem com a classe, o que a policia, dc
maneira alguma, poderia permittir, c de
todo não lhes ficaria bem. Os estudan-
tes retiraram-se, então, c a calma vol-
tou. calma que mais se accentuou de-
pois de fechada a Academia, encerradas
que foram as aulas.

Xa praça da Republica, á mesma
hora, bem defronte da Faculdade Li-
vre dc Direito, se reuniam, cm attitu-
de pacifica, muitos acadêmicos. A po-
licia, para não niclindrar a classe, fez
coílocar a força nas esquinas da rua
da Constituição e S. Pedro, deixando
apenas defronte do edificio da Facul-
dade alguns guardas para impedir quevagabundos fizessem ponto nas imme-
diações,

.Vada dc anormal oceorreu ali.
XÃO SE REALIZOU O AN-

NUNCIADO COtMIOIO
O comício estava convocado para ás

4 horas da tarde. O chefe de policia,¦por volta das 3 horas, entendeu-se com
o delegado Cid sobre o policiamento do
l.irgo de S. Francisco.

Apezar dos termos eni que estava rc-
digido o convite, termos aliás subver-
sivos, o sr. Aurelino Leal não prohibiuo coinicio. -S. s. reconimcndou .apenas
que o delegado do 30 districto não por-intuísse que os desordeiros sc mettes-
sem 110 meio dos estudantes, prendandotodos aquelles que fossem encontrados
e récolhcmlo-os ao xadrez. Uma força
de cavallaria, sob o coinniando do to-
nente Faustino, foi destacada ipara o
largo, ficando estacionada atraz da Po-
lylechnica.

A' hora marcada para o comício, o
largo não apresentava movimento anor-
mal. Tudo fazia indicar que os estu-
dantes não se tornavam solidários com
o occúirulo na véspera, não queremlo,
assim, servir de pretexto para depre-
dações que só poderiam ser praticadas
por desordeiros.

O eoinicío não sc rro.liy.ou e a força
{oi retirada.

OS AliUMXOS DA FA-
OUIiDADE IIAIINXEMA-
MANA

Pouco antes das ; horas da tarde,
soube <i chefe de policia que na rua
ü'iei Caneca estudantes -praticavam de-
preilaçiios nos bondes que trafegavam
defronte da 'Faculdade Ilahiiciiiauianna.
O 2° delegado auxiliar requisitou força
para ali. seguindo logo um pelotão dc
cavallaria,

Tanto o sr. Osório como o 1° dele-
gado se dirigiram iinniediatanionte para" local, onde encontraram muitos cs-
liidantes defronte daquella Academia e
desoecupados nas immediaqõos. Os aca-
demicos vieram ao encontro das auto-
(¦idades e entraram ein explicações.

Protestaram contra a malta de vaga-
bundos que estava 'desvirtuando a acção
da classe,acadêmica. O que elles que-riam, havia dc vir por meios suasonos;
era meontrarios ás depredações -e ape-
nas. como troça, marcavam nos bondes,
:i riscos de giz: — "50 o|o dc abati-
minto".

Kcz-lhes sentir o i° delegado auxiliar
que, fazendo parar os bondes, prejudi-
cavam os passageiros) que se recolhiam
ás casas, de volta: dos aífazeres, ou
desciam para a cidade a serviço, tor-
Diindo o 1'ransito prejudicado com a
agglomcração de desoecupados 110 local.
Us estudantes pediram, então, que a po-
licia varresse o local, deixando-os ape-
nas na calçada da Faculdade. 'Foram
satisfeitos. Patrulhas de cavallria var-
reram as immcdiações, emquanto cami-
nhões da Brigada transportavam para
a Central ilo Policia os desoecupados
que guardns-civis prendiam.

Parcoia que a calma ia voltar, quan-
do um grupo tomou d? assalto um ele-
ot ii c o linha "Símia Alexandrina", ar-
rançando laboletas, quebrando lialaus-
tres c lâmpadas. A policia aeiidiu c o
í" delegado teve de usar de energia,
mandando 'evacuar o electrico.

Houve protestos. O sr. LeotiRous-
solicres approximou-se e fez vêr aos
estudantes que aquillo era de mais, que
sc retirassem quanto antes porque a
policia não podia permittir tais exces-
sos. 'Foi quando um estudante subiu a
unia das janellas c falou. Historiou a
causa que a classe acadêmica advoga-
va, citando cidades onde tal abalimen-
to llio íóra concedido e concitoii a po-
licia a não se exceder, porquanto os
delegados estavam ali para cumprir a
lei c que se lembrassem de que já ha-
viam passado ptrlos bancos de unia aca-
dem ia.

Outros oradores s? seguiram.
Vinha caindo a noite e a 'mesma agi-

tação continuava. Afinal, a pnlicta re-
solveu uma providencia. Chamou os
estudantes e íez-lhos sentir que ia aca-
bar com aquillo.

Os acadêmicos resolveram dispersar
è tomaram um electrico linha "Tijuca".

que oecuparani todo, inclusive o rebo-
qu?. O local ficou mais vasio. Outros
carros foram tomados pelos estudantes

 - »•!.)- ,. .1*. .ç .i noi nhuiuaue voiíoii.
Xo local, o sr. Aliou, superintend-en-

to do movimento da Light, dirigia o
serviço, fazendo desobstruir os entron-
camentos das linhas, cheias de areia c
chumbo derretido.

U M CONFLICTO 3) lí
TRISTES COXSEQUEX.
CIAS

Uni electrico da Tiiuca descia a run
Frri Caneca, ás í> e 15. cheio de es-
tudantes, rumo da cidade. Bem na es- í
quina ila rua dos Inválidos, o electri-
eo parou. íor entre uma gritaria in-
íernal, oorrerias. apitos, gritos de soe-
corr". As ousas de negocio apressada-
mente fecharam as portas. Que oceor-
«rar L"m começo de conflicto.. Uni
Qsidodo do Exercita que viajava no

reboque tivera uma altercacão com um
estudante e sacana do revólver. Hou-
ve protestos, ameaças e o electrico pa-
rou. Ouardás-civis acuddrann, com ei-
les praças de cavallaria, e -foi preso o
soldado. Este seguiu escoltado, acom-
paahado da grande massa, quasi que
composta de vadios, porque o»_ e»tu-
dantes proseguiram na sua viagem.
Este facto ecoou logo no gabinete do
Chefe de policia. O sr. Aurelino che-
gou á janella 00 momento em que um
numeroso bando procurava invadir o
edificio da policia. S. s. determinou
que a cavallaria agisse, dando ordens
da janeíla do seu gabinete. A rua da
Relação foi varrida e o bando desceu
a rua dos Inválidos, invadindo, na es-
quina da rua Rezende, um electrico li-
nha Lins e 'Vasconcelios, cujos volan-
tes partiram.

O chefe de ipolicia saiu com o seu
assistente, o tna"jor Reis, de automo-
vel, emquanto em ouitro9 o aconipa-
nliavam os tres delegados auxiliares e
numerosa força. S. s. determinou que
a policia agisse, dissolvendo todos os
grupos, o que foi conseguido. O sr.
Aurclhlò inspeccionou -depois varias
ruas e recolheu-se ao seu gabinete, de

I onde se retirou pouco antes de 8 ho-
ras da noite.

Na rua dos Inválidos foi o seu au-
tomovel apedrejado por um grupo, que
se evadiu á approximação de 'força.

O SQM>ADO CAUSADOR
DO COífiFMCTO

O soldado causador do conflicto foi
levado á presença do 2" delegado au-
xiliar. Declarou elle pertencer ao 52
de caçadores, chamar-se lAnysró Mar-
que9 da Silva e ser ordenança do ge-
neral Caetano de Faria, ministro da
Guerra. Contou o soldado que viajava
no reboque do electrico, linfha "Tiju-
ca" quando se viu, inopinadamente,
aggredido por -dois moços que se di-
ziam estudantes e que o quizeram pôrfora do veliicuto. Protestou e sacou
do revólver para ameaçar apenas. E*
praça comportada e está para ser ex-
cluido por estes dias, podendo dar tes-
leiiiunho da sua condueta o próprio
ministro. Quanto ao revólver, compra-
ra-o para levar para o Piauhy. O dr.
Osório de Almeida fel-o apresentar ao
commando da região.

ACADÊMICOS NAO SOM-
DAMOS

Alumnos do 3°, 4" e 50 annos da
Faculdade de 'Direito não são solida-
rios com o que cofcgas seus vêem
praticando. Em reunião hontem leva-
da a effeito elles resolveram lançar o
seguinte protesto:"Os abaixo assignados, alumnos do
5°_ anno da Faculdade de Direito do
Rio dc Janeiro, reprovando a attitude
assumida por üm grupo de acadêmicos,
vêm, por meio deste, protestar contra
as arruaças e depredações praticadassobre as propriedades da companhia
Light and Power.

Kio de Janeiro, o—S—qi6. — Gcr-
mano 'Augusto de 

' 
Azamlnija, Galdino

Pimentel Duarte, Augusto Accioly Car-
neiro, Oswaldo Araripe. Mario Rocha,
Olindo Coelho, Firmo Magalhães, Luiz
Gonzaga Samico, Rogério Machado,
Benigno de Assis, Israel de Carvalho
Camara, Abelardo de Mendonça Simões,
Francisco Lyra, Ulysses Barreto, Fran.
cisco tle Almeida Cardoso, Gestor Men
donça."

Os alumnos da Escola Superior de
Commercio pedem-nos que declaremos
não serem elles absolutamente solida-
rios com os seus collegas da Academia
de Commercio.

OS ALUMNOS DA POLY-
TRCHNrCA

O sr. Mello e Souza, alumno do 4*anno da Escola Polytechnica, veiu de-
clarar-nos que os seus collegas não são
absolutamente solidários com a situa-
Ção agora creada c attribuida á classe
acadêmica.

A ACADEMIA DE COM-
MERCIO

A' noite, fomos procurados pelos srs.Armando Silva e Fonseca Pinto, do 4°anno, e César de Mattos c José Ve-llo-
so, do 3o anno da Academia dc Com-
mercio, que nos pediram declarássemos
que não só elles como tambem todos os
collegas de anno não estão absoluta-
mente solidários com a altitude dos
alumnos do 1" e do 2" annos.—1 t rum < —
NA ARGENTINA

Uma Exposição Rural
Internacional

Buenos Aires. 10 — (A. A.) — O
presidente da Sociedade Rural Argen-
tina, 4Sr, Abel Bengolea. esteve hoie 110
palácio do governo, onde foi coiiforcn-
ciar com o dr. Victorino dc Ia Plaza,
presidente da Republica, sobre .1 pro-xitna grande .Exposição Rural Inter-
nacional, que se realizará 110 dia 15 do
corrente, p-, ao mesmo tempo, convidar
s. cx. para comparecer ao certamen,
ÍnaiiRiirando-o.

O chefe da nação, accedendo ao con-
vile, proinetleii comparecer.

TOS DO PREFEITO
O dr. Azevedo Sodré assignou hon-

tem. as segtlintss nomeações de atixi-
ljares do ensino: lsallina Gomes da
Silva, Celina 'Guedes Vieira Lima, Da-
lila .Barreiros, Maria Thercza da Silva,
Nair Herberts 'Madureira, Nadir 'For-
reira. Adalberto Lopes, Lydia do Pra-
do, Alzira Mariáno de Oliveira I.oho.
Hcloisa da Costa Guimarães, F.dy For-
reira, Angela Souza Iirucc. Maria da
Gloria Saxe. Ermslinda Guerra, He-
brantina Meirellcs. iFraircisco Tavares
Brito. Mario ile Castro. Paulo Tavares
da Silva, Mercedes Cataza. Aida Ra-
mos. Maria Brandão dos Santos Silva,
Moi-mia Moreira e Julia do Souza.

Empréstimos
O que 0 sr. Calogeras in-

forma sobre o da
Associação Commerciai

O sr. Pandiá Calogeras. em resposta
ao questionário constante do requeri-
monto do deputado Álvaro Baptista,
sobre o empréstimo contraído pela As-
soeiaição Commerciai, declarou o sc-
guinte: Até ;í presente data. os paga-
mentos effectuados pelo Tliesouro, Je
juros e amortizarão Ho emnrrstnio
feito á Associação Commerciai do Rio
de Janeiro pelo Banco Alliança do
Porto, montam . 7.931Í :^(i;$oj5, que
convcrtiJa. equiv.-i.lc cm papel, a réis
18.081 :i.si$77o.

A Associação Conimorelal para amor-
tização do seu debito, concorreu só-
mente com a quantia de £ 2.753-18-0,
equivalentes ao cambio dc 27 d., a
24 :.|70$io3, ouro. e para amortização
do debito, papel, de 50o:ooo$ooo, a
mesma recolheu ao Thesouro o saldo
de 1 :|05$oC5. c tem sido levadas á
conta desse debito as importâncias dos
alugueis da parte do edificio oecupa-ia
pelo Correio Coral. Inspectoria de Se-
guros o Junta Commerciai, no_ total dc
17.1 toooSooo, estando o debito, papel,
refluído a 325:504$935. Que a única
providencia legislativa tendente a. sal-
vaguardar os interesses da Fazenda
Nacional c do 11. 6, art. 38. da lei
11. 2.221, de 30 de dezembro de 1000,
que autorizava o governo a incorporar
ao domínio da União, como próprio
nacional, o edificio da Associação,
continuando a fazer o serviço de ju-
ros c amortização do empréstimo c ar-
rendando o mesmo predio á Associa-
ção Commerciai, com as garantias ne-
cessarías, não tendo essa autorização
sido cumprida ;

E quo o compromisso do governo
para o resgate do dito empréstimo d-:
5.000 :ooo$ooo, devendo ficar liquidado
em 1910 tem o Thesonro dc oceorrer
ao pagamento dr 1,166 :Si i$.iS6. ouro,
sendo 1 oi tro^ís^fi do segundo trimes-
tre do 1916, o g75:ioS$54o, provenien-
tes das '.rc-; annuidades relativas a
1017. 1018 c to 10. e qtle até 12 de
outubro dc' 19/12 tenha sido amortizada
a divida, r.a importância ile róis
6.S27 tRíjíioo. dando uma respon^abi-
lidade no total de 2.275:2535260.

A situação em
Matto Grosso

Os deputados á as-
sembléa aggridem

o governo
Cuyabá', 9 — (Do correspondente)—

Tendo o deputado Generoso Siqueira
Bggredido violentamente, no seu dis-
curso proferido hoje na assembléa, o
general Caetano dc Albuquerque e o
coronel Pedro Celestino, os populares,
abandonando as galerias, após a sessão,
fizeram um "meeting", próximo ao edi-
ficio, orando o dr. Joaquim Ribeiro
Marques, que protestou contra a ag-
gressão, dizendo que a assembléa fac-
ciosa não recebeu o mandato do povo
para revolucionar o Estado, e depor o
seu honesto governo, com o qual o povo
é solidário; <ue, se os deputados expri-
missem a verdade do suffragio eleito-
ral, não estariam promovendo tão gran-
de commoção, tão grande attentado con-
tra o povo.

Após outras considerações, conclue
dizendo que a Assembléa não é do povo,
não representa senão o senador Azere-
do, cujos interesses defende, sacrifican-
do embora a paz, a ordem e o futuro
de Matto Grosso.

Alguns deputados assistiram ao refe-
rido discurso.

Receia-se que as provocações dos
deputados e a attitude imprudente dos
adversários determinem perturbações da
ordem, não obstante as rccommendações
expressas c reiteradas de calma feitas
pelo governo aos chefes situacionistas.

O deputado Annibal de Toledo, consi-
derado aqui como n principal responsa*
vel pela situação afflictiva do Estado,
passando nessa oceasião junto á massa
do povo, teve o seu procedimento pro-
fligado, visto abusar da prudência dos
situacionistas.

Hontem, João Peixoto, sobrinho do
coronel Caracciolo, tendo insultado um
grupo de patriotas, foi por este amea-
çado de revolver.

O deputado Toledo procura insisten-
temente o major Tácito Werner, com
quem nestes dias tem estado cm con.
stantes conferências.

O GOVERNADOR MUDA-SE
O general Caetano de Faria, ministro

da Guerra, recebeu uni longo despacho
dc Cuyabá, firmado pelo capitão Firmo
José Rodrigues, ajudante do extineto
Arsenal de Guerra de Matto Grosso, e
que ali sc acha como depositário do ma.
terial existente naquelle cstabclccimen-
to, em o qual lhe communicava aquelle
official que o general Caetano de Albu-
querque, governador do Estado, não se
julgando garantido ein sua residência
particular, pedia asylo para si e sua fa-
milia, naquelle estabelecimento militar.

O titular da pasta da Guerra respon.
dendo, autorizou não só a hospedagem
do governador c sua familia, como de-
terminou que fosse o mesmo cercado de
maiores vigilâncias e garantias pessoaes.

A' vista desta autorização, o gover.
nador transferiu sua residência para o
Arsenal de Guerra, onde lhe foram ce-
didos dependências especiaes para a sua
installação.

.Roupinhas e Aventaes
PARA CREANÇAS A COMEÇAR

dc 2$qoo
NA CASA COLOMBO

UM FAIZ DE POUCAS LETRAS

Quasi metade da população do Rio
não tê nem escreve

Brigada Policial
AS ULTIMAS REFORMAS NA BRI.

GADA E NO CORPO DE BOMBEIROS
O ministro do Interior mandou pu-

blicar os seguintes decretos de sua
pasta:

reformando, na Brigada Policial, os
segundos sargentos Joaquim Domingucs
Carneiro e Joaquim de Sant'Anna Mc-
nezes, aquelle com o soldo por inteiro;
os cabos de esquadra Raymundo José
dc Souza e Joaquim Domingos da Silva
Borges, e no Corpo de Bombeiros, o
cabo de esquadra César Martins.

Não discuta I IRACEMA é a melhor
m_ é ma » 1

M Ternos sob medida pelos ul-
timos figurinos de casemira
de côr, azul ou preto. Teci-
cidos Inglezes Old-England.
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No Exercito
PRAÇAS NOMEADAS ASPIRANTES

A OFFICIAES
Por terem conciuido o curso dc ap-

plicação de infanteria e cavallaria, fo-
ram declarados aspirantes a officiacs
as então praças dos corpos arregimen-
tados Henrique •Raymundo Dyott Fon-
tencllc. Gastão Augusto da Cunha, Ce-
sar Gonçalves e Carlos Abreu, que ti-
verain permissão dc fazerem exames das
matérias constitutivas do mesmo curso.

DR. APRIGIO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Molcjlias da
garganta, nariz e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
OculisU, prof. du Faculdade rfc Medicina.
Consultório: rua Sete de Setembro n. 99.

(A 8194)
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O commercio de fumos
UMA COMMISSÃÒ DE NEGOCIAN-

TES IRA1 HOJE A' CAMARA
DOS DEPUTADOS

•Hoje, á 1 hora, a commissãò da cias-
se dc fumos, irá á Caniara entregar
uma rcijíreserjiaejto sobre as taxas de
cigarros e agradecer á comniissão de
Finanças 05 fundamentos coin quo re-
cusoii a emenda :6, que classificou de
odioso monopólio.

ÇADIJAf contra os carrapatos no
«3ilnl'"L gado. Vcndc-se na liar-
tulania; rua do Ouvidor, 77.

 «a » m» * tm
rOKMIOlDA PASCnOAIj — o

maior amigo da lavoura; encontra-se
d'U todas as casas de primeira ordem
r!«tsta capital e de todos os Estados.

XOTIOIAS DE ATjAGOAS
Maceió, 10 — ÇA. A.) — A Má-

terniilade, que será inaugurada em sc-
lembro próximo, tem recebido impor-
tantes donativos.

Maceió, 10 — (A. A.) — O The-
somo do Estado vae recolher ao Banco
de Alagoas a importância total pura o
•pagamento do '"coupon" dc^ empresti-
mo externo a vencer-se em janeiro vin-
douro.

^Maceió, io — (A, A*) — Conferen-
ciaram com o governador do Kslado,
sobre a diminuição do imposto do as-
sucar, diversos exportadores desta
praça.

Bordados á machina e á
.. y .  Ponto á jour e piect Passa-mau manaria. 

"CASA 
VIANNA. Largo

do S. Francisco 14, i° andar.

Tem-se dito íantas vezes que somosavessos, por índole,.aos trabalhos de
estatística, cm que ha necessidade de
lidar com a frieza nnatliematica das ci-fra-s, que já nos tínhamos acostumado
á ausência quasi total desse gênero deobras.

INa verdade, são rarissimos no Bra-
su aquelles que se armam da necessa-
na coragem para enfrentar a alrddez
desoladora dos números alinhados, so-
bre _qualquer assumpto.

fNão foi, pois, s?m surpresa que vi-
mos sobre a nossa mesa de trabalho
um alentado volume, com os dizeres
heróicos: Estatística da Instrucção —
tratando da estatística escolar, e an-
nunciando outros subsequentes tomos,
visto scr este ainda a "primeira 

parto"do volume I...
Ora graças, que já temos quem cui-

de desses trabalhos proveitosos e apro-
veitaveis. cm que se salienta, com es-
pecialidade, a perspicácia e a teimosia
scientifica da raça anglo-saxonica.

Trata o presente e precioso livro da
um inquérito censitario da instrucção
publica c (particular em todo o Brasil,
e de uma moinoria. sobtie o seu estado
aotual e os antecedentes da estalistica
escolar, com esclarecimentos e cominen-
tarios relativos á sua organização c aos
resultados obtidos.

Não seria nenhuma novidade confes-
sar que são muito tristes as conclusões
a que chegou o autor do trabalho, isto
é, que a incultura geral é itamanha que,
em 10 habitantes maiores dc 5 annos,
nem 4 se contam capazes de se com-
municar cont os sstis semelhantes
por meio da leitura e da escripta I•Fazendc-sc o -confronto/ do .Brasil
com outros paizes da ¦Europa, Ásia e
America, é triste confessar, não fica
elle bem collocado cm matéria de ad-
ministração do ensino, Para 10 mil ha-
bitantes, havia em 1907, em todo o
Brasil, 6 escolas, 7 professores c 294
alumnos.

¦Comparando-se esses algarismos com
os constantes da esatistica internacio-
nal, verifica-se que, por si só, a pro-
porção das escolas nada significa, quan-
io á siituação do ensino elementar.
Nesse particular, o Brasil poderia com-
petir com a Inglaterra.; ficando, entre-
tanto, cm inferioridade) de condições
relativamente âs republicas de Guate-
mala c S. (Domingos. O Estado do
Santa Catharina, por exemplo, levaria
vantagoin no confronto com a Ingla-
terra, a Escossia, a Hollanda, a Alie-
manha, a Áustria e a iHungrjai.

A -relação dc 29 alumnos por 1.000
habitantes, verificada no Brasil inteiro,
excedia unicamente ás cifras proporcio-
naes apresentadas por cinco republicas
da America 'Central e do Sul: S. Sal-
vador, Guatemala1, IS. IDomingos, Ve-
nezuela e Bolívia. Alté mesmo o .Dis-
tricto iFodcral, o maior dentro de cui-
tura e onde sc acha mais largamente
diffundida a instrucção popular 110
Brasil, estava, quanto ao numero de
alumnos por 1.000 habitantes, abaixo
de quasi todas as nações da Europa c
de algumas dentre as da America.

Felizmente as " Ligas contra o anal-
phabetismo", que sc têm fundado uiti-
ma-mente no nosso paiz, nos enchem
de fagueiras esperanças, na perspe-
ctiva de dias melhores para a instru-
cção publica e particular.

Como é sabido, o professorado ele-
mcnlar ,cntre nós, é sibrclirdo um offi-
cio feminino. Dos mestres de primeiras

letras, com effeito, segundo os dados
constantes deste livro, as senhoras re-
presentam 61 "Io c os homens 39 °J*,
Estas relações, porém, variam regio-
nalmente. Assim é que a maxima pro-
porção de professoras e, portanto, a
mínima de professores — 85 c|° e
15 "1° — respectivamente, encontram-
se no Districto Federal, e as oppostas
—• 31 °|° e 69 °|° — em Santa Catha-
rina.

O utilissimo livro que acaba de or-
ganizar a Directoria Geral de Estatis-
fica consta das seguintes matérias:
um prefacio do -director da referida
repartição, dr. Bulhões Carvalho; uma
introducção, em que se oecupa da si-
tuação do Brasil, quanto á instrucção;
da necessidade actual da interferência
dos poderes públicos nacionaes 110 pro-
vimeiüo do ensino elementar; da in-
dispensabilidade das estatísticas escola-
res paira garantir a efficiencia da açção
governamental em matéria de ensino;
deis antecedentes da estatística da in-
strucção 110 Brasil, da organização da
mesma pela Directoria Geral dc Esta-
tistica ê dos seus resultados.

Na secção I, trata do ensino civil,
primário, estadual, municipal e parti-
cular; do ensino secundário, federal,
estadual, municipal e articular; do
ensino profissional (saccrdotal, artis-
tico, liberal c industrial) federal, esta-
ditai, municipal e particular; do ensino
superior, civil e militar.

Na Secção II, está incluída a rese-
nha das Escolas, pessoal docente e
matricula no ensino primário, secun-
dario, profissional, superior, publico e
particular.

Este interessante trabalho é ainda
profusamente illustrado com vários
graphicos e numerosas photogravuras.

Entre as observações mais curiosas,
mas que não nos causam a mínima
admiração, enontramos a seguinte:"no nosso centro mais adeantado, na
própria Capital Fdderal, segundo o
ultimo recenseamento, ha nada menos
de 48 "|" de analphabetos dc todas as
cdades; 40 °|° entre as pessoas maio-
res de 6 annos, c 37 °|° entre aquellas
que já completaram tres lustros de
existência.

Entretanto, ja se tem gasto quantias,
avultadissimas para o desenvolvimento
Üo ensino, sem que tenhamos aprovei-
tado esses gastos que redundam, mui-
tas vezes em graniles sacrifícios.

Devemos crear, I aintcs de tudo, for-
tes correntes internas de sentimentos
e_ de idéas, que liguem os nossos des-
tinos; e a base de tildo isso é a escola
primaria.

E' na escola que se deve incutir o
espirito dc ordem, dc disciplina, dc
civismo, cm sümma, de patriotismo.

'Esperemos que, para o futuro, os
nossos professores primários se capa-
citem da alta missão que lhes foi con-
fiada, e tomem a sério o mister de
ensinar, que é — como já disse o con-
selheiro Accacio — um apostolado.

A "Estatística da Instrucção, pela
raridade c feitura, é uma obra precio-
sissima, que deve scr lida, relida e
consultada por todos aquelles que sc
interessam no Brasil pelo magno pro-
blcnia do ensino.

A 'Directoria de 'Estatística prestou
com a sua publicação um inestimável
serviço.

mSff_mg_i e todas as sextas-feiras grande venda de RETALHOS**OJS e SALDOS de todas as secções com 50 •(. sob os pre-
ços marcados.-172, OUVIDOR.

1 MUI IS 'BI
O "Templo do Caboclo1' vare*

jado pela policia

OS TRABALHOS DA COM-
MISSÃOJRONDON

Está terminada a ex-
ploração do "Capi-

tão Cardoso"
O general Thaumaturgo de Azevedo

recebeu do coronel Cândido Rondou o
seguinte telegramma de Jara':"Com prazer vos couunuitico con-
clusão final exploração rio "Cardoso",
antigo "Ananaz", formado pelas prin-
clpaes cabeceiras "Eugenia" e "Mar-
quês de Souza", nascem no massiço
central, contravertem cabeceiras rio"Roosevelt" (Theodoro), "Iké"; este
contribuinte mais septentrional cabe-
oeiras "Camararé". Rio "Ananaz"
supposto cabeceira mais alta Aripuanã
propriamente dito, foi, como rio Du-
vida, descoberto pela expedição 1909,
identificado pela expedição Marques de
Souza como cabeceira rio "Capitão
Cardoso", aceordo judiciosa hypoi'hese
coronel Roosevelt. Todos se lembram
foi seu primeiro intrépido explorador
o maflogrado tenente Marques de Sou-
za, cujo nome e de sua inditosa noiva
ficaram assignalados naquclles sertões,
como lembrança do joven explorador
e da felicidade que se desfez no de-
sastre oceorrido com a sua morte.
Conta o outro joven soldado engenhei-
ro militar tenente Noronha concluir a
obra de seu desventuraVio camarada,
ratierrcmipida por um inoptnado ataque
guerreiros aborígenes da região. Esla
segunda expedição foi mais feliz que
a primeira, pois perdeu, apenas, oito
vidas roubadas pelo paludisiuo, des-
garraram-se cinco expedicionários, que
só agora acabam apparecer 'Manáos,
vencendo a pc bravios sertões alto
Roosevelt, como suecedeu ao tenente
Noronha e seus dois intrépidos com-
panheiros João de Deus c Luiz Cor-
rea, com os quaes concluiu a expedi-
ção. Foi executado kvantainento 355
kilometros partir ponto atravessado li-
nha telegraphrca á •confluência com
Roosevelt; reconhecido só haver um
affluerrte de maior descarga margem
direita, depois da confluência do rio"Eugenia" com o "Marques de S011-
za"; scr o rio tio encachoeirado
quanto o 'Roosevelt; montanhosa a zo-
na média do rio "Capitão Cardoso" e
povoado por duas tribus differentes
Nhambiquaras desde cabeceiras "Ana-
naz" ao niódio e ao baixo rio "Capi-
tão Cardoso», Contiiiu'a, pois, desco-
nhecido o rio "Aripuanã" protpriainen-
to dito, cujas cabeceiras promanam
mesmo massiço "Marques do Souza" e"Iké", provavelmente tambem "Canu-
mã", com os quaes contravertem. Sau-
do-vos cordialmente. — Rondou",

Portugal na guerra
Em torno dos milhões

HOJE

SIM

NO

Ml
SOE.VAS D.V SAUDE

A^uoitu Uo "Garoupa" continua a
preoccuniu' a policia

Fallcçen^i na Santa Casa o celebre
desordeiro Francisco Antônio Pereira,
vulgo "Garoupa", foi da i;n enfermaria
da Sanla Casa de Misericórdia mandado
para o .Necrotério da Policia.

Não conseguira o delegado do S" dis-
tricto descobrir aquelle que o varara
a tiros dc revólver, 110 botequim da rua
União, na Gamboa.

Não desanimou, no emtanto, alé que,
ouvindo declarações de João Vieira,
morador á rua Escobar n. 79, cm São
Christovão, e Caetano José de Carvalho,
residente a rna Cardoso Marinho n. 30,
no morro do Pinto, teve certeza de que
o próprio dono do botequim, em que se
desenrolou o crime, Anlonio Joaquim da
Silva, receoso de scr aggredido pelo fa-
moso valentão, sacrificou-o sem dó nem
piedade.

A prisão preventiva do aceusado foi
requerida ao respectivo juiz.
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MM TANCOS; A infanteria rec olhendo ao acampamento depois
dos exercidos

Lisboa. 27 de julho de 1916 — (Docorrespondente) — O Sccitlo da noite,de sogunda-feira passada, publicou asensacional noticia de que constava na
praça que o sr. Affonso Costa tinhaconseguido realizar em Londres umempréstimo de 25 milhões de libras,facto altamente dooisivo ipara a nossa
cooperação na guerra, dadas as decla-
rações do sr. Antônio José iFAlmeida
a L'Eclair, a que uos referimos nacarta anterior.

; Ç Século da manhã, c Diário de A'o-
ticias dc hontem registraram o boato,
mas sem o confirmar ou desmentir.

Um nosso amigo avistou-se homem
com o sr. Arthur Costa, irmão do mi-
nistro das Finanças, que está em I.on-
dres, _o qual lhe declarou que o gover-uo não tinha rec-bido noticia alguma
a este respeito, parecendo que os boatos
existentes apenas significavam que as
negociações para o empréstimo corriam
animadoras.

Os jornaes mais chegados ao gover-no nada disseram a este respeito.¦A Lucla. tratando da annunciada
operação financeira diz que, dadas as
condições do mercado de- Londres, em
que . taxa do desconto livre está aci-
ma de 6 o|o. esta operação não pôde
ter sido realizada nos termos da auto-
rização parlamentar que fixava, para
juro, amortizações e commissões cm fi
por cento reaes ou os seus encargos
máximos.

Hontem correu o boato na praça que
o falado empréstimo seria dc 90.000
contos de réis, não sondo conhecidas as
garantias contiiij-titaes ou ultramarinas
que porventura tenham sido dadas.

'Xão podemos confirmar ou desmentir
este boato até á hora que fechamos esta
carta, todavia certo é que estas noti-
cias oplimistas já produziram os seus
effoitos no mercado cambial: os cam-
bios que aiite-hoiitcm tinham fechado
a 34 3I4, hontem, após 05 boatos a que
nos .vamos referindo, chegaram a fazer
-se tnnisacçües a 36 i|2.

Mas, como nem sempre os boatos
são terroristas e disparatados, como
aquelles que registrámos ua caria an-
terior, desta vez ainda temos outra
agradável noiicíá ii. transmittir, não
passando lambem de simples boato, é
claro. Trata-sc dc Portugal ter, final-
mente, assignado n jiaclo de Londres,
isto é, o compromisso tomado pelas
nações aluadas em guerra de firmarem
juntas, c não isoladamente, o tratado
de paz.

O sr. José Barbosa escreveu na
Lucla, a este respeito, o seguinte:" Escusamos de gastar palavras par.i
appláudir isse ü:io. Nunca pudemos
áttribuir senão a unia absurda inter-
pretação o que por alii sc espalhou,
quanto á dispensabilidade da nossa as-
signatura nessa convenção por sermos
alliados da Inglaterra...

Somos alliaklos, mas não somos eo-
lonia ingleza I Estamos com a Ingla-
terra, mas não estamos eom ella, se-
não, porque somos uin povo indepen-
dente, uma nação soberana!

Ora, como nação soberana, á qual a

Allemanha declarou _ guerra, estainoJ
envolvidos na conflagração c delia te-
mos de sair, quando chegar a hora. da
paz, firinaniio-a pelos nossos reprçsèn-
tantes e não pelos 'representantes da
nossa alliada,..

Nunca percebêramos quaesquer dí-
moras, quaesquer difíiculdades ua as-
signattira desse pacto; mas confessa-
mos que é com o mais vivo prazer que
aguardamos a confirmação da noticia
de hontem a tal respeito. Antes tarde
do que nunca!"

Infelizmente, repetimos, ainda não
foram confirmadas pela imprensa anil-
ga do governo estas boas noticias, re-
suliantes da viagem dos ministros dos
Estrangeiros e Finanças á Inglaterra.

Apenas a Capital, de hontem, publi-
cou este lacônico informe:" Os ministros porluguezcs que se
encontram em Londres seguem amanhü
para Paris ,onde se demorarão alguns
dias, regressaiVdt, depois ;r' Portugal.
Foram coroadas do melhor exito as
negociações que realizaram cm Lon-
dres."' Oxalá isto se 

"confirme
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Os ilemocrotlcos, os unio-
¦listas o 11 politica in-
terna

Lisboa, 10 — (A. A.) — Com o>
gesto dos democráticos e unionislas. que
resolveram, por emquanítòí, |nào tocar
na situação politica interna, considera-
se fracassada a idéa dc reforma minis-
terial para a organização de um gabi-
nele nacional.

Outros, porém, são de opinião, e esta
c a impressão colhida nos circulos mi-
litares, que o assumpto foi adiado até
o final das negociações que o governo
vae enlabolar com a amiunciada missão
anglo-franceza, que vem a esta capital
assentar as bases da cooperação dire-
clã de Portugal na guerra.

O coiiiiih-itIo qncixrí-so dn
censura postal

Lisboa. 10 — A Associação Coininer-
ciai desta capital enviou ao governo da
Republica unia representação, soliottan-
do providencias 110 sentido ile ser a
censura postal installada e feita de fór-
ma a evitar a constante demora na cor-
respondencia, o que é grandemente prc-
judicial ao commercio ein geral e á ex-
porlação em particular.

O governo proniétteu ir estudar o as-
siinipto e dar as providencias necessa-
rias.

Os stoeks tle carvão
Lisboa, 10 — (A. A.) — O governe

civil começou o estudo dos diversos do-
cumentos solire os " stoeks" de carvãc
e assucar existentes nesta capital c que
foram apresentados pelos respectivos
possuidores.

Pelos dados já colhidos, pôdese ve-
rificar que esses "stoeks" são bastante
reduzidos.

Caixa de Empréstimos do M. As *«pesasda Guerra

Alguns dos personagens visaf.s feia folicia,
Em nota de ultima hora contámos

homem a diligencia que a policia do 9°
levou a efffeito no "templo do Cabo-
cio", na rua Affonso Cavalcante 189,
onde se praticava o espiritismo.

A policia apprehendeu ali uma gran-
de quantidade de bujigangas, taes como
ramos de flores niurchas, santinhos,
rosários, orações diversas, cruzes, moe-
das, cachimbos c garrafas de paraty, c
do bom.

Sim, que os "espiritos" da Maria Joa-
quina são da opa..

O "templo" foi varejado cm regra c
os "religiosos" levados para o districto,
de oiiile sairam horas depois. São elles:

João Pereira, tedreito, residente á
rua Barão de S. Felix 11. 33; Armando
Cosia, desenhista e Plinio Ventura) ty-
pographo, niorado-cs á rua Silva Ma

nocl n. 124; Antônio Ribeiro, coniraer-
ciante, residente á rua Bom Pastor, 28,
Affonso José Francisco Gu;niarãcs, ope-
rrrio, e Juvencio da Silva Patricu cm
pregado no commercio, moradores na
sédc do "cangerè"; Raymundo de Mat-
tos, marceneiro lustradOi, residente .1
rua do Rezende n. 28; Venancio da
Siiva, typographo, morador . praia For-
mosa n. 234; Manoel Vaz do Valle,
coninicrciante, residente á rua São Fran-
cisco Xavier n. 140; Manoel Mendes,
carvociro, domiciliado á rua Visconde
de Itauna n. 5!7; Manoel Cardoso,
operário, residente á estação de São
Christovão; Alfredo José da Silva, me-
canico, nior.idor ti rua Haddockj Lobo
n. 36, e Manoel Fernandes, açougueiro,
e Francisco Passos, cocheiro, morado-
res á rua Cotovcllo n. 63.

s. x. dk AGUicrr/ruK.v
A primeira Conferência

Nacional ilo Pecuária
Sob a presidência do dr. Miguel Cal-

111011, realiza-se boje, ás 3 horas da tar-
de, uma reunião da directoria da So-
ciedade Nacional de Agricultura, para
tratar da 1" Conferência Nacional dc
Pecuária.

Após essa reunião, usarão da palavra
o major Euclydes Moura, que dissertará
sobre o interessante thema "A álgebra
da nossa riqueza", c o dr. Firmo Du-
tra, que falará sobre "A industria da
carne cm Matto Grosso".

CIMENTO íe-íM-
Telciihono 834, Central. — Rua

Santa Luzia 202
— PAULO PASSOS & C. —
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Costumes Tailleurs de

Tecido de lã, côrcs e modelos
modernos, bem confeccionados e sob

medida 138$
NA CASA COLOMBO

¦^Ma^"w™líl"^CM*l,M*^T"1Tlll1.IUIT.lLl.Lr^aUJ

Onze de Agosto

A festa promovida pela
Ailianga Acadêmica

'Commenioraiido a instituição dos cur-
sos jurídicos no Rrastl( a Alliança
Acadêmica realiza hoje, ás 4 horas,
uma sessão no saião nobre da Associa-
ção dos 'Empregados no Comnicrcio do
Rio de Janeiro.¦No desempenho do programnia figti-
ra .1 senhorita Celina Roxo, que se cn-
carregará da parte •musical, ficando a
parte literária a cargo dos estudantes
e do dr. Queiroz Lima. da Faculdade
Livre de Direito.

A banda do Corpo de Bombeiros abri-
lhantará a festa, a que deverão compa-
recen representantes das associações
acadêmicas desta capital e da Associa-
ção Universitária dc São Paulo.

SO' NA CASA PORTÜGUESE ,TOí:
Rua Assembléa, .|o — é que se en-

contra manteiga fresca mineira supe-
lior; kilo 3S300.

UM TIROTEIO FORMIDÁVEL
A policia do 4o districto resolveu

abrir inquérito sobre o oceorrido, pela
madrugada na rua do Núncio, facto dc
que nos occupáiuos hontem, em nota
de ultima hora.

Ella quer saber quem feriu o ilesor-
deiro „T. Cândido Archanjo dos Santos,
vulgo "Moleque Santos da Favcllu",
que tentou aggredir a decaida Maria
da Conceição, residente á rua de São
Pedro n. 342."Moleque Santos" recebeu um feri-
mento na perna direita.

Só o ANTIOXYDO .1
evita. Adoptado na Mt'-

CCDDIIOCU! "!ia e Exercito. Encontra-rtnnUuLli! *- cm to,,is « c',s;" ^
ferragens. CORDOVIL _
C.*, Uruguayana n. 109.
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A GREVE DOS MARÍTIMOS

No porto de Calláo
/.íiiiu. 10 — (A. A.) —- Aggraava-sc

:ada vez mais a greve nue estalou en-
Ire o pessoal do porto de Calláo.

O serviço maritmo foi grandemente
prejudicado, temen'do-se maiores com-
plicações i>. mais, que os grevistas pas-
;em as hostilidades.

As autoridades policiaes estão agin-
do severamente

NA CASA COLOMBO
Terno de casemira, pura lã, 50$,

68$ c 76$, Costumes dc brim, artigo
forte, feitio caçador, 36$. Costumes de
brim de linho pardo. 35$, Ternos dc
brim dc linho pardo, 35S.

F. L. de Direito
O CONCURSO QUE ALI SE ESTA"

REALIZANDO
Proseguiram lionlem na Faculdade

Livre de Direito as provas do concur
so para lente substituto da 3* secção.

Os candidatos drs. Affonso Cláudio
e dr. Luiz Nunes Ferreira Filho fo-
ram arguidos na cadeira de Direito In-
temacional iPrivado pela comniissão
composta dos lentes drs. Luiz D. Car-
penter, Viveiros de Castro, Raul Pcder
neiras c Eugênio V. Catta Preta.

Estiveram presentes todos os profes-
sores e substitutos em exercicio c o
inspector do governo dr. Alfredo Para-
naguá Muniz.

O caminho mais curto entre 2
pontos obtem-so nor uma líiilia j1'Ofta. Porqne V. Kx". não segue,
tanto o muito possivel, este nxionial
iliriuiiulo-se ilirectninento do sua1
í-esiileiicia para a rua do Ouvi-1
dor ._ — OASA MUNIZ — sem-1
pro que desejar effectuni' coimira

f do — loucas finas — crystuos —
| o objectos artísticos, paru presen-
! tc*. kw- clrcíry j»I:ite — c — priita
j ile lei — ?

— » qi > »»

JO augmento da quota-ouro
I UMA MOÇÃO DA SOCIEDADE DE

ESTUDOS ECONÔMICOS, DE
S. PAULO

S. Paulo. 10 — (A, A.) — A So-
ciedade de Estudos Econômicos, reuni-
da em assembléa geral, sob a presiden-
cia do conselheiro. Antônio Prado, vo-
tou unanimemente a seguinte moção,
que será transmUtida pelo telegrapho ao
presidente dá Caniara^ Federal:"A Sociedade de Estudos Kconotni-
cos, reunida cm assemblca geral, deli-
beron, por unanimidade de votos, re-
presentar ao Congresso Federal contra
o augmeuto da quota ouro dos impôs-
tos aduaneiros e contra o projectado
imposto dc transporte, por serem in-
acceitaveis na actual situtção economi-
eu do paiz."

Instrucção militar
NA MARINHA MERCANTE E NA

SOCIEDADE DO REMO
De aceordo com as solicitações feitas

ao ministro da Marinha por intermédio
do Lloyd Brasileiro, vae ser iniciada a
instrucção militar do pessoal da ma-
linha mercante, devendo scr encarrega-
do da referida instrucção o capitão de
corveta Prologenes Guimarães, chefe do
gabinete do ministro da Marinha.
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Soffreis do estômago ?
(R2835) Toitinp EXERGIT*.

O serviço militar
OS ESTUDANTES BAHIANOS TRA-

TAM DA DEFESA DA PÁTRIA
Bahia, 9 — (Do correspondente') —

Reuniram-se no amphitheatro Britto, da
Faculdade de Medicina, os alumnos das
tres academias para resolverem spbre
a organização dos batalhões acadêmicos.

Falaram diversos estudantes, ficando
resolvido qtte seria dc combinação coin
a Federação dos Estudan%tc3 Bahianos
que sr laria a propaganda'das reservas
armadas d_ mocidade para defesa d?
pátria.

-«a » o-oe—
Aero-Club Brasileiro

UMA COMMISSÃÒ DA DIRECTORIA
ESTEVE HONTEM NAS CASAS

DO CONGRESSO
Estiveram hontem nas secretarias da

Camara e do Senado os srs. commen-
dádor Gregorio Seabra, general Bor-
niann, coronel Estanisiáo Pamplona,
drs. Xetto Machado e Alencastro Gui-
ntarães, que, conimissionados pelo Acro-
Club. foram agradecer a approvação do
projecto que considera o referido ciub
como uma agireinlação de utilidade na-
cional.

Tambem lioníem foi entregue pelos
directores do Acro á Federaão Brasilei-
ra das Sociedades do Remo o mimo
que vae scr offerecido ao vencedor <!o
pareô 13° das regatas de domingo, pareô
que. por gentileza da Federação, está
denominado Acro Club Brasileiro.

| S. JOSE' 70 e 72 g
mmmmk»m*4k_m <» a—¦

AS SETTAS DE CVPIDO

um amor desegua)
nascido entre as flores

de um jardim
0 pretinho Juvenal Gaspar, jardinei-

ro de uni militar morador á praça Sete
de Março, em Villa Isabel, apaixonou-
se .pila mais linda rosa que havia na
casa, liranquissinia Drtiska, a uniea que
o patrão não havia entregue aos seus
cuidados.

IE, então, a criadinha Adelaide IFcr-
reira Baptista vivia om fundo suppíi-
cio, sob a acção dos ardentes clarões
accesos, dos olhos delirantes daquclle
coração cheio de esperança.

Foi hontem que o moleçote, porque
tem vinte annos, não pó.le mais resis:
tir aos impulsos do coração, e. quasi
declamando, disse tudo quanto lhe cor-
roia o peito.

A senhorita Adelaide enfunou-sc to-
da. usando da já tão conhecida, tão po-
pular iphrase:

— Você sabe com quem está fa-
laudo?

Abri-.i-se a válvula da sopiradã ma-
china. O Juvenal tirou o cinturão de
couro que estava a segurar-lho as cal-
ças e. sovou a rapariga, assim socegan-
do-se.

Depois • xadrez para um. Assis-
tencia para outro.

G. E, dos Servidores do Estado
Por deliberação da Directoria do Mon-

tepio, a Caixa de Empréstimos faz nu-
blico que não lem tabellião privativo
nem autoriza intermediários para o seu
serviço, aeceitando documentos de todos
os tabelliões.

A GERENCIA.
 a t _ a __ i 43-11

Não discuta I IRACEMA i a melhor I
m» » 1 i m

O suicidio do "foot-
baller" Loureiro

"Luiz Loureiro não soííria das
faculdades mentaes",

- dizem as testemunhas
Noticiámos que a policia paulista so-

licitara da nossa fossem ouvidas aqui
varias pessoas amigas do mallogrado"footballer" Luiz Loureiro, que, segun-
do os jornaes, se suicidou, suicídio que
para muita gente foi uma dolorosa sur-
presa, não acreditando ninguém que,
exuberante de vida, feliz e rico, o co-
nhecido "sporínian" procurasse pelas
próprias mãos por fim aos seus dias.

Aberto inquérito em S. Paulo, deante
do murmúrio que se estabeleceu cm tor-
no da morte, o sr. Franklin Piza julgou
necessárias as declarações ^ dos Íntimos
de Luiz Loureiro, aqui residentes, e de
que já nos oecupámos*

Convidados por carta a comparecerem
á a* auxiliar, elles promptamenle acce-
deram ao convite dá autoridade. A po-
licia paulista precisava apenas saber se
Luiz Loureiro, em palestra com amigos,
mostrava symptomas dc alienação men-
tal, se falara eni suicidio ou se sc quei-
xava de alguma pressão moral contra si
exercida pelo cunhado.

O 2° delegado auxiliar ouviu cm pri-
meiro logar o sr. Ricardo Xavier da
Silveira. Declarou elle que manteve rc-
lações muito intimas com Luiz Lourci-
rr>, nunca lendo o mesmo manifestado
desequilíbrio mental e tampouco falado
cm suicidio. Queixava-se, é certo, de
seu cunhado, seu procurador c^ ex-tutor,
que pnr toda parte o perseguia, dizen-
do-o doente das faculdade; mentaes, com
o visível intuito de o deixar mal perante
os amigos. O sr. Pinto de Almeida,
segundo lhe declarara Loureiro, pro-
curara mesmo interdicíal-o numa casa
de saude. vindo expressamente ao Rio
para tal fim, o que provocou a sua mu-
dança definitiva para o Rio. Seu cunha-
do. propositadamente deixou de lhe cn-
viar dinheiro, o que o aborreceu solire-
maneira. Certo dia Luiz Loureiro pro-
curou o declarante cm seu escriptorio,
queixando-se do cunhado, mostrando
desejos de destituil-o dc seu procura-
dor. ministrando o depoente, para elle,
uma outra procuração sttbscripta á casa
Loja do Japão. Dias depois voltou ao
escriptorio', queixando-se amargamente
do cunhado, que dc novo se envolvia
nos seus negócios, a ponto da casa
"Loja Japão" descontiar de que se
achava mesmo soífrcndo das faculda-
des mfhtacs. N>sse dia embarcou para
des. Nesse dia ímbarcou para S. Paulo,
onde sc desenrolou o trágico aconteci-
mento que impressionou vivamente ao
declarante.

O dr. Osório de Almeida ouviu de-
pois o sr. Alamir Accioly Antunes, que
declarou ícr s\ác> intimo de Loureiro,
qtte-por varias vezes pernoitara em casa
do seu sogro Manoel Gusmão, no Alto
da Boa Vista. Nunca o mesmo demons-
trou soffrer das faculdades mentaes e
tampouco falou em suicidio, queixando-
se sempre do seu cunhado. Despediu-se
delle no dia da partida, declarando Lou-
reiro ao depoente que :a a S. _Paulo
ultimar 03 seus negócios e depois fixaria
residência aqui, com sua mãe e irmãos.
Loureiro tomara unia assignatura para
uma temporada Guitry, mas não a uíili-
zou, devolvendo-a.

Foi em seguida ouvido o sr. José
Loureiro Cruz, tambem intimo de Lou-
reiro. que idênticas revelações lhe fez,
queixando-se amargamente do cunhado.

As deniais pessoas indicadas no ofíi-
cio do delegado Franklin Piza serão
ouvidas hoje.

24.070:00Q$G00, fora as
fracgõesl

O Estado do Piauhy é o
que menos gasta

A 'Directoria da Despesa tio Thesou.
ro Nacional concedeu hontem, por te-
legramma, os créditos abaixo, para pa-
gamento dc despesas orçamentarias do¦Mimátcrio da Guerra, no corrente
anno:

,,Í,oi,S!S39$io8, íí Delegacia Fiscal
no Rio Grande do Sul; 2.318:oo7$i8z,
á do Paraná; 1.893 :.{2gÇSG6. á de
Matto Grosso; 1.171:967$o;S, á da
Bahia; 1.003 :059?<>3-l, á cm São iPau-
lo; 1.005 :;6S$934, ú 110 Pará; ...
9i-'tzoo$ooo a em Pernambuco; 
7Z3 794J023 a em Santa Catharina....
732:9SiÇ6üo,á 110 Amazonas; 610:591$,
ú no Ciará; 444:S.>i$58g, á no Mara-
nhão; cS.i :33o?59-i á em Alagoas;
111 ofioÇooo, ;í na Parahyba; 89:920$,
á em Goyaz; 74:0515000, . em Sergipe;
59:4SS$ooo, á em Minas Geraes;.,.,.
37:3<)0$ooo, íí no Espirito Santo;
24 :;4o$ooo, á jio Rio Grande do Norte;

| e 1:440$ooo, á 110 Piauhy.

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 dc lcval-os..

Tendes prisão ilo ventre ?
(IÍ2835) Toimie KNIÍIÍGU,.

'mt « tm * m 
A justiça no Acre

UMA CONSULTA SOBRE A LICENÇA
DE UM JUIZ

0 ministro da Fazenda officiou hon-
tem ao presidente do Supremo Tribu-
nal (Federal, consultando sobre se a li-
cença concedida ao juiz substituto do
Turritorio do Acre, dr. Affonso Muniz
de Oliveira Penteado foi com o abono
de gratificação que é o que constitue
os dois terços dos venoimentos, ou

1 apenas com o ordenado, cquivalerfce a¦ um tpt-ço.
| Ü sr. Calogeras faz essa consulta á
; vista da duvida suscitada na portaria
I daquclle magistrado, concedendo licen-
| ça, com dois 'terços dos vencimentos ao
: referido juiz, visto como, pelo decreto
I legislativo n. 2.756, as licenças con-

cedidas aos funcoionarios .públicos civis
ou militares, em hypothese alguma, da-
rão direito á prrrrpr-io H.» grníífÍMirãO'
de exercioío, c sçiftfo cm rogra os ven-
cimentos dos funecionarios divididos
cm ordenado — dois terços dos mes-
mos vencimentos — a gratificação,
equivalente a um terço, acontece que
os vencimentos de funecionarios da-
quellc Território não obedecem a essa
relatividade, de modo que a proporção
das duas partos guardam uma razão in-
versa.

OKNÇAS do estômago, inteJ.
tino, figado e nervosas. Exa-
mes pelos raios X, DR. RJ*>
NATO UE SOUZA I,0PE3

José, 39, das 2 ás 4 Cnicnos ás
quartas-feiras). Grátis ais pobres ás 12
horas. A 393

Rua S.

PROPAGANDA
A "Escola Remington", rua '7 de S»

tembro, 67, incumbe-se de organizai
qualquer propaganda commerciai.

JAR-DM ZOOLÓGICO

No próximo domingo, do meio di.í á»
5 horas tia larde, _ haverá no JardimZoológico tini magnífico concerto instru-

; mental pela excellente e excêntrica
Banda Musical de Co-,e-boys, que foi
contratada para esse fim. Opportuna-

I mente publicaremos o programina deta-
lhado deste concerto, que vae obter
enorme exito.

I Lui;. 2'J, o admirável chimpanzé que
tem atira:Jo ao Jardim avultada con-

1 correncia, vae apresentar no domingo
1 mais uma de suas habilidade.-: I.ulú 2°
• fez-se sinciro, e por isso o signal de1 sino para a distribuição da ração ás

feras, ás 4 horas da tarde, será dido
peio estupendo quadruraano.
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À moção da Liga do Commercio ao
Congresso Nacional

'Eie a representação, la lavra do com-
Snendador Ramalho Ortigão, lida liontcm
na sessão da Ligas"Exmos. srs. membros do Con.rcsso
iNacional. —A Liçá do Commercio, m-
terprctándo a opinião da grande parte
do commercio desta praça que apoia as
Sdías constantes do seu programma
baseado nos sãos princípios «conomicos
de cuja observância depende a _rospen-
Uade das nações e dos elementos que
a promovem, pede venia a vv. ccx. pa-;
ra significar por estas linhas a impres-
6ão de constrangimento, as fundadas
apprehensões com que teve conhecimen-
to do parecer recentemente votado pela
cóinmissã. de Finanças da Câmara, com
divergência apenas dc um voto, no sen-
lido de augmentar-sc para 65 °|" a quota
Cliro dos direitos de importação -e insti-
ituir-se o imposto de 10 "I" sobre o dele
«las mercadorias em transporte.

Tanto mais se justifica, esta attitude'¦quanto, 
ainda lia poucos mezes, o mesmo

illustre relator dessa commissão, _ fora
quem, com palavras cheias de fé em
«nia próxima e rápida lecupera.ão íir
¦nanceira, opinava não se tornar preciso
_ augmento dos impostos, corroborando
ainda esta opinião no sustentar que,
mesmo quando necessária semelhante
medida, só seria admissível depois de
_e ter dado aos contribuintes a demon-
istração pralica de uma politica de res-
Iricçõcs e economia, capazes de por si
eó. assegurarem o equilíbrio orçamenta-

A synipahia, ou mais propriamente, o
.ntlitisiasmo com que então foram aco-
Ihidas essas palavras, não correspon-
_em só ao desafogo de se considerar o
contribuinte uíspcnsado da immincncia
ile novos e grandes sacrifícios. Os fa-
ctos autorizam a considerar-sc viável
uma boa politica financeira cauaz dc
..constituir o credito publico sem nova
sobrecarga dc impostos, pontue a ver-
dade i que o paiz, por felicidade nossa
ainda não resvalou para a crise eco
nomica: soffreu e continua a soffrcr,
•pOr pltenomeno reflexo, as consequencias
de unia péssima gestão da economia e
dás finanças publicas, que depois de ca-
h-aeferizar-sc 110 delírio incontido de
grandezas manifestado cm numerosos
desperdícios, avultadas e supérfluas des-
pesas, lançou-se a cmprehender obras de
enorme vulto, taes como a construcção
Ide; estradas de ferro c o apparelhamcuto
ile' diversos portos de conimercio, immo-
bilizaiido mais, muito mais, do que. cm
lioa e prudente razão seria admissível,
_ indo pedir ao credito, ou antes ao
abuso do credito, as grandes sòmniás
que têm custado taes coinmcttimentos,
(realizados em condições muito onerosas.
OS "DEI"IOnCS" E O SYSTEMA

DE TRIBUTAÇÃO
Os frutos dessa politica expressam-se

•nos "deficits" verificados ao encerra-
tcui-sc os exercícios financeiros do qua-
drienuio comprehendido de 19U a 191,,
aicslcs termos:

jp)ti i2.,.o..:i7-$...-6
-i)i2  176.913 :So7$6.G
..oi,* 109.-H):566$863
'1914 346.412 :i88$88t
Ao lotai desses "deficits", que allin-

Í.C a 7 .7. = -.. :739$768, accrcsecm os
compromissos apurados pelo governo
actual, na importância de .... .
Í37--.t67'-97',í!'9i, perfazendo a enorme
quantia de 1.129.961 :j-i8$6_9, c arras-
tahilo o paiz a recair no vicio das emis-
sifes de papel-moeda, com a derrama de
cerca dc 400.000 contos de notas incon-
vnrsiveis.

O effeito inevitável de taes erros
tfoF a supprcssão do credito, publico ex-
•terno, interrompendo inteiramente . a
corrente do capital novo estrangeiro
qui.', em seis annos decorridos de 1908
a .1913, linha importado em libras....
¦iS._.125.533 ou 3/682.510 contos, só
ficando para acudir aos encargos por
solver no cxf.->rior o produeto da nossa
'•exportação. E' bem de vêr que única-
mièiite 41 iparte desl. não 'consumida
messís applicações, pode ser destinada
a .pagar a importação, tendo esta, as-
sini, de rtíduzir-sc ás proporções dos
utricos recursos disponíveis, concorrer.-
do para mais a deprimir o encareci-
nic-tò das mercadorias c o augmento
do* fretes, seguros c outras despesas.

A receita .publica, assente quasi um-
ca.ncnte ria renda alfandegária, não
podia deixar de decair, como decaiu,
cnoiniemcnlte *, o os acontecimentos dei-
saram praticamente demonstrado (pie
o nosso systema de impostos precisa
ser remodelado de 'fôrma que as crises
do exterior não possam tão diredta c
jmmediatamentc actuar sobre o cquilt*
brio dos orçamentos nacionaes. Se, nao
só'da renda das alfândegas, mas, çm
parles eguaes, dc alguns impostos 1111-
tct.ri_s bem regulados e fiscalizados se
coiWituissc a receita publica, a diltu-
iwi.nó daquella renda teria encontrado
'compensação no produeto destes impôs-
Io** poi-s é fácil verificar que a renda
interior, expressa na moeda depreciada
lias emissões, aprescntou:se maior <io
passo que a outra deorescia.

IFimmanto sc não ipudosse, cnírcían-
Ho proceder á remodelação do systema
neral dc impostos, ns medidas a appl;-
_ar nara obst..r a diminuição da «cm-
ta deveriam tender a desopprimir. o
miais possivel a economia . a iniciativa
mattioulares, inotendo a producção c a
.xúoritação, facilitando e nunca crean-
ido -obstáculos á importação. E sabido
cine om qualquer parte onde se encon-
«re organizado o apparelho econômico,
Cp;;.* tem a sua capacidade de impotlrar
limitada .naturalmente pela somma de

lhe resultam da produ-

acto tendente a augmentar a quota em
ouro d03 direitos de entrada. O .parecer
confessa textualmente, "fl necessidade
de encontrar não apenas um meio ae
elevar as receitas, mas tun- meio it au-
gmentar determinadamente a renda
ouro..." ,

A medida, nestes termos, releve-nos a
maioria da illustrada commissão.de Fi-
nanças, é contraproducente e illusona;
não pôde deixar de produzir ainda
maior diminuição da importação, e por-
tanto» da receita publica, a menos que,
por outro lado, melhorassem as demais
circumstáncias em que esta «e «ffectua.

Os encargos que traria o augmento
da quota em cruro são evidentes; e tan-,
to cs reconhece o parecer, que pensa ti-
rar delles matéria para augmentar, a
renda publica. Nisto, porem, só ha ou-
tra miragem; as vantagens correlatas a
este âggravamehto de ônus para o con-
sumidor, serão colhidas, certa <: posi-
livamente, pelas fabricas nacionaes,
coinprchctididas na elevação do preço
dos seus produetos, c pelo contrabando
cujo desenvolvimento se faz sempre na
razão directa da enormidade das ta-
xas.

li' ttm novo e grande mal, portanto,
qne ainda uma vez se fará ao orgams-
mo econômico nacional e que nao tar-
dará a evidenciar-se quando, mais tar-
dc, a concorrência entre os fabricantes,
circumscripta ás fronteiras do paiz, de-
terminar a crise industrial e a perda da
maior parle da riqueza fabril.

A -.GGltAVAÇÁO DOS PREÇOS

Queiram vv. ccx. prestar attenção
nó -.quadro demonstrativo que nos per-
mitlimos anncxar e que é composto de
dados correntes, perfeitamente práticos,,
da mais fácil verificação.

Por elle se vê, que os direitos dç im-
portação de uma dúzia dc collarinhos
de algodão, comparados com o custo
da mercadoria, correspondiam a 143 T
no regimen de cambio e quota ouro que
vigorava até 1915: e passarão a ser dc
196 "I" uo de cambio baixo c quota ouro
augmentada. Qtte uma duzia de pra-
tos de louça esmaltada, nas mesmas cir-
cumslnncias terá os encargos aggra-

I 16 d,, vive com um capital relativamente
' grande para o seu movimento, com a

de 12 d. terá dc augmental-o considera-
vclmente ou .será forçado a fechar suas
portas pela carência de novos meios
para poder attender á carestia íteral dos
produetos do seu commercio, ou a di-
minuir o seti movimento, que fará tor-
nar evidente a desvantagem de tal me-
thodo para si, como para o consumidor
e a nação. Isto quanto ao commercio.

Quanto á industria, ousa referir-se
quem, além de negociante, intermedia-
rio directo da collocação dos produetos
de que faz o seu commercio, c tambem
industrial pelos interesses assim radi-
cados e pela propriedade de uma fabri-
ca de tec'dos, embora pequena, e como
director que é de uma companhia de
electricidade, além de uma fabrica de
roupas que mantém no seu estabeleci-
mento commercial. A nossa principal
industria, aquella que maiores capitães
tem em gyro e imniobilizados, aquella
que, legitimamente, representa o -produ-
cto nato do paiz, é a de tecidos de ai-
godão c que já está plena e suífxien-
temente amparada pelas nossas tarifas,
o que lhe deu grande desenvolvimento,
com vantagens para 03 capitães nella
empregados e grandes 'benefícios para
as zonas algodoeiras. Pensar em bene-
ficial-a ainda miais, quer pela baixa da
taxa cambial, quer pela alteração tari-
faria com a elevação dos direitos «m
ouro, é, ao contrario, sacrifical-a e pre-
judical-a, attraindo paia ella prevenidaattenção dos consumidores c dando in-
centivo a novos concorrentes, esperan-
casos de lucros talvez problemáticos.
COMO SE BENEFICIARA' ______

MENTE A INDUSTRIA
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A GUERRA A G. P. DE COMMERCIO E
INDUSTRIA

Em tempos que não vão longe, o
mais capaz até hoje de nossos indus-
triacs, o fallecido Domingos Alves üe-
biano, costumava dizer com aquelle seu
gênio intempestivo, leal e bom, quando
appareciam ein relatórios dc fabricas
queixumes c reclamos de protecção, que

As operações no Somme e
no Mosa

Paris, 10 (A. II.) — Communicado
das 15 horas: ,"Ao norte do Somme fizemos, duran-
te a noite, progressos ao norte do bos-
que de Hein. Eleva-se a uma centena
o numero dc prisioneiros que captura'
mos hontem. Tomámos tambem seis
metralhadoras. A chuva c o nevoeiro
difficultam as operações. -

"Ao sul do Somme, uma columna ini-
míga -que fazia reconhecimentos e que
se utilizara de líquidos inflammados foi
dispersa pelo nosso fogo a oeste de
Vermandovillers."Na margem direita do Mosa, bom-
bardeio intermittente na região de Fleu-
ty e dc Vanx-Cliapitrc."Nos Vosgcs, uma acção de surpresa
do inimigo contra as nossas linhas do
saliente a noroeste de Altkirch, prece-
dida de intenso bombardeio, fracassou
completamente.

Aviação. — Na frente do Somme os
nossos aeroplanos travaram hontem
quinze combates. Um apparelho alie-
mão foi abatido tntre Hcrley e Retlion-
villcrs; outros dois foram constrangi-
dos a aterrar na região de Combles.

Durante o dia dc hontem e de hon-

O

nullos.c ignorantes eram os que assim 1 "*"-rã" 
hoje. as nossas esquadrilhas

procediam e reputava-os os maiores im- k™}$' b d ¦¦' '} a 
ef£cit as sc.

migos da industria c accrcscentava: Os | _.:....."„.;..„-„.. i,,,-,,-.,, _- -i,„p>,..
coÍíei.as"quc assim procedem, longe M|g^S£^S-_S
beneficiar a industria, prejudicam-n'a; 

'"J «'*'S"'»_, "<; _. -- ,„.„_, a-.j
melhor seria convergirem seus esforços! ?3« na estação dc Dugny, 40 c-n.Appi_

 _,.-.. . lançaram go obuzes
nas estações de Lassigny c Combles;

de satisfeita?
o:p
pódc

recursos que
cção exportada, depois

3 noccssidndcs mais urgentes, bo
haver ampliação fi este limite,

quando aos recursos resultantes da cx-
Dortação s> aliam reservas ja anterior-
ííicnte crca'd;is no exterior, 011 capitães
movos que nfftu-om para o paiz. No m-
letiior do paiz é essa capacidade ide tm
portar tambem limitada nao so pela
estrudtura do consumo, mas tambem
neli extensão dos recursos disponíveis
no'commercio para acudir a essa fim-
cção. A somma destes recursos tem de
rcparlir-se para attender não sn ao
custo dns mercadorias, mas tambem aos
(*as'os de 'transporte e aos direitos dc
c< rada; o conjun".o de unidades impor-
ís las, calculado pelos preços a que.
com todos os encargos, elles chegam
nos estabelecimentos commerciaes. nao-

pódc -exceder o total da somma global
disponível para custear a importação.

(K* -bem d.* vêr. nestes 'termos, qne
(.-.ro mitis se augnicntar um ou alguns
di.í elementos que constituem o pnx
ide reviént" dos artigo, importados,
.311 o mais será prcci.*o diminuir outros
Í.O-..S elementos, para que a quanltda-
de o vulto de importação, não tenha
dc diminuir. Ora. o que so observa c
-« Itodos cs=cs clcmcnSos a-.t_roci.a-

;p;o? de custo
subiram cem-

ucravclmenlc os frcle;: nggrayaram-
_e cxtraordinarianientc cs prêmios <lc

8«ur'o, com os riscos de perra: 
"c

Indo isso, expresso em moeda estran-
èeira, passou a ser convertido cm rapei
com augmento de irai terço, OT 33 0|o,
resultante da diffcrcnça dc cambio em
..rtude ih qual a libra eSter ma quo
valia i'5$, passou fl valer -Oj?, os - -

treitos de importação, ipor sua vez, 11
em ouro, que era, con-

nin e ío Oio,

,*l_p-.v.T,-i-sd os pr
ãios 

'mercados de origem;

,ados de i.-to T para 173 .1.! uma du-
zia dc pratos de porcellana os terá de
83 "Io para 120 "1"; uma duzia de pra-
los de granito os terá dc 66 T para
96 0|°; uma duzia de pares dc meias
para senhora, artigo regular, .os tera de
07 «I» para 142 T; um chapeo de pa-
lha para homem, os terá de 66 T para
06 °|"; uma duzia dc camisas de ai-
godão, para homem, os tera dc 83 |
para iu "|°; uma duzia de camisas,
peito de linho, para homem, os terá dc
1.7 °i° para 187 "l0; um despertador
os terá dc 143 "l" para 210 u|»; um
relógio do nickel, de algibeira, os lera
dc 66 "I" para 9= "1°; o assim muitos
e variados exemplos poderíamos sub-
metter ao esclarecido critério dc vv.

Se a nossa tarifa aduaneira fosse
módica, como parece stippõr o trecho
do parecer constante dc um exemp_lo
imaginário c abslraclo cm que a razão
tributaria é determinada em 20 °|°. na.°
seria ella considerável, como e a mais
exagerada e deshumana do mundo ci-
vilizado, contendo numerosas taxas que
na realidade correspondem a 100 | .
200 "Io, 300 "I" e até 400 T do valor
real dos artigos tributados.

ü augmento da quota ouro dc 40
para 65 "|" não corresponde, como viu-
garmente se stippõe, a uma pcrpiena ag-
gravação de imposto, c é fucil demon-
strar: uma mercadoria (.brigada, pela
tarifa, a pagar io.$ooo de direitos, te-
ria dc contribuir, na vigência daquella
quota c do cambio de 16 d., como segue:
60 "|" cm papel 6o$ooo
40 "l" em ouro 40^000 .

eqüivalendo 67$5oo i-*r?5oo
e no regimen

da quota au-
gmentada e
cambio a 12 cl

35 °|u em papel 35?°oo
65 "i" em ouro 65$ooo

eqüivalendo i43$ooo i7S$ooo
A aggravação do tributo seria, pois,

de ,so?50o, correspondendo ao aceresci-
mo'dc Soi|2°|° sobre a taxa estabele-
cida pela tarifa, e de mais 30 i|2°.° cm
refercnc'a ao que anteriormente pa-
gava.

Não seria difficil comprehcnder que,
tendo de pagar já no próximo exerci-
Cio uma parte dos juros da divida ex-
tema em moeda e precisando contar
com unia determinada somma em ouro
nara acudir á despesa nesta espécie, o
Thesouro sentisse a necessidade de au-
gmentar a quota cm ouro dos direitos
de importação.

Outra medida correspondente, porem,
seria então indispensável, para não
prejudicar o apparelho econômico: a
reducção das taxas desses direitos _de
entrada, cm correspondente proporção,
d. modo que a somma global a despen-
der em papel não viesse a scr alterada.

Mas a verdade é que a quota em ouro
não precisa scr augmentada, como se
vê dos próprios algarismos que prece-
dem, a exposição do illustre relator da
Receita e dos quaes extraímos a se-
guinte demonstração:

Total da receita em ouro, própria-
mente dita, Ci...87:,.2o$ooo.

Total da despesa na mesma espécie.
97-295-359$903; menos*.

'Recursos em Londres, 17.777:777$778
•Recursos do "ftinding,

29.970 :io6$666, 47.747:SS4$444,
4. -5-17 :-17 .$540.

Saldo em ouro, 17.8.,g -.-44$4Sr.
Se o Congresso Nacional, obedeccn-

do á injttncção do parecer, votasse este
acerescinio dc receita em ouro, a rc-
spectiva arrecadação iria importar em
um augmento da renda nesta espécie
de 32.000 contos, elevando assim o
saldo em ouro á enorme quantia de
43.-_9:S.-'4$45i, da qual não se teria o
que fazer senão reduzir dc novo a pa-
pel, para as despesas nesta espécie.

Eslas conversões dc espécie, porém,
custam dinheiro, dão logar a commis-
sões de banqueiros; não parece que o
erário esteja folgado para soffrcr su-
pcrfluas sangrias.

Além disto, sc a receita c, como deve
e precisa ser, realmente arrecadada em
ouro, — e não por equivalência cm pa-
pel, o que importaria cm violar a lei —
estas conversões perturbam o movimen-
to cambial, trazendo ao mercado uma
offerta que realmente não deveria exis-
tir, c que já resultou dc uma procura
anterior, exercida ao serem pagos os di-
reitos que, sobrecarregados na quota em
ouro, terão dado logar a essa sobra de
recursos que se apresenta disponível
para scr convertida em papel.

O exemplo do qual se evidencia o
gravame que decorreria do augmento
da quota cm ouro, lambem demonstra
quanto é nociva a baixa cambial, pre-
indicando 05 interesses geraes. Deve-
mos, nestes termos, lamentar que em
nome do ccmmcrcio, das classes exacta-
monte nue mais tem o dever de saber
o que e cambio e como elle actua sobre
os intercsppcs peraes, se tenha solicitado

então em ncçao, na
5 na estação de_ Ba-

zancourt; e 9
court, Damvillers e nos bivaques proxi-
inos. O total das bombas lançadas foi
de 4_."

Londres, 10 (A. II.) -— Os combates
deste mez na Picardia lançaram um

para melhorar a producção, empregando | ÍJ >.'_.? í™>!"'.'
as vantagens decorrentes dessa iniciati-1 região ue -\oyon, _ .
va 'administrativa no uc.ieficiamcnto zancourt; e 92 nas estações de Sp.n
das fábricas para attingir esse ideal,
em vez de confiarem somente nos fa-
vores e estabilidade da protecção go-
vcrnamental." (V. Jornal do Commer-
cio, de 3 de agosto do corrente anno,;--- —. —- . ,
reunião da directoria e do conselho de- .poderoso jacto_.de luz sobre o moral do,
Iiberativo da Associação Commercial do'\.exercito allemão.
Kio de Janeiro, exposição do sr. Af- Deve-se reconhecer que esse exerci 0.
fonso Vizeu). Por outro lado, como re- contem numerosos .elementos plenos Ue
ciproca aos obstáculos que se pretendem ' valentia c dc tenacidade; mas, cm sum-
crear á importação, surge a idéa de tri- ma, clle. constitue hoje uni mosaico,
butar com dez por cento solire 03 fré- -A própria segunda divisão das guardas
tes, o transporte das mercadorias; este | continha unidades sem valor,
é sem duvida, o obstáculo, o emJbara.o O exercito allemão nao possue a lio-
opposto á exportação c á circulação -in-1 mogeneidade que se encontra hoje -no
terna dos produetos. Seria talvez op- exercito britannico, _no qual será diflicil
jiortuno indagar se a taxação por este I estabelecer distineçoes entre o novo e
processo não assume a feição, comquan-! o velho exercito e os territonaes.
to disfarçada, dc um verdadeiro impôs-1 Os allemães combatem bem sob a
to de transito, que a Constituição Fe-1 protecção das fortificações; mas, uma
deral reprova e prohibe. -Mas não é de vez destruídas as fortificações, a sua
nossa atlribuição estudar a matéria 110' resistência tende a esvair-se. Os seus
seu aspecto jurídico; preferimos limi- contra-ataques são ainda bons, sob o
tar-nos a consideral-a do ponto de vis- ponto de vista da artillieria, mas não
ta econômico. i são levados a effeito com essa decisão

Ahi estão, em presença, conjugadas, 1 que anima os ataques dos alliados.
as Ires medidas capitães julgadas suffi.- ] Os alliados cercaram e fizeram pri-
cientes para salvar o paiz da difficil si-1 sionciros batalhões allemães inteiros e,
tuação em que se acha, cm periodo do geralmente, logo que a infanteria cn-
moratória, nas vésperas dc cumprir o tra em contado, os allemães capitulam
que tratou; c é preciso confessar que facilmente. Os recentes combates não,
todas tres são negativas; tendo de pa-1 deram mais aquelle espectaculo de rc-
gar em moeda — ouro o que se deve, I sistencia apreciado durante a primeira
diffictilta-se, reprime-se a exportação, o batalha de Yprcs, onde os alliados, teu-
unico elemento de onde nos poilerão vir
recursos nesta espécie; tendo de con-
verter cm moeda — ouro a somma a
pagar 110 exterior, procura-se, depois da
recaída na lepra das emissões, dc pa-
pcl-mocda e depois dn baixa do cam-
bio, cstnbilisar-lhc a taxa, impedir-lhe a
alia, favorecer-lhe ainda maior baixa,
tornando assim maior a somma a pagar .
expressa cm papel, na moeda fraca, que, I conlra no actual cxeiclto ai
entretanto, é a que serve de denomina-í tado de combater. Iodas as
dor conimuiu ás nossas pcrmutàs inter-
•as c ao custeio (>• nossa producção;

tendo o erário publico a maior convc-1
niencia, a mais urgente necessidade de
fazer rendas que o habilitem a cumprir |o sen compromisso, instituem-se empe-1
cilhos á importação, o factor principal I siva.
c quasi unico dessas rendas. As cartas apprchcndidas e as conver-

O problema a resolver tem duas fa-1 .as com os prisioneiros revelam ioda a
ces: ou augmentar recursos, ou reduzir

do contra si nm nuujero de inimigos
quatro vezes superior c canhões cinco
vezes mais numerosos, c ainda vendo as
suas trincheiras niveladas, porlaram-sc
á altura da situação c fecharam . aos
allcmnles io ícaininho que conduzia á
Mancha.

A verdade é que, salvo entre os ve-
lhos quadros 'de veteranos, não se en-

allemão vou-
cartas ap-

preliendidas d:zcm que aquella historia
de espirito dc offensiva. preconizada
nos livros dc theoria militar allemã, já
não existe 110 coração dos allemães.

A disciplina ain-.la subsiste e ha mui-
ta coragem, mas essa coragem é pas-

4° anniversario da
sua fundação

Soknnizando o 4o" anniversario da
sua íundação e a installação da sua
nova sede, a pCainara Portugueza de
Commercio e Industria celebrou hon-

-tem uma sessão solenne, a que estive-
ram presentes, além de grande numero
dc familias, o sr. Duarte Leite, embai-
xador de Portugal, o cônsul geral dos

'Estados Unidos c membros de maior
destaque da colônia iMrlugueza. e do
inundo commercial.

O amplo salão onde se eEfectuou_ a
-sessão recebeu condigna ornamentação,
estando as paredes ornamentadas com
escudos com as armas da Republica
Portugueza encimados pelo seu paviMiao
. ainda outros com Jcgcndas allegori-
C 

.Vs 9 horas da noite, tomaram as-
sento á mesa da presidência, que se
achava ornamentada de flores naturaes,
os srs. Duarte Leite, embaixador de
Portugal; dr. Alberto de Oliveira, con-
¦sul ccral; José Constant, presidente da
Câmara; M. Gottschal, cônsul geral dos
Estados Unidos; H;?Taborda;-Affonso
Vizeu, visconde dc Moraes e dr. Pinto
da Rocha. . , - , _.

.brindo a sessão, o sr. Jose Constant
fez uma pequena allocução allusiva ao
facto da commemoração do annivcysa-
rio da Câmara Portugueza, aos serviços
oue lhe .stão confiados c a acçao pro-
veitosa que -vem cila desenvo vendo
desde a sua installação, terminando por'convidar 

o embaixador para presidir os
trabalhos. ,. _-.,.

Pediu a palavra o dr. Alberto de uu-
veira, que disse vir desde muito acom-

panhando de perto a marcha dos tra-
«alhos daquella Câmara, que mais rm-

pulsionados os teve após a guerra, con-
iratulava-sc, portanto, eom os seus mem-
bros pela data auspiciosa que comma»
m..íemcntão 

o dr. Pinto, da, Rocha a

palavra, como orador official da nn-

portante aggrcmiação. Iniciou s. cx. o
seu discurso reportando-se aos mesti-
jnaveis serviços prestados para a sua
fundação pelos srs.dr. Antônio Luiz
Gomes, Peruando Brito e Carvalho Ne-
ves espíritos elarividentes, educados na
sentia do trabalho, amantes da sua pa-
tria. Saudou, em seguida, a Câmara <le
Commercio 'Portugueza, fazendo votos
toela sua constante prosperidade. L-on-
tinuando o seu discurso, como soe acon-
tecer, eloqüente, vibrante, rico de una-
cens c saudosas reminisceucias, repor-
tott-sc ao Portugal antigo, ao papel pro-
eminente que representara no inundo
commercial, concorrendo com . os seus

produetos aos mercados mundiaes: a -

kidiu á substituição dessa era dç fasü-
eio pela de estagnação, dcixando_ qu-
outros paizes o suplantassem, nao so
ha concorrência de mercadorias, como
cinda no trafego marítimo, onde tivera
sempre ascendência e preponderância.

Salienta os serviços, a acçao que a
Câmara de 'Conimercio lem desenvolvi-
do fomentando e incrementando a vida
commercial, attraindo a sympatlna dc
todos os que lhe acompanham o actos.

O orador- terminou o seu discurso,
sempre eni recortado de applausos cio
auditório, mostrando a necessidade de.
reunirem-se todos os nossos irmãos dc
além-mar. cm tomo daquella Câmara,
-em distincçâo de credos, desprezando
Òs dissídios e os «sentimentos, porque
dessa acção conjunta so poderia provir
o engrandecimento da grande pátria

BIBLIOTHECA
-DO-

CORREIO DA MANHÃ"
Acham-se á veada os volumes:

despesas. Não se augmentam recursos,/
isto é, não se ampliarão as rendas pu-'
blicas, porque para as ampliar lío bas-
ta tributar. Tributos não crcam rique-
za. E' preciso animar e promover, ao
menos não perturbar a producção; c
por producção devem entender-se não
só 03 produetos da lavoura e da indus'
tria nianufactureira, mas tambem os re-
saltados productivos.de todo trabalho e
serviço uteis, portanto, tambem os do
comniercio. Ao contrario, porém, para
não diminuir despesas, para manter
sentimentalmente gastos iinproducli.vos,
intenta-se sobrecarregar ainda os que
trabalham e produzem para beneficiar
os que nada accresccntam ao conjunto
de riquezas existentes, c só consumineni,
ou, o que ainda é peor, para não in-
terromper hábitos de prodigalidáde c
favor que ainda são conseqüências da
phase lamentável que passamos.

Queiram vv, ccx. relevamos, srs.
membros do Congresso Nacional, a
franqueza eom que cumprimos o nosso
dever manifestando o modo de ver e de
sentir do commercio desta praça: em
uma _ questão de summa importância,
que o attingc directa e immcdialamente,
bem como a todas as classes que con-
slitucui a Nação Brasileira.

Fazemos votos para que as nossas
palavras possam ser ouvidas c merecer
o .exame ponderado c isento de pre-
conceitos, que o momento e o assum-
pto requerem.

Prcvalecemo-nos deste ensejo para
apresentar a vv. ecx. a segurança dai cli_\_'
nossa mais elevada c respeitosa consi
deração. "

¦a • «a > _¦ 

ignorância cm que as autoridades man-
têm os soldados ' allemães. Nada sc
lhes diz sobre a marcha da guerra c
os próprios officiaes sabem muito pou-
co da situação. Contou-se-lhcs que os
ifrancezes tinham sido postos fora de
combate cm Verdun c, com grande es-
tupefacção sua, os allemães viram-se na
contingência, a 1 do corrente, de bater
em vergonhosa retirada deante das tro-
pas que ellcs acreditavam terem sido

O MfflOUEZ DE rmuLuc, 1
Por Gerara de Narrai

O TAMANCO ENCARNADO,
Por Heury Murecr

Um casamento na Época
do terror,

Por Mlrccourt

LÁZARO
Por Don' Jacintho O. Picos

DUAS ORPHAS
Por Mi-tte Mnrio

PEDRO £ THEREZA
Por Marcol Prevost

UM ERRO
Por Mnrc Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

ÓDIO IRREGONCILIAVEL,
Por Carlos M. Ocantos

Servidão e brio na vida
militar,

Tor Alfredo de Vieny

Memórias de duas jovens
casadas,

Por H. do Bulznc

UM CASO ESCURO
Por D. do Bnlzac

Mysterios da Villa Rosa,
Por A. E. "IV. Manson

POR UM ALFINETE
Por J. T. do Saint-Gewnnin

MULHER DE MÁRMORE,
Por Carlos M. Ocantos

O CORREIO DE HÃO
Por Marc Mario

POVOAMENTO DA AMERICA
Nas feslas e poraeís (dainsas), ata*

viavam-se com flores c folhas de cõ*
res variegadas, sobresaindo os sem
vistosos acanguapes (cocares) que lhej
davam um certo ar de altivez.

A cintura cingiam-11'a com curiosos
. UP..UP, o *.v... .- -.— cnduopes (tangas de plmuas), pen-
^s"ter_is"QUc""de"sco6risscm4 procurou dendo das .ostas os 'bonitos a(o.altas
ver se nos naturaes do paiz, descobria (mr_ato de pennas), tingindo o rosto
aouella fantástica e maravilhosa opulen- com ^senhos feitos com tinta extrai-

Pisando Colombo terras, da America
suppo. ha-er chegado as alm.jadas
pra as do meio-dia - oriente asiático,

rav-entur-iro como todos.os navega-
dores daquelle tempo, que so emprclie-i-
diam viagens attraidos pelo ouro ri-

quezas e -.ouraria-- que lhe. adunan

portugueza.
Em seguida levantou-se a sessão.

CASCA-INITA for ever !

A nossa neutralidade
MAIS UM ARTIGO DO SR. OLIVEIRA

LIMA

Recife, ,0- (A. A.). - O dr. Oli-
veira Lima, em um artigo que publica
hoje no "Diário de Pernambuco , so-
bre a questão de neutralidade. d*z o se-
guinte: "Na conheço violação dos
direitos dos neutros praticada pelos un-
perios centraes que não encontre sua

. . correspondente 110 lado dos alliados
inniquiladas cm Vaux e Douauniont. Us; 11 uelsica. invadida, c incendiada, con-
allemães batem-se na mesma completa ; __.'-„_._.__ com -direitos 'eguaes a scr rc-

'- ""¦"•' 
speitada a Grécia, militarmcnte oecupa-
da, coacta e humilhada, que só nao sof-
freu ainda todos os horrores da guer-
ra porque, invocando sempre a sua
neutraKdadc, se item isúbntettido sem
protesto armado á vontade dos mais
fortes. "

ÃBBADESSA DE CASTRO
Por Sr.eud!ialí__-iii__iie Bezlc)

PREGOS Al^ULSOS — Sn
Capital: Volumes brochados.
SSOOOj encadernados cm ner-
culiun.. 3$000: com enender-
nncíio do nmudor (especial),
4$000.

No Tntcrior: Volumes brn-
clindos, SS500: encndcrnndos
em pcrcnlinn, 3$f»00; com en-
cadernncno do amador (esne-
ciai), _$500, franco de por-
tc. Instrucções parn nssienntn-
ras vide números anteriores.
Vendem-se colleccõcs a preços
reduzidos.

TrWOZ
1 * ^íe ErneSTo5ou.a
r Tomco

005 NERVOS

NEURASTHENIA
IAAO HAIITO

Jonicooo Estômago
OYSPEPSIA
ENXAQUECA

Tomco
00 l-TESTIMO
ENTERITE

EM VEHICULO CALMANrE
DE MELlSSA £ ANIZ

/__?_©____-_
_&U_!A__.

GRANADO * C. — 1 -t niar.o, U.

A. C. de Petropolis

rcram a qno ......
tforme -os casos dc 35 o|0 c 50
.iniformizada cm 40 o|o, o que corre-
.ponde tambem a ter sido atigincntaria
essa quota, prtrque os casos <ic .5 0,0
leram mais numerosos que os dc 50 o|o.;
O pagamento da quota cm ouro toi,
nlcm disso, aggrav-ado. COM os 33 "Io
ida differença dc cambio. Nao ba como
deixar de reconhecer, nestas condições,

ndo anementado todos 03 elr.men-
constituem o custo, a importaque te

itos que
rto cí-a havia de fatalmente reduzir-"' ' "ar.tidade, 

tanto quanto baStas-

M
Mm -.'¦-

_e cm qu. .
Be para mant-r o equilíbrio; _
fectivamente o que oceorreu.

(R1.1.CC0ÃO DOS IMPOSTOS Alt-

PANT-RGAR.IOS PATIA AU-

GMENTAR A RE0B1TA
<-e o interesse fiscal do Thesouro

fcoi-isle, como parece, cm que nao se
Ütvesse reduzido a quantidade^ de mer-
cadorias importadas, para nao .(estai-
car a renda aduaneira, a providencia
adequada devia scr a ri
rcit'. de importação por
proporção do augmento que iam.tcndo os
demais elementos,
micsmo tempo crear
<tro3 impostos que
«orr^pppondcnte n ç

Não se tendo assi
Blenos Intuitivo que sc n
•egravar ainda mais a smircao ja pre-

,caii.i do momento. lr.'. porem, 0. con-,

jítario. disto, exactamente. que visa o

foi ef-

tppcção dos d
unidade, na

tende
procurando-se ao' 

_¦ OU-
renda

;po ppil.rp.iblico a quebra do padrão mo-
netario em taxa ínfima, acecitando de
bom Rrado C"pretendendo tomar defini-
tivo o expoente dc uma phase dc de-
pressüo e dc soffrimento.

Cerlo a estabilidade cambia! c utilis-
sinia ús condições geraes do commercio
c da producção; mas a estabilidade e;n
nível razoável e obtida não por artificio
c á custa da instabilidade de moeda c
de todos os outros elementos, mas na-
titralmente, por meio da prosperidade
econômica, com a valorização da moeda,
que é medida geral de todos os valores,
ao nivel do padrão monetário que não
se altera, não sc quebra impunemente,

No próprio seio da instituição que,
alheia á sua missão, isso pediu, levan-
tou-sc uma voz de protesto, só uma voz,
mas talvez a única que neste diapasão
ali conseguiria fazer-se ouvir. Ouça-_os
o que ella diz: — "Esta tajpl (de I2.d.),
ou qualquer outra abaixo, só trar.i o
empobrecimento do povo c o nosso des-

ilu, porque o laio. ^» ...„*...-, —..
todos os paizes c em todos os tempos,
representa por egual o valor material
do desenvolvimento das nações.

Além disto, nós, negociantes, que vi-
vemos exclusivamente da troca de pro-
duetos, cxporlando-os e importando-os
devemos suppôr que esteperiodi
tagnação da importação 
após a terminação da gucr.-a c que a
ausência actual dc importação nos traga
dcpoii a necessidade de nos «uppnr-
mos de muitos artigos, cuja falta jã
sc faz »rntir: quanto mais baixa for
a taxa cainbial, maior será a diminuição
dos nossos haveres, maiores serão as
nossas necessidades dc recursos pára
p.iHiiilcriuos ans nossos oompromissos,
adv-iiido-nos dahi a diminuição nos lu-
cros. por sermos coagidos a recorrer ao

ciüto bancário a juros elevados.
O negociante que, com a taxa de

UMA RECLAMAÇÃO SOBRE O IM-
POSTO UO REAL. ATTENDIDA

EM PARTE
O presidente do Estado do Rio foi

hontem procurado por uma commissão
da Associação Cominercial dc 1'etropo-
li-, composta pelos srs. dr. Henrique
Cunha, commendador Domingos Noguçi-
ra,'Jeronymo Ferreira Alves e Joaquim
Zcferino dc Souza, que lhe expoz os
inconvenientes da creação do imposto
do irai ultimamente. estabelecido no
município de Petropolis.

S. cx., attendendo em parte as con-
sidcraçôrs da commisrão, resolveu isen-
tar a industria cerâmica, desde que os
respectivos proprietários concertem a
estrada União c Industria, no espaço
fronteiro ás fabricas, dando ainda a
prazo de tres mezes para serem modifl-
cadas as rodas das carroças cujos aros
não poderão ter menos dc seis centi-
metros dc largura.

Como se sabe, esse imposto foi crea-
do para attender ao imprescindível
concerto da estrada União c Industria,
sendo suspenso 'o.>'o que sc conclua.

ignorância que os turcos e quando ellcs
coivlicccrem a verdade o seu moral sof-
frerá um golpe ainda maior.

O aJIemão como combatente é des-
provido do espirito cavalheiresco. Ha
excepçp-ies mas, em regra geral, dom;-
aia-o a selvageria c o espirito de tra.
ção. resultado dc depreciação do seu
moral. Houve exemplares bem pouco
recommendavcis dc soldados allemães
que, depois de terem capitulado, tenta-
iam assassinar os seus vencedores.
Viu-se, por outro lado, como succedeit
em I.oos, em pleno combate, os alie-
mães, que tinham sido deixados para
trás como mortos, fazer fogo sobre a
retaguarda das linhas br.itannicas. Mas
esse espirito dc resistência tenaz è pou-
co conimupin.

As autoridades allemãs haviam con-
tado aos soldados que os inglezes não
faziam nenhum -insioneiro. Logo que

¦ constatam que isso cra uma menti-
ra, os soldados allemães capitulam dc
boa vontade. Um exercito ao qual i nc-
cessario dizer-lhe mentiras para. lhe in-

animo, falta-lhe verdadeiramente
força real. F. é este o caso cm que sc
encontra neste momento o exercito ai-
lenião da frente oeste. .

O exercito allemão tem nas suas fi-
loiras soldados 'resolutos e corajosos,
mas á media dos combatentes falta essa
resolução c essa coragem, li' elle uma
machina ainda formidável, mas cuja
força motriz vae enfraquecendo.

Londres, 10 (A. H.) —- Communica-
do recebido do gencralissimo Sir Dou-
glas Haig:"A noite decorreu geralmente calma,
com excepção de 11111 pesado bombar-
deio inimigo sobre as nossas linhas a
sueste do bosque de Trones. Fizemos
outros progressos a noroeste de Pozié-
res, alcançando todos os nossos objecti-
vos locaes, que consolidamos. Captura-
mos 7_ prisioneiros.

Ao sul de 'Arras levamos a effeito um
"raid" contra uma obra de sana dos ai-
Icmãcs, aos quacs infligimos perdas.
Uma tentativa idêntica alleinã sobre as
nossas trincheiras, ,1 noroeste de ilul-
ltich, fracassou completamente."

Não precisa do reclame "J.AMRA-

RY", Acua mineral natural. Peno-
sito Th. Oltoni 31 — _. S55. N.

Si

O Turkestão tem novo
govenador

Londres, 10 — (A. H.) — Os jor-
naes publicam tclcgraiumas de Pctro-
grado dizendo que o general KuropalUi-
íie foi nomeado governador geral dc
Turkestão.

*
Um vapor hespanhol tor-

pedeado
Londres, ro — (A. II.. — Tclcgra-

pliam de.Tolosa annunciando que um

communicaido do generalissimo Cador-
na annuncia que as operações na zona
de Gorizia dcscnvolvcm-se com exito
para as tropas italianas . A passagem
das forças italianas na esquerda do
Isonzo continua a effectuar. sem
grandes difíiculdades, c a perseguição
ao inimigo por parte da cavallaria e
dos cyclistas prosegue com cxcellente
resultados.

No Gárso os italianos destruíram po-
derosos entrinohtiramentos inimigos e
oecuparam vários pequenos bosques,
onde os austríacos se haviam fortifi-
cado. _,

Até agora chegaram as estações de
concentração duzentos e sessenta e
nove officiaes c dozo mil e setenta c
dois soldados prisioneiros.

A cada momento estão, porém, che-
gando novas levas de prisioneiros.

COSTUMES CHIC ?...

LaMaison Nouvelle
O, RUA GONÇALVES 1HAS, 9

ti*.

Um "raid" de aviadores
francezes

París, 10 — fA. A.) — Uma esqua-
drilha de aviadores francezes bombar-
deou, com suecesso, os estabelecimentos
militares allemães, depósitos de muni-
ções e ferro-vias dos mesmos cm Las-
signy-Combles, Dugny, Dapilly, Bezan
court, 'Espincourt, Damvillers c outros
pontos, provocando incêndios e destrui-
ções.

Os russos oecupam posi-
ções allemãs em Kryplin
Londres, 10 — fA. A.) —Telegram-

mas officiaes aqui recebidos de I etro-
«rado annunciam que 03 russos, depois
dc um bem suecedido ataque, oecupa-
ram totalmente as posições allemãs cm
Kryplin, fazendo muitos prisioneiros.

O communicado aceresceuta que os
moscovitas proseguem na sua violenta
offensiva no resto da linha de frente,
obrigando os austro-ailcmãcs a grandes
recuos. '

Um deposito de munições
pelos ares

Londres, 10 — (A, A.) — Noticias
aqui recebidas esla tarde dizem que
explodiu em

OS INVENTOSJBRASILEIROS
Um apparelho para

levantamento, de em-
barcações afundadas

Amanhã, ás 3 1.2 da tarde, realiza
o major medico do Exercito dr. Sylvio
Pellico Portella, no Club de Engenha-
ria, uma conferência sobre um apparelho
de seu invento, destinado ao levanta-
mento das embarcações afundadas. .,

O dr. Tellico Portella c já um nome
conhecido, dentro c fora do paiz, como
inventor. Comquanto medico, tem-se o
nosso patrício especialmente dedicado
ao estudo dos problemas dc mecânica
naval, e é exactamente cm torno.desse
problema que tem girado os seus inven-
tos.

Em outubro de 1012, o dr. Pellico
Portella, conforme longa e . minuciosa
noticia publicada pelo Correio da Ma-
11I1S em 10 dc novembro daquelle anno,
realizou, no "Magic City", cm Paris,
uma conferência, seguida de experien-
cias praticas, no Watcr Chute, sobre o
seu invento, para a salvação dos bar-
cos e navios.

O invento do conhecito medico brasi-
leira ora constituído de uni apparelho
composto dc 8 partes distinetas: —
azas fluctuantes de caulcliouc, assás cs<
pessas e reforçadas exteriormente com
lona; uma placa de metal em fúrnia de
cinta para cada aza; dois. esteios para
cada aza da mesma madeira dos mas-
tros da embarcação, reforçados nas ex-
tremidades por grossos anncis de fer-
ro; bolinetes, munidos de cabos ligados
ás arrucllas dos esteios; canalização em
chumbo de grosso calibre; registradores
de pressão ; bombas de ar poderosas, col-
locadas á popa c à proa da embarcação
c, finalmente, uma cobertura de alumi-
nio, para o exterior desla.

Com semelhante apparelho, podia-se
evitar a freqüência dos naufrágios, so-
bretudo dos que se verificam .por colli-
são, ou alialroameiito.

As experiências realizadas pelo dr.
Pellico Portella deram, naquella ópoca,
apreciável resultado, coin repercussão
sensacional em vários paizes, inclusive
c notadamente 110 nosso, em cujo Con-
gresso se chegou ate a cogitar de for-
ucçcr r.o operoso I*r,._i!ciro meios de
exito para realização pralica definitiva
do seu linvcnto,

A conferência a realizar-se amanhais
versará, porém, sohre O inveulo .le um
apparelho, cemo dissemos, não já des-
tiuado a evitar naufrágios, mas ao Ie-
vantamento de embarcações submergi-
das.

—¦O _j O Um. 1

aquella -fantástica e _._......----. ,
cia que as narrativas de Marco roto
faziam sobresair das terras, do nascente,
encontrando, ao envés 4isso,. homens
rudes e primitivos, sem o mínimo grão
de cultura, selvagens erráticos, verua-
deiras feras com appareucia humana.

Perscrutar como appareceram esses
selvicolas na America é um ponto esca-
brosissimo, verdadeiro problema trans-
cendental que, debalde, a sciencia cthno-
graphica tenta explicar, sem que tique
cabal c satisfatoriamente resolvido.

Abordaremos o assumpto com toaas
as' reservas, discutindo o ponto que nos
parecer mais natural _ suasono, afim <je
seguirmos com rigor o plano traçado
para este artigo. ,.

Todos os povos que se achavam pis-
seminados pela America eram selva-
Kens, destacando-se apenas os do Me-
_ico e do Peru, entre os quaes encon-
traram os hespanhoes um vislumbre dc
civilização, com regular desenvolvimen-
to cultural nas artes, scieneias e indus-
trias, notando-sc uma perfeita divisão
do tempo, baseada em observações astro-
nomicas, faltando porém, na monarchia
dos Incas c Montezumas, a arte üe
transmittir o pensamento nor outros
meios que não a linguagem talada.

O povoamento do Novo-Mundo, para
todos quantos adoptam um unico toco,
do qual emanaram as emigrações sobre
o" orbe da terra, teve por origem as
grandes disseminações dos povos oriun-
dos da Ásia, theoria esta que, das mui-
tas que existem, é aliás a que mais
visos de verdade encerra.

No século XVIII, Dc Gingues, sábio
francez de fama universal, que com o
seu pujante talento conquistou a admi-
ração das multidões, publicou uma sub-
stanciosa obra, notável niemoria. na

qual, analysando a queda do 1f"1?ma"
iiisino e a implantação do Buddhismo
no planalto do Iran pelo sábio Buddtia,
explica como esta seita teve sua intro-
missão na China, levada pelo discípulo

Pelo secuio VI antes da era clin.sta,
Cahya-muni, filho de um riquíssimo
rajah de um paiz limitrophe dc Wepauí,
110 vigor de seus vinte e nove annos
de edade, obedecendo ao seu tempera-
mento de philosopho e philantropo, cru-
dito, dotado de um lúcido e admirável
talento, audacioso e esforçado propa-
randista, abandonou as opulencias uo

palácio paterno e, renegando sciis di-
reitos á suecessão da. realeza, seguiu
nara o deserto, onde viveu pesquisando
a verdade « fortalecendo o espirito na

quietnde da solidão. ,
Uma dezena de annos após, voltou

á terra dos Vcdas, assás forte para
pregar ás multidões uma nova doutrina,
servindo-se para isso de parábolas
orando para todas as classes sociaes
.reunidas ao acaso. Os Jiindus appelli-
daram-no de BunDHA ou sadio, cognome
Pelo nuai é conhecido na Historia.

Grande abalo soffreu então a thco-
cracia brahmanica, travaudo-se, entre as
duas seitas, porfiada luja. .

Simples reforma do brahmanismo, o
buddhismo fez substituir o ab-ecto re-
gimen das quarenta e duas castas peto
são principio da egualdade de todo» cs
homens, mesmo os párias perante Deus
e a lei moral, distinguindo-se cada um
nelas boas ou más acções que praticasse.

Os homens, para obterem a união
com a essência divina, o gozo dn bem-
aventurança eterna c a salvação aas
almas, tinham que se distinguir por
seus méritos e virtudes pessoaes, nao
subsistindo privilégios nem selecçoes d:
classes «a sociedad*3.._ .

Admittia sua religião seis elcmcntcs
•de perfeclibilidade: — a sciencia, a
energia, a pureza, a paciência, a can-
dade e a esmola. 

'¦-.-¦'. ,

Durante o espaço de oitenta annos prê-
gou Buddha a sua sympathica doutrina,
reunindo os seus discípulos, após sita
morte, os mais notáveis . discursos do
grande e infatigavcl sábio hindu, us

quaes foram ampla e gravemente dis-
cutidos em vários concihos buddhicos,
tomando parte, nos mesmos mais üe
seiscentos religiosos.

Os padres brahmancs, vendo o pro-
gresso e incremento constante da nova
religião e o perigo cm oue. se achavam,
votaram guerra de extermínio aos pro-
selytos da nova lei, soltando o anathe-
ma terriveT: — "Desde Ceylão até o
Himalaya, coberto dc neve, os buiúlns-
tas sejam exterminados. Quem poupar
á creança, ou ao velho soffra pena dc
StlQftÕ

Entretanto, o buddhismo espalhou-se
pelo Tliibet, Mongólia, China, Indo-
China e Ceylão, adoptando todos os
povos amarcllos a doutrina do Nirva-
na como a mais pura 'de todas as con-

com
da do «ni.» c da sapucaia.

Como instrumentos usavam o iiiu-
racá, o memby, o uapy c o torí.

Os portuguezes chamavam, nos Ca*
boclos, porque, quasi sempre, usavam
o fabetlo raspado até acima das ore-
lhas.

Como armas offensivas. usavam o.s
selvagens o urnparà, arco feito de uni
páo elástico e flexível, conhecido hoje
pelo nome de páo d'arco, curvado por
meio de uma forte corda de fibras de
tiKitm;-. serviam-se do liuhy, espécie
de flecha feita de ubá ou upi, tondo
ua ponta aguçado dente, envenenado
com sueco de plantas venenosas, nota-
damente as da familia das apocyna-
ceas, como o ticutê e o curarc; não
desprezavam o tacape ou tanijapcinc,
maças feitas de páo duríssimo, desti-
nadas aos combates singulares e a
Mittrucií. lainça feita de náo-ferro, e
bem assim as temidas zarabatanas.

Como armas defensivas possuíam
escudos de couro de anta ou tapir e
carapaças dc cheionios.

A inibia ou òrtibia era a cometa de
Buferm. •_

Seus meios de transporte eram as
igdras (canoas de troncos d'arvore);
as ubás (fainas feitas do suber das
arvores) governadas pelos vacUmâ
(lemes) e apecuità (remos), navégan-
do audaciosamente pelas cachoeiras e
correnteza* — JoRnu Amti:u.
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Celeste

Offenhach, Kainisberg,
submarino austríaco metteu a pique no J um grande deposito de munição

de es-
termine logo

Na Federação Operaria
Perante numerosa assistência, o dr.

R. S. Teixeira Mendes realizou hon-
tem, na Federação Operaria, a sua an-
nunciada conferência, subordinada ao
titulo "A regeneração do Brasil pelo
militarismo."

iPrecisamcnte ás S horas da noite, o
orador assomou á tribuna ladeado pela
commissão de Propaganda Civica e, por
eapaço de uma hora desenvolveu .im-
pias e fundamentadas considerações con-
tra a .militarização dos povos, principal-
niente do brasileiro.

O conferencista terminou a sua pales-
tra, sob frenéticos applausos. mostran-
do -que á mulher, a quem está entregue
a formação do caracter do homem, com-
prte, pela sua acçüo no lar e provisória-
mente na escola, o regeneração, sem
força neta espada, peio cn:ap;ão e pelo
amor.

J[p'(litcrranco o vapor hespanhol Gane-
kc Gorlamcndi.

AINDA A CONQUISTA
DE GORIZIA

Roma, 10 — (A. II.) — Os. jornaes
publicam a seguinte nota official:

"Conquistada pelas nossas valorosas
tropas do 3" exercito a poderosa bar-
reira fortificada que o inimigo tinha
levantado a oeste de Gorizia, e^ trans-
posto o Isonzo, euj.5 pontes o iiii.migo
tinha destruído parcialmente, a ci'Kl;
dc Gorizia estava, na tarde <le S_do
corrente, virtualmente nas nossas -..'-ús.

•Na manhã do dia o as nossas tro-
pas tomavam posse effectiva da praça.

Ko communicado precedente . já sc
disse que as operações de offensiva no
Baixo Isonzo começaram no dia 9 por
11111 ataque á allura da cota Si c as
posições'de Monfalcone. 0 dia_ 8 pas-
«ara-se em preparativos e acçõef de
artillieria. O ataque á cabeça de ponte
dc Gorizia começou ua manhã do dia
6. Consequentemente só em tres dias
de árdua -batalha, as mais importantes
posições fortificadas do inimigo na
frente do Isonzo, caíram cra nosso po-
der por effeito de um ataque á viva
força, um dos mais poderosos ataques
á praças fortes que a historia da guer-
ra actual já registrou até hoje."

Roma, 10 — (A. F* - n ••''¦-'

CASOATINHA for ever !

DE PORTUGAL
A explosão foi enorme, tendo feito

5S mortos, 40 feridos graves e nume-
rosos outros feridos leves.

O pânico estabelecido foi extraordi-
nario.

A carestia da vida na
Allemanha

Nova York, 10 — (A. A.) — Telc-
gr.iph.im de Berlim dizendo que, dc-
vido a carestia da vicia, têm se dado
graves distúrbios cm retrogrado, pro-
yocados pelos populares, sendo a poli-
cia impotente para c'.ctel-os.

t?«- -. *ioii cííi fo! ro cebid2. aí]tii Com
reservas, pois nenhuma confirmação
foi ainda recebida c os telcgrammas da
¦Russia dizem, ao contrario, que. a si-
tuação interna é esplendida, reinando
o máximo enthusiasmo pela grande c
victoriosa offensiva contra as linhas
austro -allemãs.

¦m
'Os "Zeppelins" voltam á

Inglaterra
Londres, io — (A. A.) — Os "Zcp-

pelins" fizeram inesperadamente uma
nova visita is costas da Inglaterra,
bombardeando as cidades abertas de
Hull c Hartlepool.

Ignoram-se ainda cs prejuízos ali
«*êfr_408

Lisboa, 10 — (A. ili.) — Realiza-
ram-se hoje, conto estava annunciado.
os cx-ercicio.s da divisão naval do com-
mando do capitão de fragata I.eotte do
Rego. aos quacs assistiram o ministro
da Marinha e autoridades militares.

0 presidente da Republica presen-
ceou as manobras da cidadella dc pCas-
caes.

O .ministro da Marinha e as autori-
dades almoçaram a borda do navio-
chefe da divisão.

Lisboa, 10 — ('A. II.) — Está an-
nunciado que no Seminário dos Car-
valhos, em Villa Nova dc Gaya, vae
ser installada uma Colônia Agrícola.

**W^-«_>*<>fc-*— —
rnon.Tr.-TTi i__./__¦¦_.\_-.'ianitít*. ior -j--_;i*,
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De Hespanha
O conflicto com a compa-

nhia das Estradas de
Ferro

no, inspirando-se no laudo arbitrai pro-
nunciado pdo Instituto de Reformas
Sociaes sobre o conflicto suscitado cn-
tre a Companhia das Estradas de Fer-
ro do Norte da Hespanha e os seus
operários, resolveu hoje a questão tor-
nando obrigatório para a companhia o
reconhecimento dos syndicatos e das
aasociaçõís rt»*--*»-ar-_L-|.

generes.
Adoptada a nova seita no

Império, ali ficou conhecida sol) a ue-
nominação de Religião de Fó espar-
gindo-se amplamente na sociedade.

II
AS EMIGRAÇÕES ASIÁTICAS

No afan de dilatar o circulo de
acção da sua seita, alguns proselytos
da Religião dc Fó, subindo o norte da
China, atravessaram a parte orientai
da Sibéria, acompanhando sempre o
littoral, até que. encontrando as ilhas
Aleutas — verdadeiro traço de união
entre a Sibéria c po território de Alas-
ka — transpuzeram-n'as no século V
e, procurando a costa occidental do
continente americano, costearam a cor-
dilhcira Rochosa, fundando uma povoa-
ção ou núcleo denominado Fu-Sang.
Deste núcleo, que contava numerosas
familias orientaes, irradiaram varias
migrações para a parte meridional da
America, as quacs, internadas nas sei-
vas, ahi viveram, transformando-se os
seus descendentes cm gentios terríveis,
assim metamorphoscados devido á au-
sencia do salutar contagio social. Esta
theoria, certo tempo depois, foi refor-
cada pelo "rande scicntista Alexandre
Humboldt, cujas palavras trasladamos
para esta parte: "A communicação en-
tre os dois mundos manifesta-se de um
modo indubifavel nas cosmogonias, nos
monumentos, r.os hicroglyphos e nas
instituições dos povos da America, eu-
ropeus naufragados ou os descendentes
daquelles Scandinavos. que, depois do
secuio XI, visitaram a Groenlândia, a
Terra Nova c talvez mesmo a Nova-
Eptcossia.

Mas, ícflcctindo-sc mm pouco so-
bre a época das primeiras migrações
Tolíecas,' sobre as instituições mo-
nastiens, os symliólos do culto, o ca-
lendário e a forma dos monumentos
dc Cholub, Sogamozo c Cuzco, chega-

(*or.'.i--no de que Guelzalcoatl,
.-', c Manco-Capac "ão derivaram

<lo norte da 'Europa os seus códigos
de leis.

Tudo nos leva para a Ásia Cenlral,!
para 03 povos que estiveram em con-
tado com os Thibetanos, 05 Tartaros
chamanistas e os lAinos barbados das
ilhas dc Yeso ,e dc Sakalin,"

A íheoii.i acima exposta supplanta
todas ns demais, mesmo admittindo a
hypothese phcuicia-, e, segundo cila,
•foram os disci pulos de Buddha e
Furna, proselytos do Nirvana, os pri-
mitivos povoadores da quarta parte do
mundo, os avoengos dos aborígenes das
índias dc Colombo, assim como dos
incolas do Brasil.

III
SELVICOLAS DO BRASIL

Caracteres physicos
No tempo em que o conde de Bcl-

monte descobriu o Brasil os indígenas
que abi habitavam achavam-se distri-
buidos entre mais dc cem tribus, cujos
caracteres physicos variavam segundo
a zona em que fixavam o seu habitai.
Er-tn geralmente, ro.ustos, de esta-
tura mediana, craneo largo, apophyscs
faciaes salientes, rosto angular, olhos
brilhantes, nariz pequeno, mais ou me-
nos achatado, ventas largas, pescoço
curto c niiisculoso, dentes alvos e for-
tes, pelle fina e cobreada, cabellos*
longos e espessos.

Usos e costumes

Andavam os índios cm completa nu-
dez, adornando alguns o corpo com
plumas polycbromicas, usando coiLtres,
pulseiras confeccionadas de dentes de
animaes (aiitcarás), cocare? de plumas
vermelhas, trazendo r.s orelhas, 05 la-
bios c* o nariz guamecidos de objectos
estranhos, (metaras), tendo o peito c
os braços repletos de exquisitas tatua-
-ms.

DO INTERIOR PAULISTA
Santos, 9 — Realizou-se honlem timi

Assembléa Geral Extraordinária da As
sociação Commcrc;al desta cidade.

Nessa reunião foi discutida a questão
dos typos de café.

Continua i.npressionando. forte-
mente a opinião juiblica, nesta cidade, o
caso da triste oceurrencia havida em
Gtíaruja, c de e.ue resultou a queda, no
mar, de uma locomotiva e vários va-
gões.—Proseguem com regularidade os tra-
balhos da presente sessão do jury, sob
a presidência do dr. Costa e Silva,
juiz da segunda vara.

Ao que ouvimos, um grupo de ra-
pazes santistas cogita iniciar dentro de
pouco tempo, a publicação de uma rc-
vista i'llustrada e caprichosamente im-
pressa.

São Carlos, 9 — Vão adeantadissi-
mas as obras do sumptuoso edifício quo
o governo do Estado fez construir para
a Escola Normal Secundaria desla ci-
diide.

O mobilario, que já havia chegado,
foi devolvido novamente, para ser uti-
lizado na Escola de Guaratinguetá, re-
cciitemcnle destruído por pavoroso in*
cendio.•isse predio será um dos mais cie.
gantes de "iodo o interior.

Talvez ainda este mez, subirá á
scena no theatro S. Carlos, desta ci-
dade, uma revista de costumes tscri-
ta pelo conhecido jornalista João Ba-
itista Netto Caldeira (João Lontra).

Essa peça, será desempenhada .pela
companhia João Rodrigues.

A 'Prefeitura Municipal, preor.
cupa-sc seriamente com o prriblema do
augmento do abastecimento d'agua.

Para as obras necessárias vae scr le-
vantado um empréstimo de 300 contos,
quantia bem insignificante, comparada
á renda do municipiò, que ascende a
mais de 800 contos annuacs.

O Theatro Polytheama vac rea-
brir-se com a cs.tría de importante
companhia dramática.

Será ¦inaugurada, cm. breve, a li-
nha de bondes ao.cemitério situado no
bairro do Monjolinho, subúrbio desta
cidade.

Segue brevemente para essa capi-
tal, o coronel Marcolino Lopes Barre-
to, deputado federal « fazendeiro nes-
tc municipiò.

Ribeirão Preto, ç> — Vae bem ade-
antada a passagem de assignaturas para
os espectaculos que aqui realizará a
grande companhia italiana de operetas
Maresca & Wciss.

O empresário do Carlos Gomes, o sr.
Aristides Motta, mostra-se satisfeito
com o resultado desse seu tentamen.

Araraquara, 9 — Acaba de ser entre-
que ao trafego, a estação de Tabatin-
ga, na companhia São Paulo Norte.

Foi esso um grande melhoramento,
pois veiu tornar facilimas as cotnmuni-
cações cnlre os municípios de Arara-
quara e Itapolis.

¦O facto foi commcmorado festiva-
mente, vindo a esta cidade, no trem
inaugural, grando numero dc pessoas
gradas da cidade de Ibitinga.

A Câmara local offereceu um lauto
banquete a esses hospedes.

Tíio Claro, 9 — Falleceu nesta cid.-icb-
o venerando ancião capitão Antônio
Gomes de Freitas Leitão, progenitor do
sr. Alfredo Molchiades Leilão, coneci-
tuado tabellião nesta comarca.

O finado cra estimadissimo, residiu-
do nesta cidade ha muitos annos.

— Volta á baila uma velha questão-le minas carboniferas que se diz, exis
tirem neste, municipiò.

Essas minas, ao que parece, estão
encantadas como os celebres thcsouro-,
da ilha da Trindade.

(Uo correspondente.!

O que é correctr
Ao sr. h. A. declaro, que . eorrect-

a ipbrase com o pronome objecto antes
dn verbo do modo finito, quando a ora-
ção comera por que; ipor exemplo —
"que sc impõe", "que se manifestaram".

iHaveiido porém dois verbos, um do
modo finito, e oulro do infinito, o pro-
nome pôde sit coilocado antes do verbo
do modo finito, ou depois do infinito:
por exemplo — "o que se pôde fazer"
ou "o que pude fascr-se,"

II
1A0 sr. Jayme declaro que o correcto

é — "Oiiíiilío. silo hoje do mez", isto
é, quantos dias são já decorridos deste
mez. embora ein franecz sc diga —"qucl cs! le quantieme du móis ? Ccst
aujmiriVIuii le doiicc", porque o fran-
cez emprega le dottse em vez do ordina'
lc douaieme.

III
1A0 sr. 'A. 'D. declaro que é eorrect.

a ph.rase — "O elevador não está
funiiO-irmai-V-O] tlrvífJn n ter-s? •itifUlraão
a humidade..." Seria erro dizer —"devido ter a humidade se infiltrado..."
porque o pronome "se" não se deve se-
parar do auxiliar.

IV,

lA um anonymo declaro que a phras*— "escrever á machina" é correria com
6 (accentuado) antes do substantivo
machina.

V
Ao sr. A. R. declaro qu:. rm pof*

tiigurz, nem sempre duas negativas
formam uma affirnia.iva, Quando idi-
Zem'09 — nttÕO comi nada, não percebi
nada", 33 phrases são negativas; e n
palavra nada serve pa'-.*, reforfal-as, •
não para as tornar affir: iti vas,

Cândido I/AGO.

H V-
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;cafe* .CAMÕES* .>__' DIST.R_B__i iBSUNDES CORREIO DÀ MANHA — Sexta-feira, 11 de Agosto de 191tf OS FUMOS KM PACOTES "VEADO*'
SAO OS MELHORES DO BRASIL Recusae as imitações 5

HEATROS & CIHEMÃS/
W^CtmLrrm ..-a-ijuS' 'i' ___j LI- -.' *^!*|B*

CARTAZ DO DIA
Theatros_

lAKLOS OOMES — "O diabo a'qua-
tro" (revista). A'» 7 3|4 e 9 3U-

PAI.AOE-THiKATRe 7- Dansartna des.
talça (opereta). A's . *|4. .

RECHEIO — "A linda funccionana",
(comedia) e Jfetire a phrase (revista). A»
7m 

PU BLICA — Kspcctaculo da compa-

S* JOSE' 
'— 

Espectaculo da companhia
Molasso. A's 7, 83.U e 10 i|*. .,

S. PEDRO — Esjiectaculo da companhia
HcYinaiiii. A'« 7 .1U f 9 3l4.* * *
Cinemas

/< i/iiifliintu /«_-_ (trage-AVENIDA

IDEAL — /f/miii ifiifl"-"'*' (drama); O
fij»«('«t«l«í (drama); aVeM vtm de
Paris (comedia). ,, ,, %.

ÍRIS — O mulio Ja esmeralda (drama);
AtmcgacSo de ""i medico (drama).

ODEON — O X negro (drama)
heróico lilmiiia).Almas tenebrosas

* * #PATH1-'

Circos
PIERRE -
t-1'lN'ELl.I

Amor

(tirania).

Vuiiceão variada.
— Attraeiite especiaculo.

PRIMEIRAS*
OS FILMS DE HONTEM

Franccsca Bertini, a notável artista da
tela, querida, ou mt-lhor, a mais querida
tle quantas se dedicam á arte cliiciiiato-
graphica, reappareccu hontem, 110 conforta-
vel cinema Odt-in, como protagonista do
Amor fferoko, uma película valiosa, que
trailti/ fielmente as «ituiiçces emocionantes
dum portentuso tirania surprclicndclitc, pela
sua concepção arrojada. Não se fax mister
uma referencia mais pormenorisada ao ma-
ravllhoso trabalho tia grande artista. O pu-
Mico, acostumado n assistir aos seus traba-
lhos de admirável perfeição, j'íi ten foumdo
n seu juizo sohre o valor artisticj dc Ber-
tini,

.ViuJa neste programma, .1 Companliia Ci-
jumatográphica incluiu outro drama apre-
clavel, inte-rpretado por mine. Valcntini Pe-
lit e mr. Paulo Manson. Trata-se de um
romance policial, cheio dc situações inter-
essaules, «íue agradam extraordinariamente,
como todos os films policiaes, sempre at-
traentes pelas suas scena» imaginosas.

Outro trabalho dc summa importância
apresentou o cinema Pathé, o popular cine-
matograplio, que cuida com grande esmero
da qualidade dos seus cartazes. No grande
drama Almas tenebrosas reuniram-se os afa-
mados artistas Ghionc e Hesperia. Casta
que o publico tenha notícia desse aconte-
cimento auspicioso para que o suecesso do
bcllo e emocionante film sej'a um facto in-
contestável, pois que o nosso publico sabe
bem julgar o grande valor desses dois ar-
tisias consumados. Além de Ghiono c Hes-
peria, tonia parte importante no novo drama
o artista Zanibucini, egualmente valioso.
Nesta noticia pulliila que habitualmente da-
mos, ás mudanças dos prograhimas dos nos-
sos cinemas, «ão nos i_ dado esquocer os
dois importantes dramas quo o cinema íris
está fazendo exliibir desde hontein; são
elles: O ro"bo da esmeralda e O tfr. Nor.
tatu O primeiro _ uni romance policial de
sublime enredo, dividido em cinco grandes
parte.*, pela fabrica D'Luxo, c o segundo
.-unia, do mesmo gênero, tle muito senti-
mento, da fabrica Universal. Quer um,
quer outro, são dignos da assistência do
publico, pois representam trabalhos valiosos,
que devem ser admirados. Além desses
filins, cucontra-se 110 Avenida A Pingança
Tragko, tragédia de grande espectaculo, oa
qual faz o importante trabalho do Klisa o
magnífica artista Louise I.ovely.

-\*o Ideal, o sempre concorrido cinema da
rua da Carioca, cxhihe-se tambem o eloquen-
te drama Almas tenebrosas, do qual já fa-
íamos. Kntrotanto, para completar o pro-
gramma, a conceituada casa de -diversões
fará projectar ainda outro drama magis-
traí, O pequeno protector, trabalho admira*
vel de Maria Ansonia, como interprete do
seu portentoso enredo. liste drama é da
fabrica Gl°rÍo-FHin c está dividido etn 3
longos actos, verdadeiramente emocionantes.

Os actuacs films são, como os seus sticce-
didos, trabalhos dc muita imaginação, quo
deixam cm evidencia os progressos da cine-
•uatographia.

THEATROS
* * *

A companliia Vitale realiza hoje a sua 9*
recita tlc assignatura.

Para esse espectaculo foi escolhida a
interessante e attraente opereta — Dansarí-
na deseal(a, na qual Bertini tem utn exeel-
lento trabalho.

•ií •íi «4.

RECLAMOS
Theatros

no theatro Recreio, a
do maestro Luiz Fil-

nara Portugal no vapor
com que o mesmouio

Realiza-se hoje,
recita dc despedida
Stll ira?, i|tie parleDesna, U cspecl
faz a sua festa está organizado tle manei-
ra ,i levar hoje no popular lhes tro cente-nas de espectadores. Roprescutar-se-á, pelaprimem» e unica vez, unia rcvueltc escri-
pta especialmente polo aclor Octavio Ran-
gel nara a noite de hoje, intitulada Refirou phrase c desempenhada pelo. distinetos
ailislas Cnuitil.lu 'lc Oliveira, Metlina tleSouza, Adriana Xoronlia. Leopoldo I**róes,lerreirii .lt- Stitua. Alexandre Azevedo, Al-bertn l.lnra, Henrique Alves, f.niz Soares e
Salles Kibeiro. Coimiletará o espectaculo a
eiiKra;,idissini.i comedia cm ,| tidos A linda
fuiicciciiaria, o grande suecesso actual dacompanhia Alexandre Azevedo.

*
Não haverá ainda hoje espectaculo no

Aliollo,
A companhia ílo theatro Polytlieama, do

Lisboa, está ultimando a montagem da re-
vi-la Je Cândido Castro, I.uiz Silva c Octa-
vio Rangel — Isso foi tempo!,.,

Dahi, interromper os seus espcctaculos,
nara n_ ensaios do a ouro da nova peça. que
quer apresentar ao publico eum todo o cs-
mero. *

O Republica interrompe, até segun da-fcí-ra. as =cus cspectáculos de cinomatographía
e de attracçôes, afim dc dar logar aos dois
espcctaculos que amanliã e domingo deve
dar a companliia Ruas.

Hoje, ruilizará^ uni espectaculo, no thea-
tro da avenida tíomcs -Freire, a companhia
israelita, que representará o drama —
C haiko bandido,

*
O espectaculo tle hoic no S. José, em

tros sessões, è dos inais interessantes.
Nas i11 e 3a. será representado o drama

mini..o Amcr d'Apache, em uni acto e dois
quadros, c na 2*. .«-rá cxlnbida a comedia
in unica .*! Somttambuta,

l**iii ambas '•; !"e«"«i-*. t.í. Molasso o Ana
Kremsor têm papeis importantes, que des-
per.um o maior cntliusiasnío ua platéa. queos appl ande, .

Os espcctaculos da companhia Molasso
.ílo dignos de ser vistos, pois sáo de um
eencro pouco conhecido entro nós. e os
bailados ile que -ào ornados são inteiramen-
te desconhecido- c prima:;: pela elegância u
originalidade. *

As s.t*.soes de hontem, no S. Pedro, esti-
veram muito concorridas, pois dou principion <!r. Ilerinan \ grande prova de utn cfio-
«ue electrico fazer adormecer por 2.' ho-
r.ií um cavalheiro, mie fará despertar á,
liot.i da 2* sessáo da hoje. ficando o mes-
mo exposto, durante esse tempo lio saguão
do theatro, deitado sohre uma cama.

Hoje, á hora aprazada, terá fim a expe-
nencia, o que certamente levará aindamaior concorrência ao S. Pedro.Houve liontcm tambem outra novidade,
que foi o reapparecimento do notável mágico
çhlncz Kusk I.íiir Toi reapparoclmcnto esleinstantemente ncditln por innumeros fre-
quentndores do S. Pedro.

R-ask I.íiir Toi apresentou vários nume-ros novos, que foram muito apolaudidos.*
Ainda bojo a companhia dn Eden.Tlie.itrode Lisboa representara, no Carlos Gomes, arevista O àhbo a quatro, ouc. nela sua

qualldados, tem merecido RCracs elogios.Os eipectaculos realizados no Carlos Colmes tem tido nrande concorrência, sendo aassistência í<--nprc pródiga cr.i applausos.
* * *

A entrada c franca aos estudantes das
nossas escolas superiores, mediante a exuu
Lição do cartão de matricula.

Não ha, entre os freqüentadores de
Iht-atro, quem não conheça o maestro por-
tuguez Luz Junior, que ha cinco annos vive
nn Rio d« Taneíro • tem aqui escripto
muitas partituras de peças que obtiveram
suecesso, sendo a ultima a da revista # bta
salva a pátria", montada pela companhia do
¦Polytlieama dc Ushoa, no theatro Apollo.
O maestro 'Luz, quo parto para Portugal
na sexta-feira da próxima semana, realiza,
no dia 15 do corrente. 110 Apollo, a sua
recita de despedida, lintre as muitas at-
tracções que terá o espectaculo do applau-
dido maestro haverá o primeira represen-
tação do "lever dt xideau" "Nodoa de
Amora", pelos artistas Palmyra Torres, Ju-
lia AssuniKão c Krico Braga. O "grand-
güignol em dois actos "Beijo nas trevas",
pelos artistas I.ucilia Peras; I-topoldo Fròes,
Atiilii de Moraes, Eniydio Campos e An-
tonia Mendes, c será cantado o episidio
..rico "Picrrot i Coloinbina", tetra do
nosso collega Cândido de CaUro c musica
daquelle popular compositor.

A parte de Pierrot será obsequiosamente
cantada pelo tenor «Salles Ribeiro, <i de Co*
loinbina pela actriz-cã.itora Philomena I.ima
e a dc Arlequim pelo actor 'Krico Braga,
tomando parte na peça as coristas c baila-
rinafi do Apollo.

Haverá mais um grandioso intermédio,
no tltial tomtirão parte os artistas Alexan-
dro Azevedo, Ferreira dc Souza, Antônio
Sena, Iguacio Peixoto. Othclo de Carvalho,
Joaquim Oliveira, lírandão (o popularissi-
mo), Cremilda dc Oliveira, Adriana dü No-
milha, Halo Bertini. Alberto -Ghira, Salles
Ribeiro e KÜoniena Ivima.

-\o** espectadores serão distribuídos os sc-
guintes brindes : aos da platéa e varandas,
tim inteiro de prata dn Casa Villas Üoas;
uma linda boneca, do Tare Koyal; «»- es-
lojo para toilctte, de prata, da ourivesaria
lij-mcraldá.. Para os de camarotes: um cha-
ipêo de senhora, no valor de cincoenta mil
réis, da Ca-a Castro. Para as galerias e
geraes um relógio dc prata da Casa Tor-
qtratt) Pereira.¦Com especiaculo tão attrahentc o suecesso
está seguro.

4r A "premidre" da revista — "Isso foi
tempo...", dc Cândido dc Castro, Lua
Silva (Salvilius) e Octavio Rangel, em 19
do -corrente mez, -no theatro Apollo, pela
companhia do Polythcama, de Lisboa, terá
o caracter de uma festa de gala.IR' que para assistil-a serão convidados
o ministro das Relações Jüxteriores, embai-
.cador c cônsul de Portugal e altas perso-nalidades da coloi.ia portugueza, ás quaes
será agradável assistir ás homenagens que
nessa revista são prestadas a Portugal. # no
quadro final da peça, que muito justifica-
damente se intitula a ''Alma Portugueza".

tl*,síe quadro, com que finaliza a interessai...
tc revista, é o ciou da peça, cuja «musica
c dos inspirados maestros Fèlíppç Duarte
e Kaul Martins, e que terá uma enscenação
e uma representação dignas dc serem apre-
ciadas e elogiadas.

Xo espectaculo que se realizará no
Apollo, na próxima segunda-feira, organi-
zado pelos escriptores theatraes íBirstos Ti-
gre. Rego Barros c Carlos Bittencourt, uma
das attracçõcs mais interessantes vae «er,
certamente, a representação do "lever de
rideau" Ciúmes de estreita, peça de pe-
queuo theatro, escripta especialmente paraessa festa por um dos seus promotores,
o brilhante humorista Bastos Tigre. Tam-
bem é provável que tome parte nesse es-
pêctnculo o popular e intelligentc aclor co-
mico italiano ítalo Bertini, da companhia
Vitale. A applaudida actriz Natalina 'Serra
tomará parte no espectaculo, recitaíido o
monólogo de Bastos Tigre — Padrinho não
faça isso. A directoria do Club Tenentes
do Diabo cedeu gentilmente alguns artis-
tas d. seu cabarct pam essa noite.

'fim Copacabana, foi inaugurado ante-
hontem o cinema Americano, do qual é pro-
prietário o sr. Palmeira, conhecido indus-
trial, que já teve cm 'Botafogo uma casa
de diversões congênere. A montagem do
novo cinema está feita com todo o con-
fqrto, sendo desej'o do seu proprietário
cxhibir sempre os melhores /i7»ij que appa-
reçam nesta capital, 3*i' maíí «um cinema que
merece a preferencia do publico.

Brevemente, no Palace-Theatre, a com-
panhia Vitale apresentará ao publico a ope-
reta Champagne Club.

Como já noticiámos, t o actor Ar-
mando de Vasconcellos está organizando,
em IJsboa, uma companhia de revistas, ope-
retas, etc., que, depois de dar uma série de
espcctaculos naquella capital, virá para um
dos nossos theatro?, cm grande temporada.

Realiza-se uo dia 14, no iPalace-Thea-
tre, a serata d'onore dc Pina Cioana, a
notável figura da companhia Vitale, sobre,
modo estimada pelo publico desta -capital.
Para que sc possa julgar da exeellencia do
progranima do festival de Pina Cioana, basta
dizer-se que será cantada a opereta Dait-
sarina descalça, peça que dispensa qualquerelogio, pela sua qualidade superior.

O caso da Standard
O dr. Damazio foi hontem

reinquirido pelo juiz
Perante o cir. Silva Castro, juiz da

2* vara criminal cm substituição ao da
i', que jurou suspciçüo, compareceu
hontein o dr. Damazio de Oliveira, ta-
bellião desta capital, arrolado como tes-
temiinli.-i 110 famoso processo da "Stan-
dard".

O di*. Damazio prestou já o seu dc-
poiiiit-nlo. mas como sc referisse a uma
pessoa que foi a sen cartório levar uma
íetra de cambio para reconhecer a firma
de Charles Vellcnkamp com antedata,
pessoa que, ouviu dizer, era o aceusado
Geraldo Ribeiro, compareceu para ser
•rciiiqtierido polo juiz acerca desse ponto
exclusivamente.

O dr. Dam.i7.io declarou hontem ao
juiz que o aceusado Geraldo presente
não parece ser a pessoa que lhe foi le-
var a letra.

Entretanto, como o juiz reinquerisse
a testemunha, sem haver intimado os
demais co-rcos, na fôrma do Código dc
Processo, os seus advogados reqtiereram
ao juiz fosse tomado por termo o seu
protelo, afim tle que constasse dos au-
tos essa nullitladc,

O juiz deferiu, comqtianto entendesse
que não constitue isso millidade, por sc
tratar de mera confrontação ou reco-
nlieciniento.

As declarações do dr. Damazio foram
tomadas em assentada, perfeitamente
qualificado como testemunha e reinqui-
rido pelo dr. Silva Castro, não se la-
vrantlo "auto" dc -reconhecimento, como
legalmente aconteceria sc se tratasse de
simples confrontação.

Ao que parece, o dr. Silva Castro
vae encerrar a apuração da culpa, não
ouvindo mais nenhuma testemunha.

-,»»«¦ 

Yítíbl
Para as creanças ra-

chiticas

As contas assignadas
A attitude do Centro de

Commercio e Industria de
S. Paulo

A Associação Commercial desta ca-
pitai recebeu em data de hontem, do
Centro do Coinuiercio e Industria de
S. Paulo, o-seguinte officio:"Exmos, srs. presidente e mais mem-
tiros tia Associação Commercial do Rio
de Janeiro.

Informados pelo nosso digno collega
de directoria, sr. -còmmendador M. J.
iRocha Mello, de <j.ue vos empenhaes
vivamente pela obrigatoriedade das fa-
cturas ou contas assignadas, vimos tra-
zer os nossos protestos de solidarieda-
de ao vosso patriótico esforço.

Adepto fervoroso dessa medida, o
Centro do Commercio e Industria de
S. Paulo muito trabalhou, em 1914,
pela sua adopção no paiz, conseguindo
que a lei orçamentaria de 31 de dezem-
bro desse anno autorizasse o poder exe-
cutivo a decretar o necessário regula-
mento.

Decretado esse regulamento em 17
de março de 1915, não poucos foram os
protestos levantados contra algumas de
suas disposições, que tornavam inexe-
quivel a sua execução. Concordando
com as allegações dos interessados, re-
solveu o governo suspender a execução
do referido regulamento, por diversas
vezes, fazendo varias tentativas para
rcformal-o. Ao que parece, não produ-
ziram felizes resultados os esforços do
governo, .pois a lei de 31 de dezembro
de ipi5 revogou a autorização acima
mencionada, ficando, por esse acto, an-
ruillado o regulamento n. 11.527. E',
¦pois, digna de louvor a- vossa attitude
e sinceros são os nossos votos para que
os vossos esforços tenham feliz exito,
conseguindo a obrigatoriedade das con-
tas assignadas, com o que muito lucra-
rão o. nosso conunercio e industria e o
próprio paiz.

Offcrccendo-vos o nosso fiaco auxi-
lio, se julgardes necessárias quaesquer
informações nossas, prevalecemo-nos da
opportunidado para aprescntar-\-03 os
nossos protestos de alto apreço e con-
sideração. — (Ass.) Ernesto de Cos-
tro, presidente; Lourenço de Freitas,
secretario."

Conseqüências da guerra
QUEM QUIZER IR A NILGERIA TEM

DE OBSERVAR CERTAS FOR-
MALIDADES

Pelo ministro do Interior foi enviada
aos presidentes e governadores dos Es-
tados e chefe de policia desta capital
a cópia da circular que o cônsul do
Brasil em Calcutta recebeu do governo
de Bengala, indicando as formalidades
que devem observar os estrangeiros não
asiáticos que chegarem ao districto Nil-
geria, Presidência de Meoras, índia Iu-
gleza. *«»•>>

Nos Estados Unidos
FORMIDÁVEL FURACÃO DEVASTOU

O VALLE DE CABIN CREEK
Nova York, 10 — (A. iH.) — Com-

anunicaan d» Clíarleston, Virgínia, que,
em seguida, a uma violenta tempestade,
uma enorme inundação devastou o valle
do Cabia Creek, causando prejuízos
importantes. O niimerq de victimas
oleva-se a cento e cincoentla.
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Thesouro Nacional

Pagamentos
autorizados

Professores commodistas

\Tari3

O rscriptr.r hc:;:.i Jean Francois Fon«on
tnie veiu ao Brasil realizar uma íêrie dé
conferências sobre a invasão de sua pátria
pelos allemães, procedeu hontem, á tarde.
110 I,ycéc Français, á leitura d. sua peça** Kominandantur'1,

H' unia peça de intensa acção. escripta
com simplicidade de linguagem, tendo pnr
principal escopo descrever o ipe íoi a iti-
Vaíão da Bélgica, o que elle faz aprc.cn-
tando episódios dessa plisse de tremenda
conflagração que repercute pelo mundo in-
ttiro.

O «r. l-*on«on realizará hoje, no Tlieatro"Municipal, uma conferência subordinada ao
•eciiiite thoma — Ce aue j'ai ru ijiiaiid
ífj allcmanits sant entres ilaiis Briixelles.

UM ALUMNO QUE NAO CONCORDA
COM CERTOS PROCESSOS

Um alumno da escola publica nnclur-
na do 11o districto, com sedo á nia
Pliiloiiit-iKi Nunca n. 317, escreve-nos,
queixando-se do modo por que ella fun-
cciona, t|tiasi sem resultado para os
que a freqüentam.

iE' o caso que o regulamento da
Instrucção 'Publica estabelece duas ho-
ras para a aula, e certos professores,
por sua livre vontade, modificam esse
prazo para uma hora, em prejttizo dos
que estudam.

'Kssas escolas são freqüentadas por
aluiutios .pobr-cs Qtia nâo podem rt-cor-
rer ao ensino diurno. E' preciso apro-
veitfJ** cm aula lodo o tempo de que
elles podem dispor,

Chamamos para o caso a attenção da
autoridade competente.

na » JJ ¦» mm •
EM BUE-XOS AIRES

Primeiro Congresso Medico
Argentino

O dr. Frederico Ever, professor da
Faculdade do Medicina c presidente da
Associação Central Brasileira dc Cirttr-
giõcs-Deiitistas, recebeu tios srs. G.
Araoz Alfaro o V,. A. Housoay, presi-
dente o secretario do Comitê Executivo
do Primeiro 'Congresso Nacional de
Medicina de Buenos Aires, o seguinte
officio:"Distineto collega. Por oceasião do
Primeiro Congresso Nacional de Me-
dicina. que se realizará dc 17 a 24 de
setembro próximo nesia capital, e com
o deseje- de estr-.i-.-ir ainda inais os la-
ços fraíernaes que no; unem ás nações
vizinhas, vinculadas á nossa pelo san-
gtte, pelas tradições históricas e pelaidentidade dc aspirações, o Comitê Exe-
cutivo, a quo tenho a honra dc presi-dir, não obstante o caracter exclusiva-
mente nacional des: ¦ certamen, resol-
ven convidar alguns homens de sciencia
mais eminentes a comparecer no Con-
gresso concorrendo as suas deliberações
e honrr.ndo-o con*. suas commitmcações.
E ê per isso que tenho a honra de di-
rigir-me a v. ex. como a um dos mais
altos expoentes da sciencia otlomo!o!;i-
ca nesse paiz, pedindo-lhe queira accei-
tar esse_ convite como um testemunho
de respeito c consideração que os seus
trabalhos merecem ao Comitê,
presido.

E*-me grato reiterar a v, cx, a
gurança de meu alto apreço."

O Thesouro Nacional foi hontem au-
torizado a cffectttai- os seguintes paga-
mentos:

900$ e 400$ a José Siqueira de Santa
Clara e Armando Ferreira Bailar, de
aj"uda dc custei1; 19:090$ a Xoidsky &
C, dc fornecimentos ao Ministério da
Fazenda; 74:767*1838 ao tenente José
de Andrade Neves Meirclles, em vir-
tude de sentença j'uiciaria; 4:559$677
e 15 700$ a Luiz Joaquim Dias c Na-
tbau & C., de dividas de exercícios fin-
dos; 19:37S$S74 a diversos, de forneci-
mentos ao Ministério do Interior, em
maio ultimo; 3 :g.o$7oS a diversos, de
gratificação por serviços extraordinários
prestados ao Ministério da Viação.

¦ ¦i«—I i> fmTm mto Itl-n 1 ¦—¦¦¦»

CENTRO DE SCIENCIAS,
LETRAS E ARTES

SOCIAES

Uma voni uria. civica
Este centro realiza no próximo dia

15, ás 8 horas da noite, unia sessão ma-
gna, na sua sede social, e ás 8 horas da
manhã, uma romaria ao túmulo do gc-
neral Glycerio, que foi sócio bcnenic-
rito do mesmo instituto.

O conto do vigário

Quiz tirar o retrato com o
relógio e a corrente

outro...
Palt-ece incrivcl que nos te-mpos de

positjvidade como os que correm, ain-
da haja quem caia 110 mais bolorenlò
dos processos de "conto do vigário",
ale hoje usados. .

A verdade è qiiü o Manoel Rodrigues
Peres foi_ processado no juizo dai 5*
yora criminal por haver stirripiatlo um
reloçio de ouro, corrente e medalha,
avaliados cm *75$ooo. pertencentes ao
seu amigo Josc IForraz de Oliveira,
usando de grosseira manobra.

No dia 17 de fevereiro do anno pas-
sado surgiu elle na casa da rua Coro-
ne-1 Figueira do 'Mello n. 362, onde
reside o amigo, .pedindo á esposa doste
aquelles objectos, que mandava, buscar,
pais ia tirar o r dir ato.

A incauSa scrihora enlrcgou os objc-
ctos porque sabia Iratar-se- de um ami-
go do seu inairado.

0 dr. Cesario Alvim Filho, por sen-
tença de hontem. condemiiou o Peres
a um anno dc prisão e multa de 5 o|o
sobre o valor dos objectos.

— « m» > m»

DA.*..!. INTIMAS
Passa hoje o anniversario natalicio de

Oiéai Motta, nosso presadu collega 4'A
Rum.

o sr. Alfredo Tiburcio da Costa, clie-
fe -de secção de expediente da Caixu Üco-
iiuntica desta capitai ;a sra. d. Francisca da Carvalho, re-
sideute em NMctlicroy ;o cirurgião-dentista Ornar Meirclles;o sr. Álvaro Vieira dc Moura Sâ,
residente era Maxamiiomba ;a senhorita Kosá .Amélia Ferreira;o sr. Manoel Apollinario da Silva,funecionario da K. !•'. Central ;a sra. d. Kugenia da Silveira ;a senhorita Julicta Paula e Silva, ft-
lha do sr. Rwerton de Almeida, officialde gabinete do inspector da Alfândega destacapital ;

•£ jj* mU

BODAS DE PRATA
Os barões de Peixoto Serra, para coninic-morar a passagem do -5» antiivcrsario doseu consórcio, mandaram celebrar, no dia 8do corrente, na matriz da Candeiai-ia, uniamissa em acção de uraiU:,.

. Esse acto íoi celebrado pelo padre 1'ran-cisco de Almeida, vigário da parochia. aelian-uo-se todo o throno profusamente illumiiia-
qo. u colcbraute começou a cerimonia re-ligiosa abançoando as novas allianças estau-do para esse fim revestido""de ricos para-incuto. Dirigindo-se aos cônjuges, queestavam uo altar-mór. teve palavras delouvor, pela vida passada dtiranle os 25annos de uma existência consagrada ao amor
pelos que soffrem c exaltou os seus senti-mentos religiosos por voltarem de novo anteoj throno de Deus para agradecer os benefi-
ri? ."cebidos. Desejando a continuação datelicidade do casal, fez entrega das alliauçassytnbolo da nova cerimonia.

beguiu-se a missa 0111 acção de graças,cantando a senhorita Mercedes Malaguti
Sc ,*~.uz-a„a 

"Avc-.Maria" dc Cyrillo, c oi.alutans". de Kubini. acompanhada pelomaestro A. Tavares.
Terminada a cerimonia, d. Judith Forrei-ra e outras pessoas uresentes offerecerama baroneza tle Peixoto Serra lindos *ou-

Qtiels de florc-s naturaes. A assistência foinumerosa, notando.se entre os presentes ossrs.: .Tose Rainlio da Silva Carneiro e suaesposa, directoria do líeal Centro da Colo.nia Portugueza, Antônio Moreira Coelho,dr. Moncorvo l"illio por si e pelo Institutode rrotecçao e Assistência á Infância; dr.JJelisario • favora e familia. dr. VicenteNeiva. ministro do Supremo Tribunal Mi-litar, sua. esposa e filhos; Manot* Comes
goares, José Duarte I.opes Corrêa. Diogo
finto da Silva, Manoel Gonçalves RcRiiff,Manoel Victorino de Souza, coinmcndadorA. J. Peixoto de Castro e familia dr. Pei-xoto de Castro Junior e faniilia. Alexandrl-no Duarte Pires Coelho. José Antunes daSjlva. padre Kanuro V. de Mello, dr. 1'li-nio Marques, deputado pelo Paraná; Zefc-nno de Oliveira c senhora; Moacvr I.ou-ronco de Oliveira c sua esposa Monteiro deAzevedo, mme. Nunes de Abreu, Mercê-des M. Machado, coronel Damaso de 1'roen-
ça Gomes, Francisco Luiz da Silva Carneiroe sua. esposa, d. Ziilmira Kainho da SilvaCarneiro, Manoel V. Alves da Silva. Joãoe José. França da Graça e suas familias; dr.Antonmo Neves. Maria das Uòres Gonçal-ves. Maria Amalia Kibeiro, Alberto Kibeiro,
Elza Ribeiro. Insé Ferreira Pinto da Costae família, dr. Tliomé de Andrade, dr. LuizArthur Lopes c familia. dr. Valentim Porlase família, Adalfiza e Maria Caminha. Car-meu. Jardim Ferreira, Octavio e Violeta
Jardim, dr. Romulo de Avellar. Octavio,
Jarbas e Gustavo Lopes, Theodolinda Stami-le e família; Sylvia Lopes, coronel Sebastião
Teixeira. Cândido de Oliveira. Luiza Ma-laguti, Cinzia Malaguti de Souza, Tuditb.Margarida e Octacilio Rainlio. Judith M.
de Souza, Francisco Garcia de Andrade,Manoel Joaquim Ccrqueira, João de Souza
Laurindo, desta folha, e outros.

A' noite, o palacete dos bar es de Tcixo-to Serra, á rua Affunso Penna n. 146, este-ve.repleto de familias das suas relações doamizade,
A's 10 horas realizou-se profuso banque-te, servido pela cnsa Paschoal. o oue offe-rçcou opportunidado, ao champagne, paradiversos brindes dus drs. Vicente Meiro,

Plínio Marques. Antonino Neves José Rai-nho da Silva Carneiro. Zcferino de Olivei-
ra. coininciidador Peixoto de Castro. Manoel
Alves da Silva. Souza Laurindo c outros,
ogradecendo o barão de Peixoto Serra.Seguiu-se uma parte literária c um pc-queno concerto, em aue tomaram parte di-versas senlioritas e cavalheiros, seguindo-se
depois animadas dansas. tocando unia ex-
cellcnte orchestra. A recepção correu mui-
to intima o agradável, deixando bellissima
impressão.

Durante o dia, os barões dc Teixoto Ser-ra rôjjcberam cerca de mil telegrammas e
çartastle saudações, pela passaueni da data
festiva, de pessoas das suas relações de
amizade.

* *
FESTAS

O capitão Octavio Fiúza, para cominemo-
rar o anniversario. de seu pae, almirante
Miguel Antônio Fiúza Junior, offereccu
aiile-hontcm uma bella festa ás familias tias
suas relações dc amizade, em sua residen-
cia, á rua Pinto Figueiredo n. 14, Portão
Vermelho.

Realizou-se um pequeno concerto, em quetomaram parte diversas senlioritas. executan-
üo ao piano, violino e bandolim, diver-
sos numero», que foram muito applau-
didos.

U capitão Octavio Fiúza offereccu aos
seus convidados profusa mesa do doces, tro-
cando-sc, ao champaRiie, diversos brindes,
agradecendo o amiiversariautc.

Seguiram-se as dansas. que, sempre ani-
madas, se prolongaram até ao amanhecer.

BANQUETES 
'

'Realiza-se hoje, ás 8 horas, no Assyrio,
o grande banquete offerecido jiela turma
de bacliarelandos da Faculdade de Direito
do Rio de Janeiro .10 -seu paranymplio, o
dr. íCsmeralífiiio Bandeira, lente de d*reito
criminal da mesma Faculdade.

•S. ex. será saudado pelo ora-dór official
da turma de ioi?, o bacharelando João
Silveira Mello, c para os lentes homcuagea-
dos falará o bacharelando Nelson Dantas
Coelho. A essa festa, que deverá -ser os-
sistida. pelos alumnos dos annos anteriores
c amigos do homenageado, comparecerão
ot director da t Faculdade, conselheiro Cau-
dido de Oliveira, os lentes homenageados,
drs. Viveiros de Castro, I.uiz Carpentcr,
Abelardo í,obo, Frócs da Cruz, Frederico
Borges c o secretaria dr. Francisco de Oli-
víira.

* *
VIAJANTES

'Seguiu para a. Bahia, no llapuhy, a se-
nhorita Ambroslna de A'meida, cunhada do
pharmaceutico Oscar Costa, da Casa de De-
tenção.

Hospedaram-se hontem no Fluminense'
Hotel: Augusto da Silva Tupinambá, 'Fran-
cisco José Kaschcr, José Marques, Osmany
Galvão, coronel Manoel dos Santos, phar-maceiitíco Antônio Joaquim .M\ Alves, JosÓ
Vieira dos Reis. Mario T.cal, mme. Uctlirin
e filha, Denir Leal. dr. Leonardo dc Paiva
Duque, dr. Alberto dc Carvalho Drummond
e fami.Ía, Francisco de Oliveira, Jorge Aud,
Oscar e Paulina Meurer, dr. Cl o rido Bur-

A collectoria de Itambé
FORAM EXONERADOS O COLLE-

CTOR E O ESCRIVÃO
O director geral tio gabinete do Mi-

nisierio da Fazenda commuuicüu ao
delegado fiscal cm Pernambuco ter o
ministro exonerado o collector federal
e escrivão da Collectoria de Itambé, á
vista das irregularidades ali ven.íeadas,
e ter approvado o seu ac.o*suspcndendo
o agente fiscal dos impostos tle con-
sumo .Manoel Evaristo dc Oliveira Ne-
ves, podendo poróm ser relevada a pena
quando o alludido duceado j'ulgar op-
poittino.

*ter Pessoa de Mello, capitão Joaquim Car-
dino e familia, Arthur Tasso de Faria, An-
tonio Martins, Antônio iPaula de Almeida,
Álvaro de Proença Rosa, Armindo 'Forj'al e
José Amora. •*

i\'.i TTcte! Globo hos-eda-Síti-ie hc.-.ti-u:
Francisco Àbedel" Malêtf," dr. Ignacio Gar-
caa Rosa Travassos, Manoel Fraga, A. F.
Pires e faniilia, .Manoel Francisco Valeu-tun, João Braga, Henrique Nora, Genesco
Murta, José Lopes Sobrinho, Antônio Pe-
«ira Monteiro, Raul de Freitas, Francisco
A. de Oliveira, Luiz a\lves Pereira, CarlosDomingos, dr. P. Horta, dr. Thcodomiro!Dms, iRtirico Vio, lUrnani Dias, 'Nicoláo Na-
varro, Joaquim de Moraes e Mario Cam-
po*. *

Hospedaram-se -na Pensão 'Nogueira I Josélaiina, Manoel Ribeiro, Francisco Grossi,
{.uiz Alves Gesleira, José Maria Vianna,
João Rebello. Nicoláo Sant.io, Alberto Ra-maibo, Octavio Gonçalves Magalhães e se-nhora, José A. de Mello e senhora, AtalibaGomes de Campos, 'Salomão Ferraz, Anto-
010 F. de Brito, Joaquim Manoel Filho,'Domingos Ferreira Vianna, Francisco Josédos Santos Junior, coronel Felippe topesPinheiro, tenente Guilherme José Marques,coronel OJrasil Mamo e senhora, corcíielManoel 'Martins Gomes e senhora, Gonçal-ves Vianna, Alcides Prado, Alberto Jlal-dassori, Ròsalvo Telles e coronel AntônioBittencourt.

:•: Si *
ASSOCUÇõES

Revestiu-se de grande imponência, purisso que compareceu a maioria dos asso-
ciados (250) e todos os convidados, a ínau-
guração da sede ila associação phüontropicac recreativa "Ventas.", á rua José Domin-
gus in. 12, no -l-Vu-antado, domingo ultimo.

A s 2 hora3. sob a presidência do sr.
Alfredo Joaquim da Silveira, ladeado pelos
padres monsenhor Xavier da Gama, viga-
rio da freguezia de Nossa Senhora da Pie-
dade, é Manoel Leite, representando o co-
nego Antônio Jeronymo fyidrigues de Car-
valho, vigário da freguezia de 'Nossa Se-
nhora da Conceição do Engenho de Den-
tro, além dos vice-presidente, j° e -,0 sc-
cretíariüS, thesoureiro e procurador, foi rea-
li2ada a s<.s-ão soletuíé, usando da palavraos sr«: Silveira, Vieira de Mello e nionso-
nlior Xavier tia Cunha, que produziu hei-
hssinio discurso sobre, a philantropia e a
orientação dos _ fundadores da novel ass.o-
Ciàçáo, tendo sido todos «mito applaudidos.

Uiin seguida, servida delicada mesa de
doces e vinhos finos aos dois estimados
sacerdotes referidos, que, por motivos su-
periores e com as homenagens a que tinham
direito, depois de . respeitosas saudações se
retiraram, deu-se - início ao baile, ao som
<la banda de musica do professor Herminio
Laffite, baile esse que, apenas interrompido
para o jantar, que foi opiparo e em cuja
oceasião cntliitsiasticos brindes foram tro-
cado?, se prolongou até alta madrugada',
quando terminou, deixando gratíssimas re-
eprdaçõcs.

Durante a sessão solenne e «parte do
baile tocaram as orchestras dirigidas pelos
professores srs. Carlos dc Castro e Ber-
oardo Cardoso Dantas.

Brevemente, conforme a lei social, a"Ventas" publicará a relação das pessoas
que lhe têm prestado valiosos auxílios.

; Os nomes dessas pessoas constam de um
livro especial c este «cha-se á disposição
dfl quem o queira ver. Tambem brevemente
achar-se-â franqueada ao publico a .ala de
leitura, na blblíotlieca social,

* # *
BFI-IGIOSAS

Hoje, ás 7 1 J__ horas da noite, a «F.greja
Presbyteria-na, que tem a sua sede *á rua
Diamantina n. 4o, estação do Riachuelo,
festejará o 90 atthiversariõ da inauguração
do seu templo.

Fará o histórico da referida, egreja o seu
pastor, rev. .Franklin do Nascimento. 'Serão
cantados liymnos adequados á solennidade, e
dirigidas preces ao Altíssimo em acção de
graças por esse acontecimento memorável
para essa denominação calvinisla na Capital
Federal.

Todos são cecividados. A entrada é
franca. *

Ksteve bastante concorrida a kermcssã rea-
líiada na Irmandade de S. Pedro e N. S.
da Conceição do Encantado, que, em bene-
ficio das obras dc sua ecrieja, a mesa admi-
nistrativa resolveu offectuar.

O brilhantismo foi extraordinário, pois
que a musica, regida pelo maestro major
Honorio Crcy, muito contribuiu para realce
¦dos festejos, não só com o seu excelltnite
repertório, como tambem tJor ter tocado
graciosamente.

O leilão foi feito nelos irmãos Eduardo
Mergiilbão e Mario Bastos, e as lindas bar.
raças, que eram dirigidas pelas pre.limosas
irmãs d. d. Marictta Maia Cardoso. Lavina
Barbosa I.cmos o Marina Moraes, funçcio-
naram com distinetas senlioritas, vestindo
Urdas loUcttes, apropriadas ao aclo c que,
ninito realce deram á kerinesse. prodlgali-
zantlo aos fieis uma optima impressão pç-la
maneira gentil com que auxiliaram a ir-
mandade.

Ao meio-dia, foi celebrada n. missa com
cânticos sacros, e ás 7 da noite, foi can-
tada a ladainha, pelo nadre João Lyra,
thesoureiro da irmandade e abrilhantada
pelo coro. e aula de catbecismo.

O policiamento íoi feito nor uma turma
dc guardas civis, composta do fiscal n. 39,
Antônio Pereira Soares, e pelos reservas
n3. 301, 311 e 342, Kaul Antônio Nunes,
Tose Faustino da Cunha e Krncsto Gocth,
posta á disposição do irmão provedor pelo
2" delegado auxiliar o inspector da guarda.

—As novenas, em honra á N. S. da
Boa-F.sperança. que ali têm se effectuado,
continuam até dominao próximo, encerran-
do-se por essa oceasião. com uma grande
festa. 0111 honra á mesma santa.

* * *
MISSAS

Será celebrada amanhã, á» 9 i|* Iioras, no
altar-mór -tia egreja de S. Francisco de
Paula, a missa dc sétimo dia por alma de
d. Isaura Jãçobina Leitão, esposa do sr.
Pedro B. I,eitão,

*
O sr. Francisco Salvador Moreira, offi-

ciai tia Alfândega desta capital, passou pelo
golpe dc perder, a .1 do corrente, a sua
estremecida filha senhorita lElvlro Moreira,
terceira annista da 1-scola Normal, que ja
liavia começado o sou tirocinio no raagiste-
rio como adjunta estagiaria.

A família tia inditosa snihonla mandou
celebrar liontcm, ás o horas, na matriz de
Santa Rita, uma missa cm suffragio da
sua alma, sendo este acto "imito concor-
rido,

ft Si *
PA-LKCIMUNTOS

Foi scpultda hontem, no ccmilcrio . de
S. Francisco Xavier, d. Maria F.miliaiia
das flores, fallccitla á rua Elias tia Silva
n. 211, de onde saiu o respectivo fere-
tro.

*
Sepult-flu-se hontem, no cemitério de

S. Francisco Xavier, d. Amalia Faria Oli-
veira. casada, dc 52 annos, fal tecida á rua
Marquez de Abrantes n. 92, .lc onde saiu
o ferelro.

Ytrtbl
Superior a todas as emulsões

Não contém oleo
Os officiaes do mesmo

officio.,,
DOIS LADRÕES PRESOS DAO NOTI-

CIA DAS JÓIAS ROUBADAS
Organizando diligencias a policia do

17o districto prendeu os conhecidos la-
drões, Manoel Mendonça, vulgo "Mon-
drongo", e Jacintho de Oliveira, "Ca-

penga", que tiveram a perseguil-os o
ajudante Câmara, d» respectiva guarda
nocturna e o guarda civil Velloso.

Interrogados habilmente na delegacia,
confessaram os dois "vagabundos" te-
rem sido os autores do assalto realizado
á casa do commandante Galvão Arêas,
que tem a «ua residência, á rua Felix
da Cunha n. 47, na Tijuca.

Indicado, os pontos em que haviam
sido entregues os objectos roubados, as
autoridades procuraram as casas ás ruas
da Prainha n. *i, travessa São Domin-
gos 14 e Visconde de Sapucahy 146, on-
de apprchenderam um cordão de ouro
com quatorze pérolas e brilhantes, uma
medalha com brilhantes e diamantes,
uni broche com diamantes e esmeraldas,
um pendtiff com rubis c outras jóias.

ENTRR AMASSADORES
M'l PÃO

Uniu tlPsliitelligeiiclA e a
faca cm acção

Ambos amassando o pão com o suor
do seu rosto, na padaria da rua Lins e
Vasconcellos 11, 445, nas horas de des-
canso cultivavam a mais perfeita das
amizades.

Honteni, os "dois irmãos", no sacri-
ficio, tiveram pequena" desintelligencia,
e o João de Oliveira, de inslinctos -per-
versos, pegando de unia faca. por duas
vezes feriu nas costas o velho amigo.

Depois quiz fugir, mas, preso em fla-
grante, -foi levado para a delegacia do
19o districto, onde o processaram.

O ferido recebeu curativos na Assis-
tencia e foi recolhido á Santa Casa de
'Misericórdia.

 .--«-«ti «a m, mm

Colossal e variado sorti-
mento em rendas

de Cliantilly de seda e
de algodão

Rendas valenciennes
estreitas e largas.

Bordados, fitas, galões e
enfeites

TURF

Filós c laises de seda e de
algodão

Gazes chiíbn e lisa, em
Iodas as cores-

loucas de seda e sapatinhos do lil
PREÇOS FIXOS

U, Em .a Garia, 14
Próximo ao Mercado de Piores

Ministério da Guerra
Vm punhado de noticias

de inl«-resse para a classe
l''oi nomeado major fiscal do Asylo

dos Inválidos da Pátria o major refor-
mado Luiz Torquato de Souza.

Em solução ao officio cm que o
comiuandante do 2° esquadrão do 2°
regimento de cavallaria consultou se o
destacamento existente em Tres La-
goas' é considerado em campanha, de-
clarou o ministro ria Guerra que o re-
ferido esquadrão deve ser considerado
nas mesmas condições do resto da
guarnição daquella localidade.

O i" tenente Fernando Lopes da
Costa foi transferido do 4" batalhão de
artilheria para o i" regimento.

Ao^ mesmo foi ¦pcrniittido demorar-se
30 dias no Estado da Bahia.

Teve permissão para continuar em
transito nesta capital, por mais *o dias,
o ." teiienle Plínio Raulino de Oliveira.

—; Pela 5" região estão marcados os
seguintes embarques de officiaes e pra-
ças: para os portos do sul, a 18 do
corrente, no antigo Arsenal de Guer-
ra, e para S. Paulo, amanhã, ás 5 ha-
ras da tarde, 11,1 E. F. Central,

_— O capitão Propcrcio de Castro e
Silva foi posto á disposição do com-
mandante da 5* região.

O 1" tenente Anthero Martins
Leal foi nomeado secretario do Colle-
gio Militar de Barbacena.

_ —Elevou-se a 1 :8oo$ o quantitativo
fixado para a illuiiiinação do quartel do
9" regimento de cavallaria.

Foram transferidos na arma de
infanteria os primeiros tenentes Angus-
to Pereira, do 20 regimento para 011°;
Herminio Castello Branco, deste para
o 3°, e Innocencio Carolino de Sayão
Carvalho, deste para o 2° regimento.

"'GRANDE PREMIO MAJOR
SUCKOW"

Esta prova, que serve de base ao
progranmiHi da corrida de depois de
-manhã, foi levantada, uos últimos
chico annos, pelos segui-toe pareHici-
ros;

1911 — 1.700 metros — 3:000*000Ugly, 6 annos, 54 kilos, Rio Grande
do Sul, por Bismarck e Diva. do sr.
Albano G. de Oliveira, P. Zabala. Em
2o Alibabá, '" Aragon II.

Correram mais Vou Ver e Villcta.
Tempo, 118 2I5».

1.912 — 1.700 metros — 4:000*000Rio Pardo, 4 annos, 51 kilos. São
Paulo, por César e Creouin, dos srs.
Hime & Roxo, Pedro Costa Filho. Em
2" Cangiissu', 3° Soberbo.

Correu mais Bauquote. — Tempo,
xis -IS".

1913 — 1.700 metros — 4 :ooo$oiu>
Diainant, 3 annos, 44 kilos. Para-

ná, por Pr-r.-.ier Diamond e Miruca,
do Srti- Paraisoj Júlio Telles. Km 2"
Guerreiro, 3" Togo.

Correram mais Floretc, Ipanema,
Primavera, Yáyá, Amhzone, Soberbo e
Hacanca. Tempo, 115 3(5".

1914 — 1.900 metros — 5 iòooSooo
Diainant, 4 annos, 5(1 kilos, do Stud

Guerreiro, D. Croft. Em 2° Flancur,
3o Distúrbio..

Correram mais Patrono, Cascállo,
Dicfidúrá, Togo e Gibeliii, — Tempo,
126 4|S"-

1915 — 1.900 .metros — si"oo$oooEnergca, 3 annos, 46 kilos, Rio
Grande do Sul, por 1'oxy Flyer e Da-
lira, do dr. Tobias Nunes Machado, A.
Gibbons. Em 2' Diainant; 30 Pa-
trono.

Correram mais: Drcadnought e Sa-
maritano.

Tempo, 125".
*

DERBY-PETR0P0L1TAN0
Encerram-sc hoje. ás 4 1I2, na se-

crclaria do Derby-Club, as insçripçõcs
para o parco "Grande Premio Anima-
ção", com que a futurosa sociedade
abrirá a sua estação hippica.

Essa prova ficou reservada aos ani-
mães dc tres annos, coutados na data
da sua realização — janeiro próximo.

K' para animaes dc qualquer paiz,
cm 1.750 metros e o premio dr 4:000};,
carregando os platinos 54 kilos, curo-
peus 52 e nacionaes 50t*
VARIAS NOTAS

Trabalhou hontem, na pista do Der-
iby-Club, o eavallo Ou Ko. O filho tle
Oviedo deu duas voltas tle galope largo.

Escopeta e Insígnia trabalharam
juntas e forte. Estas duas éguas, com-
pradas ha pouco tempo ao sr. Nunes
Machado, pfcparam-se para uma gran-
de surpresa.

Iloitli, Mystcrioso e Arauto tra-
baldaram na pista do Jockey-CIub; os
dois primeiros sob a direcção dc II.
Jacltliu e o ultimo dirigido pelo jockey
L. Araya, á distancia da prova em
que se iem de empregar depois tlc
amanhã.

No Derby, trabalharam Mont Blanc
e Mont Rose, de galope largo, e Me-
duza, que está afiadissima, trabalhou
mais forte,_

Interview apurou-se honlem, ao
lado de Marvellòiis, o negro pupillo tio
sr. Mesquita. Rodriguez fez o valente
alazão chegar na frente do seu contpc-
tidor e companheiro dc iio.t-.

__— Está bastante sentido dc uma tias
mãos o eavallo Pégaso, de- proprictla-de do sr. Serr.lntes e a cargo de M.
Barroso.

Pégaso, 110 entanto, passeou hontem
na pista do Jockey-CIub, mas é bem
provável que não seja apresentado .1
correr depois de amanhã.Chegou hontein dc S. Paulo o
polro Kepi, por Quo Vadis?, que o eil-
trawtnr Américo de Azevedo mandou
buscar.

Deve chegar hoje a esla capllal o
coronel -Juliano Martins de Almeida,
proprielario de Offaly. vencedor do"Grande Premio Dr. Frontin", e de
Interview-, provável vencedor do gran-
de premio de domingo.

Pelo Tcrcnce, que amanhã deve
ancorar neste porto, recebe o sr. Car-
los Cotitinho quatro animaes, sendo
tres de 4 "íinos, 2 cavállos e r égua,
e um outro que não sabe a edade que
tem.

•Hoje deverá o referido importador
receber caria com o pedigree e mais
informes sobre os aniinaes qi,e lhe são
remettidos.

* íi *
FOOTBALL1

Portocarrcro, Adliemar Santos, Oswaldo Gol
i-és, Paula Kauios, Luiz Antouio, Lull,
Menezes, Aloysio Pinto, Patrick Dononéi
José Rollo, Sylvio Fontes, Arnaldo GuirasH
rães o Ricardo Riemer.

Todos os r-cnl-res da comitiva eiaiarca'
rão hoje, excepto Francisco Netto e LuU
Menezes, que irão amanhã.

O team carioca enfrentará, depois M
aniauh3, no campo da chácara da 1'lorcstaj
o seleecionado da Associação Paulista if<
Sports Athlcticos.

A nossa rapaziada se reunirá no seleccio
nado seguinte:

Cardoso
Vidal — Netto

Adliwuar —. Oswaldo — P. Ramos
Menezes — Aloysio — Tatrick — Hollo -¦>.

Sylvio .1
1-istc L-onibinado segue com um unico trei •

no; o effectuado aiite-lioittcm, no campei
do líotafogo. Pelo ensaio levado a effeito,
chogòii-se á conclusão de que a iinlu dej
ataque, se não é das que possue maioreá
•ummidades no ftassociatÍoh" carioca, c\\A
contra-sc, porém, organizada bómbgétièatiiettii
tc, combinando bem é, o que é mais, coii^
notável rapidez tle movimentos.

A defesa c loa, sc bem que a liuli.. dif
médios fosse soffrendo, em sua cõhstituiç50|
continuas modificações, em vista dc iq-pen
diincntos dos jogatlorra ticlln collocados prU
jiiitivauieutc.

ü nosso seleecionado nos dá c.-|kr.;;i;.T|
de um bom acontecimento cm S, Titulo ?

Esta pergunta, feita por todos c v.-.i it/Jd)
o instante, só podord obter resposta da»
quellcs lierúes que arrostam corajosamente
a iiicolierciicia tios resultados dns partldaí
de football, a iiiconsequencin dns iiiclhortri

peores organizações de combinadoá enj
fíice tios respectivos papeis perante a-; -wii-i
soes que lhes sfio confiadas,

Quanta gente não descreu da nossa tir!'*i
victoria nn "Copa Roca" c quanta nSo lent
assegurado matheitiatiens victorias contra csj
paulistas dn "Kio-S. Paulo"?

üons fados acompanhem a nossa de!tí|
gnção.

t{{ jk ¦-¦_(

lilMIM-aaNSli rOOTUAIJ, OLUfl
Para o treino que so realiz.i lioje, tutrío 1* e i" team', o capitão do l-'!iin-.lnensi

pede o coiiipareciinento dos iocadorciabaixo:
1 *' f t-_ íi 1:

iíarcns
_ Vidal — Jfoacyr

I.ais — Oswaldo — Sylvio-U-lso _ Couto — Raul — Wclfare -m\
„ l-iri-.anta° team:

Affonso
Joaquim — Waldcmar

L11I111011 — Fnbio — HonorioUartlio — P.stcves — Baiitisin — Costa -ml
,« „ . . , , UtiaranyíajReservas : Primitivo, Coelho, pfona foUrasil c Gcprgcsf

FLUMINENSE-HOTEL
Refoniiiido sol) novii iliietção

* -A dosou tos pm-i. 800 íiesBoas ij|
O quo nutis i-onv.m ao. pasHimet-i

ros tio interior. — Pregos:
Viiarto.s com nonsão 78 o 8$000

(Uni-los. Quartos sem jieiiião
.$000 o 5$000 diários.

ri-açii dn Ri-piililici» 207—Kio tl«
Janeiro. Km frento no Campo di
SiintMiiiin 11 ao lado dn E. K. O.

Alfândega
Forani^ designados os escripturarios J\<1... da Costa Junior c /\nia_J Câmara pirtíclassificarem e avaliarem o contrabando d-charutos, apprelicndldo pelo ofílcial aduadnciro Krncsto Ferreira França do um ti4

tivador uno saia do vapor italiano "1'oniíí
so di Savoia", 110 Cáes do Porto, c:n ji tlol
mez passado.

>— lfoí mandado entregar, mediante r^t
cibo, a carteira d. identificaçfiii dti sf*
Ccsar Augusto dos Reis que so seita juiaa)ta aos papeis com mio instruía o seu p_idido de nomeação dc cãixeiro despachante
da firma Araujo Penna Filhos.

O requerimento de J. Ferreira St C,
pedindo rcctiíicncão dn marca de 8 barri»
dc vinho quo importou pelo vapor "llen-*
Rauville", em abril ultimo, para poder dei*
pachal-os, foi deferido.Foi iprorogado por 45 dias o prazo,concciljtto a Ilerm Stoltz a C, para npr»4
Bentação da factura consular relativa a t
caixas d* marca C. N., que importou pel--vapor "Gelrín" cm outubro ultimo, porcuji#alta assignarnm le.-nio dc rcspoiisabiiidr.de. <!•»¦» ¦

Massa oe Tomate- *» "AUií?
dr ConservtK: Aüinentieias

NA ÂTiPÁNDEGA

Manufactoíal

S. OHKTSTOVÃO .1. OriUB
Por proposta do thesoureiro, a direciona

resolveu j crear um campeonato dc football
inter-socios, offerecendo o nrononento mc-
dalhns de ouro aos iogadores dn toam ven-
cedor. Acham-se ua secretaria do club, I
abertas, as inscripeões, oue serSo cratuitas .
c encerrados no dia 28 do corrente me?:, j
W t condição primordial para obtenção do _
re eis tro ile inscripção, nue n associado nSo ¦
tenha tomado parle, esto anno. cm tnatch :
de campeonato, inclusive n certamente dos 1
Posseis, Unia vez encerradas as inseri poi cs, |a directoria formará os teams quo se de-
nominarSò "teams alplia._ beta", etc., .sendo
então formada a respectiva tabeliã.' Até a
presente data, já sc acham inscriptos 46
associados.

O FOOXBAI-Tj' IXTÍíRFSTATHJAT,

BET/í-aS-Airri-IS

A 2:J:l exposição geral
A commissão directora convida os ex-

positores do nctu.-il Salon para assisti-
rem ao vernissage f|tic se realizará ama-
nhã, ás 2 horas da tarde.

Parte para S. Paulo n representa-
rão do Pio oue vao disputai'

a "Taça Pio-S. Paulo"
Parte hoje, pelo nocturno dc luxo. para

S. Paulo, a representação carioca que vae
í vizinha capital disputar, pela primeira
voz neste anno, a "Taça Rio-S. Paulo",.
Irstituida pelo Correio da Manhã, cm ioi,.

A nossa representação é a seguinte: —
Noel de Carvalho, vice-presidente -da Liga
Metropolitana; Heitor T,uz, i° sívretario;
Luiz Cardoso, Carlos dc Freitas I.ima, Syl-
vio Vidal, Francisco Tlueno Netto Rubcn

O leilão de hojo
No armazém .1 do Cães do Porto, ser.»

vendidas hoje, ao mcio-ííia, rncriv.dorícá
caídas em commisso, havendo entre outrasí
brinquedos dc papel (jogos) obras não claa-t
sificadas dc cobre, mocliinismos, banheírsí
dc ferro, cortes de filo bordado, oartSes,
postaes, entremeies do filo, gesso em o-braíi
fitas, pannos do lã bordados, álbuns, ccS*
xas de velludo. roupas de cama e dc mesa»
material do ferro para conslrucçOea e vínhtf
esptimanta aAstÍ*.

Em Santa Leopoldina
UM JORNAL EMPASTELADO E

FURTADO
Recebemos o seguinte telegramma :" .VtiiiffT Leopoldina. io — Soldado^

dc policia, chefiados pelo delegado, inu-j
lili/.aram completamente a rctlacçilo o,
officina*. do jornal "O Centro", Cur-
tanilo a importância dc i:ioo$ooo, Ü"
pai ente a respoilsahilidade du-t .iiitori-
tlatlcs estaduacs. — Dr. Amcrico Gas-
parini, redactor secrciario."

OS ItRSiLíaUlHOOS

Suieiilio ile um joven, no
Recife

Recife, 10 — (A. A.) — Suicidou*
se hontem, desfechando um tiro no ou'
vido, o joven Afíorso José -Ninutinho,
auxiliar tia alfaiataria Ferreira.

5G <J REALEJO DE .fAX-.KVl* — .TULES JURY FOLHETIM UO "CORREIO DA MAMIA™ 5»

OS AQUÁRIOS MUaVIOlP-AES

O numero ile visitantes
em julho ultimo

Visitaram o Aquário do Passeio Pu-
blico, durante o mez de julho findo,
:o.6.|3 pessoas, sendo 7.4.14 adultos e
.liog creanças, e o da Quinta da Boa
Vista, for i*.iqi pessoas sendo 9.0*0
adultos e 3.171 creaiiç.-i-.

11 «mmãm% ? OtSSit ¦» pa-—¦¦' '¦' ¦'

A colônia italiana de São
Paulo

que

UMA MANIFKSTAÇAO DE EEGOSIJO
PELA TOMADA DE GORIZIA

S. Paulo, 10 — (A. A.) — Desc-
iantio realizar, hoje. uma grande mani-

í festação de ji?bi!o, pela Imunda de Go-
I í-izia,^ os operários 

'das 
Industrias Re-

] unidas Matr.razzo mandaram -.-.lua com-
i missão entender-se, ucüe sentido, cou

o 3" delegado auxiliar, para ohter a
necessária autorização da policia.

A manifestação realizar-sc-á As A'"-
ras da tarde, reunindo-se o; manifes-
tanies no largo tle S. Francisco.

O pessoal das casas commerciaes ita-
lianas e de outras nacionalidades allia-
-t _ .1.-1. a-a.~.»í«, .1 íll itin a-AK I-,,-,-.». Al'.*""das, uCaia |-..i'..i. aciiucro-ki pruniu^ci

! lambem uma grande manifestação de
S regosijo pelo mesmo motivo. Em vis-
! ta disso, os proprietários das referidas
! casas commerciaes accordavam em en-
| cerrar o expediente ás 2 hor.t* da tar-

de, afim de que os seus empreçados
possam tomar parte na piiiseata civica,
que se realizará ás, .1 horas, sendo o
largo da Misericórdia o ponto escolhi-
dn Dará a reunião dos manifestantes.

Quando se retirava quiz atiimal-o com estas palavras:
Apezar das apparencias, llisse elle, ha o quer que é que mie diz que*. sua nnilher*está viva. 'Espere, senhor, tenha esperanças.

Bcaufort levantou os olhos para o céo. Já não tinha fé!
Que fora feito dc Marcellina?
Sigamol-a agora desde o dia seguinte ao do seu casamento, quando ella

se afastou do marido n'_m accesso dc loucura, reconhecendo depois do
encontro com Daguerre que Bcaufort nem sequer desconfiava do segredo
mortal da sua vida de solteira.

Comprehende-se facilmente a terrível angustia daquella pobre mulher.
Xa carta, confiada a Glou-Glou, ella havia dito tudo e tinha direito paru

acreditar que dali cm diante viveria tranquilla, visto que Pedro acecitava
o acto cousumtmado.

Mas. via-se agora, a carta não lhe chegou ás mãos c. cruel ironia, Heatt-
íort nem mesmo sabia o que significavam as suas palavras,

'Então, a loucura accoinmetteu-a.
Apavorou-a i-rjéa do que entre ambos sc passaria quando regressassem

ao castello, e elle a interrogasse, pedindo-lhe a explicação das suas palavras.
Bcaufort dc certo apertal-a-bia com perguntas.
Marcellina teria que confessar a verdade. Assim seria preciso.
¦E Pedro saberia então que a hnulher que elle julgava casta e pura havia'

abusado indignamente da sua confiança, da sua ingenuidade.
•Ficaria conhecida a sua deshotira,_ a sua vergonha, o seu crime I
F.ra demasiado tarde, para remediar o que estava feito. Demasiado

tarde para elle a expulsar de casa, visto que c sua mulher, visto que cila
tem o direito de usar o seu nome.

Todavia a culpa não era d'e!la, pois que se mostrou honrada na sua
fraqueza, que quiz tomar clara a sua situação aos olhos de Beaufort, e que
pela sua confissão merecia, se não o perdão, se não o esquecimento, pelo
menos a piedade, pelo 'menos a estimai

Não era culpa d'e!la. é verdade: mas, por mais que ella clamasse, Pedro
não que quereria acredital-a.

E eis porque, scmi-louca, ella fugio para se esquivar ás perguntas qui
elle se faria, ao seu olhar pesquizador, á sua cólera, á sua dor, para se es-
quivar sobretudo ao seu desprezo!

¦Entrou n oqiiarlo e cahiu sobre a alcatifa, com uma crise nervosa, terri-
vel. Depois, pensou que o marido poderia apparecer de súbito, ergueu-se, e
lançou um olhar desorientado, cm volta de si. Só lhe restava fugir d'ali!
Nunca mais tornaria a ver quanto a rodeava. 'Em iilrrn vaso de yeneza esta-
vam ainda, seccos, aquelles edchvciss pelos quaes Pedro arriscara a vida.
Xão quiz separar-se d'elles. Conserval-os-hia sempre junta do coração..
Agarrou n'ellcs, escondeu-os no seio. Era áquelle o unico penhor de amor
que levava d'ali. A unica recordação da sua felicidade perdida!... Depois
desceu ;is escaui.-. c atravessou o patco... A -velha !Ann«í ÍMariâ eslúvã
cecupada em outra parte do castello, e em Benavant não havia mais nenhu-
ma criada. Marcellina fugiu sem ser vista.

_ Entrou no grande bosque sombrio <*« velhos pinheiros, onde estaria enü
inais segurança... mas, apezar d'isso, continuou fugindo.

Tinha a imaginação por tal modo excitada que em certas oceasiões pi-
recia-lhe ouvir gritos longínquos.

Marcellina! MarcellinaI
—• E' meu marido, disse ella. Vai Derseíriilr-ine*
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:A Sra. de Lcpilly obedeceu, oltorando.
Eram onze horas.
Bcaufort não apparecia!

ij?assara'nv-se ainda alguns minutos, e cila durante esse.^ minutos vivetí
uma vida inteira! As angustias soffridas envclhecerain-a. Ella acabou por*
não pensar em mais nada, por ficar como que c-m estado dc idiol-isnío, n__si
adormecida, tão magoado tinha o pobre coração.

De repente, ergueu-se soltando um grito e encostou á vidraça a fronte
ardente cm febre.

Alguém caimínhava vagarosamente.
Era Beaufort.

Justo Deus! é elle! Pcr-nic-á perdoado?
O caminhante approximava-se. Marcellina não sc tinha enganado.,

Yiu-o distinetamente, com o ar triste e preocotipado, o rosto mnis pallido
do que de costume. Sem duvida, Pedro tambem não tinha dormido. Parou
diante do portão, tocou a calrrspainha e a criada foi abrir. Elle ciitr-.u nq
jardim c encaminhou-se para o cbalet.

Estou sonhando! disse cila. E' o cansaço e a insomnia! Estou so-
nhando!

Debruçou-se para ver melhor. Entretanto era realmente Beaufort. A
joven poz-se a caminhar agitadamente no quarto, gesticulando com phrcuesi-
para ficar certa dc que não donniia. Quem a stirprehendesse, julgaria que
estava louca.

Volta... Então perdoa!... Volta, então almtt-mc ainda assim c ape-
zar de 'wlò!... Então, é mais generoso e mais nobre do qne os outros ho-
mens! E' pois uni deus; pois bem, é como um deus quo será amado...
Volta, porque é effectivainente elle... volta para mc trazer o perdão, a vida,
o respeito, a felicidade... Oh! Pedro, Pedro, todo o meu sangue, ¦ gotta por
gotta, para te poupar o menor desgosto... para, poupar á tua alfern até a
mais fequena arcocctlpação.

E Marcellina desceu lentamente a escada, com a cabeça entontecid*! como'
se estivesso embriagada. Foi direita ao salão, onde a Sra. de I.epilly e
Beaufort conversavam juntos. Applicou o ouvido antes de entrar, rceeiando
que se fallassc d'ella. Mas não! Os dois conversavam de coisas indiífcrcn-
tes. Beaufort esperava sem duvida que Marcellina chegasse.

Ella apparcceu, baixando a cabeça. Beaufort levantou-se e foi ter com
ella, estendendo-lhe a mão.

Fcdro! exclamou ella. Para toda a laiinha vida! Para toda a minlia
vida! Para toda a minha vida!

Não podia dizer senão aquillo. Tinha a garganta contrahida pela* bigri-
mas. E, aecommettida por novo deliqiiio, cabiria 110 chão se Beaufort a não
amparasse e sustivesse nos braços.

E a Sra. de Lepilly, que contemplava Pedro atravez as suas lagri:r.„*,
murmurou:

E' um homdin mais nobre do que os outros homens. E' justo, tam-
bem, que seja mais feliz.

Beaufort conduziu Marcellina para uma cadeira. Quiz ajoelhar-;* diante
d'ella, mas a joven oppoz-se a isso.

Anciosamentc, cila olhou-o face a face, investigando-lhe o olhar, pro-
curando n'elle qualquer symptoma de amargura, dc desdém, de desprezo...
Mas, o olhar de Beaufort nada mais exprimia além do amor mais profundo
e sincero. Os olhos dc Pedro conto que sorriam illuminado» interior.iicní**.

A

;V.<

a:h



_______________________________________

IIIP'? "_*___» ___*_W**-r

6

¦SPPüa^S
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COMMGRCIO
Rio, ii dc agosto dc 191C.

NOTAS 1)0 DIA
Hoje, á 1 hora da tarde, deverá realizar-

le a assembl.a da .Empresa 'Ualn.aria. do Hio
de Janeiro, c ás 2 lioras da tarde, u do
J..inoc dos Evolucionista-,

INa Superintendência do Serviço de Lim-
peia 'Publica c Particular 'termina hoje, a
1 'hora da tarde, o prazo para o recebimento
de propostas para a acquisição.de uma bom-
ba centrifuga conjugada, com jacto dc ,1 jl-.com motor a vapor conjugado, jora a lan-
cha "Quatro dc Mai_'\

Hoje, á 1 hora da tarde, deverão reunir-
ae os cre.Iorcs da fallcncia H- X.urich Mar-
«jucs & Ç,

ASSEMBLiSAS CONVOCADAS
Companhia Marcenaria Auler, dia 14. ,
Companhia Cervejaria «Brahma, dia 14, as

-_ horas,
Companhia de Avicultura, du 17, as 3

lioras.
Companhia Predial America do Sul, dia

22 ás _ horas. -
. Antônio Jannuz-i, Filhos, c Comp. dia

24. ás 2 horas. , T _
Sociedade Anonyma Estamparia Leão,

dia **<>, ás 3 horas. _ ,
Compauhla listradas do -erro Tcileracs

Bra.ileira (Itêde Sul Mineira.. dia 30.

CAES DO PORTO
Relação doi vapores e embarcações que se achavam atracados ao Ciei do Porta

(na trecho entregue á CompagnU du l'orl) 110 dia 10 de agosto do i.iè, ai io ho-entregue
rai da manhã

EMBAR CAÇÕES

_!__s*, NAÇÃO XOH. O-IÍIVA.-M

CONCORRÊNCIAS _,._,„_,
ANNUNCIAJ-AS

Supcrinlciidcncia do Serviço da..1ilinpc_a
-'ublic.i c Particular, liara ícnuisiç-o dc 45
aros dc borracha massiça para u-.itomovcis,
dia 17, á 1 hom. , ,

Administração dos Correios do_ Estado
do Uio dc Janeiro, para collocação con-
scrvüÇão c reparos das caixas dc collcclas
urbanas, dia 31, ái .1 horas.

listrada dc Perro Central do Urasil, para
a construcção (lc sele carros dc luxo o
transformação de dois carros dc passagci-¦roa. dia 31, au meio-dia.

REUNIÃO DE CREDORES
Mlcticla de II. Leite, dia .... á 1 hora.-
Eollenci.. dc 1'clicissimo Coelho, dia 18, a

11 hora. . , , -, Ar,_
l_l!encia de Agostinho dc bou-a -«ar-

oiucs, dia -'3, á 1 hora.

OAMllIO
liontein este mercado abriu firme; com

os bancos sacando a 12 -'lU- c 12 n|iG d.
c comprando os letras dc cobertura a 1-
" 

!Í<ogo eni Bcgulda 'no inicio dos trabalhos
.onmu-i... geral «uni o íoriiccimciito dc
cambiacs á taxa dc lí • o 11G d.

O llanco do Urasil conservou para os
vales ouro a taxa de ia 2Q\(>.\ d.

A' tarde o mercado enfraqueceu, sendo
íciioa os saques :i i_--i|3-' o 12 n|i<; o.
c .i acquisição do papel .particular a i-- 31-1 d.
e 12 23IJ.1 d. .. ,Os ne_ocios conhecidos foram rcgularcs,
ícchanilo o mercado cm c.lnta, com saques
a 12 :¦ 11.1 _• o 12 n|ilí d. c iiiiiIi'.'iro ííira
;is letras do cobertura a 12 _|.| d.

Foram affixadas nas lahcllas dos ban-

Londres i'S|S 12 lih-
Paris íf'... Sobo
Hamburgo $.35 .MS

A' vista : ._¦ ,
..uiidieí -MiS 1= flj
l*..i. SoSj ¦> so'-4
Hamburgo f-7-lo .'73?
Itália. . f'47 .OS»
1'ortugnl ''5870 3S020
Nova Vorli 4$o(io 4.110.
Montevidéo .1Í100 4*230'Hespanha $8--l ** i8*8
Uueuos Alies i$.oo i!>?20

TC.Isia $l'' !>.!>°
Vales do café U#3 $C8s
Vaies ouro -í'68

•I.KTUAS 110 'mÜSOURO
As letras «papel foram coladas ao rebate

<1_ S nor cento, .-ficando com vendedores
<lc 7 il- a B por cento c compradores dc
8 a 8 i|j por cento.

Os negócios divulgados -careceram de In-
ter esse.'

MURAS
Vendedores a 10.700 c compradores a

io$5oo, mas negócios conhecidos.

í. carvão

3
4

S-5
5

8-6
7)

TV.r. sn.*
p. .10
P. 1.0

10
P. II

II
13

. Iíi
17
18

P. Mauá

Vapor.....
Vapor....,

Vapor
Chatas....
Vapor
Chatas...,
Chatas....

Chatas....
Chatas....

Vapor
Vapor
Vapor
Vapor....,

Vapor
Vapor

Chatas.'...
Vapor

Norueguês
Norucgucz

Americano
Nacionaci ,
France. .
Nacionaci ,
Nacionaes

Nacionaes
Nacionaes

Nacional.
Nacional •
Nacional •
Nacional ¦

Nacional •
Inglc. . .

Nacionaes
Nacional

"Wascana"
"Bayard"

"Califórnia'...,
Diversas"Am. Jauraguibcrry.í.
Diversas.,.....,
Diversas

Diversas
Diversas
"Carango.:.'*
"Planeta*
"Philadelphia"
"CubataQ"

."G.iahyba*"Canova".

Diversas" Kio dc Janeiro".,.,

Vago.
Dcsc. de carvão.
Desc algodão (v|g.

para o arm. 3).
Desc. carvão,
C|c. do "Jungahovcd

Clc. do "Itaqui".
C|c. do "Cordova".
Dcsc. ds gcn, da
rob. H.)

Exp. de manganer.
Clc, de div. vapores.
Vago,
Cabotagem.
Cabotagem.
Cabotagem.
Desc. de trigo,
Vago.•Rec. couros.
Kcc. couros.
Vago.
Desc de bagagem.
Trans. de ipassagers.

Lage Irmãos communicanvnoB pile ai
si.as cotações rie cafú são as seguintes:

roa is KU.OS

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I

I0$400
10$IOO
o$8oo
.,50°
t)$200
8Í800
8.4oo

PINTO, hovm & c.
Rua Fioriano Peixoto, 174 —" Pret-

tam a. melhore* -i.ntai de café.

SANTOS
Eni o:
líntratlas: 47-456 paccas.
Desde i( : 387,7G9 saccas,
Mediu: 43.08* saccas.
Saídas: 19.7.10 saecas.
Existência: i...(>7.-.5-. saccas.
Preço l.or 10 kilos: ¦.'.S750.
Posição do mercado: icstavcl.

ASSUCAR
l-.tUrni_.-_j6 cm g: .t.8_:_! saccos,
Desde 1": 46,348 .lhos.
Saldas cm <>: 4.411 saccos,
Desde 1": 61.801; ditos.
I.xisieiiciü cm 10, de tarde

S-.CCOS.
rosição d- mercado: .eslavo).

cotv.coiís
Branco crystal
Crystal amarello
üfascavo
Branco, 3a SOrlc
Jlascavinho

5'0

$570 a $o_o
S5.10 a $551.
Sl-o a $.150
$670 a $690
$5oa a $550

Caixa de Conversão
rORTO A o.

,São quem mellinr n([io pagam —
AVENIDA RIO 'BRANCO 49 « 5*.

O A'PE'
MOVIMKNTO DÜ MlvRCADO„¦Kilot Saccas

Ivxlstcncia cm 8. dc tarde. . ¦ 203.137
iÜntrallas cm o:

lí. l>, Central.
l'„ V, I,e.poldiiia.

i.l'.í=i
40.fi.o

Total. ...........
I'!mbar«iues --m q:

15, Unidas, ....-• 4..'a
Caho  3-:l?-l
U. da Prata <t">>

9. OIT

_14.148

146

V.xisleiuia cm Q. de :tardc. .... '"<> "°%
Hntraram, üesJc o dia 1 <le julho ale

liontein -11.311 saccas, ,c «mbi-xuai. cm
egual periodo 100.i6d dilas..

Jlonttiii. este mercado nbnu cr.lmo. com
pouca procura o poucos lotes expostos _«
wiula, lendo sido cffectiiailas. de manha,
transaeções dc 4.002 isacws. ria base dc
g5_oo a arroba, ocloUvoo 7* . .

A' 
' 
larde. foram realizado; negócios tle

corca de 7.8no saccas, ao mesmo preço, da
abertura, fcchaiído o mercado em pobtçno
firme. ,, , , .

A llolsa ile Nova ^orl; abriu com e a 4
pontos de alia.

Passaram por Junili.thy 4^.pnn saccas, c
entraram por cabotoitcm _..6* dila..

.'.......•• qSuoo
....... 0$3-0

íi 8$8ir>
,, , 8Í400

«ILVA IilMA. RIBBIIIO & O.
Rua Maieclml Fioriano Tuixoto, 46.

Únicos que prestara lioas contas dc café.

A Agencia Geral d«o Cooperativas do
Estado de Minas cominiinico as seguintes
cotações àt ^'c por ií 1cí'.m:

ALGODÃO
l.ntrndas em o- 4Pí» fardos,
Desde i": 6.942 ditos.
Saidas em 0: 5G9 fardos.
Desde 1": 3/-H-5 ditos.
l-.xistci.cia cm 10, de tarde: 9.70^ fardos,
rosiçãu do mercada: paralysado,

COTAÇÕES
Pernambuco Nominal
11. G. do Norlc Nominal
Parahyba Nominal

.-OJ.SA
lionteni, a ftôlsu futiccionoti aetiva, tendo

siilo efiectuadu regular íuimero dc nego-
cios.

.As apólices Cernes, as -Populares, as
acções da Uede ..Mineira e as üo .'llanco
.Mercantil, ficaram sustentadas; as da '1*,'P.
Minas S. Jeronymo, as das Docas du (Bahia
c as das Loterias, niiiuilidas; .as apólices
do .0. do Tliesoiiro, as <la C. de C dc
Ferro e «s Mineira
ipaes, firme-.

'frouxas,

VLNliAS

Typos

Ciíéa do su! c
oeste de Minas

CaTís lie oiilras
proccdcíiciaa

'l Csmraum Cor I Commum Cor

iij.o.0 o 'ir.ijil Il$0-9 a nSi.lt
.( iofó.1 a .10.7.JÍ HÍS6--I o lofyi.l
.1 io.2ia.-a 10S31S io$-t- o i"S.u5

I <i$Soi a 9$*)o.] o.o.", a _$.ofi
. oll^ü ó$lo8| o..fi'' 1. 'i5i__.

Observações
Mercado: firme.
Cambio: 12 i6|i(i, frour.*,.

(.is cafés americanos nclitun-sc .deprecia-
dós düíiilo menos das colações :ic*mn e ní
Hiialldaiks ocima dc 7 não aeonipanhiin rela-
tivamcnte.

t\p olides:
Geraes dc 501,$, 1,1
Iiiias dc 1:000., 1, 4, '. Si a. .
Ditas idem, i, i, v, a. , . •
Ditas idem, _., io, t$, 20, a. »
C. (le di. de Perro, __, n. . . .
Ditas 'ilem, 

4, 2, 3, 6, 10, -'o,
.-, 

C. do Thesouro, dc -00$, 2, a
Dilas idem, dc 1 :oooS, 2, 3, a, .
Ditas idem, 2, 13, 20, .24, u. . •
Ditas idem, 40, ,->
Ditas idem, cljuros dc 14 dc ju-

Uio eni deante, 6o, n. . , .
Municipaes de £ 20, -port., 5, a
Ditas dc ipoí, port., 2, 0. . .
Ditas nom., so, .0.
Ditas de I_i4, port., 2, 5, 2, .%
li. .de Jn>-i_3 Geraes; dc 1:00o.,

1, a. . . 
IÍ. do Rio (4 o|u), 9, a. . .
Dilas idem, 1, 10, 17, T. -'o,

35, a. ......... •
Dilas idem, cx-juros, 3, a. , .

Bancos:
Mercantil, 100, ¦_,....., .•

Companhias;
Loterias N. do Urasil, 100, a. .
Rcilc '.Mineira, 100, 11
K. I'. Noroeste, 100, o, .. .. .
Dilas idem, 'S»o v|c. 30 dias,
Docas dc Santos. 110111., 15, a. ,
Brasileira dc Carnes Conserva-

tias, 100, 200, 
JJcbentitrcs:

T-tu Sfccarlco, 30, 
Docas de Santo?, 30, 40, 40,

2o, 50. ¦
Ditas idem, 30, 4n, 

Confiança. • . . »
Ar^os t, .
União doa Prçprieta*
rios

Varegistas ....
Cruzeiro do Sul. .
Integridade. . • -4
.liuleiimizadora . , .

listradas dâ Ptrroy
91; S. Jeronymo, 

',
•Noroeste
Goyaz. ¦ . , , t
Itedti Mineira. . .
Norte do Iira_.il,- , •

C. de Tecidos:
Jlrasil Industrial . _
S. liclix
At Fluminense »¦ •¦
Alliança . . . . -.;
Corcovado. . . . *
Metropolitana. . , ,
P. Industrial. . . .
•S. P. de Alcântara
America 1'abril . ,
Ksp.erança ....
Carioca
Confiança Industrial
Cometa _•

C. Diversas:
Docas da Bahia . .
!D. de 'Santos, nom.
Dilas 00 port. . .
T.otcrias
T c Carruagens. ,
T. c Carruagens. .
Centros Pastoris . .
União
Casa Colombo . . .
Carbureto de cálcio
Melli. do -daranÍL-io
I!. de Cornes Conser-
vadtts

Hívisèatiç-a . . . ,
Debentures:

C lírahmaj . • •
Docas de Sanlos. •
Tec. Magecnse. . .
America (.'abril, . .
T. e Carruagens.. •
Confiança Industrial
Brasil Industrial. .
Tecidos Carioca , .
Prop. Universal . .
Centros Pastoris . .
Tecidos Botafogo . ,
Usinas Nacionaes .
Mercado Municipal
Tecidos Alliança , .
Alaniif. ¦Fluminense
Prog. Industrial. .
Industrial (Mineira, .
Lu_ Stearlco . . .
Banco União. , . .
Uabril Paulistanat .
America Fabril. . .
Tijuca
S. Helena . , ,

Letras :
11. C. Ií. M. Geraes
Santo Alcixo . . .

90$000
cjooÇooo

ijojooo

90)000
US$000

2f)$Q00
45.000

30$000
i4$ooo

iS5$ooo

8.-(ooo
I3.s3ooo

i;o$ooo
_00$'lüO
3OO$000

í.l$ono
450$üuu

13Í000
90Í000

8$ooo

1 :ooo$ooo

lOSSÓOO
I_*_)$QÜO

_o3$ooo
u.-íSooo
i'0j$00U

I90$ooo

200$ÜO0

190^000

dem; 26 ditai. _ ordooii *13 oliUa, a Que!-
roa Moreira; 27 ditas, a Couto; 55 altas,
o Pring. Torres; 178 ditas, a Zcnha Ra-
mos; 260 ditas, a Thomaz da Silva; 88 di-
tas, a Álvaro Barroso; 70 ditas, a Siauei-.
ra Vciira; 12 ditas, o Álvaro -arroso: ao.
ditas, a Queiroz Moreira; ioo saccos de
feijão, a Pring. Torres; 100 ditos, a Su
queira Veiga; 10 oditos. ao -mesmo; ioo di-
tos. a Thomaz da Silva; 40 ditos, à Alva;
10 Barroso; 4a ditos, a Couto; 40 sacco,
de arroz, a 'Siqueira Veiga; 40 ditos, a
Álvaro Barroso; 40 ditos, a Couto; 48 dl-
tos, a Zcnha Kamos; 9 iacás de carnes, a
Pring. Torres; 24 ditos, a Siqueira Vcigii,
11 ditos, a Álvaro llarroso; 5 ditos, a Cas-
par llibeiro; 3 "flttos, a Couto; 17 ditos, a
Pring. Torres; 45 ditos, a _C_om__ da
Silva; 29 ditos, a Álvaro Barroso; 6 ditos,
a Gaspar Ribeiro; 16 ditos, a Álvaro Bar-
roso; 20 ditos, fi Zcnlia Ramos; ioo eaccos
de polvilho, a A. X. Alliadas; 100 ditos,
a Belli; so ditos, a Álvaro Barroso; 15
saccos de assucar, ao mesmo; 7 ditos, a
Thomaz da Silva; 45 ditos, a Siqueira Vei-
ga; 34 jacas do toucinho, a Álvaro Bar-
roso ;ií latas dc oleo, a A. Castro; 20
caixas dc mel, a Pring. Torres; O5 caixas
dc banha, a Archanjo Hugo; 20 ditas, a
J. P. Ponseca; 25 ditas, a .M. Soares Mon-
teiro; 30 ditas, a Teixeira Borges; 50 di-
tai. a S. Fernandes; 30. ditas, a bouza;
65 ditas, a Scndas; 30 ditas, a A. Peixoto;
20 ditas, u M. J. Pernandes; 70 dita., a
Arch. Hugo; 10 caixas de lingüiças, ao
mesmo; 2 caixas dc carnes, ao mesmo; 84
caixas de manteiga, ao mesmo; Co caixas
de banha, a M. C. Pinto; 100 sacco) de
arroz, a Marques Silva; 100 ditos, a Ouei-
roz Moreira; ioo ditos, a Couto; 155 ditos,
a Tbomaz da Silva; 100 ditos, a Ileraclito.
.14 caixas dc carnes, o Arch. Hugo; 48
dilas, a Almeida Sicmann; 8 caixai dc
lingüiças; ao mesmo; i dc toucinho, idein;

Central do Brasil (S. Diogo); 3 laias e
,1 caixas de manteiga, á í,citcrta Modc-
lo; 41 caixas, a Caldas Bastos; 40 latas, á
I_,u:tcria Boi; 3°. a Asceução Santos; 16.
a Brandão Alves; 40, a J. Alves Ribeiro;
40, a Guimarães Irmão; 14, a Caldas Bas*
tos; 6, a Pinto Lopes* io, a A. Amarante;
42, a Marques Sampaio; 8, a Torres J-teco;
12. a Albino Duarte; 40, a ]anot & C;
50. a A. 11. Oliveira; C, a Guimarães Limai
20, a Corrêa Vasqucs; 17. a Damasio &
<!.; 2 caixas, a Pereira Almeida; 31 latas,
a li. Albuquerque: 3o, a Teixeira Domes;
21 caixas, a Caldas Bastos; i-i latas, a Pin-
to npcLs; 8 jacas dc oucijos, a João da
Cunha; 7, a Álvaro Barroso; 0. a João da
Cunha; 4 caixas, a J. A. Souza; -10 ja-
cás, a Damasio & C.; 3, a João da Cunha;
a a Gaspar Kibeiro; 4, a,Pinto Lopes; ,5,a Ascenç.io Santos; 6 iacás e 2 cestos tle
carnes, a Coelho Duarte; 1 jaca a Pereira
Pinlo; 5, a Ranialho Torres & C; 7, no
mesmo; 6 saccos, a Brandão Alves; io ja-
cás de toucinho, a Caldas Bastos; 115 sae*
cos dc batatas, a Ranialho Torres; 100, a
Macedo Silva; 200 unartolas de sebo. á
ordem; i caixa .dc manteiga, a Dnj.eyrat;
1, a V. Scura; 20* latas, a I.cugrt.ber; 11,
a Pereira Almeida; 38 a Pinto Lopes; 10,
a Souza; 109, a Teixeira Borges; ,i. n Adol-

23*000 pho Schmidt; 3, ao mesmo; 4 ao mesmo;
^|0$ooo 71, a Teixeira Carlos; * a Lobato; 2, a
4lo$ooo Arthur; 20, a Pernandes; 6. .. A. 1,. C;

i^$_5o .*., a M. Mello; i iacá dc queijo, a Simões;
6o$ooo _ ao mesmo; 2, a Alvos; 3. a Carlos; g,
7$"oo A ordem; 2, a Christovão; i-, a Tei-

i-$ooo I xeira Carlos; 17, a Torres líego ;

_3$ooo
850.000

110.000
1.5.000'

55$ooo
10)000

_7$ooo
4_$000
-S.000
37$300

i;o$ooo
32.000

120$000
j65$ooo
iCo$ooo
170$000
_6n$ooo
•_00$OílO
]-.C$000
1_0$000
1_0$000

_6o$ooo
30Ò$o6o
_:jo$ooo

.|Ü$UOO

100?OOü

I90$fH_0
202$500
1IÚÍ0O0

iSo$ooo

iSòSòoo
¦ifioíooo
107.00(1
.ooS'JO'i
100$0l)Ü
[825000
!01$500
i8S$üoo
i_o$opo
(90*000
190$udo
i6o?ooo
íii)$()0f|
35$ooo

nj5$ooo
I70$ÓÒ0

ii:.-;$ooo

Geraes de 1:100$. .
Ivinp. de 1903, . ,
Uilo de 1909. • •
Dito du 1915. • •
Dito de K112, . .
Dim dn 1911." . .
Judiciarias . . . .
K. do lí:o Í4 oío)
F. do Rio, de soo.,
nom

Dito dc 500$, port.
iDilo Minas Geraes
Dito do li. Santo
Municip. do 190G .
Pilo, nom
Ditas dc i.i4. port.
Pitas nom
Ditas ile ioi'.|. • •
Dilua dc 190-I,

Bancos:
Commercial. • -
[Icasll
Lavoura,, • • •
Comnicrcio, . .
."acionai Brasil ,
Mercantil. • •

C. dc Seguros-
Brasil. ....
Garantia * . -
Minerva . . •

OFFFJSXA3
Soo^ooo
Sí)7$I)00

port

¦*7_$uoo

7?2?000

7fi5$000So$ooo

775.000

197Ç000
318$ooo

|$0$000
1115$ 000

2I0$000

Muni-

¦*6ò$ooo
7985000
7--)0$000
«00.000
77-íooo

774$000
7$o$ouo
770$ooo
77_$ooo
774$ooo

768$ono
3165000
if)6$ooo
:198.00o
192.000

77;$ooc
79.500

So$oao
7_foao

_o4$ooo

i2S500
,l8$500
40$oòo,
45$000
450$ooo

¦io:?ooo

iflo$ooo

_0_!$f.OO
202.500

709$t)OO
_go$ooo
77i$ono
77ü$üoo
78ÒÍOOO
76,i$ooo

7_$ooo

4io$ooo
.piSooo
7705000
íiooíooo
1965500
i9_$iioo
iojSooo
I94$OQO

3i6$ooo

I50$ono
JDlSoOO
.-..$500
I5S$ooO
I75SCOO
2111 $U00

_?oSiino
30(i$ooo

ALFÂNDEGA DO TÍIO 'DE
líenda arrecadada hontem:

lljm ouro
dim papel , ,

102$000
1 íoÇooo

JAXP.IRO

p.|:o30$9'3l3S:i70.5do

Total. ..... 233:2015323
Renda arrecadada de i"a io

corrente -,.05S:o_o$ii70
Um egual periodo de i.ij 1.455:73651248

Diífcrença a maior cm 191G fio--:2S.|$i3i

Kl-Cl-BI-DORIA DK MIXAS
.Arrecadação do dia io. . if)í848$034
iDc 1 a 10 iCfi:958$3_ll
_5m «egual período do anno
•passado iÇi :.t7ó$-íf>-

MANTEIGAS FINAS,
analysadaS, marcas de inlcira garantia
e superiores, na casa Pinto, Lopes &
Crmp., depositaria de imporlanlcs fa-
liricantc. do Estado dc Minas. Rua Ma-
rechal Fioriano, 174. Teleplione, 3Í06.

MANIFESTO m -MPOUTArao
Pelo vapor norueguçj! "Ra.w.rd". dc No-

va O riço na — Carga recebida: 400 fardos
de - alííodâo, a Zenha Kamos; 600, 110
-Moinho Inglcz; -.700, a Francisco O. Pe-
drosa; 350. a \V. II. (lracc; 1.000, n
Victor Utílaender e 10 caixas dc parafina,a M. Motla.

1'elo vapor nacional "Ca;iivary", dos;por-
lo*. do sul — Carga recebida: C52 saccos
de .(arinha, n Castro Silva; 500, n Cunha
Carneiro: i .000, a Barbosa Albuquerque;
798. a Siqueira Veiga; 255 fardos de alfa-
fa e .*.oo saccos de farinha, a GuÍmarfte-8
Irmãft; t.,ooo, o Kcrraz Irmão; .1 rolos
dc couro a llrcissai?; 100 fardos de alfa*
fa, a O. X. Aluadas; s, a .1. .urgttcns;Ck\i saccos de arroz, ti rerraz Irmão; suo
dt farinha. 5°° dc fciítão, 150 de polvilho,1.300 dc farinha, 1.806 de arroz e 1.65b
fardo sda nlfafa, á ordem.

Pc*o vapor nacional "Ilragança", do Ií-ío
da Krath —- Carga recebida: 1 caixa de
couro, a Antônio S. Rocha; 300 fardos
íij xarque, a Augusto -Constante; .-. caixas¦ujod op booous 901 '0(|3_ op i|sSS 'ojuoo ap
1.074 fardos dc xarque, 8.Soo saccos dc
farinha dc trigo, á ordem.

Pelo vapor nacional "Anna", dc t,aguua
c escalas —- Carga recebida: S3 saccos de
anoz c .-. de sanga. a «Si(|ueira; 350 de
velas, a ílcrm Stolt/; 3.1 rolos dc sola a
1', JI,/WoUhcr; _S, n Antônio S. Kuclia;
IOO caixas de manteiga, h ordem; .,, sae-
ços de polvilho, a S. Maior; 40 dc nozes,
a S.^ Uarboso; 10 roloa de sola, a QueirozM'.reira; r\-; saccos dc assucar c 50 dc
feijão, a Zenha liamos: 11 caixas dc cer-
veja, a P. Monteiro; 20 de queijos, á or-
dera; 1 dc cigarros, n M. C. Pinto; i
ile taboinhas, «1 Albano de Cirvailio ;
7-* ca_Í\a:i dc banha, .*. .Siqueira Veiga; 27
diin-,' .'. Álvaro llarroso; 25 ditas, á or*"io: <iR ditas, á or-

i6$ooo dem; 2 ditas, á ordem; 40 dÍL.i;,

36 latas de miuiteiga, a Pinto -tones; ioo
dilas, a Alberto Amarante; it>t ditas, a.
Alves Irmão; 10 caixas, á I.eiteria 'Modelo;
-i latas, a P. I,. onlora; _.| caixas, a Cui-
inarãcs Irmão; 3 ditas, a Damasio & C;

ditas, a -Gasixir 1'iljcfro; io ditas, a.Vcr-
reira Silva; 00 ditas, a Alberto lí. Vor.g;
111 dilas, a il-rancisco Í''ernandes; 5-1 ditas,
i Companhia lí. I.ncticitiios; 8o ditas, it
mesma; Si ditas, á mesma; 53 dita*, á
mesma; 38 ditas, a Joaquim A. Ribeiro;
130 caixas dc queijos, o Alherto 8. Vonç;

jacas, a .oão Cunha; fi ditos, a M. 1'.
Alves; 10 ditos, a Ferrai Irmão; 5 ditos,
a J. Kibeiro; 9 ditos, a João.Cunha: S.eai-
xas, a Teixeira Carlos; 26 jacis, A Com-
panhia lt. l,*acticiuiosj 4 ditos, -a Alves Ir*
mão; í ditos, aos mesmos; 5 ditos, .1 das*
par Ribeiro; 4 ditos, a Medeiros -tocha;
7 ditos, n Corrêa Vasqucs; G ditos, a
Si. 'F. Alves; 12 ditos, no mesmo; 8 tlitos,'
a. João Cunha; 4 ditos, ao onesmo; 8 ditos,
a 'Gaspar Ribeiro; - dilos dc carne, a Mar-
tins Saraiva; 2 ditos, n tinia 1'. Athayde;
7 ditos, a Ferraz Irmão; lo fardos idem,
a Alberto Amarante; 7 ditos, a A. Schuiidt;
13 ditos, a Coelho Duarte; 4 ditos, a 'Si-
queira & C* 1 jaci idem, a J. Ribeiro;

cestos idem, o Ferreira Cabral; _ 12 far-
dos Idem, a Coelho Duarte; 13 jac-is idem,
a Almeida Sicuiaun; 8 ditns, a Marques

C; i_ dilos, n Ferraz Irmão; 2 ditos
de miúdos, aos mesmos; 11 ditos dc tou-
(..niio, aos mesmos; io dilos, «a Almeida
Sicmai',1-, 10 ditos, n Marques d C.;,i9
ditos, a Ilcncv, Irmão; 18 ditos, a lei-
xeira Horgcs; 4 dilos, a A. Schmidt; 12
ililos, 110 mesmo; 36 caixas dc batatas, ao
mesmo; ,v> ditas, ao -mesmo; 13- ditas, ao
mesmo: ,17 ditns. 110 inesiiio; 120 oliias, a
Dias Itamallio; 28 dilas, ao mesmo; 12 di-
Ias, a Teixeira Horgcs; 2 ditas, ao -mesmo;
\2 jacas, ao mesmo; 42 caixas, ao mesmo;
90 ditas, .1 Dias Ranialho; 5 ditas, a C. Pc-
reira Silva: 29 ditas, a João Cunha; 210
saccos, a Uatuálho Torres; 53 caixas dc
banha, a /íenha Ramos; 1 jaci, a li. Al-
liuquerque; 3 cngr.id*idos, a Angclino -Si-
mões; 3 cestos de presuntos, a "Ferreira Ca-
bral; 77 qunrtolas de sebo, C, Campos;
t engradados dc niaiiteiiia. n C. Vasques;
2 latas, a Arthuri 3 a R. Lima; 3, u Lei-
Imia Modelo; fi. a Julio -Barbosa; 30, a
Alberto Amarante; 1 engradado, a Case-
miro Pinto; 1, n Marinho Pinto; 3 latas, a
U, IJ.; 20, a Torres Sc Rego; _8, a Tinto
i.opes; O jacas dc queijos. 11 O. K.; 10,
a Vieira; 4, a M. Koelia; 8. a D. & Ç.;
7. a 1. II.J 4. a João da Cunha; 4. a Cor-
rêa; 

'i-, 
a M. 1*. Alves; .. á ordem; 4.

a A. ííarroso; ro, a U. H.; 5. a C, Vi'í
1, a C. V.; 10, a J. Ribeiro: 12. a Teixci-
ra Carlos; q. a Guimarães Irmão; 8, .a
Gaspar Ribeiro; 40, n João Cunha; 16, n
Teixeira Carlos; (i, n V. Martins; 5. a
Marinho Pinto; ;. a A. 1'.; 2. o A. Ro-
cha; j, a M. Rocha! ¦> a Alves irmão;
.1 a João Cunha; '. a A. llarroso; 3. a
Martins Saraiva; .1. a Gasoar Ribeiro; 4,
a Damasio & C; .1. a Teixeira Carlos; 4.
a Gaspar Ribeiro; .., a Nunes: O 11 J.
M. Andrade; 4. a Corrêa Vasques; 3,
ao mesmo; 4. a S. Lima; 2. a Couto is
C.j 3 a Barbosa Albtiiiu.rquc; 4. a> Gas.
nar Ribeiro; 3 de carne, n A. L. F.i «•
á ordo-.n; 2, a II. S. ordem; 2. a O. or-
dem: 2. a P. C. ordem; 6. a Teixeira Bor-
j;cs. (i dc toucinho, a II. 'S. ordem; (i,
,-i G, ordem; 7 a E. ordem; 2. a T- ordem;
6 a P. G. ordem: 10, a C. or.lom; 10,
n P. ordem; 10. n A. ordem; 6. a Muardo
Griió;-' (lc mocotús. a T. orilcin; 1 do lon-
núiças. ,a Cal.Ias llastos; -1 caixas dc requei-
:ão a Cruz ii Irmân; 1. a M. Carvalho;, 1,
a llr.-.ca; 10 laias de biscoitos, a J. (."_;
2. a 11. Daniel: 2. a Z. Ferreira; 2 a Roçbn;
12 iacás dc queijos, a J. C.; 12 ditos,

a T. R.; 13 ilit.!", a Rocha; 6 ditos, n
I. ('.: 7 ditos, a J. C; in dilos. a D. C.-|

d ditos, a I-. C; 226 ditos, n Torres Ue-
en; 4 t!ilo.« ti 1'.; .1 ditos, a M. R.; 7
ililos. a P. A.; 4 dilos. a Corrêa; .3 ai-
tos. a Alves: 2 tlitos, ,. Corrêa; 1 duo, a
Alves: 12 ditos, a C. Vasqucs; 5 ditos, a
Teixeira Carlos; 12 dilos, a tiaspar Iti-
heiro; .1 ditos, a Alves; 17 ditos, a João
da Cunha; 5 ditos, a C. Vasques; 1. (lilcí,
an mesmo: 22 dilos, a Saraiva; 4 dilos, ti
Teixeira Carlos; 2 ditos, a Barreto; 5 di-
tns, ,-1 Daniazio:; 14 dilos, a João da Cunha;
: ililos, n M. Rocha; .1 dilos, a João da
Cuulia: .1 ditos, a C. Vasqucs; 2 ditos, a
C. Carneiro; .1 dilos, a Gaspar Ribeiro; 4
diio. a A. Sanlos; 11 ditos, ao mesmo:
fi ditos, n M. Saraiva: (i dito;, n João «li
Cunha; 2 ditos, n Antunes; 1 jaca de
.;irue, a Ramalho: 1 ceslo de lingüiças, a
Duarte; 1 cnsrndndo de fubá, n Loelliri;
1 jaca d» toiic!-'">. a Annibal; 1 engradado

de lingitiçít-, a Date»

Alfredo Maia — Carga recebida: 10 cai-
soai de onatiteiga, á ordem; 18 ditai, a
Coelho Duarte; i5 jacas de queijos, a 3.
ííariz; 4 ditos, o Álvaro Barroso; 4 ui(osi
a S. Marit; s ditos, a Guimarães Irmão;
.6 saccos de feijão, a Benevides irmão; 14
aitoj. a Avellar; 28 ditos, a B. Martins;
13 ditos, a Ferraz Irmão; 18 jacas de qucl-
jos, o Coelho Duarte; 6 ditos, a S. Liuia
.Ribeiro; 4 ditos, o CocBio Duarte; 4 jacas
de toucinho, a S. Mariz; 2 ditos, a Coç-
Jho Duarte; 2 ditos, a Joaquim A. , RI-
heiro; .a de .carnes, a Pereira Almeida ;

Pela estação Marítima — Carga reoebida:
151 saccos dc feijão, á ordem; 38 ditos,
a IJenn Stoltz; 20 ditos, a Victor Ardito;
20 ditos, a Agostinho, Dent: 75 ditos,, a
B. ordem; 113 ditos, o Christovão '."cre-i
¦110 ditos, a llordeaux* 84 ditos, a Siqueira
Veiga; 165 ditos, a M. >S. -Moreira; Cs
ditos, o Zcnha Ramos; ioo ditos, a C. Saad
Filho; 11 ditos, a A. L. Ferraz; So ditos,
a Joaquim A. Ribeiro; 22 ditos, a Torres
Rego; _ ditos, o li. Albuquerque! 20 ditos,
a Caldas Bastos; 13 iktos, a Gaspar. Ri-
beiro; 70 ditos, a Ilerm Stoltz; 25 ditos,
a Almeida Sicmann; 13 ditos, a A. Schmidt;
8 ditos, ao mesmo; 20 ditos, ao mesmo;
15 ditos, ao mesmo; 17 ditos, a Dias Ka-
malho; ifi ditos, a Teixeira -lorgcs; ,4°
ditos, a «Cascmiro (Pinto; 40 ditos, a Prista
& C; 64 ditos, a Siqueira í_ C; 4 ditos,
a Avellar & C.J 40 ditos, .1 illrandão Al-
ves: 194 dilos, a Coelho Duarte; 4 ditos,
a Octavio; ,14 ditos, a Pcreica Almeida;
150 ditos, a Ferraz Irmão; 15 ditos, a Cos-
ta Pinto; 25 ditos, a Zcnha Ramos; 60 di-
tos, ao -mesmo; 4o ditos, a J. 'F, ordem;
26 ditos, a Albano Carvalho; 50 ditos, a
Teixeira Borges; 1 dito, ao mesmo; 50 di*
tos, a Angelvio ¦.•raifies; 35 ditos, a Ucne-
videa Irmão; 30 ditos de arroz, a A.
Schmidt; 30 ditos, a Antônio Garcia; 50
ditos, a Souto St C; 100 ditos, a C. Mo-
raes; 50 ditos, a M, dotiçalves; 100 ditos,
a Fernandes Moreira; 4Gb ditos, ú order»;
100 ditos, n Teixeira Carlos; 50 ditos, a
Fernandes 'Soares; 70 dilos, a M. F. C
Bastos; 8 ditos, a Octavio; 50 ditos, a Ha-•iliael; 40 ditos, 15 onJcm; 50 ditos, a
A. ordem; 75 ditos, a JI. ordem; 20 dilos,
a C. Almeida: 20 ditos, a .1. M.. IFerreira;
104 ditos, a II. Machado; 150 ditos, a Mc.
Kinlay; 250 ditos, a Oliveira L. Silva;
3S ditos dc milho, a Guiuiarães lrmã_; 50
ditos, a Ferraz Irmão; 25 ditos, a A. Foi-
lery Jc C: ,3. ditos, _ Cruz Vieira; 50
ditos, a -Guimarães Irmão; 50 ditos, a
Dias Garcia ; 35 ditos, ao íies.uo ;
13 saccos <le milho, n lí. A. Garcez; 23
dilos, á ordem; 511 ditos, a T. Martins;
240 ditos, a -C. Fernandes; 20 saccos de
arroz, a Miguel Angela; 50 saccos dc iiíi-.cn-
doiin. a «Soares'Cunha; 50 ditos, a Macedo
Kibeiro; 3S0 saccos dc farinha, a A. or-
dem; 6 saccos de canglca, a Pernandes Mo-
reira; ioo saccos dc sementes, a Ag. Pra-
tica; -oo ditos, no Ministério da Agrlcültn-
ra; 10 saccos dc favas, a J. M. ordem;
co saccos de polvilho, a -0. l-.od.ij.. Tito;
_c caixas de polvilho, a C, Coutinho; ;*<»
ditas, a W. 11.; 259 fardos de nlíafu, a
S. Lavrador; 193 ditos, o II. Steliz; 230
dilos, a Caslro Silva; 4 vagons de couros,
a J. Meyer; 1248 ditos, 11 H. KalkuIU;
96 (piartolus dc sebo, ao mesmo; 4S rolos
de sola, a Cruz C. Carvalho; 1.536 volu-
mes dc papel, á Companhia I. ltacolòmy;
14 rolos de papel, a D, Zappa. 10 fardos
de ipaiielj á Cas'.i Prátt) 3 caixas de papel
de cigarros, n J. Jurguues; 724 lialas de
papel á Companhia I. Tacolomy; í-5 far*
dos de xarque, a Vieira Monteiro; 8 ditos,
a Gtiimarães Irmão; 50 ditos, n M. Pitina;
3o dilos, a John. Moore; 2 ditos, n Pereira
Carvalho; - iacás dc carne, a' Ucuevidcü
Irmão;; i caixa do presuntos, a Wolk; 50
latas de doces, a M. A. !l,o.cs; 1 dita, a
P, J. Pereira; li volumes do doces, a V.
II. Carvalho; 5 engradados dc biscoutos,
a Fonseca Hermanyj 45 caixas de biscoutos,
a Fonseca; ^60 caixas de cerveja, a Con*
Calves Zcnha; 2340 caixas de sabão, n 1.
R. V. Matarazzo; 1 caixa de lamparinas, ti
A. Gomes; i sacco de olhos, n Th. Perci-
ra; 17 volumes dc fumo, a Carvalha!; 13
rolos do fumo, ti A, 1'. Sá; 2 fardos de
fumo, a Vieira -,iiua; 2. pacotes dc íumo,
a Sr. Machado; 30 t\ Benevides Irmão ;

Pela B, de Ferro Leouoldiua. Carga rc-
cebtda: ai sacros dc milho, a Silva I*. Iíi-
beiro; 41. a Thomaz Silva; 11, a Mc. Kiu-
lay; -17, á ordem; 30. á ordem; 20, ú or-
dem; 12, ó ordem; 10 ít ordem; r;. a Sou-
res Lavrador; 10. ao mesmo; 66. a Brandão
Alves; so, ao mesmo; 20, n Rodrigues Quci-
roz; ii\. an mesmo; 20, .a Nazar Irmão; 20,
a Mario dc Souza; 24. ao mesmu; 15, a
Peixoto Serra; n, a Ferra-- Irmão; 15, a
_lariò dc Souza; S. a llastos Martins; 20, a
Xazara Jrmão; 13. a Mclrellcs Zaihlth; ao,
a Silva BoavtSta; 35 a Teixeira Uurges;
3i, á ordem; 20, a Marinho Pinto: 100, n
Cascmiro Tinto; 17, a Manoel C. Cardoso;
27. á ordem; 7.S. á ordem; .o, a C. Mo*
reira; 40. a Peixoto Serra; 2;.. n Tinto
I.opes; 13, a Dias Clareia; 23 á ordem; 17»
á ordem; lü, ú ordem; 31, á ordem; 63,
á ordem; 33, a João S. Guimarães; 57.
ao mesmo; üo, a Fry Youle: 12C, ao mesmo;

Rio da Prata, "_,uisiana". . ¦
Norfoli e escs., "Tibagy". . .
Porlos do sul, "Sírio**

VAPORES A SAIR
Ilavre c escs,, "Amiral Nielly".
Recife o escs., "Itapuhy". . .
Ilhéos e escs., "Arassuahy". .
Macio e escs., -"Mossoró". .- .
Portos do sul, "Itapura". . •
Aírica do Sul, "Oionsay". . •
Rio da Prata, "rrisia".r ... .
Nova Yorl: c escs., "Verdi ..
Itio da Prata, "Vestrli". . . .
Inglaterra e escs., "Araguaya".
Nova York e escs., "Guahyba .
Uueuos Airçs, "Gurupy". . .
Portos do norte, "Maranhão .
S. Pidelis e escs.. "Fidelcnse .
Itajahy e escs., "Itapacy". . ..
Portos do sul, "Itanuca". . •
Recife e eses., "Oyapoe". . . .
Montevidéo c escs., "íris'. .-
Inslaterra e escs.. "Desna". .
Nova Orleaus, "AraRuarv". . .
Rio da Pra.at "Sequaua" . .
Santos, "Minas Geraes-. .
Dordcos e escs., "".Garotina . •
Rio <la Prata, "Demorara". .
Rosário e escs., "Cubatão" . .
Rio da Prata. "K. Muriraret'.
Bilbao c escs., "I.eon 'Xill", •

¦Aracaju e escs., "Itaparuna". .
Portos do norte "Para". . . .
Ilavre c cs(S„ "Pampa". . . .
Gênova. "Luiziana"
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LOTERIAS
OjipMíd •'•Vo.or.il

nesumo dos prêmios do plano
n. 3iG roallsada em io agosto do 191G.

PRÊMIOS DE 2_:0aO. A 1:0005000
17W7  _C:00OS000
1003*. ., •.. S:0«OíO00
77071 liOOOSIlOO
71991 1:0005000
0.16-. 1:0008000

PRÊMIOS DE 200*000
25269 07386 13050 75183 50150
82195 2SQ47 60762 50V77 10,63
32435 723í9 64461 50140 3530*»

49128 79730 470' 34487
PRÊMIOS DE 1005000

16763 7.01G G5295 56701 69165
ÜÚS20 7630'J 2931S 2(1821 3263S

Distribuição de sementes
Pela, .Directoria do Serviço de Agri-

cultura Pratica foraiu distribuídas aos
agricultores -dos Estados -c do Districto
Federal, sómcnle no mez <le julho, 20
toneladas de sementes, sendo de: algo-
dão seleccionado, 165 kilos; arroz dou-
rado, produzido pelo Campo de Dc-
mõnstráção de Rezende. 5 -.oücladai- c
625 kilos; arroz inação, xlo mesmo
Campo, s toneladas c CS. kilos; milho
Oitlete, vermelho, da mesma proceden-
cia, uma tonelada e "8 kilos; capim
gordura roxo, 7 toneladas c .92 'kilos;
cow-pea, como adubo verde, 12 kilos;
verduras diversas, 92 kilo».

Estão sendo distribuídas, pela Due-
ctoria, sementes de milho c arroz.
_,„ ¦r*»-ooM|l».o< »¦¦¦ " *

O HOàlEl. SANI-A RITA,
1>E »H_iVl>-_S

Sun ti-ansíerenci» a novo
.proiirk-tnrlo

Foi transferido no dia 9, por escri-
ptura assignada cm notas do tabellião
Ibraliira, ao sr. M. J. Carneiro Jr„
direclor da Companhia de Grandes Ho-
leis Ccutracs, o "Grande Hotel Santa
Rita", em Mendes.- - -.pi

750ÍS 19436 3U10-4 S81*M 331G9
2G-559 16639 419*3 74509 35434
79347 23434 67323 -4U'43 03733
52203 Ü6218 33884 26925 58589

AP|-UUXlMA.t,ÕES
17496 o 17498 200JOO0
10931 o 10933 1008000

DEZENAS
17-101 a 17500 40.000
10".131 u 10910 205000

CENTENAS
17401 a 17300 128000
10901 a 11000 SgúOO

NA _¦ VARA Ji-EDEllAI*

Umn ncçüo improecilonte
A Companhia Fabrica dc Tecidos S.

Pedro de Alcântara propoz uma acção
110 juizo federal da 1* vara para ha-
ver da União Federal a restituição de
io:8oo$ooo de imposto de industrias e
profissões que lhe foram indevidamente
cobrados assim como seja cila conde*
ninada a não mais cobrar esse imposto.

Assenta o pedido uo facto de ficarem
as fábricas de tecer c fiar isentas de
impostos dessa natureza.

O dr. Raul Martins, por sentença de
hontem, julgou a acção improcedente
porque a importância cobrada foi de
impostos devidos não pela fabrica em
Pelropolis, mas taxados sobre a casa
commercial nesta cidade para a venda
das fazendas cm grosso.

6UARDA-GIVIL
Foram concedidos, por portaria do

chefe de -Policia, 30 dias de licença,
aos guardas dc -* classe 11. 611, Ma-
thens Drouhim dc Andrade, e ao dc 2*
Arthur .Labatut do Nascimento, ambas
com _-|3 dos respectivos vencimentos.
-._——... , ¦ ¦¦«n»*i_> m 9km*t 1

Todos os nu .oro. terminados om
97 tem 4$0ii0

Todos 09 números terminados em
7 têm 25003 oxeeptuandi)-se os ter-
minados em 97.

O njudanle fiscal do governo —
Dr. Pereira do Albuquerque.

O -iu _(.'tur-iJS_i_,tuLv. ui. Htttotiio
0'viillio dos Santos Pire1, vice-presi-
sidente.

U ilir.ctor-presidcnte, Alberto Saraiva dt
h'anst>ca.

O csercvfto, F.irmiito da Cantuaria,

• l-._, «11/ 10.-_._--.~ | T

40 tle feijão, ,1 Siqueira Veiga; 20. n Uo- "
drÍRUts Queiroz; 4Q. ao mesmo; 8, a Naznr
Irmão; i-, a A. Pol.ery & C: 50 a Tci-
xeira Borges; 20, ao mesmo; 6, a Queiroz
Moreira; 20, a Kocha & C; .io, a Al achado
Cama; 20, a CMimarãcs Irmão; 28, a Fer-
raz Irmão; .-.2, a Teixeira Horgcs; i*B, a
Thomaz Silva; 20, a John Moore; ,20, a
Amandio 1'inlo; io. a Coelho Duarte; ,,5, a
lf. X. V. Costa; 15, a Ferraz Irmão; 8o,
1 Teixeira HorRcs; i.|-, a Luiz Ilolier; ao.
a Siqueira & C.; .io. ao mesmo! 25, a
llrandão Alves; 50, a Peixoto Serra; .... ao
mesmo; 20. ao mesmo; 20, a Soares Cunha;
20. n Salim Tose Assaf; 25# h ordem; 50,
â ordem; i_, á* ordem; ií, á ordem; 50 de
farinha, a Salvador Silva; 100, ú ordem;
16 a Teixeira Do.c,c_; ií. a Thomaz 1'crci-
ra; 250 de arrnz, á ordem; 10 a Bastos
Martins; 580 de assucar, a Mclrellcs /a-
oiith; 300,' an mesmo; soo. ao mesmo; 500,
ao mesmo; 3..0, ú ordem; 230, á ordem; n.
d. guando, a Assad Calil; i de urucú, u
ordem; g diversos, a Brandão Alves; 4-, «
Amandio Vinto; _(>, a Avellar & C; -.!,¦
a A. Poilery t C; n. a Marinho Pinto;
,-. amarrados dc esteiras, a Consti Gomes;
8. a Couto & C.-J 2 <lc cotli-OB, a A. Kibeiro
Araujo; 8n. a J. Mever; i|- de vinho, a A.
Brasil; 10 pipas de aguardente, a f.uichard
» C; 30, a Carlos Taveira; -o. á ordem;
_ engradados de cera. a J. A. Monteiro;
12 naco.cs de fumo, n Azevedo Silva.

Alfredo Maia: . laias dc nianteiRa, a
I.eiteria Alba; i, n C. Cavalcanti; i caiia,
a Solidonlo; 2 i.acás de aneijos a P. Al-
meida; 1, ao mesma; d. oo mesmu; s. a
loão da Cunlia; ... n C. Kibeiro; 4. a S,
Mariz; _, n Teixeira Iloritcs; d. a Silva
h. Riheiro; 2, a A. Irniãa; 1. a A. Tinto;
4. a S. I.inu; 1. a I*. Tinto; 4, a Tinto
I.opes; t, ao mesmo: ... a L. Costa; 5, n
P, Almeida; 3, a Ir. Moreira.

MARÍTIMAS
VAPORT--S --SPF.KAD03

Porlos do sul; "Saturno". ,..-..
Portos do norte, " Piauhy". . . . .
í.iverpool e eses.. "Spencer". , , . .
Portos do sul, "í.aouua"
J.ivcrpool c escs-, "Tercnce". . . . .
Ri.i dá ila Traia. "Amiral Nielly" . . .
Nova Vork e escs.. "Minas Geraes" ¦
(Londres c escs., "Plutarch". . . . .
Guthemburffo c c«cs., "Année Jonson"
Amstcrdam e escs., "liriala". . . .
Kio da Prata, '•Verdi''
Kio da Trata, "Araguaya"
Nova Vork e r.-es., "Vostris"
Nova Vork c escs.. "Waltcr d'.\oyes". .
Tortos do norte. "•Bahia"
Rio da Trata, "D.sua"
Nova Vork, " Tupy"
Boidéoa e escs.. "Seiiuatia''
fiolheniburgo e escs.. "K. Mar*;arcla"
Inftlaterra e esc?.. "Denicrara". , . .
Rio da Trata, "Caronira"
Kio da Trata, "I.ccn MU"
Cadiz c escs., "Taciiliy".
Kio da Trata, "Tampa , . . .- . . .

.1 O KEAI.K1IO 013 OA y-ifffi ITUHÍI-S MAUV 1 -Ol.llf.TIM' 1)0 "COlílUEIO DA MAX1U"

nor Rrande júbilo, c não podiam ocoultar nualquer pciisamonto dissimulado.
Sorria lernanicnlc, aquelle homem, cniquaiilo que seus lábios, cota ternura
incxprimivcl, repeliani;

-- liem vê, 'Marcellina, que voltei ainda assim c apesur de tudo.
\s-im fallava pensando nas derradeiras palavra.- com que cila sc «Jcspc-

Jira-na véspera; "se vòllni- í porque me ama áiiirWapezar da minha sclvagc.
r;a e apc_ar das minhas desigualdades dc caracter."

Marcellina, pelo contrario, julgava que cllc alludia ao (mal da sua caria:
'Tai-la ^0 já me não ama '.'•_ (-tiver disposto a descer ate a mulher calmla
i- aniai-a apezar nia sua queda, vohe amanliã."

ll'assaram juntos lodo aquelle -dia c ella
jirchciulcr n'cllc um momento dc perturbação

observam!.! o. procurava sor-
tk* ítiíi-0'..i, uc aiTcpcuiltíKcii*

ti

meigo.
á .esperança dc gozar a vida

f

de inquietação...
Mada, porém, observou <!e desagradável.
ücatl.ort esteve, como .empre, amorave.l o
Marcellina entregou-sc então inteiramente .. -. , ,

[¦> que o perdão dc Ueuuíort lhe lançava na alma atormentada. _
Pela primeira ve?, de.-dc o inicio das suas agonias, esteve (pias. alegre.

A sua alma por tão longo tempo _oiv.raiig.da, expandia-se agora como ílor

que recebe os benéficos raios do sol. Estava perdida c Bcaufort salvava-a!
Os .lias decorreram cm tal plenitude dc felicidade, que as vezes .Mareei-

lin;i sahindo d-aqtilla embriaguez dc amor. estremecia e dizia intimamente.
— Xão mereci tanta felicidade! Ha de sobrevir uma desgraça... j
1* pensava cm Gerardo, que cila linha receio de perder, mas do qual as

noticias recebidas eraJtn excellentes. ü pequeno crescia a olhos vistos, üra
uma bclla e robusta criança, que fazia a alegria da ama. Franzme.

Marcellina escreveu ao Conde de Montescourt: . .«•Meu pai, creio que haver, ainda dias ile felicidade, tanto para mim
como para si. Amo e sou amada. Confessei tudo. 1. sou adorada Çtmda
assim."

O conde respondeu:
"Xão podia ter felicidade maior. Abenròo a ambos. Volta depressa."
Kmão ella mandou ao pai a historia do scu amor. 'historia (ão dolorosa

nas primeiras pasmas i-n-ttlu consoladora nas ultimas.
Voltaram á frança. _, . , . ,
Durante o Irajccto, a Sra. de Lcpilly adoeceu. Foi obrigada a apear-se

etn Mãcon. A boa senliora linha apanhado um resfriamento c uma congestat*

pulmonar matou-a cm poucos dias.
iMont-Scqurt. avisado ;por telegramma, cl-.cgou já larde a Mãcon.
Voltaram juntos, pai c filha, para Benavant.
it) primeiro encontro -de Moiitcítourt com Beaufort foi solcmiic. U

conde, extremamente perturbado, recebeu a tnão dc Pedro, apertou-a por
longo tempo entre as suas. c. tremendo, proferiu as palavras que citamos r.o
-principio -da nossa narração:

"— Faz bem cm a escolher para espo-a. E' a felicidade que o senhor
leva para a sua vida." .

•D casamento, dc communi accordo, havia sido fiwido para o mez de
julho Mas estava deslitiado ipic aquella cerimonia, dc que nascia uma vida
nova para Marcellina. seria veltuda pelo luto. Oito dias antes «lo casamento.
a conde orhalou o derradeiro suspiro.

VII •*¦'

Recomeçamos agora a nossa narração, voltando aos dias que sc segui-
ram ao desapparccinicnto dc Marcellina.

O juiz formador da culpa, o Sr. Chazclet, e o Sr. 'Labcille, comnussa-
rio -de policia, acabavam ile encontrar Beaufort desmaiado, diante dos miil
objectos que. lhe recordavam sua mulher, no mesmo quarto utlde passara a
primeira noile do seu casamento.

Os dois magistrados tinham realizado uma busca no castèllo. exammau-
do todos os papeis que lhes cabiam nas mãos, c Beaufo.t perguntou-lhes;

>— Descobriram alguma coisa?
O Sr. Obazc.lfil respondeu com voz forte:
— Xadaü
Mentia. Em um dos moveis do aposento particular dc Monlcscotirt,

linham encontrado duas cartas, escriptas recentemente, datadas de Grindcl-
wald e assignadas por Marcellina,

Uma d'estas cartas í nossa conhecida. __,' aquella cm que a joven an-
nunciava resumidamente a seu pai o asnor dc Beaufort, — o amor ainda
assim c apezar de tudo.

A outra, mais extensa, enchendo paginas, era aquella cm que 'Marcellina
.fazia a 'Montescourt a historia das suas relações com Pedro, não esquecendo
nenhum pormenor. do-ie o dia do primeiro encontro até águclle cm. que. con-
fiara a carta a Glou-Clou, . _

Fssa caria, embora sem revelar nenhum nome, indicava ao magistrado
que Marcellina não contava já achar marido, pois uma falta grave manchava
a sua vida de mulher c ella já era mãe.

Ora, era evidente para o Sr. Chazelct qtte Beaufort ignorava aquella
falta. Fra ahi justamente «uc sc baseiava o mysterio do clesapparecimento
de 'Marcellina. Havia sobretudo uma contradição, na analysc da -qual sc
perdia o espirito do juiz. Marcellina affirmava a seu pai que Beatiforl
estava ao -facto <lo scu passado. Mas era visível que BeattÇort ignorava tudo.
o fora victima da sua confiança c do seu amor. Marcellina teria, mentido?
Sc não mentiu, porque fugiu cila?

Era aquelle mm drama .doméstico doloroso c sem remédio, oue não com-
netia ao iuiz aprofundar. Não chegava atié abi o seu dever. Já sabia mesmo
de mais.' A busca que fizera tinlia-o collocaoo, por acaso, cm situação de-
licada.

ÒocuUaria elle a Beaufort o que tinha descoberto?
Ou então idir-lhe-ia: "O senhor casou-se com maia mulher manchada t

ideshonrada. Foi victima -de uma comedia infame. Abuzaram da sua nobre
confiança... Ennodoaram o seu amor... Mancharam a .«.ua honradez."

Não, não era possivel. O scu íiever dc magistrado não lhe impunha que
fizesse tão terrivel revelação c o seu coração de íiomeim, cheio de piedade
por esse outro .coração cheio de angustias, recusava-se a isso.

Eis porque elie respondeu á pergunta desesperadora dc Beaufort, que
rada tinha descoberto.

Não seria preferível -eieixal-o na duvida eni que estava? Suprema duvi-'da, suprema esperança!
. Despediu-se -de Beaufort íVcssc mesmo dia. Pctlro, nperiando-Ihe a tnãi-,

estava tão acabrunhado, apresentava tão claramente lotjos Os signaes de can-
saco moral, de abandono, desanimo completo, que o magistrado teve irr.cd_
que, para escapar aqucllas torturas, elle recorresse ao stticidio.

Loteria do Estado da Bahia
llesumo dos promios da 12* ex-

tracção do plano n. 18, om lionc-
(leio do Instituto Geographico o
Histórico da Bahia o outras institui-
ções, de benolloencia e instrucção
realizada em 8 do agosto da 1916 sob
a presidência d.) dr. Edgard Dorla,
fiscal do governo.

120* extracçao de 1916
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MOVIM K.\TO OlíBRAlMO

PRS. OLIVEIRA SANTOS e ALBEU.
TO ALVES RIBEIRO — Advogado..
Escri. torio: rtta do Rosário ioi.

DR. VKDVÂ VASÇONCELLOS _ B>
BUENOS AIRES N. 35, (aniig. «V
Ho.piclo). Tel. Norte 3430.

DR. UBALD1NO DA MOTTA BASTO*.
— Escííp.: rua Uo Hospicio, aj, i°.

Tel, 3640, N. *"]'cs.: r. Comle lioirifiril,
763. Tel. iG.1, Villa. Expediente das _
ás 17.

OI.1NIOA MEDICA

6D719..
16360...
2È_82...
9730
21856
2Ü228
3070)2  '
03127
.91.
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2S381 o 2.383  25S000

OEZENAS
a 00720
a 16370
a 2539:i

CENTENAS
a 60800 ....
a 16100. 

'.«.
a 25400....

Todos os números ..minados ora
19 'têm 1'SOOO.'Iodos osnuineros terminados om
9 tom 13000.

Os números premiados pelos 2
flnaeS' do primeiro prêmio não tem
direito a terminação simples.

Os concesionarios J. 1'eàroira 4 C.
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3-000
3S000

Soclu-l-ido Unliíu dos Fo-
gulstas

CoiivfJani-se os associados a compa-
recer 4 assemblèa geral extraordinária,
a realizar-se liojc, n, na sede social,
á rua Buenos Aires 11. 159, para tratar-
se de assumptos de alta importância de
interesso da classe.

Federação Marítima Bra-
sllcira

Pedem-nos a publicação do seguinte
aviso:" Do ordeni do sr. presidente p:cvi-
110 aos srs. Federados que a assem-
bl.a geral, annunciada para 12 do cor-
rente, fica transferida para quando
sc amuinciar.—/. /. Athanasio, _° se-
crelario."

Ciümi de Auxílios .Muiuos
do Pessoal dn Casa llimc

Oc ordeni do presidente são convi-
dados todo*! os sócios a so reunirem
cm a__cnibléa geral extraordinária, na
sede social, & rua do Senado n. 1 (so-
brado), no dia 13 do corrente, (do-
mingo), á <i Iiora il.t larde, para se re-
solvor sobre o serviço clinico, mie se
aclia suspenso, por ler o dr. Úbaldo
Veiga, medico encarregado dessa mis-
são, pedido demissão.

¦ 0) o» » m
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"GliBlTÒRAL

Entrega do titulos
O dr. Sampaio Vianna, jujz presi-

dente da comniissão de Revisão do
Alistamento eleitoral, está fazendo cn-
trega diariamente., das 12 ás .1 lioras
Ia tarde, no edifício do Conselho Mu.
nicipal, dos titulos. dos eleitores alista*
dos na ultima Revisão,

DR. AGENOR MAFRA — Residência 1
consultório: rua Riachuelo, 222; tele-
pbone 1.0-., Central. Consultas das _
cm ri cante.

DR. AGENOR PORTO — Prof. da Fa.
, culdade. Cons. Iios.icio, 92, das 2 át

5. Ko..: Mantuez dc Abranles, i_, tel,
28S, Sul.

DR. ANTONINO FERRARI — trata,
mento especifico th tuberculose e üa
sypliilis; rua da Assemblca ._, de i

DK. À." MAC DOWELL—(Doe. da F.ic.
de ____ediciiia). Moléstias internas.—Appl.
dos raios X, para o dtaffiioatico. Cons. :
r. Hospicio 83, das 3 ás 5. — lies.:
S, Clemente n. 187. Tel. i.in, Sul.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
— Professor da Faculdade de Medicina,
Cou«.: r. Assembl... 87, (de 1 ás 3),
terças, quintas e sabbados. Resid. tra-
vessa Cruz Lima. 21. Tel. Sul -93.

DR. ALFJ.EDO EjDYDIO — Esp.: Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cons. Rua
C. Doniiim 817 (IMi. Freire d'Aguiar),
das 8 ás 10 lis. e Sdor. lív-ebio 51), (11
ús _). Res. r. C. Bomfim 793- 1'. 785, V.

DR. ÁLVARO DE CASTRO—(Doe. dl
Fac. de Med., nie-.l. adj. do Hosp. do
Misericórdia) — Clinica medica c -.-jriir-
gicíi. Cons,: Carioca 8 (ás 2 i\a). Tel.
C. 606. Res.: Aguiar 77. Tel. 202, V.

DR. ARTHUR DE VASÇONCELLOS-
Assistente de cliuica medica da Kacul'
dade. Cons.: Rosário Ss (.das .1 ás o
hs.) Tel. Norte iti.j. Ru,: r, Võltui
tarios da Pátria .86. Tel. Sul 1690.

DR. ARAMIS DE MATTOS — Cohs. : r.
S. José 106, ús terças, quintas e sabba?
dos.' Tel. Central 5537. Hcs.i r. littnlira
sia Corrêa 16. Tel, Central, .1S1.

DR. C. BRAUNE — Longa .pratica doj
Iio?pitaes da Erropa, Clinica mediou.
Esp. coração c estômago, Cons.: rua d»
5. Tose, ii-, de i ái .1.

DR. CAETANO DA SILVA — F.sp. mo.
lestias pulmonares, Cons, rua Uruguayana
.15, das 3 ás 4, ás tcrçns, miUitãs e s-b.
hados. Resid, Ií. 2,\ de IVlalo, 154.

DR. COSTA JUNIOR (A. F.) — D«
volta de sua longa estadia na Europa.
Cons.: r. Marechal Fioriano ['£.. TeK N.
19-.7. Esp, cm vias urinarias, sypliilis e
pelle Cons.: dos 1 o áa 1 * e 3 át -1.

DR. CIVIS GALVAO — Clinica mediei,
óyphili?, vias unitárias, Exames dc pus,
escarros, urina, etc. App. o ííofi c 914.
Cons. e res.: r. Citistlttiicao .15, sobr.
Tel. snii Centr.

DR. EüAS DE MENDONÇA — Assis,
tente dc clinica na fticutdadc. Cons.:
r. do Rosário t.|o. ás 2."s, .|."s e 6."s,
das a ás 4 bs. (Tel. Norlc 31170).

DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me-
dica. Cons.: rua 1° de Março n. 10,
das 4 ás 5 (tel. N, 15.11). Res.: rua
UniRiiav, -68. Tel. 1050. Villa,

DR. GARFIELT. DE ALMEIDA — Di-
redor do Hosp. S, Sebastião. Docen-
te da Fac, clicte do serviço ila Lisa
C. a Tuberculose, lies.: S, Salvador 2..
Cons.: 7 de Setembro i;6, Tel. 607.

DR. GUILHERME EISENLOHR, traia
da tuberculose por processo especial ten-
do conseguido a cura radical em centenas
de doentes. Pratica o processo de "For*
twilini". Cons. r. General Câmara 26.

DR. GAMA CERQUEIRA — Mol. inter.
nao, Bfueeologia, vias urinarias. Lonno
exercicio, prof. e prtitica recente noj
liosp. de Paris e Ilerüin. Cons. e res. r.
N. S, Copacabana Cai. Tel. 1684, Sut.

DR. HENRIQUE DUQUE _ Consulto.
cio; rua da Assemblèa, 8j. residência:

Estado dc S. Paulo
Resumo da loteria de S. Paulo rea

liznda em 8 de agosto do 1910.
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Tortos rs números terminados em

81 tem CS00O.
Todos os números terminados em
têm 38000.
O fiscal dop-iiverno — Dr. Joaqum

J. da Silva Pinto.
Os concessionários,j. Azevedo.- C.
A autoridade policial—Dr. Antônio

Narato.

Gottas Virtuosas Vs"^
Curam liemorrhoides. niajes do utero,
ov_.»*>nR. urina« p fl n**nnri*. Cvstite.

"Rl.VÍSTA .TüRiniOA"
Kcc-bcmos o setimo fasciculo desta

Revista, publicada pela Livraria Alves,
sob a direcção dos drs. Rodriguo Octa-
vio, D.omingues Vianna e Rodrigo Octa-
vio Filho.

Com esle numero mira a Revista Ju-
ridica no seu terceiro volume, sem lia-
ver clesiiierecido.no conceito adquirido
no primeiro fasciculo.

Traz grande copia dc julgados admi-"íislrativos e contenciosos, das justiças
federal c locaes, illttstranüo-se com sue-
culenta doutrina.

IDe facto o 7o fasciculo trás tuna se.-
rie dc traballios dos drs. João Arruda,
Pedro Lcssa, Alfredo Bernardes. Sil-
va Costa, José Mendes, Alfredo Tinto,
Carvalho de Mendonça, Spencer Vam.
pré, Carvalho Mourão c Raul Wellisch.

Um excellente numero.
mxã m x\\9 »ttm

i QUKM 1-IRItEU ?
Ao chefe de Policia foi rcmcttida

: uma bolsa dc couro, encontrada no Pa.
lace Thcatrc, pelo guarda de í" cias-

I sc n. ,.46, Joaquim Pereira da Silva.

I_oO_-'_r___Rl_Ç____
no

ESÍADO do rihmxie do sul
Auctorisada por contrario de

0 de setembro de 1912
Extracçao de 8 de julho 191G

PRÊMIOS DE 10_:000. A 1*000:000 j
1994 100:000.000 '¦
0'80 10:0íiOSO0O j
4022 S:000.-JOI)0 '
32Í0 2:000-000 i
4984 : 2:0003000 -
1449 l:O0OSOOO
1008 I:d0 1.1(10
3391 tiOOOSOOO
3712 1:000S'I00
S'9'i 1:000*001 I
9025 1:0 nsoot)
9727 1:030,.000 !'lr'H>S 1:000,* 00 I10163 1:000.001 I
10.01 1:000 000 '.
Ui'^ 1:0005000
1150., 1:000.000 '¦
12313 1:0005*000 '
12529 l:00OSOOO
12641 1:0 iDSOLiO ':
1S9G1 I:000*i.ii0
13398 l:0i'0.00_ !
15-90 liOOlgOO- i
100:15 1:0008000!
10221 I:0"l0„000
**• ««S 1:0003000

PRÊMIOS DE 5003000

AVISOS
CORRKIO— l-".*a repartição expedirá nu*

Ia? pelos seguinte, paquetes:
Jíojc :
Or"nsa, rara Sanlos. Montevidéo c Pa-

ciíico, rccei.ciulo impressos até ás 8 horas
dn manliã, cartas par.-, o interior até ás
Sil-, idem com porle duplo e para o exte-
rior até ás y horos,

Italiba, t.para Paranacuá. recebendo im-
prcssos;atc .úsSlioras da manliu, cartas parao interior oté ás 8 i|_: c idem com porteduplo até á«3 9 horas.

Canova, para Victoria, Bahia, «Barbados c'Xova Vork, rccebevido impressos nlé .*ís d
horas tia manhã, cartas para o interior até
ás Gjtfíj idem com porte duplo c para o
exterior «até ás 7 horas,

Amanhã:
.dniíial Nielly. para V..ú\\a, Lislioa c P.or-

dcaux, rccebemln «Impressos até á*. R ItnrnK
da manliã, cartas para o interior até ás
S#i|2, idem com porte duplo -c pnra o exte-rior att* ás 9 lioras.

Itapuhy, para Victoria, Bahia, Maceió e
Recife, recebendo impressos .ilé á.*. 5 horas
da manhã, cartas para o interior até ás
5 i|-', idem com porte duplo até ás 6 e
objectos para registrar alé ás 6 lioras da
tarde He hoje.

IN D TC A OOR
ADVOGADOS

1174 1910 2094 2.H6 5521
3452 3039 4303 4«83 5033
5S5Í 0993 7077 7002 7611
77"0 8116 S217 8320 8387
8'70 8481 8755 92-*2 9339
9667 0S72 10003 10478 10551

1005 11183 11356 11639 13290
13525 135Í1 14107 143IS 1527G
157S3 15935 17129 17225 172S1

18Í56
Todas os r.umei os terminados em

991 têm 100$ e os terminados em 94
tem K0S, além de trualquar prêmio
que lho caiba por sorte.

Faliam 15Í0 prêmios do 60'0)0
(jue constam da lista gersl.

DR. AMALIO DA SILVA __ Hua Uru.
puayana n. 7, r° andar.

DR. ALOYSIO NEIVA — Advogado —
líua Quitanda n. 8. Telephone Cen-
trai 8.

S. PAULO — DR. ASCANIO CERQUE-
RA — Advogado. Rua Direita 8 A. Cai-
xa I*o?tai roo.

DR. BERQUO- COELHO. R. do Rosário
8t. Tel. .in.-., N.ripe riDUAi un r.t? MENDONÇA*(M. 

I.)*"_ SALGADO FILHO - Ad-
vogados. Rua do Hospicio, 27. Tel.
5.30-1, Norte.

DRS. EUGÊNIO DE BARROS BU-I.HÕES PEDREIRA e JOÃO PE-DREIRA _ Advogados — Rua BuenoiAires n. 12.
DR. HERBERT C. REICHARDT —Cau.

eas commer.iaes c inventários. Adean-ta custas Uruguaynna 77. Residência:
• '„ c'í Botaíoso 084, "Pensão Magcs-Uc". Sul 011.

DR. JAIR CUNHA _ Advogado - RuaS. Pedro n. 8... Teleph. r4-i Norte.DR. JOSÉ' PINTO DE MENDONÇA r.do Rosário 150. Tel. 36$, Norte. Res.:
¦ .£"'.;.!.'í_.de I,ri,° '8- Muda da .'jucá,DR. MILTON ARRUDA—Processoo eiveis,r.nmmorc-.j.s e crplwn.IoRicos ; de apo-sentadonas, montepios; lem icpresentan-

ti_ nos Estados e em Portugal e adeactaorust-o*. Saelu. 4 <W. C. 3.60).

2\. .líiaclmelo, ,*..!_:.
DR. --... HILDEGARDO DE NORONHA-

Clinica em ncral. Trai. eípecial da Ide
tioriliagia. Cons.: Sete de Setembro n,
09, sou., _As, _j.ts e ò.Bs( das 2 ás 4«
Res.: Conçalves Crespo _j. Tel 158.
Villa.

DR. J. MAETRANGIOLI — Assist. do
cl, med. na Fac. Kx-interno do Hosp.
Coctiin de Paris. Serviço do prof. 1\
Widal. Res.: r. Paulo Frontin, 5.
Tel. 6065 C. Con».: Rosário uo („*¦_,
5*.s e sabliados, _ ás .. Tel. 30,0 N,

DR. LACERDA (Tel. C. 5055) e DR.
MAIA (Tel. C. .1848) — Chamados í
noile com urgência. Com.: Consti.uiçãc
.11. 6.

DR. MARIO ' DE GOUVÊA — Clinico
medica, partos e mol. de senhoras,
Cons.: R. _j de Maio Cil, (5 ás 6),
ái sejrundas, Q.iar_as e sexta-s, Res.: r.
Bella Vista" 20 (E. Novo). Tel. 161, V,

DR. PIMENTA DB MELLO — Cônsul,
tas diárias (excepto íij ít.^s-feiras). Ou.
rives, jj ás 3 horas. Resid.: Aiioi-.Jo
Penna 11. ...

DR. PEDRO MARTINS — Bspecinlidiy
dos: moléstias dc e_toma_,o, coraçüo, íi>
gado e rins. Cons.: r. dos Andradas 5»,
sob. Tel. 17.16. Res.: rua N. S. dc Co
pacabana n. 990.

OI.TNIOA TdEDlCA, MOLlíSXíAS
DAS SENHORAS, S_.nni.IS

DR ANNIBAL VARGES — Mol. das se.
nhoras, pelle e trat. espec. da _ypli'lii.
App. electr. nas mol. nervosas, do nariz,
garg..nta e ouvidos. Cons.: ^tv. Come.
Freire 90, das 3 ás fi lis. TI. i_.o_, C.

DR. GREGORIO RISPOLI — Medico-
opeiador da Real Universidade de Na-
polis e da Fac. do Rio dc Janeiro. Cons.
e res.: Av. Gome» Freiro 37. Te!.
Central; 17..7.

DR. JULIO XAVIER _ Clinica mediei
e de moléstias de senhoras. Res. R. Felix
da Cunha, 43. Tel, Villa 939. Consultai:
de - ás . e das 7 ás 9 lis.da noite, na
R. Barão de Mesquita 241,

DR. JOSÉ' CAVALCANTI — Clinica me.
dica e syphilis. Cons, Sete de Setembro
i„9, das 10 1I2 ás i_ e das 4 ás 5 \\2,
Re-s. r. Senador Octaviano, 238.

DOENÇAS -oIHNTAES li NE1N
VOSAS

DR. HENRIQUE ROXO _ Prof. de cli.
ntea da Fac. com freqüência dos princi-
Eaes 

hosp. europeus. Cons.: r. da Assem,
lea, 98, das 4 ás 6, _.¦», 4.'s, e Cs.Res. V. da Pátria 333 Tel. Sul S.a.

DR. W. SCHILER — Consultas: 2«.„,
4*.s e C.s, r. Hospício 83, (das 4 ás
5) c Casa de Saude Ttt, Firas, rua Mor-
qtiez de Olinda, ás 3a.s, 5-\5 c sabbados
Cdns - ás _.). Res.: r, Rambtna n, .,0.
Teleph. 11.13, Sul.

rellc c svphilis — Curas polo"l.ndinm" c »14 — lOstoiiinuo.
pulmões o (looncns iicrvoims.

DR. ED. MAGALHÃES — Doenças du
pelle e tnucosas, ulceras canceroíai, tu*
mores f fibrosos; arlliritísmo, sypliilis e
morphéa jneurnsthenia, doenças do peita
e dyspepsia; 7 dc Setembro, zch ás 10
c 14 horas.

MOLÉSTIAS OO ESTÔMAGO, VI.
GADO, IKTEST1NOS E -.ER-
VOSAS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o habito
da embriaguez, por suggestão c com

os nicdleamentos "Salvinis" e "Gottat
de Saude". R, Carioca 31, 3 ás 5.

MOJ-ESTÍAS DO m:i..M,\0. CO-
KAOAO E AITAHI.JJ.O

DIGESTIVO
DR. ADOLPHO DA FONSECA—Cons.:

largo de Santa Rita n. io, das _! ás 4,Res.: rua Dr. Dias da Crus ti. 301,Meyer.

Clinica nieilir-o-rlniVKicn dos drs.
Felix Nogueira c Julio Montei-
ro, ií rua Senador Euzebio, 23.S
— Tolopho-io, Horto 1.18C.

DR. FELIX NOGUEIRA~Oi>., partos .mol, dc senl,., liydrocelc, e.-ircil. da ure-
thra, fi'.lul,.s c corrira. Trat. esp. da
syphilis; appl. de "_o„" e "914", (11 ás2) lies. lr.iv. de S. Salvador an.

DR. JULIO MONTEIRO-Med. doHosp.dc S. ScIiaMião. Mol. internas, pulmão,coração, finado, estômago e rins. Mol.iniec.uosas (syphiiis, ele). Das _• ás \lis, Res rua de Ibilui.na 33.

AXALYSE DF. IIM.VAK
BLAKE SANT'ANNA e ÁLVARO

AFRANIO PEIXOTO -- Cliimico.. La.
bora torio Chimico de analyse de urina.
Analyse completa _o$; rua 7 de Setem*
bro n. 195.

DIAGNOSTICO lí TKATAMKSTO
DA irili:K(!ll.OSK

DR. ÁLVARO GRAÇA — Mol. interna».Na Il_ca do Mau», Alcjc:-. Traia a tu.bercitloic pelos prore-isos mais moder-nos. Res. r. Nazareth oi (Meyer). Com,A«cniblea 73, das 4 ás 0 hs.

TRATAMENTO DA TrRT.li.TiiO.
SM P*jr.MONAU P13I.O __.___.¦MOTIIORAX ARTíFIOIAIo
(Processo de Eorlanlni)

DR. EDGARD AERANTES — Cons.ir. S. José n. 106 (; ás 3). Tel. C.5- .37. Resid.: r. liarão de l-*!ar.icn__n .17. Tel. Sul g.o.
ClAXICA CIRURGIOl, VIAS

URINARIAS
DR A. COSTALLAT — Do Hosp. diMisericórdia. Com pratica dos hosp, deBerlim e Paris. Cns.: r. da Carioca

30 (das 3 á« £ lis.). Resid. : rua dalJL.rini.ir.is. So (lei, 3o;fi. C.)DR A7.EEP.TO DO REGO LOPES —Do Hospital da Misericórdia. Vias uri.nanas o.em.ões tm geral. ií-;. Sete d»Setembro. 99,DR. CARLOS WERNECK - Ci-ur_t__da Sta. Casn. Clrurffia de adultos «creanças-, mol. das vias urinarias e daisenhoras. Cons.: r. Ourives ', d.-s 3'áa s hs. Res.: r. Senador Octavianon. 5?. Tel. Cent. m.i..
DR. CARLOS NOVAES—Mem__ da Ai«1'rancc/a ile Urologia. Trat. 9a blenorr.ntruda e clironica eslreit. e. pro5latiteochron-.cas pelas correutoi tliermo-clectri'ca». Cons. f. Carioca, 50, das 13 io ir.'
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CORREIO DA MAMiUL — Sexta-feira, 11 de Agosto ile 1916

d» Santa Cana. Res.i Conde dc Bom-
I & 139 (Tel. »7** V1IW .Cons.-:, rua
! Oarlres 39. 3*A 5"*s o sabbados, as .

B»r_OAQÜIM MATTOS-Do Hospital
8» S*ude. MolcstUe de senhoras, vias
uflnariti. herni.s, hydroceles, tumores
doi eão» e do rentre. Rua Rodrigo

DR.'TN_Lsé_ MARCOS CAVALCANTI
... Doi Hosp.: Miser. e Bencf- I'ort_.
Cirurgia, moL das senhoras e vias uri-
narias. Cons.: .10, Ourives, 3 a» 5 "s-

' Res.: Pasioi Manoel 34. T. 31... <-*
1 

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES. PARTOS

DRA. ANTONIETTA MORPURGO. — Da
Soe. de Med. e Cirurgia, com pratica dos
hosp, da Europa. Res, e cons. R Sao
José, 49. Consultas ás s. «, . s e 6"s, de

1 is 3 hs. Tel. 318. C,
PR. ALFREDO DE MATTOS - Pastos,

mols. da mulher e das creanças Lons.
< residência: rua Cattete 5 (tel. 4406,
Cent.). Chamados por escripto

DR CASTRO PEIXOTO — Chefe do
«ervicoMe partos de Polyclimca de Cre-
¦sç» da Santa Casa. Tel. V. aj6o.
Rei.: Hadd. Lobo .fia. Cons.: rua
Uruguayana, 15, <•»» ' '• 4 horas.

DR. CAMACHO CRESPO - Partos e
moléstias de «enhoras. Rua Conde de
Bomfim 577. Tel. 1.171. Villa. . 

' 
_

PR. CORRÊA DA VEIoA - Assistente
da Maternidade do R. de Janeiro o da
Assis. Aux. M, <la Est. <le 1',. C. do
Brasil. Con*.: Hospício Bi (as 4 no*
rns). Resid.: R. Monte Alegre 313 —
(Santa Thereza). _ _ ' _ ,

PR DACIANO GOULART - Da Poly.
clinica de Creanças. Cons.: R. Uriif-uaya.
ua 25, das 4 is 6 hs. T. 3762, *-'¦„!?. s-
Kua Hadd. Lobo 130. T. 114°, Villa.

DR, DANIEL DE ALMEIDA - Cura
radical das hérnias Residências rua do
Hospicio n. CS t Farani n. 7. _

DR. HERCULANO PINHEIRO-.artos.
moleslias das senhoras c creanças. (.011-
•ulta-a das 16 ás 17 hora.-. Assemblea
37. Resid.: rua do topos íjt. (.Madii-

PR. MASSON DA FONSECA — Docen.
ie da Fac. de Med. e medico adj. do
Hoip. da Misericórdia. Com. rua uni-
guayana 37. .d;*» 3 A» S*,Tel. 1043, U
lies.: Laranjeiras 354- lei, .süj°. _• 

'

MOLÉSTIAS I>AS SENHORAS,
PARTOS, 01-ERAÇ»ES, VIAS
URINA RT-AS ¦

DR OCTAVIO DE ANDRADE — Cura
hemorrh ute-inas, corrimenlos, suspensío,
etc , «em operação. Nos casos indicados,
«viu a gravidci, (_n«.: R. 7 <ie Setembro
180, de g ás 11 c de 1 ás 4v.lel. I.5JI.

DR. ROBERTO FREIRE — Cirurgião
da Misericórdia. OperaçõC3, appr.rcllicis e
vias urinarias. Cons.: r.Canocu. -0. Kes.
K, D. I-iii.a 5C, Tel. 3201 C.

PARTOS E MOLÉSTIAS OA MU-
LHER — TUM01M.S I>0 VEN-
TRE E DOS SEIOS ______

DR. MAURITY SANTOS — L, docente
da Faculdade. Res.: rua Riachuelo n.
J47 (tel. C. 948). Cons.: run Carioca
n. 47 (das 4 <m deante). Tel| Cent.
.1.317.

TRATAMEXTO DA CUTIS .
MME. CLARAZ __ Successora de mine.

Staniiiit-. Applicaçõcs do electricidade
para eml-ellezamento do rosto c do cor*-
po. Esp, na reducção de gordura esi.*lu-
*ivamenle das senhoras; rua da Quitar.-
da 6-, (das 11 ás 15 lis.). Tel. 3370, C.

CIRURGIA GERAL, MOLÉSTIAS
UAS SENHORAS, VIAS URI-
NARIAS

DR. NABUCO DE -OUV-A — Professor
dá Fac. de Medicina. Chefe do serviço
arurgico do Hosp. da Saude. R. 1" de
Marco. 10, das 4 is í. Tel. 816 Central.

PR. OSÓRIO MASCARENHAS — For-
mado c laureado peki Faculdade de
Med. de Paris, ex-inlerno dos Hosp. de
Paris. Cons.: Av. Rio llranco 257, a",

3 ás 5. Tel.940 Res. V. da Pátria 11,220,
PR LEÃO DE AQUINO — Da Acad. de

Med. do Hosp. da Gamboa. Esp. vias
urinarias, mol, das seutiora., operaç_>_3
em geral, Res. 1 Costa Bastos 45 Tel.
-¦56, C. Cons.: Gea. Câmara 116, dai
3 ás 5.

DS. C. DE ROSSI — fi-urgia , geral.
Moléstias das senhoras. Vias urinaria*.
Cura radical das hérnias. R. Quitanda,27, de 1 ha 4. Kes.: It. Visconde Silva,
.{_, Rotaíogo,

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS B
PARTOS

DRS FRANCISCO DE CASTRO ARAU*
JO e CLODOMIR DUARTE—Assist. da
Mat. da Santa Casa. Com pratica do.
Hosp. da Europa. Cons. r. Carioca 60, 3
ás 5 hs. Tel. 27-7, C. Res.: Alzira
Mraudüo n. 9. Tel. 28J8, V. Tel. Ma-
t.rn.tfadc 955, C.

DR. HENRIQUE ARAOAO 1 ARTH-R
MOSES—Laborai. Largo da Carioca 14,
a». Tel. 4273, C.,t tel. da res.: 1023,
S. e S. 196. Ex. de urina, escarro,
tezes; Reac. de Waeserniann, etc.

DR. SILVA ARAUJO (PAULO) — Sr-
philis: 914 — C06 Mui. infectuosas; vacc.
de Wright. An. de urinas, eangue (ty-
Sho, 

malária, syphilis), escarros, etc. i° de
larço 13, g ás 11 e de 1 is s.T. 5303, N,

CIRURGIA INFANTIL
DR. SYLVIO REGO — Do In-t. de As-

eist. á Infância. Cirurgia geral, partos,
cirurgia de creanças. Kes.: V. Itauna
141, (tel. 2666, Norte). Cons.: Gonçal-
vet Dia» 41 (tel. C. 3061).

MOLÉSTIAS DE OLHOS
DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL DB

ANDRADE — Consultório: largo da
Carioca, 8 (de ia is 4), todos os dias,

DR. PAULA FONSECA — Consultório!
r. Sete de Setembro 141 (das 3 ás 5 li».
diariamente).

DR RODRIGUES CAO' — Especialista
dè doenças dos olhos. Cons.: rua di
Asscmbléa 56 ,1 li 4 . Td. Central,
3C76.

OOULISTAS
DR. MARIO GO'ES — Assistente da Fa-

ctildade. Consultório: r. 7 de Setembro
n. 38, das 3 ás s hs. Tel. C. 5510. Re-
sid.: Barão Flamengo 32. Tel. S. 1440.

MÉDICOS nOMOEPATHAS
DR. PEREIRA DE ANDRADA — Coni.

r. 24 de Maio* 186 (das 6 is f hs.,
e *.. Eng. de Dentro 26, das 81.2 is
9 ij- lis. Res.: .r. D. Anna Nery 328,
(Rocha), Tel. 1684, V.

CURA DAS PERNAS
DR. HENRIQUE MIEHE —Especial»

ta nas doenças das perna*. Consulto-
rio: rua Uruguayana 5. das - á* 5 hs.

VETERINÁRIOS
RAUL GOMES VIEIRA — Veterinário.

Teleplione 2377, Villa; rua liarão de
Mesquita n. 7*97.

CURA DAS HÉRNIAS
CASA GERALDES — R. Hospicio 118,

(em frente i praça Gonçalves Dias).
Trat. das vias urinarias com o emprego
dns sondas e alpravias -de borracha, dc
i$;oo a 2$soo. Para as hérnias, as fun-
das de 2$ a 1 _$o_o.

CIRURGIÕES DENTISTAS
EMILIO DEZONNE — Cirurgião-dentis*

ta. Diplomado, com longa pratica. Pre.
Cos e condições de pagamento ao alcan*
ce de todos. Cons.: electro-dentario.
Alto da Confeitaria Japão. Est. do
Meyer.

DR. MIRANDOLINO M. DE MIRAN.
DA — Especialista em extracções sem
dor e tratamento de fistulas. Das 8 ás
17 horas, nos dia. uteis, Gonçalves Dias
13, sob., lei. 5.6Co, Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado pela Escola Livre de Odon-
tologia do Rio de Janeiro, com 10 an-
nos de pratica. Cons. 1 r. Uruguayana
11. 31 (tel C. 1679).

DR. THEOPHILO PESSOA — Diploma,
do. Premiado Exposição 1908. Traba-
lha com rapidez. Consultório electro-
dentário: r. 7 de Setembro 133 (por
cima da casa Cave). Tel. 1896, Cent.
Nas 3-*>, 5,'s e aabbados, das 8 is 2 hs.

PARTEIRAS
MME, HELENA DIAS PASODI — Par-

teira formada pelas Fac. de Medicina
de Buenos Aires e Rio de Janeiro. Res.
e cons.: rua Marquez de Olinda n. 33,
Botafogo.

MME. MARIA STROCCHI — Parteira
e massagista diplomada .pela Real Uni-
ver-idade de Bologna (Itália). Residen*
cia: praça Tiradentes n. 43.

PHARMACIAS E DROGARIAS

PARTOS, MOLÉSTIAS DE SE-
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

DR, ARNALDO QUINTELLA — Docente
livre da Fac. de Med. Cons. It. Assem--¦--:_. >S, terças, quintas e sabbados, ãs
1 horas da tarde. Res. II. D, Carlota 63,
(Uotafogo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Moléstia!
de senhoras c partos. Cons.: Assemblea
18. Kes. rua das Laranjeiras 374.DR. QUEIROZ BARROS — Cons.: rna
Primeiro dc Março 18, de 1 ás 3 ho*
ras. Residência: praia de lintafoec. 104.

DR. RODRIGUES LIMA — Professor da
Faculdade de Medicina Consultório: r.
Asscmbléa €6. resid.: Flamengo 88.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Cons.:
Asscmbléa, a8; 2Mt 4 ,-¦¦_. e 6.*s. das _
ás 4 horas. Tel. C. 1000. Rts. Praia de
Botafogo n. 100.

DOENÇAS DA GARGANTA.
NARIZ. OUVIDOS E ROCCA

ÜrT EURICO DeTÊMOS, professo- li.,
da Faculdade de Medicina do Uio, com
_o annos de pratica. Cura garantida e
rápida do Ozena (fetidea nasal), por
processo novo. Cons.: tua da Carioca,
1,. sol»., de i_ ás 6 da tarde.

1MOÍ.ESTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

011. CASTRIOTO PINHEIRO — Ex-As.
tis tento da clinica dr Prof, Urbants-
chitech, de Vienna Una Sele de Se-
tembro 82. dns _ eis 4 li***.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO— Especialistas: ouvidos, nariz, gargan.ta, víjs urinarias e operações. Cons.
rna Sete de Setembro íí,., ie andar, de 1
it 5. lies, .. Felix da Cunha _g,

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ Ei OUVIDOS, RRON-
OUOSOOPIA E KSOPHAGOS-
COPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR-
CONDES—Assist. da F. de Med. Ex.
issist. do Prof. Ilriegcr (Breslau) e do
Prof. Killian (Berlim). Uruguayana =s,
j ás .- >'->. T. 376. C. Res. Russcll io.
(.-'. -1750 C.)

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS — OURA
DA GAGUE_

PHARMACIA E DROGARIA F GAIA—
I.oboretorio de productos chimicos e
pharmac. F. GAIA. Completo sortimen-
to de drogas, Secção de homoeopathia.
R. Senador Euzebio 138. Tel. 1.186. N.

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS—
Conde Bomfim 436. Drs. José Ricardo,
das 9 ás 11. Almeida Pires, de 1 ás a.
Arseno quinol, para os fracos. Cyano,
Gonol e Bleno-tlianato, para conorrhéa.

PHARMACIA CAPELLETI — Humaytá
140. T. 1048, S. Compl. sort. de dro-
uai • productos pharm., Cons. Drs.:
EmyRdio Cabral (9 ái 10) e Sant.3
Cunha (10 ás 11). Grátis nos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde BomUin
aso T. 3479, V. Cons.: dr. Camacho
Crespo, 9 ás lt] dr. P. de Souza, 8
ás 9 da ra. e 4 as s; dr. Linneu Silva,
das 7 ás 8 n.*, dr. P. Liara, 1 ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA — De Isaias
P. Alves. Laranjeiras 131. Tel. C. 3141.
Cons.: Drs. Sou» Carvalho (o ás 10);
C. Sampaio Corrca (io ás _i)j Raul
Pacheco (ia ás 13); A, da Cunha e
Mello (13 ás 14). Dep. do "Bron-
chiol" para consiipações e tosses,

PHARMACIA LARANJEIRAS, Tel. 5754.
Laranjeiras 458. Cons.: Drs. Leopoldo
do Prado (9 ás 10); Souza Carvalho
(ro 1.3 11). Falmca e dep.t do "Pan-
toformio", para tossos, rc-frtados, "Co-
queluctie",

_HARMACIA HADDOCK LOBO—(M.
Capcleti) — R. Had. Lobo 204, T. V.
1387. Ifab. do Carbo-vicirato dc Borges,
do ÉUxir dc Citro-vieirato e Depursan.
Cons.: dos drs, A. Alves e M. Autran,
Otlion Pimcntcl e Toão Coimbra,

PHARMACIA MACEDO SOARES — R.
Senador Euzebio 123. Dírec. de Samuel
de Macedo Soares. Cons. de 1 ás 4.
Deposito do DERMOPHENOL, clficaz
nas ulceras, eezemas, mol. syphiliticas,

PHARMACIA REGO SOARES — Rua
Cattete 77. Grande sortimento de dro*
gas nacionaes e estrangeiras. Productos
chimicos e pliannaceuticos. Garante a
boa manipulação dos seus preparados e
dc qualquer receituario medico,

PHARMACIA SAO THIAGO — Rua
Conde de Bonifim, _|0. Tel. Villa 14S9.
Consultas diárias e gralis. Dr. Ernesto
Tliibáu Junior, das 81|_ fis 91I2. Dr,
Krnesto Possas, das 1. i|_ _s 10 i|_.

PHARMACIA COUTINHO — RUA
CONDE DE BOMFIM gB. TELEPHO-
NE, VILLA, a93.

_rOV__3 E COLCHOAJRIA
RUA MARANGUAPE 16 — Chamados

pelo tel. aí, C. — Vendem-se inoveis
novos e usados em melhores condições
que em outra parte; verifiquem nossos¦preços. Reformam-se colchões módica-
mente. Compram-se moveis de toda a
qualidade.

GRANDES HOTÉIS
HOTEL AVENIDA — O mais imporUn-

te do Brasil. AccommodaçSes para 500
pessoas. Confortável. Distineto, Central,
Serviço de elevadores dia e noite, en-
tlereço telcgraphico Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confortável e
luxuoso no snluberrimo bairro das La-
ranjeiras a 20 minutos do centro dacidade; rua das Laranjeiras n. 519.

OS MELHORES CAFÉS
CAPE' GLOBO — Chocolate Bheriaf.

Bonbons finos. Ria 7 de Setembro, ioj.
Fabrica: rua 13 de Maio, 19, Tel. Cen.

trai, 148.
CAFÉ' MOINHO DE OURO — E* o

melhor café, de gosto agradável e dl
optima qualidade. Chocolate e bonbons
finos de primeira qualidade.CAPE' TRIUMPHO _ Praça Tiradentes
56. Tel. C. 3806. TorreíacçSo e moa-
gem. Chocolate, chá, niatte, bonbons,
assucar, balas, etc. Teixeira & Fonseca.

L-VItARIAS
LIVRARIA ALVES, livros collegiaes eacadêmicos. Rua do Ouvidor 16C. Riode J»nei_i _ S. Paulo, rua S. Bento 41.
escolas; cursos

e gymnasios
CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL—- Direcção do Insp. Esc. Francisco

F, Mendes Vianna e da Prof. d. Rachel
de Moura. Matrículas e informações das
.1 i\a ás 6; r. Gonçalves Dias 11. 30.ESCOLA DE HUMANIDADES — Av.
Rio llranco 1.-3, a". Director: Alpheu
Portella F. Alves; secr., Francisco Ma.
lheiros. Corpo docente de i* ordem,
Mens. ao$, 25$, 30$, ..5$ e 40S000.CURSO DE MATHEMATICA — Direct.
Capitão Dr, Mario Barreto. Preparam-ae
alumnos ipara os exames das Escolas
Normal, Naval, Militar, Polyteclinica e
Gymnasio. Av. Passos 11G, Io, Informa-
ções das 18 ás 21 hs.

ESCOLAS DE CORTE

MME. ZAM15ULLI. — Ensina n
cortar sob oiinltnier figurino.
Curso do corto aoonictrico, Ves-
tidos meio confeccionados. —
Moldes sob medida. — Avenida
Rio Branco 11. 137. — Ele-
yador sobro o Odeon. — Tele-
plione, Central. 1790.

MME. TELLES RIBEIRO — Ensina a
cortar sob medida. Moldes, "Tailleurs",
meio confeccionados. Aulas de chapéos.
Avenida Rio Branco ijr, _° andar.
Elevador Odeon.

TINTURAJUAS
TINTURARIA RIO BRANCO — Av.

Mem de Sá _. Attende immediatamcn-
te aos chamados pelo tel. Ccnt. 4934,
para buscar roupa e entrega nas resi-
dendas, depois de pago o trabalho.

LEILOEIROS
ALBERTO IGLE.IAS — Leiloeiro pu*blico — Escriptorio: rua Hospicio 78.Tel. Norle i?oi. Resid.: rua Haddock

Lobo, 36.. (Tel. Villa 174?).
MIGUEL BARBOZA — Casa fundada

em 1893; ma do Rosário n. 158, (an-
ligo 136 A). Tel. Norte 1033.

LOTERIAS

IIOMOEOrATUIA
PHARMACIA HOMOEOPATICA — De

Araujo Nobrega & C. Completo sorti-
mento dc drogas homoeopat. recebidas di-
rect. Esp. pharm. "Nimpbca Virilis",
para n cura da impotência; V, Pátria, ao.

ESPECIALIDADES PHARMA-
CEUTICAS

DR. AUGUSTO LINHARES — Ohefe
de clinica na Policlinica. Kx-assi.t. dos
Proís. Killian, Gtitztn.inu e Brulil.
Cura da (j-tgnc7- (proc. Gützmann, de
Berlim)'; rua Urufi.ayai.a 8, ás 3 hs.

MOLÉSTIAS DA ROCOA E SEUS
ANNEXOS

AUBERTIE — Cirureiãn-dentista — Es-
.ecialista — Riu 15 de Novembro 33.Teleph. 1838 — S. Paulo.

MOLÉSTIAS DA PELLE
SYPHILIS

E

DR. ALFREDO PORTO — Com pratica¦los Hosp. (Ia Eur., tnemb. da A. de Med.
Suba, uo serv. de mols, da pcllc, da
Polycl,, etc. C. Rodrif*.- Silva, s (tel.
_-;t,C. K, av. Atlântica,-;;, t. S.1491.

1>R. F. TEURA - Prof, da Faculdade de
Medicina, director do Hosp. dos Lázaros,
lí. Assemblea n, 20, d?s _ ás 4 horas.

DR. SII.VA_ ARAUJO FILHO — Assis-
tente da Faculdade dc Medicina. Iíua 7de Setembro ,18, ás 2 hs. Tel. C. 5510.Res.: Marquez de Abrantes ft_.

PROF DK. ED RABELLO — De volta
da Europa, reabriu o consultório. Trati
vc'.ü radium 05 tumores c outras doe"*.,
oi pelle cons.: rua Assemblea n. ....

Serviço, mc.tic.ns, nliiiriunceiificos,
(lentnrlos <* vislfns it iltmiicilio

CENTRO MEDICO — Oca oÜnFcõs,~í__õT-¦patins e -tomaepatha_ dc rc. pcltabiltd.deiuor.il. MensaHdaile :?i_o. Directores drí.Braule Pinlo c Krncsio Possas K. FreiCaneca 153.

MOLÉSTIAS DE CREANÇAS
DR. P. CARNEIRO LEÃO - Medi-odo Inst. de Prole, e Assist á li-.íjncia.E-c-int. do Cons. de creanças ,'.._ Misc-•ncordiai Coiw: Gonçalves Dia. ^t.(Tel. .1061 C.) das 10 ás ta. Ke.-.: SilvaMan ul ui. (Tr! r.-íts C 1
PR. MONCORVO' - fairictor fund do'.' "I A* _ Inf- «In Rio de líineiio. Ch.do Serv. de Creanças da Policli. Esp.doenças das creanças e pelle. Cons.:

Bri» n."V* á' U hs- Rei'-' Mou-a
PR PEDRO DA CUNHA _ Da Fac. deMedic. c do Inst, de Assist. á Inf Cl.raemtj e d.is crc.iii.-as. (,,„,}: Gonçalves

g«s 4i. 1. .,061, C., das ., às .. R,5.:o. Salvador 71 Cattete T 16.. SulBR. MARIO REIS - Do hospital de
_. £>. das Dores. Consultório: ri-a ihAssemblea n. 37. dis 3 ás 4.

AJÍALYSES CL1N_0AS E
MICROKCOPIA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE —
Prof. da eipecialM, na Fac. <ie Med.do Inst, r-sieur de P.iris. Trabalhos
pari diagnostico med., anaiy^es cr.imi-«s, -wnirs microscópico», ele. Uru.

, fit-tyana n 7.

MYOSTHENIO, formula do dr. J*. M.
de Macedo Soares—Mclbor tônico recon-
stítuinte, e indispensável ás creanças, ve-
lhos. donzellas e ás scnboras durante a
gravide_ e após o parto, ás amas de leite

EUPLINA — Formula de Orlando Ran-
gel. Na toilette da. senhoras nSo tem
rival. Usa-se no banho; como dentifri-
cio; nas feridas e mol. da pelle; em
gatí.arejo c em inhalações,

GARGEOL — Cura andina e moléstias
da garganta em garcarejos e inlinlações.
Recommendado por todos os climcos,
que (itte.tam o seu valor. Arthur Coe-
llio; rua Theopliilo Otloni n. S8.

IODOLINO DE ORH—Diz o dr. Wulther
Gomes Ribeiro:... "em visla dos excel-
lentes resultados obtidos com o lodolino
de Orh na anemia, lympliatismo, rachi-
tismo, etc. renunciei ao emprego do

Oleo de Figado de Itacalháo,»."
SYPHILIS — Cura definitiva,, séria, sem

injecção, pelo Sigmarsol, destinado a re-
volucionar o Üierapeuttca, Cada caixa
ço com pri mi doa. informaçõ©»: E. C.
Vautelet; a-, Io; i' dc Março,

C0XSTR1.0T0RES
DRS. NUNO OZORIO DE AIMEIDA

e SERZEDELLO BENITES MENDES
 Engenheiros construetores. Avenida

Rio Branco 110. (Tel, Central 3150)-

AO TRIUMPHO DA AVENIDA — Bi-
tlietes de loterias. Estampilhas de to-
dos o. valores. Cartões postaes. Ave-
nida Onlrnl 49 (porta larga). Telep.
n. 2909. Arthur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor ifls,
Apostas sobre corridas c bilhetes de lote-
rias. Filial casa Chantecler; Ouvidor 139.
Parames Seuna & Comp,

O LOPES é quem dá fortuna rápida, nas
loterias e offerece maiores vantagens ao
publico; R. Ouvidor 151, R. Quitanda,
79 » ii de Novembro 50 (S. Paulo).

A MENINA DO CHOCOLATE
SSREQIALIDADES em boiíbpns, esfla-

mellos e chocolates finos. Aqu.no &
Dias, R. S. José i__, prox, ao largo da
Carioca. Tel. C, 410.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
CASA VEIGA _ Fabrica de moveis. Pre-

cos ,t condições ao alcance de todos.
Serviço* de carpintaria, cirmaçõe., divi-
soes e balcões; r. S. Euzebio, 122, (Av.
do Mangue). Tel. 5234.

PRAÇA TIRADENTES 7a — Esta "Em-
presa" offercce as suas vendas cm me-
lhores condições do que qualquer outra.
Moveis bom e baratos, a dinheiro ou
a prestações, sem fiador. Visite-nos.

IMPORTADORES
J. FERREIRA & C. — Praça Tiradentes

27. Tel. C, 698. Molhados finos e uni*
cios impo__|t_ros do acreditado linho"Rio D5o".

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
DELLE MATTOS

MANIÇURB
Especialidades em preparos para

unhas.
Sete de Setembro n. 58 (2' andarl¦ ¦__ * em • —

_l-**_____^^^^_______-^^^^__
i

Club dos Democráticos
SABBADO, 1_ DE AGOSTO DE 1916

Àpotheolico e Tradiccionalesoo Baile em homenagem á
nossa excelsa Padroeira «
I_ro_3S-.il Senhora da Gloria,

promovido pelo Grupo do «'Braço é Braço I "

Braço * fir-r__e
—Secretario—

LVOEU LITTERAR10 POR-
TUGUEZ

ASSEMBLE'A GERAL ORDINÁRIA
i" convocação

São convidados, na fórnia do art. 5°,
paragraphos i", 30 e 6o e art, 55 do9
estatutos, a se reunirem cm assemblea
geral ordinária, no dia 18 do corrente,
ás 8 horas da noite, Iodos os srs. so*
cios para apresentação clc contas, sua
npprova.ão c eleição da nova dire*
ctoria.

Rio de Janeiro, 9 ile agosto de 1916.
— O secretario, francisca Joaquim Pe-
reira Soares,

EEDERACAO MARÍTIMA BRA-
SILEIRA • t

ASSEMBLE'A GERAL
De ordem do sr. presidente, convido

aos srs. federados a comparecerem á
asscmbléa geral dc approvacão dos Es-
tatutos, a realizar-se na sede da Asso-
ciação dos Marinheiros c Remadores, á
ma Conselheiro Zacharias n, C6, no dia
12 do corrente, ás 19 horas.

O i° secretario, /. /. Atlianasio.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO

DE JANEIRO
Assemblea Geral Extraordinária

Ia convocação
A Comniissão Directora, em cumpri*

incuto ao resolvido na Asscmbléa Geral
Extraordinária liontcm realizada, con-
vida os Srs. Associados quites c 110
goso de seus direitos para unia outra
Ássenibléa G.*ral Extraordinária (i*
convocação) a se reunir cm 14 do cor-
rente, á rua da Saude n. 3, ás 9 ho-
rns, c cm que se deliberará sobre a ai-
ICraçãò dos Estatutos.

;Rio de Janeiro, 10 dc Afíosto dc 1916
_ Commissão Directora. (4256 J)

BLOCO DA CAVAOÃO
Realiza-se 110 dia 12 <lo correnie mez

o baile inaugural -lo " Bloco da Cava-
ção", na sede da "Lf. Familiar"- á rua
Cândido Benicio n. 496. Jacarépaguá.

Aviso — Os sócios que não façam
parte do "Bloco" não terão ingresso.

_ Directoria. (4146 R)

FORMICIDA MERINO
O unico exterminador das formigas.

Mcrino !t Maury. rua Ouvidor n. 163.

CURA RADICAL DE H_-
DROOELE

pelo especialista Dr. Leonidio Ribeiro,
com o seti processo sem dòr, nem
febre e isento de rcpvoducção da 1110-
lestia. Cons.: rua da Constituição 13
(Pliarmacia Mello), do meio-dia ás 2
horas da larde. Tel. 22SÓ, Villa.

Os médicos não só receitam aos seus
clientes a " Siiutlsão de Scott", comp a
applicam nas pessoas de sua familia.
" Attesto mais uma vez a efficacia da
"Emulsão de Scott", cujo emprcao em
innumcros clientes e pessoas de minha
fn milia hei colhido sempre surprehen-
dentes resultados.

Dr. Axfiiedo A. Reco
Maceió."

PARABÉNS

Salve -II -8-916

Aü romper da Aurora, com-
pleta lioje mais unn primavera
no jardim da sua existência o
Exiuo. Sr. .amillo

Fernandes Garrido
e por tio feliz data o compri-
mnnta e abrnei seu amigo e
admirador J. F. G. 4259 J

AS PRINCTPAES GARAGES

GARAGE SUISSA — Avtnula Salvador
__ SA. 6 Recebe automóveis em esta-
dia e faz todo c qualquer concerto,
para o que _isp5e dc mo.1 c'_r ofíicin»
mecânica •

KVGIEXE ALIMENTAR
SAL DE MACAU — Aos doentes ilo cs-

tomngo «só é permiti, rio us rir corno in*
gri-t-Cntc nus seus alimentos, pela sua
pureza c especial confccç3o, o "S_l de
Macau*', da Comp," Comnicrcio c Na-
vegação.

JÓIAS, REIiOGIOS E OBJECIOS
DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — loalheria c re.
lojoaria. Compra ov.ro, prata _ pfdras fi.
nas. Oí'. de onrires e relojoeiro. Con-
certos garantidos de jóias c relógios.
Rodrt,_o Süra .:o, perto da r. 7 de ybro.

AS MELHORES PEXSÕES
PENSAO BRASILEIRA — Rua Hatldoel;

I.obo 123. te!. 1.716 Villa, a 20 minuto.
<ia cidade, bondes ú ioda hora, offerece
boas accommodações a famílias c cava-
lheiros de tratamento

PENSAO LA TABLF.' DU COMMERCE
—Av. Rio llranco 157. T. 4138, C. Para
famílias c cavalh. de tra. Serviço (á Ia

caite) c a preço fixo (i$$oo)- Acceita
pensio. forn. a domíc. e vendem-se vales.

FSNSÃO NOGUEIRA—Marechal Vlúri-no
iyj. T. 1834. C. Esta Pensão continua
_ offerccer aos _rs. viajantes c exmas. fa-
milia? commodos confortaveifl em condi-
ções higiênicas.—Rabello Varella a C*.

PENSÃO' CAXIAS _ Traça Duque de
Caxias O c _. Tci, C. 5115. Optimas
j.ccommodações para familias e cava*
lheiros de tratamento. Cozinha de i*
ordem. Preços conforme ns aposentos,

PENSÃO NOVA FRIHUUGO — Praia
i.ouíogo 2.4. Tel. 171S, Sul. Confor-
laveis comraodoi -com frente^ para o
nur, dinriati de 7$ c b%* fornece-se
com-ila paru fora,

PENSÃO CANAÜAr.RO — Excelletrtes
aposentos para famílias r Cttvalheiros.
Casal, ?6n$; solte: o ian$òoo. Ilondcs
de: Andarahy e Aldeia CatupisU. Una
üeneral Canabarro j,-i. Tel. isia, ViUa.

Por compactar liontcm o seu ••o" an-
niversario natalicio, felicito cotn gran-
dc satisfação o prosado chefe c ami-
go sr, comtncndatloi* Maia. da o-rceli-
lada casa John 'Moore & C. — ('. M.

(J -HOS)

OFILllOES

OLUB DOS DEMOCRÁTICOS
Chamo a attenção Jos srs. Sócios

que sc acham incursos nas penas .do
ART. it. alincas "K" c "F" do ART.
12 p PARAGRAPHO 2» do ART. 13, do

| CAPITULO V dos nossos Estatutos;
Castello, 7 dc Agosto tle 191.. Fer-
,,,j. r. !. .0 _!____!reiro

JACARéPAGVA'
Rcaliwm-se nos dias ii c io de sc-

lembro próximo as festas em liomcna-
gem a Nossa Senhora da 1'cnna. Pro*
tcclora das Aries c Sciencias. (M3338)

00XGRESS0 15. MliMORTA A'
SAJiOAXHA DA GAMA

Secretaria: Rua Luiz de Camões, 36
Assemblea geral ordinária

De ordem <lo sr. presidente, comido
todos os srs. sócios quites a sc reuni-
re:u cm asscmbléa neral ordinária,
sexta-feira, 11 do corrente, ás 19 horas.
Ordem do dia: Leitura do relatório, ba-
lanço geral e eleição da commissão dc
exame df contas.

Secretaria, o dc agos!o dc 1016. —
O 2" secretario, Joaquim Rodrigues da
Silva- CS. 3-M")

ASSOCrAOÃO BENEFICENTE
DOS EMPREGADOS NO CÃES DO

•PORTO DO RIO DE JANEIRO
Assemblea Geral Extraordinária

Em Continuação
A Mesa acclaniada para dirigir os

trabalhos da Asscmbléa Geral Extraor-
dinaria (2a Convocação) _uc so reali-
zou liontcm, o, de accôrdo com a. sua
deliberação, convida os srs. Associa-

os quites e no goso de seus direitos, &
sc reunirem novamente; segunda-feira,• t do corrente, ás 8 horas da noite, 110
.mesmo local, para, cm continuação da
mesma Asscmbléa, tratarem dc assuni-

tos de interesses sociaes.
(Rio de Janeiro, 10 de Agosto de

1916 —- Domingos Ribeiro, Presidente,
(4255 J)

R. S.
Olub Gynuinslieo roíiugucz
Saráo intimo cm 26 dc agosto

Acha-se aberta a inscripção para con-
vites até 20 do corrente.

A entrada dos srs. sócios será com
o recibo de agosto.

Espcctaculo cm 15 do corrente, offc-
recido pela Escola Dramática aos srs.
sócios e suas exmas. familias. — Iluni-'berto Tàborda, 1° secretario.

EOITAES
QUINTA REGIÃO MIMTAR

De convocação para o alistamento
militar

VIGÉSIMO _IU_IICI1_0 - (Dco
doro)

O cidadão Francisco Bueno Paes
Leme, presidente du Junta de Alis-
tanicnlo Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem 011 delle tenham conheci-
mento que, nesta data, 'foram instai-
lados os trabalhos desta junta e,
portanto, convida a todos os jovens
de -O annos completos no anuo_ de
1915 e domiciliados neste município,
a virem se inscrever até o dia I._ dc
setembro -do corrente anuo, c, liem
assim, todos aquclles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, co-
mo determina o regulamento para a
execução .da lei do alistamento mi-
litar.

¦Convoca tambem todos os interes-
sados a aprcscnttrcm csclarecimen -
tos ou reclamações a bcim de seus
direitos, afim de qiie a junta possa
bem orientada ficar da_ verdade e
dar as informações .precisas a escla-
recer o juizo da Junta <le 'Revisão,
que tem dc apurar este alistamento.

A junta funccionani em todos os
dias, no Quartel do commando da 5"
brigada <le infanteria, cm Deodoro.

_. para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado, rubricado pc-
lo presidente c que será affixado
junto ao edificio cm que funçciona
esta junta, e pifblicado 110 Diário
Official, Jornal do Commercio, O
Pais, Correio da Manhã c O Impar-
ciai.

Capital Federal. 15 dc julho de
igtü. — Carlos dc Sottsa Reis, 2" te-
nente secretario. — 1'rancisco Bucno
Paes Leme, presidente.

Limites:
listrada de Santa Cru-;, exclusive

Jacaré; seguindo a 'Estrada da Pe-
nha inclusive até o ibifurcamento da
Eslrada 'do Porto de Inhaúma e ca-
niiiiho da Freguezia; pelo mesmo ca-
minho inclusive e caminho do Ita-
raré inclusive até encontrar a linha
divisória das águas da serra da Mi-
sericordia; por esta divisória ao alto
do morro do Caricó; deste Alto por
itlua linha que, seguindo pelo divisor
das águas da serra da Miscrieor üa,
vá cortar a Eslrada da Pavuna, na
garganta entre as estações do Eugc-
nho do Matto e Vicente de Carva-
lho; dahi por uma linlia subindo ao
alto do morro do Juramento em
frente ao campo do Dendê; deste
alto continuando a divisória das
agitas ató o cume da serra conhecida
pelo iicrntc dc José 'Maria; deste
cume cm linha recta ao cruzamento
da rua íguassu' _om a rua_ da Fsta-
,;ão; por esta exclusive r.tc :á ___ trada
dc 'Ferro Central do Brasil, seguiu-
do pelo leito da mesma estrada c ra-
mal de Santa Cruz até á Passagem
do rio Pirapora; dahi em linlia re-
cta ao principio da Estrada do En-
géttho Novo por esta exclusive e Es-
trada do Cabral exclusive até o rio
do mesmo nome; descendo por este
rio, rio iPavuna c rio de _. João dc
Merity ú bahia de Guanabara; con-
(ornando pelo litoral c rio Jacaré e
icreninaudo uo cruzamento deste
com a Estrada dc Santa Cruz, ponto
inicial.

Confina este districto com C3T7°,
10o, 21o c 22" districtos com o Esta-
do'do Rio dc Janeiro e com a bahia
de Guanabara. —s

MINISTÉRIO DA GUERRA
QUINTA REGIÃO MILITAR

Oitavo município — Lagoa
De convocação para o alistamento

militar
O major effectivo do Exercito

Luiz Furtado, presidente da Junta
de Alistamento Militar;

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta junta c,
portanto, convida a todos os jovens
de ao annos completeis 110 anno de
1915 "e domioiliados neste município
a virem se inscrever até o ;dia 15 de
setcwi'bro d ocorrciite anno, c, bem
assim, todos aquellcs que, tendo 21
annos ou mais, ainda nfto estão in-
scriptos nos registros militares, como
determina o regulamento para a exc-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem csclarecimen-
tos 011 reclamações a bemt dc seus di*
reitos, afim de que a Junta possa
bem orientada ficar da verdade e
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta de Revisão,
que tem de apurar este alistamento;
c, para que os interessados possam
ter pleno conhecimento dos limites
da circumscripção a que sc refere o
presente edital, segue-se o seguinte:

Limites — Avenida da Ligação
(exclusive), partindo da avenida
Beira-Mar, praia de Botafogo (in-
clusive), rua Marquez dc Abrantes
(exclusive), da Piedade (inclusive),
D. Anna (inclusive) e Farani (in-
clusive), até ao encontro da rua
Guanabara; .dahi subindo a linha das
águas c seguindo por esta que, pas-
sando pelo morro do Mundo Novo,
vae ter ao ponto mais elevado do
pico de D. Martha, deste pico uma
linha recta ao cruzamento da rua
S. Clemente com o .priudpio da rua
Sergipe; seguindo por esta (exelusi-
ve) ao ponto terminal da rua do Ge-
neral Polydoro; deste ponto om li-
nlia recta ao alto do morro da Sau-
de; dahi seguindo a linha divisória
das águas que, passando pelo alto do
morro dos Cabritos, vae ter á ponta
do Pires; dahi por uma linlia recta
que atravessa a lagoa Rodrigo dc
Freitas e termina na .entrada do ca-
nal da boca da barra (lado da la-
góa); seguindo por este canal ao
Oceano Atlântico e contornando a
praia deste c da baliia Guanabara até
o principio da avenida Ligação, pon-
to inicial.

Confina esle districto com o 7° e
f. districtos, com o Oceano Atlan-
tico e bahia Guanabara.

IA Junta funecionará -em todos os
dias uteis, das 11 ás 15 horas, 110
predio 11. 20 da nia Voluntários da
Pátria, sede da agencia da Prcfeitu-
ra da Lagoa.

E, para conhecimento dc todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feilo e assignado, rubricado
pelo presidente, e que será affixado
junto ao edifício cm que funçciona
esta Junta e publicado no Diário
Official.

'Capital Federal, 27 de julho de
1916. — Carlos Bellicsler, secretario.
— Major Luiz Furtado, presidente.

QUINTA REGIÃO -MILITAR
^ _i6- MUNICÍPIO - TIJUCA
Idilal de convocação para o alista-

mento militar
O _ major Oliverio de Deus Vieira,

presidente da Junta <le Alistamento
t Sorteio Militar, de accôrdo com a
tommunicação do sr. coronel presi-dente da Junta de Revisão, cm vir-
tude de autorização do sr. general
ministro da Guerra ao sr. general
coniinandaute da .5" região c ,*¦* di-
visão, faz publico o edilal publicado
no Viário Official 11. 16S, de 19 do
fluente, á pagina fcS.ipS, deste tcõr:"Faz saber aos que o presente edi-
tal leram ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desla Junta, e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos 110 anno .dc
1915 c domiciliados neste município

a virem se inscrever alé o dia 14 de
setembro do corrente anno, e, bem
assim, todos aquellcs que, tendo 21
annos 011 mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares como
dietertrjina o regulamento para a exe-
cução da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimentos
ou reclamações a bem de seus direi-
tos. afim de que a Junta possa bem
orientada ficar da verdade c dar as
informações precisas a esclarecer o
juizo da Junta de Revisão que tem
de apurar este alistamento.

A Junta funecionará cm todos os
dias, das 11 ás i*; horas, «a sede da
agencia da Prefeitura Municipal do
16" districto. E para conhecimento
de todos manda lavrar o presente
edilal, ror mim feito e assignado,
rubricado pelo presidente, e que será
fixado junto ao edificio em que fun-
cciona esta Junta, á rua Pinto Fi-
gueiredo n. 11, e publicado no Pio-
rio Official,

Capital Federal, 15 de julho de
1916. — Abeilard Comes de Almeida
/¦Vi; . secretario. — M. Lavrador Pi-
lho presidente "

As ruas e praças que fazem parte
desle município militar:

Ruas de S. Francisco Xavier até
a esquina da rua liarão de Mesquita,
Pereira de Siqueira, Club Athletico,
Alzira Brandão, Visconde de Eiguei-
redo, Barão dc Amazonas, Salgado
Zenha, Prolongamento da Mariz c
Barros, Conde de Bom fim, Parcto,
Piiatinim c praça lida, Aguiar, Fe-
lix da Cunha. Valparaiso, Dr. Rego
Lopes, Aratijos, Santo Henrique,
General Roca, Bom Pastor, Des-
en.bargador Izidro. Barão de Piras-
siimiiig... Silva Guimarães, Barão de
Pular, praça Saenz Pena. morro do
Trapicheiro, travessas Araujos, Bam-
bina, Soares da Cosia, Magalhães, D.
M.tiiiiue, Becco Dehoul, ruas Major
Ávila, Pinto dc Figueiredo, Antônio
dos Santos, Dr. José Ilygino. Ita-
Citritssá, General Andrade Neves,
Delpliiuai Visconde de Cabo Frio,
Uruguay, Tinto Guedes, Vinte e Oito
de Setembro, Garibaldi, Rademaker,
Gratidão, Alves dc Brito, Leite dc
Abreu. Natiialina, Santa Carolina,
Agostinho, S. Raphael, S. Miguel,
Boa Vista, Açude, Ferreira dc Al-
meida, Cascatinha, Vista Chincza,
Ilha do Ribeiro, Mttssoma, Gávea
Pequena: travessas: Affonso, Boa
Vista, -Morro do Cotromby, listradas
Nova c Velha'da Tijuca e das Fur-
nas.

Junta de Alistamento e Sorteio
Miiilar do i(. município, Tijuca, 31
de julho de 1016. — João Mn.vimia-
no Serra, 2' tenente secretario.—Oli'
veria de Deus Vieira, maior Drcsi-
dente. ¦*,

QUINTA REGUO SEIMTAR
VIGÉSIMO QUINTO MUNICÍPIO

- ILHAS
Edital de cotwocação para o alista-

mento militar
O «lajor Daniel Ferreira Vaz Jti-

nior, presidente da Junta de Alista-
hiento:

Fai saber aos que o presente edi-
tal leram ou delle tiverom 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 em
o anno de 1915 e domiciliados neste
município, 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 aquelle 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,
bcim orientada e senhora da verdade,
possa prestar informações que escla-
rcçam o juizo da Junta de Revisão
que tem de apurar este alistamento.

A junta funecionará ás segundas,
terças, quartas c sextas-feiras, no
estado-wiaiar do quartel do Asylo dc
Inválidos da Pátria, reservando as
quintas-feiras e os sabbados para
percorrer as ilhas que constituem o
município.

E, para conhecimento de todos,
manda lavrar o presente edital, por
mim feito c assignado c por elle ru-
bricado, o qual será affixado no edi-
ficio onde funçciona esta junta c pu-
blicado no Diário Official. — O se-
ci etário, 2' tenente Roberto Alcxan-
dre Hesketts.

Capital Federal, 15 de julho de
1916. — O major Daniel Ferreira
Vas Junior, presidente.
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A IDEAL
453
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793
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A Capital
728

Hoje ás 6 horas
Rio 10-8-916. S 132

Propaganda
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Americana
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A Universal
636

Rio, 10-8-916. - 4350

V. Ex". tom nccossldiitlc ile ilcn-
tes artificiaes ou de qualquer ou-
tro trulitillio dentário i>or processo
roii-pli-ti-iiii'nto novo ? Procure, dc
preferencia, o esforçado cirurgião-den-
tista Dr. Silviiio Mattos, cujos elo-
quentes o mies nttestados de sua
proficiência ahi se seguem, além de 20
annos de constante pratica. Eil-os :

Laureado com o i" prêmio da sec.So
cirurgico-dcnlaria, na Grande Exposição
Artistico-Industrial de ígoo; concumn-.
te, em 190J, no Districto Federal, á
Exposição Preparatória da Universal
N.rte-Ámoricana; premiado com med.-
lhas de prata e de bronze, na Extraor-
dinaria E::?;sição Uiiiversal-liitennacio-
nal de 190.1, cm S. Luiz, nos Estados-
Uni_09 da America do Norte; — em
1905, pela Seientifica Associação A9!ro-
nomica de França; jalardoado com o
Primeiro Graíido Prendo, nn Por-
tcnto.sn Kxposiciio Nacional dc
1908; e com medalhas de ouro. 11a
Exposição Internacional e Seientifica
de Hygiene de 1909, na Universal Ex-
posição de Turim — Roma — de 1911
e, em 1913, _-> i" Congresso Pan-Ame-
ricaiio de Odontologia.

3-RUA URUGUAYANA-3
Canto da rna da Carioca

J 4229

BANCO LOTERICO
li. Itosnrlo 74 o Tt. Ouvidor 76"0 PONTO"

ISO — 3. OUVIDOR — 180
São a. casa. qne offoreccm as

maiores vnntmrcns e garan-
tias no DUblico.

COLCHÕES DE CRINA
Fazem-se o tcfoi-miini-se por preços

razoáveis e coin (perfeição, tendo paraisso uma machina apropriada; na of-
íicina e doposito <la colclioaria da rua
Frei Caneca 309, próximo á J*na de
Calmnliy. (. .3-0

CAVALLO
Superior cavallo di* montaria, mar-

chador, estampa bonita, sete palmos,
iodo branco; vende-se barato; serve
para pessoa de goslo ou circo de ca-
vallinhos, ipor ser bonito, intelligente e
muito manso. Vêr c 'tratar 'i'.. traves-
ia Leal n. 13, Engenha <le Dentro,
proxhuo ao ponto do -bonde. fPiino.

SATOSIN
é ura remédio unico pcla sua ef.
ficada curativa em todas as af.
fecções pulmonares;

SATOSIN
cura os caíarrlios agudos e cliro-
nico» dos broneliios e dos pul-mões nos diversos perioios d»
moléstia;

SATOSIN
no tratamento da Uilierculos.
comprovada exerce cffeitos ire-troaiivos sobre a infecção até
um limite tal qtte paralysa o des-
envolvimento dos bacillos do
Koch até supprimil-os com o em-
prego prolongado;

SATOSIN
é recommendado por sunimi__
des médicas brasileiras e estran»
geiras.

A' venda etn todas as boas pharma-
cias e drograrias do Brasil.

Beneficência Espirita
TRATAMENTO HOMOEOPATHICO

RACIONAL
Fornece gra-__.iatn.i--_ ir- indicações p;t_|o tr.it/1mc11lo dc toda a molestlu. 5-Ianj»

a» informações necesKirlSs ao sr. llaline<
inaiin, C. Postal 88,-, Kio. Scllo p.1.3 res-
poat-j (R <..g_)

PROFESSOR DE INGLEZ
Lições praticas e tlicorieas, duas

vezes por semana, 5$ooo mensaes. Rua
Mariz e Barros 11. 3.6, casa 5.

J. 7S1.I.

DR. SOUZA VARGES
ADVOGADO

Causai eiveis, commerciaes e oi-pliano-
lógicas — Rui Sachet, 4, teleplione,
Central, 3.460. J. 622$.

Grande saldo DISCOS E
GRAMOPHONES

na Nova Figura "Risonha. R. Ourives
n. 58. S 1964

LOJAS PARA NEGOCIO
Alunam-se duas lojas para uegoci.

ou deposito. AluRuel ioo$ooo cad»
uma. Rua de 'S_nt'Aiin,. 40. (R S4g)

OUR01$800 A GRAMMA
Platina, prata e brilhanles compra--»

qualquer quantidade, 11a cas» "jMe.ridia-
no", rua UruBuayana, 77. S 3291

Resultado de hontem:

Anligo. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado-

Pavão
Leão
Porco
Per ú

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

B-IiHETES DE LOTERIA

Romettem-se bilhetes par» o
interior mediante o porte do
Correio. — FRANCISCO ft C.

Rua Sachet n. 14

Ui CASA FELIZ
ioí, RUA DO OUVIDOR, io(

Filial á praja 11 de Junho n, 51 — Rio
de Janeiro

COMMISSÕES & DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso 1 — Os prêmio, sio

mesmo dia da extração. pagos no

FERNANDES & C*
Telephone 2.051 — Norte

VIAS URINARIAS
Syphilis o moléstias (le

senhoras
DR. CAETANO JOVINE

Formado ri ein Faculdade dc
Medicina (Ia Nápoles c habili-
tado por titulos da do Rio de
Janeiro.

Cura especial e rápida de es-
treitamentos urethrac. (sem opera-
tSo), Ronorrhéas clironicas, cysti-
tes .hydroceles .tumores, impoten-
cia. Consultas das 9 ás 11 e das a
és 5. Largo da Carioca 10. sob,ü

BDLSA LOTERICA
QUEREIS TRAVAR RELAÇÕES

COM A FORTUNA?
Comprac bilhetes na BOLSA LO-

TERÍICA. Avenida Rio llranco
1-Í2. esquina da run da Assemblea

Líi cncontrnreis a realização do
vosso ideal.

SALA MOBILADA
Aluga-se uma esplendida sala e -nn

quarto, .om ou sem pensão, cm casa
de íamilia, á rua do Rezende 73.

(R. 3429)

Variantes
39-75-51-02

río, ic-8 - 916 n_i.-;
¦^¦rrrei'*___^ ._*>¦•¦*•£»¦««

Águia de Ouro
C S6__

Rio-lO
16-2-22-12

-8-916

Cofre para escriptorio
C_nipra--e 11:11 usado cm lioas condi-

.-.. 'i> _._¦.„,. /, .7 P ¦¦_ .1-1. o..» inr.wc-. _-.._•-..,.¦., .. -. ~. _., ----- •>--
nal. (R 3IM

GONORRHÉAS
cura infallivel em 3 dia», «em

„ ardor, Msando "Gonorrhol". Ga-
g rante-se a cura completa com

um só fusco. Vidro. ,i$ooo, pelo
. Cor,*eio 5.50o* Deposito ger.1:
g Pharmacia Tavares, praça _ Tira-

dentes, 62 — Kio de Janeiro.
ta_________-_-_-BB___a__3_a_-,

MPOTENCIA ?
KEURASTIIEX.A? ANEMIA?

Velhos, moços e risonhos, moços for-
tes e felizes só depois do uso do STK-
NOLINO, formula descoberta recente-
mente por um sábio suisso; iiüo falha
uai fraquezas genitaes, neurasthciiiai,
cansaço phy-ico. magreza, tuberculose,
convalcsccnciiis, anemias, dyspepsia. Vi-
<iro, 5$; pelo Correio, 7$50o. Drogaria
Granado & Filhos, rua Uruguayana nu-
mero 91. Rio de Janeiro. '(J 4196)

TINTURARIA ROMANA
570, rua N. S. de Copacabana, s;o— Lavagem chimica — Limpeza a sec-

co —• Attende-se a chamados pelo te-
leplione sul 3.309, Serviço a domi-
cilio. (R 4181)

Em todo o Brasil
ÁLBUM MUSICAL

RUA S. PEDRO N. 249
J. Bulhões ít Masson, 7 bellis.imai

novidades musicaes por 22). Clássico,
canto, dansa. Quem desejar o "Al-
lwin", basta nos enviar um vale pos-tal, 2$, immediaUuicnte receberá o"Álbum Musical" registrado pelo cor-
rcio, isto coniprehcndido em todo o
Brasil.

RIO DE JANEIRO (S 431 .

MALAS
Artigo solido, elegante e barati*

«iino, só na A Mala Chintta. Rua La*•¦radio Ci.

Em casa de_ senhora dc Iratamento,
no centro ou immediações, necessita-se
dc dois commodos mobilados c com
pensão, para uma senhora só e scu fi-
lho.

Dirigir caria com preço c mais in-
formações, a — C, D, — neste jor-nal. (M 333j

FOGÃO A GAZ
Vende-se um quasi novo por preço ha*

ratissinio. Ver c traiar 110 largo ds
Bcmfica n. 6.

Saia de írente na rua G. Dias
Aluga-se a do lerc.iro andar do pre.dio n. 30 (ha elevador e luz electrica).

Trata-se uo quinto andar, com Mine,'Boisson, S, 3270.

AUTOMOVEL
Vende-se um "Americano", força ds

30 cavallos, todo reformado, prompta
para trabalhar. Traiar com o Vale-.
tiin, na Garage Ideal, rua Silveira Mar-
tins.

MME. JOSEPHA
(j 3107)

Tarlicipa-se a sua mudança pnra t
rua da Alfândega 13., M 1 St3

: ¦*

Caridade
7ÍÍ

Fluminense
8543

GRANDE HOTEL
_ LARGADA LAPA -

Ca-i para familias e cavalheiros de
tra lamento. Optimos aposentos rica-
•_...(_ m r, 11; I -i ri n a A_ nAVji _ AçCCSSO _.-¦
ventiladores e cozinha de i" ordem.

Eud. Tcltzr. "Grandhotel"

A celebre cartomante
Mme. Maria

participa _ todos os seus clientes n,t:_ g.i»rante _ todos os_ seus trabalhos por mais
diiíflceia que sejam c .ó acceita a sita re-
imtneraçúo, depois delles iiromptõsi aqui
não se engana a humanidade. Tambem se
trata de Qualquer doença, pelas eciencías
occultas, sem nue seja preciso teimar l.e*
beragem; rua Visconde ile Itauna n. 211.
sobrado, (J 4i_n

VÊR PARA CRER ?
Quereis con.cr bem c gnzar saudc?

Só 110 Café e Rcstaurant Kio llranco,
rua Marechal Floriano n. 193, aberto
dia e noite.

Upeê^c. _*_«_
SOOB

L! 4*233

i Rto—10—8—91.
•io—03—11—50—5ÍÍ

H 4285

.L
Da GOXOIÍIUIÈ.Y CHUOMCA ou

RECENTE, em poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem dor, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606- c 914. Vaccinas de Wright.
Assemblea, 54, das 8 ás n e 1: « 18.
SERVIÇO NOCTURNO, 8 ús 10—
— Dr. Pedro Maualhães. R 8549

V.ndeffl-se Tcncrtfcs, legítimos; rua
Taraná u. 1, S. Chnstovüd. J.. 3189.

ESCRIPTORIO
Aluga-se um, crande, fxcell. nt-, Ji^

gienico, arejado, com salas de rppera
e telephone, por módico preço; na ma
Uruguayana n. 3, sobrado, lado da
sombra. _*p; J

SÕFFREIS ?
Tendes alguma colr-a que vos ii.cor._. o da ?

Pcrdcstcs a esperança de cura, oli de
melhores dias ?

.rocume já a FLORA INDÍGENA -1
ACRE 63, que encon.rareia immediata

aü í viu
Corisullag GRÁTIS, por médicos e es-

pirüas, e sobre todos cs assumptos, Ins
; fis íS hora*. (J .••:._)

PINTURAS OE ÇABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente t'i;gt

çabellos com um preparado vegetal in-
cfíensivo, de sua propriedade, ,í rui
Rodrigo Silva, antiga do; Ourives 10,
1- andar, entre as ruas S. José e As-semUsa» S 44»

y.~i"
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COMPANHIA ERGIO E KâVEGâCâO UIBIM
r?n*aI*--*W?-yrig-«

55500 TOSTBIiADASOO BAFOREIS -
Serviço regular de transporte de cargas entre os portos de todos os

Estados do paisB.-i

MOVIMENTO DE VAPORES
Ida

MUCUR. _
CAPIVARf
PARANÁ»
JAGUAIUB

ARACATY
TAQUARY
MAROIM
ASSU'
TIJUCA

PIAUHY
TUPY
JACUHY
TIBAGY

a sahir de Areia Branca
a entrar na Bahia
em.Cette.
em Nova Orleana

Volta
a sahir de Antonina
a sahir do Recife
a sahir do Rio Grande
a sahir de Porto Alegre
em Nova Yorl;

HiO de Janeiro

esperado do Norte
espirado de Nova York
esperado de Cadiz
esperado de Norfolk

í°is

hoje
hoje
hoje

a u

hoje
a 18
a 23
a 25

0 PAQUETE 0 PAQUETE . O PAQUETE

UMAMAf-ül' fl TT 1 TT17TI I fl Tf TI If TI %7mossoro IjíJAflYBA uURUPYSairá no dia 13
rente para
Bahia,

Pernambuco,
Cabedello,

Natal
e Macau

Sairá no dia 15 do cor-
rente para
Santos e

Nova York

Sairá no dia 15 do cor'
rente para

Buenos Aires

0 PAQUETE

AMGOARY
Sairá no dia 19 do cor

rente para
Santos,

Victoria,
Pernambuco

e Nova Orleans

EMM1II
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracçôes publicas sob a lisoaliMçâo do governo federai
ás 2 1,2 e aos saQbados ás 3 boras, á

RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. 45
HOJE 333-29* HOJE

ooo s ooo
Por 19600 cm meios

14 - CÃES DO PORTO
Attenção .PreSKSf r«. X^ data, annunciada-, pelo quo as car-

gas ^^^^^^[^^^^^ no .so^torlo^a^oompanhla^
37, AVENIDA RIO

A CURA
ínfallivel da

Impotência viril
A perda total ou mesmo parcial da

ilrllldade deprime o homem phynico, o
«nllior dotado, encamlnhando-o para
«ma velhice precoce. Nâo ha affecstto
que lha «au-e tantos sotfrlmentGB mo-
raes, aue lhe traga mala discussões In-
ttanu, ai v«zcb mesmo larcasmos e ca*
toada», tornando assim sombria toda a
t*ua existência. Deixar este estado sem
«uldadoe, na «spectatlva de unia cura
próxima, « embnlar-EC com uma espe-
rança chlmerlcn, quando pedindo a bro-
anura do Dr. Zelle, intitulada a uRcs-
taurarjão do Homem, acompanhada dt |
uma folha de consulta dirigida franca
aos qua niio podem Ir as consulla.il ní !

rua ummm 93, rnsm \
das D as 11 e das 2 lis 6, adquirc-ee ,
a certeza do rehaver a totalidade da I
¦ua -vlrllldade. Essa Interessante bro- :
ohura, de distribuição gratuita, conten*
do ««pllcatocs e conselhos lndlspensa*
«eis aos homens, deveria ser lida c r#«
rida e ponderada nas horas de deaanl-
mo e depressão lnvinrlrel.

CALLOS
KALOPLASTER maravilhoso remédio,

único qus |Siiprime as dares rapMamei.-
te e destróe os callos em Ires dias, o
uuc qualquer oulro remtilio níto faz; *e
lem leito uso desses outros «em resultado,
uperlinentem o KALOPLASTER, e verão,
i verdade c n supcr-efficocia e_ rapidez
com que suprime a dor e destróc os cal-
los. São milhares de elogios, e attestados
recebidos; por i$soo, d venda nas phar-
uacias e drogarias dc I* ordem; Ourives,
18; S. Pedro Sa e Andrados 43 — Kio.

________}__

."tuberculose CURADA I
Só com o STENOLINO. é quc se

consegue curar e evitar a tuberculose,
anemia», pulmões fracos, neurasthenia,
fraqueza geral com dyspepsia, Impoten-
cia, memória fraca, dores no peito, fe-
bres intermirtentes, .pallidez e flores
brancas. Importantes curas em todo o
firasil e estrangeiro. Procura txtraor-
dinaria de toda a rpatte» Granado o
Filhos. Rua da Uruguayana n. oi, Rio
de Janeiro. Vidro, 5$, Pelo Correio,

Karepe Peitoral de Desessartz
e Alcafrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
A-pprovado pela ln»p»etoria dt Hy<

sieii» e premiado com medalha d» ouro
na ExposifSo Nacional da 1908. Bate
maravilhou peitoral «ura radicalmente
bronchltcs, eatarrhoí chronicoj, coque-
inche, asthma, tone, tísica pulmonar,
lòres de peito, pneumonias, tosse ner-
"osas, oonitipaçõei, rouquidão, tufíooa-
toe», doenças de garganta Uryng», de-
fluxo asthmatito, «tc. Vidro l$joo. —
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sele de Setembro 81 e co
e a rua da Assembléa n. 34. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
lide» Lobo n. .29. Telephone 1.400,
-'Ilia.

AVISOS MARÍTIMOS

LLOYD BRASILÜ.0
PRAÇA DAS MAKLNHAS

MÉDIUM ESPIRITA
Communicações espiritas sobre toilos

casos. Commercio, litígios, uniões,
¦., etc. Inteiramente graus. Largo

Sc ri, .1. J 6840

SUBA OA TDBEBCDUSS
DR. A. DANTAS DB QUEIH07,
Modernos methodos de tratamento

medico e cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 ás 11 da
manha. Rua Uruguayana li, 43.

8$ooo. R .248

!UI!!!ISIIII!H>llll!!l!ll!!llll!lllIII!!!IBI!!»llii!a
A CURA DA I

SYPHILIS |Eusina-ic a todos um meio de M
saber ee tem syphilis adquirida gf
ou hereditária, interna ou exter- jgna e como podem cural-a facll- 5
me-te em todas as inanife»taç6e» S

periodos. Escrever: Caixa Cor- g
para ¦

1¦Mil
M .1494

reio, 1686, enviando sello
resposta.

PAPEIS PINTADOS
Moderna collecção, desde 400 rs. a

peça e guarnição desde.2$ooo a peça;
estes preços só serão mantidos duran-
te este mez, na conhecida e antiga
Casa Brandão, á rua da Assembléa, 87,
próximo á Avenida. (S 4274

CURSO DE MUSICA
Na Avenida Rio Branco n. 127. se-

gundo andar, acha-se aberto o curso dc
musica dc Mme. Seguin.

PROFESSORES: De canto, Mme.
Seguin, discipula de Isnardon, do Con-
•ervatorio Nacional, de Paris; de pia-
no, Arthur Napoleão, do Instituto Na-
cional de Musica; e de i-ioliiio e solfe-
jo, V. Ccrnichiaro, do Instituto Ben-

Íamin 
Constant.

nscripções diárias das a is 4 horas."ÕS^HÃraSDE 
PALHA,

SUJOS
Os chapéus de palhs, sujos, ficam

«ompletamente limpos e com a «pparen-
cia de novos, quando lavados com a
•Agua Mágica". Mais duas veies po-
dera ainda lavar um chapéo, quando
novamente ficar sujo. Um vidro ça
para seU chapéos e custa i$ooo. Pelo
Correio, 4$ooo. Na "A' Garrafa Gran-
de", rua Uruguayana, 66. A 3*04

MBE-VAGUIMARLANip^
Cartomante somnambula. Vidente e

proplietica, deita cartas e lè pelas li-
nuas das mkos; note o publico que esta
somnambula trabalha dfsde i88j, nas
•ciências oceultas, possuindo diversas
mediumnidndes; dA consultas todos os
dias, das q da manha is 8 da noite. Rua
S. Chrisiovão 11. 44, sob., próximo ao
largo do Kstacio. (3801 J)

AUTOMÓVEL RENAULT
Troca-se um lindo triplc-phaeton por

um landaulet da mesma marca ou de
outra que seja boa. Quitanda, 73, so-
brado. (3842 J

GOÜORRHEAS-
s au» coiriplicigoei. Cura radical por
proceaios legurot e rápido». Dr. JOÃO
ABREU. Ua» 8 ia 11 e das IJ ta 1V
.oras: fia. rua d» S. P«dro. 6«-

KNTRE OUVIDOR E ROSÁRIO
LINHA DO NORTE

O PAQUETE

Maranhão
Sairá quarta-feira, 16 do cor-

rente, ás 12 horas, paia Vi-
ctoria, Cabia, Maceió, Rtcifu, Ca-
bedello, Natal, Ceará, Tutoya,
'Maranhão, Pariiitins, Pará, ban-
tarem, Óbidos, Itacoatiára r Ma-
riáòs.

LINHA DE LAGUNA
O PAQUETE

MAYRINK
Sairá terça-feira. 5 dc setem-

bro, ás 20 horas, para Dois Rios,
Angra dos Reis, Paraty, Ubatuba,
Caraguatatiiba, Villa Bella, São
Sebastião, Santos, Cananéa, Igua-
Be, Paranaguá, São Francisco,
Itajahy, Florianópolis c Laguna.

LINHA DÊ SERGIPE
O PAQUETE

OYAPOCK
Sairá quinta-feira, 17 do cor-
rente, ás 15 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas. P.
Areia. Ilhéos, Bahia, Aracaju,

Penedo. Maceió e Recife.

AVISO: — As pessoas quc queirnm li* S bordo dos paque-
tes levar ou receber passueelroo deverão solicitar cartões
do inuresso ua secção do Trufcno.

_________m_mu___at_mm

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

Minas Geraes
Sairá 110 dia 20 do corrente, ás

14 lioras, para Nova Yorlc, esca-
lando na Bahia, Recife, Pará e
San Juan.

ESPIRITISMO
Consultas grátis, todos os dias, das

ia ás 14 horas, á rua S. Francisco Xa-
vier, 400, nor afamado médium receis-
tista. 3 «6 B

XAROPE FAMEL

J^BRONCHITESyãL

1 lÂdenitdo nato» u Hospltut). 1.1 I[ ijtdopttdo ptlet tt Hospltut).
A veada em toda» as Pharmacias e Drogarias.

I! em Paris, 20, Ruo dea Orteaux.
Fará r.cebar lirocbura onlis, dfrlgtr-EQ a Dobert Perlgois,

Caixa da Correio ISQ3, Ria-de-Janglro.

PREDIO

ANTES PREVENIR
QUE CURAR

Qunado o seu filho ficar pallido ou
mudar de côr constantemente, com o
olhar languido; quando sentir comi-
chão no nariz e o seu hálito fór fé-
tido; está com os symptomas de lom-
brigas.

NSo deixe o caso aggravar-se, pois
oue o remédio está á mâo. O Ver-
mifugo "Tiro Seguro" do Dr. H. F.
Peery, o único legitimo, ministrado de
accordo com as direcções da circular,
eliminará as lombrigas 011 solitárias,
extinguira o foco onde ellas geram-se
e nutrem-se, promovendo a saude da
creança.

O Vermiftigo "Tiro Seguro" do Dr.
II. F. Peery, único genuíno, proprieda-
de exclusiva da Wrightfs Indian Vege-
table Pill Co., é a salvaçáo das crç-
ancas, pois não contendo "santonina",
"calomelanos" nem qualquer outra dro-
ga nociva, o seu uso não e pernicioso
nem á mais débil creança.

Vende-se em todas as drogarias e
principaes pharmacias do Brasil

Wrighfs Indian, Vegetablc Pill Co.
372 PEARL STREET — NOVA

YORK, E. U. DE A.

Amanhã Amanhã
A's 3 horas da tarde—3IO—18ooo$ooo

For 80OOO, em décimos

Sabbado, 19 do corrente
A's 3 lioras da tarde— 300--31-

:000 ¦

F>or S8000, em décimo»

m.i?Tftn dos de bil,,0ies J-° interior devem sor acompanhados de
S^.vSSL.!?' »'"*p" ° "orte do Correio o diriirtdos aos atrentes eeraea
?Ã^-FrU & C" RUA DO OUVIDOR 94. CAIXA N. 817? Meí
n^T^in6 T Cí?a «,-110»HMARABS. RUA DO ROSÁRIO 71. &¦na do beco das Cancellas — Caixa do Correio n. 1.273.

GRANDE HOTEL MILANO !
Dirigido por Dario Del Pauta. Ele-

gantemente mobilado. Cozinha italiana
e franceza. Acceitani pensionistas avul-
sos a Ia carte. Avenida Gomes Freire,
7, teleph. 3"'o. Central. S 433

AUTOMÓVEL
Vende-se nm, fabricante Vinot, em

perfeito estado, pneus novos e ÍUefl-
ciado. Informações, por favor, com o
sr. Maia, rua da Alfândega n, 08.

(38o? J

MOTOR
Aluga-se a familia dc tratamento o

da rua Gonçalves Crespo n. 53, trans-
versai á ma Campos Salles; para tra-
tar, no inesmo. O326 J

GRAVIDEZ
Medicamento radical, único existente

para uso externo, que evita sem o me-
nor inconveniente. Pedir detalhes com-
pletos á Caixa postai n. 1.724. Rio.

(J 5.533

PENSÃO TORINO
Boa pensão, variada e farta, tempero

para todos os paladares, fornece-se
para fora ás exmas. familias. Preço
módico; á rua do Cattete n. 104, so-
brado.

ecUinol. O vinho propalado,
1 ntre os fino tem fraqueza- pulmonar
erto há do ser melhor reconunemliido,
mia bem já o seja, quando entrar
rluniphalinonttP nos lares dos quc são1 nfelizçsàjniolestos, cento rica. . .
ada resisto á sua enorme acção !
rn um remédio quo nos tonifica
oco faz um enfermo ficar são:

GISELIA!...
Nova tintura, que eslá produziu-

do real suecesso. Única que dá a
cór preta natural e lustrosa, sem
conter nitrato de prata ou os seus
sáes. Vendein-se cm todas as per-
fumadas. Deposito geral: Bruzzi
& C. rua do Hospicio 1*13, Rio de

9 Janeiro. (R. 853)

Modista de chapéos
Attende a chamados a domicílios

para leccionar; recados por escripto á
rua Navarro 11. 121.

Únicos depositários:

OLIVEIRA, JORGE & COSIP.

(Drogaria Central) — Assembléa 75

e caldeira, de 8 a 10 II.P., compra-se
uni, Trala-se no largo do Rosário 3-

(R4159)

Dom emprego de capital
Vendc-sc por C:ooo$ooo o terreno da

rua General Caldwell, onde existiu o
predio 11. 40, medindo 5111,54 de frente
por 20111,80 dc fundos. Trata-se na rua
do Rosário 62, com Pongy, das 12 ás
14 horas. (B4182)

ÃGEÍÊS 
"

Para vender um artigo dc primeira
ordem precisa-se de agentes activos
em todos os pontos da Republica. Lu-
cros certos de 60 a 80 por cento.
Cartas a Antônio M. de Souza, La-
íayette — Xlinas. 130 J

LIQUIDAÇÃO FORÇADA
Da conhecida casa «Maison Acre*

Travessa de S. Francisco de Paula 18
Por motivo do fallecimento do chefe desta acreditada ea*a, resolvemos, parapagar aos herdeiros e a um sócio que se retira, vender por preços abaixo docusto, Iodos os anigos de que se compõe o "stock" deste bem coriicciilo estabeleci-mento Maison Acre", com grande, completo e variado sorlmicnlo ile todos arti-

gos próprios para homeitó, senhoras, creanças e uso doméstico; como sejam: ce-roulas, camisas, punhos, collarinhos, gravatas, saias brancas rendadas e bordada»,corpeles, meias, lenços, rompas para banho, toalhas para roslo, banho e mesa
giiardanapos, fronlias, lençóes, roupas para creanças de 4 a ia umios, e uma infi-nida de de artigos que deixamos de mencionar. ,Todas as mercadorias existentes serão vendidas sem reserva de preços,rápida e definitiva liquidação. par»

Aproveitem a opportunidade
— TODOS A' "MAISON ACRE" —

TRAVESSA DE S. FRANCISCO DE PAULA 18

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA 6$200

Prata 30 a 60 rs. a gramma, bri-
lhantes, cautelas do Monlc Soccorro e
de casas de penhores, compram-se á
rua do Hospício 11, 216, hoje Buenos
Aires, única casa que melhor paga.

tS 427S)

ESGAPHANDRISTAS
Vendem-se apparelhos completos e

roupas externas do Fabricante SIIiBli
GORMAN; internas e accessorios para
os mesmo?. Ship Chandler — Luiz Si-
queira — Rua da Misericórdia n, S.
Telephone ,-6iS C.

UM SENHOR

Loja na rua da Carioca
Traspassa-se. 110 melhor ponlto da

rua da Carioca, o contrato de um pre-
dio, com magnifico armazém. Trata-
¦e na rua do Hospicio n. 120, loja.

B. 1044.

Compra-se um alambique
"quc 

distillc duzentos a quinhentos li-
tros diariamente e que esteja em bom
estado; informações por escripto, a
José Bello, rua Sachet n. 7, sobrado.

S. 3279-

SÓCIO
Precisa-se dc uni com 14:000$; boa

retirada, Ouvidor, 73, sobrado. (4080J

LOJA NA AVENIDA
Passa-se uma pequena loja no melhor

poii!,i da Avenida Central. Negocio de
occasiiío, e depende de pequeno capi-
tal.

Trala-sc com o sr. G. Mcreer, na
rua da Candelária, ín, das 4 ás 6.

(4260 J

PH0T06RAPHM
BASTOS DIAS participa aos seus

amigos c fregúezes que acaba de rece-
ber um novo e variado sortimento de
apparelhos photographicos e accesso-
iíus, uus íji iiicip..-5 fabriCtUt.cs --"•--"[-
pov.s e americanos e que cstii vendendo
por preços que desafiam qualquer con-
correncia. InstallaçSes completas para
photogravura, cinematographia e_ mi-
crophotographia. Devido ás condições
aiionnars não distribue catalogo, po-
rém fornece preços correntes a quem
solicitar. Rua Gonçalves Dias n. 5-'
«obrado — Rio de Janiiro. ,1. SjQjj

Sementes de capim gordura

chegado de fora, dá consultas sobre nc-
gocios c protege os mysterios da vida;
rua Senador Euzebio 11. 64, sobrado.

PRÉDIOS-OPTIMO NEGOCIO
Vendem-se á rua Ferreira Ponles

(Andarahy), cm frente á fabrica, 2 cs-
plcndidos predios juntos, centro de
grande jardim e chácara, assobradados,
tendo cada um 4 grandes quartos, 2 es-
plendidas salas, desp., cozinha, ete. no
andar terreo um grande porão habita-
vel, frente :o metros por 70 de fundos;
custaram 60 contos, preço de oceasião,
2S contos; é uma pechincha para os
capitalistas; tratar á rua do Ouvidor,
78, loja, com J. F. Coelho. (S 4J67

adquirida ou hereditária cm todas as
manifestações. Rhcumatisnío, Eeze-
mas, Ulceras, Tumores, 'Dores museu-
lares e ósseas. 'Dalrlhros, Furunculos,
Escrophulas, Dores de cabeça noctiir-
nas, etc, e todas as doenças resultam
tes de impurezas do sangue, curam-se
infallivelmente com o

mais poderoso antesyphilitico O mais enérgico depuralivo. .
Único que com uni só frasco faz desapparecer^ qualquer manifestação,

Uma colher após ás refeições. Em todas as ¦pliarmacias c drogarias.
Fabricante: — Pharmaceutico Álvaro Vnrgcs — Av. Gomes'Freire, 09. |
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THEREZOPOLIS
Vende-se nessa aprasivel cidade ser-

rana. 2 lotes de lerreno situados á Ave,
nida Paqucquer, medindo cada lote 25
metros de frente por 22 dc fundo.
Vende-se junto ou separado. Trata-se
ua rua do Rosário n. 62, com Pongy,
das 12 ás 14 horas, (B4183)

PENSÃO ENGLISH HOTEL
Para familias e cavalheiios de trata-

mento, tem todo conforto, grande cha-
cara, preço muito reduzido, tudo recon-
ttruido de novo, rua do Cattete n. 176,
telephone 2.008, R 503

ADVOGADO COMMERCIAL
Fallencias, concordatas, cobranças de

contas c notas promissórias, minutas
de contratos e distractos, penhor»»,despejos, etc. Com o dr. A. Leal. Rua
da Quitanda, 11. 50, sobrado. 816 J

ARMAZÉM
Aluga-se uni bom armazém 110 predio

acabado de construir á rua Abílio 11. 13»
canto da rua D. Carlos, em S. Janua-
rio, com sobrado independente para fa-
milia; as chaves eslão na rua D. Carlos
n. 24 c Irata-se na rua do Carmo 11. 70,
sobrado. (R5546)

SYPHILIS

D. Man O ELA I.OUZADA

Residência: Rio de Janeiro.
Curada com o Elixir de Nóguei-

ra do I-hcò. Clico. João da Silva
Silveira, dc espinhas no roslo.

Agencia Conmns — Uio

PENSÃO FAMILIAR
Dispõe de cxccllentes aposentos, üis-

ante oito minutos da Avenida Central,
-rala do Rtissel n. 04. Iclephonc 210,

CASA MOBILADA
Aluga-se para íamilia de tratamento

a esplendida casa n. .161 da rua Vo-
luntarios da Pátria. Pôde ser vista to
dos os dias
18 horas.

das 10 ás 12 e

PREDIOS - BOA RENDA
A' rua Figueira dc Mello vendem-se

dois prédios novos, juntos, com arma-
zem e sobrados, alugados com contrato
de 7 annos, por <ioo$ mensaes, preço de
oceasião, 45 contos; trata-se na rua do
Ouvidor n. 78, loja, com J. F. Coe-
Iho. (S 4268

TIJUCA

das 15 ás
( 1319 J

FABRICA DE CAMISAS
Precisa-se de um hábil cortador de

camisas, ecroulas c pyjamas. Carta a
esta redacção indicando referencias,
ordenado e de que habilitações dispõe.
Iniciacs A. X. Í3802 J.)

Praia do Russel II.
Central.

Telephone 210,
(M 334o)

Goltas de Saude
TÓXICO RKGENKRADOR DO ORCA StSMO K RKGUI.ADOR DO VÜNTRK

Curam licenças ilo estômago, figado, intestinos, dores rhemnatoidís, nervosismo,
en.xaquccas, nerraigias. liemorrhoiiles, fraqueza «eral e dos órgão da geração
e manchas da pelle. Deposilarios ; Drogarias: Pacheco, rua dos Àndradas
n. 45 — Rio; Daniel & C, rua Direita n. 1 — S. Paulo. (A 3S0)

^mm*m!rTmmm*~~n~-'M'm~-—'-~*mnT-nn~__—-Tn-_T___w____TT-~-'m~

e jaraguá
Vcndc-sc qunlqucr (]..antit.;.de, gemei)*

<es novas c garantidas, na casa Pinto
Lopes & C., commissarios de café, man-
teiga e cercaes. Rua Floriano Peixoto
n, 174, Rio de Janeiro, Telephone nu-
mero 30116. •'*- J

Aluga-se a magnífica chácara da Es-
trada Velha da Tijuca n. 39, com es-
plendidas accommodações paru familia
de tratamento, tendo bons quartos, sa-
Ias, banheiro, arvores frutíferas, etc,
preço 250S000; trata-se na rua da Can-
dclaria ti. 20, com o sr. Moniz,

(S 4269

PREDIOS
Aluga-se o magnifico predio dn rua

do Aqucducto 11. 156, (Santa Thereza),
com 5 quartos, salas, luz electriça em
todos os commodos, banheiro de agua
quenta. e fria, etc, e cs predios da tra-
vessa Bambina ns. *2, 34 c 44 (Fa-
brica das Chitas); trata-se na rua da
Candelária n. 20, com o sr. Moniz.

(S 4270

PENSÃO RIO
RUA SENADOR VERGUEIRO, 113

Alugam-se cxccllentes commodos;
cozinlia de primeira ordem, máximo
«sseio. Mia de \isitr.«. gramie jardim
nos fundos, Telephone Sitl :^i.

U. 313)"gabinete 
dentário

A.u&íi-se uni, muito uecei.U*. nu cen-
tro, com telephone. Para mais infor-
inações 1*0111 o sr. Catão, na casa
Cirio. B. 610.

TERRA NOVA
Vendem-se dois cachorros e ::ma ca-

.ella, com dois nif*es de edade; ma
4» Cattet* d. 104, I* andar.

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R, DE BRÍTO

Approvada e premiada com medalha
de ouro

ínfallivel nas empigens, darthros.
•arn-is, lpPrrt, cnmichfle-!, ulí-prsi, err.e-*
mas. pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle Pote i$soo. Oepo-
sito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 43 o Sete de Setembro. Si.

(R 53)

BOTEQUIM e RESTAURANTE
Traspassa-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 n. 58, 60. 3126 J

SELLOS DO BRASIL
Compram-se por 50 mil réis os tres

de "Olho de Boi", sendo muito per-
feitos, e por 150S000 a série dos incla-
nados. Santos Leitão <S* Comp., rua
Primeiro dc Março n. 30. S. 4,16.

_ mmmwm
INSTITUTO POLYGLOTIGO

Estão funecionando os seguintes
cursos deste inSiituV»;
CURSO NORMAL
CURSO ANNEXO
CURSO PRIMÁRIO
CURSO COMMERCIAL
CURSO DE TACHYGRAPHIA
CURSO DE LÍNGUAS
CURSO DE VIOLINO
CURSO DE PIANO
CURSO DE DACTYLOGRAPHIA
CURSO DE PRENDAS FEMINI-

NAS

O corpo docente é escolhido a ca-
oriclio c merece absoluta confiança.,

A disciplina do estabelecimento •'
irreprehcnsívch,

No gênero e o único
mento da capital.

cstabclc^
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ESSEXCIA DEPUKATIVA CON-
CENTRADA DE CAROBA MIÚDA

(Formula de Brilo)
Approvada e premiada com medalha

de ouro. Cura: empiges, boubas, sar
nas, doenças do nariz e dos ouvidos,
borbulhas, comichões, darthros, pannos
eezema, erysipela, syphilis e rheumatis*
mo antigo e recente. Preço 2$soo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua
dos Àndradas 45; Carvalho, rua i° de
Março 10; á rua Sete de Setembro
81 e 99 e á rua da Assembléa 14. Fa-
brica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr,
Aristides Lobo 229. Tel. 1.400. Villa.

O FIGADO
O figado í um dos orgíc» mais importantes da norsa economia,Um fígado desordenado causa a perda do appetite, prisão de vtntr»,dores .c cabeça, infartação depois d e comer, perda de energia para o ira-Dilno, J/Iiyiico e mental, perda de me moria, cansaço, palpitação do coraclt»somno desassocegado, urina carregad a, tristeza, etc. .
Em seguida aos symptomas acima mencionados, sobrevtm um tltadtnervoso que produr grfves resultados, como sejam hypouondria, oerdl dfpoder sexual, eto.
As PÍLULAS UN/VERSAES ME LHORADAS DE PERESTRELLO.iontem em si os agentes medicinaes para combater 03 males acima enumerado».tstas pílulas sao compostas de v egelaes e o seu uso não requer rufuar.do, nem de boca nem de tempo. -- CAIXA, 2$5oo.
Remette-se pelo Correio ima caixa por 3$ooo, 6 caixas por Ji.oo'e 12 caixas por 26$ooo.

Vende-se na A' Garrafa Grande
H.XJA. TJ_7tTJ&TJ__.-lTJ_._Kr_A.} QQ

JPere8trellú & Filho. A8l0,

COMPRA-SE
dentes de dentaduras velhas
apparelho de boca em ouro 1
qualquer porção, paga-se bem;
Central 138, i° andar, com o
tiago.

c todo
: platina,

Avenida
sr. San-
fi.80 J)

QUALQUER DOENTE
será ntteiulido, com desinteresse e cari-nho, a rua da .Assembléa, 98, das aas 3, nas terças, quintas e sabbados,
pelo dr. ALIPIO MACHADO, mtd„
oper. e part. (R 3M

BRANCA NYOAK
Tom carta niístc jornal. (J4206)

PHARMACIA
Por preço módico e 

"com 
urgência,

vende-se uma. em Botafogo; informa-

ções á rua da Quitanda .1. 120, 1 an-
Sar, com o dr. Moraes. R. 1*48.

| GONORRHÉAS j

PROFESSORA DIPLOMADA
Recentemente chegada, lecciona lin-

guas c piano; rua Chaves Faria 21,
casa II, S. Christovão. (R4152)

Elixir de Pepsina Com-
posto

{Camomilla. Rhuibarbo, Caluinba e Pe-
psiua) Fórmula de Brito

Approvado e premiado com medalha
de ouro. Efficaz nas digestões mal c'a
boradas, dyspepsia.'', vômitos, eólicas do
figado c intestinaes, inappetencias, do-
fes de cabeç. e vertigt.is. Vidro 2Í000.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Àndradas, 4S; Carvalho, 1° de
Março, 10; Sete dc Setembro ns: 81 e
99 e Assembléa, 14. Fabrica: Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
n. 229. Telephone n. 1.400, Villa.

(30S7)

SO 1 E' CALVO QUEM QUER.
PERDE CAKELTiOS QUEM QUER.
TEM BARRA FALHADA QUEM QUER.TEM CASPA QUEM QUER,

X30X*Cf.XXe <X

PILOGENIO
laz nascer novos cabellos, impede a sua queda e extingue completamente a! iiuaesquer parasitaa da cabeça, barba e sobrancelhas. A' vendo nas boasml.cms, drogarias e perfumadas e no deposito: DROGARIA GIFFONIDE MARÇO n, ij antigo n. 9. RIO DE IANEIRO.PRIMEIRO

cMp«m
URGENTE

Precisa-se dc Ires ou quatro appar-
lamentos ricamente mobilados, em casa
de familia de tratamento 011 indepcn-
dente. Pede o favor de deixar caria
noste escriptorio, com as iniciacs 1).
e P. R. 34'S.

Bibliotheca de Obras Celebres
Vende-se t.ma collecção de livro»,

completa, inteiramente nova e d» quali-dade superior, por 20o?ooo. E1 snca-
dernada em Roxburgh. Custou 450le.11.Propostas por carta a Antônio, postarestante do Correio da Maiihi.

ICARAHY

Flores brancas (lencorrhéa)J

Sellos para collecçõos
Compra-se e paga-se bem qualquer

quantidade dc sellos nacionaes e es-
trangeiros, assim como moedas e meda-
lhas antigas do Brasil. Rua 1° de Mar-
ço n. 39, casa de cambio. S 667

ESCRIPTORIO DESDE 50$000
Alugam-se cxccllentes escriptorios no

predio n. 30 da rua Gonçalves Dias
(ha serviço dc elevador e luz electriça).
Trata-se no quinto andar, com Mme.
Boisson. S. 3269.

TERRENOS A PRESTAÇÕES
XA ESTAÇÃO DA PRATA

Vende-se grande arca de terreno di-
vididos em lotes de iom por 50111 de
fundos a pequenas prestações mensaes
de (io$ooo), logar salubre. com pouca
distancia de estação de Alfredo Maia
(Linha Auxiliar). Treço de passagem
1*, ida e volta i$ooo; 2", ida e volta.
$600$ Trata-se com a proprietária, d.
Mauricia Borge» d» Macedo, na mesma
e»taçS». J *'83

JOSÉ SERAPHIM
^nformado de sua presença nesta capital precisa-se de sua

visita urgente na Rua Quitanda 147

Curam-se radicalmente cm pou-
cos dias com o XAROPE E AS
PÍLULAS DE MAT1C0 FER-
RUGINOSO.

Vende-se unicamente na phar-
macia BRAGANTINA, rua da
Uruguayana n. 105.

__m_______________wÊ__mmmmmtmwmmmam mWSMmm

Prata, oriihamcs, cautelas do Monte
dc Soccorro, compram-se; na praça Ti*
radeiues 64. Casa Garcia.

Vende-se nesse aprasivel bairro da
vizinha cidade de Nictheroy. os seguin-
tes terrenos, bem próximos da praia:

1 terreno, próprio, situado á rua Ma-
riz e Barros, esquina da rua Vera-Cruz,
medindo por aquelia rua 28*11,40 de fren-
te e por esla 33111.53, tambem de frente;

1 dito, idem, situado á mesma rua
acima (Mariz e Barros), medindo 14111.
ul' - rente poi ,>.i "•».¦) .1 "^ luiiuua.

Trata-se na rua do Rosário 62, coni
Pongy, das 12 ás 14 boras. (B4184)

CIA
Precisa-se de um praticante na rua

S. Luiz Gonzaga 66. IR '179)

APOSENTOS

jj Nofre-Pame de paris
GRANDE VENDA como desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

CHAPÉOS
Últimos modelos, em velludo, tafetá

e palha, a 12, iS c 25. Tinjcin-sc e re-
formam-se palhas e plumas. a 4, 5 e
6$. Mme. Bos, á rua da Carioca nu-
mero 10. Acceitam-se alumna».

B. 3121.

COMPRA-SE UM PREDIO
Subúrbios, até Meyer, próximo á tstaçan, com quatro quarlos c demais ac-commodações. Negocio directo com o

pretendente, á run Lins de Vasconcel-los n, _i). Engenho Novo. Até ao meio-dia. (j 32l8

ÓCULOS OU PINCE-NEZ
Ide á Casa Lacroix. na praça Tira-

dentes. 36. Lá encontrareis pessoa lia-
bilitada que examinará a vossa vista
gratuitamente e indicará o gráo exacto
das lentes a usardes, quer sejaes myo-
pe ou presbito. (J 1343

PREDIO EM BOTAFOGO
Vende-se ttm com 2 falas, 3 quartos,'dispensa. \V. C., cozinha, banheiro,

jardim ao lado,.grande quintal com ma.sde 300 metros, preço, 18:0000$; trata-
se 110 inesmo, á rua de D. Marciana"¦ '«¦ (R 3i»0

cm casa nova. com mesa de i* ordem,
perto dos BANHOS DE MAR, por pre-
ços módicos, para cavalheiros e fami-
lias. — 44 RUA BUARQUE DE MA-
CEDO -Tel. C. 5572. 

(J4243)

lei-cantil do Rio ile Janeiro
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Vende-se um excellcnte c bem situa-
do, com doze alqueires dc terra, pro-
ximo a Mendes, tendo boa agua e casa
dc morada. Possue animaes e pasto,
um moinho, C3fczal e arvores írutife-
ras. Preço módico. Para informar, dr.
Odilon, telephone 401 Norte, das 12
ás 15 hora*. CR.'34-7)

annoriiTn«ruocniü
Uma senhora com uma menina deseja

encontrar em easa de familia de trata-
mento c respeito e que não tenha mais
inquilinos, um aposento com ou sem
pensão. Nas immediaçSes de Haddock
Lobo e Estacio de Sá ou S. Christovão
e immediaçõcs. Cartas para o escripto-
rio desta folha a S. A. (J 5.541

IEMKIIL -
Moderno tratamento das TOSSEiS,
BRONCHITES. COQUELUCHE e

maia moléstias pulmonares
Agencia: rua da Quitanda, 50, sob.

VIDRO a$ooo (S 206.)

MOLÉSTIAS DAS GALLINHAS
A gosma, o gõgo, a corysa e o rheu-

tim.iai.iu uns d*-"*""*-- c a,c -*•*--- —
pteies de aves, são combatidos com «e-
gurança pelo Corysol.

Com o uso deste preparado a» galli-
nhas engordam e a postura augmenta.
Preço 25500, pelo Correio 3$500.

Em todas as drogarias e pharmacias
á rua Uruguayana 66, Perestrello 4
Filho c Avenida Passo» n. 106.

A 3103

DOENÇAS DO CORAÇÃO
Ponladas, palpitações, cansaço, falta

de ar, pes inchados e hydropsias, bater
forte e irregular das artérias, do pulso
e do pescoço, e as lesões no coração,
causadas ipcla syphilis. rheumatismo e
arterio-^clilerosc curam-se com o OAR-
DIOGENOL, grande descoberta appro-
vada pela Saude Publica, para essas
moléstias. Granado £r Filhos. Rua da
Uruguayana n. or, Rio de Janeiro.
Importantes attestados das pessoas
curadas e de médicos notáveis. Vidro
6$ooo. Pelo Correio. 8$50o. R 2240

IINUA*. DPII UNUTt.Çunnm» uiiiLiinin 11.U
Com o uso constante do Unholino, as

unha» adquirem um lindo brilho t ex-
eellcnte côr rosada, que não desappare-
ce, ainda mesmo depois de lavar as
mios diversas vezes. Um vidro, J$50o.
Remette-se pelo Correio por a$ooo, Na"A' Garrafa Granda", rua Uruguiyana
n. 66 A 3105

67, Rua Pimeiro de fiíarçoi 67
Presidente— João Ribeiro de Oliveira Souza

Director —Agenor Barbost
Banco de Depósitos e Descontos

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS
ninrnnn nniunnn
UADtLLUÒ DilAnüUÒ

Usae Brilhantina Triumpho para acas-
tanhal-os. Frasco, 3$ooo. Vende-se nas
seguintes perfumariás: Granado St C,
üazin, Nunes, Casa Postal, _ Garrafa
Grande, Cirio, Hcrnianny; Nictheroy,
drogaria Barceilos. S 120

CHDDCCTI CC
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EMPRÉSTIMOS: sob hypothecas.
promissórias, avisos ou contas do go-
verno, alugueis de predios, penhor mer-
cantil, heranças e todos os negócios
commerciaes e de advocacia. Rua da
Alfândega, 42, sala 9 (entrada pelo
elevador), de I. at 13 c 15 ás 16
horas. R. 3439-

hfPNO-MAGNETISMO
Quereis adquiril-o rapidamente ?
Tomae o curso do professor KADIR.

o único conhecedor dos processos in-
dianos, quc garante com oito lições, já
poderdes influenciar e dominar os ou
tros. E' o único caminho ,*>nra o vosso
suecesso na vida. Lições theoricas nos
dias úteis, e pralicas aos domingos —
Kua Maris c Barros n. S7. R. 340;.

BANCO DO BRASIL
CONCURSO •

No Instituto Commercial, á rua do
Ouvidor, 73, preparam-se candidatos.

(4181 ;
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T. LAGES
•tcrRTPTORlO E ARMAZEM, RUA
5SBuÈnOS AIRES (ANTIGA RUA

DO HOSPÍCIO) N,.85
Telephone n. 190... ««*"¦»-.«:..

.Ccilões a rcalizar-sc hoje e amanh .

HOJE; SEXTA-FEIRA, n, á* •"" **°"
"leilão 

no Cáes do Porto. Terrenos
lote 365, em frente ao armazem 0

AMANHA, SABBADO, u, a i "!-
h°Leii-o 

de moveis á rua do Hospicio
„. 85. armazém.  _

PENHORES,^ 
LEILÃO DE PENHORES

36 — Rua Luiz ile Camões — 36

CAMPELLO & C.â
Fazem leilão no dia n de agosto de

.niG, das cautelas vencidas-, e previnem
aos senhores mutuários, que podem resga-
talas ou reformal-as ate a hora de come-
çxir o leilão. ,

LEILÃO DE PENHORES
I_<a 18 <le agosto do 1916

A. CAHEN&C.
22 Rua Barbara ds AIvarenga22

(ANTIGA LEOPOLDINA)
Tendo de fazer leilão em 18 de

íigosto, ás ll 1.2 horas da manhã, de
todos os penhores venoidos.provinem
aos ürs. iiiuiunrlos que podem resga*
tar ou reformar as suas cautelas uté
á referida hora;

I0st.-i_asat~.3o tora llllans

Veuve Louis Leib & G. suecessores
(II I0!9)

Grande liquidação por motivo cie obras
Calçados por todo o preço

CASABmHAZIL
2rmVL&, 7 tí_© Setemtoro 3ST.

TELÜPHONB 5438-Cehtral
135

PRECISA-SE 
de boas corpinheiras e

saieiras, na rua dos Inválidos n. 65,
sobrado. (3243 D) J'

PRECISA-SE 
de nm bom ofíicial de

carpinteiro, com bastante pratica de
oiíicma e de machinas; quem não estiver
nas condições é inútil anresentar-se, na
rua do Senado n. 62. (5528 D) J

PRECISA-SE 
de uma boa arrümadeira

c copeira; rua de S. Luiz n, 49 —
Haddock Lobo. (3971 D) J

PO' DE ARROZ «DORA»
Medicinal, adherente e perfumado

Lata 2tu00. Pelo correio 2.500
Perfumaria Orlando Rangei

PRECISA-SE 
de moços para vender na

rua, balas de licor e chocolate; rua
Francisco Eugênio 61, casa 1. (4172D) B

PRECISA-SE 
de um aprendiz de bar-

beiro que ji trafoalho regularmente,
em barbas; dá-se ordenado; rua Parque
n. 18 — S. Christovão, das 11 á i «Ia
tarde, para tratar, (5424 D) J

PRECISA-SE, 
para casal sem filhos, de

uma creada para todo serviço; pre-
íere.c estrangeira; rua do Riachuelo 11.
182. (¦•_______

CASAS ECOHDQS.HHl!

IMPLORANDO A CARIDADE
Por intermédio desta redacção, «ppellem

(«ara a caridade publica, es seguintes ae-
mil oras:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
r.'.i'm disso doente c icm ninguém para «tia
companhia, recolhida o um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, , com
35 inno* de edade completamente cega e
tt-iralytica; . .

VIUVA AMANCIA, com 68 «nno» dt
edade, quasi cega;

ANNA EMILIA ROSA, ipolbre velhl-
idia, viuva, com 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pohre, cega
<*• sem amparo de familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
EOS, eéga de amho* os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, AH-
trevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito filhos me-
'VlÚVA 

MARIA EUGENIA, pobre ve-
llia sem o menor recurso para a sua «ub-
(êtstcncia;

SENHORA ENTREVADA, da ru» Se-
rüor de Mattosinho", 34, doente, impôs*.-
liilitada de trabalhar, tendo «Unas filhas
tendo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, «velha, sem poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com 68 annos dc
edaiie, gravemente doente de moléstia tu-
curavel:

THEREZA, pohre ceguinha sem auxi-
Jio (lo ningueb;

VIUVA BERNARDINA, com "8 «n-
hos.

SECCAS E DE LEITE
•A MA DF. LEITE _
J.\ que seja carinhosa,
na rua da Estrella ti.

Precisa-se de uma
dc 7 a 8 mezes,-S — Rio Com-

(5401 A) U

_ .K''3!*_l:íBiíl.aí!íiffll!!ll*_l;iil*aí:il«íí!IIBE!iiBI!

OIS CÁLICES DESTE PODF.-
ROSO ANTI-AC1DO EVITAM
AS MAIS GRAVES DOENÇAS

Gimranesia

ia,
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EU 
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ALUGA-SE, 
cm casa de familia, rodea-

da de jardim, unia sala mobilada, sau-
davel, telct.hone. luz electrica e um commo-
do «por 30$; na rua Rezende n. 173. <->-
quina da rira Riachuelo. (5477 E) A

ALUGA-SE 
o sala de frente, com t_ia-

tro sacadas, própria para advogado, me-
dico ou dentista; na .rua dos Ourives -2,

junto i avenida Rio Branco. (54«5-.)»'

ALUGA-SE 
escriptorio, por -40»; nn.,*™"'

do.Rosario 132.  Ü4<-> W J

Abem"mòí)Tladâ" e bastante arejada, a ca-
valhciro ou casal; na travessa Muratori. 2.,.

ALUGA-SE 
uma «asa na ladeira do Le-

me n. is, duas salas e dois quartos e
mais dependências; trata-se na rua oa Pas-
sagem n. 20.  ____ E) J

ALUGA-SE 
um bom sobrado, próximo

00 Mercado Novo, tendo muito bons
commodos, jior preço razoável; trau-se na
rua D. Manoel n. 33. ________Z

(LUGA-SF, nm bom quarto, independen.
sem mobilia; ua rua da A.fandega
*o nmtor. (3413 K) Kn. 65. 2° andar.

ALUGAM-SE 
casas, terrenos e capinzaes,

trata-sc na estação Costa Barros d»
linha da Central, com o sr. Btmuta^

ALUGAM-SE 
a cavalheiro do commer.

cio boas salas c quartos com creado
para fazer limpeza, luz electrica, telcpho-
ne, todos com sacada para o .jardim da
íriça Quinze de Novembro*, com bondes
dc cem réis oara todos os pontos da cida-
de, 40$. 45$. So$. Co$ e 70$ na rua
Clapp n. i. (5*io 

¦*- 1
**Ã 

LUGA-SlíS a parte dos1, fundos doa
A andar da rua da Asscmblca 13. com dois
bons quartos, grande sala. magnífico, ba.

ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO DB PROFMEDADBS
"SUL AMERICA"

Rua do Onvlãor 80
Os seguinte* predios:
(A* chaves nos mesmos «ou conforme

indicação do* respectivos cartazes).
Para tratar das 8 as 6 da tarde.¦ LARANJEIRAS — Rua d«s Laranjeiras

n. 4S3» 'cora maipiLfi-caa accoinraodaçoes
para Iamilia de tratamento, quintal, etc.,
as chaves na mesma ma n. 41c Aluguel
300$ooo. . __

GLORIA — Rua Senador Cândido Men-.
des 18. easa 5. com a quartos. 2 salas, luz
electrica etc,. Aluguel i20$ooo.

MATTOSO — Rua Campo Alegre, 89,
com magnífico* accommodações para fami-
lia de tratamento, porão habitavel, luz
electrica, erande quintal, eto. Aluguel
soo$ooo. .

B0TA-*OGO — Travessa Honorina M.
casa j, com 2 quartos, 2 sala», luz dt*
ctrica, etc. Aluguel ioo$ooo. .">..

CAMISA FRANCEZA
133-AVENIDA RIO BRANCO-133

(______:• O^í NTR AL)
Todos os artigo» desta casasão vantajosamente co* IhatSo.

nhecidos não somente pela sua superioridade como Punhos 0 eollarlnhos,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrencial eto., otc.

Roupas brancas para
senhoras e homens.
Roupas tle cama,mesa,
camisas Bertholet e
outras.
Especialidades em
meias francezas.
Unho, cretone, atoa-

ALUGA-SE 
a casa da rua CD. Marianna

a. 125; irata-se no n. 117. Botafogo.
(3418 G) R

ALUGA-SE 
por ifio$ a casa da rua de

Sant'Anna o. 216; trata-se na rua «Ia
Alfândega n. ia, Peixoto & C. (3986EJJ

ALUGA-SE 
o armazém da rua da Cau-

dclaria 97; trata-se na rua da Quitan*
<la 165. ¦ (3*44 E) o

ALUGAM-SE 
boas salas para escriptorios,

a rua da Quitanda .165. Papelaria Mo-
delo. (3143 E) S

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Conselheiro

Saraiva 21; trata-se na rua da Quitai!-
da 165. (3142 E) S

A«LUGA.'S_ 
uma sala com pensão; iu

rira Evaristo da Veiga 3*. (4318EJ u

ALUGAM-SE 
juntos ou separados os so-

brados e armazém do importante pre-
dio acabado dc construir, com vastos apo-
sentos, trabalho dc primeira ordem; na rua
Visconde do Rio Branco n. 63. (43216)0

•lheiro c cozinha. (5?" 
"") M

A LUGAM-SE uma bela sala e quarto
A.de frente, em casa de pessoa do trata-

(555a 
**) Mnento, a rua i°

ilioll"iffl
(NO MIS REGISTRADO)

Cura a inflammação e purga-
ções dos olhos

_E2x__l todas as pharmaol«as
e drogarias

ALUCA-SE 
quarto mobilado, com pensão,

na rua do Rosário 174. sob. (55-8 E)M

ALUGA-SE 
uma sala de frente, para

escriptorio; na rua do Rosário 174. sob.
(s.56. E) M

ALUGA-SE 
um commodo a solteiro ou

a casal; na rua Cassiano n. 47.,_ .
(5540 E) J

» LUGA-SE uma sala, própria para e»-
•íicriptorio; na praça Tiradentes n. 48,
1»; trata-se no a". (553» E) J

ALUGAM-SE 
bons commodos paramoços

.solteiros dc 35$ c 40$
Pedro n. M5

na rua de São
(5535 15) í

ALUGA-SE 
um quarto, í praça da Rèpu-

blica n. 22. i» andar; trata-se na loja.
(53.1* 'O J

ALUGA-SE 
esplendida sala de frente, cm

casa de familia de tratamento; rua da
Cirioca 49, :" ondar. (-ir.lt E) J

A I.UCA-SF, bom cuarto, a senhor de res.
^.peito ou a casal se mfilhos. á rua da
America içj6. (336o E) *J

ALUGAM-SE, 
para escriptorios. boas sa.

ias, com sacadas para o iardim da praça
15 de Novembro; rua Clapp i. (366 E) fa

ALUGA-SE 
110 novo predio da rua do

Rezende n. 193, uma bella sala inde-
.pendente, com todo o conforto e hygiene,
o casa tem telephone. (3-9-1 __} •>

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
AIíUGA-SI. 

uma cozinheira
na rua da 'Passagem do trivial;

n. 117.
(59S9 B) J

ALUGAM-SE 
esplendidos quartos e salas,

com ou sem mobilia e da-se pciisão de
primeira ordem ã mesa ou a iloiiiicilio-,_na
rua do Lavradio n. 3», sobrado. (.uUUriJS

ALUGA-SE 
esplendido quarto, em casa

de família, a rapazes ou senhor; rija da
Carioca 49, 2' andar. (3'3° «-) >

ALUGAM-SE 
boas casas, pintadas de

novo, com cuintal e muita água; na rua
Visconde de Sapucahy n. 310. (6B2 '<)">

ALUGA-SE 
um lindo sobrado, com tres

quartos, duas salas, cozinha, terraço, c
linda vista, na rua General Caldwell W,
esquine da avenida Mem de Su; as chaves
estão na loja e trata-se na mesmo.

A LUGA-SE unia Bala flcccnteincn
JA-te mobiladii om casa iio lumilia

ua rua .Silva Ma-

ALUGAM-Slv 
na Villa Adio esplendido»

aposentos a cavalheiros, com direito a
luz electrica c bem assim á limpesa cm
seu commodo. Esta villa concluída agora,
foi construida para este fim, .pelqque dis-
põe de instalações ns mais modernai e
onde se encontra maior conforto o preços
baratos. E' bem localizada; rua dos lll-
validos n. 11 próximo á rua Visconde, do
Eio Branco. (-949 

**> °

ALUGA-SE 
um bom armazem, na rua de

S. Pedro, próximo ii rua Primeiro de
Março. Trata-se á rua Primeiro de Março
n. 22. (3975 L) J

ALUGA-SE 
por 45$, uma sala de.frente;

na rua Senador Euzebio n. '63. esquina
da rua Formosa, preferc-so um casal sem
íi.lios ou rapazes do commercio. (42ioU)J

ALUGA-SE 
um bom quarto cora luz ele-

ctrica e bom quintal, em casa de fa-
milia; na rua 1'rei Caneca n. 358. __ .(4213 E) J

ALUGA-SE 
por 50$ uma boa morada,

na ma Silva Manoel n. 240; trata-se
na rua General Câmara n. 45- (4'9oE) J

A'LUGA-SE 
somente a casal sem filhos

a 2° andar do predio á rua dos Ou-
rives n. 85. Trata-se no armazém.

(4170 E) J

ALUGA.SE 
uma boa sala dc fronte e

um quarto; na rua do Riachuelo 357!
trata-se no mesmo predio. (4080 15) J

ALUGAM-SE 
boas casas, í nu General

Scveriano n. too, com dois quartos,
duaa. salas c grande quintal, 90$; infor-
ma-se na mesma rua 108. Botafogo. _ _

(3421 G) R

ALUGAM-SE 
intiD. Maria Angélica,

casas com tres quartos, .duas salas. 80$,
«um armazém 100$, com moradia rara fami-
lia; trata-se 110 n. ç, casa VII. (3426G) R

.Ííin_lli!i!li;!iiai:!iill»_ll»!|[iai!i!l!l!!nii]ll8!
ÒS QUE SOFFREM DO ESTO-'MAGO DEVEM USAR
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ALUGA-SE 

uma boa sala de frente, com
pensão, vor 180$, a casal; na rua Del-

ptihn""n. 78,' casa fi. Botafogo. Avenida
Chiei (G)

ALUGA-SE 
um bora quarto com luz ele-

ctrica, cm casa de família; na ru»
Bambina «129, Botafogo. (3193 G) K

ALUOAM-SE 
as lojas da casa da rua

dc Santa Christina s. 78. próprias para

Sequena 
iamilia; a entrada 6 pela rua

enjamin Constant (escadinhas); as chaves
estão no numero acima _ trata-se na tra-
vessa Dias da Costa n. 10, das 7 da manliã
ás 4 horas da tarde. (3584 G )J

ALUGA-SE. 
próximo, aos banhos dc mar,

esplendido -dornnlorio, mobilado, com ou
sem pensão; na rua Silveira Martins, 149.

(2748 G) .

ALUGAM-SE 
sala c quartos de frente,

a pessoas de tratamento; na praia de
Botafogo a. 186. Telephone 2194.

(4301 G) S

ALUGA-SE 
uma casa por 120$, com dois

nuartos, duas salas e grande área;
rua Bento Lisboa u. 89. Cattete.

(4177 G) B

ALUGA-SE 
um quarto mobilado, com

duas janellas, muito arejado, com luz
electrica em casa de familia; na rua Dr.
Corrêa Dutra *4.  (4141 G) R

ALUGA-SE 
uma pequena casa com um

barracão c terreno próprio para deposito,
ja tem electricidade; na travessa Moniz
Barreto n. 15; trata-se no mesmo.

<39?S G) J

AILUGA-SE 
«por 350$ a caia da avenida

Atlântica n. S30; trata-se na rua da
Alfândega «1, 12, Peixoto & C. (3985!» J

ALUGA-SE 
por 100$ hoa casa eom duas

salas, tres ouartos, gaz, electricidade e
todas ss dependências, a rna Pereira Pas*
sos n.. 38. Copacabana. Informações a
avenida Atlântica 762. (344- H) »

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E MANGUE

ALUGA-SE 
o grande armazem da rua

Viscondi dt Itauna ns. 31 e 34; tra-
U-M uo "Fluminenie Hotel". (I)

ALUGA-SE 
a casinha da rua do morro

da Providencia n. 70, com dois quartos,
duas salas, cozinha e quintal; as chaves
estão na mesma e trata-se na Tua .de São
Christovão 11. 557. Aluguel, 4o$ooo.

(3344 D J

ALUGA-SE 
o grande armazém da .ruada Gamboa n. 137, por ipreço baixo.

Chaves no sobrado e tratar nà rua de S5o
José 26. (18-4 I) R

¦_ir___SBi_&«iiaaEg-**^^

?ARA 1916 O GHANDE AN NU Al-IO Do BRASIL
A' VRNDA NA REDA* ÇÃO : AVENIDA RIO BRANCO íai-l

A IjUGA-SE uma boa casa por 140$. 1
Arpa D.. Marciana n. 5, com duas sa-
las^írcs quartos, porão habitavel, gaz;^elc;
ctriciSatlc, etc. (3399 G) R

ALUGA-SE 
por 100$ mensaes, uma ma-'

gnifica sala para escriptorio ou offici-
na, no i" andar do predio do Iargo< de
S. Francisco de Paula 11. 44. (5020 E) 3

A 
(LUGA-SE tun esplendido quarto, para
.um casal ou dois rapazes, com pensüo;

na rua Bcncdictinos n. 19, 1? undar.
(4181 E) J

AILUGA-SE 
casa com

o duas grandes salas, quintal,

ostranueii-a;
noel u. 56. (S 1975) E

ALUGA-SE. 
baratissimo, no centro ua

cidade, parte de uma casa. compondo.se
de uni superior quarto dc fronte, sala ^dc
jantar™ e mais dependências; 111 ormaçoes
com o sr. Manoel, rua da Alfândega. i|l,
armazém, ('"j8 U)

ALUGAM-SE. 
por 35.., 50S. c 60$. quar-

tos. mobilados; avenida Rio Branco rn
11. _- andaij L_l3...__

LUG.VSE uma casa. â rua do Senado
277; trata-se á rua Gonçalvcsdpms^ 3".

sobrado. Ü.85 E) S

ALUGAM-SE 
dois optimos nuartos, pre-

ço reduzido, casa.de família rua Con-
stituiçiio 36 c M. Floriano "-^obrado. 

J

AL,ITC.A-SE 
uma perfeita cozinheira do

trivial, para casn de familia de trata-
mento; trata-se na rua Pedro Américo 57-

(5519 B) J
' A 'LjUCAM-SR boas cozinheiras c mocinhas
^CLda roça, «ente honesta. Pedidos a Age-
aior .Portugal, na estação du Vassouras.
(Enviem sellos). (jCSu D) J

U.EADA — Procura-se uma que saiba
cozinhar, para casa de faniili.i estran-

freira c que durma ua casa; ladeira da
Oloria n. 115. (542C B) j

c

ALUGA-SE 
nor 120$ um bello quarto,

com pensão, a rapaz de tratamento, no
predio novo da rua do Rezende n. 193. „(3=95 E) S

ArnCA-SE 
a casa 190 da rua Mcne-

zes Vieira, com jardim _s boas aceommo-
dações para familia de tratamento^ «

ÍÃJCA-SE a

tro, com boas aceonnnodaçõcs r™^*-
casa 13 da rua Barão «lo

cinco niiiiutos do cen.

-J>UECISA-SE do unia empregada quelL coztiihe e faça outros serviços, para 1«¦asa «le pequena familia em Thcrczopolie.
3'.xigem-se refcreiKias e trata-sc na rua do
Acre n. 66, sobrado, (3459 li) J

1 
JRECISA.SE dc uma creada para co-

zinhar e arrumar a casa dc um ca*
nal; na rua Silva Manoel n. 53, (5.191 B) J

1JUECISA-SE 
do unia cozinheira para¦ cisa dc pequena familia; tua 1). Zul-

mira 11. 21 — Maracanã. (5516 11) J

1yRECI9A-SE 
dc uma creada para co-

zinhar c lavar para ,1 pessoas; rua
¦Itacurussá 11. 62 (Conde de Iluinfim).

(3233 B) J

PRECISA-SE dc uma
.1 nliar_ c lavar cm ca
milia, até 25$ooo; rua
< 7 — Cattete.

reada para cozi-
dc pequena fa*

Carvalho iíe Sn n.

Rico e feliz seni quem co-
nhecer o Supplomen>o
iliustrado do MF.NsA-
GEIRO DA FOR TU-
NA», onde são explicados

os meios para obler bem-estar, conforto, saude e posi-
ções sociaes invejáveis. Revela o que fazer para ser
amado, vencer difficuldades e embaraços da vida, fazer
bons negócios, ganhai-, muito dinheiro, obter bons empre-
gos e a sympathia dos poderosos, assim como impor
vossa vontade aos demais. DA-SE GRÁTIS e en via-se
pelo Correio pura toda a parte. Escreva ao Sr. Arislote-
les Itália, Run Senhor cios Passos 98, sobrado,
Kio, < a__& Postal .04. Dá-se em mão á rua do Cattpte,
823, loja. J 1876

A LUGA-SE um bom quarto, a solteiros
XXou casal sem filhos com ou sem pensão;
á rua da Carioca n. 47, sob. (1281 lí) S

ALUGA-SE 
um bom ouarto, independeu-

tc. na aveniila Passos u. ti. sobrado,
casa dc família. (5015 E) J

AbÜGAM-SI. 
escriptorios. na rua da As-

sembléa 52, 1" andar. (.1:59 E) S

¦pUECtSA-SE ile uma cozinln
.1. casa de iamilia; 8., rua l'«
11 c. — Aldeia Campista. f>

A^UGAM-SK 
mu a excellente sala _ de

frente e quarto, com direito a cozinha,
ele.; no 2" andar da rua GonçalvcsDias 38,
a casal seni filhos ou peaucna oííicinn.

(S.-oa E) J

PRECISA-SE,mento dc \
para um «.*al <lc ir.i.a-

unia moça séria c desemba-
i- 11,-ul.i liara cozinhar e lavar, dorniindo no
aluguel. Carlas á cnixa iio Correto 374,
o J. M. (4iO«J D.) lí

1>IÍEÇrSA-SK 
dc uma cozinheira paratrivial, fii:c saiba lavar c passarferro, dorniindo no aluguel; exige-se qtie<«ejn limpa, seria activa, para cesa de

gicqueiia familia, íua Gustavo Sampaio
11. jii). I.ciuc. (|i;.; B) R

CREADOS E GREAOAS
TJUECrSA-SE
.í. .serviço que

dc uma creada para todo
durma no aluguel. Tra-

ta-se na rua doi Ourives n, 143» «obrado.
(.1-35 O J

•pRECISA-SE de uma boa lavadeira c
JL cngommadeira; na rua Bambina u fio.

(42,-6 C)S

A LU8A-SE uma exccilentc sala. na rua
iXSenador Dantas 85; clccliicidadc c ja-
nellas; 6oSuoo. (3303 '-) J

ALUGA-SE 
excellente escriptorio;

rio, 172, com lelephonc. 5S$ooo.
(3-05

Rosa-

E) R

oito -dormitórios
.banhei-ros q outras commodidades, própria para

pensão, erande familia dc tratamento ou
repartição publica, sita á rua dos In vali*
dos n. 103. As chaves no theatro Repu-
blica. (4292l.).ll

ALUGA-SE 
o cirande armazém da rua

Senador Euzebio n. 206, com commo.
doa para familia. As cliaves estão na -rua
da Quitanda n, 46, onde se trata.

(4294 E) S

ALUGA-SE 
por 220? a casa da rua Con-

selheiro Bento Lisboa n. 21, Cattete.
com i6eis bons dormitórios, salas de visita,
de jantar e mais dependências; trala-se na
rua lia Assembléa n. 18; chaves no arma-
zem ,do canto da rua 1'edro Américo, onde
se informa. (339*'.(¦).«

AíajGA-SE 
cm casa dc fanuia franceza,

uh macnifico aposento mobilado, com
todo -o conforto moderno, incluindo pen-
são &e primeira ordem,-o casal 011 cava-
lheiro-dc distiuetão; na rua D, Luiza 63.

(3780 G) J
"——¦ '>'¦ ' — ** ' "" "" '

AI3JGA-SE 
uma casa com todas na com-

modidades para familia de tratamento,
com (raz, electricidade, porão habitavel; na
•rua Jíuphrasia Corrêa n. 26 (antiga Mar-
queza. dos Santos). v"í

AliUGA-SE 
a easa n. 24 da rua l*avares

Bastos, com dois quartos, duas salas,
um «rande porio, fogão a gaz e tudo o
mais necessário; a, chaves estas no arma-
zem da' esquina, onde se trata. (1671-) J

A T.UGAM-SE a 33$. 38$ e 40?. quar-
Ütos bem arejados, uma sala, boa vista,
serventia, e electricidade; na rua do.Rç;
zenda n. 165.

rua
4=0" __ S

A LUGA-SE um hom commodo cm casa
-C-Vd-j -pequena familia, com serventú cm
toda a casa, a um casal; na rua dos Ca-
iueiroí n. 79. (4293 E) S

A LUGA-SE - sobrado «ia rua do -Senado
An, 16, dado da son>hra, tres quartos,
luz electrica c bons conunodos para - fami-
lia. .•,'' ¦".- ' - '(4*37 'E) vj

ALUGA-SE 
-um bor*... sobradinlioSa -^pes-

soas do máximo respeito. -Txtiía-se ni
rua da Quitanda 18IÍ, 2"..án'dari (42.1'E) J

ALUGAM-SE 
houa commodos mobilado-,

á rua do Rezende n. 9*. Tel. 135S
Central. . ' (4,1.11 E) li

ALUGAM-SE 
duas salas, sendo uma de

frente, com direito á cozinha « mais
dependências, por preço módico, n casal
sério; na travessa Costa Velho n. 9, sob.

(4300 Iv) h

A 
l.UGA-SE ura espaçoso quarto, cm casa
<Je familia. com ou sem mobília, a ra*

I.7C3 «lo commercio ou a catai que tra-
iialhe fora, á rua do Riachuelo n. 383,
sobrado. (3848 E) S

A LUG.VSE em casa de um casal dis-
X-Uincto. um bom quarto arejado c claro,
preço barato, convindo as informações, a
rua do Theatro n. 19. 2o. (4=90 E) S

lAPa E SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

cm casa de família estrangei-
ra, confortável quarto com ou sem mo-

bilia, muito nr, luz electrica. banheiro; na
«rua do Rezende ifii. (3453 10 R

i_.oti separados, da rua do Riachuelo n.
15; as chaves estão na pharmacia, defronte,
c trata-se na rua Gonçalves Dias 52, sob.

(1001 E) J

A LU('A-SE~ i" andar do nredio da rua
l\.Ao Lavradio n. i2«r, as chaves ao lado.
110 182,. baixos. _____!___

A LTJGAM-SB 3 escriptorios .Inn*
Xi«tos ou scimrados, 110 1° nrnlar
tio liyeicnico ürcilio da rua Suto
ile Setembro 20». 'lel. 165. C.

(A 1 í>'1_ ) lí

ALUGA-SE 
a loia da rua da Miscricor.

dia n. 7ri as chaves estão na .mesma | ___rua n. 54 (onde Ee trata).

ALUGA-SE 
um bom quarto-moço muito decente; ua

de Março 11, 95. 2" andar

ÉIliliaiBBiBfflBffiBIllllIlIllBlIBIBIf
(£ie\rH]M*OFFRBIS DO ESTÔMAGO,
_______Í;|I DOS INTESTINOS B DO

casal ou I B CORAÇÃO ' USAS A
moço muito decente; ua rua Primeiro I sS lt-^ ______ _»>_.-*•«

predio novo. || GUftVíliUP&Ml
BI

ALUGA-SE 
um ou dois quartos, com en-

irada independente, a moços ou a casal
sem filhos; no beceo do Rio n. 23, perto
do largo da Gloria. (55-2 V) J

A LUGA-SE a .pequena família a casa da
XXrua de Santa Lhristina (Santa Thcrc-
za), 100; aa chaves estão uo n.
ta-se na rua do Rezende 11. 90.

94 e tra-
(391-1?)'

A LUGAM-SE o predio 378 da rua do
.O-R.acbuela, e o i° andar da rua Semador
D.-ntas 34, ambos tratam-se neste ulimo.

(5575 10 M

LUGA-SE linda ca-i ^lor -1$; tralar
c ver á avenida Mem de Sá n. 157.

(1894 V) R
A

A LUGAM-SE aposentos mobilados, com
Xltodo o conforto; na rua do Passeio
n. 70. (1872 E) J

(3168 E) R

A I.UGA-SE o predio ila rua¦^iConilr! Lace n. 5C; trata-se un
rua do Hospicio 3S. nom o sr.
«Torae Pinto. (3 S23S) V

A LUGAJI-SE aposentos com pen*
•rtiSão, confortáveis, dosde 48000
por dia o 100S mensaes, luz cie*
ctrica. telephone, etc. e uma bella
sala de frente. Pensão Familiar
Praça José de Alencar 14, Cattete

(R 560) G

ALUGA-SE 
por 45$. em casa de fami-

lin, um bom quarto de frente, mobila-
do. Kua D. Carlos I n. 94, Cattete,

(1879 G) R

ALUGA-SE 
um quarto de frente, cm casa

de familia, para pessoa só ou casal sem
ftlhfis. com ou sem pensão; na rua Bento
Lisboa 11. 176. (41O11 G) R

A'LUGAM-SE por 170$ oa predios novos
para familia de tratamento; na rua Real

Grandeza ns. 326 e 328, tendo sete quar-tos, duas salas, fogão a gaz, electricidade,
etc; as chaves por favor no n. 330 e
trata-se na rua -General Polydoro n. zy2t
com Campos, Silva & C, (5431 G) J

A 
l.UGA-SE cm caso de uma senhora cs-
trangeira, uma boa sala mobilada, are-

jada, independente, com linda vista a casal
ou cavalheiro dc tratamento; na rua Ba-
rão dc Guarãtiba n. 29, Cattete. (434oG)S

ALUGA-SE 
uma qrande casa. para fami-

lia de tratamento ou pensão, tendo 12
erandes «íuartos, salão dc visitas, espera,
sala de jantar e demais dcoendeneias. jar-dim. pomar c grande chácara; na rua das
Laranjeiras n, 549; trata-se com Sérgio,
Quitanda 171, (4167 G) R

ALUGA-SE por 170Í a chalet da rua
D. .Luiza (Gloria), logar muito saúda.

vel, tem commodos para familia regular,
gaz, linda vista e jardim; a chave está no
n. 116 e trata-se na rua Passos Manoel
n. 46, Laranjeiras. (4336 G) B

t tUGAMiSE, em casa de familia, uma
X-Lcspaçosa e excellente sala o quarto, á
rua Dr. Carmo Netto 11. 306, perto da ave-
nida Salvador de Sá. (5508 I) J

ALUGA-SE 
uma boa loia. com 3 portas

e 'perfeitamente montada; Visconde Sa-
pucahy 176. (4.1«) D g

AILUGA-SE 
nova casa com dois quartos,

e duaa salas, tendo bom quintal; na rua
Farnése, 34, morro do Pinto; trata-se na
rua da Alfândega n. 161. (4283 I) S

ALUGA-SE. 
por preço barato, hoa casa

com dois quartos, «luas salas e J>orn
quintal; informa-se na rua Cardoso Man-
nho n. 7, escriptorio; Praia Formosa.

(4250 I) J

ALUGA-SE. 
por preço barato, hoa casa

cora tres quartos, duas salas c bom
quintal; informa-se na rua Cardoso Mari-
nho n. 7, escriptorio; Praia Formosa.

(4250 I) J

ALUCASE 
por. 95$ a casa da rua da

Gamboa n. 265; trata-so «na -ua «Ia
Alfândega n. 12, Peixoto _ C. (3934I) J

ALUGAM-SE 
boas »al»s e quartoi, de

»5 o 7oí; na rua João Alve» 22.
(1311 k;

A LUGA-Sl! a casa da rua D. Carlos I
Xi-n. 125; aluguel mensal 130$; as chavos
no n. 10.1. <".1S-> G) J

A LUGAM-SE lindas casas á rua
iLA.lt. Marciana 87 (230$) o93
(2SO$000) (IS 3136) G

ÁLUGAM-SE 
uma sala mobilada, por

100$, e um quarto, oor 60$ em casa
nova. de familia; Paysandú 170. (33'5(->'

A LUGA-SE esplendida sala de
-fÍ_rento mobilada e perto-do mar
em casa do íamlUa francezaa: na
ru» Corrêa Dutra 78. (J_*»*5)_

AiLUGA-SE a casa n. 6 da rua Bento
XXLishoa n. 79; ns cliaves no n. 81, tem
tres quartos, duas salas, cozinha e quin
tal. '3>-«* G« R

ALUGAM-SE a 90$ duas casas na tra-
-Ivessa Commendador Oliveira. Botalogo,
ns. 14 e 16; trata-se na rua da Passagem
n. 118. (3140 G) 

*"•

ALUGA-SE 
grande sala com vista para

o mar e jardim da Gloria, com entrada
independente, para .pessoas solteiras;. na Ia-
deira da Gloria 37. _____* ___ '

ALUC^l"
hoa vivenda, com confor-

taveis accommodações. magnifica vista
.para bahia de Botafogo; rua Macedo bo-
brinho n. O7. Trata-se. na travessa João
Affonso n. 49 (Humaytá). (3201 W

ALUCA-SE 
o predio da rua Buarque de

Macedo n. i3. perto da avenida Beira-
Mar; trata-se na rua Machado dc Assis 2.

(.1*31 CO J

A LUGAM-SE desde 150$ mensaes, opti-
.flanas salas de frente e quartos, para ca-
saes-e cavalheiros «Ie tratamento, ncamen-
te mobilados, com pensão de primeira or-
dem, garantindo.se lodo conforto,, a rua
Buarque de Macedo n. 71.. próximo dos
banhos do Flamengo, Telephone n. 4359
Central. - <'*-* G) -

A LUGA-SE a casa (Ia rua Burao
.«.'lo Guarãtiba n. 25. As chaves
estão no sobrado o trata-so na
travessa do Ouvidor 15. (IU007G

A LUGA-FE o sobrado, recentemente
Aconstruido, com 1 ouartos. 2 salas, co-
zinha drepensa, banheiro quente e íno, ter-
raço 

'e 
W.-C, á rua do Cattete n. 451 as

chaves eslão na rua da Carioca n. 4!. loja,
onde se traia. (___>_ ü> -

AÍ.UGAM-SU, 
a 27$ e 40$, dois bons

quartos, independentes, com luz electri-
ca e telephone, cm casa de família; bonde a
porta o perto «los banhos de mar; Pedro
Américo 80 (Cattete^

o^^^íWj^I. Í?Y\^BV_yiCT_B__í_B

P1__^_^_^_II__P^^^__^^^^_M9

ALUGAM-SE 
os magnificos predios dt

rua Barão de Petrupolis ns. 110. 156 <
um da travessa, pertiuhos do ponlo doi
bondes da Estrella, onde se nch.m ai
chaves o mais o .a da rua da Pa/.; chaves
110 84 da mesma rua, e 1ratant.se na rua d"
Rosário n. 105. (juí J) S

ALUGA-SE 
uma hoa easa, nova, com

dois «íuartos grandes e lim pequeno, sa-
Ias. installações electrica, fORüo a gaz ou
lenha, por noÇ; á rua ;ig de Fevereiro n.
56, Botafogo; trata-sc á rua Sele dc Se-
tembro 116, ás 4 horas. .(127.1 J)B

ALUGAM-SE 
boas casinhas assobradadas,

pintadas e torradas dc novo, bondes de
ioo tlms, próprias para familia regular; ua
rua Frei Cana. 252; trata-se na avenida
Salvador de Sá 114. (4-7- J) B
•AT.UGA-Si; o predio-da rua Or. Cam-

-CXpos da Paz 11. no, por no$ mensaes.
As chaves estão no n. 91 da mesma rua.
o trata-so na rua Pardal Mallet n. 5-

(4165 J) R

ALUGA-SE 
esplendida casa assobradada,

por 130$, á rua Dr. Mattos Rodrigues
n. 18; chaves, na venda du esquina (Rio
Comprido). (416J J) 1<

ALUGA-SE 
por 150$ um predio moder-

no. assobradado, á rua do Santa Ale-
ji.-.ndrina n. 243, com tres quartos, quatro
saias, banheiros, cozinha, dnstatlaçõcs electri-
cn o a gaz. Chaves no 11. 181, (4157J) R

ALUGA-SEta ft rua Dr.
confortável casa nova, si-

Costa Ferraz n, 6S, Rio
Comprido, tem duas salas, dois quartos,
despensa, cozJdlm, illuminação electrica.
quintal * jardim. (5-4.13 J) K

AILUGA-SE 
harato, casa pintada a forra,

da - 'de novo. no Estacio, tres quartos
ais dependências, «rande quintal; infor-
ações a rua Dr. Pessoa do Barros, 34.

(«33* J) S

A LUGA-SH a boa casa dn travessa San-
-tVtos Rodrigues n. r.., com sala de visi-
ta. sala de jantar, quatro quartos, saleta,
despensa, cozinha, bom jardim, tanque, ba-
nheiro, para banho de iramersão, luz ele-
ctrica c (raz, por 152$, aberto das 9 horas
at. áa 4 horas. Estacio de Sá. (4317 J) S

A 
(LUGA-SK bom porão com divisões in-
ternas e quintal; ua rua da Luz 116,

Rio Comprido. (3217 J) J

HÂDDOGK-LOBO EISJUGÁ
ALUGA-S" 

«tua boa casa «para familia
de tratamento; na ititi dois Araujos

n. 9S! as chaves estão 110 armazém n. 74-
(5540 IO J

ALUGAM-SE, 
& rua Haddock Lobo A"

bons aposentos, com ou sem pensão, .
cavalheiro do tratamento; dá-se comida 1
domicilio. (674 K) S

ALUGAM-SE 
bons e limpo- comniodos,

na respeitável casa da rua Haddock Lo-
bo n. 36, desde 25* a 40Í. tem grande
largueza. (86a K) S

ALUGA-SE 
o predio á

•- ' ' rua Pinto Gue-
.des 11. 72. Muda da Tüuca; 3 grande!

quartos, duas salas, despensa, banheiro, etc;
aluguel 150$; chaves, quitanda «Ia esquina.

(1983 l\) J

ALUGA-SE, 
â rua dos Araujos n. 75. "

casa n. 2; as chaves no porão, n. 6, <
trata-sc á rua Conde de Bomfim n. 117.

(12-.I 
K) R

ALUGA-SE 
na íua General Tolydoro

n. 20. avenida, uma casa; as chaves
estão na mesma e para tratar na rua da
Passagem n. 28. (4133 G) R

ALUGA-SE 
na Pensão Rio Branco, um

apartamento constando de tres grandes
aposentos, cerrado de janellas. com bellis-
sima vista para o mar. com um esplendido
terraço, dando para o jardim, a familias
dc todo o tratamento; na rua Fialho 20.
Gloria, ei. 373* Central. (4320 G) S

SlliíeJi.iraete
Tira ot cabellos supérfluo, do rosto,

collo • braços. Encontra.se nu casai: Ba-
zin, H-rmantiy • Clrio.

A LUGAM-SE dois quartos juntos ou se-
-_—parado- e independentes, hem mobila-
dos, á rua Barão de Guarãtiba n, 27. Cat*
tete. (911 G) J

ALUGA-SE 
uma casa, na travessa Per-

iiandina n. 72. com cinco bons aposentos
para familia. Aluguel 120$; as chaves cstüo
no n. 68. (5466 G) J

ALUGA-SE por 150$ o sobrado n. 285
da rua Visconde de Itauna; trata-se na

rua da Alfândega n, 12, Peixoto & «C.
(3987 D J

ALUGA-SE 
por 120Í o pavimento as3o-

bradado da rua Coronel Pedro Alves
ri. 375, ao lado da avenida do Mangue,
seis commodos grandes e quintal; trata-se
na rua da Misericórdia n. 24. (4137I) R

l»BY, ESTAGIO
E RIO COMPRIDO

ALUGA-SE 
por 40Í, cm Catumby, k rua

Miguel de Paiva n. 35, .próximo aos
bondes de Coqueiros, uma boa sala de
frente, com porão, quintal e entrada inde-
pendente; trata-se na mesma rua n. 7.

(34SQ J) B

ALUGAM-SE por preço módico, os ca-
stnhas noras na rua Campos da Paz

ns. 124, 128 e 130, com optimai accom-
modações, electricidade, quintal, etc. Tra-
ta-se na rua Uruguayana n. 41, Restati-
rant Paris. (1639 J) J

LUGA-SE, por 450}. o predio á rua
umaytà 161; chaves no mesmo; trata-

-.• na Companhia de Administração Garan.
tida- íi rua da Quitanda 68. (1936 10 a

A LU
Allu

W
A LUGA.SE uma sala com divisões, pro- j ÍMMIMBI_ill«i-MlH;nMBlllHlia»aBil

_C_LprÍa para escriptorio, no í" undar da j *~ *~— ~~ ~~"
 85. Trata-se 110 A LUGA-SE, por ,-0$ o pre-lio h rua Ge-

(-,i«8 E) R I -ti-neral Pedra 132-YI; cliaves no 11. 138; 1 ,....„ ___ _„ _**.__.—,.__,__ .»„ * !.„:...-.___-*«

I.ÍÜKCISA-SK 
dc uma raparis*uiitha para

serviços leves, em casa dc pequena ía*
mlia; rua Gctulio n, 133 — Todos os

(4.156 Ç) u

EMPREGOS DIVERSOS
A-LUGA-Sli uma boa lavadeira e engom-XVmadeira, para casa de íamiüa; na rua

Vüla Rica n, if-'. Copacabana. (3385C) J

OFI-ERECE-SE 
uma moça porliigueza

parn copeira e arrmnadeira, desejacasa seria; rua da Passagem n. iCr. —
Uotafogo. (35,10 C) J

OllI-.kF.Í.T.Sl-, 
um rapaz de bom pro-ccilimcnto, para easa .lc commercio ouescriptorio, com alguma nratÍM dc fran-ce.-, inglcz, italiano c portuguez. Cartasou chamados por favor, tua da Passagem«*• 'W- (3383 S) J

1)REC1SA-SEe engomm"!
rondueta. Trat,*
l'_tria n. 1S1 -

T>RE< ISA-SE do '--n

brado
impressos;

«le uma perfeita lavadeira
leira, com _attc;tados «le;t rua ', oluntarios daBotafoso. (3.|_i C) R

encade:
vua do Carmo 11

rnador de
[fl, 60-

D) J
"DltECISA-SiEI 

fle unia evendn pnraA serviços li-vos «iu cnsn de uni
casal; r. do Senado SO, 1" and. C

I)RECtSA-SE 
de bons corudores de b.m-

ca e ofíicia?-; p:ra ohra ponto-esteira"Cavalier", na .ibr». de Calçado "Po-
iar'*, á rua dc 5. _' iristovilo n. se?.

(3367 D) J
"ORECISA-SE de utn pequeno de 12 a
JL t6 oniios, para íerviços de casa de
família. Trata-sc á rua do Hospicio n. 30loja Paim. (4263 D) S

rua Theophilo Ottoni n
aima^cm.

,4 LUGA-SE um quarto. ,i doi; cavolhi
xi.ros distlncos, hoa pensão, casa dc fa*.
milia dc tratamento; rna Buenos Aires 103,1
;" ondar, esquina praça Gonçalves Dias,

(5408 lí) M

andar <b r ia Theophilo
05; ns chavos estão no j^e4,( u.i mchiiia tua. í-,4u

na^ Companhia de A-dmíuistração
Garantida, ú rua da Ouilanda 08. (i().m1'.)S

ALUGAM-SE 
magnifico" nposentos, a ca-

valheiro3. com mobiliários novos, linda
vista para o mar, banhos quentes frios;
praia da Lapa, 6o. (33-31 !•') J

4 LUGA-SE o predio -da rua Santa Chris-
-Atina l.l; tem - qv.rtos 2 snlas. luz
electrica, banheiro, bom ouintal. esplendida

AI.UG/VSK 
o i° andar -do predio n. 20 j vista para a barra, etc.; as chaves ua mes-

da rua Evaristo Ja Veira. com opliinas | ma rua n. i27;t tratar, travessa S. Fran.
imodaçaes; ns chaves estão ra loja c' cisco 3-. Confeitaria do Anjo. (55-J.n!

ALUGA-SIv 
o

Ottoni u. 20
traia-s eno 11

accon.
trata Cuuçalvcs Dias _, sobrado.

("002 E) J

A LUGA-SK. com pensão, a casal senho-
__.rcs ou rapazes, unia Sula de fronte e
quarto, na rua Senador Dantas 76. (K)

7J__)a\i t j\ tíOu-A-oI; uni quarto inol
J.A.pcii.lente, cm casa de familia

A LUGAM-SE dois bons nuartos dc fren-
-tl-tc, com pensão, a rauazos ou casal sem
íilho_; Assembléa n. 8, 2o andar. (E)

Silva Manoel 134.
moe-

(1136 É)' R

A LUGA-SE por 351$ o Io nndar do pre-Xldio do lorgo de S. 1'rencisco dc Paula
n. 25, por cima da Perfumaria Nunes,
[noprio para familia de tratamento,

(¦777 E) M

A LUGA-SE unia esplendida sola de fren-
di.lades; rua da Lipa 05. (£400 V) M

A LUl,AM-SE as casas dn rua JoaquimXlSilva ç.2 e 04. Lapa, conuilclanicnte rc-formadas o modernamente preparadas, con.tendo cinco magnificos ouartos. luz electricac r.iz para luz r cozinha; Irata-sc ua iii-smirua. canto dn beco do Impcrior, venda,com o sr. Valcntim. (|i)

ALUGA-SE. 
em casa de senhora de res-

peito, predio novo. com lodo o conlor-
ti moderno, 2 quartos rem mobilia; rua
Carvalho dc Sá n. 3.1-A, junto ao largo do
Machado. <6'6 G> b

LUGAM-SE harato, hons^comrnoilos
casinhas;

Tratar com
A LUGAM-...

Xicasinlias; na rua General Scveriano, 74.
encarregado sr. Klizeu.

(320 CO

ALUGA-SE, 
na rua

18Ú. ca=a de familin.
General Scveriano
uma «ala de fren-

te cerni pensão o mobilia, nor 110$, e mais
dois quartos, a 90$; so a pessoas de trata-
mento; pagamento odeantado. (661 b) a

ALUGA-SE 
nma easa por 130$, com Irea

quartos, (Uras sala» e grande quintal:
na rua do Cattete 214. (4176G) R

A I,UGA*SE um bom quarto bem
•£i-niobi!iicIo o Independente; na
vua Utiarnue dc Macedo n. 41.

(B 4201) G
¦iMifflirararai-ini-piawiiiiBiM

O DEPURATIVO E ANTI-RHEÜMATíCO

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega — 108 — i° andar

DIRECTOR : — DR. DRUMMOND ALVES '

_..*£.?. t._.__.r'0.. da r-Esco,a formal.. CURfSOS DE AnjnSí.ÃO A'
ESCOLA -NpitMAIi. Cursos Commerciaes, Cursos de Preparatórios paraexames no Collegio Pedro II, preliminares á matricula nas Faculdades e Escolas
Superiores da Republica. Cursos especiaes para candidatos á exames de admissão
aos Collcgios Pedro II,• Collcgio Militar, Escolas Naval e Militar. Cursos espe-
ctaw dc Physica e Chimica e Historia Notural. com aulas praticas. Corpo docente
competente. — Tcleph. Norte 1390. — PREÇOS MÓDICOS. (M 6320)

B___
A LUGA-SE, por S6$, uma pciiucna casa,

_£__.ind. pendente, com 3 compartimentos,
Üluminada a Iur electrica, á travessa Barão
de Guarãtiba ,10 (Cattete); ratta-se na rua
da Gloria n. 94 (leiteria). (1874 G)S

ALUGA-SE 
por 87$ uma hoa casa_.

[jrande quintal;
n. 89. Caltetc.

. tem
na rua Bento Lisboa

(4173 0) R

ALUGA-SEAf
i predio da travessa João

Affonso n. 61, uo JTumaytá; as chaves
nc mesmo. Aluguel iso$ooo. (3S49G) S

EfvIE, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLO.

A LUGA-SE. em Copacabana,, um bom
-OLpredio muito perlo da avenida Atlanti-
ca, cm centro dc terreno, com cinco quar*
toà. duas sahis, gabinete, etc; trata-se na
rua Marinho fl. 84. (19C1H) J

ALUGA-SE 
cm Coracahana, á rua Qua-

tro de Setembro- n.t casas de ns. 118
c 120, por 200$ mensaes, tendo os -se-
guintes comniodos; cinco dormitórios, dois
banheiros, copa, cozinha moderna, com luz
electrica 11 gaz. («944 H) R

ALUGAM-SE 
em Copacabana, á rua Qua-

tro de Setembro, caias da avenida de
n. 122, por 80$ mcasaoè. tendo todo o con.
forto moderno. < 1-945 H) R

I
a DE S. JOÃO DA BARRA

SYPmLIS.
UXCERAS.
FEI1IDAS.
DORES.
EMPIGEXS.

KHEUMATISMO
AKTIOUIiAR,
MUSCDTjAIí
e OEHEBRAI/,
ARTIIBITISMO.

MOLÉSTIAS
DA PELLE.
DARTimOS.
ECZEMAS.
EKUPCOEiL-

i

I . em qualquer moléstia de funilo escropluiloso, hcrpctlco, o sj-phültico o u.o flo "TAYUYA' do S. João dn Barri." ó sempre Tan.
tajoso. Sun ncção favorece o rcjjul.iv 1'iinccionaniciito do ESTÔMAGO, I .GADO BAÇO e INTESTINOS
A' VENDA EJ1 QUALQUER PHARMACIA E DROGARIA — ARAUJO FREITAS & OOJIP.  RIO DE JANEIRO.

__Wm_____W____^^

-íluni iioin" quarto" ein casa de familia; iAzcra, com bastantes fundos, próprio para
onalquer negocio ou industria, á rua do
itavradio n. 74; trata*se na raes
ns. iS c 20, casa Giorelli & C.

(3840 E) I

ALUGAM-SE 
duas boas casas.

Guimarães Caipora ns. 126
ta-se na mesma rua n. i_o,

na rua
148; tra-

Copacabana.
(4222 H) J

ALUGAM-SE 
os prédios da rua Ipane-

ma ns. 83 e 91. (3221 11) j~
A LUGA-SE, em Copacabana, uma casa

_Cj_.com tres quartos, duas salas, cozinha,
banheiro e bom quintal; os chaves estão na
rua E.rejinha 32. (3265 II) S

AMIGA-SE 
o predio da ma Padre Mi-

guelino n. 19; .as cliaves eslão no -I|
trata-se na rua Primeiro de Março n. 91.sobrado. Aluguel, ioo$ooo. (5490 J) J

ALUGA-SE 
um bom porão, em casa dc

familia respeitável, para casal sem fi-
lhos ou senhoras sós; na rua da Estrella
n. 2, Rio Comprido. (3162 J) R

ALUGAM-SK 
bons commodos. alguns in.

dependentes, desde 10$ a 40$, estas sa
las de frente; na rua Mattos Rodrigues
n. 35, antiga do Leste. (861 J) S

ALUGA-SE 
a casa da rua D.r Rodrigo

dos Santos 11. 29. com 4 quartos e duas
salas; Machado Coelho. (3249 J IJ

ALUGAM-SE 
duas casinhas, para fami-

lia .pequena, a 45$; na rua da Paz 68.
Üonde de cem réis. (3__8 J) J

ALUGA-SE 
uma casa

lado, que serve a
com entrada 00

pequena família e
que trate bem o ca?a, por aluguel barato,
na rira da Luz n. 90. futura avenida. Cha-
ves ii. 86. Kio Comprido. (3337 J) J

ALUGA-SE 
o bom oredio da rua Conde

de Bomfim 492, com boas salas de visi-
tas o jantar, 3 quartos, sala dc espera, ba.
nheiro, 'Iluminação electrica. ouarto para
creados, varanda 00 lado, quintal, eíc.; tra-
ta-se á mesma rua 534. <t«J7fi K) .1

ALUGA.SE 
o predio da Estrada Nova da

Tijuca 157, com duas salas, dois quartos,
grande porão, installação elcclrica. cozinha,
tanque, banheiro, etc.; as chaves na casa
167. com a sra. d. Albina; aluguel ioo$ooo.

. (lQ2l K) I(

ALUGA-SE, 
por 250$, a casa da rua Gc.

neral Roca 115. Pabrica das Chitas,
tendo 6 quartos, porão habitavel, luz ele-
ctrica c vasto terreno na frente; não s*
aluga para cas» dc commodos. (.12"6K)J

ALUGA-SE 
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. (17"J) .'

ALUGA.SE 
n casa da travessa do Cru.

n. 8. inteiramente renovada; chaves no
n. 10; trata-sc na Avenida Central 108.

(34!7 K) !

ALUGA-SE, 
por 170$, magnifica íasa,

nova, com .1 quartos, a salas luz ele.
ctrica. quintal; ov. a rua General Delgado
e Carvalho 11. 29; trata-se á rua (.onde dn
Baependy 44- C'0'" '"' 

\

ALUGA-SE. 
por 152$. o predio S rua

Aristides Lobo 14MV; chavci no 11.
124; trata-se na Companhia de Administra-
cão Garantida, á rua da Ouilanda 68.

dou K) S

ALUGA.SE. 
por i8o{, uma boa casa, S

rua Visconde de Figueiredo ou; trata-
se na mesma. (3.186 K) R

ALUGA-SE, 
por 160$. o predio 4 rua

Valparaiso 28. Conde de Bonifim, com
duas sala3, tres quartos, banheiro e mais
dependências, com gaz e clcctricidado; as
chaves estão, por especial favor, no n. 30,
e trata-se na rua Junqueira Freire 43.

(4202 K) R

A LUGA-SE um predio, com installação
__.clcctrica. á rua General Roca 120 (casa
III); Fabrica das Chitas; aluguel 80$;
trata-se a rua da Carioca 16. com uai-
thazar. (4233 

K) J
mmmmmymmm^^sm-^mmmmm^aÊÊm^kmXmPmmxmmmmmm,

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VHIfl WJ

LUGAM-SE confortáveis salas, com ou
sem mobilia, a senhores lie tratamento,

ein casa dc respeitosa familia, na travessa
da Universidade 50. nfo-iimo ao Collcgio
Militar; bondes dc Andarahy c Aldeia Cam-
Dista. _______ __j j

A LUGA-SE hoa casa assobradada com 4
Aquartos. 2 hoas salas, oorão. grande
terreno arborizado c todas as coniinodii.lades.
por 112$; as chaves á rua Chaves Faria 72.
arm.-i-em Cancella, S. Christovão. (54671.),!

A LUGA-SE um armazém, esquina, com 16
Aportas, junto an cinema Andarahy; ser-
ve muito para botequim, café caneca, e
solirc.iluga umas 8 portas, oticrcndo onde
aiiAilll muitas obras de conslruceão. com mui-
tn? trabalhadores; aluguel harato; rua Ba-
rlio de M«-<«(lliit.l 6.|íj (14.16 '¦) R

A LUGAM-SE
.i-_«_llã. 305, 3Úy

casas da rua Itap.ru*
...... - _-_• com duis quartos,duas Falas, luz electrica e o mais necessa-

rio, a 83? adeanlados e outra por 70$;trala-se no n, 327, oude estão as chaves.
(3206 J) R

A'LUCAM-SE 
o-* dois predios modernos

da rua D. Cecília ns. 23 c 27, Rio
Comprido, cuja construcção finaliza cm pou-cos dias. Quatro quartos c demais depen*
dencias, com todo o conforto. Trata-sc no
n. 29. (3134 J)B

ALUGA-SK 
uma sala do frente indepen-

dente, só a senhoras, com serventia na
largo do Ks-

(5019 d j
casa. á avenida Paulino n.
tacio de Sá.

-AM-SE unia boa sala dc Írente. e
bom quarto, em casa de família;

m rua da Quitanda a. ur. 20 andar.
(33-1 E) J

ALUGA-SE. por noS
xxGen.ral Ped
trata-'
Gar;.r.tida,

o prelio o rua
:i i-Uí chaves ro n. 1.18;

Companhia de Administração
rua da Quitanda 63.

(1933 E) S
.dio 5. rua Dr.«V LUGA-SE, por Sí?, o n

_-_(-||l!HO Nl-ltn IJ_. rl;_-
trata-se na Companhia deGarantida, .' rua da 0uitand3 68. (1933KJS

A LUGA-SE nm hom sobrado cnm
?fXduns boas salas, quatro ouar-
tos, quarto para criada, terreno o
mais dependências. Rua do La-
vradio 118: trata-se u„ loja. Por

Administração'i 270$000. (S 41)1-) E

1>HECISA*SE 
de uma empresada cm

casa «lc um caso!, para ajudar a Indo
Krv.ço; rua Paula Mattos 1. 30.

(3163 C)

PRECISA-SE 
alujar tuna poria no cen-tro, para negocio limpo. Quem tiver

dirija-se á rua da ConMiluição *n. 
10. 6r.

Sabato. (33-6 E) J
A (LUCA-SE

XjLdo Uosario
2» andar do predio i rua

1. 11 s. Próprio para ate-
Hcr ou Iamilia. Trata-se n.i loja.

(2M9 E) J

ALUGA-SE, junto a um otclier de_ cha-
pios, para senhoras, um compartímen-

to pára outro atelier dc costuras: no largo
da Carioca n. 6 i° andar, próximo à rua
de S. José. (....Ss li) J

ALUGA-SM 
uma

ou lavidcira de .favor. íl Angela, rua
n. i6, sobrado.

A LUGA-SE. uma boa sala de frente, comxi.Iu2 electrica c limpesa, a rapazes ousenhora só; na rua Monte- Alegre n. 17.
(4i88 F) J

HBilI
* LUCA-SE optima sala de frente, mobi-••Cilada, com luz electrica. cm casa de fa-"-'lia franceza; na rua Voluntário, da Pa-trio n. 4.-9. (433_ G) S

ÜÜITETE, LÜRAlUEIflAS,
EO

A LUGA-SE um dos pavimentos da casa
-(~\t\. 1 do becco do Flamengo fpraia do
Flamengo tro). muito próximo dos banhos
dr mar e com boas accommodações nara
pequena família, (S47t G) J

• I li LUGA-SE por 3oe$ n ca-a pintada de
oça para t arrümadeira I XXnovo, a rua Pcrenovc do Fevereiro 13*1.
icnsno, dirigir-se for I com boas uccommodaçôcs para família de

Benedicto Ilip-inH-to tratamento; trata-<e na ru3 da Alfândega
í-io.- E) J I n. i2. Pexoto & (5485 G) J

A LUGA-SE a casa III da Villa S. Clc.-.Vmente, á rua tle „. Uor.icnte 98, com
3 quartos, 2 saias, etc; trata-se no o.j; alu-
guel 110$. (4181 G) J

A 
CUCAM-SE ura ouarto e cozinha, por20S.. na rua. G. Polydoro 13. 0 casalsem fiiíius ou duas moças; para ver, ãs H

da manhã. (3141 G) S

ALUGA-SE 
por 70$ a casa da rua Fer-

nan/Ie.. Guimarães n. 91 -VI; tratase n3
rua da Alfândega n. 12, Peixoto _ C.

(39S3 C) )

\ LtTOA-SE por 100S uma casa com tres
XJLouirtos. duas salas, cozinha, tanque,
chuveiro e quintal; na travessa Barão de
GUaratfba n. 36 (Cattetie); tinta-se na
mesma. Um _) S

ALUGA-SE 
o oredio n. ía da rua Egre-

jinha; 4 auartos. 2 salas, etc: electrici-
dade. fogão a &az. etc; as chaves, por
obséquio, á rua Kgrejinha n. 28. armazem;
trata-se á rua da Alfândega n. 30. 20 and.

(1253 II) s

g_mi_» __sy_-._-i g __.*»
CURA radical da conorrhén chro-
nica ou recente, em stnboi os sexos e
em poucos dias, por processos moder-
nos,sem dôr;_arante-se o tratamen-
to, Impotência, cancro svphilitico,
durthros, cezomas, feridas.ulceras.
Anpl. 606 e 914 — Vaccina de
Wright—estreitamento de drethra; aprjl,,
dn podernin pancrífiro contra rnnleatias
venereas, etc. Pagamento apói a cura
Consultas diárias, 8 ás 12; 2 ás
10 da noite—Av. Mem do 8_ 115.

A LUGA-SE a casa da rua N. S. de
XXCopacabana n. 1016. com jardim na
fronte quintal; tem duas salas, dois quar-
tos. W.-C, banheira esmaltada c dispensa.
illuminada a luz electrica; as chaves, por
favor, no n. 101a, casa IV, e trata-se na
rua do Mercado 51, Companhia Itacolomy;
aluguel 162J. (1814 B) j

ALUGAM 
_E os seguintes predios : nm

.magnífico predio com bastantes accom-
modações para família ou pensão, na rua
Leite Leal n. 9 (Laranjeiras); um dito,
á rua de S. 'Pedro n. 306, próprio paranegocio; dois magnificos predios na rua de
S. Januoflo, próprios para famílias ns. 70e 741 um diio pjjprio para negocio, na
rua Coronel Pedro 'Alves n. 561; um ma-
gnifico sobrado na rua de Catumby n. 32,esquina da rua João Ventura; um magnl-
fico armarem tendo commodos para familia,
na rua Visconde dc F.auna n. 87; um
magnifico sobrado com bom quintal, no
Boulevard Vinte e Oito de Setembro 354(Villa Isabel); um bom armazem, na rua
Frei Caneca n. 58; uma casa para peque-na familia, na rua Dr. Silva Pinto n. 21;
uma dita ua rua D. Emilia Guimarães
n- 56 (Catumby); duas ditas para rietiue-
nas familias, na rua Dr. Nabuco de Freira:
ns. 149 e 15-¦; ttma dita na avenida 12 de
Dezembro n. 24 (Mattoso); uma dita, á
praia de S.t Christovão n. 39; uma dita,'na rua Assis Cnrnciro n, -$3; uma dita,
própria 'para negocio, na rua Dr. Clari-
mundo de Mello n. 37 (Piedade); uma
pequena casa na lade-fra iâú Morro da
Saude n. o, avenida casa V e trata-se na
rua da Quitanda n. 87, Companhia de
Seguros União dos Proprietários.

(422a J)

« i.l_AM-SI'" ns casas da rua
^i-D. Maria TI (Aldeia Campista j.
transversal á rua Pereira í.unes.
novas, com dois quario*. duas
snlas, cozinha, banheiro e tannuo
do lavaeom, tortos os com mudos
llluminados a luz electrica, Aa
chaves no local. Trata-se na rua
Gonçalves Dias 31. próximo da
cidade, a poucos passos dos bon*
des de Aldeia Campista, cuia pas-
saírem em duas seccões «5 do ZOO
réis. Altiiiuels 100$ o 903000. I.

ALUCA-SE 
uma casa. com dois _-.iarto-.,

uma sala e mais dependências; rua
Amaral 56, Andarahy. (i7i4l,)S

* LUGAM-SE ouartos, a 20$, 23$ e 30$,
XVíi rua lioniíini 9S; tèm muita água. «
¦itiito terreno.
¦3i';iB;::Bi;:i*3;^_!1;BÍ::iaiii_i;EHE!E*aÍA*_:';;,_£?lH

PARA O ESTÔMAGO E IN g
§ TESTINOS E' UM REMÉDIO g

SEM EGUAL 1

Guaranesia
râ,'S:,'3E'!l-iE',„':',S,'!H;'EÍ"3;!,,_:::_'/:E'';íSiE'ig

A LUGAM-SE casas ouasi novaf
JA.U familias de tratamento, tendo
quatro quartos, optima installação
electrica com tOHifl.ín do «porrenta
em todos os compartiiiicntos, ba-
nheiro com aaua quente, dois fo-
cões, sendo um a enz, dois W. O.,
bidet. etc. Avenida Pedro Ivo 61:
trata-se na casa n, 3, I)á-so um
mez do bonificação depois de dozo
mezes de rcsldoncia. (S 18-17) L

A LUGA-Sü o p:.di5 da rua P.arão deXXTIapagi-e n. 190, ponto dos bondes,
çom cmeo quartos, pirão, duas salas, jar-dim o quintal, por ido?; trata-se na ruafamj-iio \ianna n. 60, casa VI, (»74"T)S

ALUGAM-SK 
quartos mobilados, com ou

sem pensão, cm casa dc familia de todo
o respeito, a rapazes ou senhoras s«j9. á rua
Moraes e Silva 150. esquina rua 5. Fran-
cisco Xavier. (.1424 L) D

A LUGA-SE o predio, com porão habitavel,
Xida rua V. Sania Isabel z6t; aluguel
!¦¦')$; chaves no 263. (341? 1*) I1

A LUGAM-SE dois predio», á rua Go-
XXmcs Braga n. «.9; ns chaves no urina-
zem cm frente. Andarahy, (334f»l-í í

LUGA-SK ma ca.a pequena por 50$;
rua Lopc» dt Soura n. 14. Sio

ovão. (2984 l.J S
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to CORREIO DA MANHÃ — Sexta-feitá, 11 de Agosto de 1910

ÜMSENHOR
Qu* ot«r« ttacado por _Uf f«rt»

WberouloH • de extrema gnTMtde, •!-
itreca-se ç*t_ indicar grttaKunnU ¦
lodo* o« falirem de enftnnidadti f$-
•rlratoríii, «Mim como tonei, bronohl"
tll, tone convulst, asthma, nitircalon,
pneumonia, etc, um rtmtdio q»e •
curou completamente. Esta iodicaçlo
para o bem da humanidade, é conse-
quencia de um voto. Dirigir-se por «**
ta «o sr. Eugênio Avellar, Calsa do
Correio- 1.682.

'A LUGA-SE uma casa j>or_"o$; na rua
*x I.opcs Souza n. 6,

l pc. . ..
S. Christovão; ai

«havei estão no n. 14. (29S5 D B

IA'LUGA-SB uma boa casa com, duaa UU
XJUas, dois quartos, cozinha, quintal* jar-
dim ao lado, á rua Souza Franco n. 117.

(315a 
) »

ALUGA-SE 
a loja, á rua S. Christovão

n. 13-A; as chaves estSo no 17; trata-
•e á rua da Alfândega 42, 2" andar, sala 4.

(¦980 L) J

Extractos Opotherapicos
em gottas, comprimidos c para injocçõcs hypodermicns
BNDOHBPATINA — Extrncto Hcpatico, Supra Renal,

Eztracto Renal, Corpo Amarello do Ovario, Extracto Espie-
nico, Thynras, Extracto Pulmonar, Tonsillar, Pancreatico,
Glândula Mamaria, Ovarlano, Cerebral, Thyroidiano, Hypo-
pbiie, Orchltlco, do
* * Laboratório Paulista de Biologia *• *

RUA QUINTINO BOCAYUVA 24 — S. PAÜIiO
Rna da Assembléa 7, sobrado — RIO DE JANEIRO

Encontram-se nas principaes pharmacias, drogarias e casas
de artigos de cirurgia.

A 
LUGA-SK uma importante chácara:

SS X 154 tnts. com muitas arvores
frutíferas, horta, jardim, grande casa de
morada, cujas pniia Creados, abundância
d'agua, próximo de 4 linha* de bondes e
da estação do Engenho Novo; rua Gene-
ral Bellcg.-irde a 68. (3«3 S) J

ALUGA-SE, 
por 260$. a caía da rua Dr.

José Hygino n. 265; a» chaves estao
na rua Antônio dos Santos n. 50, onde i*
traia; téjçphone 1131. Villa. (7H L) J

A 
LUGAM-SB duas boas casas, com todo
o asseio, com tres quartos, boas salas de

visitas e jantar, W. C. banheiro dentro
de casn, porão de arrumação, gaz, electrici-
dade; na Villa Laura ns, 7 e 8; na rua
Jorge Rudge n. 4°; só se aluga a pequena
íamiüa de tratamento. Aluguel 90$; Irata-
ie na rua do Hospicio n. 75. (L)

ALUGA-SE 
uma casa, com 4 quartos, 2

salas; na rua Barcellos n. 1, S. Chris-
tovao; as chaves estão na rua Lopes Sou-
¦a 14.  (848 D S

ALUGA-SE 
o predio d» rua Torres Ho-

mem n. 338 (casa da frente); as chaves
então na casa dos fundos, e trata-se á rua
¦lu Kosario n. 146. Banco Alliança. (D
\ LUGA-SE uma casa, na Villa Suns-

-iLSouci; .1 quartos, 2 falas, quintal; Bou-
lovard 28 de Setembro 318. (946 L) K

ALUGA-SU 
bom quarto, com janella para

rua, com ou sem pensão, casa de peque-
na familia; Mattoso 204; bonde de 100 ri.
k porta. (3139 L) R

ALUGA-SE, 
por 100$. uma linda casa;. «

quartos, 2 salas, cozinha, luz electrica
t grande quintal; rua dos Artistas 84, Al-
deia Campista. terto do bonde. (1843 Da

ALUGAM-SE, 
por 64$, boas casas, re-

formadas e com elcctricidade, na Villa
Esperança, á rua Leopoldo 11. 22, Andarahy.

(3231 L) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Felippe Co-

marão 69; as chaves estio no armazém
da esquina Boulevard 28 de 'Setembro (Vil-
1* Isabel). (3180 D J

ALUGA-SE. 
por 90$, i rua Uruguay

104, Villa Marina, casas novas, com
duas salas, dois grandes quartos, elcçtn-
cidade e quintal; as chaves na mesma villa,
casa VII. (3146 L) R

A LUGA-SE a bon casa da travessa Der-
xJLby-Club n. 20 com dois yuartos, duas
(alas, cozinha, despensa, porão habitavel,
etc. As chavei estão por favor no n. 25
casa 1 e trata-sc na rua Buenos Aires, 150.

(3298 L) S
A LUGA-SB o sohrado á rua Maltoso 34,

jCXcompletamcnte novo. com todo conforto,
2 entradas, para familia de tratamento:
esti aborto. (3301 L) J

i A LUGA-SK por 918000 mensaes¦^Minii» casa nova, illuminada ft
luz cloctricu, com banheiro de
acua morna o fria: na rua Coude
do LconoliliiM 148, Trata-se na
cnsa 11. 1. (3 841) L
*~ ¦ ¦¦ — '¦¦¦¦ ' ¦ ¦ ' ' — —— ' ¦' " — '

ALUGA-SE 
uma casa, com duas salas,

dois quarlos. cozinha, área. terreno na
frente, commodos grandes; aluguel 81$; rua
Senador Alencar 168. casa III (avenida
S Pinlo). (3.194 L) J

ALUGA-SE, 
por 200$. a esplendida loja

do predio á rua de S. Christovão 197,
própria para negocio, com 3 portas por esta
rua e 7 pela rua Barão de Iguatemy; cha-
ves no Boulevard do -S. Christovão 86;
trata-se ua Companhia de Administração
Garantida, á rua da Ouitanda 68. (1938DS

ALUGA-SE, 
por 80$, o predio, S rua

Barão do Hom Retiro 150-A.II; chaves
nr n. 156; trata-se na CompanhÍa<de Admi-
nistração Garantida, i rua da Quitanda 68.

(1930 L) S

A LUGA-SE, por 81$, o predio i rua Te-
. Vuente Cosia 195: chaves no n. 199;
Irata-sc na Companhia de Administração
Garantida, . rua da Quitanda n. 68.

(19.17 D S

A LUGA-SE, por 123$. o predio á rua
Xx Assis Bueno 41; chaves no n. 25: trata*
se na Companhia do Administração Garanti-
da. - rua da Quitanda 68. (1932 L) S

ALUGA-SE 
a cosa I da Villa Ypiranga,

á rua Pereira de Siqueira 93, com 2
ia!as, 3 quartos, etc, luz electrica, bondes
de 100 reis de S. Francisco Xavier, por
135$; as chaves na casa VIII, onde sc.in-
forma; esta rua começa na -de S, Francisco
Xavier, quasi cm frente á Mariz o Barros,

(.1407 D R

' A LUGA-SB a casa n. 3 da rua Visconde
-fVde S. Vicente, no Andarahy, com t 2
quartos, 2 salas e dependências; tem quin-
tal o luz clcctrica; indicações, na mesma,
c trata-se . avenida Kio Branco 48,

(4249 L) J

A LUGA-SB, por 112$. a casa da rua dos
XXArtistas 11. 32, com 2 quartos, 2 salas,
cozinha, despensa. W.-C. doutro de casa, fo-
pão a gaz, illuminação clcctrica c um bom
quarto íóra, para creado, completamente
limpa; as chaves estão ua esquina onde sc
trata. (4263 L) J

ALUGAM-SE, 
junto oo campo dc Sao

Christovão, Caueolla. por 100$, o predio
assobradado, da rua Bahia n. 8. 3 quartos,
2 salas, porão hahitavcl, quintal, por 90$; o
da rua Matto Grosso 62. - travessa Alice
2,?, pintados dc novo, elcctricidade.

(4138 D R

A LUGA-Slv a casa da rua Derhy-Cluh n.
X __..%--,_ cnm porão habitavel, quatro quartos,
tinas salas, despensa, banheiro quente o
chuveiro, cozinha; no porão, tres salas e
um quarlo para creados, tanque de lava-
gem, etc, quintal; a casa tem duas entra-
das; trata-so na rua Visconde de Itamaraty
tt. 17 onde estão as chaves. (414a L)R

A LUGA-SE uma esplendida casa. com 2
XjLcrandes quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro, quintal, clc, com luz electrica e,
lodo o t conforto e hygicne. terrono para
gallinlteiro; rua Oito de Dezembro 11, 156,
avenida, e outra cm frente dc rua. na rua
Visconde do Sanla Isabel n. 21; ruas muito
saudáveis e livres de qualquer enchente;

.preço 7i$oon. (4143 W R

ALUGA-SE 
uma casa. para pequena fa-

mtlia .na Villa Juracv. rua Junqueira
Vreire n. 18; aluguel 100$ (bonde de ioo
rus); trata-se na rua Sete de Setembro 44.
sobrado. (4192 L) J

ALUGA-SE 
uma casa, na rua Figuci-

redo n. 71, estação do Meyer, com tres
quartos, duas salas; aluguel mensal 112$.

(4158 M) R

ALUGA-SE, 
por preço módico, predio

novo, a rua Condessa Belmonte 103*A
(Engenho Novo), com 3 quartos, 2 laias,
quintal, jardim na {rente, gas e electricida-
de bondes á porta. 5 minutos dl estação;
as chaves na mesma rua 105; trata-se rua
13 de Maio 42, armazem, em frente ao
Lyrico. (864 M) R

ALUGA-SE 
o predio i rua losé Bonifa-

cio 11. 33 (Todos os Santos); as chaves
estão no predio vizinho, e trata-se na rua
dc Rosário n. 146, Banco Alliança. (M)

4 LUGA-SR, por 130$, a casa 42 da rua
XXKmerenciana; trata-se na rua da Alfan-
unia 1 --. Peixoto & C. (,ioS3 I.) .1

A LUGA-SK, ra S. Januário 185, 1. 2
Xjl.ou .1 commodos, independentes, luz ele-
ctrica, jardim a roda, a pessoas de bom
tratamento; c casa de familia o não dç
commodos. (314S h) S

\ I.UGA-SK uma casa nova, com contra-
XV lo, própria para negocio tendo commo-
dos para íamilia, na rua Visconde de Ita-
maraty 125. esquina dn travessa Univer-
sidade; as chaves na mesma rua 82, c trata-
sc mi largo do Kosario 14. açougue.

(4262 L) J
¦*¦ ¦ ¦—¦-  -¦ —-¦ —¦¦¦

i LUGA-SE um lindo commodo. com ja-
XjLnulla nara rua ;tom electricidade; rua
Sete dc Setembro 155. esquina da travessa
de S. Francisco. (4167 h) J

4 LiGA-SK. por 125$, uma casa. com 4
XVciuarti>£. z salas, cozinha, despenca e luz
electrica. na travessa "Soledade 

u. 2(í; cha-
ves na rua Barão de Iguatemy n. 03.

(4168 D r

SUBURBIOS
ALUGÃM-SE 

casas modernas, na Villa
lirasil, á rua Castro Alves 98. Meyer,

tendo a sala?, 2 quartos, cozinha, banheiro
e quintal: as chaves na casa II; trata-se na
rua dos Andradas 8;. nhnrmacia. (.u;toM)M

4 LUCA-SE a casa da rua Engenho dc
Xi Dentro n. 491 trata-sc com \\. Lopes &
C, á rua da Quitanda 27; chaves na rua
3;ngeilho de Dentro 30. (5407 Si) J

\LUGAM-SE 
as casinhas ns. 1, 2 e 3

da rua Dr. llulhões ur; trata-so com
lí. Lopes ü C.,á rua da Quitanda n. 27;
chaves na rua Engenho de Dentro 30.

(540S M) J

A LUGAM-SK casas na rua Henrique
LOLScncid, Engenho de Dentro, por 45$,
vor mcz. Trata-sc na rua Henrique Scheid
Jl. 7. (Ü5-'fi M) J

4 LUCA-SE uma casa, com dois quartos,
XÜLduas salas, cozinha c mais commodida-
«ie*. logar alio e saudável; oara ver e tra-
tar. na nu Botafogo 81, Piedade: alucucl
rojooo. (j.;6í M) JI

\ LUGASE. no Mcyer. a nn Tenente
¦xi-Erança 17. bonde dc Cachamby. um bom
predio. com 4 quartos, j salas, grande quin-
Uil, electricidade c «az; preço 100$, e fiador,

to m> j
4 I,J(..\.M-.Si; c.uiíortavcis casas, de 4'$

_-_a íií; irataai-íc eum Alberto Kocha.
rua C. Uenicio 503; Jacarépaguá, 134Mjj

A:___<LUGA-SE uma boa casa assobradada;
.tem bons commodos. electricidade, gaz,

etc; na rua Anna Nerv 650, E. do. Ria-
chuelo; preço módico; as chaves estão na
mesma, onde se trata. (1884 M)

ALUGA-SE 
o armazém da rua Porto_

Alegre n. 39. esquina da Grão-Pará
(no Cabuçu. Engenho Novo), baratissimo,
com moradia para familia c próprio para
qualquer negocio; tratar, no mesmo.

(3186 M) B

ALUGA-SE 
o grande predio da rua Ar-

chias Cordeiro 192. próprio .para fami-
lia de tratamento, centro de terreno, jardim
«pomar, etc; as chaves no 10,0, onde se in-
forma; estação do Meyer. (3195 M) B

Gonorrhea
curam-se em 3 dias com
Injecçao Marinho
Kua 1 Ue Sotorubro, 180

A LUGA-SE predio da rua Carolina
XlJklcycr n. ao; aluguel ioi$: chave» e m-
formações á rua Archias Cordeiro 190. es-
lação do Mcyer. (.UOS __ g

ALUGA-SE 
o predio a rua Paim Pamplo-

na n. 49; as chaves estão no mesmo
predio; aluguel 150$; «stá pintado e refor-
mado dc novo; para tratar, á rua Ouvi-
dor 94. (T°o m B

ALUGA-SE 
unia casa, com dois quartos,

duas salas, cozinha e quintal; Inlorma-
se na rua Sylvio n. 100, estação de Olaria;
preço 45$. C.1I3S f) 

R

ALUGA-SE 
a cai» da rua Condessa de

Belmonte, com duas salas, dois quar-
toi, cozinha e grande quintal, n. 107; as
chaves estão na mesma rua 108, Engenho
Noto. (1791 ja) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Bella Vista

iSt, no Engenho Novo, com quatro
quartos, tres salas, despensa, cozinha, ba-
nheiro. centro de jardim, luz electrica, pin-
tada de novo, porio; aluguel 120}; chaves
na mesma, e trata-se na avenida Rio Branco
n. 87. com Baptista, (3034 M) J

•f* CASA^
_{0URt4

\'^GRÁTIS
\*. 95 -<

ALUGAM-SE, 
baratissimo. excellentes ca-

sas novas, com duas salas, dois quartos,
com jauollas, terraço, lavatorio, cozinha.
W.-C. com chuveiro e bon.- quintal todo
murado, cada casa tem duas entradas inde-
pendentes, podendo servir para duas fa-
milias; aluguel 65$ e 75$: na rua Silva
Rego n. 35, Riachuelo, no largo Jafare,
bonde linha de Cascadura. (3M4 M) J

ALUGA-SE, 
por 3«$, uma casa na rua

Dr. Miguel Ferreira n. 95, estação de
ARamos. (3J3* M) J

AULGA-SE 
um grande predio, para fa-

milia de tratamento, tendo 7 quartos,
4 salas e demais commodidades; para ver
e trator, á rua Assis Carneiro n. 16, Pa-
daria Porta da Lua. E. Piedade. yaoaMjJ

ALUGAM-SE 
os prédios da.ru» .S. João

129 e 131, Cachamby, Meyer,_ com bons
commodos, quintal murado e jardim na
frente; trata-se na mesma rua n. 10a.

(1321 M) J

AULGA-SE, 
por 30$. a casa da rua 'SSo

José n. 8a, 3 minutos da' estação do
Meyor, com agua encanada. forrada e «ssoa-
'lhada; informa-se & rua Domingos Lopes
n. 3S9, Paulino. (3206 M) b

PREDIOS 
— Compram-se ainda que pre-

cisem de concertos, na rua Dr. Ko-
drigo dos Santos n, 76, das 10 is 11 1
das 17 ás 19 horas. (4236N) J

ALUGA-SE 
uma boa casa nova com dois

quartos, duas salas, luz electrica e mais
dependências, cinco minutos da estação do
Encantado. Aluguel 60$; trata-se na rua
•Luil Carneiro n. 7»-A, armazém.

(4.193 _) S

ALUGA-SE 
bom aposento, com ou sem

pensão, em bellissimo nredio. a casal ou
cavalheiro de tratamento; informações, a
rua 24 de Maio 43, S. Francisco Xavier.

(4228 M) J

ALUGA-SE 
uma boa casa. por 60$, na

rua Adelia 28, E. dç Dentro; a chave
no 26; com 2 quartos. 2 salaB. bom quintal,
bondo de Cascadura próximo; trata-sc á rua
Imperial 81, È. «Io Meyer. (4200 M) A

flO HBOinilHniflO S: S: Bique lem por Um
llv III VlllMIl kIiiV soooorrar a todos os necessi-
IIU VluIUiin!llUlJ tados. Quem soffrer de qual-VV ¦IVlVIliiiiivv quer moléstia esta S: S:B: en-
via gratuitamente os recursos para a oura completa .

Dirijam-se em carta fechadi aos VISIONÁRIOS. Caixa do
Correio 1947, declarando os symptotnas, as manifestações da mo-
lestia, o nome, . residência e o sello para a resposta.

LUGA-SE a casa da rua Ipanema 57,
LCopacabana; as chaves eslão no o, 65.

(3145 M) R

A 
LÜGA-SE ou vende-se a magniíica casa
com bons aposentos, todos com janellas,

logar melhor quo tem, na rua D. Anna
Nery n. 496; porão habitavel e nova; mostra-
s: no domingo, e trata-se na mesma; infor-
mações na mesma rua 11. 596. E. do Ria-
chuelo. (4212 M) J
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ALUGA-SE 
uma casa para neRocio e fa-

milia, em'. Braz de Pina, no Caminho do
Porto dc Traja, esquina da rua Gaspar; tem
grande salão nara negocio c muitos com-
modos para familia, acua, chuveiro, latrina,
tanque do lavar c bom terreno plantado;
está aberta, para ser vista; informações, na
mesma. (4208 M) A

ALUGA-SE 
grande chácara, em Bento

Ribeiro, á rua Pontinha n. 794. chácara
João Teixeira, com frutas quo rendem um
conto e tanto annualmente, casa de morada
modesta, de campo, excellente terrono para
creação do gailinhas; trata-se á rua Tlieo.
philo Ottoni -'A das 12 ás 13 horas; aluguel
50$ mensaes. (1380 M) J

ALUGAM-SE, 
por 30$, um quarto e uma

sala e cozinha, com todas os commodi-
dades, independente, à rua da Republica;
Irata-se no 75, E. de Quintino Bocayuva.

(S180 
M) J

ALUGA-SE 
em Frontin, perto do bondo

e trem, boas casinha?, aluguel barato,
Rrande quintal; informaçej na ruajjoão
Vieira n. 35. (43-'9~I) a

ALUGA-SE 
uma boa e confortável casa,

preço bastante -commodo; na rua Ar.
chias Cordeiro n. 41, mesmo na estação do
Engenho Novo, tem luz e conducção á nor-
Ia; Irata-se 110 n. 4.1. (4314 M) S

ALUGA-SE 
a casa da rua General Be-

legarde n. 50, no Engenho Novo, pro-
ximo 4 estação, com 2 salas, 3 quartos,
banho de chuva, quintal, jardim., girando
porão gaz para cozinhar, luz electnca, etc;
preço 132$; trata-se na mesma rua 44. com
o sr. Álvaro Motta. ou com Alfredo Veiga,
rua Municipal 13, loja. (3248 M) J

_i I.UGAM-SE as casas II e, V da rua
.í \ Vam Pamnlona qo. Sampaio; sala, 2
quartos, cozinha com pia; 51$; tra a-*c uo
n. ai. (iSíi M) S

AtiUGA-SK 
uma casinha com ca!:i, quarto

e cozinha, pelo ahipncl de 30Í; r.a nia
Clarimundo dc Mello n. 334, casa .^: a
chave no n. 232 e trata-so na rua Fl-
Riieira ti. S07, Rocha. (180.1 M) .\t

AT.UG.VSK 
a casa da rua Brautio Cor-

detro n. 60, uma hoa casa acabada de
construir, pur prcç.i baralo, estação Ho-
«d-a de Sa ou Riachuelo! tr.i!,i.«r r.o 71.

(1709 M) M

A 
LUGA-SK uma casa com quatro quartos,
Ires salas c mais dependências, luz cie-

ctrica em toda a casa. na rua I^opcs da
Cruz n. 47, Moyer; oara ver e tratar, na
.mesma, das u ás 3 horas da tarde.

(4186 M) J

ALUGA-SE. 
por ioi$, uma casa nova.

com tres quartos, duas salas, lítz clectri-
ca, foRÍo a Raz. jardim c auintal; rua São
João 115, Cachamby, Meyer; as chaves es-"tão 

na mesma rua n. io*. (4171 M) R

A LUGA-SE uma boa casa. com grande
XXqittntãl, luz c agua. 1 minuto da esta-
cão; na rua João Romariz n. ;o cstaçSo de
Ramos; trata-se na mesma rua 74', preço
80S000. (4140 M) K

A I.UGA-SE, por 46$, um predio. com 2
XXquartos, 2 salas, cozinha, entrada ao
lado, hom quintal cercado; K. Santa Cruz
2127, Pilares de Inhaúma. (4UQ M) R

* I UGA-SE uma casa. para regular fa-
jtXmilia, na rua Diamantina n. 8g, estação
Riachuelo; para tratar, ua padaria do sr.
Coimbra, onde estão as chaves, á rua 24
de Maio, padaria esquina rua Diamantina.

(.1428 M) J

ALUGAM-SE 
casas, á rua Padre Roma

24 e 26. antigo; as chaves estão no 41,
Cabuçu. (3990 M) J

PATINS

NICTHEROY
A 

LÜGA-SE boa casa, forrada e pintadade noTO, a rua Pctropolis n. 4. com 3
quartos, 2 salas, lui electrica, etc., por132$; trata-se i rua Conde de BaependyÍ4.

Um T) .

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

VENDE.M-SE 
por 7:800$ duas casas, em

Villa Isabel; rendem i8o|o livre de
impostos, não precisando de obras; têm
entrada independente e arca (não tem quin-
*»l); informes, rua Souia Franco a. 197.

(M riu) N

ViENDE-SE 
um excellente terreno de es.

quina, medindo 32 metros de frente por
37 de extensão, no melhor ponto de rua
Mariz e Barros: trata-se a rua do Rosário
n. 81, sobrado, das 4 is 5 horas. (Mi775)N

COMPRA-SE 
uma pequena casa a pres-tações mensaes (conforme combinar-

se), tendo entrada ao iado. que possa e«r-
vir para uma pequena officina; no centro
ou muito próximo: cartas a vieira; ave--ida "Central n. 161. (3101 N) R

COMPRA-SE 
uraa casa na rua Dias da

Cruz; cartas _ J, J. S.. á mesma
"" "• ¦"¦ (3227 N) J

COMPRAM-SE 
preáies e terrenos, na

rua Uruguayana n. 8, telcph. '5336,
Cent., com rellegrino. (2331 N)J

COMPRA-SE 
ou aluga-se um terreno

que tenha grande capinzal, nas im-
mediações Gavêa, Tijuca ou no ramal su-
burbios ou Leopoldina; para informações,
rua Mariz e Barroe n. 160. (3180 N) R

€ASA 
para negocio e íamilia, em Braz

de Pinna — Vende-se uma em pres-
tações mensaes, e condições vantajosas,
com grande sala para negocio e muitos
bons commodos para familia, agua, chu-
veiro, tanque para lavagem, latrina, bom
terreno, etc, no caminho do porto de
Irajú, esquina da rua Gaspar. Está em
obras e tem armação, (4209 N) A

C10MPRA-SE 
uma casai por 5 contos;

J Villa Iíabel, Riaehuelo para baixo;
inlormações por cartas a C. S. F.j rua
S. Francisco Xavier n. 494. (4090 N) J

FAZENDA 
— Vende-se uma no munici-

pio de Nictheroy, com cerca'de 1 mi-
lhio de metros quadrados de terras pro-
prias, em pastos cercados, grande matta,
pomar, grande casa nova de vivenda, com
6 quartos, forrada e assoalhada, coin todas
as commodidades, codheiras, tullia, galli-
nheiros, engenho para farinha movido o
animal, etd. Presta-se paru, «riaçáo de
aves, carneiros, porcos e gado vaceum.
Inlormações com Adroaldo, à rua do Mer-
eado n. 5, sobrado, até 13 horas.

(3181 N) R

QyrjQ — Vende-se s 2 \\z kilome-^x , xv' tros de Juiz de Fora, um ei-
tio com 16 alqueires de terras em 'boas

Íastagens, 
boa casa de moradia e mais

emfeitorifls; clima superior oo de Bar*
bacena. Para mais informações, com o sr.
J. A. Vaz Pinto, á rua da Liberdade,
esquina da avenida Municipal. (3239 N) J

TERRENOS 
— Situados á rua Bar5o

de Mesquita, lotes 10 X 40 mts. a
dinheiro ou prestações. Tratar, dr. Mcira.
Uruguayana n. 3. Tel. 4654, C. Preço 10$
a 15$ metro quadrado. (3100 N) J

TERRENO 
— Vende-se um na linha doe

bondes em Ipanema. Trata-se á rua
do Hospicio n. 12, i° andar. (3970 N) J

VENDE-SE 
por 22 contos um grande ar-

mazem e sobrado, em frente_ ao Moinho
Inglez; informa-se, das 2 ás 5, á rua Thco-
philo Ottoni n. 83, i° andar, fundos.

,."-.•¦'¦¦' CS 4337) N

VENDE-SE 
um terrono com casa, esta-

ção Andrade Araújo; trala-se á rua Ma-
noel Alves n. 7, Qí. do 'Meyer. (R 3-100) N

VENDEM-SE 
diversos predios baratos,

próprios para familia de tratamento,', nos
bairros dc Botafogo, Tijuca, Villa Isabel,
.Aldeia Campista, Andarahy Grande e. 6u-
burbios; trata-se . rua do Ouvidor, 108,
•sala 3, com o sr. Cândido. (J 55oo)iN

\7"iENDiEM-SE 
prédios e terrenos desde

i:4oo$ a 9:000$; trata-se com o sr.; Al-
fredo, rua da Quitanda .. 57, «ob., ' sala
dos fundos, escriptorio do dr. 'Silvado.

(J sort) N

VENDE-SE 
grande quantidade de portas

de almofada e de calha, bons frisos de

Íinho 
e canella, toboas de pinho e canella.

ons portões de ferro, grades e sacadas,
telhas francezas e de canal, boas escaitós de
volta e direitas, grande quantidade de vi-
dros e de lenha de demolições; >na avenida
Mem de Si n, 333. canto da rua iFrei Ca-
neca. (J 2980) Jí

VENDEM-SE 
doze predios novos, na rua

Barão de Mesquita; seis predios, tam-
bem novos, na rua Barão do Amazonas,
e um predio novo, na rua -N. S. de Copa-
bana; tratar rua Barão de Mesquita, 849,
com a proprietária. (J 339*) N

VENDEM-SE 
doze predios novos, na rua

Barão de Mesquita; «eis predios novos,
na rua Barão do Amazons e um predio
novo, na rua N. S. de Copacabana; tratar
á rua IBarão de Mesquita n. 849, com a
proprietária. (J 3393) N

ViENDE-SE 
o lindo e solido prédio asso-

bradado da rua Yoting 33 na estação.do
Ramos de estylo moderno, porão habita-
vcl em centro de bom terreno, todo'1 mu-
«ido, com jardim na frente, portão e
gradil de ferro quatro quartos, qua-
tro salas, banheiro, dispensa, agua, cana-
lizada, etc, local muito saudável. Facul-
ta-se o pagamento dando o comprador.1 me-
tade á vista. Preço de oceasião, 12:700$;
trata-se 110 alludido predio. (811 N) J

Com rodas de aluiuinio, fibra c aço,
tfara senhoras, homens e creanças,

OASA GIU0 TURCO
OUVIDOR 96—Tel. \01te. 4034

ALUGA-SE 
a casa da rua do Rocha 39;

c perto da estação; as chaves no 41.
onde sc trata, ou rua do Cotovcllo 27.

(3264 M) S

AILUGA-SIÍ 
uma caía com pequeno jar.

dim, dois quartos, diras salas, cozinha,
corredor, luz electrica, dois fogões, um a
gai:, installação dc agua quente e fria, perto
dh estaçío Quintino líocayuva; na rua
da Republica n. 91. Aluguel 75$; trata-se
na mesma. (3180 M) J

A todos ós que sof-
from de qualquer mo-
lestia esta sociedade
enviará, livro de qual-
quer retribuição, os

S.1. I»,'. H.:* meios de ourar-se. EN-
VIEM PELO CORUIÍIO, em oarta feohada—mme.morada, symptotnas ou
manifestações da moiestia —a sello para a resposta, que receberão na
voltado Correio. Cartas aos INVISIVEIS-Calxa Cjrreio 1125.

OS Mlmm
ALUGAM-SE 

as casas ns. 48 e 5" da
rua Affonso Ferreira, Engenho de Den-

tro. com tres salas, tres quartos, cozinlia,
grande quintal e elcctricidade; as chaves
estão no n. 5o-A, e trata-se ua rua Goyaz
n. 154, estação do Encantado. (3349 M) J

ÁMJCAM-SIÍ 
os oredios novos, com ar-

mazem para negocio c commodos para
familia, portão de ferro, entrada ao lado,
installação electrica, fogão econômico e
banheira de ferro esmaltado portas de aço,
á rua Souza liarros ns. ioo e aoi, ao lado
da estação do Engenho Novo, tendo grande
quintal murado; trata-se das 8 ás 10, na
rua Augusto Nunes 75 Todos os Sanlos. ou
na rua do Ouvidor 108, sala 6, das 12 ás
16 horas, com o balauceador coronel Car-
valhosa. (31S4 M) R

COillfO
Tome PEITORAL MARINHO
Rim Sete de Setembro 186 '

AI.UGA-SK 
a casa da rua Pernambuco

n. 12c, com sala, quarto e cozinha, por
41$; trata-sc no n. 131. (3330 M) S

ALUGA-SE, 
á rua Goyaz 896, a casa

assobradada; 2 salas. 2 quartos, cozi-
nha. despensa, quintal c luz: trata-se 894.

(1935 M) R

AtíUGA-SE. 
por ,isS«um contortavel po-rão, com lira elcctrlva. á rua das Dores

n. 43, Todos os Santos. (í48o .1) B

Aiíuvm.u-jr, 
uons nuarrns. de ro a 10$,

para casal e rnp.i7i"> solteiros; rua Con-
selheiro Jobim 33. IC. Novo. (5403 M)J

A LUGA-SE o predio da rua Barão de
XjLBom Retiro, entre os ns. 11,1 e no, de
n 2, com bons commodos e bom quintal;
trata-sc na rua do Hospício n. 144. sobrado,
das 10 ás 2; fiador, firma commerciai; alu-
guel im$. (11402 JI) J

___ I.UGAM-SE os predios da rua Consr.
jCjLlhoíro Jobim tis, 25 e 31. com bons
commodos, quintal e jardim; as chaves es-
tão na padaria, á rua Rom Retira 11. i?6;
trata-=c ru rua do Hospício n. 144, sobrado,
das 10 ás 2 horas; fiador, firma commcr-
ciai; aluguel, íoi?. (5493 M) J

i 1,UGA-SE a casa <!.i Estrada dc S.mta
-fSVCnra n. 2.983; as chavei estão com o
sr. Braga, no n. sor;. próximo, c trata-sc
na rua S. Pedro 6o, armazem. (3t42M)R

ALUGAM-SE 
casas nara familia. a 45$.

na rua .Tose dos Reis: trata-se na mesma
rua n. 50, Engenho dc D"i:tro. (3So|M)

ALLGA-SE 
a casa da rua Paráguay, an-

tiga Matlieus, n. 79. no Mcyer, com 3
quarlos gramks. 2 salas, cozinha, jardim
quintal ,luz electrica c gaz; chaves uo n. 81.

(3109 JD R

ÁLUCA-SE 
a cn?a da rua Xazareth n. 12,

conhecida dns Mangueiras. Boca du Mat-
tn. bonde Lins de Vasconcelios. (3414M)

VENDEM 
-SE em

Maxambomba, su-
burbios da Central,
22 casas, rendendo
340$ por mez, por
preço de oceasião. Lo-
tes de terrenos a 60$.
120$ e 150$; os coin-
pr adores de 5 a 15 lo-
tes têm desconto de
5 oio, os de 16 lotes
para mais desconto
de 10 oio; os terre-
nos de 120$ e 150$
têm agua encanada.
Chácaras de 2,5oo|
a 5.oooSooo. Andrade
Araújo, subúrbios da
Linha Auxiliar, lotes
de terrenos de 50$ a
loo$ooo. Chácara com
12o.ooo ms. quadra-
dos, mais ou menos,
construcção livre; pa-
ra mais informações
com Corrêa Dias, á
sua Sete de Setem-
bro n. 29, sobrado, das
2 ás 5 da tavde. S 855

VENDE-SE 
um esplendido terreno de

30X60, todo plantado de arvores fruti-
feras, tendo um predio velho, porém, ren.
dendo, no saudável bairro das Águas Fer.
«as; trata-se a ladeira do Ascurra a. 130,
com o proprietário. (B 344a) X
¦yENDE-SE uma casa nova, asso-' bradada, para família de trata-niento, por 18:000*; para ver e
tratar na mesma, á rua S. Luiz
Gonzaga n. 404, bondes á porta.

(4147) N

ViENDE^iE, 
na ru» Bella de S. Jo5o (S.

Christovão), uma boa e grande casa,
com sete quartos e quatro calas e mais
dependências, prestando-se para duas mo-
radias independentes. Preço módico; tratos
e informações á rua dos Ourives n. 52,
eom Freitas, de 1 is 4 horas. (B 3433) íí

ViENDE-SE 
um bom predio moderno, i

rua Paula Mattos, rendendo mensalmen-
te 250$, tendo loja e grandes accommoda-
ç5cs em cima. Preço 171000$; 4ratar na
avenida Rio Branco n. 151, sala 12 (das
u hora» is 5), com o ir. Alcidio.(«3454) 

N

VENDE-SE 
ura optimo predio, próximo

ao Maracanã, situado em centro de ter-
reno, rua asplmítada. Preço 171000$; tratar
na avenida Rio Branco n. 151, sala ia (das11 is s ds tarde). (R 3454) N

VENDEM-SE, 
nas estações do Rocha .

Riachuelo, bons prédios, a 5:500^000 e
í:ooo$; tratar na avenida Rio Branco, 151.
sala u (das n is j da tarde). (R3434) N

VENDE-SE 
por 13:000$ o predio da rua

Antônio de Padua _. 11, Riachuelo. per-to da rua Vinte e Quatro de Maio, com
duas salas, cinco quartos e mais dependeu-
cias, tendo bom terreno; trata-se no mes-
mo, com a proprietária. (J 3804) iN

t7l3NDE-SE um on dois prédios,v cujas construcções estão a fin-
dar; estylo moderno, tendo 3
quartos, duos salas, etc. cada nm;
é um bello emprego de capital. Na
rua Piratiny 59 e 61. Quarta rna
do lado direito, do começo de
Condo Bomfim. A venda 6 feita
pelo custo. Tratar á rna Oampo
Alegro n. 43. (S 2746) N

VENDE-SlE 
o predio novo da rua Sou-

to n. 70, entre Frontin e Cascadura;
trata-se no mesmo. <VB 5487) ff

VENDE-SE 
uma casa com quatro com-

modos, em terreno de 7X50, na ma
Paraná n. 174, lEncantado, das 7 is 10
da manha. Preço 2isoo$ooo. (A 5-184) N

VENDE-SE 
uma casa com duas salas,

dois quartos e cozinha, toda forrada e
assoalhada, em centro de um bom terreno
com 11 de fronte por 60 de comprido, lo-
gar saudável, coberta de telhas francezas
legitimas, em frente á estação da Terra
Nova, rua tFrancisca Zieze n. as, 8 minutos
dos bondes de Inhaitma. Preço 2:8oo$ooo.

(J 5475) N

\7"ENDí>M.SE. cm Vieario Geral.»E. do Ferro Leopoldina, a 35
minutos do viaecm, lotes do ter-renos do 10X50, 10X67,50 e
maiores, desdo 350$ a 1:500$, á
vista ou em prestações, conforme
tabeliã abaixo. Tem asna cannli-
zado do rio do Ouro, passagem de
ida o volta, om 1' classe 500 rs.,
o em 2* classe. 300 réis:

Prestação
37800Ò
308000
258000
208000
178500
158000
128500
118000
98000

No local sc encontra pessoa cn-carroçada de mostrar os terrenoso trata-so com o proprietário, nos
dias úteis, ú rua S. Junuario 89,das 4 ás 7 da tarde, e nos domin-
gos, das 8 horas da manhã á 1hora da tarde, cm Vieario Geral

(R 4162) N

Preços Signal
Lote do 1:500$ 758000" 1:2008 608000'• 1:0008 508000" 800$ 408000" " 7008 3580006008 308000

5008 258000
4508 228500" " 350$ 178500

ViENDE-SE, 
i rua Dr, Piragibe, morro

do Pinto, um terreno de 6 nor* 17; tra-
ta-se í rua Buenos Aires, 198. OS2747)N

VENDE-iSE, 
á rua Francisco Muratori,

uin terreno dc 9 por 18; trata-se 4 nia
Buenos Aires, -198, das 12 is 18. (S2?47)N

VENDEJS'E, 
em Botafogo, um terreno de

12 por .44; trata-se á rua Buenos Aires
n. 198, das 12 is 18, .. 2747) N

VENDE-SE. 
na rua Valentim da Fon-

scoa, Hiacliuelo, um .predio de paredes
dobradas c em bellissimo estado de con-
servaçâo; terreno dc 11X126, em centro de
terreno, apropriado para uma pequena fa-
nmlia modesta, está todo pintado e forrado,
2 grandes quartos, 2 salas, cozinha, tanque,
despensa, W. C, installação electrica e gaz,ngua com abundância e local saluberrimo e
com bellissimo panorama, distante da rua
Vinte c Quatro de Maio 5 minutos. Preço
61600$; r. da Alfândega, 130, 1» andar,
das 2 ás 6. (_ 4303) N

VENDE-SE, 
na ru.-i Valentim da Fon-

seca, Riachuelo, um predio de paredesdobradas e em bellissimo estado de con-
servação, todo forrado e pintado, situado
cm centro dc terreno que mede de frente
11X126 e 11X126 de fundos, apropriado pa-ra uma pequena familia modesta; tem 2
quartos, duas salas, cozinha, despensa, gaz,installação clcctrica, W. C, tanque, agua
em quantidade c local saluberrimo e com
bellissimo panorama e distante do bonde ou
da rua Vinte e Quatro de Maio 5 minutos.
Preço 6:600$; r. da Alfândega. 130, 1»
andar, das 2 is 6. (Ii 4302) >N

VENDE-SE, 
na rua Valentim da Fonseca,

Riachuelo, uiu predio do paredes dobradas
c em bellissimo estado de conservação, ei-
tuaod cm centro de terreno que mede
11X126 de fundos, apropriado para uma
pequena familia modesta; tem dois quartos,duas salas, cozinha, despensa, gaz, instai-
loção, clcctrica, W. C„ tanque, agua cm
quantidade e local saluberrimo e com bel-
lissinio panorama e distante da rua Vinte
e Quatro de Maio 5 minutos. Preço 6;6oo$;
r. da Alfândega, 130, 1» andar, das 2 is fi.

(D 4304) N

WiNDEM-SE tres bons predios, na rua
» Dias da Cruz, com quatro quartos, duas

salas c ni.-iis dependências, construcção mo-
derna, entrada ao lado, etc. Preço de ocea-
sião; trata-sc com Freitas, r. dos Ourives
n. 52. da 1 As 4 horas. (B 34141 N

iTIENDE-SE um terreno na rua das La-
T ranjeiras. próximo ao largo do Macha-•Io, tem mil meiros quadrados: informa-se,

das 2 ás 5, á rua Theophilo Ottoni n. 83,
1° andar, fundos. (S 4-1.1;) N

ITTONDE-SlE, na rua Gomes Braga, An-
v daraliy, um preilio situado em cenlro de

terreno, dois quartos, duas salas, cozinha,
tanque, W. C, despensa, um exccllente po-

I mar, jardim e um bello portão com gradilde ferro, tendo mais dois quartos para crea-
dos. Preço razoável; r. da Alfândega, 130,
1° andar, das 2 ás 6. (M ;;;4) N

A LUGAM-SE uma sala e um quarto ik
Xifrontc, com a respectiva mobilia, a um
casal sem filhos ou bichos: tem jardim na
frente c logar muito saudável; á tua do
Alto n. 100, oonto dos honrlr* dn Engenho
de Dentro. (2422 M) B

ALUGA-SE 
a casa III da avenida da rua

Aurclia 47; trata-se na rua Dr. Silva
Kabcllo 98. Mever; oreço .,$. (s46lM)B

A I.UGA-SK, por 6i$, boa casa. com 3
jtjLquartos, 2 salas, cozinha, banheiro o
W.-C; as chaves estão na rua Amalia 72
(Dr. Frontin), a 5 minutos do bonde Cas-
cadura, onde se trata. (1456 M) J

T7EXDE-SE 
um magnífico preilio paro

familia de tratamento, em terreno de
1,1X265, a 20 minutos do centro; tra.
ta-se á rua Visconde Nictheroy, 46, esta-
ção de Mangueira. C«45 >') R

TTuvNDE-SE, em S. Christovão, num dos
t melhores pontos, com bc/idcs de $100

perto, os predios assobradados, quasi no-
vos, da rua Francisco F.ugcnio ns. 114 e
118; Irata-sc á rua da Quitanda, 83, sobra-
do, das 11 ás 5 lioras da tarde, com o
sr. Roque. tS 641)) N

A I,UGAM-SF. duas casa?, cendo uma com
-CL,_ quartos c 2 salas, por 80$, e outra por
50$: têm bonde na porta; trata-se na rua
Eulina 67. Meyer. (?4;2 M) li

A 
LUGA-SK _ uma casinha, com 1 sala. 1
quarto, cozinha e elcclricidade: ,15$; nu

Vaz Toledo 178, Engenho Novo. (.,4B;.\t)B

ALUGAM-SK. 
em casa de familia. n 20$,

bons commodos, .1 oessoa só ou casal
sem filhos, na rua Bella Vista n. 138, K.
Novo. (3173 M) B

A LUGA-SK um bom commodo, com pen-
-lasüo, por 9o$. a uma senhora do edade;
na rua Bella Vista 138, K. Xuvo.

(.uri _Q .

Torno mecânico
usado, tlc preferencia typo

GASMOTOREN, compra-se.
Offertas li "Torno", para a

posta restante desta folha.______-________m___________________

"ífEXDEM-SE na erande venda
? oue ora so inicia, esplendidos

lotes de terrenos, distantes dã es-
tação do Ancliicta 10 minutos,
a pC\ a 100$, em pequenas pres-
tacões mensaes, tomando o com-
prailor posse na 1* prestação;
construcção á vontade, c livre do
impostos o licença. Terrenos fer-
teis, do 1* ordem, pnra chácaras e
bcllos Iocaes, muito saudáveis pa-
ra morada. Pussjjcm de 1", $500.
Tem acua encanada e lnz electrica
em Anehicta, cm frente aos terre-
nos. Os lotes niedoni 12X50. In-
formações na Pharmacia Romário
em frente á estação. (J 87) N
TTÊNDIS-SE u~ bom nredio. em Tacaré-

Y pagus, á rua Dr. Cândido Benicio
n. $6o, com fi quartos, salas, banheiro,
W. C.t luz electrica e porão habitavel, no
centro de grande chácara arborizada; pora
ver e tratar no meimo. X

ÀELi.,.\:í-I* 
um liom lerreno. com hastan-

te capim, próprio pnra um ou mais e?-
tabulos, entre as estaçÕos Dr. Frontin e
C&scadtira; para informações, na rua São
Pedro n. 60, armazém. (31.M M) H

A l.L GA-SE o Rrande preilio da rua 24
jTVde Maio 153, para numerosa família de
tratamento 011 i-ollecio de 1 ordem; ver t
tratar, no mesmo, das 10 horas em Hrante.

. (3840 M)

\7EXI)EM-SE bons lotes do ter-
V renos de 12X50, locar alto e

saudável, a 100$, cm prestações
j dc 10$: é bom emprego de capi-
Ital; o locnr 6 dc srande futuro,
i passagem do ida o volta, 1". 500'reis: Linha Auxiliar, estação de

S. Matlieus, escriptorio ein frente
iá estação. (B 9028) Jí

VKNT>K-Slv 
um predio novo, assobrada-

do, bonita apparencia, muito perto da
«tação do Riachuelo, com duos jrar.des
wla?, trea espaçosos quartos, despensa, co-
tinha, banheiro com agua quente e fria.
Xo rez-d o-chão cs mesmos compartíraentot
que no sobrado, tanque de lavar, grande
terreno, etc; tratx-se na rua da Consti-
luic",o n. j8. char-jtarU. (S 935O Jí

\7'K>»']>li-Srv 
uma casa nova, na r. Frei

Caneca; trala-se i r. Senador Dantas
n. 34, sobrado. (_ 55;6) N

ViliXDE-SR 
uma casa em dois lotes de

terrenos, com duas salas, quatro quar-los c griaidc cc:i-hr., á rus Amparo ss. _„,Cascadura, 5 minutos do trem e um do
bonde. Preço ;:ooo$ooo. (Rj4oS)N

VENDE-SE 
por 47:000$ o propriedade

435 da nia Voluntários da Pátria; trata-
se, na rua da Alfândega, 12. Peixoto e Cia.

(940 Jí) J

\7HN'Dl-..Sifc 
por 13:000$ a cisa Ja «ra-

vessa Navarro «.ao, Catumby, com tres
quartos, bom quintal, gaz e eleclr'cid.i.le cfogão a gaz; para ver, na mesma, c tratar
directamente com o proprietário, sr. Leitão,
no edificio do "Jornal do Commercio" 2"
andar, salas 1 a 3. (J 314.,) JJ

\7.IvNDE-5E um sitio, terreno prop.-io,t com 100 metros de -frente por 160 de
íu.-idos, 700 pés de arvores frutíferas, casa
com duas salas, cinco quartos, cozinha, des-
pcíisa, quarto para empregados c bonde á
porta; na Estrada da Pedra n. 38, Girara-
t;1'-i- (R 31S8) N

^71•.^DI•.M-SI•. 
quatro «sai, rua Barcellos

ns, _\S a 54» S. Christovão, tres têm
duas saias, dois quartos, quintal e jardim;uma cinco quartos, duas 6aka e um terreno;
trata-se a rua Uruguayana n. 42, loja delouça. (R ,,s,) N

T7ÍEJTDE-SE um predio novo, próximo ao
t centro, por motivo do proprietário ir pa-ra f.íra. P.-eço razoável; informa-se á rua

(lo 'Senado n. 53, loja. (R 310-!) N

VEN.DiE-SE 
um terreno com nX;6, com

residência, por 2:000$; cara ver e tra-
lar ate ás 11 horas, ma Gomes Serpa, 91.Lopes, E. da Piedade. (R 3166) >N

TÇT-ENDEM-SE terrenos de 11X50 a pres-1 taçücs de 30$ mensaes; lotes de 10X40
a prestações de 15$. construcção livre e nSo
paga imposto, agua e luz, bonde e trem na
porta; tratar com Querino, r. da Pr.rVih.-i
n. 7, telephone 4.0S8. Norte, ou com Ben-
to, na R. Marechal Rangel, no ponto de
$100, deposito de p5o. em Vaz Lobo. Os
terrenos são na estação de Madureira.

(J 311S) N

VENDE-SE 
um solido predio. ainda não

habitado, com duas salas, cinco quar-tos, etc, perto dos bondes, negocio Je oceo-
Sião: com J. Pinto, ro» do Rosário n. 134.
tahelliüo. n ,<»! M

DE
Moléstias dos Olhos

e Ouvidos
E

Gabinete ie Eleclricidide Medica
DO

Dr. Neves da Rocha
Consultas de Ia classe das ia ás 16
Consultas de 2' classe das 10 ás 12

90. Avenida Rio Branco, 90
Telephone SOO (Norte)

RIO DE JAKEIRO

TRATAMENTO PSL03 AGENTES PBKICOS
cora os instrumentos mais novos e aperfeiçoados

ELECTROTHERAPIA
ElcctàftSdpdc estática (Banhos estáticos, efííuvígs e scentelnsl crentes galvanicas, (aradicas, galvano-fanulicas. — lüectrolysc. — Eléctrendoscopia. — Galvano-eaustica. — Banhos: llyuiv-clecim-os.  Catónhn'rése — Alta Freqüência. (Applicações directas, condensação, Resoiiancia)

RAIOS X — Radioscopia, Radiographia e Radiotherapia
Banhos de lua, Massagem vibratória, Inhala;ões de Ozona

Tratamento cora grande exito por meio destes agentei ohys/cas iArterio esclerose, do Rlieumatismo, da. Asthma, da Neurasthenia da Insomnia, de muitas moléstias da pelle e em geral de grande nutiicr t"
moléstias dironicas e.das moléstias dos olhos de origem lymphatlca .1,nervosa.

Tratamento especial dos zumbidos dos ouvidos pela massagem »;\,
toria e pelos banhos de ülta írequencia. Tratamento do glaucoma c-nibom exito pelas correntes de alta freqüência. " "

E' facultado aos Srs. collegas fazerem applicações electricas ou acoi-i
panharem seus doentes (,\ ,_,__,_

1
1

ViENDEM-SE 
predios e terrenos, na rira

Uruguavana n. í, telephone 5.336, Cen-
trai, com Pellegrino. (J 3381) N

ViBNDE-SE 
o-predio da rua Paulino Fer-

nandes n. 68, Botafogo; trala-se no
mesmo. (J 3234) N

VENDE-SE o terreno com 22» (metros de fronte á rua PaimFamplona, pesado ao predio 49.
fica em esquina de outra rua; pa-ra tratar á rua do Ouvidor 49.

(B 3161) N

VENDEM-SE 
por 7:500$ dois prédios di-

vididos em commodos, lEng. de Dentro,
renda 2S-1, com grande terreno; com o sr.
Affonso, rua do Carmo n. 66, sala 4, ás
3 toras. (J 3aa6) N

jfllvaiade de zinco

Çhlorureto de Cal

Cimento

[[nxofre em pedra

Qleos

Jebo

| ijolos de arear
Vendem-se ua Rua da Al-

fandega 110,
CLAYTON OLSBÜRGH & Co.

VENDEjSE 
uma casa com dois nuartos,

duas salas, cozinha, distante 8 minuto»da estação; trata-se á rua Uranos n. 44,estação de liamos. 4:500$. (J 3225) iN

ViENDE-SE 
por preço de oceasilo o pre-dio da rua da Tlabylonia nj. 3 e 3 A:trata-se . r, Cachamby a, 1 (Mcyer).

(J 3007) N
TíENDE-SE a avenida cora 15 casos, áT rua do Mattoso o. 108, dando de renda«00$ mensaes; trata-se i t. Cachamby, 1.

V'h,Nl>h,M-SE 
einco casinhas por preçobaratissimo 1 para informaçSes í rua Ma-rechal Floriano Peixoto n. 120. sobrado.

(M 5397) N

ViBNDEjSE 
por preço de occasiSo o pre-dio da rua Dr. Meia Lacerda n. 53;trata-se a r. Oachamby _, 1 (Meyer).¦___ (J 3006) N

VENDE-SE 
uma casa nova, com plati-banda, com duas salas, dois quartos,cozinha e mais. pertencee, -bom quintal, in-«tallaçâo electnca, agua com abundância,

perto dos bondes e da estação de Todos os
Santos; .preço 4:500$; Informa-se 4 rua JoséBonifácio a. Bi, Todos os Santos.

(J 1324) N

VENDE-SE 
o esplendido predio da rua

do Mattoso n. 106, construido am cen-
tro de terreno, dando de renda 700$ men-
saes; trata-se á r. Cachamby n. 1, Meyer.

(J 3004) N

VENDEM-SE 
por 45:000$ cinco superio-

res predica novos, um de negocio e um

Salacete, 
no Meyer, rua Carolina Santos,

loca do Matto; trata-se á rua Dr. Archias
Cordeiro ni 208, Emygdio. (J 3297) N

VENDEMlSE 
a 3:800$ diversos predios,

com tres quartos e duas salas, rua Dr.
I<eal; trata-se á r. Dr. Archias Cordeiro
n^ 308, das 8 ás 12, Emygdio. (J 3297)^!

VENDE-SE 
por -121000$ um lindo predio,

3 quartos, 2 salas, grande terreno, com
entrada para automóvel, próximo á estação
do Meyer, rua Castro Alves; trata-se á rua
Dr. Archias Cordeiro 11. 208, das 8 ás 12,
Emygdio. (J 3207) N

VENDE-SE 
uma cosa com dois quartos,

duas salas, um puxado e bom terrono,
á.rua R.-ircellojia; preço 4.-8oo$ooo. Um pre-
dio c. m 2 quartos, 2 salas e mais deôeu-
dená-.M em centro de terreno todo arbori-
rado„ia rua Miguel Ângelo; trata-se á rua
Dr. Archias Cordeiro n. 308, das 8 ás 12
horas Emygdio. (J 3297) Nr

VENDEM-SE 
diversos prédios, do Meyer

ao Engenho de Dentro, desde 3:800$ a
45:000$; trata-se diariamente á rua Dr.
Archias Cordeiro n. 308, das 8 ás 12 ho-
ras, Emygdio. O 3297) N

VENDE-SE 
um predio construido ha 4

annos, no ponto dos bondes do Jockey-
Club, cinco quartos e duas salas, illuminado
a luz electrica e com cem metros de ter-
reno; para tratar á rua Marechal Floriano
Peixoto n. 129, com o 6r. l,uiz. (Ms398)'N

V^ENDE-SE o predio novo da rua» da Prainha u. 29; trata-se com
o proprietário, ú rua Buenos
Aires n. 168; não so acceita in-
tcrmediarlos. (J 5515) Jí

VENDEM-SE, 
i rua D. Marciana, tres

prédios, para moradia e renda; informa.
se e trata-se á rua Buenos Aires _. 198-

(J »o8i) _

VENDE-SE 
o predio da rua Conde de

Irajá n. 130; trata-se 4 rua Buenos Ai-
res n. 198, das ia ás 18 horas. (j298i)'N

Vi/NDE-SE 
Por is:ooo$ o predio da rua

. D. Maria Angélica a. 41, Jardim Bota-
nico; trata-se á r, do Hospício a. 198.

(J 1981) N

VENDA, 
compre e hypotheca de prediose terrenos bem localizados, para todos;

«6 negócios sérios, a rua Buenos Aires
n. 198, antiga r. do Hospicio. (J 25) N

ATENDE-SE um esplendido terreno de
T 11X44, na rua Uruguay ns. 241 e 243.

Preço módico; trata-se com o proprietário,
a rua Visconde de Itauna, 341. (K783s)N

GRAVIDEZ
velas sn-

tiscpticas. SSo Ínoffensivas, commodai
e de effeito seguro. Caixa eom as
velas 5$ooo. Paio Correio mais $600.
Depositário: praça Tiradentes o, 62,
pliarmacia Tavares,

ÍIS»4

VENDEJSE 
a casa nova da travessa Cer-

queira I,ima n. 9, na estação do Ria-
chuelo, com 5 quartos, 2 salas, cozinha,
despensa, installaçõcs sanitárias com bidet,
quarto para creados e grande terreno; ver
e tratar no mesmo, a qualquer hora do dia.

U ao4) N

TTENDE-SE por 7:000$ um predio, juntoV _ %. do Mjeyerj trata-íe á r. do Carmo
n. «6, i» andar. (J 424a) N

DENTES ARTIFICIAES
NOVO SYSTEMA

_, . -:¦ ESPECIALISTA
Pronuncia clara e perfeita das palavras. Mastigação egual á dosdentes naturaes. Segurança a toda a prova.Commodidade absoluta
BPA DO CARMO 71 - CANTO DA RUA OUVIDOR

VENDEM-SE 
lotes de terrenos i rua Dr.

Rego Lopes (largo da Segunda-Feira),
a dinheiro ou prestações; trata-sc á rua da
Carmo, 66, 1» andar. (J 4240) N

TTIENDEtSE por 4:500$ um predio na rua
v Borges, na estação do Mcyer, Cacham-

hy; tambem 6e faz qualquer negocio; paraver e tratar na rua D. Claudina n. 1. com
o sr. Avelino, Boca do Matto. (R4i36),N

VENDE-SE. 
na rua Conde de Bomfim,

passando a Muda da Tijuca, um terreno
dc 12X29, sendo que na linha dos fundos
mede de 4 a 5 metros. Preço do metro
650$; t, da Alfândega, 130, 1» andar, das
2 ás 6. (J 4238) lV

impotência]
ESTERULIDADE,

JíEÜRASTHENTA,
ESPERMATOIUIHÊA.

Oura certn, radical e rápida.
Clinica electro-medica especial

DB. CAETANO JOVINE
das Faculdades de Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das g ás ti e das 2 ás 5.
Lnrco da Carioca, 10, sob.

VENDE-SE 
uma casa assobradada, com

duas salas, quatro quartos, cozinha, e:u
trada por duas rua', ele; pura ser vista
das ifi horas em deante, ou aos domingos,
rias 10 ás 18 horas, na rua Senador Euze-
bio n. 368. (J 4333) 'N

VENDE-SE 
a casa da rua Vinte e Qua-

tro de Maio n. 44, com duas salas,
tres quartos, cozinha, latrina e quintal; trata,
se com o sr. Couto, na rua da Assembléa
n. 38, sob., das 12 ás 17 horas. (J4224) N

TT1ENDE-SE uma.caíi com duas salas,
T dois quartos, cozinha e latrina, mo cen-

tro de grande terreno dc n ¦meiros de fren-
te e C5 de fundos, todo plantado e cercado.
Preço 41500$; travessa Oliveira n. 24. cs-
taçSo de Ramos, 'K. F. Leopoldina, onde ?e
trata, (J 422J) N

VENDEM-SE 
tres predio». toJos refor-

mados de novo, com installação electrica,
com duas salas, dois quartos, saleta c quin-tr«l grand? RÍme-CtádOi tildo ÜB3 COndíÇ^íS
hygienicas, casas que estão sempre aluga-
das, próximas no (Estacio; para informa-
<õcs á rua Santa Luiza n. 77, ferraria,
J. Vclloso. (R 4M5) N

ViENDEjSE 
por <2iooo$ um predio em

centro de terreno, novo, em rua trans-
versai d de Affonso Penna; trata-se á r. do
Carmo ji. 66, i° andar. (J 4241) N

VENDE-SE 
uma casinha nova. e terreno

medindo 10X36, cercado c plantado, narua Nabor do Rego n. 65, estaçSo 'de Ra-
mos; trata-se na mesma, cora o próprio.Preço e condições conforme se combinar.

'(B 4203) N

i r. Diamantina e um a rua Magalhães
íim predio novo, Villa Isabel, por101000$, sendo 41000$ á visla e o resto a

prazo; trata-se . r. dos Ourives n. 38, so-
brado, com o sr. Pereira, da 1 hora cm
dc»nte. (J 3973) W

VBXDISM-SE, 
com urgência, por 22 cmtos, sete casas novas, sendo cinco emforma de avenida, situadas cm boa rnr-trata-se com o proprietário, na ru.-i CarolinaMeyer n. 12 (Mcyer). 

(J 
40pi) N

VENDE-SE 
o predio cm centro dc t.-r-

.reno, com 4 quarlos, 3 salas, ¦dcsiiensa
cozinha c varanda, com pomar c jardim arua Alegre n, 7, Aldeia Campista.

(R 4HJ3) N

VENDAS DIVERSAS
VENDEjSE 

barato uma ouitanda, na
rua da Gamboa n. 84, fazendo bom

negocio, por motivo dc miolestla. (163451)0
TTI5NB1-.M-SE duas vitrines, uma arma-

v ção euvidraçada, -um paravent com «-
pelho de 111120 c, bisanté, e mais utensílios
dc botequim e restauroute; á rua 'S. Fr.-m-
cisco Xavier n, 476. (R 5462) O

VENDE-SE, 
uma motocyclette ludian, com

ou sem side-car, com 4 mezes de uso;
ver e trotar á rua Alzira 'Brandio n, 104,
modelo 191C. (33 3455) O

^^E^'nl•:.•SE 
um fogão a gaz, na rua do

Cattete, 309, loja de ferragens.
(1! 34 23) O

VENDEM-SE 
um motor electrico e um

tomo de pi, em perfeito estado; ver
e tratar das 7.as 9 e das 17 ás 20 horas,
rua Dr. Garmer o. las, S. Francisco Xa-
VI"; (R 34i«) O

^r.hNnE•SE 
um magnifico piano Pleyel,

ctuasi novo; na rua da Alfândega, adi,
«oorado. (U 34IO) o

VENDEM-SE, 
nas grandes demoliçfies das

Obras do Porto, . rua do Senado ns. 1.15
e 237 e rua Haddock I/)bo n. 112, viga.
mento de pinho de lei, caibros, ripas, as-
soolho, forro, caixas d'agua, jinco, trilhos,
telhas, calha e conduetor, e outros vários
materiaes. (J S5J_) ç,

VENDE-SE 
o negocio de lillas pauli--tas, no Rio . Nictheroy; rua da Saude

n- '85, a».  (M 557Ò) O

VENDE-SE 
barato um bom piano, c-i

muito boas condições; na «ma S. Chris-
tovjo n. 311. ('M5556) D

VENDE-SE 
um 6uperior piano Pleye',

bem conservado, por 750$; na praça Ti-radentes n. 29. (,S 5^77) Q

VENDEM-SE 
duas machinas Singcr, sen-

do uma de 5 gavetas e outra de 3 gave-tal, novas, e dois gramophones e diversas~»p »«v i oj, *- uvia BI ttutiuiyuuilCS « Ul VCJOàl ?
chapas; trata-se na rua Cardoso n. 199.

(R 5473) O

VIvNDE-iSE 
uma gata persa (cor rara),

por aoo$, e cães iulu's da Fonierauiai
tua da 'Sagração n. 65, Icarahy. (J 3250)0

VENDEM-SE 
livros era differentes lin-

, guas, duas columnas de faiance (com
jardineiras), dois mastros de bandeira, um
espelho para sala, um oratório e um fogão
a gaz com quatro coroas . forno; á trav.
da Soledade _, at, perto da pr. da Ban-
dsira.  (S 3061) O

VENDE-SE 
muito barato uma macliina de

escrever, "Oliver", em perfeito estado;
trata-sc com o er, Alexandre, i rua da Can-
delaria n. 28. (S 3282) O

VENDEjSE 
de tudo que tiver •erventi»,

quer commerciai ou pertloular: lindas
armações para botequins e barbeiros, tio-
teis, pharmacias, armazéns, ete., espellioi
de todos os tamanhos, machinas de cos-
tura, de escrever, registradoras * para car-
pinteiros, tranamlssUes, cofres de ferro, tol-
aos, divisões com vidros e sem elles, pren-
«as de copiar, secretárias, copas de mar-
more, balcões, mesas pé dc tronco, bicycle-
tas, louças «ovas e usadas; rua Frei Ci-
peca ns. 7, 9 e n, Casa Encyclopedici.
Telephone n. 5.092, O

VENDE-SE 
um rico piano allemão, cor-

das cruzadas, cepo de metal e armação
de aço, peça chie. Preço 11300$; rua Sena-
dor José Bonifácio n. 104, Todos os San-
tos.  (J 2382) O

VENDE-SE 
ou acceita.se um sócio paru

uma pequena fabrica de metaes; infor-
mações com os srs. Delfim Fontes & C,
rua da Quitanda n, 163. (R 3187) O

VENDEMjSE 
— Aos srs. clrurfiões-den-

listas: um vulcanizador de Cross, para
dois rnuílos, com accessorios; um tnartello
automático, nickckdo a uma ponta; oito
pontas para ouro e um estojo; uni angulo
para motor S.S, W., tudo cm perfeito es-
tado e de pouco uso, por 150$; á ma In-
dustrial a. 31, das 3 da tarde ás 7 da
noite. (J 3080) O

VENDE-SE 
um psyché em bom estado,

por preço barato; na rua Aore n. 106,
loja. (R 3183) O

VENDEM-SE 
uma bancada e tini lavato-

rio todo de mármore e mais moveis pa-
ra barbeiro; na rua Anna Barbosa n. 2S,
M«J-or. (J 3255) O

V!I',NDE-SI-, 
cm Jacarépaguá, praça Secca,

uma casa nova, com uma grande cha-
caro toda arborizada, com 3 quartos, 2 sala?,
cozinha e despensa; trata-se na mesma, rua
(Çmilia n. 1 D. Faz-se qualquer negocio.

(S4j2) N

VENDE-SE 
um predio de construcção mo-

derna, acabado ha dias, com varanda ao
lado, luz electrica, etc, na rua Minas, 115,
Sampaio; trata-se no mesmo. .Não se accei-
tam intermediários. (J 3840) N

TTENDEMjSE um predio no Cabuçu", um
á rua Diamantina e nm á rua Magalhães
Castro, e oulro9 no Cattete e Botafogo enos suburbios; trata-se . .r. dos Ourives-v- 8UuU.UiUJ, »mw9o •* ... u<js uunve
m. 3», sobrado, com o sr. Pereira, das 13

(J 3974) Nem deante.

VENDEMjSE 
a 400$ lotes de terrn, na

rua Cumpaity, entre Todos os Santos e'li. de Dentro, medindo to <por 35 de -fun-
dos; trata-se com o proprietário, i r. Dr.
Archias Cordeiro n. 654, ponto dos bondes
do IE. de Dentro. (J 4189) N

e m p i 11-
gens, dar-

FERIDAS,
tliros,_ eezemas, sardas, pannos, co-

I niichões, etc, dcsapparecem rápida
mente usando Pomada Luzitana.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes n. 62.
(Largo do Rocio). (A 4030)

VEXDE-SE 
um terreno com um barra-

. cao, em .Nictheroy, na travessa Aiirc-
¦111a 11. 16, Sete Pontes; para informações
com teoiiarüo, á rua da Candelária n. 8.

(J 5430) tf

V £^;"!'-S!C, perto da cât„í3u de Vigário
. Ocral, uma casa coberta dc zinco, com

dois quartos, sala e cozinha, terreno de10X50. Preço 000$; rua D. Joanna Marcial
11. 17, a dinheiro ou prestações. (J5423)N

TOSSE — BRONCHITES - ASTHMA
O PE1T0RAT* DE JURUA', de Alfredo do Carvalho, exclusiva-mente veuet!*. é o nue maior numero reúne dc curas. Innimierosattestados médicos e de pessoas curadas o affirmam. A' ven-du nas pharmacias e drogarias do Rio e dos Estados — Deposi-tario : Alfredo de Carvalho & C. — Rua Primeiro de Marco 10.

VE-NDE-SE 
um predio por 7 contos, com

dois quartos, sala, porão habitavel, co-
zinha, com frente para a rua Goyaz, no
iMeyer, e um puxado nos fundos, com sala,
quarto, cozinha, tanque, etc,, com frente
para a rua Ferreira .Nobre n. 71; o ter-
reno mede 9 metros de -largura, toda a ex.*
tensão de uma rua a outra, âbiuidaucia
<I'agtia, todo arborizado., e rende 110$ men-
saes; trata-se á rua VÍSCOndesaa de 'Piras*
sinnnga n. 59. (J 23S1) N

TOSSE
Tome TEITORAIj MARINHO
Rna Sete de Setembro 186

XTUv.NDh-SE uma boa casa, de boa con-
T strucção, com agua encarada, \V. C,lerreno de 11X40 c grande pomar, á rua

Angélica n, 151, 5 minutos da estação deOlaria. Preço baratissimo. (J 4i8u) N
TTENDEM-SE, um terreno á rua Barão

V do Hom Retiro, 9X33, á vista ou partecm prestações, 315004; um grupo de 2 pre-dios novos, rua .Alegre, Aldeia, 2; contos;uni palacete, rua Araújo Lima, Andarahy,
40 contos; uma chácara com 9Í.X180 c ura
parque, bom .predio para collegio dc ori-oauc gü familia de tratamento, rua trans-versai á de Conde do Bomfim; temos mui-tos terrenos «11 qualquer zona; tem sem
pre dinheiro para hypothecas, juros modi-cos; com Caetano, rua do Rosário n. isS,sobrado, das 2 ás 5, (J 4089) Ü

VENDEM-SE 
tres casas juntas, â rua Li-

berato Santos n. 19. E. -Bento Ribeiro;
trata-se á rua Frei Caneca n. 519, casa 1.

O 54*5) -V

VENDE-SE 
«ma pequena casn e terreno

medindo 588 metros quadrados, na pa*rada Lucas; trata-se na mesma, com Toa-
quim Rama. Preço de oceasião. (J4804) N

VibNDU-St, 
com urgência e por preçomódico c razoável, para familia de tra-

tamento, o confortável e solido preilio ila
nia do Mattoso n. 97; para ver e tratar
no mesmo, com o proprietário, todos os
dias. da» 9 1 Ij k 1 ila, (J 3840) N

ypDF.M-SR duas casas novas, que ain.> da nao foram habitadas, juntas ou se-
paradas, de solida construcção, cotn duassn.as, dois quartos espaçosos, cozinha, pri-vada,. banheiro dentro de casa, installaçãoelectrici, rua calçada a parallelípipedos, va.ronda ao lado. bom quintal todo murado,bondes a porta . portão de ferro, podendoservir para renda por estarem muito pertoda estação de Todos os Santos, 3 minutos,Ircço 8 contos cada -.una; trata-se á ruaSenador José Bonifácio n. 81, com o pro-rt""'»- (J 4002 X

ViI;XDIvSK 
uma divisão para escriptorio,

nova, medindo 6 metros; para ver e
trotar na rua José dos Reis n. 159, Enge-
nho de Dentro. (R 3150) O

VENDE-SE 
uma victoria usada, cm bom

estado, própria para fora; rua do Ria-
chuelo n, 366. CR 3151) O

VENDE-SE 
um caixão para «nantimentoi.

próprio para venda, com tampo de cor-
rer, systema moderno, quasi novo: ua rua A
n. 81, em frente d estação da Pciiha.

¦- (J 13*3) O

VENDEM-SE 
telhas de zinco, portas, ja-

nellas, caibros, soalbos e forros, tudo
quasi novo e por qualquer preço, para des-
oecupar logar; na rua A n. .1, em frente
a estação da Penha. (J 1322) O

\ri-.MH-.-SE 
uma pensão no centro da ci.

dade, bem afreguezada, preço a contoa,
podendo ser algum á vista e o restante a
prestações. A venda é pelo motivo dc que o
dono não pôde estar á testa do negocio;
tratar com Querino, r. da Prainha n. 7.,

(J 3H9) O

VENDEM-SE 
um etagére por 50$, tem

espelho e novo, e uma cadeira dc bs.
lanço por 15$, para desocoupar logar; ru'
da Prainha n. 7. (B 3120) O

TTEiNDEM-SE pianos Pleyel 4 bis, Blu-
V thner, Gaveau, -Sponnagel e mais seis de

outros autores, todos novos e garantidos,
perfeitos; Cosa Lebrcton, avenida Passos, 34.

(J 3355) O

ViE-NDE-SE 
barato, para desoecupar lo-

gar. ou troca-se por uma machina Un-
derwood ou por jóias, etc, uma mobilia
de peroba, cora ir peças, para sala de jar.-
tar, com pouco uso e do custo de 1:600$;
rua do Cattete, 105, loja. (R 1936) O

ViENDE-SE 
um bom plano, do fabricante

H. Schnndemson, com 7(8 e muito boa»
vozes; na rua do Rocha <l, Os, <por i7o$ooo.

(.T 1970) O

VENDEM-SE 
ovos n C$000 a duzia de

puras raças Orpington, Amarello. Eran-
co, Pliiuoutu Roque, Rodaine, tambem *e
vendem gaios, e gailinhas das mesmas ra-
ças, E. Nova da Tijuca n, 183.

(1140 S) J
"XTKNDlvSlJ 

um automóvel 14x30, ur-
geme; rua Uruguayana 122. (S64OO

"IfENDEM-SE 
plantas de todas as quali-dades, para pomares e jardins, no es-

tabelec-mento de horticultura de A. A. Pt-
reira da FonscCo; na rua 'forres Homem
»i. 2:1, Villa Isabel. (07782) R
¦triíNlJI-MSE. 

á rua líaildoek I.obo, 41?,» lindos canários de raças franceza e bel-
ca, capões nanicos criadores dc pintos o
cães l-ox-ferrier, puro sangue. (R8is)0
TTENDEM-SE e comprani-sc moveis UM-

T dos, mobílias completas de quarlo, etc,
paga-se bem; na rua Senhor dns Passo?
u- 4, loja. (J 2982) Q

T71ENDE.M-9E 50 machinas Singcr, de
' uma a 7 gavetas, dc 10$ o 200$, dc n-Jo

c de pc; bancada com io machinas .i4-^-",;

cos de 1, 2, 5, 12H1P; 
'um 

moinho clc-
etnoc para café, baratissimo; praça da Repu-
blica n. 195. (540C) Cl

\r.KMWv-Sl3 
um hom piano, grande for-

mato, de acreditado autor, perfeito <*
garantido, por prcoç módico; r, Sant'Anna
m_ 120 (dc particular). (JI 33.15! O

VENDE-SE 
um excellente piano Pleyel,

moderno, cordas cruzadas e está novo,
por preço módico; um dito C. Bechsteín.
perfeito; troca-se, compra-se, concerta-se *
afina-se; Ao Piano de Ouro, ha 4^ annos,
do Guimarães, r. do Riachuelo, n. .;-••;. sob.

(JI 3.VI«) O

VM-,.\DE-SE a casa da travessa CerquelraT J.ima n. 29, no Riachuelo, acabada deconstruir In quatro r.iczcj, com 5 quartos,2. sajas, despensa, cozinha, installaçõcs sa-nitartas com bidet, quarto para creados e
sra*ide terreno; ver « *r„tar no mesmo.eom o Droprietario, fT 5283) N

VENDEM-SE: 
uma linda gata branca,"AuRora"; cachorrinhos "'fenerifiV, ty-

po menor: gallos e gailinhas "Orpingtons"
brancos; rua 'Pedro Ivo n. Si. casa It.

, 
(S 3-IÍ7) O

"\7«EN UK-SE um piano quasi novo. nnrra
V Steck, por uru conto de réis Cpreço ''-

xo); a tratar sr. Gonçalves, á ma D. Ma-
noel n. :n (,o onhr), defronte no Jüniste-

ria da Viaçáo, (J Ai3i) O
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•CORREIO DA MANHÃ — Sexta-feira, 11 de Agosto de 1916

vr.PNTOíaSE unw hera montar!» pharmi.
iV ci i em Icar.hy, fazendo ?pti™ 

*«-¦»;

tU. Tritaàs. com o 9<W™*™-Jj}>A _{
Constituição .7. Mictheroy. (0<33M K

Tr**NDE-SI3 superior eavallo <-e montaria,

RSffií?, «WjWg S 
Ss-*rvr 

pa°r.

£?'bonito,8 inteligente e muito «golgg
. a-mtor -a «avessa Leal n 13. "¦»>£

•tratar oa «avessa
de Dentro, próximo ponto -o bonde

(•S 4310) O

;\T.ENDE-9R um predio ™^W\™™.
.'V4 auart.s e j salas, na Cldad .Nova^
renda 150*000. Preco. 10 500*J tratar com
Carvalho, r. do Kosario, HS- (s r°V"

j^NDE-S-E -im bonito. Pjuio '^tó

loja de «iM-fichUde,iVwnrcría-ro.ílie^partlçulao
avenida P0SS09 n. 30, * baratissimo' iidade

(S 4279) o

.NDEM-SE um
i V gavetas, -5$; «¦"*»Ve:ga . --..
«m toilette-commoaa
30$; uma mesa de
moveis, na rua Ílma3 n
Sampaio.

bom guarda-co-nídas
mesa elástica, 35».

t0$: meia-comnioda,
cabeceira, 15?. o. w™

estação o°

iS^&iS^.&M
! V lucrativo,
a Europa,
«nento; vende-se

•c retirada
„„ ntüéi-se a casa sem o serti.
Xs limbem um bom P«d.o

tCeTsat tf-teT_ua.r. de Maio. 
^

.•T,ri.-N*l,l*-S'Iv um eavallo manso e bom mar.
iV-hador rua Dr. Dias da Cruz .n. m.
iE. do Meyer. uc í___ "

Tr;B\DE.SE um fng.o a gaz, com tres
- V fogos ê forrío, por preço _razoa;el, prp.
mio para botequim ou lcitcna
eollocar cm cima de mesa; nt
Caeteno n. ms. Mangue.

fogão <¦
rua João

(J =844) o
'íTT-F-NDE-SE um imagnifico piano allcmão,
'V-inteiramente .novo, por menos de
t.-.de do seu valor;
obrado,

me-
da Alfândega, ioi,

(J 4*4-') O

VENDJ3M'9E 
machinas automáticas de ni-

citei,, completamente novas; r 1» (Ia Ai.
fandega n. 137. 1° a'"1"'- __UMW__

TRASPASSA-SE
•4W

rpRASPASSA-SE uma licença tle 4"
JL cla«c de seccos e moinados • n»em
precisar dirija-se á rua Comes Serpa 2*—
•Piedade, com o sr. Corrêa. (31** <¦ >)

rpRASPASSA-SE uma casa de seccos e

CARTOMANTÜ 
— iMrae. Concepcion,

consulta, na rua Frei Caneca n. 196,
sobrado. Preço- 2*000. (4-115 S) J

COMPRAM-SE 
vales — Rua do Bar-

roso n. 38 A—Copacabana. (3307 S) R

COMPRA-SE qualquer quantidade de
jóias velhas, com ou sem pedras A*

qualquer valor e cautelas do Monte da
Soccorro; paga-se bem • na rua Gonçal-
vea Dia» n. 37, Joalheri» Valentim. Te-
tetephone 994. Central. (6840 S) J

COSTUREIRAS 
— Precisam-se á rua

Visconde de Inhaúma n. 115, a9 an-
dar. (4281! S) S

CARTÕES 
DE VISITAS — Cento 2?!

Ourives n. Co — Papelaria. (3280 S) S

CHAPÉOS 
para senhoras e creança's —

J. F, Madeira Junior, suecessores de
Mme. Henriqueta _ C.«, largo da Cario-
ca n. G, Ia andar, próximo á rua de São
José. (1981 S) J

nAKTOMAUTE — Mme. Annltn.--^a mais perita o verdadeira é na
rna Marechal Floriano Peixoto
n. 47, sobrado. (9 4312) B

COMER 
BEM ? só na pensão, rua Bue-

nos Aires n. 158, loja, tratamento es-
pecial a 1S200, por refeição; assignantes
á mesa Go?, fora 70$. (350 S) S

Càllista
Miguel Braga, especialista cm extracção de

cillos e unhas encravadas, sem dôr, etc, r.
Ouvidor 165, sob. T.N. 1505. Aos domingos
atlei.de chamados á domicilio. Tel. Norte 2659

COLLETES 
DE SENHORA SOB

DIDA
_ ME

_ 12$ — Mme. Marie Lemos,
colletcira diplomada pela Academia de
Paria e com casa em Paris, montou seu
atelier á rua da Assembléa 35, 1° andar.

("57 S) S

CASA 
— Um rapaz offerece, cm Bota-

Jogo, uma pequena casa para residen-
cia de uma senhora ou casal, com a con*
dição de poder oecupar durante o dia, um
quarto mobilado. Cartas a M. X., nesta
redacção. (5419 S)

CAVALHEIRO, 
só, funecionario publi-

co, precisa alugar no centro da cida-
de, pequena casa, ou andar, de um ou dois
quartos. Cartas. Senador rompeu 195.

(541S S)

nheiro, nos s-burbiosi iníorma-se das 2
ás 4, ua rua do Hospicio n. 24, com o sr.
Ü-cnjatmn. (1944 P) s

rpllASPASSA-SE com contrato em optl-
X nilis condições, uma d-tccllcnte loja

cm esquina de rua, própria para_ qualquer
negocio; informo-se na mesma,
Assembléa n. 22.

rua dai
(.no'il'1 U

rpRASPASSA-SE um contrato
qualquerca*» própria para -.

moradia para familia; rua Mariz
*Ú-, peno da praça da Bandeira

1 rua dos Tonelcros 238. (3177

dc uma
negocio,

c Bar-
Trata-
P) R

mil AS PASSA-SE uma pensão bem afie-
í' guezada, garantindo uma boa diária.

por motivo de a dona estar doente
poder citar íi testa; ao pretendeu
(iari explicações detalhadas. Canas

sta redacção. a R. R. (4341 P> S

ria,

tc s
para
rflRASPASSA-SE um armazém de
J. c molhados, livre

.seccos
_ desembaraçado em

ponto magnífico, á avenida Henrique Vnl-
ladares 11, 44. O motivo e ter outros ne-

a tratar c não poder eslar a testasócios
deste. (.pioP) j

ri"RASt'ASSA-SE quasi tle «raça na es-
L trada Kcal de Santa Cruz 2450, na

Piedade, uma quitanda. Retirada do do-
110, e com urgência. (-1144 P)K
jgCntag^iaMgiiaBm».»---...-»-"*

ACHADOS E PERDIDOS
ÍA CAHEN & C.\ Vcttve I.ouis Leib
_\ •- Ci suecossores. Perdeu-se a cau-
tela ii. 162495, as providencias estão da-
das. •"_* m T

DESEJA 
CLAREAR SUA CUTIS ? -

O po de arroz "Aureus" é muito ad-lierente, perfumado e de supetior qualitla-de. Caixa 2$soo só este mez; 119, rim.Marechal Floriano, 119. (108 S) S

'/*tAMPELIaO & C
\J mões n. 36. Pi
54,261, desta cusa.

pAMPELLO & <¦'¦•

I10.280, .'.esta casa.

*• rua
rdeu-se

Luiz de Ca*
a cautela n.
(.|t'S_Q) H

Ca-rua Luiz de
a ca

(53-|8 Q) J

MOYSÍiS* 14, rua Barbara
Alvarenga, 14, nnt. Lcopoldina, Rio

de Janeiro. 1'crdcti-sc a cautela n. cai"*
desta casa. <4i8i P> .1
jJJIAS _

171 SAMUEL
.lil sa

HOFFMANN; 13. travei-
do Rosário. Perdeu-se n cautela 11.

89.450, desta casa. (4.108 Q) S

PERDEU-SE 
a cautela do Monte dc

Soccorro com o 11. 18.862 (4205 Q) A

T>ERDEU-SE a cautela 11. S-iSJ lia Ça*J
.L Liberal *. Comp. 15'"'' Q> »'

Tj.KRDJ.U-SE a apólice .eral, antiga, do
X 500$,. emittida no anno de .S.«j c con-
vertida em ouro em 1890, de 11. 2.-61,
averbada an nome de Cenoveva Maria de
Almeida, aolteira, maior, brasileira.— K.io.dc
Taneiro, 27 di julliu de 1916. i1, p., Kmilio
j-tllíaril Bolcei. (J "05)

PERDEU-&E 
110 trajecto

barcas de Nictheroy, á
da ponte das

uy, á rua da Alfan-
dega. uma cha tela i no dc fita preta, com¦uma ferradura com cabeça dc eavallo, c
utn faticho. Pede-se cuairecídamentc a
•quem a adiou entregar ao sr. My liora, á
rua da Alfândega n. Sj, loja. que scr.í
gratificado. (5303 Q) J
_aí_-ta__._r.wr_flFic<»etVwrnr(,Tí_»«_B

DIVERSAS
ti.MI--i.IA

gencia.
Preciso falar-te com ur-
Tua mãe — Elisa.

(2384 S) J

lAVI-MaTOR com muita pratica, preci-
LrV. sa-se que possa dar fiança de sua
condueta. Exciisado aprescntnr-ísc mio
tando completamente habilitado. Tratase:
largo de S. Francisco 11. 42, 1" andar,
com Francisco. Ü2I5 S) J

A GlUCULTOR-cultivador casado, cner-
XX gico, pralico do plantações liortali-
ces, sabendo lambem dirigir uma íazen-
da, prteisn-sc. Excusado apresentar-se sem
serias referencias. Trata-«e: largo de _S3o
Francisco 11. 4-', 1° and.tr, com 1-ran-
cisco. ('2,-l S) J

DINHEIRO 
— Emprestam-se quantias

grandes ou pequenas de 3:000$ para
cima, sob hypothecas dc prédios na cida-
de ou subúrbios a juros muito favoráveis,
promptidão e pessoa de toda. confiança;
rua do Rosário n. i;j, fim do corredor,

Júlio. (3144 S)R

DINHEIRO 
a 8 "|", em_ pequenas quan-

tias, sob letras promissórias, empres-
ta-se á rua D. Anna Nery ti, ,-14, casa
VI, com o sr. Cardoso, das 9 ás n da
manhã. (3169 S) II

DINHEIRO—Da-se 
sob penhor

veia, hypothecas,
de mo-

, notas promissórias
officiaes do Exercito. Trata-se com

.Seixa. & Fernandes; Kosario n. 172.
(3192 S) R

TVNHEIRO — Empresta-se a juros fa-
XJ voraveís a negociantes do centro;
cartas neste jornal a Maia. (4180 S) J

Corrimentos
curam-se em 3 dias com

Injecção Marinho
I-ua 7 de Setembro, 180

"A MINA DE OURO"
112 Rua do Passeio 112

FELIZ CASA DO SALVADOR
Mais um felizardo que encontrou a fortuna comprando o bilhete

inteiro da loteria da Capital Federal, exlrahida
hontem 10 de Agosto em

A MINA OE OU
17.497

A Sorte quem dá 6 Dens e nas loterias é o Salvador da Lapa

HAÍ-TÜTÃFVOS
Corram todos á rua do Passeio 112; pois a foituna vos espera

na casa do Salvador no Largo da Lapa

PIANO, 
violino « bintlolira — Profe»-

sor. Cartas por favor nesta redacção,
para Arion. (30 S) R

PROFESSORA 
ingleza leccioni seu «lio-

nu, em cau e a domicilio; rua São
Joae n. 18 :," andar. (425 S) S

Perolina Esmalte -™S_. p^e
adquire e conserva a belleí» da pelle, ap-
provado pelo Instituto de Belleza de Pa-
ris, premiado na E.-cposiçao de Mflano.
Preco 3*000. PO" DE ARROZ PERO-
LINA, suave e i-nilicllrzajor. Preço 45.
[Exijam estos preparados, á venda cm to-
das as perfumarias e no deposito deste c
de outros preparados, á rua Sete de Se-
lembro n. 209, sobrado. O54O A

PRISÃO DE VENTRE —
Doenças de figado, estômago e ihteitthos,

I curam-se com as Pilulas de Bollo Compôs-
tas do pharmaceutico Santos Silva, Vidro
líseo. Deposito 1 Drogaria Pacheco, á rua
dos Andradas n. «13. (tooS R)

Quem deesjar

M 
0DI9TA — Acceita tra-ballios para

trabalhar em casa; faz lodo £ ntiiil-
nucr vestido eom perfeição, pelos últimos
uguriuos. Vae provar em casa das clien-
tes. Preço módico; rua Frei Caneca n.
175. (3290 S) S

OVOS 
— Rhod Island. Red — Vendem-

se a CJ a duzia, na rua Aristides Lo-
bo n. -i-. (3382 S) J

Ol-TEUECE-SE, 
capas para mobilias dc

9 peças a 6o| e Stores collocados no
logar a i.)?ooo; Haddock Lobo n. io.
Tel. 1501, Villa. (3241 S) J

OVFERECE-SE 
um moço cora pratica dc

leiteria; dá fiança de sua condueta.
Trata-se no becco do Rosário n. 2, dia-
pelaria. (4345 S) J

PIANO 
— Vende-se um. do fabricante

Hcnrl Herz, por 500ÍJ rua de São
Pedro n. 144. (4283 Sl S

PENSÃO, 
farta e boa, manda a dotnici-

lio; rua Sete de Setembro n. 211, 1°
andar. (4335 S) S

PARA 
escriptorio

offerecc.se um
Com «M.
Estacio.

Leite,

ou casa commercial,
rapaz com pratica,

rua S. Cláudio n. 11 —
(4**6 S) J

ENSAO boa c variada; avulso i$oon,
por mez 55'uoo; avenida Passos nu-

mero n8. (S)
pi

PENSÃO 
— l;nrncce-se bem feita, de

casa de faniilia; na rua do Cattete
n. 287. (4199 S) A

PRECISA-SE 
de bons ne.ociantes para

cartas de fianças, E,irantc-«e um lucro
de 2:000$ a ,1:000$ por mez; rua Alegre
n. 43 — Aldeia Campista. (3406 S) It

de faniilia — Dá-se a avulso
: mensal 60$; cozinha limpis-

sima; na rua do Rosário n 1.74, sobrado.
(5567 S) M

PENSÃOI$200

jTCNSAO e coniniodos Alugam-se a

exccllentes aposentos,
com ou sem pensão,
n. 154.

mobilados ou não;
á rua do Uezendc

((5505 S) J

PESSOA 
só, alu.a uma sala ou sala e

quarto, cm casa dc todo o conforto
e asseio; tambem dá pensão querendo; á
rua do Lavradio n, 181. (33*9 S) J

D 
I MIL IRO — Empresta-se sobre pro-missorias, moveis e demais garantias,na rua tio Hospicio n. 129, 1» and/ir, como sr. Rodolpho Thomaz, das o ás 13 cde 1 ás 4 horas. (J0os S) J

DIíl"ERENCIAL para motor de 24—
3°. tni bom estado, compra-se com-

pi et o ou as peças de engrenagem, só.Ollcrlas a Antônio, á rua Souza Franco
ti, 197 — Villa Isabel. (1318 S) j
¦pvAO-SE 

brindes de uma blusa, ás fre--I-' guezas, a quem mandar fazer um ves-tido 110 atelier de costura
dradas n. 71, i» andar.

rua dos An-
IS'81 S) M

Ta*0a\.TERltIER legitimos, um mez, oX pae obteve o 1" premio (medalha deouro) na ultima exposição. Vendem-se -imachos, na rua 13 dc Maio n. 37. so.b,'ail°* (3478 S) R
GUARDA-LIVROS _
VJ escripias dc casas coinmerci.aes;dc
travessa da Soledade 11, 2ça da Ilaiidcira.

Acceita peque

perto da pra-
(.1062 S) S

rU*AKDA-IaIVROS
VJf dispondo de algumas

tlc casa importante,
Imr-i3 diárias,pequenas oscnptaa de casas cnmmercaes. Pequenas remunerações. Cartas110 escriptorio deta folha.

(4104 S) R

acceita

para A. I*.

HVI 
OTHEC Ai,—Emprestam-se 10 :oüd$negocio particular, juros módicos; irua Joaquim Meyer 11. 91, com Belmirol-errcira de Souza, estação do Mevcr armiizcin Gato Preto. (-,.,03 g) I

Qualquer quantia;11. 8, Teleph. 5136,
(23.10 S) T

"DBA-A, ouro, ciistoílo o metaes
J- finos em obrn, compra-KO nu
Jünlhvriíi Aiitlovinlias. ii run Uru-
f-.ua.Yimn 11. l«-4. (733) S

de 1* ordem, faria, variada e*io; dd-.se â mesa e a do-
micilio; na rua Aristides Lobo n. 23. Tel.
2582, Villa. (S048 S) R
F 

ENSAO .
com toucinho; dd-.se á mesa

PREPARATÓRIOS 
— Curso completo

de accordo com o programma do Pc-
dro IT. Aulas particulares ou em turmas.
Collecio Sylvio f.cite. rua Mariz c liar-
ros n. 258.' Tel. V. 1252. (345 S) S

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

WHC-OÂO UE MAlilaVHO
ltiia Scto do Setembro 18G

Consultas grátis »>Por ma-
dicos

operado-
i*es espe-

cialistas era moléstias dos OLHOS
OUVIMOS. oxnimAxtx e r*i-vm_,
enfermidades das sonhora?, pelle.
syphilis, venereas, blenorrhaeias e
das vius genitnes o urinarias do ho-
mem e da mulher. Todos os dl.ls
das 3 às 6 horas da tartíe. Hua ílo-
drigo Silva n. 26,1* andar (entre As-
sembléa e 7 de Setembro). Consulto-
rio perfeitamente apparelhado com
todo o material preciso para os exa*
mes o os tratamentos constantes doa
sas especialidades J 3S02

ver-se livre
dos atrazos

da vida, sa-
ber o pen-

(s.iiucnto de pessoa de amizade, attrahir
amor c bons negócios, ter felicidade no
commercio. tratar todas as doen-
ças, obter o que desej"ar, por mais diffi-
cil que seja. por trabalhos seientificos e
garantidos, dirija-se a João Pinto da
Silva, tm sua -iropriedade, á rua do
Cupertino numero 7. estação de Quin-
tino Bocayuva, enviando envcloppe, sei-
U-Jo e sutiscriprado para resposta c con-
sulta todos os dias, das 8 ás 9 horas tia
noite, no gabinete 2$ooo; com talisman
5$ooo; por escripto, io$ooo; com lalis-
man, 15$ ,1 255000; re.iliza-se o que dc-
sejarein, por mais difficil que seja
em qualquer distancia ou listado. Go.
norrhéa clironica e impotente, cura ga

ODR. 
EDUARDO DE MAGALHÃES,

dd consultas c applica o "Ratlium",
das 10 ás u e das 14 ás 17 horas, á rua
7 de. Setembro n. 3G. Doenças da pelle,
do estômago, pulmão e nervosas. Trata-
mento efficaz da syphilis, arthritismo e
morphéa. A.'_ 4»,s e sabbados dá cônsul-
ta e appÜca o "Radium" a preços redu-
zídos, das 10 ás n horas. Cura com o
melhor exito as ulceras cancerosas e do*
cocas rebeldes da pelle. (811 S) S

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS

ESTÔMAGO — FIGADO — IN-
TESTINOS — RINS — yrJ-MÕES,
etc. Consultório! rua Ríidri.o Silva,
n. 5. Teleph. 2.271, C. Das 2 ás 4
horas. Residência; travessa Torres n.
17. Teleph. 4.265, Cent,

para o diagnostico e
tratamento tias doenças
do estômago, intestinos;
figado, pulmões, cora-

Cão, rins, ossos, etc,
pelo-DU. RENATO DE SOUZA 10-
PES. Preços módicos. Rua S. José,
39, das 2 ás 4 (menos ás quarta-feiras).

A 30G

Ri. I

rantida. (J 5131)

COLORINA, Tint-líra iã™1 sa'vv-u.uiiu, rantida, para res-
tituir ao caliello a sua còr original pre-
ta 011 castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais 2$ooo. Deposito geral, rua
7 de Setembro n. 127. — R. KANITZ.

Dínl-ipírn — Empresta-se sob liypo--.¦inicilU th-cas de prédios, qual-
quer quantia, a j'iiros e condições que se
tratarem; rua Theopliilo Ottoni n. 81, 1»
andar, fundos. (862 S) S

Ponto a jour,
bro n. ps, 1" andar.

desde 200 réis, sú
na rua 7 de Setem-

("7 S) S

CIMAURIA Cura resinados,
constipações com fc-

bre, bronchites e asthma. Preço, i$ooo.
Deposito: Pharmacia Rodrigues, rua
Marechal Floriano n. qtj. (8062 S) R.

ü:
chronicas e
recen tes.
Quereis fi-
car radi-

calmcnte curado em poucos dias?_ Pro-
ctir.-ie informações com o sr. Feijó, que
gratuilamente as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo; rua
Theopliilo Olloni 167. R 5-t

DENTISTAS
DENTISTA 

a 2$ooo mensaes para obtiv
ração a Branito, platina, cll^ativo^

desde o primeiro dia, Trabalhos de cha-
pa, coroas, pivot, etc., por preços mini-
mos e trabalhos garantidos, na Auxilia-
dora Medica, na rua dos Andradas n. 85,
sobrado, esquina da rua General Câmara
teleph.; Norte 3157. (3813 S) J

QUEM 
TEM CABELLOS CRESPOS E

DESPENTEADOS? O Jlaciol «lisa,
perfuma e faz crescer, Produeto de grande
acceitação e «em egual. Vote 2$, pelo cor-
reio, 3$; 119, rua Marechal Floriano, 119.

(43K) S) S

QUARTO 
dc frente

plcndtdo, cnm ou
Marechal Floriano n.

— Aluga-se nm cs-
sem mobilia, 111 rua
64. (4295 S)S

SÓCIO 
—

capital, tia
me. 'Ifreírea

Prccisa-:so'l ile 11111, com algum
Flora Brasileira, Avenida (..o-
10. (4305 S) s

OB.V1I0RA
O e decente,
á caía, por
res Homem

- Aluga a outra senhora só
um bom quarto com direito

preço muito barato; rua Tor-
11S—Villa Isabel. (4213 S)J

SITTO 
— Compra-sc um até

tante desta capital, lendo

TJYPOTHECAS —
XX rua Uruguayana
Cent., com Pellegrino.

TTYJ-C
Ai jur

01IIECAS de predios c terrenos,tiros 10 c 12 »|». Empréstimos so-u.c inventários a licrilcirw. Desconto ile
juros de apólices, acções de bancos e alu-cueis, mesmo dc menores ou usoírtito.tratar eom o sr. Ferreira, rua do Ifoi-
picio n. 23, sala 6. (4254 S) J

APARTAMENTO
XV do, sem mobilia, arejado.
cm
iiz

de familia
liarros

— Alu.a-se um Iin-
boa i*eiisão.

respeitável; rui Ma-
(4.5*8 S) 1!

*-XmmmmMwm%%%%x&mmtmmasmmi
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l-VTas toclos dizoii.,
que os cofres

NASCIMENTO
| são os melhores contra fogo !o arrombamenlo

Rna Uragiiayaiia, 143
| (esquina da Thoophilo Ottoni) j

' A ItMADOR estofador — Rua Pedro
_,"_. Américo n. 5ÍÍ, sobrado, sr. Franco.
Tel. 5", Central. (.'4-V S) J

AGENTES 
nos Estados,

. fabrica
accettam-se na

dc carimbos c gravuras, (á•rua Sacliet n. 18—Uio, Peçam condições
u Tos. Xavier, Optima cominissão.(712 S) J

'i A liTOMOVEI. Vende-se um dn fa-
;¦*_. biiciiiitc Ilcrlict, 15i_<>. trabalhando na
-r/raça, coinj t;(ii, baí.itusjimo; avenida
rassos 11. 30, loja, (i'So S) S

IA VI.NAIJOR de piano — Ilarmonisa _ bem
LÍt-, o piino c mata 03 bichos je tiver;
com direito a pequenos reparos, tudo 10$,
Concertos geraes barattsjámojj praça Ti-
radenlos "r. Tel, 4191, Cem. (916 S) J

* A 'S cxmaa senhoras e Fen!:oriía-t, nn
xV rua Conde dc llomfim n. ^G-i, sob,,
modtsta de chapéos, cs.r-tnpcir.a_ U\r. c re-
forma com perfeição c acceita alumnas a
2$ por lií-o. a 23$ e 40$ por mez.

(3302 S) .1

CA.'ARTOMANTF. c
110 para o

v.c, c:; f.ilnr

faz qual
nâo u-,ir

'ter traba-
:1c cerimo-

9eridas clironicas outraa doenças; rua
¦Oliveira ». 3S, fundos da capclla dn Am-
paro — Cascadura. (3260 S) .1

CARTOMANTE 
d. .Maria Emilia, a ce-

lebre c i" do Brasil e Portugal, con-
sagrada pelo clero, nobreza e povo como
a mais perita n;is suas predíçÕes, com mi-
.bares de curais «cientificas, intimas c com-
merciaes; ;*i3 e.xmas, familia_i do interior c
íúra da cidade, consulta por caria sem a
presença das pesi-oas, unica neste gênero;
- rua Je Santa luzia 24B, sobrado, junto
á avenida Rio Branco, casa dc família de
toda a seriedade. Nota—D. Maria Emilia

•é a cartomante mais popular cm todo o
Brasil. (2080 S)J

C0^
sem **

C~ÃRTOMANTE 
Mn

diz o presente c

1OMM0D0 — Em casa dc faniilia, alu-
um a unia senhora fó, com ou

sem pensão; rua da Paz 106. (5461 S)J
ime, Kicoletti — Pre-

futuro com clareza;
consultas todos os dias de i ás 6. Sú
para eenltorasi Buanitie dc Macedo n. si,

(317; S, R

COMPRA-SE 
erande quantidade de ci-

dei:as em bom uso; dirigír-í. v.o sr.
Aífonso; Carmo n, 66, sala 4, ás .-; lio-
ras. (il-o si |!

tTYPOTHECAS — Faiem-se de prcdtiXX na cidade e subúrbios, cm 5 dia?M. Vieira, rua da Quitanda ti. 50, 1° a.lla*- (-1246 S)
CJVPOTHECAS na cidade e subúrbios.
LX grandes ou pequenas quantia-j rapi-dez e juro módico. Iiiíoriiia o sr. Pimcii-ta, 111a do Rosário n, 147, sobrado fun-do3- (3134 S) R

IECCIONA 
em casa do alumno, pri-J meiras letras: portuguez, geographia,aritbmctlco, etc. Cartas coni propostas, aGabriel R. Junior. llotilevard 28 dc Sctembro 11. 150. (5434 S) Il

LAVADEIRA 
— Acccita-se roupas de

homem c de familia dc tratamento,
por preços módicos; quer por peça 011
por mez, lava-se e engomma-sc com per-.....-.. rua gant0 ^\tIiaro n< 29, casa q—

(5530 S) J
tctçao;
Emilia

]IÇOKS 
do plano, violino, francez r

J portuguez. Knsino progressivo e pra-tico; rua do Lavradio n. Co, i° andar,
(3440 Si ll

f AMIXAS Gillette — Afiam-se bem.—
.iJ Duzia i$suu; travessa S, Francisco de
Paula n. 2S. (2,-5 S) 11

até 4 horas dis-
O tante desta capital, lendo casa dc mo-
radia c terras de 30 a 50< alqueires, com
água, Dirigir cartas, com informações mi*
nuciosas, para L. Gondim, praia dc Bo-
tafogo n. 462, casa VII, (418,*; S) J

SENHOR 
do commercio deseja encon-

trar em casa de família decente, oude
não haja outros inquilinos,, quarto ou sala
sem mobilia que seja arejado, não eerve
casa de commodos. Offertas com preço
neste jornal, a J. V. (4148 S) JI

SENHORITA 
distineta. deseja fazer com-

fpanliia a senhora de tratamento, mc-
diante a pequena remuneração e bom tra*
to. Cartas a Déa, neste jornal. (34S1 S) J

"JOCIO — Prcetsa-se dc nm com 2:000$,

R. Unidas Von rinnckeiistcln
Esp. cm obturações a ouro. platina,

esmalte' e extracçõcs completainentq
sem dór; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzido», Garante lo-
do e qualquer trabalho e acceita pap-
mentos parcellatlos. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só até ás 3
horas. Rua .Marechal Floriano Pciixolo
11. 41 (sobrado), proxi.iio á rua Uru-
guayana.

DENTADURAS
Compram-sc dentaduras velhas, para

o aproveitamento da platina existente
nos denies artificiacs; na rua Uru-
guayana, 3, sobrado, com o sr. Antônio.

J -1**7

SYPHILIS
914. Assembléa n
ras.^ Serviço do
í-hftJOS. Telcplione r.ooo.

e sua. conseqüências.
Cura radical, -injecc/ies
completamente INDO-
-ORES, de sua pre-
paração. App, 606 e

54. das ia ás 18 ho-
Dr. PEDRO MAGA-

C. (8548 S)R

jector — Nantèrro. Fácil
commodo e hygienico.

HYSTERISMO
Curvello, .17 de julho de 191S. illmo. Sr. I).-.
Saudações — Acctiso recebimento de vossos csti-matlos favores do 27 de

junlio e 7 do corrente. Para mim, nio . novidade o que dizem os fòllieios quiv. s. me remetteu, -porq,uc sou um fanático propagandista dos seus cinturões
por c-tpenencia própria, desde que vi o milagre que elle fez em uma fillis
aninha, a qual, sendo aocommeltida de liysterismo, tomou vários r.roc_ios ao-
plicados por lutbeis imedieos, tendo chegado ao extremo de fraq(ie-a de nac
poder levantar do chão um peso de kilo, e quanto mais remédios lomavapcio:
ficava. lEm vista disso, deixei essa medicina que lhe abreviava .1 morto, -e rc'solvi experimentar o seu cinturão eloectrico.

iNão perdi tempo: mandei vir o cinturão. Todos os dias. ás seis horas, pou-co mais ou anenos, vinham -os ataques cada vez mais graves, acompanhados di
fortes dures d* cabeça. Os accessos diários principiavam por un-.a profundatristeza, a que •succcdiaiii os ataques. Chegando o cinturão c aproximando-
sc a tristeza, preparei-o, segundo as prescripções e logo que apparecérare
03 symptomas, nppliquei-o; não appareceti o ataque c dormiu bem. Ao tuna-
nhecer o dia, ella se levantou exclamando:

— Graças a Deus. estou sã; lá se foram os ataques, lá se foi a dõr d*
cabeça! V. s. não poderá avaliar o p-azer que houve em toda a familia.! Ago-
ra, passam-se mezes, o anno inteiro, sem soffrer o ataque, e só o soffre
quando tem grande raiva ou profunda paixão, como quando morro uni mem-
bro da familia c, cm taes casos, apenas preparado o cinturão e applicado, cede
incontinent-e. iPor isso, estou certíssimo que o incomniodo nervoso, que não
_cder pelo cinturão, só cederá pela morte. I.ogo que o cinturão produziu e-ffei-
to, dei-lhe -parte e V. s. publicou a minha carta, c, em virtude dessa minha

carta, tenho sido consultado se essa carta é verdadeira ou s* eu a ignoro, ao que tenho respondido, com prazer, a
que acima disse. 'Minha filha usou o seu cinturão, como v. s. deve estar lembrado, em iooj, isto c, ha 14 annos, poi
isso não se trata d* uma melhora passageira, mas sim de uma .cura radical.

Desejando-lhe saude e felicidade, sou. com estima, de v. si; att". crd". c obr"_. — Thomas Ccsark Mendes I.ral. —
¦Curvello, Estado de .Minas, Knviamos grátis, pelo Correio, oa livro, intitulados "Vtgor? c "Saude da Natureza", ou cnlrrm.
mos pessoalmente neste escriptorio, n -item os pedir. DR. Jí. T. SANDEU. — Larjjo da Cariuca, i--, i° andar — Rio de Ju.
neiro. Consultas das 9 da manhã ás 7 da noite. (í! 4306]
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ACTOS -?1TJ_Nr_E3_B_RElí
Bertha de Lapradelie

Salusse Lussac

1 Dr. 'Máximo de S-ilus** T"s-
sac, senhora e filhos, dr. Edmua-
do <lc Salusse i*.:.->,a- \.
filhos, dr. Lourenço de Salusse
Iattssac, senhora e Uihos

Antônio Eulalio Monteiro, senhora c fi-
lhos, dr. Gastão de Salusse Lussac, dr.
Henrique do Salusse Lussac e demais
¦parentes agradecem, penhorados, a to-
das as pessoas que sc dignaram acom-
nanhar o enterro de sua querida mãe,
sogra e avó, d. BERTHA DE LAPRA-
DELIE SALUSSE LUSSAC, ede novo
as convidam para assistirem á missa
do 7° dia que será celebrada hoje, sexta-
feira, 11 do corrente, ás 10 horas, no
altar-mór da egreja de S. Francisco de
Paula. M 3.14'

f

Ulceras, empigens, díesrieassiS
de bexiga — Poderosa descoberta do phar-
macclltico Orlando Belíort, com qual
gariiiilc-so o resultado benéfico. Das 2 ás6 da tarde; rua Alegro
(.ampiãta. 45 — Aldeia

(3404 S, li

CachoprinhoslB^cins»fe;
para lavar cães dc luxo. Efficaz na
sarna.
pulgas.
11. 114,
,1S.

Destruidor
Vende-se
Ouvidor <_.

dos carrapatos c
¦rua do Uospicio

Gonçalves Dias,
(7S8 S).

VeterSftarío ~ *¦• Cardoso
luto Pastcur. Especialista cm moléstias
dps eãcs._ Cons. e chamados, Pharma-
cia Ferreira; Hospicio 114. Telephone
1958, Norte. (789 S).

mm AMERICANO
DR. C. FIGUEI-
REDO espesialis
ta em extracções

completami-níe
tem -ir e outros trabalhos sarai/tidos ;
systema aperfeiçoado, preços módicos, s
em prestações, d.s 7 da manhã ás 9 da
noite, rua do Hospício n. 222, canto da
avenida Passos

DENTISTA 
— Coroas do ouro a 5Í,

6$ e 7$: chapas dc vulcanite a 9$;
no tlaboratoría da rua Uruguayana n.
3, sobrado. (.1345 S) J

PARTE1RAS

de dois
negocio
11. c.

:ontos
;crio t

quinhentos
garantido.

por mez. E'
Cartas a A.

(3403 S) R

1 KO habilitado, oíferecc-sc— Ac-
proposta para o interior. Para

informar, com n sr. Ernesto, rua Souza
Franco n. 19;—V. Isabel. (1806 S)

QAIlOlíl«O ceita

DEliLOS novo
O com

usados para collecção,
pram-se e vendem-se â rua Sct_

Selembro 53 " Centro riiilatclico".
(360 S) J

rpOMA-SE roupa
X mar dc (amiltia
piru' n, 157.

;iara
c de

T;

lavar c engom-
pensão; rua Ita*

(3343 S) J
^APIiTES, cortinas, pinturas a oleo e

tnovetS de residências ou escriptorio-!.
Cumpram-se em bom estado, na rua da
Alíai-.ilega i>4. J. J. Martins. («3.193 S) M

TOM 
A* SE uma ou dua-3 creanças para

criar com carinho, cm casa de peque-
ua família, por módico preço; na rua
Tono Caetano u. 215, esquina Senador Eu-
zebio. (2845 S)J

TT1M guarda-livros habilitado, tendo a!|-
•U guma-3 horas disponíveis, acceita pe-

quenas escripta.*; dc casa? commerciaes.
Cartas para o "Correio da Mahbã", a A.
Sanlos. (4155 S)R

UJI^.

GATHARRG OOS PHLÉES
Cnrn raiiitln enm o

PEITORAL DE MA1UXFI0
Kua Sete ile Setembro _8G

TITOVEIS usados — Compram-se mobi-ifi. lianos completos, avulsos, objectos
de orle, anti.uidadcs, ornamentações, pianos í\c bons autores, etc.; na rua Sena-dor Dantas n. 45, terreo, com E. lli-
heiro. (o 124 S) S

M 
ODISTA — Confeccionaai-s-e

sob todos os modelos, a preç-
Mme.

andar.
Quedes, rui da

inout-
Carioca, .io.

(4J4'S* S

MOVEIS 
— Compram-se mobilt;

nos, quadros, tapetes, trens dc
roupas dc cama, etc,

_3Ra n. ro.

CURSO 
PROPEDEUTK O — Ewino se-

cundario para preparatórios no Pedro
i I, c\«.ii.cs ve.tibularos e concursos. Am-
bos os se.-0ií. Taxa fixa õ0?: nta da Ca-
rioca n. 77. Telephoncs: official c 85,1,
Centr:;!. ITa aulas particulares. (50:8 S) j

CAIXAS 
dc papelão —- Fazem-se pau

piiarmaeia, per fuma ría-s, ampo, ts. vi-
¦dros^ redondas e outraé; rua t Dr. Carmo
Netto n, ;,-, próximo á avenida Salvador
de Sá. (ti"3 S) J

CURS(in et
cada

SO nocturno de portusue*;, arítít-
íca.# álgebra e íeograpbía, a 5$

matena, o-f 15$ tonas; ri. Cornelio
Christovão, (4-.M4S) ii

CON-STllL-tÇfiI-S, 
reformas dc pre lios,

pequenos reparos e .pintura., pagamen-
to cm prestações; tratar c< m o c jnstrü*
ctor Michaliâki, rua Uniffuayana n. 8; te-
hpbone 5316, 1'rntral. (s?-S) B

rua S. Luiz
(8500 S) I!

«1 fOVEtS — Ali.iirsin-sr, compram-^e cÜX vendem-se na intermediária; rua do
Cattete 29, iclcph. 537, Central. (349 S))

MOCOcom:
estrangeiro com experiência nocommcrcio e conhecendo diversosuliomas, procura empre-jo, é tambem apto

para a contabilidade — N. S. I. nc«laredacção. (.,;'.,' g) j

moça de família e muito socega-
deseja empregar-se cm casa de

tratamento, para cuidar de creanças, jã
crcscidiulias c fazer a costura das'mesmas;
ordenado <io$; cartas pira o escriptorio
deste jornal, a L. E. II. (5019 S) .1

TTMA sénliora muito honesta c de
•U fiança, branca, já cnm edade,

con-
rea, jã cmn çclaüc, com

uma filha crescida, (pie já ajuda, empre-
ga«sc para serviços Unes; entende de cos*
turas e cozinha o trivial mediante peque-
no ordenado; nu da Floresta u. za —
Catumby, '(5517 S) J

TTM penhor so,
XJ ordenado --i

Ot, fitt* ás 11 1k
Piedade.

precisa do uma creada;
S: rua Comes * .Serpa u.
ra?, com o sr. Lopes —

(3167 S* R

TTM moço, acceita procuração de senho-
U ras viuva?, ou de quaesquer outras

pessoas, para recebimentos dc alugueis, de
cas;,s ou dc quaesquer oulro*» negócios;
para o que prestará fiança, em dinheiro,
relativamente ás importâncias nue tiver dc
receber. Cartas á posta restante, L. C. J.

(4307 S) S

e moléstias de
mulher, o DR. H
DE. ANURAl*.*,

cura, corrimentos, hemorrhagias c suípen-
soes; de modo simples, evita a gravideznos casos indicados, fazendo apparecer o
incomniodo, fiem provocar hcmo.rnagia,
tendo como enfermeira mm. lOSEPHI-
NA GAU.1ND0, parteira do" IIn.ir.ital
Clinico de Barcelona; consultas diárias
grátis nos pobres. Acceita clientes em
pen sã o. Consultório c residência: rua do
lavradio 11. m. sobrado. (304 J) S

massagens, etc. Insti-
tttto Physiotlicrapico
tio dr. Gustavo Arm-
brust. Docente da Fa-

culdade. Doenças do 'estômago e inlcs-
lino, nctirasllicnia, arthritismo, obesi-
dade, dialiet-e, etc. De 7 ás 11 da -.112-
nhã. Rua Senador Dantas, 48. 345 J

Creme de Amêndoas —
O legitimo está registrado sob o n. 10.011,
e traz impresso o nome do fabricante
pharmaceutico Sar.tof. Silva, etc.

Indispensável na '.oilettc das damas ele-
gante:. Embelleza o rosto, tirando-lhe ai
rugas e as manchas. Pote *$ooo. Vende,
ss no deposito. Drogaria Pacheco; á rua
<jos Andradas n. 45. (roo- S) R

PARTEIRA A verdadeira
mme. Palmyra

— Com longa pratica, trata tle moles-
tias dc senhoras e suspensão, por uni
processo rápido c garantido. Accei-.a
parturientes etn nua residência, i rua
Cameriuo n. 103. 10.1 .1

PARTEIRA Mine.
Reis,

Francisca
Ia,

fiz apparecer
menstruação pnr
processo tsci_iti«tico e sem dor; trabalhos sarantidas e pre-ços ao alcance dc todos, sem o menor pc.rigo para a saude; traia dc doenças dotitc.-o; r-.-.a General Câmara n. 110. Td.11. 3-3"8, .-.'orle, próximo da avenida Cen.tai. Consultai grátis. (nS <j)

Doenças Cura garantida
(Je « rápida «io

garganta Oa____3i\T_5_.
nariz (fetidez do nariz)

OUVitlOS processo inteiramente
boca «°vo-
Dr, Eurico de Lemos

professor livro dessa espociiili-
ilude na Faculdade dc Medicina
do Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sobrado, das
1,2 ás O da tarde. S 42.4

omciai dárthros, empigens,
eczcnias, friciras,
Biirnas, brotoejns,
etc.; desappa recém

fácil e completamente com o DliUMi-
CURA. (Não é pom.id.-i).. Vende-se em
todas as drogarias do Rio e Nicthcroy.
Deposito geral; Pharmacia Acre, nia
Acre. 3Í*, Tel. Norte 32.3. Prc,o*$ooo.

Maria Montauriol
Os filhos e mais parentes da

fallccida MME. MONTAURIOL
agradecem penhorados ás pessoas
que acompanharam os restos
mortacs dc sua saudosa mãe, e

convidam para assistir á missa de se-
timo dia que pelo descanso eterno dc
sua alma, mandam rezar hoje, sexta-
feira, n do corrente, ás o horas, na
egreja de S. Francisco de Paula.

(¦¦476 A)

Dr. Fernando Pereira
da Silva Confinentino

A viuva, filhos, Renros, nora,
netos do DR. FERNANDO PE-
REIRA DA SILVA -CONTI-
NENTINO, agradecem ás pesso-
as que os acompanharam na dór

profunda causada pelo passamento de
sett idolatrado marido, pae, sogro, avõ.
etc, e convidam a todos os parentes e
amigos para assistir á missa de seaiuo
dia que terá logar hoje, sexta-feira, 11
do corrente, na matriz da Candelária,
ás 10 horas, por alma desse entro que-
rido. CJ445 'O

t

Tenente Mario Maciel

ÍiDr. 

Diogo Gomes Xcrcz e se-
•nhora, dr. Lcovigildo de Carva-
lho e- filhos, Anna -Maciel Neves
e filhos, Lupercina 'Maciel e fi-
llios, convidam a todos os paren-

tes e amigos para assistir á missa de
trigesinío dia que fazem rezar por a.ma
dc seu cunhado, irmão, sobrinho e 1>ri-
mo IMÃIRiI.O IMACIEL amanhã, saliba-
lo, 1* do corrente, na egreja de San-
to Affonso, íis o horas. J. 397-.

D. Maria Antonia de
Souza Prata

Carlos Simões Prata e fillios,
comiidam seus parentes e ami-
gos para assistir á missa dc tri-
gcsinio <lia da morte tle sitasau-
dosa esposa e mãe, quíc será re-

zada amanhã, sabbado, 1* do corrente,
ás 8 i|* horas, no -Sanctitario do Sa-
grado Coração de Mama, do Meyer,
agradecendo antecipadamente, R. 41S0.

í
Francisco de Albu-

querque
Sua familia faiti fcelebrar 11111a-

nhã, sabbado, 12 do corrente, ás
10 Iioras, na egreja de São Fli-an-
•cisco de Paula a missa dc soti-
1110 dia pelo seu eterno descanso,

convidando para esse aoto religioso to-
dos os parentes e amigos do finado,
agradecendo, penhoradissima. J. 4178.

í
Oscar Mariath de

Lemos

f

t
Leonor Marques

Sobral
Lucinio Sobral,»Francisco Mar-

ques Sobral e esposa, Alberto
Marques Sobral, esposa e filhas,
João Marques Sobral (ausente),
esposa e filha, Adriano Soares,

sua esposa Leonor Sobral Soares e fi-
llios. Ernani Sobral, esposa e filho,
Nair Sobral, Nat-halia Sobral, mais pa-
rentes e A. Tlacido Marques & C. agra-
dea-m ás pessoas que os acompanharam
na dilaccranle dõr que sentiram com o
fallccimciut da adorada esposa, mãe,
sogra e avó -LEONOR MARQUES SO-
13RAL e convidam as pessoas de suas
relações para assistir á missa dc seti-
1110 dia, que .por sua alma mandam ce-
lebrar, amanhã, sabbado, 1* do corrente,
no altar-mór da egreja de N. S. do
Carmo, ás 9 i|* horas, pelo quer se
confessam eternamente gratos.

t Manoel Pereira
Antônio Pereira, convida seus

parentes, e amigos para a missa
do setimo dia a eclebrar-se na
egreja de Sant'Anna, ás 8 i|*,
hoje, sexta-feira, 11 d ocorrente.

(.13S0 J)

Maria Augusta de Vi-
Hiena Torres

t

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da Maternidade, irata

das moléstias do titeio c eviu a gra-
videz. Acceita 'parturientes cm pensão
e attende a chamados á qualquer hora.
Tclophoii" 11. 4589, Central, Rua Gi
neral Caldwell 11. a**. S •1/0.

GRAVIDEZ O uso constante
do lleniatoj-cnol de
Alfredo dc Carva-

lho. em ttm calix ás refeições, iem cuja
composição entram a quina, bola, coca,
lacto-pbosphato de cal, pepsina pan-
creatina diastase e glycciina c a me-
lhor garantia á vida do feto e da 11111-
lhcr grávida, pois o Hematogenol, além
de poderoso tônico é digestivo, vende-
sc em todas as pliarmacias c drogarias
do Kio c dos Estados. Depo-ito: io.
Rua Primeiro de Março.

Mme. Maria Josc.
pha, diplomada. r?hfaculdade de Medi.

etna dc Madrid, trata de todas aa doen.
ça* daa senhoras c íai apparecer o ln«
commodo, por procasso acicntifico e sem
dor ne..i o menor perigo para a saude; tra-
6alhos garantido, c ..rc-jo.-* ao alcance de
toilos, Avenida Gomes Freire n. ::, tcle--ibone 11. 3.6-1' Central, consultas grátis.
Em írente ao theatro Republica.

(S 46*2) J

"^¦KNDKM-SK 
gramophones e discos, sem-

>' pre novidades, suecesso. Constituição
n. ifi, Faulhaber & C. -Ji-cos novos a
nS c 3*000. Ü 33?) S

MÉDICOS

TITOVEIS usados em perfeito csI-tI-Vi. vendem-se muito em conta: rua Snlior dos Passar, ns, 14—16. (.no S)

Mr. Edmond 7. ¦_"*"<nan!,1-' A"!-"de "médium" clanvi-dente, disttniruido pelas imprensas l-rasilci-
ra e c-lrinceira pelo ceerto d,ts suas ;>rc-dieües, conlinúa a dar consultas pnra dcí-
cobertas dc qualquer espere; na ma Ge-
i-.cral Camnra 327, sobrado. Mr. Edmond
tem sido freqüentado c admirado por nu-
nicroios clien*.cs ua in_.is alta categoria, a
quem predisse o roubo do '* Muãcu Kacto-
nal", a morte d.i sua irmS d celebre "Ma*
dame Zizina" c outro» acontecimentos no*
laveis. ('a*6 5) S

Clinica de moléstias tias
senhoras e syphilis ~jj; 

J&
tencourt, parteiro, cura os tumores dns
seios e do ventre, as moléstias d.u via?
urinarias, geiiitaes, as metrites, os çom.
mentos uíerinos c voginaei e regular;!-
a menstruaç5o por processo seu. Applica
o 606 c 914, com ou sem injecçio e esta
sem dor, trata a tuberculose e hérnia
(quebradura) sem operação. Consultório
icrfeilamci

Silva 26,
das 10 ás
residencír.:
Consulta.

apparcüiado; rua Rodripo
esquina da rua da Assembléa.
; da tarde. Telephone n. 2.51!'

r. Senador Euzebio- n. 34a•
rratis. (uSi S) J

rklíS. TEIXEITtA COIMUHA
i^.\!!i:i.AIil)l> SIAIirXITO —Ic"'
svpbili.-, vias -.iiii-.nrias e mols. vem
reis do homem c da mulher, 606 e ou.
cün. medica, mol. de creanças; rllii^ Sei
dc Setembro ao», das i ii s i i n l
Tel. 165. ('J' SJ

}'artos. Moléstias dai
Tratamento dos
abortos e suas con-
sciiuecias. dos cor-
rimentos, das coli*
cas utcro-ovaHanas c das regras ir
e prolongadas. Assembléa) 54, das 1
Serviço do dr, redro Magalhães.
i.ooo. Cent.

iares
-3 .3.
Telep,

(8547) I!
¦J*KiJ_a#«HtKr»

ile.fms dos olhos, nariz e oii-
; ¥idBS - O DB. NEVES DA BOCHA-
! membro da Academia úq
\Medicina do Rio de Ja-
\ noí^O; imediao tíie divev-
! sos hospitaes desta ci'
i dtnle, com longa pratica
i no paiz e nos hospitaes' 
de 'Berlim, Viessna^Pafis

f e Londres, dá consultas
| diariamente das 12 às 4
tia tarde? em sua clinica
àAVEBSIDA RIO BRAMCQ
90. Residência Barão
de icarahy $7-Flamengo,

J 
¦'.30

Maria Armandina de Vilhcnrt
Torres. Gastão dc Vilhena Tor-
res, Lucio de Vilhena Torres, Al-
bino de Vilhena Torres, Joacpiim
dc Vilhena Torres e José Gui-

Ilierme Coiitinlio dc Vilhena e lilhos
(afiscntcs). agradecem a todas as pes-
soas que sc dignaram acompanhar <>s
restos mortacs dc sua saudosa mãe, ir-
mã c tia, MARIA AUGUSTA DE VI-
íaHENA TORRES, c de, novo convi-
dam seus parentes c amigos paradas
sistir á missa de 7o dia, que, por sua
alma, será rezada hoje, sexta-feira, n
do corrente, ás 9 horas, na egreja de
S. Francisco de Paula, confessando-se
desde já agradecidos. J "í-t*

nha,
ras,

Maria Ernestina de
Azevedo

(MISSA DE 7° DIA)
José de Azevedo Ferreira e fi

lhos convidam todos os parentes
e amigos para assistirem á missa
que mandam rezar por alma <lc
sua idollrada esposa e mãe, ama-

sabliado, 12 do correnle, ás 9 ho-
na matriz de Santa Rita. (J 3.191

AMANURNfSE iDA -DIRECTORI..
.DOS C0KIÍI3TORIES

Os funcaionarios da _"• secção
do Trafego Postal, profun-a-
miente penalizados com o infaus-
•to passamento de seu compa-
nheiro OSCAR MARIATH DE

Ial.MOS, mandam rezar, hoje, sexta-
feira, 11 do corrente, ás 9 ila horas,
ria egreja do Carmo, iniia_ missa etn
iiiieiu;ão a sua alma, •convidando .para
essu acto religioso todos os parentes
e ,pcssoas de amizade do extineto.

'R- 4-/T-
___B_»o__-3a-_a-K-B-_--B-B--a

Natalie Grimler
Krussmann

Eiiima Krtissiuann e filha. Ef
nestina Turncr Krussmaim e
tFred. C. Turner e filhos, con-
vidam as pessoas de sua ami-
zade para assistir á missa do

trigesinío dia por alma de sua idòla-
tra/Ia mãe, sogra c avó, que mandam
rezar na egreja de Kossa Senhora tio
Parto, amanhã, sabbado, 1* do cor-
rciíte, ás 9 horas. J. 4314'.

f
Coronel Manoel Jacin-

tho cia Silva Pontes

tjoão 

Má Silva Pontes, 1'rcdc»
rico da Costa Meirclles, Stael
Meirclles Pontes, dr. Tito I.iiio

«—¦ Pontes, Georgeta Magalhães Pon-
tes, João Ferreira Guerra, Noc-

mi Pontes Guerra c Maria l.oitrdei
Guerra Pontes, c mais parentes, con-
vidam as pesssoas de amizade para as-
sistir á missa de trigesinío dia, >por ai-
ma de seu idolatrado irmão e ti», coro-
nel MANOEL JACINTHO DA SIIaVA
PONTES, que fazerm celebrar amanhã,
sabbado, 12 do corrente, ás S horas, nu
Mosteiro de S. Bento, por cujo acto dc
caridade se confessam agradecidos,

J 4-MV

Henriqueta Lunghi
Caetano Bellia faz saber ás

pessoas de sua amizade o falle-
cimento de sua esposa I1ENR1-
¦QUETA LUNGIII e convida, *
acompanharem 03 restos mortaes,

que sairão da rua José de Alencar 39.
ás 3 i.a horas da tarde. (S4344)

í
Mme. Maria Montau-

riolt
Conceição da Silva

Castro
•Boaventura da Silva Guima-

rães convida todos os parentes e
amigos para assistir á missa, que
manda rezar por alma de sua
idolatrada mãe, amanhã, sabbado,

12 do corrente, ás 9 horas, na matriz
de Sant'-Anna. (S 4*84

t
Dr. Antônio de Cer-

f

t

Professores e Professoras
TflRAXCEZ -
J. c lá, cm ca

Lições theoricas e pratl*_sa do alumno. Informações
no consultório do cirurgião dentista Syl-
vio Travassos, á rua Chile 27, in, ás se-
gundas, iiiurtas e sextas, das 2 á.« 6 lis.

(136 Sj S

mentes. Largo t!e .*>. Francisco 36 c rua
da (. arioca 52, i° a:itl..r. \'ac a dunürilio.
per preços módicos. táiSj S) J

IXGLEZ, 
francezr, portuguez, aulas e li-

çúcs parttóulares (mctliodo llcrlitz) ;
preço módico; rua da Alfândega n. 19-*.
sobrado. (9lSo S) J

1' 
IÇOES dc allcmão, praticamente; cn-

J s-ina-sc á trav. d.i Soledade n, 21 —
Mattoso. (3*6o Sl S

IIiÇONS 
dc írançais — .Mme. Guion,

J Kua S. José n. Ej, Io andar.
(31-5 S) J

T>ROPBSS0RA lio lincriins, ills-
A liontlo ile nlsuiiias horas, ile
in-iiilifi. neceita iiliiiiinas ile fran-
ce_. inaloz e nllomão; iirei,'os mo-
ilicost rua da Carioca 47, sobrado.

(J 1-15) S

Basaineiitos
vil. :

trata-se com
brevidade,

mesmo sem
ceitidões. ci-

o$. em 34 horas. :.i$, c religioso,
na forma da lei, inventários e justifica-
ções. etc, com Bruno Schegue, á rua Vis-
conde do Rio Branco, 3*, sobrado. To-
dos 05 -"lia?, domingos *- ¦"ffindos. At-
tendem-se a rliatnados .1 qualquer hora.
Telephone 11. ^.5-t*, Central. (S .-,*çiS)

Br. EiJelílliBr
Doenças Uu

mas e cre.
ittças, 1"ms

ifií-ría.!.—
Apparelhot

microícopicos, eleclricos, de illuminação
Tara c:<a;nc3 c tratamento da.-! doenças; ure-
thra, bexiga, rins. recto, intestinos, esto-
tnaíto, etc. — Trai. rápido da gonorrhêã,
syphilis, Iiydroccle. Appl. 606 c 914—R--
•St-.e de Setembro 96, das 3 ás fi—Had.
I.olio .•-¦l. Tel. 1:94- Vila.

AUTOMOVEiS
Xa casa dc penhores á rua 7 de S

tembro. 235, vendem-se dois automóveis
"Berltet" "landatilet). c um "Pope", no-
vos. Pretoi vantajosos. (94*9 JI

D. Maria da Conceição
Marcondes de Mello

(MISSA DE 7° DIA)
Jesuino da Silva Mello, seus

fillios e netos agradecem, penho-
rados a todas as pessoas amiíias
que os visitaram e aos que acom
paiiharaiu o corpo de sua preza

dissima esposa, mãe c avó, D. MARIA
DA COXCKIÇAO MARCONDES DE
MELLO, ao cemitério, e lhes pedem,
otitrosim, para assistir á missa de 7°
dia, que será na egreja da Gloria (lar-
-o do Machado.), ás o 1I2 horas, ama-
nhã, sabbado, 1* do corrente.

João Joaquim No-
gueira

Carolina Nogueira e filhos,
Maria Pinto Nogueira (ausente),
Aíionso Nogueira e familia,
Francisco Nogueira e _ familia,
Antônio Nogueira c familia (au-

sente), José Nogueira e faniilia (ausen-
tes), Rita Nogueira c familia (ausen-
tes), Margarida Nogueira c familia (atí-
sentes), Etclvina Nogueira e familia
(ausentes), José Nery e familia agra-
decera a iodos o- parentes c amigos ipie
os acompanharam na sua dõr, prestan-
do homenagens fúnebres a seu idolatra-
do esposo, pae. filho, irmão c cunhado,
JOÃO JOAQUIM NOGUEIRA, e os
convidam para assistir á missa dc seti-
1110 dia. quo mandam celebrar na egre-
ja dc São Francisco dc Paula, hoje.
sexta-feira, u. ás o horas, antecipando
desde já os agradecimentos aquelles que
a ess: acto comparecerem. íto6 J)

Helena Gonçalves Ko-
j g'ueira
•Seraphim Gonçalves Nostieira,

esposa, filhos c sogra agradecem
profundamente pc-nliorados a io-
das as pessoas tle sua amizade
que tomaram parte c;n sua im-

mensa dôr, visitando-os e acompa.
nliando ao cemitério o corpo dc sua
idolatrada filha, irmã e nela HELENA
GONÇALVES NOGUEIRA. Ou-.rosim,
pedem-lhe o caridoso obséquio de assis-
lirem á missa de 7* -ia, que por sua
alma, será rezada, ás 9 horas, hoje,
sexta-feira, 11 do corrente, na egreja do
Convento do Carmo (L.p.).. M 33*0

queira Lima
Antônio de Barros Cerqueira

Lima, senhora c filhos; Julieta
de Barros -crqc-ira Lima, Arihur
Leite, senhora e filhos (ausen-
tes), a\dalberto de Pinho Sal-

guciro e senhora 1 Lucilia dc Barros
Cerqueira Lima, Álvaro de Barros Cer-
queira Lima (ausente), filhos, genros,
nora e netos <lo pranteado DR. AJM-
TONIO DE CERQUEIRA LI'IA, con-
vidam seus parentes e amigos e do fi-
nado para acompanhar seus restos_ mor-
taes, cujo saimento terá logar hoje, da
rua 24 de Maio 11. 483, para 0 cerni-
terio de S. Francisco Xavier, ás 4 lio-
ras da tarde. (S 4334

D. Isaura Jacobina
Leitão

Pedro Borges Leitão e filhos,
Guilherniina Jacobina, Ernesto
Jacobina c senhora, Edgard Ja-
cobina, senhora e filhos, João
Jacobina, senhora - filhos, Octa-

vio Jacobina, Mario Jacobina e senhora,
Juvenal Eioravanti, senhora e filhos,
Américo Metello e senhora, Henrique
Bonnischcn e senhora, Ricardo dc Sou-
za, senhora e filhos, Pedrina Leitão e
Maria Luiza Neves da Cunha agrade-
cem penhoradissimos ás pessoas que se
dignaram de acompanhar os restos mor-
taes de sua querida esposa, mãe, filha,
irmã, cunhada, tia c amiga, d. ISAURA
JACOBINA LEITÃO c convidam a_ to-
dos os parentes e amigos para assistir
á missa dc setimo dia que, pelo eterno
repouso de sua alma, será celebrada,
amanhã, ás 9 i|' horas, 110 allar-mor
da egreja dc S. Francisco de Paula.

U 4149

Joaquim Lucio Netto
(ACADÊMICO DE DIREITO)

Luiz Lucio Sobrinho c sua fa-
milia mandam celebrar amanhã,
sabbado, ia do corrente, ás 9 ho-
ras, na capclla de N. S. das Uu.
res, cm Cascadura, a missa de

trigesinío dia pelo fallecimento de seu
saudoso filho, JOAQUIM LUCIO NET-
TO. para a qual convidam seus paren-
ics[ e amigos, antecipando eterna gra
ritlâo. K -41 *o

Anna da Conceição
Jansen de Lima No-

vaes
O dr. Carlos Maria de No-

vaes, senhora e filhas, capitão-
tenente João Paiva dc Novaes,
senhora e filhos (ausentes), Syl-
via da Gloria Novaes e Julicta

Galallica de Novaes, enteados de d.
ANNA DA CONCEIÇÃO JANSEN

DE LIMA NOVAES, agradecem
ás pessoas que assistiram ao seu enter-
ramento e convidam nara a missa dc
setimo dia que terá logar amanliã, na
egreja da Cloria, praça Duque de Ca-
xias, ás o horas. 54*9 J

Maria Pimenta da Fonseca con-
vida as pessoas de sua amizade
e da finada sua contramestra,
MARIA MONTAURIOL, para
assistirem á missa dc setimo dia

que, por sua alma, será rezada hoje,
ás 9 1 j- horas, na egreja dc S. Fran-
cisco de Paula. (3395 J?

LUTOS
Cuidado com os intrujõe.
Os proprietários ila Cnsi»
das Fazendas Pretas, ten-
do sabido mio continua 11
exploração do credito do
nonio de sou cstalielcr-l-
mento por parto do indi-
viduos suspeitos, avisam
ao publico do oue a Cnsa
das Fazendas Pretas não
tem intentes do lutos o não
manda seus empresados n
domicilio — som receber

pedido para tal (Im.
Meras exploradoras o tam-'oem suspeitas são anucllai
que so apresentam come
nntls-s contrn-inestrns da
Casa da* Fazendas Pretas.

PEDRO S. OUEIItO/i
& IRMÃO

Tel. O. 191.

VERA
Um inundo de saudades. Não m*

arrependerei nunca. Sou c serei cícriur-
mente o teu — Arf/-o». J 4*3»

f

VENDE-SE
Uma magnifica casa de sobrada,

completamente nova. cin centro de jar-
dim, própria para familia dc tratamen-
to, á rua Salgado Zcnha 54- J 4*'7

"CLUB PARISIENSE"
Avisa-se qu- extraviou-*''* a catlçi-

neta de matricula n. 11.-87.
Rio, 10 agosto 916. J '-'4

PENSÃO
Vcndc-se uma pensão, bem afreg'*;

zada, com quatorze quartos e seis »,-
Ias, e dois bons pateos para I.ivajsns
de roupas, Ver e tratar á rua dl Ca-
rioaca n. 47, sobrado. J 4211

PREDIO
Compra-se tim confortável para pe-

qtiena familia de tratamento ,entre
avenida Ligação e Gloria ou ruas
udjaentes, que fique perto do mar.
Não se acceita intermediários. Prcpov
tas para G. S. Caixa Postal n. 14C5.

(B 4207);

Guimarães &' Fernandes
Encarregam-se de cobranças, papeü

dc casamento, etc.; para iratar no laroj
de S. Franci-co 36. sala 10, i" andar.
Telephone 2770, Norte. J 418^

Garage-Goclielra-Fabrica
Aluga-se uma c

propriedade com

Dulce Hamos Villa
Verde

(FRANCEZA)
Julio Villa Verde c seu filho,

assim como os sogros, cunhados
e sobrinhos da sempre lembrada
(FRANCEZA) convidam os seus

carentes e amigos para assistir á
missa dc irigcfmo dia que, por sua
alma, mandam celebrar amanhã, sabba-
do, 1* do corrente, ás 9 horas, na egre-
jr*. An S. S. Coração de Afaria, á rna
Cardoso, Meyer, sc confessando gratos
a todos mie «participarem desse acto
religioso. R 4151

Leonor Marques
1 Sobral
Umbciina Marques da Cunha e

seu marido Heitor Ribeiro da
Cunha, seus filhos, genros, nó-

<_i ras c netos, convidam 03 demais
¦parentes c amigos da finada sua

irmã, cunhada e tia, LEONOR MAR-
QUES SOBRAL, rara assistir á missa
de 7o dia, que, cm intenção á sua alma.
fazem celebrar amanhã, Babbado, 12 do
corrente, ás 9 lia horas, na egreja de
Nossa Senhora do Carmo, agradecendo
antecipadamente seu compaiccimcnto.

4,4*57 J

ndida c rjraude
imle chácara e

abundância d'agua. Água nascente
S^rve para grande "garage", cocheir»
ou para fabrica, sita :i rua Itapirti, a
poucos minutos do centro da cidade;
informações á rua S. Pedro n. 9, J*"
andar. (B 4206).

PARA DENTISTA!
Offcrecc-se uma boa coílocação para

um dentista numa cidade cm Minas,
cortada por estrada de ferro. Nccessa-
rio 5 :noo$ooo para a compra de uma
casa. Informações: Offertas sob T. K.,
á redacção desle jornal. J 4111

fllllPflüí, __
HLUUHlirüL

Lindas salas mobila.
Rezende 104. bondes á
<trica. Banhos quentes
phones.

as; na rua dl
porta. Luz cie*
e frios. Tcle-

S 911Í

JOGO DO BICHO
Paga-s.- grupo *4: centena, 000: *ui-

lhar, 7:000$, jogo de loo$or.o para ci-
ma, escrever para caixa do Correia
n. (ÍSS, a N. C. S. 3261.

Iagarépagcí
MODISTA

Confcccionam-se vestidos -por q-.-.a)-
quer figurino. Preços módicos. Attende
á chamados; rua Albano. iS_. S. 10-7.
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1| Pharmacia e drogaria
Kpjk. Vende-se, _m um dos melhores pon-
Rj... *W <1° centro da cidade, eom optimo
_WS$.:'--. «oitimento, e as formulas da casa, to-
BBfil das já bem conhecidas. Condições e
Bf-Sj.' motivos se dirá aos pretendentes; t_.
Bí. ta-se com o sr. Calvão, rua Uruguaya-
Ei.£)-. lia, 119, pliarmacia. S. 3257.

DINHEIRO SEM COMMISSÃO 
"

|> CASA
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ÜOKRBK. DA MANHA - ___xta-fei_a, 11 de Agosto de 1916

jBB gj crise.
_D_ar m KBiffa,

Apezar... 11. Mo!
_

39500
5$ -
8$e9$ -
99 - -
9$© lof —

16$ a 20$—
169 - -
189 - -
209 - —
30$ - -
259 - —
459 - -
559 - —

— Especiaes paletots de mousaeline, para barbeiro oa es «rtptorio— 1 boa calça de brim escuro.
Superiores calças de brins pardo, branco e listrado.
i esplendida calça de flanella listrada, eom bainha Tirada.
Especiaes paletots de brins pardo, branco e listrado.
Lindas calças de casemira de 1_, padrões inglezes.
1 magnifico terno de brim de linho, para rapaz.
1 optimo costume de brim branco; calça com bainha virada.
i superior paletot de alpaca seda, tale 30$ 11 I
1 bom terno de casemira americana de fantasia.

mesmo terno para creança.
bello terno de casemira de cor, preta ou azul, tecido de 1$

1 soberbo terno decheviot preto, de puríssima lã.
TERMOS de paletot, frack, smooklng, sobre-oaaaoa o oasaoa,

SOB MEDIDA, por preços Inorlvels

INTERIOR m
A ALFAIATARIA GUANABARA envia

amostras e catálogos oom soberbas püo-
togravnras, ensinando o modo facili mo
de qualquer pessoa tirar snas medidas
sem o menor receio de engano.

Pedimos que não confnndam uma casa
séria e de 1» ordem, como a nossa, com
outras sem «stock» e «em escrúpulos.

A GUANABARA é a mais antiga e acre-
ditada casa que vende para fora e assu-
me toda a responsabilidade nas suas
confecções.

Pedidos a Carvalho & Ferreira.
Rua da Carioca, 34 — Rio de Janeiro

____^^^_H e__ ___. ^ íaB

__^_\ _______________ __¦_____!_*" ''**£

AO PUBLICO
O oleo do cabello, em gertl, «aja a

gola dos casacos; pira remover cite
mal basta applioar o Electric Japonez,
que além diato tira toda e qualquer
mancha de oleo, piche, gordura, etc.
Vidro i$5oo. Casa Bazin. A. Cen-
trai 131 e nas perfumaria». (J. 812)

Registradoras e cofres
Vendein-se registradoras National de

20o$ooo para cima, cofres de ioo$ooo
paru cima, diversos fabricantes e com-
pra-se qualquer objecto commercial.
Rua Frei Caneca n. 7 a 11 casa en-
cyclopedica. Telephone 5092 Central.

(1869 S)

V, Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pôde conseguir facilmente,

por aluguel mensal < módico, todos ci
moveis; rua do Riachuelo n. 7, Cm.
Progresso.

TAILLEUR POUR DAMES
Costumes sob medida em boas oasi-

mira. de còr, forro de seda desde i.o$,
vestidos em tafetá qualquer còr a co-
meçar de 140$, feitos sob medida, na
ma 7 de Setembro 191, loja. "Au Pa-
radia". Tel. 5894, Central. J. Pereira
da Silva e Alice Silva. (J 9308)

A ULTIMA HORA
Chegaram os figurinos das ultimas

creações, assim como revistas; nacio-
naes e estrangeiras, livros diversos,
etc, eto. Avenida Rio Branco n. 137,
junto ao cinema Odeon.

Soria a Boffani

GHi! da campanha
Iftt chi tem a virtude d* tornar 1

fali* __aa, rosai» t tini»; «viu w st*
pinho», mancha», rugaj, «tc. Exceliente
oa» doenças do» rim, bexiga • urina» «
¦limin» e evit* o ácido urico. A' venda
tn todos irmanai confeitaria, e pharma*ei*.. Depositário! P»dro Martint, nia 11
de Maio n. 13. (J 7480)

PALACETE 
'

Aluga-se o grande palaceíe da rtíf,
Haddock Lobo 135, tem grandes .snlas,
bons ouartos, copa, cozinha, banlieiro
d'agua quente, esplendido banheiro de
natação, garage e grande chac:ira..
Pôde ser visto das 3 is 5 _u, traia-st*
bo próprio predio. (B. 3435)'

ODSO
HOJE - ESSGI3GA

___
Corrip-tnl-iia. Ci__et__a,tog;ra,pliica.

_Br.a__ileir*a,

INI - HOJE
Quando appareee o norao admirável da grande artista, outrus se eclipsam, e assim hontem aconteceu — Os nossos salões contaram com o

que ha de mais lino, de mais elegante o de muis Intellectuàl cio Rio de Janeira — 1. assim que vencemos
Franciscaj Bertini a excelsa-deusa tia arte, a linda mulher que encanta, no film

I3__
J)rama que é um primor — Itomance delicado em que a AKTE so allia ao BELLO em um osculo cujo cieiar como que leva longe até aos

cóos um nome que vibra e faz vibrar, em harmonia divina : FRANCISCA BERTINI...

B este maravilhoso programma se completa oom

O _X_ __Vefí?:ro Um romance policial de gênero todo novo —
A mulher heróica que se bate contra _ QUA-
DRILHA MYSTERIOSA — Um drama dese-
ducç&o em que ha scenas magnificas pela sua
sensação, pelo sou intrincado enredo.

Interpretes: Mme. Valentini Pctitemr, Paulo Manson-FUm <_au mon t-Parls

SEGUNDA-FEIRA
DAQTJI _%. 3

Ainda nm NOME qne embriaga e extasia,
Ainda nma artista qne o publico adora,A--u<s uuin ui iisiii qu» o paoiico aaora,

LYDA BORELLI
treüa mundial da cinematographia,que ainda ha pouco no»upcial, no fllm que é superior a tudo

quanto se tem ideàlisado:

f-*>¦¦ i"

¦• ¦ mmW*^L ___9%M#r^ ._—¦__¦_. •
* estrella mundial da cinematographia,que ainda ha pouco nos deua Marcha _it.pc.al, no fllm que é superior a tudo

quanto se tem ideàlisado:A FALENA
Raramente, mui raramente, se encontrará nas telas trabalhoegual, trabalho que se lhe approxime — FALENA 6 um Rimflaquelles que, sem receio de errar, se po'de dizer que não appare-cem meia duzia no anno. E note-se que, assim mesmo, esta meiaduzia de trabalhos que apparecem em um anno, pertence sempreao ODEON.,. lll

.articular empresta dir.atamenle
tem oommissão, ao juro annual df
lo o|o, qualquer quantia tob solida-
nrantias dr predios bem localizados.
Çom _ sr. Leonardo, i rua Sete de
Setembro n. 130. J. 1.70.

Accumuladores de automóveis
Compram-ie velhos e imprestáveis

somente americanos, - rua Carioca, 40.
(* 330

Vende-se uma, ..3. rua S. Paulo, lo-

Í_ar 
salubcrrimo. com 4 quartos, 3 sa-

as, copa, cozinha, dispensa, banheiro,
eom banheira com anua quente e fria,
W. C. com todo preceito de hygiene,
em centro de terreno com jardim na
frente e dos lados com varanda e quin-
tal, todo illuminado a luz electrica por
35 contos. Trata-se com o sr. Abilio,
rua Vinte e Quatro de Maio ti. 306,
E. Sampaio. (R 3*».)

Theatro Municipal
SOCIEDADE DE CONCERTOS SYM-

PHONICOS
AMANHA |- — AMANHA

Sabbado, ia de agosto
A'S 16 HORAS

CONCERTO -
Grande orchestra sob a regência do maei-

tro FRANCISCO BRAGA
PROGRAMMA:

I — Symphonia em Li Maior—(VII) •_
Beethoren

a) — Poço eustemito. Vivace.
b) — Allegretto.
c) — Presto. Assi meno presto.
d) — Allegro con brio.

II — Nostalgia.... O» AudiçSo) -
G. Russo

Andante pathetic. paia violoncello e or-
chestra, em estylo symphonico — (Solista!
Oswaldo Allioni). _•
III — Bailado de Henrique VIII ••

Stint-Saais
a) — IntroduccSo. Entrada dos ClanJ.
b) — Idyllio Éscosaez.
c) — Dansa de Gipsy.
d) — Giga e Final.
Presos de logares: —• Fnias, _s$; ca-

marotes de 11* ordem, ao$; ditos de a* or-
dem, !5$! fauteuils, 5.i baleio (i« fila),
3$: baleio (»» fila), a.i geraes, itoso.

Billietes 4 venda na casa Arthur Napo*
leão, avenida Rio Branco, (J 4*58)

Cinema-The atro S» José
Empresa Paschoal Segreto

Companhia Molasso
Dramas, Comédias, Musicas e Grandes bailados — Director da orchestra —

MAESTRO MANEI-LA, c da qual faz parle a primeira bailarina
. ANA KRBMSER

HOJE 3 SESSÕES HOJE As 7, ás 8 3.4 e 10 \\l
PRIMEIRA SESSÃO

O drama mimico em uni acto e dois quodros, original de G. MOLASSO, mu-
sica do maestro HENR_ HOFFMANN

Amor d'Apache
e ATTRACÇOES

segunda skssao^.- a . SONAMBULA . e attracçoes
TERCEIRA SESSÃO — O DRAMA

AMOR D'APACHE e attracçoes
A. «essófa principiario sempre pela exhibição de "films" das mais reputadas

fabricos. PREÇOS POPULARES
SABBADO — A pantomima — UMA NOITE EM TABARIN — ornada de

musica e bailados.
Nos theatros S. José, S. Pedro, Carlos Gomes e Maison Moderne, haverá ma-

tiaée aos domingos, is 2 i|_. (-133 .

PATHE J

DOXJ(|

_!__-__--— ——-

CINEMA ÍRIS
UM

O
Grande romance policial

EMPRESA
J. Cruz Junior

Rua dá Carioca, 49 e 51
nn TÜ Uma nota trlamplial, pelo prognunn. soberbo T-TO.T _¦_.ULVJü Hà e pelaa enchente, aloançadas ixvu 

-H
_________________ EM MATINÊ' E SOIRBB *-

PROGRAMMA COM a FILMS DE ARTE — UM ESPECTACULO DE 10 PARTES SENSACIONAES

da ESMERALDA
O mais soberbo enredo, as mais admiráveis aventuras — 5 PARTES, da Fabrica D'LUXO

O DR. NORTON
. << AL..»..:. _. ..~ „._'._>> — Drama poderoso — Scenas emocionantes — Romance de amor

OU "AbnegaçaO de Um medlCO e de-__r •_ Film o_t_irâ-.-l da grande labrlca - UN1VKRSAL,
Q_ min_o f_ iro — Estl* empresa promette aos seus frequentadores — UM ESPECTACULO _ SEM -_EOUAL-—
OCgUnUd-IClId Uma maravilha da Cinematographia moderna. J_ SERPENTE

6 actos monumentaes — í actos estupendos — Posados pela lubrica fascina^. ]uxurjosa a incendiaria do íilm
THBPA BARA.

NÃO SE ESQUEÇAM ! E" na próxima Quinta-feira, dia 17 o inicio da exhibição do estupendo fllm, do
mn_B.t_so A cril UA l_A PID_-_i Drama policial-Enredo de aventurua-Romance

trabalho A FILMA DO UlnüU - estupenSo. Trabalho em 15 series da fabrica
Universal em qne tomam parte Grace Ounard — Francis Ford — Rolleaux

Os heroes da "Moeda Quebrada" R 4343

Theatro Municipal
Concessionário ¦¦ W. MÒÜCHÍ

HOJE
Sexta-feira, 11 de Agosito

A's 9 horas da noite
_• CONFERÊNCIA. DE

Mr. Jean François
Fonson

sobre o thema
•^'«Ce-qne j'ai vu qnand les
állémandes sont entres,
dans Bruxelles".

Preços das localidades
Frizase camarotes de _•, 30$;

Camarotes de 2-, 15^000; Poltro-
nas, 5|J0O0; Balcões, 3ÍO0O; Ga-
lerias, _$000.

Os bilhetes acham-se á venda
na Oasa Arthur Napoleão,
Av. Rio Branco, 122. R 4154

. _~ _—*_ ________sa_em__________Ei2--WE!riVtt2ffl^

rpÃÍ_AOE TM______f___________\ lCIRCO Plbi-RREJ
- BEOcTEI -

Sexta-feira 11 de Agosto de 1916
Grande funeolo de moda

espcci:itine;itt* dedicada ús dtstínctas fami-
lias nua muram na Tijuca.

grandiosíprogramma
Scri apresentado o esiiknJiJo número

The Qlympian troupe
nas suas poses plásticas dos tempos antigos
|Í> Neron Spartago, César e da actualidade,

Btrca do trabalho intitulado A TKAX-
CA, d_ muito mérito.

0 TANGO AR.IÍNTINO, tal qual sc
dnnsa nos maís distinetos sa!5cs dc Paris
<_ Jlucnos Aires.

'|'oilii_ devem assistir a esta esplendida
.íuneção. (,35i)

Grande Companhia Italiana de Operetas, organisada e dirigida pelo Cav. Ettore Yitale
HOJE # ___u»S O 3T4 OLEIi IXOit© % _E_COJ_E3

9* RECITA DE ASSIGNATURA.
i« represcntaçío .da opereta cm tres actos, de Carlos Vizzo{3, musica de F. Albani '

Collete Frappart.
Servira, indiana.
Sarabul, indiana
Ni*;
Fripoti.

, PINA GIOANA
. Maria Gioana

. Angelina Rubile
ÍTALO BERTINI

Cario Ciprandl

PERSONAGENS
Hobbs Pompco Pompei
Jatíard  . Ângelo Cayestin
Amélia A. Giordani
Blonche G. P.wi
Renata ...... A. Pohzzi
Diana E. Doré
lOlga E, Guerra

Nefll ãtto Gavotte direita dal Coreograpbo Constantino Romano, e seguita dal corpo di bailo in nnione alie r e
Baillerina OVIDIA VITTORINA aglus

Maestro concert. e direltore d'orchestra LUIGI ROIG

Melanie,
Duprag.
iRaul. . .
Frontac.
Battieta..
Filippo..
Catone..

,- G. de Pietro
, I. Prestipino

. . I_ Gottardi
. . E. Raggi

. . E. Biz-arri
. F. Gottardi

._. Merli

Amanhã -
Brevemente

DANS A RI NA DBSOALÇV.
— CHAMPAGNE CLUB — 2--feira, 14- recita da actriz Pina Gioana

__S_E__3____SK_!

O TEMPLO DAS CBLBBRIDADBS
U/~\ T _7 Apresentação _Jf\ Ff7
ri\J\}£j sensaolonal flV/UEl

0 maior drama realista deste anno i <.ifA Tiii'l..lh_<_ í.q VIÀ*"O melhor trabalho mimioo dos dois fa. IlU 1 Ul UII 11(1 U Ud ? 111(1moaos artistas _ 

E. Ghione e Bella Hesperia 1 ^^°actos de grande arte gs
Seis actos de profundo estudo da psyco- ___^S^^ Edição 1916 Cesar Film

logia e dos costumes dos

APACHES RUBROS
* A trindade: Za-La-Mort—
Casque D'Or—Za-La-Yie

Almas tenebrosas
év_ -'A .*,;•.

HMIllll__l«„ll_iHUI im

Francesca Bertini
SfiGl)HDA-r_RA

i

0 Pathé
¦ir-'" eó cxhibe as ultimas crea-

ções da famosa rainha do
silencio Francesca Bertini,

editadas com çr&ncres metragens este anno pela Cesar Films
Pelas toilettes, pelos assumptos, pela perfeição artística es-tas obras primas são inconfundíveis com os primeiros e pe-
quenos assumptos, posados annos atrás pela mesma artista
em outras fabricas no inicio de sua carreira cinematogra-
phica.

J_s________s__j_____a_

CINEMA AVENIDA

i SSF* Hoje o grande triunvirato apache im-
pera e applaudireis

GHIONE... HESPERIA... ZAMBUCIM

Luxo c
conforto

Emprosa Darlot & C—Ave-
nida Rio Branco, 151 e 153

Flores c
£_Ieganci.i

HOJE HOJE.

g V_ngan.ça Trágica
Ura drama am 5 actos cujo enredo prende, fascina,emociona, empolga e arrebata

Uma pagina da vida social IA doce e humilde felicidade de um lardesfeita pela audácia de um milh onario, que não alcança os seus intui-tos criminosos, pois o alvo de sua cubiça prefere a morte, a deshonr,.buscando no renianso das águas do mar, o túmulo para o seu corpo in-tacto ns seducçues... depois as long as vigílias de uma alma sedenta de vin-
ganga ;i procura do usurpador de sua felicidade. Os longos annos dccalma apparento. O estado lalente.de uma alma enfurecida. A subiiaexplosão do ódio. A realização da ambicionada vingança- a vingançatrágica — eis em resumo o enredo do drama. R .341

O Cinema Avenida - JDlejfaucia o conforto

Theatro Republica
Avenida Gomes Fieirc 8o. Tel. .',"i, Cent.
GRANDE COMPANHIA ISRAELITA

H. STARR
, Administração de MARCO STRE1T

Secretario I. FREIMAN¦ PI5IMEIRAS Rr.PRHSENTAÇÕES
Brilhante desculpei.... do í" actor li•

r»el Finguelbci g e da 1" uctriz EVA PO-
J.ANSKY.

Grande suecesso de ALBERTINA SIF-
SER c de Keinik Silberberg.
TRIUMPHO COMPLETO DE TODA A

COMPANHIA

Hoje - s«£tf. _'e ..i.e 
- Hoje

EÍKALE MOSIG
(C.I..TKO R.WniDO)

Comedia cm 4 acto?, do escriptor ís-
raelita A. SCHUMER, Prol.iRonista: a i*
tetriz ALBERTINA SIFSER"c o sr. Kei-
hik SilberberR.

O espcctaculo começ-rá ás 8 4I5 em
ponto.

l.ilhetes á venda n-i Universal Navig-t-
fcion Company — Máximo- Mor i.i — Ave*
nic ¦ Rto Branco n. 13. Teleph. i.6_o —
Ní>:'e. I ÍÍ 42Q1 .

__wwii_A___*__»r»!__!'ii'i'it_gib__ji__? S^-<^^-«^^B>4S^^^^^_.^Bt»4sg^-<41^xs^»-4B^ _ , -——^^_;-_-Ki ,..._....^ i ¦

^^^~_^_ '"" "' 123L_SÍ__ _ St

_Y mestre: Onde está o gato ?
quem quizer eabel-o, vá logo á noite ao

THEATRO CARLOS GOMES
porque a grande Companhia de Sessões do Éden

Tlieatro, de Lisboa, lhe explicará, na reyista-fantasia
___8__C_____.B--____^^

O DIABO I
QUATRO I

_5E___5SE_________)____&__w_mmwMmmsm
Que vae th. scena nas

2 - SESSÕES -2 As 7 3T4 o 93i4
o que quer dizer

4349) O' MESTREi OHPE ESTA' O CATO?
_3BgagB_--agaasB_SB_-__-i

THEATRO S. PEDRO - EM-F-t-B-SA
PASCHOAL

8B(_RBTO
Companhia dan estreitas mundiaes

HERMAN-LA FOLLETTE-RUSH L1NG TOY
HOJE "- _3 sessões * .___'s 7 3f__ e O 3-[__ --- HOJX3

ÚLTIMOS — OSPKOTACH-LOS - UI.Tl-.iOS
O grande snooesso do dia — Todas as noites novidades

q-_.ai_a.c3Le acontecimento !
Números novos

Reappnrição do celebre magioo ehínez
__?XJS_._E3: X_IT>JC3- TOY

HOJE oom programma nunoa visto, variado e Interessante HOJE.Multa Etit/tenç, e_o (Assombroso 1 (
O Proí. Hermin, com um _choqii-.electrico calculado, á vista do publico, fará adormecer um cavalheiro, que durante

24 horas, ec consenrará adormecido, deitado cm uma cama, no f-aguio do theatro, para ser visto o observado pelo pttblito.Na segunda sessão de HOJE — o Prof, Herman, em presença dos espectadores e depois de examinado por quem qtiei-ra fatel-o, despertará o paciente, submettido a tão asaombro-sa prova.Não se Irata de liypnotismo o» magnetismo, mais .ómente de applicação da electricidade calculada.
A CAMA PARA ESTA EXPERIÊNCIA FOI GENTILMENTE CEDIDA PELA — "A MOBILIADORA", A' RUA

DE S. JOSÉ' 70 E 72
PreCO _: —¦ ^ri"8' IJíl camarotes de i", 10. ; camarotes de 2', 6$; distinetis, j?j poltronas de 1*, -$; poltronas de

2*, 1$; galerias nobras, 1$; e geram, $500. Ko« tlieitroí S. Jos-, S. Pedro, Carlos Gomes e Maison Mo-
derne. Iiaverá matinée aos domingo!, ás 2 il^. (S 4338)

TMEA.TRO RECREIO OH____________S

COMPANHIA ALEXAHDKE AZEVEDO

KSJE - A-s S ..[4 Espcctaculo completo A's 8 3i4u- HOJE
Rícita ilo maestro LUIZ FII.GUEIRAS

,c,\ rcprcâcí!tação . i ' ... c *;." de Octavio I\..ngcl
w*. <_'.•'¦--. ..*-.-_ '¦'>çt^-. e. "Ti __¦ *fT>r« u___ "_!__ _si gM TKzmm

• ÍI,
•'. tomam parle o? _t-t___s. Cr_ mikla d'OUvc;rn, Medina de Souza, Adria*

na _£ íicrcnlia. Leopoldo Fróes, Ferreira dc Souza, Alexandre Azevedo, Alberto
Ch ra, Henrique Alvc., J.uiz Soares ç Salles Ribeiro.

!.e,irc.cntaç_n i!a liu(Hss:ma comedia da A. (..pu-., traihicçSo dc João Luso

#v

v^ HEs*»
%r4

/ __^!*^'*\ un ir___^___S. S_M2__\ nuJt —

binem mm **** G"'o*,

k iiPfíâ DiiiinoiíiiiÀDiÂ

GRANDE SUCCESO DA COMPANHIA
Cremilda d'01ivelraProtagonista

jEí_
Amanhã, as 7 i|_ ejj!i — A LINDA FUNCCIONARIA.
Segunda*<feira- — O r ÁGUIA, o maior suecesso tlieatr... do tinHo — Em ensaios,

r» tstría da octriz Jíidlth ie Mello—A TIÇAOSINHO, (Lt boniicur soas Ia¦'-i)..^fí.<ntli __ Maicenaria Braiileir». , (B 4315).

%>— 4'Otns P'

PREDOMINANTE PROGRAMMA — HOJE
O maior assombro tia oiioca. I o grande e eloqüente

drama piyclilco

Iman T@nebros
7 netos maglstraes, pela Tiber Film, de Koma
O quaternário cia arte oinemátographic-i transfor
mado na quadrilha do crime, que diBtrlbuirá ao

nosso publico, as mais profundas emoções

DESCREVERA' - A vida intima dos antros : Os amores des-
medido. *-Os delictos—A indomita corp-çem dos apaches—A
Olha do Iodo e do vicio transformada em estrella theatral —Os
bastidores — O luxo daa mundanas — A perversão dos costu-
mes— A csychologia de uma mulher — O predomínio do am-

as

*^%fi_!S_^

^.Sj^iiLpf
biente — Os caprichos — O triumpho de «Za-La-Mort» — A puriflca.ao ae dus almas decahidas pelo amor. Tendo presente os vulgos d.Casque d Or — «Z.La.Mort» — Za-La-Vie» o Farafui», Completa o progriimma o magi *- " ._.... ... _ o _ _
TECTOR—Interprete
PARIS. Quinta-feira

. <¦-- ... _„istral drama d;i Gloria fllm, ém 3 actos-0 PEQUKNO PRO-o grande artista MAR1S ANSONIA. COMO EXTRA NA MATINE'E — O lindo e mimoso fllm infantll-BEBE' VEM DEO sensaci onal drama maritlmo em 4 longos actos—O NAUFRÁGIO DO iORENOCO». ..«*^_i-

¦_n.l__iHI_íflil_i.:»>;W> ^Dili-íiy-SíiiiaCIIIBiliiatílIlHIliBIK;!.:a&aWi__!KSHfr_i.__t:

CInEMÂ IPSàL
2a FEIRA

Dominando as platéas, colherá applausos e iouros aconsagrada
Deusa, do Silencio !

!í .... 

'i c,ue -"ascinar*i ° nosso pu- I
__í__^^*^^__!S- b'ico nos *ranS(33 de arte I
__T 

' "^V P"ra e genuína, conlidos no i

,<_______ H_l__k\ ¦'I n fi_.. _._____ 3

S snmptuosos actos pela |
TIB£R-FIL_^S I

Soberbo e inimitável trabalho que evidencia o grão dc I§ perfeição a que attingiu a excelsa arlista, durante a suu §
I carreira de 1910 até 1910, |
<WIB«_nKR^


