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EXPEDIENTE
A serviço desta folha Tiniam,

proscnlemcnto, os nossos repre-
sontautes Pwlro Baptls.a.dn.SUv».
Luiz de Mattos Neves e J_oii.ei ço
Plácido Cauipozana. O primeiro
encontra-so no Estado do Kio, o

So em Minas o# tamboni no

Estado do Hio. o o terce" O; nos
wctn.iíiQ do Norte da Hepuulica.Er„ra 

esses nossos auxiliares pe-
dimos a boa vontado dos nossos
ainiííos o iisslirnantçs

_* Km Petropolis, 6 vendedor
«lo "Correio da Manhã" o sr. Fran-
cisco SiU('.ovo.

I SiH,"
OA MISÉRIA

'Oohtinúíi subiu .o dc preço a carne

de vacca, fresca. Em S. Diogo pede-
se já 6So réis por kilo, a que cor-

responde, correntemente, 88o réis nos

nçoiigiies.
A que é devida esta alta? Allega-

se que os exportadores de carnes

frigori ficadas, arrebanhando todo o

gado que encontram nas feiras, ele-

vam o preço a taes alturas que o

consumidor da capital ou terá de

abolir o uso da carne fresca, ou ha
du pagai-a por preços exorbitantes,
ainda maiores do que aclualmcnte.

J-Ia precisamente uni anno, o preço
mais alto om S. Diogo 'foi de 470
réis, a que correspondia o dc 670 nos
açoiigues. Estamos, pois, em íace de

um augmento de 210 réis por kilo dc

carne.
iNão se trata de alimento de luxo,

facilmente substitiiivcl. como é por
toda a gente sabido. Tara a carne
verde tinham appellado quantos, .per-
seguidos pela carestia do xarque,
modificavam os seus alimentos tle
fôrma a que elles ptttlcsstím, melhor
viu pcor, caber dentro dos limitados
orçamentos. Mas, com a carestia da
carne verde, c com a alta do xarque,

que dos 800 ou 900 réis communs,
ainda ha seis annos, subiu para 1S.00
e l$6oo, conforme as qualidades, a
alimentação das classes pobres con-
verteu-se ntím problema de bem dif-
ficil solução!

Dcmo-nos ltontam ao trabalho de
analysar um livro de compras de
unia casa dc familia, que faz as suas
requisições qtiin.enalnieute e paga a
dinheiro, isto é, invariavelmente não
compra fiado. Essa familia registra
normalmente as suas despesas, afim
dc r.s limitar em rigor á receita obti-
da pelo trabalho do seu chefe, e não
compra fiado precisamente para
obter melhores condições de mer-
Cii.lo.

Confrontámos os preços dc alguns
artigos, nos últimos quatro annos,
em referencia ao dia 31 dc maio de
cada turno, e organizámos o seguin-
tc quadro, que deve offerecer 'bastai,
le interesse aos nossos leitores:

1916

5900
$700
Ç4*lo

l$Soo
$400
2S0O0
IS6OO
I$20l)

I$í)0O
.,..0
$3.0
f|lPO_2°
.600

iSnoo
i$5üo
-$400

$51)0
ÇOüo

$600
iXão procurámos alargar o quadro

que ahi fica, incluindo nelle generos
que poderiam ser considerados como
luxuosos, ainda que na verdade não
o são. Limitámo-nos a coilecetonar
preços de artigos dc consumo trivial
c quotidiano, e por ellcs se verifica
o seguinte:

O assucar custa presentemente
más cincoenta por cento do que em
1013; o arroz de Igmipc, mais qua-
renla por ccnlo; o alc.iol, mais oi-
lenta e tres por cento; a banha de
Itajahy, mais doze por ccnlo; o ba-
callíáo, iwaií cento por cento; a carne
secca, mais vinte c tres por cento;
as cebolas, unais cincoenta por cento;
as ervilhas partidas, muis sessenta
por cento; o feijão prelo, mais treze
pnr cento; o kerozene, mais ccnlo
por cento; >i macarrão, mais ciucoen-
ta por cento; o óleo dc col/;*.,
mais sessenta c seis por ccnlo; o sa-
hão, mais cincoenta por ccnlo; os
aliais, mmV rcillo por cenlo; o anil,
ir.nis oitenta c seis pr-r ccnlo; a po-
.'assa, mais cenlo por cento; o sal
fino, em pequenos saccos, mais cin-
ceei:!,: por cento.

iComo já dissemos, trata-se de pre-
i_os dc compra, a dinheiro, por fami-

ia que faz o jcu abastecimento por
Imito c qttc, não estando presa á ga-
veta do commerciante, pódc comprar
**n;!c quizer e om!. mais 'barato l!ic
venderem. Ain ila assim, a verba
paga a maior, comparattv.umcittc com
(. auno dc 111,!, ê, como ficou dc-
mottstrado, exorbitante. Por aqui é
possivel agora ajuizar do preço por

da vida fique limitada ao quadro que
organizámos e que os leitores já vi-

ram. Agora mesmo chegam á nos-a

banca de trabalho as informações
officiaes, com as cotações de deter-

minados generos de producção nacio-

nal. Por cilas se vê que o assucar,

que cm 31 de maio era vendido, com

a categoria dc Ia sorte, nos arma-

zens e vendas, pelo preço de 720 réis

o kilo, «ra cotado no dia 5 do cor-

rente, Por atacado, pelos preços de:

760 réis a primeira sorte e 740 a se-

gtinda! O assaicar vae, pois, soffrcr

immediatamente maior carestia.
O arroz nacional mantém os Ines-

mos preços altos e o estrangeiro

|cst_ a 866 réis o kilo. Em todos os

mais gêneros, ou os preços se man-

têm, com pequenas alternativas, ou

a tendência é para maior alta.
iComo sc vê, é gravíssima a situa-

ção econoirnica; não são necessários

torneios de rhetorica para fazer essa

demonstração. E' suHicientc enfilei-

rar algarismos c expol-os aos olhos

do publico, para que a verdade sur.i

clara c nítida. A questão é que os

algarismos sejam exactos, e aquelles

de que nos utilizámos não poderão
ser contestados. Pois bem: é numa

situação destas, assim grave, assim

terrível, determinando a mais justa
exacerbação dos espíritos, que o go-
verno pretende elevar os impostos

em ouro, de 40 para 65 fo, e crear

a taxa de 10 % sobre os transportes!

Esses aggravamentos determinarão,
no mínimo, o acerescimo de 20 %
nos preços de todas as mercadorias,

estrangeiras, ou nacionaes, pois estas

passarão a 'fazer, necessariamente,
maiores exigências aos consumido-
res, á sombra tias exigências que o

fisco fizer aos importadores.
E ahi está como tudo isto caminha

para uma dessas bem conhecidas si-

tuações que a historia usa registrar

I pela gravidade que encerram e pelos
cffeitos que produzem...

Gêneros 1913 19:4 1915
Assucar. kd, $..H.t $.,60 $460
•Arroz HgU-lia.k, ?74U $700 $060" lg_u"pe,k. S.."" S«:tío $600
Álcool, garrafa $..*.o $280 $240
üniih.i de Ita-

í.il.y. í:'1.. i$6oo iS-íoo 1S400
Ila tatus, k". $4uu $400 ?,.oo
I.acalháo, k". 1S000 15000 2Juoo
Carne sécca, lc" iS.too \%,\zo i?.,2o
Cebolas, k", ÇÜoo i?ouo iÇouu
Krvilha parti-¦da, k°. . i$ooo I$ooo i$*ioo
Farinha, k". $(-.o $400 $^Gü
feijão iprcí o, k0. S300 fàfio $500" branco, k". $500 $.*Cj .680
Kero?.c..Ci g". $160 $i8u S200
Macarrão, k". $401) $400 $Coo
Olco <le Colza,

p.irrafa . S600 $600 $700
Sabáo, páo. i$ooo i$ooü .$400
Alhos, i|2 rest. $700 $;cjo 1S000
Anil pacote ..l»o ¥.100 S500
1'otassa, k". $,.oo Çjou $500
Sal, fino. cm

saccos. . $400 $400 $500

que todos esses arlii serão pagos
pelas pessoas que tem do comprar
dia a pÍki c pouco a pouco, ou p.i-
pando o que comprarem, ou vivendo
liado. 15 nâo se imagine que os com-
incrciautcs cxploralm o povo c qu?
seja dos varejistas que parta n*t_
constante carestia dos alimentos. Na
nossa capital ha cinco ou seis mil
casas tle varejo, cm permanente con-
correncia umas com as outras, dc
sorte que os preços dc venda ootteo

aqueexcetietn os dc grosso, islo
les pelos quacs os 'pequenos commer-
cianles fazem os seus sortimentos.

e\ miséria que sc generaliza, que
*e alastra, qne invade todos os lares
c acabará por conduzir a todas ns
allucinaçõcs, ?xplica-se pelos factos
que nanamos, e que são a expressão
rigorosa da verdade.

E não k supponha aue a carestia

O PRIMO JÜCA
<0. casos mesmo os mais negros

coslitmam proporcionar aspectos di-
vertidas.

ii' o qne se dá agora com a Ire-
metida complicação politica >de Matto
Grosso.

Sabe-se do que proveiu 'essa com-

plicação. Eleito o Sr. Caetano de
Albuquerque presidente daquelle Bs-
lado pelo partido a que sempre per-
tcnoeiti, julgou-se o partido desconsi-
¦derado, logo que o homem determi-
noit o ponto onde acabavam os com-

promissos politicos e onde começa-
vam as responsabilidades do gover-
no. J&m outras palavras, ficou o par-
tido cheio de fúrias, desde o momen-
io cm que adquiriu a ecrtesa de que
o presidente que elegera não seria
um titere, e que, bem ào contrario,
cm ve: de se movimentar por engon-

ços, movia-se o Sr. Caetano, no go-
verno, por gestos próprios e seus.

O fuctoi muilo correnle na historia
de todos os partidos e de todos os

governos no Brasil, deixava, como
se vê, de apresentar qualquer origi-
nali-dadc.

•Mas era preciso que o partido
donde o Sr. Caetano sairá não per-
desse a sua importância como hoste
unida e reunida. Em conseqüência,
imaginou-se um entremeei a Assem-
bléa dc Matto Grosso processaria o
Sr. Caetano . eassar-lhe-ia o mttn-
dato.

Xenlinma das pessoas que se en-
tregam â leilura dos tclegrammas de
imprensa ignora o que se tem passa-
do e o que se vem passando depois
disso. Ameaçado até na sua scgtf
rança individual, o presidente do Es-
tado procura resistir; e os correu-

gionarios que elle tinha liontem, ini-
migos de agora, preparam uma espe-
cie de guerra santa ao rebellado, de

quem, a seguirem as coisas como se
acham, acabarão por desejar a cabe-
ça, mem prato...

Na tribuna da Cantara, nas linhas
iiifkmmadas dos jornaes, em toda
parle, esses factos são objecto duma
critica constante e vehemente; e ha,
cm torno delles, uma impressão, posi-
tivamenlc, de grande tristeza.

'Pois a nota cmivica infallivel de
Iodos os casos negros acaba, no de
Matlo Grosso, de apparecer: diz-se
que eslá sendo tentado um accor-
do...

Accordo?... Para que, sobre
qtte?

Para que o Sr. Caetano se.
afaste, voluntariamente, do poder...

Tndos conhecem a aneednta da
menina que promcttia ao pae casar
com quem clle qui-e.tse, comlanto
que fosse -com o primo Jucá...

Comparando mal, ê o que oceorre
cm Matto Grosso. O partido do Sr.
Ca•tano zanga-se cnm este, ameaca-o
dc processo, prepara-lhe a deposição.
Quando chega o momento emocio-
nanle da coiitcnda, c Iodos os peitos
arfam na espectativa do desenlace,
ns coir.haecntcs fazem um armistício.
_, sem rir, propõem nm accordo: o
Sr. Caclano sairá do governo...

Ora, Ioda a lula política suscitada
pnr esse caso linha como objeclivo o
afastamento do Sr. Cacl.tno do go-
verno de Matlo Grosso. Ccssal-a ott
sitspendcl-a para propor, á guisa de
accordo, precisamente esse afasta-
mento não . uma solução concilia-
toria; é mnngaçào pura ie legitima.

Contei quer qne seja, uma coisa
cremos que pódc ficar fora de duvi-
da: . Sr. Caetano, cm vista da sua
i-íi.T..'.* e do seu physico, não se acha
na situação de ser um bom primo
Jura...

-^-—-*-**B<»»<n.-^>ír_--i--»— .

picos _. Notici.
. Sombi

di;. d'* hontero

O TE-tPO
nebuloso, dcsile pela manhã, o

.•abou em chuva, que. nu-ud»

e impertinente, entrou pela noite a dentro.
Temperatura nesta capital: minima, i7n-8;
máxima, 20°,8.

1 —ra » <¦» » _¦**¦ ' -
HONTEM

Cambio
Phacas qo d|s A' vista

Sobre Londres 13 21I32 i-_5|ií4" Taris  $677 S687n HaniIjurRO. .... $741 $746" Itália — $6.12" Portugal < escudos) — 2,887¦* Buenos Aires (peso
ouro) — ,.$8 _" Nova York. ... — .$065** Hespanha, . , . çSj-í

Extremas :
Caixa matriz, .... 12 ...8 a 1211I16
Dancano 12 -.IS a 12 ii|ití

Café — 9$..oo por arroba, pelo typo 7.
Libras — Sem negócios conhecidos,
Letras do Thesouro — Ao rebate de 8

por cento.
¦ " .-*.i-3_^<_>^aL-i*'1--

flOJE
Rsti de serviço na Repartição Central de

Policia i" deicftado auxiliar.

Na i» pagadoria do Thesouro Nacional
pagam-se as folhas ile diversas pensões da
Marinha c montepio civil da Guerra e dn
Marinha;

Pagam-fíí na Prefeitura as folhas da DÍ*
rectoria Geral de Instrucção c da Biblio-
theca.

Serviço da Kunrii-.no
Exercito — Official de dia_ á gúarniçãó,

capitão João I.. de Souza Vianna; dia ao
quartel-general, sargento Modesto Neii. Uni-
forme. s°.

Brlijada Policial — Superior dc dia, ca-
pitão Mullcr, auxiliado pelo alferes Sabiliò;
dia á Briprnda, alferes Roballo, Uniforme. 2o,

Coft'o dc Bombeiros — »Super or de dia,
tenente Ormhido, auxiliado nelo alferes Sc-
bastião; ronda, tenente Bastos; emergência»
capitão Adelino, Uniforme, 5".

Guarda Civil — Dia á sede central, fiscal
Napoleâo I.eal. auxiliado pelos guardasVasconcellos c No.ninato; ronda geral, fis-
ene.. 1'rancisco Veiga Azevedo Fernandes;
Iíaul Simas, Moreira Maia, Martins Barro-
eo, Gonçalves dc Aimcida c Hermlnio Pi-
nheiro. Uniformei 3"-

Publícn.õcs a pedido
Uma questão dc honorários medico*, tran-

scripção; 0'aula Barbara do Rià Novo. Us
observadores.

A -canto
(Para a carne 'bovina, iposta boje em

consumo nesta capital foram affixados pelos
marchantes no entreposto de S. Diogo, os
preço dc $580 a $6.,o, devendo ser co-
brado ao publico o máximo de Çítao.

Carneiro, i$5oo a ,_$8oa; porco, 1$ c
i$ioo. e vitclia, $600 a $Soo,

 1 ¦.„,MWaa^OH&»B-i"" -¦¦—

Das declarações da secretaria da pre-
sidencia, qne liontem publicámos, resulta,
pelo menos, a confissão dc um esbanja-
mento inútil do dinheiro publico: sem
necessidade alguma, sem unia lei que
exija o estagio dos secretários dc lega-
ção, o dr. Hélio Lobo foi passar dois
mezes em Paris á custa do Thesouro.

Quanto á ajuda de custo para ir de
Paris ao 1'araguay, nega a secretaria
que ella tenha sido paga. Essa nega-
tiva não tem valor, sabido, como é, o
modo irregular e clandestino por que
são feitos os pagamentos desta nattt-
reza. Pcia informação, que temos, foi
a Delegacia Fiscal que pagou ao dr.
Hélio I.obo aquella ajuda dc custo, E
isso coincide com o facto de ter sido
clle nomeado cônsul do Paraguay quan-
do se achava de passeio em Paris.
Conviria, pois, para elucidar este ponto,
uma declaração do delegado fiscal em
Londres.

Negará tambem a secretaria da pre-
sidencia que o secretario do presidente
da Republica houvesse recebido, no dia
13 de abril, no London Bank, por conta
do Ministério do Exterior, 500 libras,
ouro, para despesas reservadas? Quaes
são as despesas reservadas que tem a
secretaria da presidência? Negará, tam-
bem, porventura, a secretaria da presi-
dencia, que os livros do dr. Hélio Lobo
expostos á venda, cm edições de luxo,
sejam impressos na Imprensa Nacional,
ou na Inglaterra, sendo as contas da
impressão pagas pelo Thesouro?

Esmerilhando estas coisas, que não
visam denegrir a reputação de ninguem,
cumprimos apenas o dever de zelar pela
boa applicação dos dinbeiros do povo,
e, com isto, .prestamos um serviço ao

presidente da Republica, abrindo-lhe os
olhos sobre muitas irregularidades que,
de certo, lhe são desconhecidas.

O deputado Cincinato Braga esteve
hontem, á tarde, no Ministério da. Fa-
zcml-, em demorada conferência com
o sr. Calogcras.

O sr. Eloy de Souza, então depu-
tado, apresentou á Câmara, cm igu.
um projecto sobre o problema da irri-
gação, .merecendo esse trabalho lou-
vores da imprensa, que lhe encareceu
_ importância, numa propaganda tenaz.
Vae, porém, que o projecto ficou em
projecto, condemnado ao olvido, senão
á antipatbia do Congresso, como aliás
acontece a todos os assumptos sérios,
excêntricos á miséria da politicagem.
Na introducçâp do seu relatório deste
anno, o ministro da Agricultura lem-
bra n conveniência dc serem estudados
os alvitres ali contidos, cisto veiu rc-
agitar o problema. Entretanto, quem leu
liontem a entrevista do sr. Eloy de
Souza, não sc pódc furtar á desolação
mais pungente, vendo a absoluta des-
crença do senador nortista na possibi-
lidade de qualquer avanço, a esse res-
peito.

As seccas arrazam os sertões dc
quando cm quando, no deflagrar das
suas horríveis calamidades periódicas,
que envolvem a maior parte do paiz; é
a miséria secular preparada, alargada,
requintada pela infâmia dos governos
indifferentcs ou incapazes, a quem se
afigura de somenos o exodo de popu-
lacôçs £&n.Í-it*vs ou o tredo íispccto <ic
necropolc que decompõe tantos Estados,
e quando por acaso se fixa o quadro
infernal, lembrando a providencia ur-
gente de que os outros se valeram
sempre com a melhor eíficacia, desde
as regiões centraes africanas, ate a
nossa visinha do Prata, lia tant.i tempo,
os que tem no Congresso a palavra e o
voto, para a movimentar e exigir, vem
aqui fora escrever epitaphios sobre as
próprias idéas.

Pobre Republica!

O dr. Azevedo Sodré, prcfppíto ¦mu-
nicipal, recebei hontem. cm audiência
especial, o abbade do Mosteiro de São
Bento, d, Bergcratli, que tratou com
s. cx. dc assumptos que se prendem
aos interesses .aquella ordem religiosa.

ROUPAS bra-cas — Sortimento sem. egual
— Casa Mauctie.tcr — Gonçalves Dias 5.

mas i> rar ¦tr* *"**» "—

E' corrente ouvir, nas rodas muita-
res, a extravagante allegação de que o
marechal Hermes só se soecorreu da
comniissão, que o governo lhe confiou,
porque actualtr.eníc è um homem sem
dinheiro, e obrigado a manter uma si-
tuação nue os seus vencimentos não
comportam numa viagem extraordina-
ria ao estrangeiro,

Vé-sc que ha por ahi uma grande boa
vontade a favor do ex-presidente.

Não se comprchende qpic o sr. Her-
mes deixe dc ter accumulado fortuna
durante o tempo em que esteve na pre-
sidencia.

Sabe-se, e é verdadeiro, que a verba

— "representação" não cra por clle
utilizada, porquanto tudo o que com
ella se relacionara vinha daa reparti-
ções publicas. Até a roupa dos serven-
tuarios de palácio, ao que cstamoi in-
formados, saía da intendencia do
Exercito I

Nessas condições, como admitiir que
o sr. Hermes se visse forçado a recorrer
ao governo, porque por conta própria
não poderia custear a sua viagem e a
sua estada na Europa?

•Está-se a ver que isso não passa de
um bluff, armado á officialidade do
Exercito. O marechal está rico, e visa
apenas apparentar pobreza, como faz o
seu irmão Jangotc...

O ministro da Viação approvou a
tomada dc contas á The Wéstorn of
Brasil Railway, relativa ao anno dc
'9i..

GRAVATAS — Lindis-imas — Só ri»
Casa Monchester—Rua Gonçalves Dias 5.

O dr. Azevedo Sodré, actual pre-
feito municipal, inspira justificada
confiança pelo alto critério com que
exerce a sua funeção de administra-
dor da nossa cidade. Por isso confia-
mos cm que as considerações qtte va-
mos fazer serão attendidas immediata/*
mente, não faltando as providencias
que se tomam necessárias,

E' facto sobejamente conhecido que
os proprietários 'de casas na capital,
têm sido foiçados pela gravidade da
crise econômica que affecta toda a
sociedade, a reduzir os preços dos alu-
gueis. Sabe disso quem pertence de
facto a este mundo e não anda pelas
alturas da lua.

O imposto predial cobrado pela Pre-
feitura é de 12 0|0 sobre o valor Io-
ca.livo| e este valor prova-se com as
caras de fiança, com os contratos e
com os recibos dos alugueis. Todavia
— caso muito curioso é este! — no
órgão official da Prefeitura estão sen-
do publicadas centenares de listas de
propriedades, cujos valores locativos
foram agora augmentados, apezar de
que os senhorios tiveram que reduzir
os alugueis I São os srs. lançadores,
que não se sabe sc por arbitrio pro-
prio ou se em cumprimento dc ordens
superiores ou ainda por qualquer ou-
tra ordem de interesses, procedem
como entendem, desprezando os con-
tratos, as cartas dc fiança, os instru-
mentos de prova que lhes são apre-
sentados como justificação do valor
exacto dos alugueis, para elevarem os
valores sobre os quaes os senhorios
terão de pagar o imposto predial.

Isto tem assim aspecto de uma ex-
torsão, que não queremos classificar
por outra forma, mas que muito se
assemelha a uma apropriação dos di-
nheiros alheios. A Prefeitura tem di-
reito a receber doze por cento sobre o
valor locativo das casas, e não sobre
os valores que as fantasias dos lança-
dores imaginam dever attribtiir a
cada propriedade,

O sr. Azevedo Sodró tem o dever
dc chamar á ordem os seus delegados,
qá- por seu turno devem esforçar-se
por <|ue sejam ' behi arrecadadas as
legitimas rendas da Prefeitura, mas
que não podem converter os lançamcn-
tos que fazem em gazúas destinadas a
extorsões do dinheiro alheio.

O Thcsouro N,_ional pagou hontem
a quantia dc SioooSJooo, de juros ven-
cidos das "sabinas" emittidas.
-— ¦"—¦ 1 »«-_g-*>-<8_P*-'<» *_H-iii ' — *

BIBLIOTHECA POPULAR — Aber-
fa ao publico das 11 is _i horas, no
Lyreu de Artes e Officios.
¦¦' —--- ¦»«-e__a-«fr»-^&-*-<aHswi'-'-*- - ¦¦»

Ao que parece, a reforma eleitoral
em projecto ha dc soffrcr grandes em-
•bates da politicagem. Os actuaes ma-
nipuladores -dc eleições estão capacita-
dos dc que a reforma lhes trará dif fi-
culdades por algum tempo, c por isso
dispõem-sc a inulilizal-a, ou pelo me-
nos a protelar a sua approvação,

Era fatal que assim sc désse. O sr.
Wencesláo Braz demonstrou todo o
seu empenho para que a reforma fosse
uma coisa real. Logo, ella tem dc sc
submetter a modificações que aberraro
das "convicções" do presidente da
Republica, para depois aguardar me-
lliores dias.

E' da historia deste governo. Mas,
já agora, com a reforma está empar.*-
lhado um projecto da comniissão de
Justiça, da Câmara-, reorganizando a
composição do Conselho Municipal.

Tambem o sr. "Vcnccsláo se inter-
essa por essa reorganização, e tanto,
que nesse projecto se contem uma
cláusula que, por sua. inspiração, adia
as eleições municipaes para 1917.

De sorte que, uma vez relegada a
reforma eleitoral para plano inferior,
lá sc vac egualmente por agua abaixo
a recomposição "governamental" do
Conselho, para gáudio do sr." Irineu
Machado.

Não lia nada dc admirar cm tudo
isso: o que participa da influencia d.
sr. 'Wencesláo acabai mal, infallivel-
mente,

BENGALAS — Etee/nntes e resistentes —
Casa Manchcstcr — Gonçalves Dias 5.
•-' ¦^•^«>«B»'t>'C!i.-*'""--'*-1 —...__

Esteve hontem no Ministério da Fa-
zenda, cm long.ii e reservada eonferen-
cia com o sr. Pandiá Calogcras, o dr.
Custodio Magalhães, idirector da car-
teira cambial do Banco do Brasil.

Ha dias, está instaurado no Thesou-
ro uni inquérito administrativo, que se
destina a apurar a responsabilidade dos
funecionarios, que deram logar ao des-
apparecimento duma conta.

Será possivel que o ministro da Fa-
zenda chegue a bom resultado nesse nc-
gocio?

Contam-se ás dezenas e ás centenas
os casos em que a maneira como ali
são tratados, por certos funecionarios,
05 interesses das partes, oceasionam pre-
juizos incalculáveis aos particulares e
ao próprio Thesouro, sem que contra
isso tenha surgido unia mçdída cüer0!"
ca por ¦parte do governo.

No inquérito cm questão, trata-se de
uma conta perdida. Talvez cila não o
fosse se a respectiva firma a soubesse
"encaminhar" bem.

Esse é um caso cm que o ministro da
Fazenda deve agir com energia.

O ministro da Marinha adiou para
a uroxima semana a visita que pretende
fazer á Escola Naval, na enseada Ba-
ptista das Neves.

iniciativa que honra sobremaneira os
actuaes dirigentes da grande empresa
nacional de navegação. Tudo quanto se
levar a effeito em matéria de instrucção
neste immenso paiz de analphabetos,
principalmente no que diz respeito aos
cursos profissionaes, como no caso ver-
tente, redundará em beneficio geral.
O nosso descaso em relação ao magno
problema e a criminosa tolerância que
nos caracteriza foram os principaes fa-
ctores da desmoralização e do atrophia-
mento da instrucção no Brasil. Os re-
sultados ahi estão — e bem que visíveis
para que continuemos como até agora
relegando para plano inferior o que
devera scr nossa máxima prcoecupação.

PUNHOS e collirinhos — Especialidade— Casa Manchesttr — Gonçalve, Dias 5.

NOTICIAS DA GUERRA

OS RUSSOS OCCÜPARAM STANISLA.

A Directoria do Lloyd Brasileiro
vae inaugurar no próximo dia 15, na
ilha da Conceição, as suas escolas pro-
fissionaes, Nunca serão de mais os elo-
gios que sc fizerem a essa útil e feliz

Foram exonerados de ajudantes do
Arsenal de Marinha desta capital e da
Capiiania do Porto do Amazonas o ca-
pitão dc fragata Prudcncio Brandão e
o capitão-tenente Antônio Vieira Lima.

Na reunião de hontem da commissão
de Finanças da Câmara, o sr. Arlindo
Leone tratou de uma questão, que lhe
foi affecta, divéras interessante e exem-
plificadora, comquanto vulgar. Resume-
se ella assim:

Em 1902, falleceu um funecionario da
Alfândega desta capital, era pleno gozo
dos direitos dc montepio, deixando pro-
genitora, a quem coube, legalmente, o
direito ás vantagens deste, e uma irmã.

A herdeira das quotas de montepio,
mezes após o fallecimento dc seu filho,
isto é, cm tempo hábil, deu andamento
ao processo, para receber aquillo a que
tinha, por lei, direito.

O processo de habilitação, ora na
gaveta de um amánuense, ora na pasta
de um chefe dc secção, ora indo para
lá e vindo para cá, nos vários e tor-
tuosissimos caminhos protocollares, ex-
tra-protocollares, subalternos e superio-
res, do Thesouro Nacional, Alfândega
e das demais repartições publicas pelos
quaes, e de accordo com o nosso incf-
favel regimen burocrático, teria que
transitar, foi, forçosamente, demorado,
e quando chegou, afinal, ao Tribunal
de Contas, para o necessário registro,
trazia cerca de seis annos de atrazo.
Succcdcti, então, isto: o Tribunal re-
cusou rcgistral-o, sob o fundamento de
que o direito á percepção do montepio
se achava prescripto.

A pobre senhora, mãe do guarda da
Alfândega, não teve tempo para inten-
lar os meios assecuratorios do seu di-
reito. Succumbiu tambem.

A sua filha e herdeira — não do
titulo creditorio permanente do monte-
pio, mas das quotas correspondentes ás
datas comprehcndidas entre o falleci-
mento do funecionario, seu irmão, e o
da sua progcniíora — acaba, porém, de
appcllar para o Congresso Nacional,
afim deste reparar a injustiça, que o
acto do Tribunal de Contas envolveu,
por culpa exclusiva dos burocratas, que
funecionaram no processo de habilita-
ção..

Mas não c tambem o caso dc se
responsabilizar esses funecionarios desi-
diosos, piuiindo-os convenientemente?

CA.',"ISAS—O que ha de melhor e «legafl-
tê-*—Ca&a Mancheater — Gonçalves Dias 5.

O chefe do Estado-Maior da Armada
recebeu telegramma commtinicando ter
chegado a Pelotas o vapor Carlos Go-
mes.

BANCO MERCANTIL DO RIO
DE JANEIRO

fçj, ma Primeiro de Março, <fj

Prc.ide.ite, João Ribeiro de Oli-
veira c Souza; director, Agenor Bar-
bosa.

Banco de Depósitos e Desconto.

Faz todas a* operações bancarias.
¦ul » «P I» ¦»'

Acha-se em viagem da Bahia para
esta capital o "destroyer" Alagoas do
commando do capitão de corveta Raul
Tavares.

i__M o ua «> a*-

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Dranco, ie>.

 11 ¦ ¦» tm '» ¦ ¦"

Afim de substituir o "destroyer"

íl.-IJo Grosso, partirá para a enseada
Bâptista das Neves o torpedeiro Goyaz.

__* -mm-m^m.-

A ADMitnsT.AÇAo do Correio ia Ma-
nhã. aisim como todos os ssus agentet
e viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas puWicações catho-
licas editadas em Portugal. Anno 6$ooo.

O cruzador Tymbira chegou ante-hon-
tem, á tarde, ao porto da Bahia.

 ia *» -ga _> r*>m ¦¦ —*

EM periumarias, a casa mais popular, é o
Perfumárias Nunes — h, S. Francisco 25.

Pingos & Respíngos
Festcja-sc o centenário das Bellas Artes

no Brasil.
Nem toias cilas têm feito grandes

progressos nestes cem annos ; que se tem
feito de architectura c de cáciilptura ?

Km compensação o que se tem pintado
no Brasil ?

ís *
Bepíiis (h exposição das ga.Iinliris, dos

canários e dos cães, vamos ter brevemente
uma exposição de gatos de raça.

No Kio desenvolve*-;: o gosto pe'05
animaes domésticos.

N*em só desses ! pois nSo temos a
exposição 'permanente dos 25 bichinhos da
Loteria Carebodgeana ?

*
—p O theatro S. Pedro ? Mas não ha

edificio melhor para o Senado ; se ali jâ
ttm havido circo de covaüinhos l

Pobre João Caetano I Chiando clle
pensou que a tal ponto haviam de levar o
desamor i Arte 1

Dc facto I Fazerem do S. Pedro circo...
... - Senado I

*
• *

Caio ie Mello Franco - «m
pecta gue acaba áe publicar o
seu Primeiro ii.ro it versos:
"Vrr.a".

(Do Pi ie Columna)
Sem ter inda o livro aberto,
Adcar.to a minha opinião,
O autor da Uma é decerto
Vm menestrel de eleiçSo,

*
Apuram-se na Câmara os roubalheiras do

quadriennio fatídico :
Afinal de contas, í uma injustiça po-

Ttm toda a culpa em cima do Sogra,
quando o maior oulpado é o genro.

O genro ?
Siro ; o genro do Teffé.

" 
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Os anstriacos contraatacam as vanguardas
italianas nas cercanias de Gorizia

A CAMPANHA NA RUSSIA
Staníslau caiu em podei:

dos russos
Petrograão, n (A. H.) — O ultim'0

communicado do Alto Commando é con-
cebido nos seguintes termos:"Continuamos a avançar sobre o Se-
re-th. Na Galicia, penetrámos na cidade
de Monssterzyska, a noroeste de Stanis-
lau. O combate continua travado nas
vizinhanças daquella cidade.

í Alcançámos o Dniester ao sul do Ma-
riampol que fica dez milhas a suéste da
Importante cidade de Halicz.

Avançámos egualmente na margem di-
reita do Bystritza, affluente de Dnies-
ter que se reúne aquelle rio próximo a
Mariampol."

Petrogrado, n (Official) — As for-
ças russas oecuparam Staníslau, na Ga-
licia.

Petrogrado, n (A. H.) — Commu-
nicado do estado-maior:"Continuam os combates violentos no
Stokliod, nas regiões de Mikbliabachew,
Vulski, Lubachevska, Stobj-vy e Zaro-
che. Avançámos no Sereth, onde o ini-
migo resiste desesperadamente. As tro-
pas de general Sakliaroff expulsaram o
inimigo das aldeias e dos bosques _ da
margem direita desse rio e attinsriram
a linha que domina as alturas próximas.
As nossas tropas eslão combatendo
deante de Trosianconcsgrovace. Captu.
ramos nessa região, entre 4 e 10 do cor-
rnte, 268 officiaes e 13.000 soldados,
além de mais mil austro-allemães feri-
dos. As perdas do inimigo em mortos
e feridos foram consideráveis.

Mais ao sul, na região da estrada de
ferro de Monaster.yska-Nizniow, as
nossas tropas continuando a avançar,
expulsaram o inimigo do bosque a noro*
este dc Dubenka e do rio Koropie e
penetraram na parte sul^de Monaster-
zyska. O combate conti."ía. dizemos
ali 2.500 prisioneiros.

Na direcção de oeste attingimos a
margem esquerda do Zlota-Upa e captu-
ramos mais mil austro-allcmãcs. A nos*
sa cavallaria pasjou a emboecadura do
Zlota-Lipa e attingiu a margem esquer.
da do Dniester, no cotovello oue este
rio forma ao sul de Uscieziclone, a
sudòtstc de Monasterzyska. O total de
prisioneiros juic ali fizemos nos dias 8
e 9 do corrente, foi de 5.000. Captura-
mos diversas alturas das regiões de Vo*
rokhta e do Cbibcni.

No Caucaso, na região a leste de Ke-
rastin, capturámos Ellcu. A sudoeste do
Lago dc Van, na região de Ncri e ao
norte de Sakkitz e, na Pérsia, na rceião
de Botano, repellimos o inimi.o numa
distancia considerável na direcção do
oeste."

Londres, 11 (A. A.) — O "Daily-
Telegraph "annuncia que se encontram
em Lembcrg, 150 mil soldados turcos,
para alienviados afim de auxiliar os
austríacos na defesa daquella praça
fone.

Londres, n (A. A.) — O imperador
da Russia em recompensa da brilhante
campanha do general Bmssiloff, con-
decorou-o com a grã oruz da Ordem
de S. Jorge e presenteouo com uma
espada de honra, cujos cepos são cra-
vejados de brilhante;.

Londres, n (A. A.) — Telegram-
mas de Petrogrado dizendo que o com-
bate em direcção de Kovcl continua
com a mesma intensidade, tendo se tra-
vado naj margens de Graberki uma
renhida batalha que terminou pela vi-
ctoria moscovita.

Os russos proseguem no _ seu avanço
por toda a parte, conseguindo diária-
mente novas e importantes vantagens
sobre o inimigo,.

Londres, n — (A. Al) — O esta-
do-maior russo communica que os aus-
tro-allemães estão se concentrando na
margem esquerda do ri. Bistritza,

A luta nes?» ponto tem sido parti-
cularmente intensa. Os allemães, re-
forçados, lançam contra as posições
moscovitas centenas dc obuzes, tendo
feito voar as pontes existentes sobre
aquella caudal.

Emquanto isso. 09 exércitos d. ge-
neral Brussiíoff continuam na sua for-
mid.-vcl dffensiva, avançando constan-
temente e infüngindo grandes perdas ao
inimigo.

À luta no Mosa
e no Somme

Paris, 11 — (A. H.) — O mao
tempo prejudicou bastante as opera-
ções. Todavia, as tropas francezas lc-
varam a bom termo as acções em que
se empenharam desde a véspera e fize-
ram ao norte do Somme notáveis pro-
gressos em direcção a Maurepas, attin-
gindo os rebordos do planalto onde está
situada a localidade.

Os inglc.es completaram egualmente
novos suecessos, organizando-se defen-
sivanicntc no terreno conquistado.

A immobilidade passageira notada no
sector do Mosa deve scr expli.-.ida pela
nççcssidsdc ouc os 3l_i.__il._s \òv.\ ds
substituir as legiões dizimadas por tro-
pas frescas, antes de se lançarem no-
vãmente no ataque. qucÉ exige uma pre-
para ção longa e minuciosa.

Os aviadores francezes rivalizaram
uns com os outros em heroicidade e
audácia. Realizaram uma série de"raids" muito efficazes, não só pelo
numero de engenhos empregados no
bombardeio como pelos resultados
deste.

Londres, 11 — (A. A.1 — Anntin-
ciam de Paris que triplicaram 05 cs-
forços allemães nas linha3 do Somme,
mas os inglezes rechassaram iodo. os
ataques, avançando na floresta de Hcm,
onde capturaram centenas de prisionei-
ros.

Pam, 11 — (A. A.)—O dia correu
mais ou menos calmo nas linhas da
região dc Verdun. havendo o habitual
bombardeio que esteve mais intenso na
parte direita do Mosa, sobretudo perto
da obra fortificada de Tliiaumont.

A GUERRA NAVAL
TOUPEDEniOS ITA LU-
NOS PENETRAM NO
PORTO DE DURAZZO

Londres, 11 — CA. A.) — Alguns
caça-torpedeiros italianos penetraram
no porto de Durazzo, torpedeando um
vapor austríaco, que ali se achava fun-
dcado. As baterias de terra rom.peram
violento fogo contra os navios italianos
que se retiraram incólumes.

Londres, 11 — (A. A.) — Annun-
ciam de Roma, que cruzadores austria-
cos bombardearam Veneza, «em causar
estragos, fugindo logo que aristarain
os navios da esquadr» ita-sna. 

A PALA.RA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
Aiaeií-niia — Berlim, ii."—*O quar-

tel-general communica em data i* 10 de
agoito:"Frente oeste: Entre o Anere e o
Somme continuam os combates de arti-
lheria com grande violência. Tentativas
de ataque do» inglezes próximo a Ba-

Varias noticias
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região de Pcromte, ko So<m-

me, onde são mais intensas as
operações

zentin-le-Petit fracassaram sob o ¦ nosso
fogo. Aprisionámos ali 13 officiaes e
500 homens. Entre Maurepas e o Som-
me frustraram-se oito violentos ataques
emprehendido3 pelos francezes hontem,
á tarde c hoje á noite.

Na margem direita do Mosa, combates
de pouca importância a granadas , do
mão.

Abatemos cinco aeroplanos inimigos."Frente leste: Ao sul de Smorgon
violentos duellos de artilhcria e encon-
tros de postos avançados.

Repetidos ataques russos no Strumien,
próximo a Lubieszow, Berezicze, Smo*
lary, Zarzecze e Witonicz foram repel-
lidos com graves perdas para o_inimigo.
Num contra-ataque nas immediações de
Zarzecze fizemos 3.2 prisioneiros. Pc-
quenos emprehcndimcntos e ataques de
surpreza inimigos na curva de Stochod,
a oeste de Koíki, fracassaram.

Ao sul dc Zalosc desenvolvem-se no-
vos combates.

Rcchassamos fortes investidas russas
nas proximidades dc Wclesniow."

Áustria — Vienna, 11 — O estado-
maior do exercito communica em data
dc g de agosto:"Nas proximidades dc Capul, na Bu-
kovina, impellimos.o inimigo para o
norte. No Pruth superior, foram eva*
cuadas pelos russos, depois da batalha
de segunda-feira ultima, as alturas a
leste de Worochr, que oecupamos.

Os regimentos austro-hungaros da ala
direita do conde _othmer repelliram va-
rios fortes ataques, fazendo numerosos
prisioneiros. O numero total dos russos
capturados ao sul de Zalose é dc 12 of-
ficiaes e 9.6 homens.

No Sereth e na Volhynia, especial-
mente na frente do exercito do coronel-
general von Tersztvansky, desenvolve-se
uma batalha extremamente violenta. Os
russos atiram enormes massas, cm in.
interruptas ondas, sobre as nossas II-
nhas. Apezar do comniando inimigo
não olhar a sacrifícios e do desprezo
pela morte mostrado principalmente pe*
las tropas siberianas e da guarda russa,
conservamos todas as nossas posições.
Montes de cadáveres inimigos jazem por
toda a parte em frente aos nossos obsta-
culos.

O combate em Gorizia continua sem-
pre com egual encarniçamento. Alguns
destacamentos italianos penetraram hoje
de tarde na cidade. Repellimos ataques
no monte San Michele e nas prorimida-
des de San Martino. A "honved" hun*
gara c o regimento de infanteria n. iy,
salientaram-se nos combates."

Russia — Petrogrado, 11 — As nos-
sas tropas penetraram na cidade de
Monasterzysca, a noroeste dc Stanislau.
O combate continua. _ Attingimos o
Dniester, ao sul de Mariampol,

França — Paris, 11 — O conjunto
da linha de batalha manteve-se em rela-
tiva calma. Somente se registrou um
canhoneio bastante vivo ao norte do
Somme e na região da obra de Thiau-
mont. O máo tempo continua a prejudl-
car as operações.

Paris, ij — Abrimos um violento
bombardeio contra as posições allemãs
ao norte do Somme.

A resposta da Russia
a um protesto da

Suécia

Nas linhas ítalo austríacas
Roma, 11. (A. H.l — O ultimo com-

mimicado do Estado Maior do Exer-
cito annuncia que as operações na zona
de Oorizia .proseguem com vantagens
para 03 italianos, que estão tratando
de as fortificar e reparar as pontes ava-
riadas pelo inimigo.

O numero total de prisioneiros fei-
tos em Gorizia ainda não é conheci-
do, mas Já se sabe que excede a ...
12.000.

O inimigo tentou vários contra-aía-
ques no baixo Isonzo, ma9 03 italianos
mantivoram-sc solidamente Ais suas (io-
sições. »

Os aviJüores fkeram om suecos.-
vario, raids sobre o terri"_rin oecupado
pelos austríacos. Alguns aviadores ini-
migos voaram sobre Veneza, lançando
varias bombas.

Londres, it. fi... 
'__,) — o fei Vi-

ctor Manoel IU, á frpnte do seu És-
tado 'Maior entrou honrei:*., triumplial-
mente, na cidade de Gorizia.

Londres, 11. (A. A.-! — Um com-
municado austríaco diz que devido -
situaço ereada pela evacuação de ca-
beca da ponta de Gorizia, pelas tropas
do imperador pFrancIsco Josí, a cidade
de Gorizia foi entregue aos feaHanos.

Roma, 11. (A, A.1 — Communlcações
da linha de frente dizem que os austria-
cos contra-atacaram as vanguardas ita-
Hnas nas cercanias de Gorizia, onde se
nrantem nutri<ío bombardeio.

As forças _a__i3g continuam senho-
ras de todas as (posições conquistadas
nestes últimos diais, conseguindo pe-

quenoi avançot era aipins poatts.

CoPenhague, 11 — (T. O.) — Um
telegramma de Stockholmo, miblicado
pelo diário dinamarquez NationaJ
Tidende", diz que a opinião publica r.a
Suécia nâo considera satisfatória a re-
aposta da Russia ao protesto da Suécia
contra a violação da sua neutralidade
pelas forças navaes russas. Só da con-
tinuaçSo das negociações .póde-»e espe-
rar que cesse a grave tensão de rela-
ções agora existente.

A imprensa sueca diz que só uma
completa satisfação dada pc':i Russia
poderá satisfazer á dignidade ;la Sue-
cia.

O .governo sueco _prohibiu recente-
niente que os submarinos estrangeiros
cruzem ou permaneçam em águas ter-
ritoriaes da Suécia, accrescentnndo que
esta prohibição só se refere aos stibma-
rinos militares.

Os diários suecos frizam que esta
prohibição não se estende aos subma-
rinos mercantes.

Londres, u — (A. H.) — No de*
curso dos debates sobre os creilitos do
Thesouro na Câmara dos Communs, o
ministro das Finanças, sr. Mokcnna,
proferiu um discurso em que affirmou
que a riqueza nacional britannica re-
presenta um capital de iç billiões es-
terlinos, 011 sejam 375 bilhões de fra:-.-
cos. A divida nacional elevar-sc-á em
março de 1917 a um sexto aproximada-
mente desta somma e será inferior ao
rendimento de um só anno. Isto não'constitue, portanto, acerescentou o mi-
nistro, um fardo intolerável.

Em fins de março de 1917, atlingir-
a divida total 3 billiões, e .40 milhões
esterlinos, numeros redondos, de que ó
necessário deduzir 800 milhões dc adi-
antamentos reembolsáveis feitos aos ai-
liados e ns colônias- Assim, a divida to-
tal será de 2 billiões e 640 milhões.
Ora, embora , semelhante cifra jamais
tenha sido atlingida até hoje, a verda-
de é que cila è sensivelmente canal aos
rendimentos annuaes do fisco.

A Grã-Bretanha lança diariamente no
estrangeiro por sua conta e dos seus
alliados uma somma que vae alem det
um milhão esterlino e que sc approxi-
ma de dois milhões.

Em seguida, o sr. Mokcnna defen-
deu a politica do thcsouro relativamen-
te aos bônus a curto praso c declarou
que. quando as circums'ancias fina:'..
ceiras o justificarem, não hesitará em'
emittir um empréstimo.e manter as
promessas feitas a respeito da conver-
são dos actuaes empréstimos de guerra.

Depois de salientar que a Inglaterra
deve ter uma reserva corrcs-ponlciite a
vinte por 'cento destas quantias, o mi-
nistro assegurou que as receitas actúaca
do Estado permittirão prover aos servi-
ços da divida e fazer pagamentos con-
sideravels para o fundo de amortiza-
ção, deixando ainda um excedente que
•permittirá a reducção dos impostos.

O contribuinte britannico. concluin,
não se recusará a pagar os impostos e
emprestar o seu dinheiro, e, assim, a
Grã-Bretanha conservará intacto o sen
credito até ao fim da guerra, dure ella
quanto durar,

tStockholmo, 11 — (T. O.)—Segui**
do telcgramiuas recebidos no dia 30 Jc
julho, oceorreram graves desordens em
Petrogrado, devido _á falta quasi abso-
luta de viveres. Muitos armazen. foram
saqueados, conseguindo a policia, final*
niente, restabelecer a ordem.

Houve 28 mortos e mii_ dc 100 fe*
ridos.

Roma, 11 — (A. A.)' .-* Uma esqtta-
drilha de caça-torpedelras italo-fr-n-
cezas atacou os "destroycrs" austria*
cos que, apoiados no cruzador Asperu,
se achavam nas costas das Apulias.

Depois ce trocado um rápido tiro-
teio, no qual alguns vasos inimigos fo-#
ram attingidos, ai esquadrilha alHada
regressou as suas bases, sem nenhum
incidente.

Píiri., 11 — O presidente Tornear,
enviou ao rei Victor Manoel, da Ita-
lia, um telegramma concebido nestes
termos:"Soube hoje, numa cidade da Alsa-
cia, reconquistada pelas tropas fran-
cozas, da tomada de Gorizia pelas tro-
pas italianas; e as acclamações com
que as populações libertadas pelos nos-
sos exércitos receberam essa noticia,
permiltiram-me comprehcnder melho:
a alegria dos italianos redimidos por
seus irmãos.

Peço a v. m. se digne receber as ini-
nhas calorosas felicitações pelo ma-
gnifico suecesso do seu brilhante exer-
cito."

Londres, 11 — (A. A.) — Noticias
aqui recebidas da Hollanda fazem
constar que o imperador Francisco
José, da Austria-Hungria, apresento-
objecções contra a indicação da Alie-
manha de tornar o marechal von Hin-
denburg, commamlantc cm chefe doá
exércitos que operam nas linhas dei
theatro de éste, insistindo para que aa
coisas continuem como estão.

A GUERRA NO AR

OS EFFKÍTO.S 1)0 ULTI.
MO "RAID" DOS "ZBP-
PBIiINS" A' ÍNGUA-
TF.RRA

Berlim, 11 — (T. O.) — O alui*-
rantado allemão. communica official-
niente que o ultimo ataque de "zeppe-
lins" contra a Inglaterra na noite do
nença-feira iproduziu grandes damnos.
Os "zeppelins" lançaram! numerosas
bombas explosivas de grande calibre e
bombas incendiarias sobre as bases 11a-
vaes_ e os estabelecimentos industriaes
e militares nos condados dc Nortlmni-
bcrlattd e Norfo'!;. O grande exilo des-
tas bombas pôde ser claramente oliser-
vado. Foram notadas granplcs extilosõe---
e incêndios nas fundições de ferro, e
nas fabricas de benzo!, cm Mcdlcbo*
rouglit. Foram observada, tambem
grandes .xn!_..5... _».:.. Hull, nn pnrfo di»
líartlepool, nos diques do Tyne, nos
estabelecimentos _.i_._i..triac3 dc Withby
o nos estabelecimentos ferro-.i.iri__
perto de Kings-Lynn. Todos os -lirigi-
veis regressaram illesos.

Paris, 11 — ('A. A.) — Uma esqua-
drilha de aviadores francezes voou so-
bre Rottweil, na Allemanha, bombar-
doando os estabelecimcnitos militares d
depósitos de munições do inimigo.

Os estragos causados foralm enor-
mes.

Em outras linlias de bafallia
Londres, n — (A. A.) — Os ser»•vios rechassaram os ataques dos bul-

{.aros que pretendiam apoderar-se ds
ponte de Monastir, fazendo olguns pri-
sioneiros.
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MIUTAR
IV

' Os indivíduos que sc pretendam alis-
tar no Exercito como voluntários de
dois annos, apresentam-se ao conluiando
da Região Militar, tiuarido cm sua sede,
e aos coiiima«dos das guarniçües, onde
hajam corpos dc tropa; se satisfizerem
ís condições estabelecidas para essa
categoria de voluntários, serão acecitos
liara a arma e corpo que escolherem:
ni mesma localidade, se houver vaga no
contingente; cm outra guarnição, se
convier ao governo.

.Verificada a praça em novembro,_ os
voluntários podem ser licenciados até o
primeiro dia útil de janeiro scguinle,'
quando se iniciará a instrucção. li após
as manobras de scu segundo anno de
¦Jerviço, tèm baixa c recebem a ca-
uerneta de reservista, na qual ficam
registradas a classe e a categoria aa.
reserva a que pertencem.

Os voluntários especiaes seguem o
mesmo processo de alistamento, e, pre-
enchidas as condições já enumeradas,
verificam praça no corpo ou em um
dos corpos de infanteria dc sua região
de alistamento, ficando licenciados até
,.i dc dezembro, se assim preferirem.

O numero dc voluntários especiaes
cm cada região de alistamento, isto c,
— em cada Estado e no Districto Fe-
dcral —, não pódc exceder a parcella
dessa categoria fixada pelo Ministério
da Guerra para o contingente geral dos
voluntários da mesma região.

Decorrido o primeiro mez de inslrit-
cção, na i" quinzena de fevereiro, os
voluntários especiaes que se sttbmelte-
rem a um exame pratico, em tudo se-
melhante ao já descripto para os voHin-
larios de manobras, e forem habilita-
dos, regressarão aos seus lares, liceu-
ciados até á época das manobras an-
nuaes, quando serão novamente ineor-
porados para servirem durante dois
inezes.

Vemos, assim, que os voluntários es-
peciacs incluídos lias fileiras já com
alguma instrucção militar, poderão fa-
zer seu serviço apenas em 3 mezes,
findos os quaes obterão a caderneta Je
reservista.

Os que naquelle exame forem iuha-
bililados, ou os que a elle não se quize-
rem submetter. são obrigados a servir
,-ité i terminação das manobras animaes,
sem que o tempo de sua permanência
nas fileiras seja, comtudo, maior que
nove mezes.

Os voluntários especiaes, durante o
tempo de paz. não podem sei* trans..-
ridos de sua região de alistamento para

•outra, e ao serem excluídos do serviço
activo levam consignada em suas cad.r-
nelas de reservista a classe em que te-
rão de figurar quando attingirem a eda-
de legal.

Os candidatos a voluntários de mano-
bras, antes do periodo fixado para es-
ias, deverão apresentar-se no comr.ian-
do da Região Militar, ou no quartel da
autoridade militar que cominandar a for-
ça do Exercito activo da localidade, e
inscrever no livro para esse fim. ali
existente, scu nome, anno de nascimen-
lo, filiação, naturalidade, residência, cs-
tmfo- c profissão.

Satisfeitas as condições a que nos re-
ferimos no aitigo anterior, o candidato
será acceilo. Se fôr de menor edade,
deverá apresentar permissão de scu.
•paes ou tutor, ou fazer-se acompanhar
üior estes, que consignarão uo livro de
declarações a necessária licença.

Já vimos que os volunlarios de ma-
nobrar, une não apresentarem caderneta
de reservista, obtida cm sociedade de
liro ou estabelecimento dc ensino, fi-
cam sujeitos a uni exame de habilitação
abrangendo a instrucção individual mi-
¦nistrada ao recruta. Esse exame tem
logar ro a io dias antes da data fixada
para inicio das manobras, de modo a
ficar a autoridade habilitada a precisar
o numero de reservistas ainda precisos
para elevar o effectivo das unidades.

Afim de preparar os candidatos para
exame, os comiuandantcs de corpos de

infanteria podem permittir, — como ja
vimos, que elles freqüentem a instru-
_ção do recrutas na época regulatucn-
tar (as primeiras doze semanas do

. HI1I10..
Do resultado das provas do exame

será lavrado um termo cm que se de-
clara quaes os habilitados, e inhabill-

mios, publicando-se em ordeni do dia
os nomes dos primeiros, que serão in-
corporados ás unidades de infanteria
que tiverem de cfíectuar as manobras
animaes da região.

Os voluntários de manobras servirão
¦tres mezes, recebendo ao serem exetui-
dos, se ainda a não possuírem, a cader-
neta de reservista correspondente A
classe em que estão ou Iem de ser cias-
-ificados.

.'O preenchimento dos claros do Exer-
cilo faz-se. portanto, em primeiro logar
.pelos volunlarios de dois annos, reser-
vanáb-se algumas vagas para os volun-
í.irios especiaes, mas em numero tal
que a exclusão delles. no fim das ma-
mobras, não desorganize os corpos de
oropa.

Desde que uão se aprescn'cm na'época- opportima (mez de novembro),
voluntários cm numero snfficiente para
completar o cffectivo das unidades, se-
rão -chamados, enião, os sorteados da
classe de _i annos. A instrucção ini-
cia-se. para todos, 110 primeiro dia útil
•dc janeiro.

A instituição <ln=; duas ultimas espe-
cios de volunlarios teve por fim per-
mi ti ir a uma certa classe de indivíduos
iidcxtrarem-sc no manejo das armas
i*«i menos tempo que o imposio aos
sorteado., assim facilitando-lhes o en-
cantinliamcnto nas carreiras que ini-
«•iam na vida civil, sem comtudo pre-
juilicar a formação das reservas.
. Portanto, excluídos os isentos por•incapacidade physica ou moral, e os
iiue são animo de familia, todos os in-
ülividuos ile 17 a -S nnnos têm 111. ics
<le so prepararem para a defesa da pa-tlria_ com um ônus que vac de .1 mezes
vi 2 annos de serviço militar.'Aquelles, porem, que 11:10 puderem,p-.i mesmo não quizerem tomar conta-
cio no lenipo de .paz com as fileiras
onde terão de combater na guerra, têm
.-linda o recurso das sociedades de liro,
onde, mediante uma pequena contribui-
cão pecuniária, poderão se exercitar "o
íiro de guerra e nos outros ramos da
instrucção de recrutas, adquirindo após
o exame a caderneta de reservistas que¦03 isenta da incorporação forçada ao
(Exercito,

Dado o caso, nada provável, de queiod;i ;i clíissç de 21 annos. i__o c, cer-•ca de -00.000 mancebos, viesse a rece-
Iber instrucção militar fura do Exerci-
no, dc forma que nenhum indivíduo
dessa classe pudesse scr sorteado, o
serviço compulsório se estenderia, cn--'.".o, aos indivíduos de _•_* c __ annos.
ainda não instruídos.

A operação do sorteio, como é fácil
dc prever, esige naturalmente que os
cidadãos sejam previamente relaciona-
dos segundo suas cdades. K' o que se
chama — alistamento militar. Vero-
uio. o aeti funecionamento cm outra
vez.

K. I.cilíiii de Carvalho,

Onze de agosto

0 anniversario da fundação
dos cursos jurídicos

As faculdades de direito desla ca-
pitai conimcmoraram hontem com uma
sessão solenne a passagem do 8.° an-
niversario da fuifdaçâo dos cursos JU-
ridicos rio Brasil. Essa solennidade,
que se realizou no salão nobre da As-
sociação dos Empregados no Commer-
cio, leve a assistência de numeroso au-
ditorio.

Aberta a sessão, usou da palavra o
bacharelando sr. Alcântara Tacci, pre-
sidente da Alliança Acadêmica,, pro-
motora da festa, que falou sobre a data
que sc coinnicmorava.

Logo depois a maestrina Ceíina Ro-
xo fez-se ouvir ao piano, executando
diversos números de musica, que des-
pertaram inuitos_ applausos, pela cor-
recta interpretação.

Subiu depois a tribuna o dr. Queiroz
Lima, professor da Faculdade Livre
dc Direito, que usou da palavra em
nome da mocidade das escolas, para
relembrar o grande facto da nossa his-
toria.

O seu discurso foi longo, sendo por
vezes interrompido por applausos. Co-
nu-çou por salientar que a data que se
contmcinorava era o termo final da
nossa emancipação politica.•Depois da abertura dos portos brasi-
leiros ao commerciò universal, em -8
de janeiro .de 1S0S — iudepenklencia
econômica; depois dc 7 de setembro
dc 18-'-, — independência politica, a
nossa pátria alcançou a sua indepen-
dencia jurídica com a inauguração dos
cursos jurídicos entre nos.

Jí o orafior continuou:
Até então não linbamos direiio na-

cional, pois os nossos legisladores e
magistrados iam buscar a velha Coini-
bra do sceulo passado, ferrenha 110 ri-
gorisino de suas praxes, aniesquinha-
da pelo " ni.igisier dixil" de seus lcn-
tes carrancas, pela estreiteza da se-
benta e do compêndio do curso, pelo
despotismo vexatório da cabra, regi-
men que fatalmente havia de matar a
originalidade c independência da metei-
dade das escolas.

Depois de tratar da intensa vida
acadêmica das faculdades dc S. Pau-
lo c do Recife, a primeira tendo como
personificação Alvares de Azevedo e
Castro Alves, e a segunda, vivendo na
lyra dos seus ilicsquec-veis poetas, con-
cila a mocidade a trabalhar'paro, que
se complete a nossa autonomia, com a
nossa emancipação moral, ii concluiu
dizendo:

—iSó nos poderemos dizer, com ver-
dade, um povo livre, quando a nação
enlrar na consiccncia de si mesma;
quando, liara assalto ao poder publico,
já não se armarem os grupos e os cau- 1
dilhos, levaulando a revolução armada, |
ou forçando a poria -o palácio presi- 1
dencial com a farça das eleições fi:ti-.|
cias. Que a mocidade não compactue
com a «prepotência do o-ppressor, netu
com a cobardia do óppriniido; que não
transija com a oligarchia, com a di-
ctadurn, coin a burla eleitoral.

Somente quando o Brasil extirpar o
nnalphabctisiuo que o deprime, os mãos
governos, que periodicamente, o tomam
de assalta; quando, pelo patriotismo de
seu filho, praticar com verdade e com
amor o regimen republicano democra-
tico — é qu. temos conseguido nossa
completa emancipação politica.

Seguiu-se uma brilhante parte lite-
raria, em que se fizeram ouvir diver-
sos acadêmicos e poetas, deleitando o
auditório com lindos ver.05 e delicada
prosa.¦E, assim, terminou o festival com
que a nossa mocidade acadêmica solc-n-
nizou a passagem deste grande ncon-
teci niento.

As festas iiciu.omiitiis nn,
capital paulista

S. Paulo, 11 — (A. A.) — Hoje,
dia do anniversario da instituição dos
cursos jurídicos 110 Brasil, por inicia-
tiva do Centro Acadêmico Onze de
Agosto, ao meio-dia, etfceluou-_e, nu
salão da Faculdade de Direito desta
capital, tinia sessão solenne, que foi
presidida pelo sr. Azevedo .Marques.

Por essa occisião. .foram inaugura-
dos na galeria dos directores os retra-
tos dos drs. João (M. de Almeida e
Herculuno de 'Freitas. Fez o discurso
official o quartannisla Moraes Mattos.
A solennidade foi abrilhantada com
uma secção da banda de musica da
Força .Publica do Estado.

Ainda promovido pelo Centro Onze
de Agosto, realiza-se ás 3 horas da
tarde, 110 campo da chácara da flores-
ia, um match de foot-ball, cnlrc os
seratehs de estudantes das escolas su-

VIDA POIMÂ
0 caso do Espirito Santo

Voltou hontem _ baila, na ordem do
dia da sessão da Câmara, o caso do J*spl-
rito Santo, a .propósito da discussão única
do parecer da conim.ssSo tle Finanças so-
bre as emendas offcrccidas ao parecer
n. 10, de 1916, mandando archivar a men-
sagem do presidente da Republica, com
parecer da alludida commissâo, contrario ao
artigo do substitutivo c ás emendas, e voto
vencido do sr. Barbosa Lima.

O sr. Arnolplio Azeredo discursou lon-
(jamente, como relator do parecer da com-
missão de Constituição e Justiça, mandan-
do arebivar a mensagem presidencial.

O representante paulista deixou-se ficar
na tribuna cerca de 2 lioras, defendendo
cxliaustivaniente o parecer, que lavrara, na-
qtielle sentido.

Esgotada a hora regimental, foi a sessão
da Câmara levantada, sendo adiada a dis-
cusíSq do parecer cm _iucst2o para, a sessão
de liojc, devendo oecupar a tribuna o depn-
tado espirito-sautensc Deoclccio Uorgcst, que
si' acha inscripto.* * *
0 dr. Rodrignes Alvos

vem ao Rio
S. Paulo, ri — (Do correspondente) —

£a!vo qualquer imprevisto, o dr. Rodrigues
.Alves .partirá para o 'Rio segunda-feira,
parecendo que será acompanhado a.é ahi
pelo sr. 0*_c.._r Rodrigues Alvo*.

Fiaauyíis de Pernambuco
Ukcif., 11 (A. A.) — O Jornal do

Recife, em seu numero de hoje, tratando
d:;s finança? do governo Diiu.as Harreto,
ncceíta. que s. cx. tenha deixa-lo um da-
ficit de 1.058 contos. Acha, entretanto,
que a sua goilíío fí-iancei-a, durante os
quatro annos, nüo pódü -ser apreciada por
parte*, o que a obra financeira do general
lUutas rcsi__-:rá aos embates.

0 Sr. iloin regi
ao Sr. fiiiy

Ainda o Sr. Zeballos

Brasil-Portugal
O BOLETIM DA CÂMARA BRASILEI-

RA DE COMMERCIÒ, DE LISBOA
Lisboa. 11 (A. A.) — Foi distribuído

o primeiro numero do Boletim da Ca-
mara Brasileira de Commerciò, trazen-
do dados minuciosos sobre esse paiz.

Lisboa. 11 (A. II.) — Consta que a
Empreza Nacional de Navegação , está
tratando .-letivamente das negociações
para estabelecer dentro de pouco tem-
po as carreiras para o Urasil.

Lisboa, 11 (A. A.) — Km seu nu-
mero de hoje, "A I.uctn" transcreve
muitos trechos da conferência feita pelo
embaixador Ruy Barbosa, 11:1 Faculda-
de de Direito de Buenos Aires, prin-
cipalmcnle os pontos tm que o emi-
nente brasileiro se refere ú posição da I
America r.o conflieto europeu.

-*"*.*--^-^t_tr-*>><i—

CORREDORES D.i CÂMARA
Afinal, Manricio. essa tua campanha

ú Injusta. O f.loyd é unia boa empresa de
uí-vegaçüo.

_**F;__ é canoa cm que nüo embarco.
;,: i.i __*>•

A pedido de varias faiili*ias da nos.a me-
lhor sociedade, diri;;Ími.-_ .ui Presidente da
Câmara esta 'pergunta : —- Onde cs;á o
deputado Gustavo R.irroso ?

O cmpüado representante do Ceará In
muito u5o da ao M.v.irüc a honra do sua
presença. 'IVWi embarcado para Paris ?

•io Si *
Q\:c hotuem- de pr^^tí^t-j o llucno dc

Andrada ! Ha duas lioras que ali se acha,
a attender eleitores !

^leitores ? Rstá você enganado : fão
todas empreiteiros, mestres d'o!mi e cir-
[¦inteiros...

.._ -^----^¦-r*n:_jg><r^_<>_o-_r>_.,. ,,  .,__..

UMA "BOLACHA" NA AVENIDA

poriores do Uio com oà seus collc
de S. ratdo.

Comparecerão á festa, tomando as-
sento nn tribuna ofíicial. o dr. Aitino
Arantes, presideu'.e do Estado, os se-
creta-rios d-.> governo, directores das es-
colas superiores, lentes d.i Faculdade
dc Direito, presidentes de grêmios
academicos c demais ipessoas gradas,
tocando tuna secção da banda du For-
ça rublica.

A' noite, o actor I.ucien Gtiilri* dará
Kciuimente 110 Theatro .ilimicipal um
espeotacuilo de gala, em lionvenagcm á
classe acadêmica, gozando os estitd-an-
tes do abatimento de 40 por cento etn
todas as -localidades. Para essa récif.i
extraordinária foi escolhida a peça"Primerose Caillavct", de Roberto
L''iin'_. 'Durante o espectaculo tocíirá
na esplanada do Theatro Municipal
uma banda de musica completa da
Força Publica, cedida pelo dr. Ivloy
Cliaves, secrelario da Justiça e Segu-
rauça Publica.

Na I':iciiIiIiiiIo ili* Direito
ilo Recife

Recife. 11 — íA. A.) --- Con.m.emo-
rando a fundação dos corpos j-uritl cos
no Brasil, promovida pelos acadêmicos
das e.-eohs superiores desla capital, |houve hoje. na Faculdade de Direito, :
uma sessão solenne, que foi presidida |
pilo .pro_es_nr Ociavio Tavares.

Depois foi inaugurado no salão da jliiW-iotlu-ea da Faculdade o retrato do !
senador Kuy Earbosa, Xes*i oceasião jfalou, em nome dn corpo -discente, o j
acadêmico Barros Barreto, tendo assis-
(ido ao acto da inauguração altas au-
loridades civis e mil tares e in-numeras
pessoas gradas.

A' norte, 110 Theatro Parque, será
enscenada a peca "O Calouro", inter-
prelada ex.lirsivanrentc por academi-

Dos moveis da

O dr. Arthur Obiuo, official dc **.-.-
ibinete do ministro do Interior) visitou
lionteni o dr. Oswaldo Cruz. cm nome
de .. ex.

as máw HOJE
Rezam-se as seguintes, p^r alma dc:
l.conor Marques Sobral, ás 9 ii.' ho-

ras, na ci*rcj_ de N. S. do Carmo;
Maria lirnestina de Azevedo, ás 9 lio-

ias, na matriz de Santa Rita;
Maria da Conceição Marcond :5 de

Mello, ás 9 i]_ horas, na egreja da Glo-
ria:

Tenente Mario Maciel, á- o horr.3, na
fi.rt.ia dc Sanfo Affon-ío;

Maria Antonia dc Souza Prafa, ;'.;
S i|_ horas, no Santuário do Sagrado
Coração de Maria, do Meyer;

Krr-t-.í.uro de AÍh'_-íH.e_'_ii.c, ar. !:j ho-
ras, na egreja de São Francisç. de
Paula;

Conceição da Silva Castro. _.- '.. ho:.?.
n.i matriz de SanCAmia;

Isaura Jacobina Leitão. ís . i': _or..?.
11a egreja de S. Francisco de Paula;

Silv.rio Pereira dos Santos, ás 9 i\2
horas, na cereja do Carmo:

Joaquim l.i.cio Netto, ás o 'irras, n.\
capella de ". S. das Dores, em Cisca-
dura;

_ Anua da Conceiçio Jansen de Liras*N"ovae', 
ás 9 lioras. na cerc-ja da Gloria,

praça Duque de Caxias;"
Dulce Ramos Villa Vctde, ás o lioras,

oa egreja do S. S. Coração de Maria;
-ST3_alic Grimler Krussmann, ás o lio-

ras. na egreja de Nossa Senhora do
P,.r*o;

Coronel Manoel Jacinlho da Silva
Pontes, ii _ heraí, no M.-teiro de São
Sento.

ioda a gente íala bem!
Paganismo a credito,

G, Dias 71-UrugU3yana 82
Mi.nsterio da Marinha

DECRKT03 OUE SE1*Ã0 «SIGNA-
DOS Í.O PRÓXIMO DEáPACUO

C01.LECTIVO
Sfrão ."t_:s:i*;nados r.o próximo despa-

cho cs decretos nomeando o capitão do
mar e guerra Aujrusto Thcotanio Po-
reira para coiumandar o couraçado São
rjiile. e exonerando desse carso o of-
ficial de egual patente Raja (Cbaglia,
que será nomeado sulí;hofe do .Estado
Maior <la Arma.i.i.
¦.-,-,- ——^mn€3,^'ff^tín-<t-TZ3M-, ¦¦.

A Light _ a Prefeitura
A LINHA DE BONDES DA RUA

AGUIAR^
Kst-;vc honlem no gal.ine':e do pr«^-

Coito o dr. Rego Barros. que foi o-pli-
car a s. ex. as razões do requerimento
;!a Light and Power pedindo proro-
gação dr. **r..;:o pa-ta construcção da li-
nba de bondes na rua A_iiiar.

'Entre outras razões aliega a Liglit
a falta de material, cuja importação,
por motivo da g".erra, sc tornou diffi-
cil.

O prefeito, necoitando as r:u:"cs apre-
sentadas, prorogou o .pra.o, dando o
seguinte dcsfiaídio íio rfíiucrimcnío:"Deferido, attendendo aos motivos
de força maior, reservando--- a Pr.--
feitura o direito de exigir, quando jul-
(.•ar conveniente, a construcção des=a li-
nha, ohrigando-se a companhia a au-
gmoiitar _3 viacna na Hnhi de S.

Francisco Xavier,"

Recebemos a seguinte c^ria-:"Uio dc Janeiro, u de a-josto de
1916.

Exino. sr. redactor do Correio da
Manhã — iícsía.

Sau(jat;ucs; Tendo seu jon.al. no nn-
mero de hoje, publicado uma loca! sob
o titulo "Uma bolacha na Avenida",
em que descreve o que hontem á tarde
sc passou entre mim o o senador João
Luiz Alves na Avenida Rio Branco,
venho merecer dc v. ex. o favor da
publicação desta, na mesma secção cm
que saiu a referida local .po-ra que sc
restabeleça a verdade, que foi ndulte-
rada -pelo informante do seu juntai. O
que se passou foi o scíminle: —¦ S.iin-
fio eu do meu escriptorio, ãs 17 ¦,-¦ meia
horas e .dirigindo-me nela Avenida Uio
Branco ú rua Sete dc Setembro, afim
de rccplher-ine a casa, encontrei-me em
caminho com Oít xeüs hihíros p collc-
fias drs._ Justa Mendes de Moraes c
Amaral Krança, am n.< íjuacs segui pa-
leslraudo desprcoccupadaniente. Ao eíie-
gar próximo á Agencia do Correio, fui
ex abrupto al-onlado pelo senador João
Luiz. que, riiiiloso nervosamente, me
disse: — .tou eu, íoii eu... e então,
con; uni jornal que trazia dobrado na
mão, procurou-me ni;ln_ir a face, dan-
do-me unia pancada.

Vendo eu qite se tratava de uma ag-
gressão rapiiahicnte fi- uso do guarda-
chuva qtte tinha na oceasião. dando
uma pancada no meu aggressor, que a
recebeu cm cheio nas costas, visto ter
corrido com incrível desembaraço e
velocidade.

^ Dirigi*!nc então, á Cas.i Bazin, onde
fiz uma compra e após isso fui pro-
curar o tneti fugitivo aggressor, lendo-o
encontrado numa roda de amigos e cor-
religionarios seus. onde se achavam
lambem os meus collegas e amigas drs.
Mareilio de Lacerda e Adelino Nunes
Pereira e o sr. Meira Penna. Convidei-o
a repetir a ogyrcssão ao que el.e res-
poiKleii: i.'.;.(í não, esgucirando-se pre-
cipite per entre os amigos que o cer-
cavam e une o conduziram para casa,
segundo me consta em um ra\i.

Convenci-me então, c. as pessoas que
se achavam ua oceasião o poderão at-
testar, que o estado do meu aggressor
não permitlia da minha parte maior
reacçáo do que a já havida anterior-
mente. Bem poderá, v. ex. comprehen-
der, si*, redactor, que ac eu tivesse rc-
cebido (Io .enador João r.ui>. Alves uma
bofetada em plena face, não leria tido
a fleujjma de desembaraçar-me de uma
incumbência antes de ir procural-o, a
reacçáo seria prompta porque, como
qualquer homem que se prese, eu ter
me-ia desagravado incontinenti.

Quanto ao ser a aggressão do sr.
João Luiz Alves motivada por desato-
ros por mim rscripio?, contra elle, iu
imprensa do Kstado om cuja politica
minto, tam-bem «é menos verdadeiro,
porque j.mais me entreguei a esse mo-
do de faz.-r imprensa. O que fiz con-
ira elle foi um discurso no Copgrcsso
do Espirito Santo, cm que analysei,
somente a sua vida politica. com o di-
rcito que me assistia como deputado
qr.c então era e ainda hoje sou.

Anteoipando-tne grato pela 'publica-
ção desta, sou dc v, cx. alto. ven. e
obro. — Maneei Alves de Bon-os Ju-
mor. deputado ejt.-d_.al cítiiritosan-
tense."

v*>___T__,___rre,_____íri*_i--t

ni'l''"tl comprar moveis sem visitar.
J antes, a exposição valiosa da casa
LI.ÀXni.O MATtTI-íS -.«*.* O.,

soffrerá prejuízo inevitável — Rua
do Ouvidor o.; e .15 e nos antigos
armazéns á rua dos Ourives ,19-43.r_j.--i-__r_---.-'-:zK_r^a__.-T^^-jrr^!-___i---

¦-"¦*_• ¦'

O senador Victorino (Monteiro jiediu-
rios hontem a. publicação da seguinte
carta:"•Sr. redactor do ".Correio da Ma-
nhã. — Não me .pareça ter sido feliz
a defeza que o sr. senador Ruy. Bar-
bosa procura fazer hoje do dr. Zebal-
los em carta que dirigiu á imprensa,
mctdiíicando radicalmente suas convi-
cções anterioros.

¦O facto de ter prévio conhecimento
do discurso de apresentação não im-
portava em sua solidariedade, sendo
natural que o orador tivesse a liberda-
de de critica em acontecimentos ida
nossa historia.

INão me parece feliz também a com-
.paração feita do grande riograndense
o extraordinário brasileiro Gaspar da
Silveira Martins, uma das maiores in-
tellcetuaLidades do Brasil e cuja cui-
tura e .paitrtoüsmo^ honrariam qualquer
paiz do mundo civilisado.

(Homens (fe cultura jurídica, esteios
da legalidade de sua iPatria jamais po-
derão ser confundidos com caudillros
sul americanos a granel, nem mesmo
coin Artigas que s. cx. diz ser consi-
derado como fundador da Republica do
Uruguay.

O celebre morro denominado 'Meza
de Artigos, a margem do .Rio Uruguay
é um .testemunho 'histórico dc grande
eloqnencia que attesta ás gerações do
porvir que o epiteto dc caudilho não
pode nem deve ser empregado com
acção, processos ideaes dos estadistas
irsodcrnos que repellem qualquer com-
paração com .os caudilhos sul america-
nas que felizmente não medrarão mais
em nossa terra. Não foi " a cegueira
das paixões do partido ,os excessos de
amizade" e sim a mais estreita jus-
tiça histórica que determinou a minha
repulsa que mereceu o a.pplauso da fa-
milia de .Pinheiro 'Machado e solidário-
dade da bancada riograndense da Ca-
mara dos Deputados, em significativos
tclegrauimas que me dirigiram. Os con-
ceilos de s. ex. são .muitas vezes com-
pt.tamer.to falhos.

A aceitar a interpretação que s. ¦ cx.
dá de caitdúlioi nos tempos modernos
não poderá evitar que mais tarde a
critica possa inclúil-o entre o numero
delles por ser "chefe consagrado, uni-
co, com extraordinária autoridade na
politica nacional".

S. ex. mais uma vez com a sua cos-
tuniada e proverliial habilidade forja
interpretações que possam satisfazer a
Iodos os paladares."As irritações pessoaes gratuitas e
mal contidas, azedam os sentimentos
de paiz a paiz e compromclteni as!
obras de reconciliação entre elles. O jcaso Zeballos era um caso pessoal que ]
as personalidades envenenaram con*
vertendo em caso internacional."

Depois desta asserção só falta o sr.
Ruy Barbosa proclamar sinceramente c
co 111:1 sua autoridade que a publicação
official do [inverno brasileiro provando :
a falsificação feita pelo sr. Zeballos dei
telegramma cifrado numero 9, de 17 de |
junho de 1908, foi obra exclusiva dos:
nossos poderes publicos e que .o.inolyi-
davel barão do Rio Branco, cuja me-
nioria eslá encrustada nos corações de
todos as bons brasileiros, não passa de
um impostor. Escolha o sr. Ruy esse!
dilemma. i

A prova do contrario é que a Repu* 1
blica Argentina inteira acceitou ai cx- !
plienções do nosso cbancellcr como uma
verdade indiscutível e demonstrada a
luz da evidencia, havendo^ naquella ini-
mensa população uni só indivíduo que
continuou a af firmar a falsificação
grosseira que havia engendrado. Essa
pessoa era o sr. Estanisláo 

".eballos, I
unidade desolada e ora contricta que |
sè divisava ua brilhante constellaeão
dos mais eminentes homens políticos da
Uepublica Argentina.

Aguardemos pressurosos que "oitem-

po esclareça quando sc conhecerem os'
elementos de pleito" c oxalá que a boa
fé do sr. dr. Ruy Barbosa não venha '
ter unia desagradável confirmação.

Que o sr. Ruy Barbosa contemple \
desvanecido a conquista que pensa ter jfeito do sr. Zeballos e que não seja
mais uma desillusão das muitas que
t

Na Câmara
A sessão de hontem em

resumo |
Sob a presidência do isr. A_.o3.pho

Dutra, secretariado _telos srs. Costa tRi-
beiro e João Pernetta, foi Ivontem aber-
ta a sessão da Câmara, com a presen-
ça de 60 deputados, A acta da sessão
antenfor foi .ipprova.a, Isein >ob_erva-
ções.

O ejíptídicrite lido careceu de impor-
tancia.

Após a leitura da respectiva matéria,
oecupou a tribuna o dr. Maurício de
Lacerda, <_uc esgottou toda a hora do
expediente, discursando acerca dos for-
necimento3 dc carvão ao Lloyd Bra-
sileiro, aproveitando o ensejo para ata-
car desabridameftte os srs. Wencestau
Braz, Arrojado Lisboa, Frontin e os
.principaes figurantes da comedia do

passado quatriennio.'Finda a Jiora do expediente, passou-
sc á ordem do dia. A lista da porta
aceuzava a presença de 114 deputados.

Annunaiada a votação da emenda do
sr. João iPernctta e outro, offerecida
ao projecto 11. -Sq, de 1915, autorizai!-
do o governo a abrir pelo Ministc-
rio da -Fazenda, o credito especial dc
2.*37_$70_, para pagamento devido ao
major Joaquim Vieira nUi (Silva, com
parecer da Comniissão _ de lF.nanj.as fa-
voravel á emenda, foi ella symbolica-
niente dada como approvada.

O sr. Manricio de Lacerda requereu
verificação de votação. Contados os vo-
tos, iproimnciaram-se a favor da emen-
da 8j e contra 3 deputados, Feita a
chamada, foi confirmada a falia de

numero, poi-5 ..«.letras responderam 92
deputados. «Fo.*, então, annunciada a
a" discussão do projcclo n. 69 A, de
19-16, dc orçamentos da .Receita c Des-
peza, para o exercicio de 1917, com
parecer da Comniissão de Finanças so-
bive as emendas offerecicas.

'O sr. Vicente Piragibe oecupou a
tribuna, tratando tle algumas emendas,
que apresentara ao projecto do orça-
mento da receita, tsgoltado o .praso
destinado á primeira .paute da ordem
do dia, foram encerra'**.., sem debate,
a 2' discussão do iprojecto 11. 120, de
1916, autorizando o governo a abrir,
pelo 'Ministério do Interior, o credilo
especial de 337:7i/$796, para oceorrer
ao pagamento de despezas feitas çom
acquisição dc material de ensino, ins-
tiallações de apparelhos c reparos do
edificio da Faculdade de Medicina da
Bahia; e a 3a discussão do .projecto
n. 107, de 1916, mandando adiar as
eleições para a formação do Conselho
Municipal do 'Districto Federal c dando
outras providencias.

•Por fim, foi annunciada a discussão
única do parecer da Comniissão de Fi-
nanças sobre as -sm.ndus offerecidas
na discussão única do parecer n. 10,
de 1916, mandando archivar a mensa-
gem do presidente da 'Uepublica sobre
o caso político do distado do Espirito
Santo. ,_om parecer da Commissâo do
Finanças, contrario ao artigo do snbsti-
tutivo e ás emendas e voto vencido
do sr. Barbosa Lima.

¦O sr. Arnolplio de Azevedo, relator
do .parecer, na comniissão da Consti-
tuição e Justiça, mandando archivar a
alludida mensagem, occilpoti a tribuna,
discursando longamente;

A .sessão foi levantada ás 6, 15 da
noite.

l^^_^a-^<M^^SIaH^^»^-O^H-^^^^^¦^^^ '

I.oin Café, Chocolate o Boiiibons
 Sô no MO.....O HE OUKü.

-col <f

A sitnagão em > o
Matto Grosso

Recrutamento a mu-
que ua ordem

do di»
Cuvaiu', 10 — (Do correspondente)

— A população masculina de Fuconé
que não se acha refugiada nas maltas,
foi toda recrutada pelas forças revol-
tossas, quo conservam prisioneiros co-
mo reféns vários chefes do partido
republicano mattogrossense, os quaes
são obrigados, no entanto, a passarem
telcgrammas aos amigos da capital di-
zendo aue se acham em libordade.

Nenhuma confiança, por isso, nicre-
cem as noticias telegraphicas daquella
localidade.

•Consta que Henrique Paes fez se-
guir parte de sua força para Coxim,
afim de atacar aquella villa, que se
acha defendida pelas forças legaes.

Os deputados continuam, em língua-
gem aggressiva, a atacar o presidente
do Estado c os defensores do seu go-
¦verno, 1p.oroca1.do iconfUatois, r/uo ;os
governistas tem evitado.

-Não obstante as garantias dc que
gozam e abusam, inventaram uma cam-
panha de mentiras, com o fim exclu-
sivo de alienar ahi as sympathias dis-
pensadas á nossa attitude.

Consta que partirá hoje de Corumb;
o general Carlos Campos, com o 54
batalhão.

Os acadêmicos e o senador
Huy Barbosa

Conforme fora annunciado. reuniu-
se hontem 110 salão nobre do Jornal
do Comnicrcio, a comniissão que a 5
de novembro próximo, irá, em nome
das classes acadêmicas c do povo, ofie-
recer ao senador Ruy Barbosa nm bus-
to cm bronze.

Nessa reunião, presidida pelo sr.
Forlunato de Medeiros, secretariado
pelo dr. Theophilo Pessoa, ficou deli-
berado o seguintu:

Serão distribuídas listas pelas r.da-
cções, para assignaturas de todos
aquelles que queiram contribuir para
o exito da projectada homenagem, bem
como medalhas de bronze, de pequeno
formato, com o retrato de Ruy Bar-
bosa, destinadas aquelles que subscre-
verem essas listas.

A execução do busto c das meda-
lhas está confiada á Fundição Indi-
gena.

Nas proximidades do dia da liome-
nagcni serão tomadas novas delibera-
ções quanto á organização do preslito
e ornamentação das ruas.

B_«t>-C_X>

A _>_--T*GAC!ÃO UBUGUAYA EM
S. PAULO

eni cxperinienudo em sua longa exis-
eucia o nosso illustre e ingênuo em-

baixador \
Seu constante leitor. — Victorino

Monteiro."

:"ÍIVERSiB ¦¦ Cigarros especia**:?
para 200 réis. ci.ui
valiosos brindes.

T.orj-t. sa' & o. —•:•—
_-_*«___-í>.caib-*3»--rii»1* ' ""

O ministro da Pazcnda designou o

, delegado fiscal e o 2" escripturario da
Delegacia Fiscal 11:1 Parahyba, respe-
ctivainente, para servirem de nnsiden-

; ¦„• e secretario do concurso^ de 2" en-
| trancia para emprego de Fazenda, a
i realizar-se naquelle Estado.

-—.._..-Q_í-^f-<___V"ofr__-»*-i :" —•

mm DOS ESTADOS
A VSSOCirAOAO COMMRRCíAIi

11)1-;' ALAGOAS
Maceió, u (A. A.) — A Associação

Commercial daqui, procedeu á eleição
da sua directoria para o exercício de
1916-17, que ficou assim composta: pre-
sidente, Pedro de Almeida; vice-presi-
dente, Francisco Vasçoncellos e secre-
tario, Scrnphim Cosia.

m*tI~y<t?^2m>^aiS»~- ''

jiplon
A bordo do "Minas Geraes", deve

Luiz Guimarães, ministro do Brasil cm
Caracas.

'¦^'g»**>*<j__oV-<*»---&***'> "—

HANSEATICA ncima do tndns: !
__. —-.____a-^>»)*jg_^^»r-p*-  — ¦— '¦¦

O JornaüsfTí-0 bafiiano
Rcencetou a =-.-.a publicação, quinta-

feira ultima, o Diário dc Noticias, da
canital da Bahia.

Ha cerca de quatro mezes que o
Diário de Noticias, oue é um dos mais
antisros órgãos da imprensa bahiana. in-
terrompera a sua publicação, em virtu-
dc de um incêndio, que devorou todo o
seu slock dr papel.

A concomitante falta dessa matéria
prima no mercado brasileiro fez com
que o alludido periódico demorasse a
sua reafquriçTio, o que acaba, afinal, de
verifica r-s*.

AVES BE RAÇA
O leiloeiro Virgílio, devidamente au-

torizado por ttm avicultor do interior,
que concorreu á ultima exposição avi-
cila, venderá cm leilão granoe qnanti-
dade de aves de pura raça. hoje, 12
do corrente, no seu vasto armazém, a
rua da Quitanda 11. 7.

O BIA BO PRESIDENTE
O pre-idcu'.e da Republica recebeu,

hontem, durante o dia. 11,1 palácio tio
voverno em audiência especial, o pie-
sidente do Estado do Rio. Segundo ou-
vinio», s. ex. foi conferência, com o
chefe'da'nação relativamente a interes-
ses do seu Estado, especialmente a que-
stao de transporte P»ra os seus prpdu-
c*os o ainda o saneamento da Baixada
i.-liui-inense, cujos serviços lornm re-
centemente suspensos por deficiência ut
verba orçamentaria. O .presidente do vi-
zinho Estado procurou demonstrar a
s ex. os prejuízos decorrentes de tal
resolução legislativa, não só para a
1'nião como para a vida econômica do
Estado, pedindo a sua intervenção uo
"(jVcsMeitte 

do Eslado do Rio, que
se ífzera acompanhar de scu official clc

gabinete dr. Nelson de Castro, ali che-
•tou ás":: lioras. retirando-se as 4 U',
servindo de introduetor o tenente re-
tlrn Cavalcante. .,

Tambcm foi reccliida, em audiência
C3pecial uma comniissão da faooicdadc
Nacional de Agricultura, composta dos
srs. Mi-iuel Calmou, Hannital tona
Victor Lcivas Kduardo Cotruu, Wil-
liam Wüson Coelho de Souza e os
deputados 'Ribeiro Junqueira, Joamiim
Osório, loão Penido e lilpidio de Me.-
quita. Essa comniissão, na conferência
iiue teve com o chefe do Kslado. tra-
tou amplamente de assumptos inversos,
lendo solicitado a S. ex. que as con-
elusões da conferência nlgodocira tos-
sem votadas pelo Congresso, mormente
as que se relacionam com os íieies de
transporte de algodão, o. outrosim, que
os empréstimos feitos pelas agencias do
Banco do Brasil sejam reduzidos de
12 "\°. Foi ainda solicitado o apoio de
s cx. para a emenda do deputado
Toaouím Osório, já acceita pela com-
missão de Finanças, a qual manda dar
;o:oooSooo ao Posto de Observação de
Bello Horizonte, no sentido da distn-
br.tçáo. em larga escala, do soro con-
tra o cholcra.

Foram abordados assumptos outros
de r.lta relevância e que dizem respeito
ao desenvolvimento da agricultura^ re-
tirando-sc os membros da commissâo
satisfeitos pc!a maneira attencipsa.com
que os acolheu o chefe do Estado e
pelo empenho que demonstrou em-.ver
solvidos 

' 
favoravelmente os assumptos

aborchclos.
Ainda foram attendidos por s. ex.

o senador I.ones Gonçalves e os denti-
tados Álvaro de Carvalho. Souza c Sil-
va c Carlos Peixoto, sendo que este ul-
timo sc oecupou de questões relativas
ao orçamento da receita.

S. cx.. em companhia de seu secre-
lario e do chefe de sua casa militar,
assistira, hoie, á sessão com que a Es-
cola de Bcllas-Artes solenniza o cen-
tenario da instituição do ensino das
bellas artes.

DO INTERIOR PAULISTA
SANTOS, 10. — Acaba de oceorrer

nesta cidade um grande conflieto, de
que resultou a morte de um pobre lio-
¦meni.

Estavam reunidos vários trabalhado-
res no recinto da Companhia de Pes-
ca, 110 largo' do Mercado, quando sur- \
gm acalorada discussão enlre dois
delles, de nomes Manoel Dias e Luiz jde tal, porque o primeiro dissera que
Luiz estava alcoolizado.

Este, 110 calor da contenda, lança
mão dc uni machado, vibrando um gol-
pe comra Manoel Dias, que foi ottin-
gido no braço direito.

Cheio de dòr peio ferimento recebi-
do, Manoel Dias pega um páo c com
violenta pancada mata 'inslantancanien-
te o adversário.

O assassino, que está gravemente
ferido, foi recolhido ao hospital c o
cadáver de Luiz transportado para o
necrotério, onde foi autopsiado.

Produziu bastante sensação nesta^
cidade a absolvição, pelo Jury, de Ca-
tl.arina Hofícr, aceusada cnmo autora
da morte de scu marido, Julio Hoffer,
que foi envenenado lentamente.

Esse facto teve grande repercussão
cm todo o nosso Kstado.

Chegou homem a esta cidade,
vindo do S. Paulo, o syrio Liou
Abuad, aceusado de haver roubado a
importância de 2 :_Üo. 000 ao seu ir-
mão Isaac Abuad, negociante ncsla
praça.

O ladrão foi preso pela policia pau-
iistann, á requisição das autoridades i
locaes.

CAMPINAS, 10. — Na noite dei
hontem. desenrolou-se violenta scena
de sangue cm casa de umas nieretri-!
zes, residentes á rua General Osório. I

Cerca de S horas da noite, ali appa-1
recou o indivíduo João I.anbenstein,'
que Procurou pela hetaira Maria Ame- i
üa dc Souza, sua ex-amante. I

Depois de procurar induzil-a a voltar |
para a sua companhia o como a mulher |
sc negasse formalmente, Lanbenstcin
sacou de uma enorme faca, vibrando
profundo golpe em Maria Amélia, qtte
caiu sem vida.

Perpetrado o crime, o assassino ten-
tou evadir-sc, 110 que foi obstado por
pessoas da casa, que o prenderam cm
flagrante.

João Lanbenstcin era allemão, sendo
bastante conhecido etn Rio Claro e nes-
Ia cidade.

A companhia de opcvelas Mares-
ca-Wciss levou liontcm. com boa casa,
o "Conde de Luxemburgo".

—• Seguiu para a Itália, cui negocio,
o sr. Julio Machi, conceituado comnier-
cianto ncst_i praça.Um passageiro vindo do interior.
por um dos trens de- hontem, foi accom-
mcttido de violento accesso de loucura,
tentando nggredir outros viajantes, na
estação local.

A policia conseguiu acalmar o pobre
desequilibrado, que seguiu viagem.

SAO CARLOS, 10. — Regressou da
capital do Kstado, onde esteve a 'nego-
cios, o sr. Dcmctrio Dibo, negociante
aqui.

Sabemos que o Theatro Folythea-
ma, desta cidade, vae ser arrendado A
firma Slaffa it C., proprietária dc di-
verso-? cinemas em S, Paulo c ncása
capital.

Vac annnicníanrlo extraordinária-
mente o movimento da Agencia Jornalis-
lica e de Propaganda, fundada nesta
cidade em modestas proporções c qtte
está presentemente com a representação
das mais poderosas empresas jornalisli-
car. do paiz e do exterior.

Vau scr iniciado tlcnlro cm breve,
o calçamento da praça Antônio Prado,
nesta cidade.

Uma vez «executada essa obra. fidirá
calçada Ioda a parte principal da zona
urbana.

ARARAQUARA, 10 — Realizou-se
hentem a audiência ordinária do juiz
de direito da comarca.

Foram tratados diversos assumptos
forenses bastante importantes.

O sr. João Ignacio Gurgel, prefe-i-
to municipal em exercicio, tem officia-
do a vários proprietários de predios
nesta cidade, intimando-os :i demolição
doâ mesmos, por a: n ca ç. ar un ruina.

O Tribunal de Justiça do Estado
deu provimenío co recurso crime inter-
posto pelo sr. Fernando Vicente,

A Prefeitura Municipal .remetteu
á Directoria Geral da Instrucção Pu-
blica o map.a do movimento escolar
deste município no mez findo,

RIBEIRÃO PRETO, 10. -- Conti-
miam as obras da Catlicdral desta dio-
cesc.

Diversos fazendeiros deste município
têm feito importantíssimos donativos
para essas obras.

Regressou dessa capital o dr. Mci-
ra Junior, prefeito municipal desta ci-
dade.

RIO CLARO. 10. — Despertou enor-
me interesse nesta cidade, a exhibição
do soberbo "film" nacional "O.Gita-
rany", levada a effeito polo cinema"Variedades"'.

Proseguem com grande enlliusias-
mo os prcparaiivo*? para as festas com
que o Grêmio dos Empregados da Com-
panhia Paulista vae festejar em 20 do
corrente, mais um anniversario.

Haverá nessa oceasião uma alegre
passeiata de seus sócios á Villa Ameri-
cana.

A Cantara Municipal está impondo
aos leiteiros o uso de vasilhame csjic-

ciai e devidamente esterilizado -.

Visita ao Instituto Sei-u.iith.riipico
do ..ulanlnu

_*. Píh/.o, 11 (A. A.) — Os membros
da comniissão mixta uruguaya dè limi*
tes com o Brasil, cm companhia do dr.
Luiz Silveira, representando o secreta-
rio da Agricultura e do capitão Afro
Marcondes, representando o dr. Aitino
•Arantes, .presidente do 'E.+.ado, visli-
taram hontem o Instituto Scrumlhcra-
pico de Butautan.
¦¦-•- llfl*» <g>*-B ___— *

HA QUESTÃO CACETE
•Ainda a propósito do que temos pu-

blica.lo sob esta epigraplte recebemos
honlem a scguinle caria:

"Exmo. sr. redactor do Cc:-r!-io da
Manhã. — Com intervallo dc poucos
dias, quem escreve a v. ex., amigo do
Laboratório Nacional d Analyses, dc-
parou com duas publicações, no seu
conceituado jornal sobre taxa aliando-
ga.rin, .1 respeito de um despacho de
peixe, sobre cuja natureza se levantou
duvida, isto é, se se -tratava dc baca-
lháo ou de outro peixe qualquer.

1F0Í injusto V. ex., na noticia que
publicou, naturalmente por mal infor-
mado — porquanlo o Laboratório Na-
cional, que foi ouvido como .repartição
technica-consultiva 'da Alfândega, af-
firmou, como o sr. dr. Bruno Lobo,
que a, mercadoria despacahada não era
de bacalháo, mas, de outro peixe qual-
quer. _1

Pôde v. ex. verificar isso, recorreu-
do aos archivos da Alfândega do Rio
dc Janeiro, onde deve existir o officio.

üeínais, o Laboratório não se exi-
miu á consulta e parecer, embora a
questão não seja propriamente de chi-
mica analytica, porem exclusivamente
de classificação zoológica.

E 'o que Unhamos, sr. redactor, a
dizer 1:111 autor á verdade c aos credi-
tos scientificos do Laboratório Nacio-
nal dc Analyses. 'De V. ex., alto. cro.
e obro. — José Pcreira."

Rio de Janeiro, u de agosto de 1916.
*««*<*Xl>-**H_E»«-

O sr. Calogeras visita

S, ex. esteve iioníem na
Despesa Publica

O sr. (Pandiá Calogeras visitou hon-
tem, pela manhã a directoria da Des-
pesa Publica, .percorrcmlo, com o sr.
jovita Eloy, todas as s*.tas dependen-
cias.

O ministro da •Fazenda finda a visi-
ta, indagou do director da Despesa
sobre a marcha dos trakilhos da com-
missão dc ?inquérito adminiííU-arivo .para
apurar a responsabilidade dos funecio-
narios apontados como autores do des-
apparec.mer.to criminoso de um proces-
-.0 de uma conla de furnecimonlo.

O sr. Jovita informou então a s. ex.
que a commissâo Hom trabalhado acli-
vãmente tendo já ouvido alguns fone-
cioiiario. da a" s-.ib-direoMria cia Des-
pesa, .pretendendo liontcm mesmo, como
de facto fez, acarear os escripturarios
Borges Fortes e Leite Junior, aponta-
dos como os responsáveis no desappa-
re._imer.ito dos alludidos processos.

O sr. Calogeras esteve também nas
pagadoria» ende assistiu aos trabalhos
de .pagamento de folhas de pessoal que
ali se reaüsava.

*w_y.-^--í_3>-*r-?>-_**-

f'_.» Olr-l-in — Chocolate, bonbonsi_a_e uiodo ,Inos . f.nt_ç!<1 dc cll0.
C"'.atc, só de Bhering &• C.-*. r. 7 Set. io„.

Thesouro Nacional

Pagamentos autori-
saáos

O Thesouro Nacional fei hontem au-
torisado a efíectuar os seguintes paga-
mentos:
5..39_$__!_, a diversos de íornecimen-
tos ao 'Ministério da .Marinha, no cor-
r.nte anno;

3,_oo$ooo, a Bertholino Machado, de
fornecimento iao Min.stor.io do ;E>íte-
rior. em julho ultimo;

5oo$ooo, ao si*. Luiz Vossio Erigido
de aju.ia de custo;

150.000, a .-'¦ermano Eugênio Tava-
res, de gratificação em julho ultimo,
por serviços prestados;

q.Cjifooo, a (Alexandre Ribeiro &
Comp.. de fornecimentos cm janeiro.

. ..oofooo. e i,6og$033 a Fidelis José
Marquei e Jorge Henrique Geslicn, de
exercicios findos:

_5_t..|(. iS6.;o a diversos de fornecitnen-
tos ao Ministério da Viação, no cor-
rente anuo.

MADAMÊlÍÍEQR6EÍTE
a 1'honneur d'informcr son elegante
clientelle qu'clle vient de receveir un
choix dc chnpeaux: derniers modeles de
Paris et fera son exposition samedi
e; jours suivants dans son magasin
232 rue de Cattete.

Madame Gcorgette communica á sua
e'cgante freguezia que recebeu de Paris
chapéos últimos modelos, que _ estarão
exposros sabbado e dias seguintes na
sua loja á rua do Cattete n. 252.

¦oTaFfiHf*-*-?!^ ¦*>*__-=.¦»*

O sr. Pandiá Calogeras declarou
hontem ao ministro da Marinha que
em face do disposto nas cláusulas
XXXII c XXXIII do contrato appro-
vado pelo decreto n. 6.9S1, não ha-jujr
que negar á Compagnie França'»: dü
Port de Rio Grande do Sul o direito
á cobrança de taxas de capatazias e
armazenagens de cargas expelidas para
estabelecimentos navaes no alludido
Estado.

A segunda discussão
do projecto na

Câmara
Começaram hontem, na Câmara, os

debates, em segundo turno, do projecto
da lei de meios, J>ara o vind mro exer-
cicio.

Oecupou a tribuna o sr. Vicente Pi-
xagibe, que procurou defender, princi-
palmcnte, duas das emendas que apre-
sentara ao orçamento da receita: uma,
autorizando o governo da Republica a
alienar as villas proletárias e outro,
crcando o imposto de 10 °|* sobre os
alugueis de casa, abolindo, oor outro
lado, o imposto sobre os vencimentos
do funecionalismo publico. Na serie de
considerações em defesa dessas emen-
das, o orador analysou e criticou demora-
damente vários dos alvitres até aqui
suggeridos, para solucionar a crise fi-
nanceirn, 110 vindouro exercicio, esten-
dendo-se em augmeutos contrários á
creação c apgravação de impostos sobre
gêneros de primeira necessidade e ou-
tias medidas, collimaudo o mesmo pro-
posito.

O sr. Vicente Piragibe, que foi _„•
vido de começo ao fim pelo sr. Carlos
Peixoto, relator da receita, esgotou a
hora destinada á discussão, cm 2" turno,
dos orçamentos,

ou 1 i 1 _»
O sr. Pandiá Calogeras pediu ao

ministro da Marinha providencias para
que seja demarcado o canal da barra
de Penedo, na foz do rio S. Francis-
co, collocando-sc unia boia dc espera
entre os bancos sul e norte, conforme
solicitou a directoria do Lloyd Brasi-
1'eiro.

-X_lrJ-IA__

Condcninndo a dois mezes
do prisão cellulur

São Paulo, 11 — (A. A.) — O juiz
da 3' vara criminal julgou .procedente a
queixa-crime que d. Annita Tibiriçá
oftereceu contra Amadeu Rodrigues,
por crime de injurias, cõndenuiando o
querclado a dois mezes de prisão ecl-
lul.-ir e multa de _-_$ooo.

Do dia 1 do corrente até hontem,
a Recebedoria do Districto 'Federal
arrecadou a quantia de 1.213 :*44$334,
tendo arrecadado cm egual período do
anuo passado a de 1.012:421 ..(o.*.

A gomnia elástica boli-
viana

COMO DEVEM SER LEGALISADOS
OS DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO

O ministro da Fazenda cm resposta
a uma declaração do .cônsul brasileiro
em Cabija, Território do .Acre, trans-
nvittida por intenmcdio do seu collega
da pasta do (Exterior, contra « noto
da tMesa de Rendas dc Porto Acre,
exigindo que iodas os documentos rela-
tivos a despachos de gonuna elástica
boliviana sejam legalisados pela guarda
do rogisitro fiscal de Bnisilia, declarou
aquelle sen collega que pelo novo re-
gimen instituído pelo decreto 11.906,
ás agencias aduaneiras de Rapiram,
Villa ,l!ella e Cabija cabe legailsar os
referidos documentos.

O ministro da Fazenda mandou pu-
blicar o termo de contrato lavrado
entre o governo federal e^ Paschoal
Gomez & C, agentes na cidade dc
Santos, da Companhia Transatlântica
de Barcelona, para arrecadação do im-
poslo de transporte.

!¦¦ d m o,» ti tn  *****

O .'OVEU-ÍO -yEIiN.VM_íl CANO
ACCUSA

Os responsáveis pelas publicações
do documentos ofíicin.s

Recife, 11 — (A. A.) — A impren-
sa official publica hoje uma nota di-
zendo que os -funecionarios do Tliesou-
ro são os responsáveis pelos docuiuen-
tos officiaes que tem sido publicados
ultimamente sobre as finanças do Hs-
tado e que os mesmos responderão den-
tro cin breve, detida c comprovadamen-
tc, com a responsabilidade dos seus na-
mes, a todas as aceusações que teem
sido assacadas contra a -mesma repar-
tiçâo.

'Essn .publicação virá demonstrar a
maneira clara e evidentemente sem ra-
zão de semelhantes aceusações.

**x\x*USâ

Pelo ministro do Interior foi dc-
signado o major Leonardo Antônio Me-
deiros, assistente do Corpo dc Bom-
beiros, para exercer, interinamente, as
funeções 'de -inspector da Contadoria
do mesmo Corpo.

Ml «I 00__ 0> __
COMPANHIA DE SEGUROS VA.

REGISTAS. -- Rua Primeiro de M_r-
co n. 37

O director geratl do gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda remetteu ao de-
legado 'fiscal em Minas o precatório
expedido pelo juiz seccional desse Es-
lado, para entrega a Horacio Firtuino
Carneiro Belfort, invcnlariante dos
bens do fallecido padre Bartllolomcu
Cardittc, da quantia, de 7:i4i$o_9, re-
colhida ao cofre de ausentes, e re-
commendou-lhe providencias para que
seja cumprido o alludido precatório.

¦ ¦¦¦___? G3D* 'O Üii""1

AS GOBSOES DA GAMARA
REUNIÃO I>A ÜE FINANÇAS
Sob a presidência do sr. Antônio

Carlos c com a presença dos srs. Ga-
leão Carvalhal, Ariindo Leone, Barbosa
Lima, Justiniano de Serpa, Cincinato
Braga, Octavio Mangabeira, Alberto
Maranhão c Augusto Pestana, esteve
hontem reunida a comniissão de íi-
nanças da Câmara.

O sr. Justiniano de Serpa leu os se-
guinlcs pareceres, que foram assigna-
dos: autorizando a abertura do cre-
dilo de a:3Q5$i6o, para oceorrer ao
pagamento a Pedro Rodrigues de Car-
valho, 3" official do Thesouro, cm_ vir-
tude de sentença judiciaria; autorizai]-
do egualmente a abertura do credito
dc 5:o6i$8i8, para pagamento devido
á d. Maria Augusta Naylor, cm virtu-
dc dc sentença judiciaria ; autorizando
lambem a abertura do credito de....
871,400, para pagamento devido, em
virtude de sentença judiciaria, ao sr.
Antônio José Vitella; favorável ao pro-
jeclo do Senado, que autoriza a aber-
tura do credito de *__:ios$oSo, para
pagamento a João Pires Pranco, ainda
em virtude de sentença judiciaria.

O sr. Barbosa Lima deu lambem
parecer favorável no projcclo, que
permitte aos funecionarios públicos e
aos operários -da Untáo consignarem cm
folha dois tçrços dos seus ordenados,
ou diárias, ás associações ou caixas
beneficentes constituídas ,pela própria
classe.

3_A*i*._ SAxICA ttciitjut uc iu«its.'
i * &49B9 • v-*_^*_L-wooo-.

O ininis.ro do Interior nomeou hon-
tem o bacharel Alberto Cunha para o
cargo de escrevente juramentado do
escrivão da 5" vara eivei do Districto
Federal.

.¦-B-»-«B->-»-e-~
NO J__*__. PAULISTA

Julgamento de um Iiomi-
cida

São Paulo, II — (A. A.) — Está
sendo julgado José Domingos Januário,
aceusado do crime de mort» na pessoa
do soldado da Guarda Civica, Antônio
Manoel Barreiro e de ferimentos en.
José Ramos Delgado c Pedro Sartorii
quando estes procuravam efíectuar a
prisão de Januário.
¦' -"' ¦¦—.o****jffl_rO**'"oSfr oi*í>^--_,_-oi —— ¦ ' .-.— —

Foram exonerados os srs. capitão
de fragata Prudencio Mendonça Laza-
ne Brandão c capitão tenente Antônio
Vieira Lima. respectivamente, de aju-
dantes do Arsenal de Marinha desta ca-
pitai c da Capitania do Amazonas.

•j»aaJ**«>-fll&-«f»»**iirow

No Estado do Rio
A. INDUSTRIA DO CESSO VAE SER

EXPLORADA
O deputado Mario Quintenilha e o

sr. Joaquim Nogueira, proprietários de
salinas em Cabo Frio, communica ram
ao governo do Estado do Rio, para os
cffeitcs do recente decreto fluminense,
conced_cndo favores á3 novas industrias,
que vão fundar a industria do geçso,
extrahindo-o. de produetos salinicos.

As primeiras amostras dessa indus-
Iria chegaram ao palácio do governo e
nada deixam a desejar ao similar ts-
trangeiro em geral produzido por apro-
veltamento dc rochas e jazidas de gesso
mineral.¦Aquelle governo vae conceder a essa
industria os benefícios da nova lei.

í CAIES VERDES.
MATADOURO DE SAXTA CRlJ— Foram abatidos hontem;

5S3 rezes, 100 porcos, 30 carneiros e
$6 vitellas.

Marchantes; Cândido -E. de Mello
Si r. esp.; Durisch & C, 13 r. • •.'
Mendes & C, 72 r.; Lima & Filho.
3. ... 19 p. e 8 v.; Francisco V. Gou'
lart, 103 r., 28 p. c .9 v.; João Pi-
menta de Abreu, 42 r.; Oliveira Irrnãoi
& O, 110 r., 29 p., 2 c. c 10 v.; Ba
silio Tavares, 9 p. e 9 v.; C. dos Ue-
talhistas, 19 r.; Portinho & C, _S r.-
Edgar de Azeredo, 38 r.; Norbertc
Hertz, s r.; Fernandes & Marcondes,
10 p,, e Augusto da Motla, 4; r,, 28
c. e 10 v.

Foram rejeitados: s "I4 r., 7 p., 1
c. e 2 v.

Foram vendidos: 39 1I4 r. e il- ."Stock": Cândido E. dc Mello, 151
r.; Durisch & C, 85: A. Mendes, 674;
Lima & Filhos, 221; Francisco V. Gou-
lart, 174; C. dos Retalhistas, 2C; JoãoPimenta de Abreu, 215; Oliveira Ir.
mãos & C, 339; Basilio Tavares, 16;
Castro & C, 122; Portinho & C. SC;
Edgar de Azevedo, 97; Norberto Ilcrtz,
40, e Augusto M. da Motta, 273. To-
(a), 2.522.

3IATAD0UR0 DA PJÍXHA —
Foram abatidas hontem 34 rezes.

FRIGORÍFICOS — Por Caldeira v.
Filhos, foram abatidas para exporlaçi.*
mais 454 rezes c uma rejeitadas.
__.KXTKEPOS-.0 DE S. DIOGO —
Vigoraram os seguintes preços:

Bovino  $580 a $630
Carneiro. . . , ifooo a i$8oo•Porco ..... i$ooo a i$ioo
Vitellos  $600 a $Sou

A CHOVA E O SENADO
A chuva de hontem proporcionou

doces e appetecidas férias a um grandenumero de senadores.
Entretanto, ás 2 horas da tarde, o

sr. Antônio Azeredo abriu a sessão,
sendo approvada, sem debate, a acta da
anterior; e logo o i» secretario fez a
leitura do expediente, que constou ape-
nas de 11111 officio do secrelario da As-
scmbléa Fluminense coinmunicando a
iniciação dos seus trabalhos.

Estava na ordem do dia o projecto
que estabelece limites para a taxa das
operações dc cambio.

Annunciado que cllc foi, o sr, M. de
Almeida pediu a palavra,

A propósito do projecto dado á dis-
cussão, o senador maranhense investe
contra a comniissão de Finanças e, par-
ticularmcnte, contra o sr. Leopoldo de
Bulhões, aos quaes atlriliuc furibuiidu
hostilidade a todas as idéas que não
promanem do seu circulo, com a pie-
stiuipção de monopolizarem toda a seien-
cia financeira.

_ O sr. Mendes proclama-se uma das
victimas desse exclusivismo dictatorial.
como tenha sido victima dos esconjtfros
da comniissão de Finanças c, particular-
inente, do sr. Bulhões, o seu projcclo
financeiro, que era a idéa salvadora, a
única ainda entrevista nas apertur.-is
destes mãos tempos.

E sem isso marchamos para o
abysmo:

Emquanto que o sr. Leopoldo de
Bulhões aparteia c sorri...

Ao terminar o senador Mendes o scu
discurso, verifica-se que não ha numero
nara a votação da ordem do dia,

Dia perdido.«*—- >*****n I» *mmx\x*ya\f B»l ¦¦-
O ministro da 'Agricultura concedeu

tres mezes de licença ao Io official,
addido, da _irectoriai do Povoamento
do Solo. Abel de Almeida..

Pequenas oceorrencias
policiaes

. , DI.SAS.TIU.S, AOGRFjSSõi;."-,
FURTOS, ATR0P____._.U-\.

.. TOS, ETC.
Quando saltava de um bonde na nn

de Saht'Anna, esquina de Frei Caneca,
Camillo de Carvalho, operário, resideu-
te á rua de S. Pedro n. 30, caiu de-
sastraiiatuente, fracturando o braço di-
reilo, c íerindo-se cm varias partes da
corpo.

Depois de medicado pela Assistência,
Camillo deu entrada ua Sanla Casa. A
policia de nada soube.

Deu entrada na Santa Cisa, com
um sério ferimento 110 queixo, em con-
seqüência dc uma queda cm sua resi-
dencia, á travessa do Paço 11. 28, o ope.
rario Manoel dos Santos.

—- Foi recolhido á Santa Casa o cat-
roceiro Antônio Joaquim, residente '

rua Figueira de Mello. O infeliz que
fora antes medicado na Assistência
apresentava vários ferimentos.

A polieia do 19" districto c a sc-
cção do Corpo de Bombeiros aquartclã-
da 110 Meyer, foraiu avisadas de que
num predio da rua Bclla, esquina da
rua Zefcrino, estava lavrando um in
cendio. O material de Bombeiros saii
e o commissario Ferreira, dc dia ;i dele-
gacia, foi ao local, verificando que fôra
apenas excesso de fuligem na chaminé
da cozinha daquelle predio.«~tr-«-<--_~_"_i—.

O "ATllliXEli" DOS ACAOF.MI-
COS PA-DISTAS

O sr. Miiximiliano recebo unt
exemplai'

No Ministério do. Interior estiveram
hontem os acadêmicos paulistas João
Pedreira Duprat, Alcides Prado, Alber-
lo Badassari, Rosalvo Telles Gonçalves
Vianna, representantes da Associação
Universitária dc S. Paulo, que levaram
ao sr. Carlos Maximiliano cinco exem-
plares encadernados da revista Alho-
ueit, órgão daquella associação.

Ministério da Guerra
PEQUENAS NOTICIAS MIIdTARES

O primeiro-tenente Emercnlino Mo.
reira da Cruz foi nomeado chefe do
serviço de [administração doi quartel
general, do commandante da circum-
scripção militar do Paraná.

Visitou hontem o Arsenal dc
Guerra, tendo depois cotifercnciado com
o lindar da pasta da Guerra, o gene-
ral Feiieiano Mendes de Moraes, di-
-rector do Material Bellico do Exer-
cito.

Foi transferido do 1° regimento
de cavallaria para o 7" o primeiro-te-nente Auionio da Silva Menezes, sen-
do classificado no 1° regimento o pri-
meiro-.tenentc Enrico Gaspar Dutra.

.— ^ O ministro mandou elogiar em
Boletim do Exercito os coronéis Ale-
xaudre Carlos Barreto, director do
Collegio Militar do Rio de Janeiro; Fe-
linto Alcino Braga Cavalcanti, director
da Escola do Estado Maior, e Alexan-
dro Henrique Vieira Leal, chefe do d.
pa-rta.mc:ii,. central, pelo bom (lesem-
penho que deram na direcção dos esla.
belecimentos que -ilit-s foram confiados

Foi nomeado ajudante de ordei.J
do caiumnndante da (i* brigada de in-
fanteria, o segundo-tcucn.e Àuvelianu
dc Moraes Coitinho.

—Reunc-se no dia 14 do correu'.',
o conselho dc guerra a que respondi
o soldado João Alcino da Rocha.

Teve permissão para vir a esl 1
capital, afim de scr operado no lios-
pilai Central do Exercito, o primeiro-
tenente Antônio Pyrincos de Souza.

Foi desligado do Departamento
do Pessoal, o major de artilheria Ai'
ír-.-do Teixeira Severo.

Estão marcados os seguintes em-
barques para officiacs c praças: para
os porlos do norte, no dia 16 do cor-
rente, 110 antigo Arsenal de Guerra, f
no dia 17, no mesmo local, ás 13 lio-
ras, para Aracaju'.

O Inspector da 3' região exone-
rou o capitão da Guarda Nacional 01-
demar Maia dc Lacerda do cargo dí
membro da junta de alistamento do ;'-'
districto, por iliaver apenas compare,
cido as duas primeiras sessões da junta.Para sitbstituil-o foi nomeado o teuenti
reformado iDyonisio Affonso Fernait
des.

•CTfj-<i»--r__><>.rri

No rio Parahyba
FOI ENCONTRADO UM CADAVKf"

DE UM DESCONHECIDO
S. Paulo, 11 (A. A.) — Nn rio Pa*,

rahyba, próximo ú Barra do 'Pirahy, foi
encontrado boiando o cadáver de uni
indivíduo desconhecido, que dí pois fr>Í
indentificado como sendo de José Al-
caniara.

O cadáver foi retirado do rio po!
Antônio Mello, que lhe deu sepultura
communicando em seguida o facto :'¦!
autoridades.

" -¦-'¦•''-^¦^¦•<©»'''^Q_--'j*'" '' -**

em s. rmiiLis
A cultura ilo al-joiliío

A Municipalidade de S. Fidelis man-
dou ao governo do Esíadü* do Rio ur."'
lista com 05 nomes de 33 layiradorei
que iniciaram em suas terra3 a cultura' do algodão. - — - •

»-• -C. .i í.^_E
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\_Ò ensino das bellas
artes no Brasil

O primeiro centenário de sua
instituição

SOBRE 0 RIO GRANDE
DO NORTE
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O edificio da Escola Nacional tfe Bellas Artes

s_ promova c
conhecimento.:
tiieii-í destinai

a.blicn* ile .1

. Ha om século, precisamente, no dia
He hoje, foi instituído o ensino official
..« bellas artes no Brasil.

Coube .io conde da Barca a inicia-
Mva desse grande emprehendiiuento,
cuja historia |>óde ser assim «sumida.:

iftuando foi da queda do império de
(Napoeliío, rm 1816, vários artistas
(írarjct.is resovcram cmigralr de (sua
pátria.'Contratados então pelo marquez de
Mariaha, embarcaram elles, a bordo do
navio americano Colplie, com desiino
00 Rio de Janeiro, aqui chegando a 26
de março daquelle mesmo anno,

Era assim constituído esse luzido
grupo de artistas: Joaquim Le-Hreton,
secretario do Instituto de França e
chefe da colônia artística; ^ João lia-
ptista Delire!, pintor histórico; Nico.
láo Antônio Taimay, pintor de batalhas
<¦ paizagens; Augusto Taimay, cscul-
pior' Augusto -•lontieny, architectoj
Simão Pr.Tdier, gravador e aliridor;
Francisco üvide, professor dc imecani-
ea; Carlos Henrique I.avasseur, Luiz
Mi-tinié, Francisco Bonrcpos c Pedro
alüloil.

A insti uição do ensino official das
bellas artes foi errado por decreto de
is ,le acosto dc 1816, documento esse
*jo teor seguinte:''Attcndcndo no bem commum que•irúvém dos nn ms fieis vassallos dc se
istabclecer 110 Urasil uma escola real
ile seiencias, artes e officios, cm que

difftmda a instrucção c
indispensáveis aos ho-

os uão só aos empregos
|i'.i«lico- ile administração de Estado,
mus tambem no progresso da agricul-
tura, iiiííipralbjfa. industria e commer-
rio. ile quc rçsuUa a subsistência, com-
inodidadc e civilização dos povos, mór-
mente neste continente, cuja extensão,
nâo tendo ainda o devido c correspon-
dente nuuirro 'li' braços indispensáveis
au amanho e aproveitamento do terre-
bo, precisa de grandes soecorros dc
rstatistich para aproveitar os produ-
elos, cujo valor c superioridade podem'ir a formar do Brasil o mais rico c
opulento dos re'nos conliecidos; fa-
zeudo-sc, portanto, •necessário dos ha-
liitante; o estudo das belas artes com
•ipplieaçâo c referencia aou officios
mecânicos, cuia pratica, perfeição c
utilidade depende dos conhecimentos
tlicprcos daquellas artes c diffusivas
luzes das seiencias naturaes, pliyslcase exactas; c. querendo, para lão úteisliins, aproveitar desde já a capacidade,
habilidade e sciencia de alguns dos

?tr.i:igciros beneméritos que têm lou-
.lo a minha real e graciosa protecção

rara rcoi-m-ompregndos 110 ensino e
instrucção publica daquellas nrtes, hei
lior bem, c nirsiiio emquanto as aulas
daquelles conhecimentos, artes c offi-
cios não formam a parte integrante da
dita escola real das seiencias, artes eofficios que ou houver dc mandar es-
tabelecer, se pague atinualmcnte por
quartéis e cada uma das provas decla-radas na relação inseria, neste meureal decreto c assigfnada pelo meu mi-nistro c secretario de Estado dos Nc-
gocios (Estrangeiros .,. ja Guerra, a
souima> de oiio contos c trinta e dois
mil réis cm que imporião as lensões
de que por um effeito da aninha real
munificencia e paternal zelo pelo bem
publico deste reino, lhes íaço mercê

ara a sua subsistência, pagas pelo realiranç, cumprindo desde logo cada umoos duos tunccioiinrios eom as obriga-
Ções, encargos c estipularão <]Ue devemfazer base ilo contrato que, ao menosnelo tempo d-.- .seis annos, hão de assi-
«nar, obrignndo-sc a cumpriu quantoíor tendente ao fim da proposta instru-cçao nacional _ das bellas-artes applica-das a industria, melhoramento e pro-gresso das outras artes e officios me-vanicos. O marquez dc Aguiar, cie. —

CASA ALVIM
Agencia de Loterias
Pagamen:o immediato

Kua dn Assitinblíui 95
Teleph., 50S.J, C.
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O ASSASSINATO DO BARÃO
DE WERTHER

o orlali 4"
11 prescriptn :
dos aceusados

empresa

criminal jul-
acção pena.

que intervie-
osto tiode

JUIZ
gou hon:
contra 1
ram na ^iniitr:
anno passado.

Damos abaixo os lermos da decisão:"O art. 82 .lo Código Penal, dispõe
r.v modo claro e terminamc: a presen-
pção, embora não nllegada, deve ser
pronunciada " ex-officio'',

Verifica-se destes actos que o crime
imputado aos onze aceusados, nomea-
i!os na denuncia de fis. 2. foi perpe-dia 2 dc agosto do anuo pro-

crime está capi tu*
lado no ártico 198 do Código Penal,':u relação a : t denunciados, e nesse
artigo, combin.fdo eom o 21 paragra-
pito 1". retativamentú ao engenheiro
Leopoldo ií Lima c Silva, e ainda no
artigo 1S.1, referente a Aòilio Antônio
de Figueiredo. O máximo da pena a
•tpplicar, 110 caso, é de tres mezes de
pirsão, "ex-vi" dos referidos artigos
''¦S ti 2$j. Ora, o artigo S5 do mesmo

1 determina: "Prescrevem: em
10, a condem nação que impuzer

da liberdade por tem-• de seis mezes",

.,',,
ximo findo. Es;

(
um
pu
po

Palácio do Rio dc Janeiro, cm 12 de
agosto de 1816, com a rubrica de
El-Rei Nosso Senhor. — O Marques
de Aguiar."

Em commcmoração á data de hoje,
duas solennidadcs realizar-se-ão nesta
capital — uma exposição de bellas artes
e uma sessão solennc.

A exposição effectuar-sc-á no edificio
da Escola de Hcllas Artes, tendo sido
considerados, pela commissão julgadora,
dignos de figurar nesse certatnen: em
pintura, mais de 400 trabalhos, muitos
dos quaes firmados por artistas paulis-
tas; em esculptura, 39; em architectu-
ra, 22; em gravura de madeira, 38; em
gravura e lithographia, 12; em arte
applicada, 100.

sr. Vietor Dubtigras enviou de
S. Paulo composições originaes de
architcclura, em que applicou o estylo
colonial modernizado,

A sessão solenne, a realizar-se tam-
bem no edificio da Escola de Bellas
Artes, está marcada para as 8 1J2 horas
da noite.

Essa cerimonia terá a presença do
dr. Wencesláo Braz, ministros, mem-
bros do corpo diplomático.

A' chegada do presidente da Repu-
blica cantar-sc-á o Hymno Nacional.
Depois, usará da palavra o dr. Araujo
Vianna, órgão da Congregação, que fará
uma allocução histórica.

Finda a allocução do dr. Araujo
Vianna, cantar-sc-á o Hymno da Pro-
clamação da Republica.

Em seguida, falará o dr. Affonso de
Escragnollc Taunay, como representante
do Instituto Histórico.

A distribuição de diplomas de prêmios
aos artistas será feita pelo ministro do
Interior, e a distribuição de diplomas
aos alumnos pelo director da Escola de
Bellas Artes.

Scgtiir-se-á o concerto, cegido pelo
maestro Alberto Nepomuceno e cujo
programma é o seguinte:

— Padre José Mauricio — Ouver-
ture da opera Zemiro, pela orchestra,

II — Marcos Antônio Portugal —•
Duetto da opera Lapa, "O Basinlho",
pela sra. Nicia Silva c o sr. 'Frederico
do Nascimento Filho.

III — Francisco Valle — "Pastoral",
pela orchestra,

IV — Alexandre Levy — A' beira
do regato — Idylio sentimental (da
série brasileira), pela orchestra.

— Leopoldo Miguez — Estâncias
de Samla, pela sra. Nicia Silva.

•VI — "Scena dramática", pela or-
chestra.

VII — Carlos Comes — Monólogo
dc Hcrvé, da opera "Lo Schiavo", pelo
sr. Frederico do Nascimento Filho.

Findo o concerto serão então inaugu-
rado o salão dc 1016 e reabertas a»
galerias de pintura.

_Durantc o funccionamenlo da exposi-
ção de bellas artes, realizar-se-ão as
seguintes conferências:

No dia 19 — Pelo conde de Affonso
Celso.

No dia 26 — Pelo dr. Pinto da Ro-
cha, sobre "A arlc manuelina, sua in-
fltieucia e suas applicaçõcs no Brasil".

No dia 2 de setembro — Pelo padre
João Gualbcrto, sobre "A arte c o Tem-
pio".

No dia 9 — Pelo professor Basilio
de Magalhães, sobre "Manoel de Araujo
Porto Alegre".

No dia 16 — Pelo sr. Goulart de
Andrade.

No dia 23 — Tor frei Pedro Sinzig,
sobre "A Arlc e o Altar",

Associando-se á commemoração do
Centenário das Bellas Artes a dire-
ctoria do Lyccu de Artes c Officios re-
solveu embandeirar c illuiiiinar hoje a
fachada do seu novo edificio.

Aero-Club Brasileiro
Os vôos de amanhã, mo

Campo dos Affonsos
Ac. C. iB,, de accordo com o piloto clio-fe ilu Aerodromo dos Affonsos, tenente

Bento Kibeiro, já t;m organizado o pro-crainma do próximo domingo do aviação, o
5" ila serie, que será executado amanhã,cm presença ila direetoria, sócios c alu-nino» da Ivseola de Aviação.

Estas provas léni despertado grande in-
teresse pori|iic, sitcm dos aviões que têmsubido nos domingos anteriores, voará iam-liem o paraso! M-orane-SauInicr, ile 100 II.1.. typo militar usado no exercito francez110 serviço dc caça, e que acaba de sof-frer grandes reparos nas officinas do Acro-arauto dos Affonsos,

A este aerop!..no, como ao biplnno Far-man que tein servido ás aulas praticas daliscola, fui fê-la a adaptação de uma he-ce nacional, construído dc madeira <lc nos-
sas florestas, por iniciativa do sr. Domin.
sues da Silva,

A direetoria do Acro já tem prorrfptos ostickçts" para a 'Pomliola 1'rú-Aviação Na-cional. começando <i distribuição, na p-oxi.nia semana.
•^-nrr*-t^»-íS*5>^»íjoí.
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Vendi ti o bon lom nu casn

Uma conferência do
dt. Amaro Cavai-

canti
Conforme fora previamente annun-

ciado, effectuou-se amtc-hontem, ás 4horas, da tarde, no salão de honra da
Associação dos Empregados no Com-• mercio, a conferência produzida pelo

;dr. Amaro Cavalcanti, que tomou por
thcma — Natureza c forças econômicas
do Rio Grande do Norle.

Apezar da 'hora escolhida não ser das
mais próprias, comtudo a concorrência
foi enorme, vendo-se entre os assisten-
tes ministros do Supremo Tribunal, sc-
nadores, deputados, algumas altas pa-tentes do Exercito e da Armada, fun-
ccionarios públicos de elevada catego-
Ha, representantes do commercio, da
industria, dos governos de diversos pai-zes acreditados entre nós, além de
crescido numero de familias,

O dr. Tavares de Lyra, que devia
presidir á sessão, por motivos império-
sos deixou de comparecer, segundo tele-
gramma que enviou. Convidado paradirigir os trabalhos o ministro André
Cavalcanti, á sua direita e esquerda, aa
mesa, tomaram logar o general Jona-
lhas Barreto e o coronel Moreira Gui-
marães.

'Ao assumir a tribuna, o dr. 'Amaro
Cavalcanti foi alvo de ruidosa manifes-
tação.

0 orador, preliminarmente, fez refe-
rencias ás passadas e actual direetoria
do Grêmio Rio-Grandense do Norte,
que tomou a si a patriótica incumben-
cia de fazer systematica propagandadas riquezas desse Estado.'Entrando no assumpto de sua confe-
rencia, fazendo demorada analyse do
solo de sua terra natal, demonstrou o
orador, com algarismos e factos, o va-
lor da producção e da exportação, sem
ser levado em conta o consumo de
taes produetos" dentro do próprio Es-
tado.

Tal demonstração eqüivale dizer quetildo quanto tem produzido é devido ex-
clusivamcnte á iniciativa dos partícula-res, que de vez em quando estão sendo
acossados pela devastadora secca.

lí de facto o habitante daquellas re-
giões é de uma tenacidade incalcula- v Ijvel em face das vicissitudes por que *

B____\

Carta de Portugal
QS~ BOATOS ALARMANTES

vel
passa freqüentemente. Não fossem 03
males resultantes da politica partidária,
que tanto entrave oppõe ao progressomatéria) daquelle. Estado, certamente
estaria elle — disse o orador — collo-
cado em egual plano aos mais adean-
tados da Federação nacional. Não
obstante a sua superioridade, se veri-
fica o contrario, comparando-se com
Sergipe, Piauhy, Goyaz, Santa Calha-
nna o Matto Grosso. Descreveu com
aprimorada^ elevação a natureza e uber-
dade do solo para todo. e qualquer ge-nero de plantação. Poz cm destaque os
priincipaes valles assuc.-iTciros, entre
elles o Ccará-Mirim, Moxaranguape,
Pituiba, Copepirainga e Cunhaú. De-
teve-se cm provar a pujança da zona
salineira, a sua excellcnte qualidade e
superioridade dcalute de todos os sáes
conhecidos. Em relação á costa, de-
monstrou a abundância de peixe, <jue
de norte a sul do Estado é uma das
maiores industrias do littoral. Tratou
da industria pastoril, a que mais con-
corre para as rendas estaduaes.

O sertanejo — declarou o orador —
é um homem de grande valor e baldo
de recursos, sem conforto, luta com
denodo e coragem conlra as inclcmen-
cias da natureza, para conseguir salvar
o seu esforço dos horrores da secca.
A conferência do dr. Amaro Cavalcanti
fez um verdadeiro suecesso.

S. cx. terminou exhorlando o Gre-
mio Kiograndense do Norte a não des-
cansar na nobilissima campanha de fa-
zer propaganda pelo seu Estado.

Ao retirar-se da tribuna, o dr. Ama-
ro, depois de Msonjeiras palavras do
dr. André Cavalcanti, felicitando-o
pelo brilho de sua conferência^ ouvida
pelo selecto auditório, foi muito abra-
çado, após prolongada salva de palmas,scudo-lho oíferecido, pela senhorita'Lobo, cm nome do Grêmio, um mimoso

bouquet de flores naturaes, cingido
de fitas verde e amarclla, contendo a
seguinte inscripção: "Ao distineto con-
terranco dr. Amaro Cavalcanti, o Gre-
mio Riograndcnse do Norle, agra-
decc."

S. ex. recebeu captivante saudação
das senhoras e senhoritas que ali seachavam, que sobre elle espargiam pe-talas de rosas.

Bebam só Café Ideal

Fala-se até em um
golpe de Estado

Lisboa, 27 dc julho dc 1916. — (Do
correspondente). — Positivamente vol-
íamos ao domínio absoluto de Sua Ma-
jestade o Boato, com todas as suas
tristes conseqüências...

São os elementos do 14 de maio,
descontentes com a distribuição das
benesses, que, alliados a alguns authen-
ticos revolucionários do 5 de outubro,
depois dè inutilmente exigirem, impo-
rem ao governo, que todos os logares
públicos sejam providos por elles, tra-
tam de organizar um movimento revo-
lucionario, segredam uns.

São os. syndicalistas commandados
pelo sr. Machado dos Santos, quc pre-
param para breve uma grande fila, di-
zem outros.

Trata-se dum golpe de Estado, or-
ganizado pelos srs. Leottc do Rego,
Norton de Mattos e Antônio Maria da
Silva, com o propósito de fazer fracas-
sar os compromissos existentes para a
dissolução parlamentar ser um facto,
tendo no seu programma a distribuição
do ohèfe de Estado, affirma-sc por to-
dos oa cantos de Lisboa.

Qual historia! São os monarchi-
cos quc fazem no-
vas ten*" '¦•- - s
para i restaura-
Cfio do throno, af-
íirmam alguns de-
mocraticos in-
transigentes.

; •—• Nada disso,
diz-se de vez em
quando: são os
anarchistas e so-
cialistas que pre-
param novos as-
saltos a cstabele-
cimentos de mer-
cearia, a pretextoda carestia dos
gêneros d e pri-
meira necessidade.

E assim, mercê
dos boatos que
proseguem cor-
rendo, não cessam•as grandes appre-
hensões dos ver-
dadeiros patriotas,
.que conhecem ai-
g u 111 a coisa d a
nossa gravíssima
situação, quer sob

-*a-a-K-a**M*a-N-afs-aMa*-»-aV---..

O sr. Machado dos
Santos, que o boato

põe em evidencia

EM SANTA CATHARINA

A nbortura do Congross-o
do Estado

Florianópolis, n. — (A. A.)  A
abertura solenne do (Congresso Repre-
sentaliivo do Estado, está marcada parao dia 13 do corrente.

Tendes prisão do ventre ?
(1.2S35) Tomac ENERGIL.
¦»' "tlW»l

-cíinctiva
ikníi

!;.vidcucia.-se, portanto, que o crime<5'.a preseripto, á vista dos textos ju-1 micos da ki penal.•¦-¦• v juízo julga-se competente pararc.-olvvr o caso, embora sc trate decrime que, enlaçado cum o definido 110iiriig.i -0,4, im em resultado conexi-oaile de jiirisdicção, porque se tem cmU-..H um incidente que oeeorrcu nocorrer da acçao, e cabe ao ju'z do> (.iimiiiario rcsolvel-os toda vez qucelles surjam nesta phase do processol-.mface do exposto, ju|80 prescriplaa acçao penal dc quc trata a denunciaO:- lis. 2, referente aos aceusados- en-
genheiro Leopoldo dc U„u c silv;1Antônio José Braga, vulgo "Branqui-
:1,1o ; Joaquim Felicio, vulgo "Si-
mião"; Carlos Adão Rcrlcr, vulgoRusso mão certa."; Armirfdo Pereira•uva, vulgo "Bananeira"; 

Emílio
, lOr-.lucho"; Manoel duAascimcnio. vulgo .Marinheiro"; J0s'Antônio Baptista, vulgo "Lisboeta:

.Custodio Machado, vulgo "Estivador"-
Antônio Joaquim Coelho, vulgo "Anto-

-.r.ica': Joaquim Francisco' Moreirav-iliio "Bim"; Augusto Vida, Abílio
I Antunes Ui' l-igueiredo, e, em eonse-¦çuincia, mando que se ponha perpetuofi.i luto ao respectivo processo.iista ao dr. promotor adjunto pararc*:-.-,--- as dtüwncias que julgar ne-ce#«iri.-is par,l entuicaação do suinni.vno-crime .!o artigo .o.| commeuido
feJotaJ Cavalcante e Antônio de Al-

da
Manso

m$*o
BOJE-50:000_$000-BOJE
Avenida líio Branco 158

Filial Galeria Cruzeiro i
Oscar & Comp.
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Associação de escoteiros
nos Estados

TRABALHOS DE "PROPAGANDA EMUKLLO HORIZONTE E NO RECIFE
Bello Horisontc, n (A. A.)—A im-

prensa dcV.c Estado, continua pugnan-do pela necessidade da organização debatalhões de escoutclros, no intuito detornar os moços aptos para o serviçomilitar.
Recife, ii (A. A.1 _ o general Joa-quini Ignacio niamfeslou-se favorável-meiilesobro a organização aqui, dc as-sociaçocs dc. escoteiros, por considerai-as méis e disse estar prompto a auxilial-as tanto quanto lhe íó: possivel.

-"*-*""' Toiniii- E\RRQTT,.
A SITUAÇÃO EM HESPANHA

Serão restabelecidas liojo ns ga-niiititis constitucionaes
Madrid, ti (A. II.) - Amanhã será

publicado o decreto restabelecendo asgarantias constitucionaes em todo o

QUE1XUME DE UM PRETERIDO
Escrevem-nos;"Sr. redactor. — Ao humilde signa-

tario desta, muito obsequiarcis com a
Publicação da mesma em o vosso inde-
pendente diário.
_ Não é a primeira vez que recorro á
imprensa afim de tratar do caso queora aqui me traz. Falo a respeito do
concurso c designações de auxiliares de
ensino municipal, este anno.

Relativamente a esse assumpto, fiz
ha dias uma carta a A Noite (a 6 do
corrente), que gentilmente foi publica-da pelo referido jornal.
, Trata-se, sr. redactor, duma iniqua
injustiça comtncttida pelo sr. dr. Aze-
vedo Sodré para comungo.'Eis o facto;

Candidato quc fui an concurso dc
auxiliares de ensino municipal, ultima-
mente realizado, independente dc pisto-Jõcs, consegui lograr o 5" logar, no 17o
districto. onde havia 32 vagas, (25 fe-
mininas c 7 masculinas), adquirindo,
portanto, o direito á minha designação
para uma dessas vagas. Kspcrei-a.
Veiu, afinal, o dia das designações,
sendo o meu nome olvidado. Xo dia
immediato a essas designações, procureio dr. Sodré, que me promettou desi-
gnar-me na primeira opportunidade;
ate hoje estou á espera. As designa-
ções tem-se suecedido e o Gastão sem-
pre esquecido porque o sr. dr. Sodréimplicou com o seu nome.

Não me querendo tornar prolixo, sr.
redactor, desde as primeiras designa-
ções que hei dado os passos que estão
ao meu alcance moral afim dc conse-
guir o meu tão almejado quão justodcsidcralum, porem todo o meu esfor-
ço tem sido quebrado ante á identifi-
cada má vontade do sr. dr. Sodré paracommigo,

Ainda nn ádminisi*fação do cr. dr.
Rivadavia. houve por varias vezes op-¦portunidade de ser .feita a minha desi-
gnação, pois deram-se, nesse tempo, di-versas vagas, as quaes apontei ao sr.
dr. Sodré. Este, porém, manifesta-
mente, com subterfúgios c subtilidades,
negava a minha nomeação.

¦Xotando-lhe essa innata antipathia
porj mim, procurei falar ao dr. Riva-
davia. Esse meu intento foi desvanc-
cido tambem, pois durante um mez, ia
eu diariamente á Prefeitura, para fa-lar-lhe, não o conseguindo. A respeito,
fiz-lhe uma carta quc enderecei a i'e-
tropolis, onde residia então. Debalde...

Recorri a alguns intendentes, us
quaes infamemente me enganavam com
promessas, procurando no entanto col-
locar seus amigos e parentes. Alguns
reprovados nesse conciuso, outros quenão o fizeram c ainda muitos... possoasseverar-lhe: analphabetos.•Fui ao dr. Álvaro Baptist.i, que era
o_ então secretario do dr. Rivadavia.
Este me prometteu muito, mas nada
fez.

Desilludido, fiz ainda uma carta à
exma. sra. esposa do dr. Sodré, quc
tambem não surtiu effeito, como as de-
mais.

E' assim. sr. redactor. que, dcsilhi-
dido do critério r justiça dos nossos
homens públicos, venho procurar abrigo
nessa bandeira sublime : a imprensa in-
dependente... Único amparo dos po-bres desprotegidos.

N. B. Com muita gratidão, devo
mencionar aqui os incansáveis esforços
e boa vontade com que trabalharam
para a minha designação o sr. dr.
Domingos Magarinos e exma. sra. d.
Alice Aitina, respectivamente, presiden-
te e _ examinadora da mesa em que
prestei exame.

Sem mais, subscrevo-me de v., etc,
— O constante leitor, Gestão Guima-
rães.". ¦-¦— — •----

o ponto dc vista interno, quer externo•Mas, como vulgarmente se costuma
dizer, não ha fumo sem fogo, e por isso
estamos convencidos que alguma coisa
se tramou na sombra, tendente a alterar
a ordem publica,

A intensa propaganda contra os mo-
narchicos, baseada em íactores mini-
mos, poderia muito bem ser aproveita-
da para se crear a atiuosphera dúbia
que costuma proceder os movimentos
rcvoluoionarios, afim dc ser impcllida
para_ determinados fins.

Não deu resultado algum essa propa-
ganda, porquanto o próprio presidentedo conselho constatou a lealdade com

.que d. Manuel ordenou aos seus parti-darios a suspensão de toda a agitação
politica. afim de se não levantar qual-
quer difficuldade ao governo, e alguns
jornaes republicanos, com a Capital íi
frente, duma forma transparente elo-
giam o gesto patriótico do deposto rei
e annuiiciam a publicação próxima de
uni jornal monarchico cm termos lison-
jeiros para os seus redactores.

Todos conhecem que os chamados de-
fensores da Republica têm vigiado de
madrugada os pontos estratégicos da
cidade, esperando a famosa hydra quealc^ agora não se dignou apparecer.

Garantiram-nos quc na madrugada dc
sexta-feira para sabbado da semana pas-
sada se ouviram tiros isolados nalguns
bairros excêntricos desta cidade e que,
no Tejo, foi disparado o tradicional liro
de peça, dando o signal convencionado.

Nós, que aquclla hora andávamos nas
principaes ruas de Lisboa, á espera dos
annunciados acontecimentos, não ouvi-
mos tiro algum'; todavia notamos as
precauções das autoridades, mandando
que a policia, guarda republicana e re-
gimentos estivessem de .rigorosa pre-venção.

Tambem não nos passou despercebi-
do o grande movimento de automóveis
áquella hora matutina: comtudo, se os
revoltosos tinham preparado qualquermovimento para aquelle dia, com cer-
teza abortou, .por circumstancias ainda
desconhecidas.

Quanto á versão do pretendido golpe
de 'Estado contra o governo, que teria
em vista a prisão de todos os seus mem-
bros, a prisão do sr. Affonso Costa
á_ chegada a Lisboa, a demissão do pre-
sidente da Republica, a investidura do
coronel Barreto na presidência, a chefia
do ministério nas mãos do sr. Antônio
Maria da Silva e lati quanli, nada ha
quc possa confirmal-a.

O chefe dc Estado tem procedido a
varias visitas officiaes, sobretudo a es-
tabelecimcntos militares, lia pouco vi-
sitou a fabrica de Chelias c outras.

O presidente do Conselho e os minis-
tros da Marinha c da Justiça visitaram
ha pouco os navios ile guerra, sendo
recebidos com todas as honras e distin-
cções pelo sr. Leottc do Rego, comman-
daute da divisão naval.

A cordialidade quc reinou cm Tan-
cos, quando da revista militar; a mani-
{estação na estação do Rocio á chega-
da do presidente da Republica e outros
íactores importantes, provam exluibe-
rantemente que o perigo do golpe de
Estado, ou nunca existiu, ou está por
completo debr-llado.

De resto, podemos garantir de fôrma
a mais absoluta possivel que o sr. An-
tonio José de Almeida conhece todos
esses íoatos lançados cm circulação
pelos próprios que sc mexem para fins
occultos e tem na mão as provas con-
oludcntcs de que não ha golpe de Es-
tado algum.

O presidente do Conselho conhece
bem a situação c se elle quizesse po-dçria já _ ter effectuado algumas pri-soes, apoiondo-sc em documentos con-
cretos, que dc uma 'forma inepta e
descuidada os revolucionários deixaram
cair das mãos — provas tão positivas
quc bastaria a sua publicação ua im-
prensa para que todo o paiz lhe desse
razão._

Perigo dc uma nova revolução não
existe algum: o .máximo que se po-dçria dar seriam desordens isoladas cm
Lisboa, mas a força publica metteria
tudo nos eixos em pouco tempo.

Ora, estando, como está o governo
ao corrente e absolutamente documen-
tado de quantos passos estão dando os¦perturbadores da ordem publica; co-
iiheceudo o referido governo as pro-vas com cuja sympalhia conta, é ob-
vio quc todos nós podemos dormir des-
cansados, na assegurança que o somno
não será interrompido com o ruido do
tiroteio revolucionário 1— a não ser
que os organizadores do movimento
mudem dc incltca...

Enkrctnnl», csjtes boatos causam
enormes prejuízos ao commercio c á
cidade.

Imlividuo que das províncias vem a
Lisboa tratar dos seus negócios, pouco
se demora cutre nós pois que a cada
passo encontra os subditos de Sua Ma-
jestade o Boato a segredar-lhe coisas
teíricas, impossíveis, que o suggcstio-
nam, a ponto de agarrar nas malas e
safar-se desta Lisboa revolucionaria e
leviana, que está prejudicando lodo o
paiz com 03 seus inconcebíveis estou-
vamentos.
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MA S.N. DE AGRICULTURA

A álgebra da nossa
riqueza

'Realizou-se homem, na Sociedade
Nacional de Agricultura, a interessante
conferência do major Euclydes Moura.

Começou p conferencista por estudar
a situação financeira do Brasil, em con-
írontç com a dos outros paizes da
America, demonstrando com dados esta-
tisticos que a progressão das despesas
çublieas na Argentina, no Chile, no
México, etc., foi, nos últimos cinco
lustros, mais accentuada do que entre
nós.

Na_ Argentina, por exemplo, a pro-
gressão subiu de 100 a 505, ao passo
que no Brasil ascendeu apenas de 100
a 26S.

'Egualmente, mostrou o orador que os
nossos encargos tributários não passam<le 18 shillings por cabeça, aimualmen-
tc, emquanto que na 'Argentina, comono Uruguay, altingeni a uma média de
cinco libras.

Quanto á divida publica, lambem se
encontra o Brasil em' situação compa-
{•ativamente Iisorigcira'. Cada cidadãobrasileiro responde por menos de seis
libras, emquanto que a onofa do cida-dão norte-americano excede a essa re-
spprfáábilidade e a do argentino vaealem de 1- libras.•Dessas e de outras constatações con-
clUc o major Euclydes Moura que o
nosso problema deixa de ser própria-mente financeiro, para sc tornar rigo-
rosamente econômico.

, Passando a estudar a producção na-
cional através das cifras da exportação,demonstrou o orador a boa collocaçãodo Brasil entre os paizes americanos,
quanto ao valor bruto da riqueza cx-
portavel.'Sob o ponto de vista, porém, da quo-ta individual de producção exportável,e minto inferior a nossa situação á demuitas das alludidas republicas, sendoa quota uruguaya seis vezes maior c ade tuba oito vezes e meia mais elevadado quc a do colosso brasileiro.

Com referencia á progressão da ex-
pprlaçao nos últimos 25 annos, o Bra-sil encontra-se abaixo de todos os pai-zes da America, sem éxcopção, mesmodo Paraguay.

E' para assignalar quc o nosso paizainda importa cercaes, tendo inesmo au-
gnientado, nos últimos tempos, a ini-
portação de milho e dc arroz.

Entrando a analysar esse phcnonic-no,-estuda o conferencista, deliilamen-tc, o papel de cada 11111 dos factores da
producção entre nós, para concluir quea, causa do nosso entorpecimento eco-nounco e a carência de credito.Encara, então, a situação bancaria emonetária do Brasil, mostrando como ocredito está em funeçãõ da quantidadede meio circulante,

Nos annos de restricção mondariatem dccrcscido a exportação a qual,pelo contrario, lem avultado 
'em 

coin-cadência com as épocas de emissão. Aemissão permitte o credito,, e o creditoincrementa a producção.Assim o demonstram interessantes cs-tatislicas que o conferencista cxhibe ccommema,
'Em 101.1, o cocfficiente monetário

por habitante, na Argentina, era dei,*,l!-ooo, ao passo quc, no Brasil, eraapenas dè aSiJooo.
E' evidente a deficiência do nossomeio circulante. Em paiz como o nos-so, onde ainda não se introduziu o usodo cheque dos warraiils e dc outrasturmas fiduciarias, o credito dependeda moeda dc papel", e essa é irriso-

riameine restricta entre nós.
O conferencista acha que sc não deve

j temer a depressão do cambio, visto
quc 'a taxa cambial" não é senão a

| relação, favorável 011 contraria, entre osvalores adquiridos 110 estrangeiro e osvalores produzidos no paiz". A emis-sao ampliando o credito, fomenta a
producção, c a producção exportável
valoriza a moeda nacional.'O orador demonstra a necessidadedas emissões exclusivamente destinadasao mecanismo do credito agrícola e
pergunta.:¦"Porque não havemos nós de emit-
tir para produzir, quando toda ,1 Etirq-
Jia;; neste momento, cmitle para des-truir. lor que não poderá 0 mundonovo eniitiii- para viver, quando o num-¦do velho emitte para matar?"

1'. conetue a sua conferência por umacntliusiastica apologia do credito e dosseus efli-tos.
Agradecendo cm nome da direetoria

dn Sociedade a honra que lhe acabava
o orador de conceder, trazendo para o
seu seio tão preciosas informações, odr. Calmon se congratula pelas ideasmanifestadas pelo major Euclydes Mou-ra, que exprimem, cm conjunto, uma
necessidade real. Embora possa haveraljuma divergência entre a opinião dabociedadc c a do orador, s. cx, applau-ue, desde logo, os felizes conceitos ccomparações emittidos pelo orador*~  — * HiW o a» ' -DINHEIRO sf J°ias e ¦*<-*"•*•'•-

do Monte de Soe-torro, condições especiaes — 45 e 47rua Luiz de Camões. C_ia Gonthier.'
Fundada cm 186.-.
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O AUGMENTO DE IMPOSTOS

A representação da Liga
do Commercio

A Liga do Commercio, representada
pelo commendador Ramalho Ortigão,
presidente, e os demais membros da sua
direetoria, esteve hontem, & tarde, na
Câmara dos Deputados, para fazer en-
trega da sua representação contraria i
proposta do acerescimo de 35 °is ouro,
suggerida pela commissão de Finanças
daquella casa do Congresso.

S35533

Portugal 11a guerra
Uma entrevista interessante

¦Essa representação, que hontem pu-
blicátnos, foi approvada na grande re-
união de commerciantes realizada ante-
hontem, na sede da mesma corporação.

A direetoria da Liga do Commercio
foi recebida com a maior gentileza pelo
dr. Astolpho Dutra, presidente da Ca-
mara, e dr. Antônio Carlos, leader da
maioria é presidente da commissão de
Finanças.

O sr. Ramalho Ortigão justificou, em
breves palavras, a attitude respeitosa da
Liga, como representante do conunercio,
declarando que ella nulo espera do Con--gresso, neste momento afflictivo para
a nação, para o commercio, para a la-
voura, para a industria c para o povo.

O dr. Astolpho Dutra declarou que
faria chegar, com a maior presteza, ás
mãos do relator da receita o documento
que acabava de receber e que o seu
desejo era que uma solução honrosa
viesse acalmar a agitação reinante na
classe conimercial.

A mesma commissão pretende fazer
chegar hpjé ás mãos do presidente da
Republica, dos membros do Senado Fc-
deral e do ministro da Fazenda, copias
dessa representação, para que todos
aquelles que têm qualquer partícula de
responsabilidade official conheçam as
razões dos interessados e procurem rc-
solver as questões cm foco de modo
equitativo, consultando; não somente os
interesses do listado, mas os interesses
geraes, os interesses do povo, que não
concorreu para as difficuldades que sc
procura agora solver de um niodo
iniquo, sem olhar barreiras nem sacri-
ficios.

A Liga do Conunercio vae,, deste
modo, desobrigando-se do compromisso
assumido, dc defender os interesses do
commercio desta capital c de lodo o
Brasil, seriamente ameaçados pela pro-
posta da commissão dc Finanças da Ca-
mara dos Deputados.

rr "-

lE,'M,j.At*cos — Defesas de accesso das trincheiras com arame farpa-
do. No medalhão, um official do estado-maior distribue a represen-

tantes -da imprensa notas de reportagem censuradas
— E a politica?

Não discuta ! IRACEMA é a melhor !

ÜZAE tinta Sardinha, «cttulmtínte
melhor tio nosso mercado.—m » aa» . •*¦'¦

Arrecadação mineira
O RENDIMENTO DE VARIAS COLLE-

CTORIAS ESTADUAES
Bello Horisontc, 11 (A. A.) — 0

relatório apresentado pelo fiscal sr.
•Domingos Ribeiro, demonstra que as
odllectorias esladoais <le Carangola,
Calaguazes, Além-Parahyba, Muriahé,
Leopolilina, .S Manoel e Palma, ren-
deram 110 primeiro semestre do correu-
tc anno, 4-.6:po6$476, contra 
409:793$õSi, em egual periodo de IQ15.
Também os pomos fiscaes sob a júris-
dicção do mesmo fiscal, renderam mais
14:2;S$6o7, e os pontos auxiliares,
mais 3 :*48?o(>4.

Lisboa, julho de 1916 (Do corres-
pondenie) — Produziu justificada sen-
safcáo iirna cnVxivista (publicada lia
pouco pelo " Wíclair", do sr. Homem
Christo Fiihó, entrevista que marca
uma nova empa para a historia da
participação de Portugal na guerra e
que, certamente consiilue uni do-
cumcnto de subido valor quc necessa-
rio se toma ser conhecido pelos lei-
tores do Correio da Manhã.

Depois do jornal francez se referir
a esta entrevista em termos elogiosos
para o sr. Homem Christo Filho, diz o
seguinte:" Desde que a Allemanha declarou
a guerra a Portugal, sob pretexto da
requisição dos navios de commercio
allemães refugiados nas agitas portu-
guezas, a opinião pública franceza tem
procurado saber a influencia que este
acontecimento pódc ter na guerra eu-
ropéa c até que ponto Portugal pódej
effectivamciite contribuir para a victo-
ria coninuini dos alliados.
. Tem-se bondado sobre este assjum-
pio considerações mais 011 menos ou*
sadas e alguns homens etn evidencia

— A situação interior do paiz é boá-
diz o presidente do conselho. A mobi-
lização operou-se sem a menor diffi-
culdade. A união nacional é perfeita.
Os partidos suffocarain os seus senti-
mentos de hostilidade, abdicaram da sua
intransigência e pode-se dizer que todos,
cumprem p.itrioticainentc o seu dever. O
partido .unionista não quiz fazer parte
do ministério, mas prometteu-hos o se»
apoio no parlamento. Quanto aos mo-
narchicos não hesito em constatar a
lealdade eom que d. .Manoel ordenou,
aos seus partidários que suspendessem
toda a agitação politica e uão levantas-
sem difficuldade alguma ao governo."

O essencial eslava dito. 0 sr. Amo-
nio José de Almeida estava falando
coni ttm dos seus adversários politico»
mais intransigentes e sabia. Tive a ini.
pressão úe quc me falava com siuceri-
dade.

_ Antes de o deixar, garanti-lhe os sen-
timentos patrióticos do rei e do partido
monarchico, que, sueceda o que suoce-
der, não faltará a nenhum dos seus de-

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: Drog. Pacheco — Àndradas, 45.

na politica republicana de Portugal verçs nesta hora_ grave da existência
tem feito na imprensa franceza dc- ¦ nacional c encaminhei depois Icntamen*
clarações por vezes inspiradas mais Jc os meus passos para as margens do
pelas suas sympathias e pelos seus in- ieJo, donde partiram outr'ora em ile-
teresses do que pela exacta realidade manda de continentes desconhecidos as
dos fados. Estas declarações neni caravellás dos grandes descobridores e
sempre eram, tle resío, concordes, c, ao fios nobres conquistadores portugueses,
passo que o sr. Magalhães Lima, an- Com o coração cheio de esperança nn
ligo ministro da Instrucção Publica, aí* futuro da minha raça eu sentia-me pro-
firmava recentemente, numa coiifcreii- fundamente satisfeito, vendo unidas, Iu*
cia realizada em Paris, que Portugal j tando pela mesma causa numa plena
enviaria cento e cincoenta mil homens coniiniiuhfio de aspirações e dc interes-
para os campos do batalha da Flan-1 ses as minhas duas palrias, Portugal e
dres. uni joven secretario do ministro j a França, a pátria de meus avós e aquel-
das Finanças annunciava a um roda-1 |a onde nasceram os meus filhos,
ctor do Petit 1'arisien o envio próximo j Depois das declarações, claras e fir-

I de sessenta mil soldados. Estas con* mes, que me fez o presidente do Con-
I tradições, que provem da incrível lc-; selho em seu nome e em nome do presi-

dente da Republica, a altitude de Por-
tugal eslá claramente definida. Mostrei

¦'"r«a- .146 •

Grande Commissão Portugueza!
Pró-Patga |
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E'cos do Contestado

MOVEIS

O liAXDIDO ADICODATO CHEGA,
riílSSO A FLOIUAXOI-OIVIS
Florianópolis, 11 (A, A.) —- O ban-

dido Adçodato, chefe' principal dos ia-
naticos do Contestado, escoltado por 10
praças do regimento de Segurança, che-
gou a esta capital, vindo a bordo do pa-
qticte "Max".

Foi enorme a concorrência de popu-lares que se achava no cies de des-
embarque, desejosos de conhecer o ce.
lebre facínora, a quem são artribuidos
cerca de 600 assássinios, entre homens.
mulheres c creanças, sendo que. só de
creanças. matou perto de duzcnlas. O
bandido foi recolhido a cadeia publicado bairro de Matto Grosso, cujas inime-
djações eslão repletas dc populares an.
ciosos por verem o terrível assassino.

Adeodato desembarcou carregando um
papagaio, que diz ser a sua "mascolte".

-~ 
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viandade com quc certos políticos, de
um meridional.smo excessivo, sc per-
minem por vezes tratar em publico
questões que exigem a maior pondera-
ção, desorientaram a opinião publica
franceza que já não sabe que juizo fa-
zer sobre a intervenção militar de Por-
tugal e a sua cfticacia.

Desejando esclarecer definitivamen-
te os leitores de " 'Eclair sobre este
importante assumpto, e convencido dc
que prestava assim um serviço a Por-
tugal, pedi ao presidente da Republica,
sr. Bernardino Machado, e ao sr. Auto-'mio .Jòsá 4b Almeida, presidente /do
ministério, que me expuzessem em ai-

, , , - , .1 gumas palavras, breves mas claras, asdonativo-de -7 kilos de fumo desfiado intenç5es do governo e os seus meiose 35.000 cigarros do seu fabrico, feito | _e acçãoaos soldados pVtugtiezcs que tenham I ¦q sr, presidente da Republica, a quemde partir para a guerra. | cu tiMila solicitado com este fim uma
audiência, não quiz rcccber-mc, cerla-
mente porque, dadas ns minhas opiniões
políticas c não obstante as minhas de-
clarações publicas e repetidas de quc
dc-puz as armas políticas durante .1
guerra para não cuidar senão da defesa
do paiz, temeu a critica malevolente da

I grande maioria dos seus correligiona-

Esta commissão diri
aos srs. Bastos Torre
triacs de nossa praça

'SARNOL

u um oincio í
& C, indus- i
agradecendo o i

contra os carrapatos no
gado^ Vcnde-sc na Ilo.:-

tttlania; r-h do Ouvidor, 77.
' " i-*i'i-*^***^*E^**<fr-f--tt-1-"--'-'"-1-———

Uma campanha que prosegue i

estas declarações ao sr. Antônio José
de Almeida, depois de as ter escripto,
para que clle visse se eu tinha traduzido
bem o seu pensamento. O chefe do go»
vmo nianifestoii-iue o desejo de as sub-
ineller á apreciação do presidente da
Republica visto falar-me egualmente em
seu nome.

Devidamente revisto pelos dois siH
premos representantes do Eslado portu-
guez na hora actual, este testemunho
adquire 11111 caracter official que destroe
Iodas as interpretações injustas c inuti-
liza todas as afíiruuições aventurosa»
que se tenha podido fazer alé aqui sobre
a intervenção de Portugal 110 conflicto
europeu, concilie o sr. Homem Christcj
Filho. * * *
O QÜK INFORMAM

TiaKtiliAMMAS
OS

Teve logar recentemente a fundação
do Grande Comitê de Propaganda Con-
tra o Analphabctismo 110 Brasil, insti-
tuição que em breve iniciará uma gran-
de campanha por meio dc conferências,
nas escolas publicas, academias, quar-1 quarta-feira,teis, associações, e etn todos os loga- '
res em que sc achar reunida a massa
popular.

O Comitê, tendo reunido em sou seio
conhecidos oradores, jornalistas, musi-
cistas, literatos e varias notabitidades
nas industrias c nas arte.-;, fori.o-.amen-
te ha de concorrer no lado da Liga
Brasileira contra o Aiialphabetismo no
Brasil, Lyccu de Artes e Officios, Cen-
tro Ch'ico Sete dc Setembro c outras
instituições, para que em 1022, por oc-
easião do Centenário do Brasil, seja
proclamada .1 extineção completa do
aiiàlphabetismn 111 território pátrio._-———-»---w-1jjy«*>..^-><(^.|*jB,,, ,.,«

cofres da Prefeitura.
—-aca 11» qu-» >w ¦ ¦ ¦'¦

OS melhores c os mais procurados

DR. ALBERTO DO REGO LOPES
Do, Hospital da Misericórdia. Viasnanas, operações cm geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOFES „Do Hospital da Misericórdia. .Moléstias da '"ovcls sa° os l116 vt"-lc a C:l5:1 '¦la*"

tins, rua da Carioca 67; quem Os exa-
minar não deixa dc leval-os

——a » q» o 9mmm 

rios que não admilte que os monarchi-
cos sejam compreliendidos na União Sa-
grada.

Mas o presidente do Conselho rece-
bcu-mc, muito aniavcimente, na ultima

na sua casa da Avenida
Almirante Reis, em seu nome e cm
nome-do presidente da Republica, e
pude ouvir da sua boca as importantes
declarações seguintes:

— Sabe, disse-me o sr. Antônio José
dc Almeida, que o governo da Repu-
blica, respeitando o tratado de alliança
que une Portugal á Inglaterra, sc dc-
clarou disposto, logo 110 dia 7 de agosto
de iyM, a cumprir os devores que esta
alliança secular lhe impunha e a prestar
á Gran-Bretanha lodo o seu apoio moral
c material.

"Pouco tempo depois as nossas tropas
eram traiçoeiramente atacadas na nossa
colônia de Angola, o quc deu origem a
uma serie de combates cm quc perdemos
alguns dos nossos melhores soldados.
Obrigados a mandar para a África tro-
pas de reforço, estas desempenharam-se
heroicamente da sua missão e o inimigo
foi repellido com perdas sangrentas."Apezar disso não estávamos em
guerra com a Allemanha. A nossa si-
Inação internacional era das mais cs-
tranhas e ilas mais difficcis."Em fevereiro desse anno, prcoecupa-

os cotn a alta dos fretes c a pedido
, da Inglaterra, decidimo-nos a requisitar'Municipal 1..1 ,a imprimir n projecto 1 03 navios allemães retidos nos nossos

mandando pagar aos intendentes (]ue*port0s, declarando porém, desde logo,
serviam no Conselho dissolvido no go-
verno -Nálo Peçanha.

Mais uma sangria nos depauperados

CIMENTO Oibbs. i n •
Slcz, —

Tolcpliono S.'{'í, Ccnítnl. — Run
Santa Luzia -.OÜ

— PAUIjO PASSOS * C. —
¦--—¦¦ ¦¦ *t-**m-&>-4f&Í'>~*P»<Cl-*** —-—'- -—- —-

Sh actualidade, pcnsSo a 60$, .-.ó na CA
BAÇA GRANDE; av. Mem ile Sá,

nn » ia» o m.
-15.

O preço de certo apoio á
eleição Irineu para senador dc

Xa sessão :!e hontem do Conselho ! a-,

garganta, nariz e ouvidos.
DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —

OcubsU, proí. da Faculdade de Medicina.
Consultório: rua Sete de Setembro n. 99.

(A 819O

MAGALHÃES MACHADO & 
Kua dos Andrntlus 19 e 21. Os
maiores iirinnzuns desta capital.-^WiO^SSa-tktr.»

UM CONSPIRADO!, "VAXKIÍE"

Sua prisão na capital po-
rnjíuaya

Assttmpção, 11. (A. A.) — A pedidoda policia dos Estados Unidos, foi
aqui preso o sr. Charles Mott. aceusa-
do dos crimes de conspiração e siibor-
no na America do Norte.

Aonde se poderá comer um pntvo fresco
á luwpanliütar só na CABAÇA GRANDE.

(M 326;)
'¦£-a»-*-ft»-<B>--fr Kmw-

KO MIXISTiJHlO DO INTERIOR

As vasas só poderão ser preenchi-
das ruiu aiitori/.iieão do

ministro
_ O ministro do Interior expediu uma

circular ;ms directores das repar*ições
que lbe são subordinadas, recommcn-
dando-lhes qnc não preencham as vagas
que se derem 110 pessoal de nomeação
dos mesmos directores, sem plena au-
torização sua. devendo, assim que oc-
correr qualquer vaga, communicar ao
Ministério. .

Os italianos na Argentina
FUiíDAÇÃO DE UMA ESCOLA EM

MAR DEL PLATA
Buenos Aires, 11 (A. A.) — No dia

14 do corrente, terá logar cm Mar dei
Pista, um festival organizado por uma
commissão de senhoras e cavalheiros da
colônia italiana, cujo produeto c desti-
nado á primeira escola italiana, que ali
será brevemente inaugurada.

Buenos Aires, 11 (A. A.) — An-
nuindo ao unanime pedido da colônia
italiana de La Plata, o sr. Domcnico
Cutroneo retirou o pedido do renuncia,
que havia apresentado, do cargo de pre-
sidente do Conselho Director das esco-
Ias italianas daquella cidade.'" "". ~ *—
Não discuta !_IR.-U:KMA c a mellior !

O café em Minas
A SAFRA NO MUNICÍPIO DE SÃO

SEBASTIÃO DO PARAÍSO
Bello Hwizpnlc, 11 (A. A.) — Está

calculada em 500.000 arrobas a safra
do café no municipio dc S. Sebastião
do Paraíso.

¦r-*-»-«3>ot-g—

Gaixa de Empréstimos do M.
G. E. dos Servidores do Eslado

Por deliberação da Direetoria do Mon-
tepio, a Caixa de 'Empréstimos foz pu-
blico que não tem tabellião privativo
nem autoriza intermediários para o seu
serviço. acceitanJo documentos de todos
os tabclliões.

A GERENCIA.
.1 42.11

PARA MIRA DOR

colle-Poi nomeado novo
ctor federal

O ministro da Fazenda nomeou hon-
tem Plliladelpho Torres para o logar
de collector federal em Mirador, Esta-
do do Maranhão.

Chamamos a attenção dos nossos lei-
tores para uma publicação que vae na
secção livre intitulada UMA QUESTÃO
HONORÁRIOS MÉDICOS.
¦-  m%K\ » CX» ¦» ¦¦»--— ¦—

Um furto apprehendido
TEVE SORTE, PORQUE APENAS

PASSOU PELO SUSTO...
Quando hontem accordou, Geraldo

Junqueira, qun é empregado do Club
dos Fcnianos e que mora no morro do
Salgueiro, deu por falta do relógio,
que tinha a prcndcl-o uma corrente de
ouro.

Por coisa alguma esperou; apressada-
menti: — e em boa hora o fez — pro-
curou a policia do i"° districto.

0 agente n. i;o foi encarregado da
diligencia, correu a bom correr, chegan-
do a tempo dc prender Algino Vian-
na, morador á Estrada Rea! dc Santa
Cruz 11. ^2*0-', e que tem a profissão
de cooheiro.

Ao que .parece, com pouca pratica
ainda cm taes conquistas, n Algino foi

j logo_ despejando quanto tinha no sacco,
confessando que vendera os objectos ao
carpinteiro Manoel José de Araujo, que
reside á rua do Lavradio n. 19.

A apprehenãão foi feita, e o fun-
ccionario dos Fenianos "teve sorte",
porque reviu os seus queridos carinhos.

CONSELHO MUNICIPAL
POLÍTICA. POLÍTICA E AINDA

POLÍTICA
A sessão de liontem, S''- teve impor-

•tancia e despertou interesse aos inten-
dentes, pois teve a maior parte do tem-
po de sua duração oecupada com assmu-
ptos de politica local, para ali levados,
ainda pelo sr. Tavares, e, a propósito
da noticia da desistência do sr. Fonseca
Telles da candidatura a deputado pelo
;° districto.

A ordem do dia, que constava dc tres
projectos, sem importância, foi appro-
vada.

A's quintas.feiras. Succulenta Feijoada,
ii 9 da manhã, aó na CABAÇA GRANDE.
.... ... m_tSj ¦» qa,,^ KM.,

ACIOS DO PREFEITO
Pelo prefeito forani hontem assigna-

dos os seguintes aclos:
nomeando: interinamente, para servir

como escrivão da agencia do ii" distri-
cto, durante o impedimento do effectivo,
que está licenciado o guarda municipal
David Ct.rrêa Cardoso; e Luiz Manoel
Alves, guarda municipal:

aposentando o guarda Manoel Jaciu-
the P?checo Srtbrosa;

licenciando: por 90 dia?, o professor
da Escola Xormai, dr. Leoncio Corrêa,
e por Co dias, o escrivão de agencia,
Didimo Ilabo. e a adjunta Maria Ama-
lia Gomes;

transferindo o guarda municipal Pau-
lino Antônio Lopes do 5° p-ara o 23o
districto. ^ nação yizinhí.

que estávamos promptos a pagar uma
indemnização á Allemanha, terminada a
guerra, conforme o estabelecido nos tra-
ítulos de direito internacional,"Brutalmente, e sem outras negocia-
ções, a Allemanha declarou-nos a guerra
alguns ilias depois."Acccitámos corajosamente a situação
que a Allemanha nos creava, satisfeitos
por lermos cumprido o nosso dever para
com a Inglaterra c orgulhosos por ter-"
mos honrado com actos firmes e roso-
lutos o compromisso tomado em nome
da JXação."A partir desse dia o governo tra-
t"n de reorganizar o exercito e de
o fornecer dc tudo o que lhe era nc-
cessario para ir combater ao lado da
Inglaterra o da França nos campos de
batalha onde sc. derrama cm ondas o
nobre sangue latino.

Unidos á Grã-Bretanha pela letra
dos tratados, por interesses communs
e por uma velha o inquebrantavel sym-
palhia, estamos tamíbcm estreitamente
ligtídos á França por atfinidadcs dc
raça, pelo amor do progresso, por sen-
timentos semelhantes c aspirações
idênticas. Não será, pois,^ constrangi-
do, como se poderia stippór, mas com
orgulho e alegria, que o povo portu-
guez prestará o sen concurso militar
aos alliados no dia cm que esto con-
curso íor julgado pela Inglaterra ne-
cessario c útil.''

Perguntando-lho eu se esse dia es-
tava próximo, o sr. presidente do con-
seiho fez-me comprehender quanto lhe
era difficil responder á minha per-
gunla sem faltar aos deveres que lhe
impunha a responsabilidade do seu
cargo."— O nosso exercito eslá prompto,
sepetiu elle com energia. Quando a
Inglaterra c os seus aluados nos cha-
marein esteja certo de que não falta-
remos ao appcllo. Quanto ao numero
exacto de soldados que podemos man-
dar para França ou para outro ponto,
isso é uma questão que (depende ainda
em grande parte do desenrolar dos
acontecimentos. Se as condições fi-
nanceiras c ecoiftmicas do paiz fossem
outras, podcriamos facilmente dispor
dum grande exercito em vista, não só
da nossa população continental de seis
milhos dc habitantes, mas ainda -dos
nossos grandes recursos em tropns co-
loniaes. Xa situação actual as no
forças são mais limitadas c não vamos
evidentemente sacrificar sem necessi-
dade os nossos recursos em homens e
dinheiro. X\ão enviaremos nem cincoen-
ta mil, nem cem mil. nem duzentos
mií. Irá tudo o que fôr necessário, e
somente o que fôr necessário. As nos-
sas resoluções serão tomadas dc accor-
tio com os aluados."

E a, attitude da. Hespanha?,.,
—• A altitude da Hespanha para

comnosco é muito correcta e muito
amistosa Não ha a menor nuvem nas
relações entre os dois paizes, quc são
mais cordiaes do que nunca. Portugal
sabo corresponder affcctaosamentc aos
sentimentos; cavalheirescos da

Tiiin esquadra iiiglczn es.'
nemdu em Llsbon -.

Lisboa, 11. (A. II.) — Crcvcmeiitcr
chega ao Tejo uma esquadra ingleza-
que vem saudar Portugal cm nome da
Grã-Bretanha)

A próxima reunião minis*
tcrinl

Lisboa, 11. (A. II.) — Liga-se muita?
importância á próxima reunião minis»
tcrial, cm que deverão ser tomadas in-
tercssailtes Ideliberaçõcs sobre o mo-
mento actual.

A attitude aqui ainda permanece da
espectativa, havendo grande nnclcda!d<-
pela nova dircetriz que se pretende im-
primir ás relações com o exltorior, prin-'
cipalmcnie no que concerne á coopera-
ção portugueza na guerra actual.

Os exercícios dn divisão
tiiivul

Lisboa, 11, (A. II.) — Os jornacá
registram os bons resultados obtidos
com os exoroicios navaes de hontem^
fazendo elogiosas referencias ao capi-
lão de fragata Leollte Kego, comman-
dante em chefe da iDivisão Naval.

Um despacho do sr. Rou»
nnrdino no "Jpuvnnl"

Pum, 11. (A, II.) — O presidente
da Republica Toriitgueza, sr. Uernair-
dino Machado, enviou ao Journal o se-
guinte tclegramma:"Depois do voto do parlamento, ire-
mos bater-nos egualmente na fronte en-
ropéa. Sentimo-nos orgulhosos por v^s
podermos acompanhar tambem nos com-
bates gloriosos. Depois de tudo o que
a iFrança tem feito durante dois annos
dc cruéis experiências, o seu nome é
objecto dc ttm verdadeiro culto no co-
ração dc todos os portuguezes."

Conferências patrióticosLisboa, 11 — (A. A.) — Annuncia-
se-que, nestes dias, terá inicio uma
serie de comidos nas principaes cida-
dacs e villas do paiz, com o fim dc
explicar ao publico a verdadeira situa-
ção internacional quo atravessamos,
explicando o papel que cabe a Portu-
gal representar.

1 ? «*•» »•—
HOJE

50:000$00-0
I.MPOlíTANTISSIMO PL.WO

CENTRO LOTEBÍOO ^^
mmrs___t«Qr^&-4&Çamm

INSTRUCÇÃO PUBLICA
O dircetor geral assignou hontem 03

seguintes actos: designando: Celina
Guedes Vieira Lima, auxiliar, para a .i*
iiiixtfi do 1 l" districto; Nocmia Mon ¦'¦'-
Coelho, para a_i" feminina ilo 1?": Ju-
lia de Souza, para a mesma escola; Ma-
ria Thereza da Silva, para a 5" mixla
do 12"; Dalila Barreiros, para a i" fe-
minina do 12o; Isabel Ahrcus, subsli-**
lula de auxiliar, para a 14" mixta do 1":
Orminda BemarJa Lima, para a 2' mix-
ta do iG"; Aida Kamos, pnra a 9" mixta'
do S"; e Luiza leixeira Mánozzi, para.
a 2* masculina do 7° districto.

1 mmmtlltm *-!*¦ CS> ¦» BB—¦' ¦¦'¦-

Gosma
Aviculto

Mallnsle, tliarrhca verde
(Isô aves» curam-se com
a maravilhosa descoberta--CROT0N-DEUTHYLA
— llorluhnia:— Ouvidor,
Rodrigo Silva 28.

Dois contrabandos
UM INTER-ESTADUAL E OUTRO A

BORDO DO "ME1ILING"

0 i' official aduaneiro Palvino Cam-
pos da Rocha, na visita que fez hon-
lem a varias embarcações vindas de
Cabo Frio, verificou a existência de
muitas mercatlorias sujeitas no imposto

as i inter-cstadual, não manifestadas, pelo
que levou o facto ao conhecimento do
guarda-mnr da Alfândega, que hontem
mesmo offtciou ao director da Mesa dc
Rendas daquelle Estado, afim de fjue
sejam cobrados aquelles direitos.

— 0 ajudante de guarda-mór, Anni-
bal Nunes Pires, por sua -.ez, cm busca
que deu bontem a bordo rio vapor in-
glez Mcinling, auxiliado pelo oííicial
aduaneiro Pedro Mariano de Oliveira
c pelo marinheiro Timotbco José de
Lima, apprehctnleu dois pacotes com
meias de seda que se achavam occultos
cm uni compartunento do bico de proa.
próximo ao alojamento dns foguistas.
Os pacotes foram removidos para a
Guarda-moria, sendo instaurado a respei-

nobre to o devido processo, na Inspectoria da.
1 Alfândega,. - ~

-•:í-í'
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0 CASO DA STANDARD OIL'
Encerrou-se hontem o

summario de culpa
Em audiência de Jiontem do dr. Sil-

iva Castro, encerrou-se o summario de
culpa dos aceusados no famoso pioces-
so da Standard Oil.

Foram interrogados todos os aceusa-
dos, na fórnia da lei, pedindo o prazo
ide oito dias para a apresentação da
defesa.

0 juiz indeferiu o requerimento dos
íaceusados, entendendo que, embora a
Sei 2.110, de igoo, em cujo artigo 20
estão elles incursos, determine çxpres-
samente que o processo a seguir seja
o da lei 515, que autoriza a concessão
do prazo pedido, na qualidade de juiz
local, só pôde processar de accôrdo
com o. decreto 9.263, que estabelece o
jirazo 

'imororogavcl de tres dias.
E o dr. Silva Castro fez constar do

interrogatório essa circumstancia a que
se entendeu forçado, embora tambem
pense exíguo o prazo para a defesa cm
min tal 1)1*000550.— Perante o juiz da 2" (pretoria cri-
minai, o dr. Viriato de Medeiros of-
Jcrcceti honlam denuncia contra o dr.
-saias Guedes de Mello, como incurso
nas penas do artigo 198 do Código Pe-
nal.

Segundo a denuncia, o denunciado,
jia qualidade de advogado do syndico
da fallencia da Standard Oil Company,
decretada pelo dr. juiz da 2" vara ci-
vc], tendo em seu poder e sob a sua
guarda os livros de cscripttiração dessa
companhia e documentos particulares a
cila referentes c pertencentes ao archi-
vo da mesma, divulgou o conteúdo de
fados e documentos em publicações in-
serias nos "a pedido" do' Jornal do
Comnicrcio, reiterando essas revelações
cm depoimentos prestados perante o Io
delegado auxiliar sobre a verdade de
corrupção de funecionarios públicos,(fornecendo ao mesmo delegado os li-
vros para serem photojrraphados, facul-
lando a 'publicação da escripturação da
mesma companhia, no periódico 

"A B.
C.", desta capital, e ainda mais facul-
rlou a varias pessoas o exame desses li-
vros e documentos confiados á sua
guarda, pessoas essas entre as quacs os
drs. Francisco Ferreira de Almeida,
Francisco Chaves Mendes Diniz, Au-
gusto Lima, Almacliio Diniz c Huinber-
ito Cardoso, que aquelle representante
do Ministério Publico arrola como tes-
ícmunlias.

Nutrição e
Fraqueza
Orgânica:
Destes males é
do que soffre
meia humani-
dade. O reme»
dio é alimento •
medicamento»
como se com*
binam perfeita*
mente na

EMULSÃO
de SCOTT

Uma velha pendenga
OS TERRENOS DO MOSTEIRO DE

S. BENTO NA ILHA DO DO-
VERNADOR

O ministro da .Fazenda," ei*, resposta
ao officio do syndieato da Cámana dos
Corretores de Fundos Públicos, decla-
rou que, não sendo definitiva a sen-
teniça que mandou icrtlregar ao mos-
teiro de S. Bento os terrenos situados
na Mia do 'Governador, onde a União
nia.ntein as colônias de Alienados deno-
minadas S. Bento c Galeão, não podem
ser ainda admilltidas á cotação official
na Bolsa as acções da 'Companhia Na-
cional Industria c Commercio, á qual
o .Mosteiro transferiu o domínio dos
referidos terrenos.

CASOATINHA for over !
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calçadom
Conforto por dentro

fstyJjL.5* fora

8 o *10 15. Carioca. 13 _ K, Larga
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TURF
O GRANDE PRÊMIO DE

AMANHA
Será disputado amanhã, 110 prado de

R. Francisco Xavier, o grande prêmio"Major Suckow", prova a que concor-
rcião, com as deserções já conhecidas
c mais a que agora se anminc'a do ca-
vallo Samaritano, apenas cinco par;-
lheiros. Devido ainda ao esiado da
raia, um concorrente ha que deve ficar
fora de todos os cálculos. Kefcrimo.
mos a Patrono, que não obstante andar
cm reconimendaveis condições, vae de
lodo mal em raia pesada, como deverá
estar amanhã a pisla do Jockcy, devido
tis chuvas que têm caido.

Assim, a nrova principal de amanhã,
ifica muito diminuída de interesse, pois
a victoria está á mercê dc Interview.

Com a retirada de Samaritano, Houli,
companheiro de liox.de Mysterioso, será
dirigido pelo jockey Joaquim Coutinho.

*
.VARIAS NOTAS

Continua em esplendidas condições O
cavallo Stromboli, que amanhã só será
derrotado se a corrida não fòr regular.

Trunfo e Yvoncttc trabalharam
liontcm juntos. Esses dois animacs íi-
zernm a milha em tempo regular.

I .stachio deve travar relações
simanhã com os poste do vencedor. O
•filho de Pan melhora dia a dia c será
pilotado pelo jockey Pablo Zabala.

Aconselhamos aos azarislas que
não percam clc vistas, amanhã, o cavai-
lo Paraná. O afamado defensor da ja-
queta azul c preto está cm condições
muito recoritmendaveis,

Um jornal dc S. Paulo publicou
liontcm esta noticia:"Segue, no próximo sabbado, para
[Buenos Aires e Montevidéo, a bordo
do vapor Cadic, o jockey e "entraineur"
Gcrman Fcrnandez, que ali vae adquirir
para o conhecido "turfnían" paulista,
i.. Guilherme Pratcs, tres animacs de
exceliente filiação.

¦Esses animaes devem estar em Sáo
Paulo nns primeiros dias de solem-
_"D."'<, _ * *

FOOTBALL

A "TAÇA RIO-S. l-.UT.O *

o unico club de tradições no football
paulista que se confederava á Liga Pau-
lista.

Quaes serão as conseqüências dessa
passagem, no momento actual, cm que
ns duas instituições se obrigaram, pe-rante o pacto de unificação do sport
nacional, a se congraçar?

OLARIA P. O. versns PA-
RAIS0 P. O.

No campo do primeiro, haverá amanhSum amistoso "match" entre as "equipes"
dos i "se _2i>s "team..'.

As "equipes" do Olaria eslão assim con*stiliudas :
1» "leanT*

Affonso
_cncra — Mundinlio

J. U,oho — Luiz Cardoso — Olavo\\. iBulhões — Carestia — Jucá — Udo— Cliampim
a° "team" :

Isaae
Alberto — Arlindo

Josi Can-alho — J. Machado _ Kaul
Alíoiiso — Antenor — Raphacl — Carlos¦Carvalho J. Paulo

. . 1-
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB

O terceiro Iram do Fluminense, que,
amanhã, jogará contra o terceiro team
do America acha-se assim constituído:

Ia Rocha
P. iMoacyr — li. Durão — S. Netto

J. I. Coelho — A. .Esteves — II. Cox
— O. Costa — M. Guaranys

'Reservas: Pina, Georgcs, Iloraldo,
Monteiro, Maranhão, Domingos,

O capitão solicita, o comparecimento
por nosso intermédio, desses jogadores
na sédc do Club, ás 7 i|_ horas _a
manhã.

Secção infantil: — O i° team do
Fluminense 'infantil, que jogará, ama-
nhã. conlra a equipe do Curupaity in-
fantil, acha-se assim constituída;

TI. Savio
J. Roxo — L. Liberal

O, Leitão — J. Urzedo — P. Coelho
Netto

Rabcllo — C. Augusio — A. 'Fortes —
N. Couto — •Miitzembcchcr

_. Slí ÍÍ!

AQUÁTICAS

OS ESTUDANTES E A LI6HT
O dia de hontem foi
de absoluta calma

Parece liquidada a questão dos estu-
dantes com ai Light. O dia de. liontcm
foi de calma, muito embora 'houvesse
algumas correrias na xua Frei Caneca,
onde a policia acudiu.

Os estudantes da Academia do Com-
mercio pretendiam levar a effeito hon-
tem o enterro vio director da. Light, no
que foram impedidos pela chuva.

A policia, por prevenção, fez guar-
dar a praça Quinze, o largo de São
Francisco c outros pontos por praças
de cavallaria c infanteria,

Os aca. emicos Pedro Alcântara
Oliveira, Alcides Pinheiro, Octavio
Rezende, Raul Varady, J. Valente Ju-
mior, Francisco I>uquc de Mesquita,
Coaracy de Medeiros, Graccho Luiz
Ribeiro e Franklin Silva Araujo, em
commissão, representando o 2° anno da
Faculdade Livre de 'Direito, vieram
protestar contra as depredações nos
bondes, attitude que não approvam.

'Emquanto as manifestações, declara-
ram-nos clles, não .passavam do domi-
nio da troça, nada tinham a oppôr;
mas com o que não concordam c com
os ataques aos referidos vehiculos.

Cominimiea-nos a directoria da
Academia de Comnicrcio:¦"Havendo sido noticiado que os alu-
mnos da Academia dc Comnicrcio do
Rio de Janeiro tomaram parte saliente
nas manifestações contra a The Rio de
Janeiro Tramway, Liglit and Power
Company, cumpre á directoria da Aca-
demia de Commercio o dever dc contes-
tart semelhante noticia, que só pôde re-
ferir-se a um pequeno numero de alu-
mnos, visto como a grande maioria
delles se conservou cm perfeita ordem,
zelando a disciplina sempre mantida.

Com effeito, os alumnos do curso
nocturno ficaram por inteiro alheios ás
referidas manifestações, sendo dc justi-
ça salientar que mesmo a maioria .do
curso diurno se .manteve cm perfeita
ordem. E' assim que as aulas do cur-
so preparatório e da primeira série c
a primeira da segunda série do curso
geral, tiveram regular freqüência, ligei-
ramente inferior á normal, o que se
explica polo facto de muitos terem dei-
xado de comparecer, aguardando ter-
minasse a agilação verificada.

Emquanto as manifestações sc pro-
duziam fora do edificio da Academia
de Commercio, sem affectar a ordem
interna do estabelecimento, a directoria
não se iminiscuiu, deixando á policia
livre acção; quando, porém, as mani-
festações externas começaram a pertur-
bar o regular funecionamento das aulas,
a directoria tomou a deliberação de
mandar cerrar as portas. Contra esta
providencia rcbellaratu-se alguns alu-
mnos, pretendendo forçar a porta de
entrada, o que constituo evideptemente
acto de indisciplina, cuja rcsponsahili-
dade está sendo apurada em inquérito
acadêmico, tendo começado a funecio-
nar hontem a comniissão disciplinar."

SâMe do GâMlo
PELOS OELB-RBS PREPARADOS DA EMINENTE ESPECIALISTA

 MME. SELDA POTOCKA 
O TÔNICO N. 9. de 

"Mme. 
Seldal

Potocka, para o cabello oleoso, é uml
medicamento enérgico, com um activo I
e delicioso aroma. Destróe a caspa ei
promove o crescimento do «abello.

O TÔNICO N. 10, de Mipe. Selda
Potocka, .para o cabello secco,' é o mais
hygienico substituto das brilhantinas.
Tonifica, perfuma e amacia o cabello,
dando-lhe um permanente brilho.

CASPA?QUEDA
DO CABELLO?

EMBRANQUECI.
MENTO

PRECOCE ?
A' venda nas Casos Bazin, Fazendas Pretas, A' E-oposição, Ramos So-
brinho & C. — Depositários geraes — COSTA, PEREIRA & C.

Sociaes

Uma "barata" na zona
UM GUARDA CIVIL EM TALAS
A propósito desta local fomos pro-curados pelo guarda civil 1.007, que

nos explicou o caso da seguinte ma-¦neira: encontrando uma "barata" cm
logar que não era permitilido, e, ainda
mais, abandonada, tocou para a policia
pedindo um motorista, afim de condu-
zi!-a para o Deposito; nisto iiiterveiu
um collega, que telephonou para a 2"
delegacia auxiliar, sendo afinal o caso
dec _ido pelo referido delegado.

Ultimas noticias da guerra. Deslum-
brante liquidação de calçados por motivo
de mudança de predio, só este mez.

SAPATARIA DA MODA
Rua Sete de Setembro n. 184. Tele-

plione 1.74S C. S 448-

Partiu para S. Paulo n represou»
(ação carioca

Partiu Iionlcm, pelo nocturno dc
Jnxo, para a capilal de S. Paulo, a rc-
jirescnlação carioca incumbida de dc-
fender o Rio na prova da "laça Kio-
São Paulo", instituída pelo Correio cm
1913, e cujos embates sacodem tensa-
cionalniente o espirito dos "sportsmcu"
dos dois Estados.

Compareceu á estação Central cresci-
do numero dc directores e sócios dos
clubs filiados á Metropolitana, inclusi-
ev_ a directoria desta.

A delegação embarcou assim for-
tliada:

Nor] de Carvalho, vice-prcsldcntc da
Liga Metropolitana; Heitor Luz, 1" sc-
cretario; Luiz Cardoso, Carlos dc Frei-
Ias Lima, Sylvio Vidal, Francisco Btic-
110 Netto, l__l.cn forlocarrcro, Adhc-
mar Santos, Oswaldo Gomes, Paula
ÍRnmos, Luiz Antoiiio, Luiz Menezes,
lAloysio Pinto. Patnick Donolio, losé'!_!!», Sylvio Fontes, Arnaldo Guima-
íãe* e Ricardo Ricmcr.

Todos os membros da comitiva em-
ibarcaram hontem, excopto Francisco
Xrtto e Luiz Menezes, que irão hoje.

O nosso selcccionailo disputará com
a seguinte organização:

Cardoso
Vidal — Neíto

Adhcmar — Oswaldo — P. Ramos
Menezes — Aloysio — Patrick — Roilo

— .Sylvio.
. A importante partida, a primeiradesta temporada, será levada a eífeito
110 campo ofíicial da Associação Pau-
lisla, na chácara da Floresta, séiic da
)>.. A. das Palmeiras.

:!= í: :_
EM S. PAI'LO

rina nilhosíio importante
- Rcunc-se, hoje, á noite, o conselho
ila Associação Paulista de Sports Athlc-
ticos, afim de deliberar sobre o pedido
dc filiação a esta liga que foi feilo
pelo Sport Club Ger mania.

Já ha (lias que tivemos conhecimento
dos passos que eram emprchendidos
nesse intuito, obrigados, porém, a se-
gredar sobre elles.

Ho' nodemos divulgar a nova que,
Já cs1'.".,nada em S. Paulo, se dc*..ina a
causar profunda sensação.

Como c sabido, o campo do Parque
[Antarctica pertence ao Germania que,
com a sua retirada da Liga Paulista
para a Associação, se fará acompanhar
do terreno considerado, até então, cam-
po o__ici.-. da Lipa.

A Associação disiorá de dois campos
t a Liga de nenhum — ao menos, por
ora.

Está claro que as nossas considera-
¦Ções subentendem a acceitação tio Ger-
mania ao seio da Associação, facto que
parece fora de duvida.

. Era o Germania, além do Americano.

AS GRANDES REGATAS DE
AMANHA

(Realisam-se, amanhã, na enseada de
Botafogo, as grandes regalias -nntiuacs

promovidas pela Federação do Remo,
nas quacs é corrido o Campeonato do
Rio de Janeiro.

Reina grande emoção nos círculos
sportivos pcla brilhante festa.— Recebemos a seguinte e.iría:"Illmo. sr. redactor sportivo <lo Corrcia
da ;l/_)i/_7. •— 1.' corrente, nos nossos eir-
culos íportívos, O-ie medidas v_o ser toma.
das tanto pela Policia Marítima como pclaCapitania -do Porto, ao aue consta, para so-
licitação da Federação Brasileira das So-
ciedadea do Remo,—no sctitido dc prahibir
que lanchas acompanhem os tarcos da rc-
nata do próximo d°mUtfjo.

Permitia-nos V. s. apenas duas palavras so-
bre o assumpto, a bem do próprio sport
náutico.

Sc o que sc pretende é evitar os incon-
vcn.entcs que possam resultar -do revolvi-
mento de águas produzido pcla marcha das
lanchas, ou do incitamentos que de bordo
dellas possam ser dirigidos a Qualquer guar-níção, — o que cumpre fazer c impedir só-
monte que as ditas lanchas acompanhem os
parcos cm rumo paratlclo ao -ilo balisamcn-
ío. a menos que o façam com velocidade
moderada e a uma distancia nunca inferior
a .o metros dc cada uma das linhas exter-
nas _ do quadrilátero do corrida, c com o
condição dc dirigirem a marcha de íórma
que as ondas deslocadas não nttinjam qual-
quer dos concorrentes.

Nenhum mal pôde advir da marcha dc
qualquer lancha na retaguarda dos pareôs,
nois f|UO esse mesmo percurso é feito pelalancha dos próprios juizes de raia.

Nâo sc leve. porém, a medida a maiores
extremos, porque seria desrazoavel e con.
traproducento, sob o nonto de vista do in-
tc-resse geral dos sports náuticos. Nos li-
mites que .iiRgerimos, a providencia cabe.
Fora delles, não.

15' preciso não suffocar o gosto nascente
da "barca automóvel*', em nue novas cner-
pias se adextram. educando a coragem,
orçando timoneiros c man obrei ros, c contri-
Imiti-lo para o desenvolvimento, entre nús,
de tão interessante ramo de construcçao e
mecânica naval. Isto sen. falarmos no bri-
llio que emprestam essas pequenas barcas íis
regatas da Federação do Itcmo, povoando a
enseada dc cores, d_ vida, dc movimento.

Medidas tomada? em justos termos, são
f empre offi cazes aua tido não dêem resul-
tados immcdiatos. evitam attrictos o $_sgos-tos educam c frutificam. (\f^oís.

. Sem duvida, apezar de longas, estas con-
siderações merecerão acolhida c amparo da
H!ustra redacção sportiva do Correio da
Manhã, como da Capitania do Torto, da
Policia Marítima e do espírito esclarecido
do sr. Antunes de Figueiredo, digno pre-
sidente da Federação c grande oropuguádor
dos sports do mar."

"" i ¦_

DA3AS INTIMAS
Fazem annos liojo :A senhorita Lydia Dallens, filha da viu-va Flauzina Dallens ;o menino Manoel, filho do dr. ManoelIaes de Oliveira ;

_,_¦ . «nhorita Clarita de Albuquerque,«lha do coronel do üxercito Paulo de \1--uquorque ;a menina Maria de lourdes, íiilia<io engenheiro civil Tcrtuliano _,cssa. íun-ccionano da E. F. Central ja sra. d. Anna Alves, da Costa, es-posa do sr. Alberto Julião da Costa ne-Kociant. desta praça ;o sr. Joaquim Gonçalves de Souza,empregado da líoi_rtiç5o de Obras Tubli.caa ; a senliorita Angelina Costa, filha dosr. Esau José da Costa;o capitão Moyscs Carvalho de Md-raes, capitalista ;o sr. 'Uiiz Victor Le Cock de Oli-veira, funecionario da | .licia í .a senhorita Julicta Antunes, cunhada«o sr. José Fernandes dos Santos, funecio.nano da Repartição dos Telegraplios ;
, ~" °. negociante Marco tucchètti, chefeUa conhecida chapelaria Continental ;—• o sr. Curt Stcmliaur, do commerciodesta praça ; .

, —o alumno da Escola Polytcchnica Al-cino ftoRucira da Fonseca, filho do coro.nel medico do Exercito dr. Alves da Fon*seca - .__•,.
* *

0ASA5__i._0S
Realiza-se hoje o consórcio da senhoritaU-uiza Pinhão, filha do sr. Joaquim Fer-¦reira da Silva Pinhão, negociante desta

Praça ç dc d. Rita Tinhão, com o sr.Josc R.beiro da 'Silva.
!_*

Tassa hoje o ji0 anniversario de casa-mento do nosso collcga de imprensa A. A.Cardoso de Almeida e sua esposa d. Ce-cy d Almeida.
. Não faltarão as felicitações a que o cs-tmiado casal faz jús, uo largo circulo desuas relações.

* *
NASCIMENTOS

Esfá cm festa o lar do sr. Marco .uc-cnetti, negociante nesta praça, licio nasci-mento de mais um filhiulio.____•__
BAPTISADOS

Para solenniaar o annivcrsario natalicio
de seu filho l.uiz, o dr. Artidonio 1'amplo-
na, vice-presidente da Associação Medico
Cirúrgica do Rio de Janeiro, levará hoje á
pia bapfsmal, seu filho Paulo.

A cerimonia, que será toda intima, ef-fectuar-se-á ás 2 lioras da tarde, na matriz
do Engenho 'Novo, servindo de padrinhoso estimado clinico dr. Oscar Carvalho esua cxma. esposa.

SiRealiza-se hoje na egreja de 'Santa Rita obaptisado da pequena Maria de Loirrde»,
filha do engenheiro civil Tcrtuliano A. Fon.
seca I.cssa e de d. Cecília Ramos F. Lessa.Serão padrinhos o major Tcrtuliano Po-
tyguara c senhora,

CONPEItEXOIAS
A Irfija Theosophica Perseverança, em

sua sede, á rua Real Grandeza n. 142, rea-
Üzará a pB _: io" conferências publicas so-
bre o estudo comparativo das religiões, nos
domingos 13 e 2; do corrente, às 10 ho-
ras da manhã.

A sessão será presidida pelo dr, Hcr-
mini o Carneiro Leão. e oceuparâ a tribuna
o dr. José Joaquim Firmiiio.

A entrada c franca.

. A Sociedade Acadêmica de lEstudos _ra*
sileiros, realiaou ante-hontem, ás 8 i|_ ho-
ras da noite, uma encantadora festa, no
salão nobre da Sociedade de .'Gcographia do
Rio de Janeiro, cm que foi -empossada a

O assalto t_a rua Padre
Miquelino

FOI EXPEDIDA A PRISÃO PRF-VEN-
TIVA DE "MOLEQUE ICARINHO"
Em contrario ao parecer que até

agora tom ibdo o 4° promotor publico,
opinou elle 'hontem ipeln prisão preveni,
tiva de "Moleque Marinho», nos ter-
mos seguintes: O"Em face da folha de antecedentes
de Thomaz Marinho dos Santos, vulgo"Moleque Mariulio", que tambem é
conhecido pelo nome dc Raymundo
Medrado de Vasconcellos, reniottido a
este juizo pela Secretaria da Poi cia , ....
do Districto Policial, 'não me opponlio 1 nova 

"directoria"

á concessão da medida de sua prisão Presidiu a sessão o dr. Álvaro Belford,
preventiva, devendo os presentes autos, secretario geral da Sociedade de Gcogra>
com urgência, serem devolvidas á dc- .'"a. que depois de explicar os motivos da
Wni.ii n.!_ n_-_ _•,.-. „ _.,___„.„_»_ ausência do almirante Gomes Pereira, pre*letacia orignana, para o cumprimento sidcnte da Sociedade de Geographia, abredo requerido do dr. delegado, no final 0 sessão e dá a palavra ao acadêmico Rauldc sua promoção de fis. 38. — "'- " .....
8—S—1916. — Luin Pio Duarte
Silva."

O dr. Sampaio Vianna, «ios mesmos
autos, deu o seguinte despacho:"Em vista da folha de antecedentes
de fis. .6 e mais provas dos autos, e
sendo o crime imputado ao indiciado
Thomaz Marinho dos Santos, vulgo"Moleque Marinho", inafiançável, de-
creto a prisão preventiva do mesmo
como incurso 110 art. 356, combinado
com o art. 357 do Código Penal.

Exipeçam-sc os r-espec. vos mandados,
baixando em seguida os aulos á de!--
gacia originaria. Rio, 8—S—916. —
Sampaio Vianna."

Já foram expedidos os anandados
contra "Moleque Marinho» e reinetli-
dos á I. I. C„ devendo os autos ba''-
xarcni, ainda hoje, á delegacia do 9°
districto, onde o inquérito proseiruira.

Rio, j da Rocha, que, num eloqüente discurso,
da saudou á nova directoria. A essa saudação1 respondeu o -presidente, acadêmico Carlos

Maximiano dc Figueiredo-
O dr. Álvaro Belford dá aluda a palavra

ao acadêmico Nestono Ops, que, num li-
íeiro discurso, entregou, cm nome da So*
cíedade Acadêmica, o diploma dc sócio ho-
norario á Soc.edadc <lc 'Gcographia. O dr,
Al varo Belford respondeu ao acadêmica
Nestorio Lips.

Pediram ainda a palavra o*, representar.-
te3 da Associação Brasileira do llístudantes,
_f do 'Centro Arthur Azevedo c o acadêmico
Fausto Barreto,

¦Seguiu-se q parte lílcraría, que foi muito
concorrida c interessante.

_ * _¦

TESTAS
Oa srs, _, Veiga & C, para commcmo*

rar a inauguração dc sua casa de '.novéis c
tapeçarias "A Ideal", á rua de 'S. José11. 7.1, que se realizará hoje, ;'is 2 horas da
tarde, offerccem uma festa á imprensa c
aos seus freguezes e amigos.

TRATAMENTO 1)0 ESTÔMAGO
VISANDO O FIGADO, URINAS

E INTESTINOS COM O

TRIjNOZ
ERÍ-ESTO SOUZA

Extrncto fluido das tres no-
zes : Noz de Koln, Noz Vowica
o Noz Moscada, contendo ainda
n MEMSSA. o ANIZ o o GEH-
VÃO—DVSPEPSIA, ANEMIA,
_*Ei.II,II)Al)_ NERVOSA. Más
dieestõos, máo hálito, peso do
cstoiiiniio, ilOres do cabeça,

o falta do nppctitc.
GRANADO &> 0.-1" tle Marco, 14

A RECONQUISTA DE BUENOS
AIRES

CASOATINHA for ever !

DE MARTOA' A INHOAJT

Foram reparados os pon-
tilliõra da estrada do
rodagem

O presidente da Câmara Municipal
dc Maricá cnmmunicou ao governo do
Estado do Rio " estarem concertadas
r.5 e.1 pontes c pontilhões existentes na
eslrada de rodagem que vae de Maricá
ii serra de tiího.n, podendo açora tra-
feirar automóveis entre Nicthcroy e
Maricá, e reparada a estrada nas par-
tes em mie estava dai.nificada."

Uma festa comniemoratira.
Uuenos Aires, u (A. A.) — _ Ama-

nhã realizam-se nesta capital diversas
festas commemorativas do 109o anni-
versario da rencontfuista de Buenos
Aires, havida em 1S06.

A imprensa faz referencias ao grande
icito, sal lenta, neto o_ nomes úg. _ous
proceres.

INGLEZAS
As Iccitimas casemiras só na

CASA LONDON
Unico deposito no Rio. Ternos

sob medida

50$000, 60$000 e 70$000
Aviamentos do

Cuidado com os
nossa cnsa é

RUA URUGUAYANA

1* qualidade,
imitadores. A
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Com os Correios
.RREGULAKIDADES NA AGENCIA

DE PORTO DAS FLORES
'Pedem-nos chamemos n attenção do

administrador dos Correios para as
irregularidades .ue se dão na agencia
postal dn Porto das Flores.

Segundo somos informados, o allu-
dido agente a-trsenta-se freqüentemente
para a villa de Santa Thereza,'deixan-
do acophala a sua repartição, -com gra-
ves prejuiz09 para o pulilico, c ipso
facto para o correio diquoHa locali-
dado.

Urge. pois, trma providencia para que
não prosisa o albuso.
,., «iq I» <P »fn .' ¦¦¦¦,.-

A DIVIDA JITNEIRA
Aventa-so a creação do uma

Caixa de Resgato
Bello Horizonte, ri. (A. A.) — Cau-

SOU boa impressão o projcclo apresen-
tado pelo deputado João Lisboa.i cre-
ando a Caixa de Resgate, para oceor-
rer ao serviço da divida do Estado.

A senhorita Julicta Cardoso, para com-
memorar n passagem -do seu anniversario
natalicio. offercce hoje ís ,- horas da larde
um "ltincli" ás suas amigas. Durante essa
agradável reunião, em qne sc fará musica,
a annivcrsariante -cientificará o seu nroxí-
mo casamento com o sr. Alberto Helfort.
A. amigas da senhorita Julicta Cardoso
promoveram para hoje uma -delicada demon-
atração de apreço.

* * *
PIC-NIOS

LEGIÃO PAMIUAR ,— Realiza-se ama-
nhã, na ilha do I.raço-Porte, um "pic-nic"
organizado por um grupo <lc rapazes dc
Villa Isabel.

. -_ *
VIAJANTES

ilC' esperado amanhã, procedente dc São
Paulo, o dr. Carlos Arcoli, presidente da
Sociedade Hygienical daquelle "lvstado.

O dr, Arcoli vem aqui tratar de negócios
rcfcre:ile3 aquella companhia, da qual é di-
rector o sr. Theophilo Viníclar, que já se
acha ne.ta capital, representando a mesma
empresa. .

nospidaram.se liontcm 110 IMuminen/.
Hotel : Kduardo Seraedello, dr. Cavalcanti
de Albuquerque. Pedro Andrade, José
Amora, Francisco Senna, Durval Pinho,
Maria Teixeira, Antônio 1'ride, Carlos Ris-
so Xelto dr. Manoel Simões de 'Souza
Pinto, iM._r.tel Corrêa Vaz, Aristides Mari*
11I10. "Sebastião, de Freitas, dr. Affonso dc
Sou-a 11. Vasconcellos, dr. J. I.iracylia,
A. de Castro, padre Miguel P. Villela,
José Caslro.

1.
No "Hotel (.lobo", hospedaram-se, hon-

tem: -dr. Affonso Araujo, Irineu Wcrncck
dos Pasmos. Manoel A. Freitas, dr. Joa-
quim A. de Souza, Homero Pautas Morei-
ra, dr. Leopoldo _ luylart Junior, João
Kncipp, José dc T.emos Dantas, 'Francisco
Corte_, Olympio Gerino, Francisco Gomes,'Kduardo Paes Leme, 'Gotscballc Azevedo c
sra. Miguel Parente, Loureiro Ferreirai de
C-I-ello, dr. Augusto Guimarães, Francisco
Piá, José Piá, Ügéra Pitagrione, Frr.nci_.ro
de Carvalho, João Alves dc Mello, Paulo
Valle Junior, Antônio Maia c dr. l*ran.
cisco Prado.

*
Chegado de Sergipe pelo Para . acha-

sc hospedado no hotel Avenida, onde tem
sido muito visitado o coronel F. dç An-
drade Mello, grande industrial e político ta*
fluente naquellc Estado do iXortc.

O coronel Mello, que é director de todas
ns empresas de melhoramentos do (Estado,
é tambem presidente do 'Banco de Scrg'pe
e a sua viagem no Rio tem por fi-ni pagar
ao governo a ultima prestaçlio c respectivos
juros do empréstimo contraído uo Thesoü-
ro cm 1914. *

Hospedaram-se hontem «a Pensão ITer
culc>: Oswaldo F. dc Moraes, Consianiino
Zamponi, coronel Josué Gome. Ribeiro de
Avcllar, coronel M., Sampaio Torres Filho,
dr. Aillonio Ribeiro Velho de Avellar,
Carlos Matuscell. deputado dr. Mario Ra.
mos. Domingos T*in"riq;!eir'í-- 3osé Lima
Junior, Francisco Jacintlio Tcreira, Anto-
nio Torgc, Car!.3 Lima. Alcides Affonso
Ribeiro e Tuvcnal Tiolcllio c senhora.

* * *
ASSOCIAÇÕES

GRF.M10 POS MACIITX.STAS DA
MARINHA CIVIL ¦

Tícine-se hoje, esta coücctividade, As 5
horas da noite, para discutir, os 'Estatutos
da Federação Marítima -Brasileira.

A directoria. espera o comparecimento de
todos os associados, na respectiva sede, í
rua di Candelária, 69.

Da Associação de Aquarclista. recebemos
um convite para assistir á sessão solennc
em coranremoração ao centenário «!a insti-
tuição do ensino da^-T-cFas Artes no Bra-

sil, a realizar.se á 14 do corrente, 110 «a*
lão de conlerencias da Bibliotheca Na-
cional.

RELIGIOSAS
N. S. DA GLORIA DO OUTEIRO —

Realiza*se, a 15 do corrente, o festa d»
excclsa padroeira desta capella*

A festividade religiosa tcrl inicio is 11
horas da manhã.

MISSAS
Na c_-ja do Convento do Carmo da La-

pa do Desterro, foram celebradas hontem,
as missas mandadas rezar pcla familia Se-
raphim Gonçalves Nogueira c pela. alu-
ninas da 4" Escola Mixta do 50 districto,
em suffragio da alma da senhorita Ilele-
na Gonçalves Nogueira.

. * *
ENTERRAMENTOS

íoi sepultada hontem, á tarde, cm carnei-
ro perpetuo, no cemitério do S. João Ba-
pttsta, o na avançada edade de 76 annos,
d. Guilhermína Regadas, que ha muito tem.
po e principalmente depois da estirpação de
uma catarata, se achava seriamente enfer-
ma. D. Cuilhermiua Regadas teve sua
época nos nossos theatros, sendo mesmo,
como cóstumiêre, uma das mais competen-
tes, conhecidas e populares. O seu atelier
chie viu passar por elle todos as estreitas
dos nossos prineipaes theatros, dirigidos
por Hellor. Guilherme da Silveira. Furtado
Coelho, Dias Braça e outros. Ismenia dos
Sanlos. Apollonia Pinto. Rose Villiot. Del-
sol, Massart, Pcpa Ruiz. Cinira Polônio.
Dctaiary, Hcnri, Bellegrande. Delorme, He-
Jena Cavalicr, Rose Mcrvss c tantas oulras
aclrizcs. que tiveram sua época, todas ío-
ram odmiradoras de Guillicrmina Regadas,

>oela perfeição .com que cortava, armava e
cozia as mais ricas e delicadas toilcttes.

Era mão de Luiza Regadas o sabiá da
abolição» que morreu cantando, porque, ao
lado de seu irmão, o nosso saudoso. collega
dc imprensa Theotonio Regadas, foi, com
José do Patrocínio, Nabuco e João Clapp,
uma das beneméritas da confederação abo-
licionista.

Luiza e Theotonio eram o orgulho da
pobre velhinha, que teve para cllcs o seu
ultimo instante de lucidez e de saudade,

O enterro, feito á expensas de sua so-
brinha, d. Leopoldina Tavora, esteve muito
concorrido, sendo collocadas sobre o caixão
diversas grinaldas e coroas de flores na-
turaes.

« * Si
PAIiLECISIENTOS

Em carneiro perpetuo do cemitério de São
Francisco Xavier, foi sepultado. hontem o
dr. Augusto Henrique do Araujo vianna,
fallecido à rua do Bomfim n. 42, de onde
sairá o cortejo fúnebre.•

Fo! hontem sepultado, no cemitério de
S Francisco Xavier o dr. Antônio de
Cerqueira Lima, viuvo, de 61 annos, falle-
cido á rua Vinte c Quatro de Maio n. 403.
Sampaio.

_¦________ j^____^^^-____i__T_Ç* _____>

|||R____i.ía_OB

Ernesto Souza
(BRONCHITE

Rouquidão, Asthma.
[ Tuberculose pulmonar.

GRANDE TÔNICO
irs o appente e pronta a

torça muscular.

SR-NADO * Ch l*d. Marco, 14

Entre collegas de officio
DISCUSSÃO E CONFLICTO DE QUE

RESULTA UM HOMEM FERIDO
Operários na "Padaria das Familias",

á rua Vinte tle Novembro n. 94, no
Ipanema, cm Copacabana, o mestiço
Manoel Plácido Lopes c o creoulo José
Torqualo da Silva, hontem, .pela madm-
gada, após o trabalho, foram descansar,
no quarto que lhes era comnium.

Antes ile deitar, estabeleceram dis-
cussão, palavras rebarbalivas foram tro-
cadas, até que se engalfinharam.

Cuia o barulho que faziam, foi attrai-
do o resto dos companheiros, como iam-
bem o dono do negocio, Josó Alves.

Transformou-se cm conflicto a luta
romana travada pelos dois, c a detona-
ção de alguns liros despertou a atteti-
ção da policia do 30o districto.

Quando ella compareceu, encontrou
caido, ferido por bala nas costas, Ma-
noel Plácido I.opcs, que é solteiro c con-
Ia 23 annos dc edade.

Todo o pessoal foi levado para a de-
legacia, onde a autoridade, iniciando
inquérito, eslá procurando saber qua! o
autor do ferimento.

Nem no local, nem em poder dos"combatentes", foi encontrada qualquer
arma.

O ferido, depois de medicada 110
Posto Central de Assistência, foi inlcr-
nado na Sanla Casa de Misericórdia.

CASOATINHA for ever 1
i,_ » m *» ^

Alfândega
Devidamente informado, foi devolvi-

do á Alfândega de Uruguayana o pro-
cesso instaurado contra Malheis & C,
por infracção do regulamento do im-
posto dc consumo.

Por despacho dc homem, o in-
spector remclleii ao Thesouro, submet-
lendo á consideração do ministro da
Fazenda, um requerimento dc reconsi-
deração de despacho dos ajudantes de
fieis dc armazem desta repartição, cx-
lindos.

Km um requerimento de Augusto
Vaz & C, .pedindo vistoria para unia
caixa de marca 603 em triângulo, des-
carregada do vapor Amiral Neilly, para
o armazem 17 do Cáes do Porlo, com
nola de avaria, cm julho rasado, ioi
exarado o seguinte despacho: — "Rc-
conheço a avaria, pela qual não ha rc-
sponsavcts, e concedo o abatimento de
50 °|° proposto nela commissão, sobre
os direitos respectivos,

Juntem a i* via do despacho, afim
de ser feita a devida nota pelo sr. che-
íc da 2" secção, que a remetterá em
seguida ao sr. cnnferenie de saida."

A' 'Rccebrdoria do Districto Fe-
deral. para revalidação dc sello, foram
remetlidos os rcr|ucrinientos de Pre-
jawa &• C, Campos Uastos & C, c
Casa Colombo.

CENTRAL DO BRASIL
iK' esperado amanhã, de sua vi,.trem He

insuecção ao ramal dc S. Paulo o dr. Ar-
rojado I.i.bon.

Foram mandados . in.pcc.iío dc saude
o_ seguintes empregados:

Procopio José Leite, chefe de secção da
31 divisão; dr, Álvaro .t-CSSa, cr.gc;ilie.ro
residente cia ..,l divisão; Manoel Marques
Iíollo, trabalhador da 5a divisão; Antônio
Germano, guarda chaves da 21 divisão;
Quintiliano Fernandes da Silva, g-.iarda cha-
ves de 3a classe da r" divisão; Clemente
Pereira, concertador do ,;n classe da 4* di-
visão; José Marques da Silva, manoureiro
de 3» classe _da j" divisão; Euzebio Ma-
noel da Gloria, ajudante de _¦- classe da
.. divisão; Olympio Feliciano Alves, guar-da chaves da -_* divisão; Dcoripide-S Pinto
de Souza, foguista ue i1 classe da 4* di-
visão; Paulino de,Sousa I.ima, foguista de
2* classe da 4* divisão; Cicero Pereira de
Almeida, escrevente de _• classe da 2*
divisão; José Ramon Molina, ajudante de
_ classe da .1* divisão; Antônio Pire- Fer-
reira Leal, telegraphista.

HORA
A GUERRA

O Fl _I0 T17RC0

Uniu visita ás primeiras
plantações no E. do Rio

O presidente do Estado do Rio, em
companhia do sr. José Bezerra, minis-
tro da Agricultura, visitará as primei-ras_ plantm-ões de fumo turco que se
estão fazendo entre as estações de"Austin" e "Morro Agudo", da linha
da Ceniral do Brasil.

S. ex. regressará á tarde.

AS OPERAÇÕES NO MOSA E
HO SOMME

Londres, n — (A. H.) — "Som*
municado do scneraUssimo Douglas
Haig :"Durante a noite o inimigo abriu
violento fogo de metralhadoras e in*
tensa fuzilaria 'contra as nossas iposi-
ções de Haut-Bois, seguido de tiros de
barragem. As nossas baterias respon-
deram, porém, com cxcelientes resul*
tados.

Não houve combates dp infanteria
nesse ponto da linlia de frente.

Ao norte de Bazentin-le-Petit, pro
gredimos capturando uma pequena - li
nha de trincheiras c infligindo ao ini»
migo pesadas .perdas.

De manhã os allemães num contra-
ataque violento, tentaram retomar ai
(posições perdidas, mas forain maÍ3 uma
vez repellidos com grandes perdas.

A noroeste de Pozieres avançamos
um pouco a nossa linha em cert03 pon-
tos."

Parif, ii — (A. H.) — Communi-
cado official das 15 lioras :"Ao norte do Somme, a nossa arti-
lheria executou tiros de destruição ef-
•ficazes contra as organizações defensi-
vas inimigas. Em operações de deta-
lhe, fizemos vários prisioneiros c con-
quistáraos duas metralhadoras ao ini-
migo 110 bosquete a nordeste de Harle-
court.

Wa margem esquerda do'. Mosa, ef-
fe'ctuánios um ataque repentino a uma
trincheira inimiga a léste da cota 30.
c dali trouxemos prisioneiros.

Na margem direita, actividade nic-
diana das artilherias e algumas esca-
ramuças, a granadas, a noroeste da
obra de Thiaumont. Canhoneio inter-
mittente nos demais pontos da linha
de frente.

Na noite de 9 para 10 do corrente,
as nossas esquadrilhas de aeroplanos
'bombardeiaram a "gare" de Bazancourt
e a "gare" c quartéis de Veuziéres.

*
Os bulgaros recuam em

Doiran
Paris, it — (A. A.) — Telegram-

mas de Salonica annunciam que as tro-
_ as anglo-francczas atacaram os bulga-
ros era Doiran, quarenta milhas a nor-
deste de Salonica e oecuparam a esta-
ção ferroviária c uma collina próxima
da povoação.

O ataque foi iprecedido de violento
bombardeio que causou grandes perdas,
ao inimigo. A acção da artilheria con-
linua sem interrupção cm outros pon-
tos da linha de frente.

Ao longo da fronteira servia dcrami
se encontros entre patrulhas de um e
outro lado.

_
Tres navios postos a pique

Londres, 11 — (A. H.) — O•'LloydV' annuncia que os submarinos
inimigos puzeram a .pique os vapores
francezes "Annette Marie" e "Henri
Elisa", e um outro de nacionalidade
desconhecida. •s

COSTUMES CHIC ?...
La Maison Nouvelle

O, BUA GONÇALVES DIAS, 9
*

O "Gaulois" e a situação
militar actual

Paris, 11 — ÍA. Ií.) — As palavras
seguintes sorvem de conclusão a um
estudo sobre a situação militar actual,
publicado nas columnas do Gaulois
pelo general Zurlindcn, ex-ministro da
Guerra;" A iniciativa das operações passou
agora ao campo opposto. Cabe agora
aos austro-allemãcs aparar os botes
dos seus inimigos, e é isso que nos
permitte, não cantar victoria, mas- en-'
carar com absoluta confiança os acon-
tecimentos que se vão desenrolar du-
rante o terceiro e ultimo anno da
guerra."

O Gaulois, fazendo tambem hoje
uma circumstanciada exposição dos
factos da guerra, cm 1916, demonstra
flue todos os cálculos dos austro-alle-
mães foram, uns apÓ3 outros, Durlados.

E conclue:"O anno dc 1916 que assistiu á fal-
lencia de todos os planos inimigos e
ao exito dos nossos, será o anno em
que se reivindicarão as definitivas van-
lagens. "

*
Os italianos alcançam
nova victoria no Carso

iíoiiitt. 11 — (A. II.) — O ultimo
communicado official do general Ca-
dorna annuncia que o dia de hontem
assignalou uma) nova e brilhante vi-
ctoria para as armas italianas. As nos-
sas tropas conquistaram todas as for-
tissimas linhas de que o inimigo dis-
punha no Carso, entre Vipacce e o
Monte Ccsich, oecuparam Rubia e San
Martino dei Carso, bem como todo o
¦planalto de Deberdé, alcançando a li-
nha do valle até Crnhrif,

Accresccnta o communicado que con-
linuam a augmentar o numero dc pri-
sionciros c os despojos de guerra.*
Não procisn do reclame "LAMBA-

RY". Asun mineral natural. Deno-
sito Th. Ottoni 34 — T. 355. N.

A morte do pintor Tha-
ckeray

Londres, 11 — (A. Ií.) — Fallcccu
o pintor Thackeray,

*
Uma proposta dos Estados

Unidos recusada pela
Turquia

Washington, n — (A. II.) — A
Turquia recusou a proposta que lhe foi
feita pelos Estados Unidos para per-
niittir que uma commissão dc neutros
soccoitcssc a Syria.

*
Vapor francez incendiado

Marselha, u — (A. H.) —O vapor
francez 'iibor iucendiou-se c foi a
pique. t

Vapor inglez posto a pique
Barcelona, 11 (A. II.) — Foi torpe-

deado o maltido a pique no Mediiterra-
nco, quando em viagem ..para 'Rosário
de Santa iFé o vapor inglez "Antro-

pes.
A tn.nul.i.-ín rntT-.rP.i... salvar-S-r.

PRIMEIRAS
"A DANSARINA DESCALÇA",

NO PALACE
A companhia Vitale já nos dera duas

edições da opereta de Felix Albini, „ Dan.
sarina descalça; unia em 1011, outra em1914. Cuidadosa na distribuição dos prin-cipaes papeis, quo são 09 de (.olctte 1'ripart
e a indiana Servira, essa empresa nellcs nos
apresentou sempre artistas de valor com-
provado. De facto, om 1911 tivemos Pina
Ciotti c Margarida Almansi; em 1914, Ele-,na Day e Lena Melly. Hontem a referi-
da opereta, pela terceira voz, apparcceu no
Palace sob os auspícios da mesma empresa
Vitale. e, como naa anteriores edições, a
doidinka Coletto e a apaixonada filha da.índias estavam personificadas em duas
cxccllentej interpretes, por signal irmãs de
sangue e arte: as irmii Pina Gioana c
Mana Gioana.

Da primoira, o publico do Palace já fez
o seu enfant gatê, e muito merecidamente,
porque é ella, não só actriz de primeira pia-na como tambem cantora que no gênero,rivaliza com as melhores que têm vindo fa-zer as delicias do platéa carioca.

A segunda, dispondo de um acradihl.
lissimo timbre de mczzo soprano, belUnien-
tc educado, com quanto houvesse de arcar
com a tecedura de soprano, modula com
grande expressão, fazendo resaltar o pode-roso c insinuante registro médio nos lances
que a musica, abandonando a leveza do
eouptct, assume o caracter dramático de ro-
manza.

Com esses dois elementos de attracção,
o mais o concurso do popular Bertini e a
collaboração de outros actore». egualmentesympatliizado» na nossa platéa. não podiaser duvidoso o exito da Dan'ariiia discai-
ca, aliás muito elegantemente calçada.

Foi, pois, do maior agrado, a recita de
hontem: o publico foz repetir a valsa vien-
nense do Io acto. pulada por Bertini c
Pipa; obrigou Bertini a "improvisar" qua-drinüas clustosas em portuíruc., enxertadas
na canção do a° acto. c chamou á ribalta,
com estrondosas «almas, todos os iuterpre-
tes, 110 fim do cada acto.

i ESPIRITISMO
Pfienomenos espiritas no Ria

de Janeiro

Falleceu a esposa do dr. Olavo
Egydto

_. Pdulo, 11 — (A. A.) — Falleceu
hoje nesta capital d. Vicentina de
Souza Queiroz Aranha, esposa do dr.
Olavo bgydio, membro da commissão
directora do Partido Republicano Pau-
lista.

A extincla era um dos ornamentos da
nossa sociedade, pelas suas -'virtudes.
Filha do dr. Francisco Antônio de
Souza Queiroz, nresidente do Banco
do Commercio e Industria e da Com-

Êanliia 
Paulista, e neta do 'barão de

ouza Queiroz, deixa os seguintes fi-
lhos: Olavo Egydio Filho, Alfredo de
Souza Aranha, Renato dc Souza Quei-
roz Aranha c Francisca Antonia, estas
menores.

. Os funcraes da distineta senhora rca-
lizam-se amanhã, ás 4 i__ horas da
tarde, no cemitério da Consolação,
saindo o feretro do palaeete da rua
Vitalis, n. 3. Não haverá coroas, em
obediência á vontade da extineta.

O football internacional
^Montevidéo, n — (A. A.) — Nos

círculos sportivos desta capital causou
agradável impressão a noticia da no-
meação do conhecido sportman sr.
Leon Peyrou, para desempenhar as
funeções de representante aqui da Fe-
deração Brasileira de Sports.

De Portugal
Lisboa, 11 — (A. H.) — Noticia

hoje a "Capilal" que brevemente serão
iniciadas conferências c comicios em
lodo o paiz para explicar ao povo a si-
tuação internacional e as vantagens
moraes e materiaes que advirão para
Portugal da sua entrada cffectiva na
guerra ao lado dos alliados.

O primeiro comido terá logar em
Lisboa e será presidido pelo dr. Anto-
nio José de Almeida, presidente do
Conselho de Ministros.

Kntrc os oradores inscriptos .iara fa-
lar nessa reunião eslá o dr. Affonso
Cosia.

Lisboa, 11 — (A. H.) — Estão sen-
do preparadas grandes festas em honra
da officialidade c guarnições dos na-
vios ingiezes que brevemente visitarão
Lisboa.

Lisboa, 11 — (A. H.) — Confe-
rendaram hoje com o ministro da Ma-
rinha, o ministro da Italiana e o en-
carregado de negócios da Noruega.

BIBLIOTHECA
-DO-

"CORREIO DA MANHÃ»
Acham-se á ronda os volumes:

O MARQUEZ DE FAYOLLE,
Por Gêrard do Ncrval

O TAMANCO ENCARNADO,
Tor Hcury Mureer

Um casamento na Época
do terror,

Por Mircconrt

LÁZARO
Por Don Jacintho 0, Plcon
DUAS ORPHÃS

Por Mietto Mario

PEDRO E THEREZA
Por Mareei Prevost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Mnrc Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Fnrlni»

ÓDIO IRRECONCILIAVEL,
Por Carlos M. Ocantos

Servidão e brio na vida
militar,

Por Alfredo do Vlimy

Memórias de duas jovens
casadas,

Por II. de Balzac

UM CASO ESCURO
Por n. de Balzac

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

POR UM ALFINETE
Por 3. T. do Saint-Germnta

MULHER DE MÁRMORE,
Por Carlos M. Ocantos

O CORREIO DE LIÃO
Por Mnrc Mnrlo

«DESSA DE CASTRO,
Por Stendhal (Henrique Bezle)

PREÇOS AVULSOS — Na
Ciinifal: Volumes brochados,
_SO00; onrnilernnilos em ner-calina, 3S000: com onender-
nn.no ilo amador (especial),4SO00.

Xo Int.viotv Volumes bro-
chados. 2.S..00: encadernados
cm1 pcrcalinn, _$500; com en-
cadcrnncão do nmnilor (esne-ciai), 4._500, franco de por-te. Instrncçõcs para assisiiatu-
ras vido números anteriores.
Vendem-so colleccões a preços
reduzidos.

Dois contra um
AGGRESSÃO A FACA E A MAR-

TELLADA
Hontem, á noite, na praça Sete de

Março ,em Villa Izabel, Mariano de
Souza e se uirmão, fuão de Souza Fer
reira, apanharam a -jeito o seu desaf-
fecto Antônio José da Cunha, portu-
guez, solteiro, de 20 anno3 de edade,
e deram-lhe valente sova.

Evadlram.se logo depois, deixando o
^>obre Cunha com um ferimento por
«nartello na cabeça e com uma punha-lada no braço direito.

A Assistência soecorreu o ferido, quese foi queixar á policia do 16 distri-
cto.

ANNO ])E 19OG
Com o intuito de obter provas conviii.

centes da sobrevivência, o sr. C. I., nlt-funecionario publico, e a sua digna fainilia
fconvidarain-ime, aos isrs. Maurício J. e_. C. (ex- intendente '.-nunicipal) p.ir.irealizarmos uma serie de sessões de cfíeiloi
pbysicos.

•Eu, o sr. P. C. oa srs, Maurício T.,
C. I., a senhora de C. I. c mais duas
irmãs, reunimo-nes na sala de jantar <!_
casa de C. I. is 7 horas da noite, fe.
ehámos os portas e sentimo-nos ao reJo:
de unia mesa elástica de tres taboas e
seis pés, collocando as mãos sobre cila.

Previamente haviam sido collocados so-
bre a mesa os seguintes objectos : meia
folha de papel ennegrecido, meia follia dc
papel em branco com um lápis, um pi rca
com farinha e uma cnr.painln.

I. go gue todos os cxpcritnentadorcs cuia-
vam cm seus logares a mesa, o gaz ítrl
apagado, ficando a sala ás escuras.

Durante a sessão todos ss experimenta-
dores conversavam afim de evitar n con-
ceairação do pensamento que embaraça amanifestação <los espíritos.-Depois -tle alguns minutos -de espera, oi
phenomenos começaram» todos os expen-icentadores sentiram sopros frios nas tnãos
e alguns no rosto, a mesa começou a agi-
ter-se com violência, tendendo a arrastar-__
pela sala.

Fortíssimas pancítfas foram vibradas so-
pre cila e uo soalho, ora perto do sr. O?. C,ora perto dos outros experimentadores. Kitdei tres murros na mesa com toda a minha
torça muscular e pedi quo cllcs fossemimitados.

Immediatamente foram dados com o mes-ma ínrensidade, tres murros na mesa .pel»simelligencias oceultas. A pedido, obtive-ram-se impressões dc dedos humanos no-mkI ennegrecido. ,
Ksse plienouicno foi obtido, com suecesso.era outro papel ennegrecido.I-.0 mesmo momento accendeu-se o gazc verificou-se que os dedos dc todos os"experimentadores estavam perfeitamente lim.

«__.. g..,.f<>- de l0™ apagado. A cam*•painha tilintou rapidamente duas vezes _caiu na mesa. c
„._¦.„cadeira em qí"! *u <¦«•»*» sentado,assim como as cadeiras era que estavamsentados o sr. P. C. c unia das cuuü_oas Ue C. I. foram arrasladas cerca de¦dois .palmos; o meu paletot foi nuchadocom força, depois senti que alguma coisaleve era jogada sobre num.Accendeu-se o gaz, a meu pedido, e v.rifi_cou-sc que eu eslava todo coberto defarinha.

Uma das iutclligcncias cm acção npreson.
í__;se,* "A?0 , .1*r*s*i"a Mim. faJlccidnesposa dc Maurício J.; esto pediu que elladesse uma prova, escrevendo o sou nome.Apagou-se o gaz. . logo cuviu.se o ruídodc um papel agitando-se e de um lápis cs-crevendo* pouco depois, unu forte pancadavibrada na mesa (era o signal convencio-naij, avisava que a escripta estava proiniita,Accendcu-se o gaz.No papel era branco nada havia cscripio;no ennogrccido_ estava escripta nitidamenteo palavra Jubim (com «). era caracicre9brancos, produzidos pcla côr do papel, poiso ilapis, ap formar as letras, levara o nrclocorrespondente.

O sr. Mouricio J. affirmou que a palavraera a reproducção perfeita da calligraphude sua fallecida esposa, e que até o modode escrever Jubtm, em vez de Jobim, lheora peculiar.
O sr. P. C, materialista « athcu, altri-Uma todos os phenomenos psychicos a forcamagiíetica.
Logo que apparcceu n palavra Jubim, to.dos os experimentadores ficaram satisíeitis.simos.
Eu disse ao sr. P. C. que. á vist- daprova da escripta, elle não nodla mais sun-

por que esses phenomenos fossem produzi-dos pcla força magnética, porquanto, a cs.cripta encontrada era uma prova do intelli-
gencia, c a força magnética não tem in-telngencia.

O sr. C. I. exprimiu-se, em voz alta,nestes termos:
— Sim, P. C, você agora é obrigadoa_ convcncor.se de oue esses phenomenossao. de facto. produzidos pelos espíritos.
logo que o sr. C. I. acabou de falar,íiouyc no sala um verdadeiro batuque, pro.duzido pelas intelligcncias oceultas. Innu-meras pancadas, cada uma com o scu somospeçial, fracos, fortes e fortíssimos, forambatidas por cima e por baixo da mesa e nosoalho. produzindo um barulho extraordiní-rio: dir-sc-ia uma manifestação de agrado,

feita pelas intelligcncias invisíveis, por nJo'
poder o sr. P. L. explicar pela força ma-
gnotica a escripta encontrada.

Et* preciso notar que algumas sessões fo-
ram complctamcnt- nullas.

Uma noite, antes de começar a scssúo,
as cunhadas do sr. C. I. c o sr. P, C.
puzeram as mãos sobre uma mcsinlia da
tres pes; o sr. P. C. pediu uo capita*)
rir mino, um dos com_n.nic.ntes*, que fi-
zesse um. verso dedicado a mim.

A mcsinlia começou a bater com muita
rapidez, um dos pés, ditando a seguiuto
quadra :

NSo fenses encontrar alfm da tumbaA ventura de todos desejada, (OSe nSo# scjjuirca os preceito* santosDa caridade tão apregoada,
O sr. C. I. possuía grande quantidadede verso, ditados pelo capitão Kirniino, pormeio da mcsinlia.
Em quasi todas as boas sessões reprodu*

ziram-se os seguinte phenomcnoB : pancadasfortes, quer na mesa elástica, quer no soa-lho, dando communicaçScs; movimento damesa, arrastamento das cadeiras cm que ai-
guns dos experimentadores estavam senta*
dos, sopros frios nas mãos o no rosto doac. .>_erinientadores.

Km -uma sessão, perguntou se se a ca-
deira cm que estava scntiada uma da3 cunlia-
das do sr, C. I, poderia ser arrasta.!..
a luz.

Tendo sido dada resposta (iffirmativa
accendeu-se o _a2.

Pouco depois, sob o vista de todos, a
cadeira foi arrastada cerca dc quatro pai-mos; a senhora que estava nella sentada
disse cm voz alta, na oceasião em que 9
pbenomeno se produzia : — li vou eu.Certa noite, quando estavam todos sen^tados á mesa, tuna das cunhadas do er.C. I. deu um grito, dizendo ter sido pu*cilada da cadeira por. mão estranha, sea*tindo na mesma oceasião uma cabeça hu-mana approximar-so dc sua mião c nella rq.
çar os çabellos,

Na noite de 24 de julho, logo que a
sessão começou, foram dadas na mes» dl-
versas pancadas.

O sr. C. 1. perguntou : — Quem esti
batendo ?

Resposla: — Cliristina (fallecida esposado sr. Maurício J.)
Pergunta : — A irmã quer dizer alguma

coisa a scu marido ? Elle esti presente.
(1) _ prova da sobrevivência.
Resposta: Lembro-lhe o dia de hoje \Maurício ii nSo se lembra.
O sr. Maurício J„ bastante emocionado,

I disse: "IS verdade I Eu não me lembra,
va I liajc è o dia do anniversario natali.cio.de minha mulher I"

Esta conimnnicação foi muito apreciada
por ter Cbristina vindo declarar um facto
que ora ignorado pelos cxiwrimcntadore- oesquecido pelo próprio marido.

A sessão dc .-1 de julho ji estava sendoconsiderada nulla, pois oue. até is 9 horas,nada se produzia; pouco depois dessa bora,ouviram-se pancadas na mosa.
O sr. C. I. perguntou: "Oucra bate?"

E' Fulano ? E' Sicrano?" (ia dando 01nomes de todos os communicantes),
A resposta era sempre negativa.
Pergunta: "E' então novo espirito ?"Rosposta: "Sim".
P.: "Como sc chama ?"
R.: "Joaquim",
Nenhum dos experimentadores sc Iem.brava de .ler tido conhecimento com alguma

pessoa, ja fallecida, com esse nome.
A esposa do sr. C. I, disse, cm voz alia:

Nenhum de nós conhece você; qual c o
seu nome por extenso?"

Resposta: "Joaquim Nhonliõ".
Foi Rrindo a surpresa da familia do sr.C, I., pois que oceorreu lojro A lembrança

de todos os membros d_s_a familia que, liaverdade, havia muitos annos, fallccera um
menino, .parente, n (mem todos tratavamnn Joaquim Nbonhô, mas que o faliccimenti¦datava oc tanto tempo, que, na oceasião,
ninguém se lembrava.

A esposa do sr. C. I., muito satisfeita,
perguntou: "Oue descia você. Joaquim':''Resposta: "Dia ..i".

Enlão. toda o familia do sr. C. I. re-
cordou-se do que o dia 31 de julho era
annivcrsario do fallecimento do communi-
cante. — Oscau d'A_conne _,

Queda de uma barreira
UM OPERÁRIO VICTIMADO

A encher as carroças de te.ra, cgta-
vam hontem, á larde, na barreira de
João de Souza iMcndes, á rua Bella de
S. João n. 251, não só o proprietário
como tambem João Avelino Fifpteire-
do e João iMadino.

Inesperadamente, enorme bloco des-
prendeu-se, conseguindo dois dos ftra-
halhad.res o salvamento, emquanto
João iladino ora completamente soter-
rado.

¦Uma turma do Corpo de Bombeiros
desenterrou o cadáver do infeliz, quefoi recolhido ao Necrotério.

João Madino era portuguez de 28
anno.s c morava á rua da Alegria n. 30.

Fallecimento no Recife
Recife, 11 — (A. A.) — Fallcccu .

tenente engenheiro Marciano Tosícs
chefe das obras militares deste distri-
cto, cuja morte foi aqui muito sentida.

in 11 ¦_ 0 ____¦
BM ARAXA', MINAS

Feriu a esposa o suicidou-so rir,
seguida

. üello Horhonte, ti. (A. A.) — No-
ticiam de Araxá que o fazendeiro A mil-
car Joaquim de SS, casado com Jero*nyma Amado de Jesus, viuva do sr
João Martins Poreira, movido por ciit-
mes ou por epylepsia, desfedhou um
tiro contra o rosto de sua esposa, fe*
rindo-a gravemente, c em seguida su!*
oidou-se com um Uiro no ouvido.

I.M BUENOS ATRES

NO PARANÁ'

Exportação do peixo
Curityba, 11 (A. A.) — Durante a

semana finda, a cidade dc Paranaguá,
exportou para o exterior do Estado,
2.300 kilos, peso liquido, de peixesfrescos - ¦

Explosão em nm- .unho*
nelra argentina

Buenos Aires, n. (A. A.) — Depoli
de haver abandonado _ ponto de an«
coragem denominado Rio de Janeiro •:
quando se dirigia para o porlo des:.,
dapital a canhoneira argenlina Rosaria,
aconteceu c-cplodir_n vario., tubos.dal
suas caldeiras, matando dois e ferinas
gravemente quatro foe^.islas.
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No ODEON Segunda-feira
Tio admirável film de arte suprema

A FALE NA
dt» HENHI BATAILLE

Lydn Borelli, é a es-
trella mundial da cincmato-
graphia, a interprete subli-
me dos romances delIBNRI
BATAILLIO, de quem já nos
leu o soberbo trabalho
feito de triumphos :"Marcha NupcinlV

Lyda Borelli, no pro-
digioso romance

A FALENA
dá uma interpretação sem
precedentes á scena muda,
e distribue todos os recur-
sos do sua belleza capti-
vanto c de sua arte sobe-
rana, nas expressões muis
fascinantes, cambiando
desde a ulegria descuidosa
até á trágica dôr. . .

Ella irauuz Magestade, Amor e Dor, como jamais
outra artista alcarcou na tela.
E o ODEON prova, documenta a sua aifirinução :

"Seus programmas podem ser invejados,-
mas nunca imitados"

HEATROS* CIHBttftg/
ifftow,- __~—_ —~- _•" :... _. =.-- =S|_#!?_<*____-" -"-
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Diiiijoi-iiio

qua*
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Theatros'
CÀRÍ.0S GOMES — "O

tro" (revista). As 7 314
PAI.AUK-THEATttTÍ —

calça (opereta). A > 8a|4,
K10C1UJ1O - "A Imila

(coinctlla). A's 7 3|4,e 9 3.1.4.
RIU'UHÍ,1C.\ — '1"5° I""""

A'. 7 i|j . 9 il-'- , ,
S. JOSE' — ICspcctaculo üa

Mhlasso. A's r. 8JÍ4 »-' 10 il-. ,.' 
SI. 1'ÉDRO -- Çs|ieclaculo Ja companhia

vanoa
nossa

funccioiiaria ,

(revista).
companhia

llcimanii. A's

Cinemas
?3|-I 9.11-1.

AVENIDA
dio).

IDEAI. —
pequeno prott
Paris (conieili

ÍRIS — 1}
Abnegação dc

ÜDICUN —
hnoiiJ (ilran

PATHI

.-I fíiiflailfo Ini^ícii (trage-

« l.-nelnosas (Jraiiia);
(Jraina); Bebi vem

'òidia da esmeralda (drama) i
um meiíiVo (drama).
O X negro (drama) i Amar

_. 
'Almas 

tniclirosw (drama),
* # *

Circos
P1ÈRRÈ — lúmcção variada.
SPIN'ilI.1.1 — Attraente especiaouio.

* * *
RECLAMOS

Theatros v '

rÍROr. loinaiii parle toda a companhia e va-
ria? ãtlracções, especialmente contratadas
pela empresa Puscliòal Segreto.

Nesta pantoininia, serão dan&ados
bailados inteiramente novos [/ara a
platéa e dc grande ctfeilo.

•¦'. 
.O Carlos Comes continua a ter magnífica

concorrência. ¦ _ ,, ,
A revista portugueza — O diabo a qua-

tro" vae obtendo o mnis franco agrado -do
litibiico, que diariamente afílne
Gomes, a rir-se do espirito da
festejar os seus interpretes.

* * *

S'o 
con fuoco. íPara piano e -violiiio —

arraso Netto.e Humberto Milano.
i« audiçio (1916) — a) Minha Estrella

(Eslher Ferreira Vianna); b) Aos Sino»
(O. B.): -c) Cantiga Bohemia (Ole-
garlo Miriano). Para canto — Carlos de
Carvalho.

Tempo da SonatiTop. 44 (1916) — 1*
audição. Para piano e violoncello — Bar-
roso Netto e Alfredo Gomes.

Trio, op. 45 (1916) — »* audição — Al.
legro moderato, Adaglo e variações, Presto,
— Molto moderato — Presto,. Allegro de-
ciso. Para piano, violino _ violoncello —
'Barroso Netto, Humberto Milano e Al-
iredo Gomes.

•Jt -¦'.#'¦"'#
CONCERTO J. ALEIXO

O pianista-virtuose J. Aleixo realizará
amanhã, âs 2' da tarde, no salão do "Jor-
nal do Comnicrcio", o seu segundo con-
certo.

K' o seguinte o prograrnma :
1» parte — J. Aleixo — a) Barcarol.nl

bl Confidenciai c) Maaurka; Dusset,
1'Adien; Saint-Saens, Estudo, valsa; Eield;
concerto para piano solo.

a» parte — J. Aleixo — a) Morte Ue
Marietia; b) Achilles- chante par les poe-
tes; c) Une nuit d'orgie; Weber, Rondo
Brilhante; Chopin, Bailada; I,isit, Veneza
e Nápoles, *
,0 34" CONCERTO SYMPHONICO

— Hoje, ás -I horas da tarde, effectua-
se, 110 Municipal, o 34° concerto da Socie-
dade de. Concertos Symphonicos, com o se-
guinta programa: ,,

7» _ Syinplionia (em Ia) de Eectliovcri,
"Nostalgia". de G. Russo c Bailado Ue
Henrique VIII de Saint .'Saens.

SOCIEDADE "GLAUCO VELAS-
QUEZ"

A Sociedade "Glauco Velasquez" real.iza
segunda-feira próxima, ás 9 horas da «pite,
110 salão nobre do "Jornal do Commercio
o seu 4° concerto, 1° da sene de 1910, ern
que serão executadas; obras exclusivamente
ilo hiallpgraüo compositor.

CONCERTO AUTUORI
O violinista Zaccaria Autuori dará no,

dia :3 deste mez mais uin concerto, no sa-
Ião do "Jornal do Commercio", executando
o seguinte programnia: „,,,,„ .1» parte — I J. S. Bach (1Ç83-1750),
4» sonala para violvio, solo. Aljenianda
— Corrente — Sarabanda — Giga —
Ciacbha; II a) Grieg (1S43), Berceuse, b)
Dritio, Sérénade, c) Dworak, Humoresque,
d) -Sarasatc, ZapateaJo. . 

'-,'¦¦¦'¦ '¦¦¦„ ''.
2» parle — 111 A. Bazziui (1818-1897),

3» Concerto (Inno trionfalc); IV a) 'Schu-
mann (1S10-1856), Trauinerçi, b) •Mozart
(17515-1791). Mmliet* c) Corelli (1G53), La.
Ejllia (varlatlons serieuses) d) Pagam»
(17SJ-1840), Capriccio ri. a».

* * *

¦•¦¦¦'¦WtLJUlI '¦

! NO INVERNO
l O CHAPiE'q DUKÜ.

-tQ4{£Ílaj

NAS CASAS

__' INDESPENSAVEIi

A qualquer toilette

1\*hir 8 
e 40 R. Carioca

yVJllíN 134 R. Larga

O caso do Asylo Gonçalves'
de Araújo

Por despacho do dr. Angra de OU-
veira, juiz da 2" vara dc orphãos, foram
hontem entregues ao seu tutor as me-
nores Olga c Esmeralda, de que longa-
mente nos occupainos,

Essas menores, recolhidas ha tres
annos por sua mãe ao Asylo Gonçalves
de Araújo, foram reclamadas agora,
sendo precisa a intervenção judiciaria
para que a directoria daquella casa, as
entregasse.

Fica assim encerrado o caso judicia-
rio que suscitou o seu bocadinho de es-
candalo.

"OHORQGRAPUilA DO

UM DOS
COM

SÓCIOS NAO ENTROU
A SUA PARTE DE

CAPITAL

BRASIIi"

O dr. Mario da Veiga Cabral, pro-
fessor do Gymnasio da Tijuca . da
Escola de Engenharia, acaba dc pu-
blicar uma Chorograpltia do Brasil,
para uso do Collegio Pedro II, çolle-
gios militares e demais estabelecimen-
tos de ensino secundário.

Esse traibalho do provecto professor
já se acha á venda nas principaes li-
vrarias.

O juiz decretou a liquidação
da firma

Carlos Affonso de Carvalho Lima,
sócio da firma Lima lt C, requereu ao
juiz da i* vara eivei a dissolução dessa
firma, allegando que seu sócio Lydio
de Lima Castro não entrou com a sua
parte de capital. .

Effectivamente, -pela escriptura obri-
gava-se elle a obter contractos de de-
terminadas casas de commercio nacio-
naes e estrangeiras. „

O dr. Alfredo Russell, julgou a firma
dissolvida e em liquidação, nomeando
liquidante o requerente.

Essa firma tinha por fim explorar
um escriptorio de commissões, expor-
tação de matérias primas nacionaes, na
rua Acre n. 47, nesta cidade.

FLUMINENSÈ-HOTEL
Reformado sob nova direcçâo

* Aposentos para 200 pessoas *
O que mais convém aos passaeei-

ros do interior. — Prei°Ji„„
Quartos com pensão 7$ c 8900U

diários. Quartos sem pensão
40000 e 5$000 diários.

Praça da Republica 207—Rio de
Janeiro. Em írento ao Oampo de
SanfAnna e ao lado da E. F. O.

Carlos
peça

Cinemas

Hoje e amanha a companhia Ruas üarl
espectaculo 110 Republica. Apenas dois dias
o exccllente elenco se apresentara, ao pu-
blico carioca, e justamente na revista que
maior agrado logrou — a Kosa ru_m ,
oue tem soberba montagem e pilhas ae
vraça.

Todos aquelles que por tanto tempo a
aplaudiram não deixarão de u'hoje ou
«manha (de noite ou na "matinée^') levar-
lhe o seu adeus saudoso. As sessões terão
logar ás 7 3U e 9 íU-

Xo Recreio, a companhia Alexandre Aze-
vedo nos darl hoje, i noite, mais duas re-
picsentacões da fina e interessante comedia
— "A linda funecionaria", que tao justiíi-
eado exito tem ali feito.

K' um attrahente espectaculo, digno de
ter apreciado. *

\ deliciosa epereta d« F. Albani —
'• Dansarina descalça", com a «uai a, com-
panhia Vitale conseguiu hontem ruidosos
;iyplausos, repete-se hoje. r

A interessante opereta tem um brilhante
desempenho por parte «aquella "troupe ,
que a montou com todo o cuidado,

G 09 fartos applausos hontem prodlgan.
sados aos principaes artistas naturalmente se
repetirão hoje.

Será retirada amanhã da scena do Apollo
a revista de Bastos Tigre, Rego Barro»
e C. Bittencourt — "Sta salva a pátria,
que ali di hoje as suas penúltimas repre-
6cutaçõcs. E' caso para afoitamente se »f-
firmar que a querida revista levará ao
\poUo uma verdadeira multidão, anciosa do
ver, pela ultima vez, uma das pecai que
n.ois caíram no seu agrado, nestes últimos
tempos. *

Não nos enganamos, quando hontem af-
firmamos que o uttrahente prograrnma do
theatro S. Pedro levaria ali grande concor-
rencia. , ,

Satisfazendo Innumeros pedidos de ire-
nuentadores, voltou a preencher a primeira
parte o notável mágico clnnez Rusk Ling
Toi que apresentou vários uunicros intei-
ramente novos, que foram muito applau-
didos.

Na seRiinda parle, além de vários nu-
meros executados pelo professor llerman,
toiii a electricidade, havia o grande "ciou"
de ser adormecido por um choque calcula-
do de electricidade um cavalheiro, o que
çe effectuou na segunda sessão, çra pre.
scnÇn dt; numeroso publico, -ficamlo este
deitado, em umn cama e sendo hontem des-
jjertailo â mesma hora,

O paciente ficou durante o dia a a noi-
te de iiontum, até A hora da segunda ses-
são. exposto ao publico, em uma cama, no
íagiião do theatro, sendo muito visitado,

A companhia Molasso, que tantos e tão
justos applausos tem conquistado dos fre-
auentadores do theatro S. José, com os re-
picícnlações da comedia — "A Sonniiibii-
In", e o drama — "Amor d'apache", para
boje. na3 trc3 sessões, dá-nos a pantomí-
ma — "Uma noite em Tabarin", que e
uma vcri!;ideira fabrica dc gargalhadas, or-
irada tlc musica e bailados.

Xest.i pantominiQ, rjuc esta montada a

Mais um programnia majestoso annuncia
pnra hojo o elegante cinema Odcon. £ellefigura, a querida c laureada artista, bran-
cesca Bertini, que íará a protagonista, do
maravilhoso drama — "Amor heróico,
cheio do lances amorosos do cxlraordinana
intensidade. A elle se ?ei;uirá o "X negro ,
grandioso romance dc enredo policial, do
acção altamente sensacional.

O luxuoso cinema Pallié offerece hojo
aos seus innumeros "habituei'' um ^.èspe*ctaculo profundamente arrebatador. Consta
elle da representação do assombroso dra-
ma — "Almas tenebrosas", em cinco for-
midaveis actos, descripti\-03 da vida dos
"apaches". Ne«se 'film, figuram como tn.
lerpretes 05 festejados artistas Kmilio Gliio-
ne, no papel de " Za-la-mort", a bella lies-
peria, no de "Casque d'Or", e A. Zam-
butti, no de "Za-ln-vie",

extraordinário attrahente. é o programnia
que hoje se exhibe no chie salÜo do Ave*
nida. Delle aobresáe a tragédia em cinco
possantes actos — "A vingança trag.ica .
Nessa emocionante peça, o publico terá cn-
sejo de apreciar o incxcedivel trabalho de
Lon Chancy, o Novelli da tela americana,
seoundando-o de perto a "estrella" yankee
touise I.ovcIy, cognominada "llclleza do
Sul".

O Ideal, o popular cinema da rua da Ca-
rioca, apresenta hoje um programnia que
vae despertar immenso interesse entre o
publico. "Almas tenebrosas" é o titulo de
um film em que trabalham a formosa lies-
peria, o elegante Emilio Ghione e os «o-
plaudidos R. Sentlnl e O. Sambucinl.. lv
uma peça de vigorosos episódios dramáticos,
em sele tumultuados actos. U, fechando o
.prograrnma correrão ainda na tela — "O
pequeno iprotector", majestoso drama cm tres
actos, interpretados pelo querido artista
Mario Ansonla e a fita infantil — "Bebe
vem de Paris". Esta só ira na "matinée".

Estilo de parabéns os freqüentadores do
apreciado cinema da empresa J. Cruz Ju-
nior. A correr no seu "ecran", terão elles
hoje o possante film policial — "O roubo
de esmeralda", peça de complicado e arre-
batador entrecho, de scenas fundamente
emocionantes, em cinco possantes actos, e
"O dr. Norton" ou "Abnegação de um
medico", romance de lances intensamente
emocionantes, repleto de scenas de amor e
de paixão.

* * *
Circos1

A empresa do circo Pierre organizou, para
a funeção dc hoje um programnia cheio de
attractivos.

Será ali dansando o tango argentino, pelo
professor Jule e mlle. Annita, tal como e
elle bailado nos grandes salües de Paris
e Bueno) Aires.

O sr. Jaquicr c a sua Olympian Troupe
executarão as mais interessantes poses pias-
ticas, reproduzindo scenas dos velhos tem-
•pos de Ncro, Ccsar, etc.

Além disso, teremos varias estrfas de
valor. #

No Spiuelli, haverá hoje uma funeção
cheia de novidades. , ,Destas se destaca estréa do illusionisla
italiano Fulvius.'

O espectaculo, que teri numeros emocio-
nantes, concluirá com a peça fantástica de
Benjamin de Oliveira — "A ilha das ma-
navilhas".

* * *
MUSICA

TRIO BARROSO—MILANO—
GOMES

Realiza-se amanhã, ás o lioras da.noite,
no salão do "Jornal do Commercio", .0
primeiro dos concerto3 do trio Barroso-Mt
lano-Gomes, concerto este quo é dedicado
ao illustre compositor Henrique OswíI.1.

¦Será executado o seguinte propramtr.a dc
peças exclusivamente desse applaudido au-
tor patrício !

Sonata, op. 36 (1908), Allegro moderato,
Allegrctto molto moderato, Andante, Alie-

UM INCÊNDIO
DEVIDO A UM CURTO CIRCUITO

Durante a madrugada de hontem,
manifestou-se incêndio na casa n. 81
ria rua Costa Pereira, residência do sr.
Paulo.Ccsar Mallct, empregado da Boi-
sa. c que ali vive com sua esposa, um
filho de 5 annos de edade e uma creada.

Pedido soccorro ao Corpo de Bom-
bc'ros, compareceu o pessoal da esta-
cão de Mangueira, que, a principio,
nada pode fazer, porque faltou a agua,
o elemento imprescindível para compa-
lrr o voraz inimigo.

Chegada ella, os valoremos soldados
cm pouco venceram ns difíiculdades.
abafando as chammas,.que apenas devo-
r.iram os forros dc um quarto c da sala
<le jantar.

O predio incendiado c de proprjeda-
dc de mme. Blanohe Feuret e está se-
guro na Companhia União, pela quantia
(lc 25:ooo$ooo.

Os moveis do inquilino, sr. Paulo
Mallct, estão garantidos pela Compa-
nhia Anglo Americana, por S:ooc$ooo.

Iniciado inquérito, ficou averiguado
ter sido causa do sinistro um curto
circuito.

N'o local estiveram presentes as au-
toridades do itV districto policial.—¦¦¦ ¦¦- ¦**•*' **-ap> «•*? tn*.., • —

CONSTIPAÇÃO ?
fiira-çp. om uni «lin, oom as pas-

tilluis unlvorsalmento
conliei-iilns ilo

LAXATIVO BTIOMO-QU1XIXA
Nno tem substituto — Todos os

vidros trazem n assiunatura
B. W. (inOVK

mt _ rso-__-o.x.
JARDIM ZOOIiOGICO

60$, || E 70$

Varias;.
Dcnlre os bons artistas da companhia

Vitale, presentemente 110 Palace-Theatre,
Pina Gioana avulta, pelo seu incontestável
merecimento. A essa notável artista cabe
sempre à maior niésse dc applausos, porquo
a plalca já a csiima deveras e sabe apre-
ciar os seus magníficos trabalhos, feitos
cem muita arte, sem demasias contraprodu-
centos.

Por isso mesmo, pódc-se adeantar algo
sobre o successo que ha de obter, a estima-
da artista, com a sua icrafn d'onorc, designa-
da para depois do amanhã, em cujo espe-
ctaculo será cantada a opereta Dansarina
descalça. Considerando o valor do pro-
gramma e a estima cm que c tida Pina
Giona, sem receio tle erro, pódcvsc af firmar
uma noite de cheia para o Palace, a de do-
pois de amanhã.

+• Brevemente, realizará uma serie de
espectaculos, em 11111 dos theatros dcsla ca-
pitai, o transformista portuguez. Silva I,is-
boa. coguomiiiado o l-'regoli lusitano^

V Na próxima quinta-feira, fará seu
festival o actor César -de Lima, com a pri-
meira representação do vaudevillé em 3
actos, de Nancy e Rieux — O *r. iiiis, cm
que Ignacio Peixoto tem um brilhante tra-
balho.

Será addiccionado ao espoctaculo. que e
completo, o i° acto da revista — Stá salva
a pátria. .¦& No próximo dia 25, estreara, no Pala-
cc-Theatre, a companhia do Theatro Peque-'
no. Para o elenco da companhia^ foi con-
datada a actriz l*telvina Serra. O Theatro
Pequeno será, nessa nova pliase, dirigido
pelos próprios artistas, devondo marcar a
estréa o vaudevillé de Easlos Tigre — O
micróbio do amor,

No programnia da festa dos autores da
revista í'fií salva a pátria, a realizar-se no
Apollo, na próxima secunda-feira, figura o
çrand-aiilgnol — Ollws. uma peça interes-
sante e traduzida expressamente para a
iiitelligcnte actriz brasileira Emnia Pola.
Nesse acto, além daquella actriz. tomarão
parte tambem os actores Rouiualdo do Fi.
gitelredo e Carlos Abreu.

Os festejados rcvistograplios Bas.os l_i-
gre. Rego Barros e Carlos Bittencourt vao
ter oceasião. mais uma vez, dc ver o quanto
são apreciados nelo publico, que, nessa noite,
naturalmente lhes fará uma grande ínani-
festacão. ,. „

Devem embarcar por estes dias em Uue-
nos Aires os artislas interpretes da come-
dia lyrica do maestro Wolf Ferrari — 'II

scgrclo di Susanna", que tanto successo
obteve nos theatros italianos c no Colou,
de Buenos Aires.

A "tournéc" iniciar-sc-á no Uio de Ja-
neiro, na segunda quinzena do corrente
mez' íom a primeira representação, 110 Bra-
sil, da afamada opera.

4t* Voe desnertando crande animação no
publico a recita de despedida dn maestro
Luz Junior, marcada para a prox-.ma terça-
feira, no Apollo.

Alem do esplendido prograrnma que . esta
organizado para essa noite, ha os brindes
que serão offerccidos a«s espectadores.

Os amigos e admiradores do inspirado
maestro pretendem íazcr-lhe uma matutes-
tação dei apreço.

+ Telegramjua ila Agencia Americana :
"Florianópolis, ir. — Estreou, no thea-

tro Álvaro dc Carvalho, a companhia Alves
da filva. sendo muito applaudida."

FRANCESCÃ BERTINI
O cinema Pathé que. iucontcstavelinenle,

é que tem exhlhido ultimamente 03 maio-
ales suecessos 'iiuindiiics. como sejam os
"Mystcrios de Xova York", o» films da
bella Robinne. Hcsperia, Napierkowska, T.e-
da Gys o nctuahnente Emilio Chioiie, /._•
la-Mort, vao dar segunda-feira a ultima
producção ile Pranccscn Bertini: "Xo tur-
bilhão da vida" (Lagrima Hxr-.i-n.. .1

lá vimos trabalhos extraordinários desta
actriz, como seiam ainda ultimamente exhi-
bidos no Pnlhé : "Odcttc", "A pérola io
cinema", "My Hillc Bahy...', mas todas
esses erraçães ficam longe deste ultimo
drama e?cnpto especialmente para ficrtmi.

Em oito longos ::c:n% cm que Bertini não
sáe de sccnn. a qiieriila estrella do publi-
èo carioca, "No Turbilhão da vida", vibra
unisonamente com o publico e fa!-o chorar,
amar, soffrer, com a mesma intensidade
que cila sente. .

Incontestavelmentc e a sua maior o.ira
prima que terá sido apresentada ate boje

{Ternos do cnseniirn Insleza, mira'lii, 
preto ou ilo côr, sob medida.

5—* 
ALFAIATARIA PAIUS *—

78 — Rua Umjjunynua — 7S
—.3.—1 (Xiio tem filial) —H:—

QUER VESTIR BEM ? só na
33$ooo, 39$oo e 45$?oo —¦ **"""""°

<t

RUA URUOUAYANA 145 — Egquina da

CASA PARIS"
M-gniiUo. |^^««ta 

* «•¦

de Theophilo Ottoni.

No Cães do Porto, W

D serviço de embarque e des-
embarque não é bem feito
Escrevem-nos:" Peço-vos encarecidaraente a íMer-

ção nas columnas de vosso jornal, da
reclamação qu« oassames a formular,
a quem de direito, sobre a maneira
irregular (e que tanío dépoe contra os
hábitos de nossa capital) como sio exe-
cutados os embarques e desembarques
nos navios que atracam no Cies do
Porto. Não é de hoj'e que observamos
o descaso, digno de lamentar ,com que
é feito esse serviço. Ante-hontem, por
exemplo, por oceasião do embarque de
d. Sebastião Leme, a bordo do Ruy
Barbosa", tivemos ensejo de verificar,
mais unia vez, a descortezia com que.
eram recebidas varias pessoas, que ían»
levar suas despedidas aos viajantes do
Norte, por parte, não só da policia ma-
ritima ,como tambem dos empregados
ido Lloyd iBrasüleiro. E1 natural que
fcertas .medídasi nessas oedasicks, em

Sue 
afflue ao bota-fóra de pessoas gra-

a9, grande massa popular, sejam to.
madas, afim de assegurar o bom fun-
ceionamento do »erviço ;o que é ore-
ciso, portSm, é que os encarregados dei-
les estejam na altura da missão que
lhes incumbe _ não se portem de modo
tão indelicado, como acontece.

Cremos que os embarques seriam
muito facilitados se os navios estabelç.
cessem duas pontes, uma para entrada
e outra para saida do pessoal. Por uma
simples prancha, estreitíssima, como e
de uso, obriga o Lloyd' a entrada e
saida, não só dos viajantes, como de
suas bagagens; de modo que o embar-
que se torna entre nós, um verdadeiro
supplicio, por entre malas, que sobem á
cabeça dc carregadores immundos e o
vai vem difficil dos mie são obrigados
a passar por esse dcsfiladciro...

E a gente pódc felicitar-se se con-
seguir escapar ás iras e ás delicadezas
de seus guardiães, uns homens que fa-
zem medo a todos...

Decididamente isso í preciso melho-
rar, quando mais não seja, a bem dos
nossos próprios créditos de capital que
se preza de alguma cultura e civiliza-
ção.

Com a publicação dessas linhas, mui-
to grato ficar-vos-á. desde já, vosso
constante leitor, 010."

mn_tt «a» ¦»*»

_U£_A._eiC_A_

ws.
PORTE E BARATO

.16$.
1 Carioca, 38

Casas Clark (ílSIÉi(»oti/ 
iitf_.riii.v__ 17G

Estacio &á, 59

C03WC3VCEJ]RCIO

O FEITIÇO CONTRA O
FEITICEIRO

O plano do Azis saiu-lhe
ás avessas

• O árabe Azis Massahand, residente
á rua da Alfândega n. 12, foi se quei-
xar hontem ao inspector do Corpo de
Segurança, de que, na rua Senador Eu-
zebio, havia caído no conto do .paço ,
ficando sem o seu dinheiro, na impor-
tancia de seis contos. Os vigaristas de-
ram-lhe um embrulho dizendo que con-
tinha 30 conto9, e voaram; Sabedor do
caso, o major Bandeira prendeu o viga-
rlsta Jusus Galati, vulgo "Cubano , que
declarou apenas saber do caso, não como
p contou o turco, mas que o mesmo se
propuzera comprar 60 contos falsos por
6 verdadeiros e como «compensa ape-
nas recebeu... um vpacote de jornaes
velhos.

Liga dos Proprietários

REALIZOU-SE MAIS UMA REUNIÃO

No Instituto Coiiiniercial do Rio de
Janeiro, á rua do Ouvidor n. 13, «ah-
zott-se, ante-hontem, mais uma reunião
dos proprietários do Districto Federal,
para discutirem as bases dos estatutos
da "Liga dos Proprietários", que foram
lidos pela commissãò composta dos srs.
dr. F. P. Santiago, coroncÍ3 Heredia
de Sá e Luiz de Andrade e sr. fonseca
Moreira. Amanhã, ás 3 horas, e no
mesmo local, haverá nova reunião, para
approvação final dos estatutos da so-
ciedade, que se denominará Liga dos
Proprietários".

 mt mt »•»-»-
Ò QUE A TODOS INTERESSA SA-

BER, é que a Joalheria Esmeralda, de-

vido a ter de entrar em balanço, está
vendendo por preços tio barato» que
causam espanto t

Wtr* 'Jm ^b______*tw ^^_W0^ ^^HS3? ^*m_m

CONSTIPAÇÕES
causam dor do cabeça, — O IiÀ-

XATIVO BltOMO-QUININA, do
reputação mundial, destróe a cau-

sa e nllivia os cffeitos.
Notem n assisuatura do E. W.

GROVE om cada vldrolma» mt *_m

Kio, ia de acosto ile 1916.
NOTAS DO DIA

.0 corretor Oro2Ímbo ilülliz Barreto Ju-mor autorizado por ordem judicial, vende-
ra hoje, 11a Bolsa, 40 obrigações da Compa-
nhia listrada de Kerro e Minas S. Jeror.y-mo, pertencentes a Oscar Muniz.

Na Directoria Ceral de Obras e Viaç5o
da Prefeitura, termina hoje. ás -* horas da
tarde, o prazo para o recebimento de pro-
postas liara calçamento a parallelepipedossobro base dc maçada»), da travessa Uni-
versidàide.AssE.nniiic.vs convocadas

Companhia Marcenaria Auler, dia 14.
Companhia Cervejaria Branraa, dia 14, ás

2 horas.
Companhia Industrial e Constructora Bom

Retiro, dia 14. ás 2 horas.
Sociedade Anunyma Fabrica de Artcfa*

cios de Amianto, dia 14. ás .1 horas.
Companhia de Avicultura, dia 17, ás 3

lioras.
Companhia Predial America do Sul, dia

22 ás 2 horas,
Antônio Janmuzi, Filhos, e Comp. dia

94. is 2 horas.
Sociedade Anoiiynia Kstamparla Leão,

dia 2_, is 3 horas.
Companhia listradas do Ferro Federaes

Brasileira (Rede Sul Mineira), dia 30.lCmpresa dc Terras e Colonização, dia 30,
i 1 hora.

Passaram
N5o houve

6. .
7 . .
8. . .
í. . .

por .Iiiudiahy
cntradasl

Si .900 saccas.

9$;oi>
9$Joi

. 8$9oo
8J501

A Agencia Ceral das Cooperativas dò
£stado d: Minas con-.miinica as «eguiate*
cotações de café por ij kilsfi

Typoi

Cafés do ml e I Cafés de outril
oeste de Minas 1 procedências

| Commum Cor | Commum Cm

3. ¦
4. .
5. .
6. .

HÍ131 i tí.íj
io$?2.i niSoi
• oÍ.ji.t )o$;iq
9$906 io$iio!
')$.1<)S a f)iyo2

• ..-- m ml

1 ii$i.h HÍ335
I io$7*i3 io 9a;
I io$jis io: 913

g$i)o6 10: lia
I 9?4o9 QJ7£*

Victima do trabalho
COM O CRANEO ESMAGADO POR

UMA CAÇAMBA DE CARVÃO
¦Recebendo carvão no Cáes do Por-

to, o cargueiro norte-americano Califor-
nia tinha lionlem pela manhã a maior
das agitações, fazendo funecionar os
guindastes, elevando ao espaço enormes
e pesadas caçambas."

Inesperadamente, uma dellas apanhou
o carvoeiro Gaspar Felippe Barbosa,
portuguez, de 23 annos, solteiro, mora-
dor ein logar desconhecido.

O infeliz teve. fracturado o cranco,
morrendo imiiietlialaincntc.

A Policia Marítima fez remover o
cadáver para o Necrotério, afim de ser
examinado.

CONCORRÊNCIAS
ANNUNCIAKAS

Superintendência dd Serviço ria Limpeza
Publica e Particular, para acquisição de -lS
aros dc borracha massiça para automóveis,
dia 17, á 1 hora.

Administração dos Correios do listado
do Rio de Janeiro, para collocação, con-
servação e reparos da9 caixas de collcctas
urbanas, dia 21, ás .1 horas.

Estrada de Ferro Central ilo Brasil, para
á construcção dc sete carros dc luxo e
transformação do dois carros de passajei-
ros, dia 31, ao meio-dia.

Fo dia

Massa tfe Tomate- £»"—.i*
de Conservas Alimentícias

Manufactora

LU-QO-LI-ti
DO DR. EDUA RDO FRANÇA

P«rs a cura das moléstias da pelle, feridas, frieiras, suor dos pés e dos sovseos
Evita as. nigs» da velhice * Ia» desa pparecer as manchas, da pelle.
Misturando um vidro de Lujolina com 4 de rri'» pura,

'lldcai contra qualquer corrlmento. : •
Usada a.I-ugolina na proporção d« i- colher de sopa para 2 litros «e agua

o melhor preservativo para a toilette inti ma das senhoras.
Desinfectan te enérgico

VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS DO BRASIL,
EUROPA, ARGENTINA, URUGUAY eÇHIL|

Depositariosi ARAÚJO FREITAS * C.« - RUA DOS OURIVES N. 88
Rio de Janeiro — PREÇO 3Í000

NO CLUB DB ENGENHARIA

O dr. Sylvio •Pórtolla rea-
ll7,a hoje tmuv eonfe-
vencia

O conselho director do Club de En-
genharia rciuic-se, em sessão extraor
dinaria, hoje, á% 3 horas c 30 minutos
da larde, para ouvir a conferência do
dr. Sylvio Pcllico Portella, sobre, o seu
apparelho, para suspender navios do
ftu*|o do mar. w»—.

Potel «acionai, vZdioD05.5lÍ
Excellentes accommodaçõei para familias e
cavalheiros de tratamento. Cozinha de 1*

Diárias de 6$ e 7$. Sem diária.
Teleph. 4467, Alves & Ribeiro. 4

REUNIÃO DE OREDORES
lloncia dc Affonso Pereira I.opcs,

14. á 1 hora.
Fallencia de II. Leite, dia 35, â 1 hora..
Fallencia do FelicUsinio Coelho, dia iS, a

1 hora.
Fallencia de "Agostinho dc Souza Mar-

aves, dia :S, á i hora.
lionlem, este mercado abriu,indeciso, com

o River-Plate sacando a 12 5|S d-, o L°n-
<lon o o flritish a ia 21I32 d. e os de-
mais rj u : 1 |i<í d.

O papel particular achava eollocaçao a
ia 3I4 d.

A' tarde o mercado affrouxou, vigoran-
do para o fornecimento dc canililaes as ta-
xas de ia 518 e ia 21I3 zd. e para a acqul-
sição das letras de colicrlura a de 12 -'3l3= "•

O Banco do Brasil conservou para os
vales ouro a taxa do ia 29164 d.

Os negócios conhecidos foram rcgulares,
fechando o mercado cm posição frouxa, com
saques a 13 si 8d. o dinheifb para o pa-
pel particular a 12 23I1 2d.

Foram affixadaa nos tabellai dos ban.
coj
Londres

Obstnaçõfij
Mercado: firme.
Camillo: u sIS. frouxo.
Pauta: %ú.\o.
Os cafés americanos achani.se deprecúti

do3ti tlaíido monos das cotações acima « M
qualidades ccinia de ; não acompanham rela-
ti vãmente.

P1NXÒ. LOPES & C.
Rua Floriano Pti\olo, 174 — Prt*

tam as melhoro cutai de café.

Lage IrnCi
suas cotações

s communicam-nos au« __%
ue café são as seguintes:

ro» 15 r.ito»

3.
4.!•
6.
7.

IO!

I

600
300

ofooo
95700
9$40O
QSQOO
8?6oo

12 5I8 a 12 11
Paris $1-5 Í680
Hamburgo $735 $745

A' vista ,„ ,
Londres ia .l|8 líila
Paris $68.1 $69+
Hiimbiirgo $740 $75;
Itália $620 $658
Pi.rtufjnl 25S711 .1J020
Nora York .i$o55 atuo
Monlcvldáo lí 1 Co 4J23;
Hespanha $820 $8s<í
Buenos Aires $700 15720
Suhsa $766 $790
Vales do café $683 $684
Vales ouro -- -}$i68

lar-sea injVcçáo mais

litros Íe agua 4

e
NA RUA DO HOSPÍCIO

Principio do incêndio cm uma
tomlinliii

O sr. Joaquim Ferreira Ramos é .0
dono da tendinha da rua do Hospicio
n. 317. Hontem, pela madrugada, ma-
nifestou-sc ali um principio de inecn-
dio, provocado pela explosão de um fo-
garciro a álcool. O Corpo de Bombei-
ros foi immediatamente chamado e cx-
tinguiu as chammas a baldes d'agua.
Os prejuízos foram pequenos, estando
a tendinha no seguro.

A policia do 4o districto esteve no
local.

O "JOÃO RUSSO"

Mais um quo desapparcce
O cadastro policial registra a morte

dc um dos seus heroes. Trala-se do"João Russo", alcunha que popularizou
na Saude o João de Oliveira Mesquita,
que muitas vezes se envolveu cm con-
flictos scrios, conquistando o diploma
de valente.

João Russo morreu hontem, á tarde,
na residência de uma sua irmã, á rua
Senador Ponipeu n. 254.

Tinha 22 annos e era solteiro. O seu
enterramento terá logar hoje, no cerni-
terio dc S. Francisco Xavier, a expen-
sas dc amigos,

_____j_svT-_-TV_-_emTmn_w__jar.

ordem.
4$ooo.

SANTOS
Em 10 :
Entradas: 53.334 saccas.
?**<?• ¦: 44<í.ioj saccas.Mídia: .146.103 saccas.•oaidas: 1.851 saccas.Existência: 1..108,785 saccas.1'rcço por 10 kilos: 5$8oo.Posição do mercado: estável.

ASSUCAR
Entradas cm io: 10.641 saccoa.I>esd» 1: 57.9S7 ditos,
baidas cm io: 23.058 saccos.
Desde 1: 84.867 ditos.
Existência cm 11, do larde:

saccos.
Posição do mercado: estável.

COTAÇÕES
Branco crystal. .....
Crystal amarello, . 4 . ,Mascavo. 
Branco.. 3« sorte. .....
Mascavinno ......

lOJ.OÍj

$5;o a $62»
$S.|o a $35»
$420 a $450'S670 a s6g<j
$500 a ísí»

Vendi
IQ$-00,

LIBRAS
dores a I9$8oo_c
mas sem operações

compradores
conhecidas.

AVISOS

horas
até is

a exte-

COKP.IÍIO— Eí*a repartição expedirá in»
Ias pelos seguintes paquetes*.

Itapiiiiy, para Victoria, Bali;.a.,. Maceió e
Recife recebendo impressos até as 5 lioras
da manhã, cartas para o interior ate as
s 1I2, idem com porte duplo ale as 6.

.-Imiral Niclls, Para Bahia, Lisboa ^e Oor.
deaux, recebendo impressos até as
da manhã, cartas para o interior
8 i|.-, idem com porte duplo e pora
rior até ás 9 horas.

Amanhã: _ ,.' - «
ltapura, para Santos, Paraná, S. l'ran-
:co c Uio Grande do Sul, recebendo
nressos alé ás 8 horas da manliS, cartas

oura o 
'interior 

até ás 8 ;|a, idem cotn
porte duplo até ás 9, e objectos para re-
Éistrar alé ás 6 da tarde <le hoje.

Rapluicl, para Bahia e Nova York. rece-
bendo impressos até as. 10 lioras da ma-
nhã. cartas para o ínlenor ate as 10, idem
com-«porte duplo até as 11, cartas rara. o
exterior até ás 11, e objeclos para regis-
trar alé ás 10 da manhã.

Caixa de Conversão
PORTO & O.

São quem melhor ágio pagam
AVENIDA RIO BRANCO 49 e 51.

letras do thesouro
letras papel foram coladas no

ento,
cl>a-

Mi) prado*
inde*

ficando com
e 3 t|2 por cento

1 c S por cento,
divulgados careceram de in-

As
tc dc 3 por 1
res aos dc 8
dores de 7 il

Os negócios
teresst.

SILVA LIMA. RIBEIRO A O.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Únicos que prestam boas contas de café.

ALGODÃO
Entradas cm 10: não houve,Desde 1: 6.94J fardos.
Saídas em io: no. fardqs.
Desde 1: 3.334 fardos.
Existência em 11, de tardei 9.5S3 altos.Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES
Permmbucó
R. C, do Norte. . . .
Parahyba _ , , , ,

Nominal
Nominal
Nomlnsl

.BOLSAHoniem, a Bolsa funecionou baslíinic ai\fr
mada, lendo sido cffecluãdo regular nume»
ro de negócios;

As apólices geracs, ns das O. do Porio,
as Populares, as acções do Banco do iBra*
sil, ai do Commerciai, as da Rede .Mineira
e as J.is Loterias, ficaram sustentadas; as]
das Minas *
iioes dc C.
de Ferro,

Jcronytnoi mantidas; as apo-
'lo Thesouro c as de C. dc E
frouxas c ns Münicipaes, fii

VI-XDAS
Apelides:

Geraes dc 200. _', a 
Dilas tle 1:000$, 1, 1, r, 2, 2, a
Ditas idem, 7, Ditas idc:u, 4, 6, 3, 1, 7, 8,

cisco

CONTRA O TYPHO _?

GUARDA-GIVIL

O grando concerto ii> nniiiiilifi
pelo linndii ilos " cow-uoys"

Fico.i assim organizado o program-
ma do concerto que a exccllente banda
musical <los Co;e-bo\-s. executará ama-
ri li ã. domingo, ilo meio tlia ás 5 horas
da '.anlc, no Jardim Zoológico.

1" parte — Dobrado americano, Re-
corilaçõcs dos colícgas; tango, Amanhe-
cer, valsa Les Sourires: One siep. On
th-- Ouclaim, dobrado Ciipueculo; tan-
tro Teu signal; Tivo S:ep, Bo\s sreut;
valsa, Plucd d'Or.

.-' parte — Marcha. Alba: One sir-p,
Hoop hack; vaísa, Tour jotir et en-
core. Potpourrí, II Paj?IÍar.; Two Stcp,
4 de j-.iihn. In.ls.-i, de Síra-.iss: dobrado
Caballero Casiilln.

Amanhã. I-ulu* 2°, dará o íoque de
tono is 4 horas, aiiivjnciando _ distri-
hnlclo ds raç3o ás firas.

Communica-iios o inspector interino, tc-
nente Mario limoeiro:"Cumprindo a determinação do sr. chefe
de policia, constante do officio do respectt-
vo sr. secretario, sob n. u.iaa. de liontcm
datado, esta inspectoria faz hoje entrega,
juntamente com o respectivo docrclo, ao
Kiiarda dc 2' classe 11. 1.036. Antônio Ba-
silio, da medalha dc distineção. conferida
ao mesmo guarda pelo Rovcrno da Kcpubli-
ca. pelo serviço prestado com risco de
vida em 3 de dezembro do anno findo.

O teor do decreto que conferiu a allu-
dida medalha, é o seguinte!"O presidente da Republica:"Attendendo ao scriveo prestado reio
cuarda civil de z* classe Antônio Ilasilio,
ouc, atirando-se ao mar, salvou, no dia .1
de dezembro de 1015. a vida de Antônio
Poreira Cardoso, prestes a perecer afogado,
na praia de Botafogo, em frente ã rua Mar-
Qliez de Olinda:

Resolve conceder ao referido guarda çi-vil de 2" classe, Antônio Basilio. a meda-
lha do distineção de 2» classe, de oue trata
o decreto n. tf. de i.| dc dezembro de 1SS0.

"Rio dc laneiro, em 11 dc julho de 1017,
25° da Independência o 28° da Republica.
— (a) Wencesláo Brae P. Gomes. Larlas
Ma.rim.liano Pereira das Santos." .,

Como torio o mundo sabe a proussao ;!c
fazer policia, uma dns mais espinhosas,
exige muito espirito do sacrifício, dcsinter-
esse máximo, grande abnegação, de qiicm a
exerce, não sendo, portanto, dignos dc re-
com pon sas especiaes 03 actos mcntpnoa ou
humanitários oue o policial pratique no
exercício de suas funeções.

Não obstante, as distinecões sobrcn-oilo
honrosas, como a que acaba dc merecer o
guarda civil Anlonio Basilio. não. são, a.em
dí uma nfftrmação superior de justiça p«-
blica, senão uni valioso estimulo dado pelo
Ustado aos seus servidores.

Por este motivo, esta inspeciona aprovei-
ta a opportunidade para concítar os seus
subordinados ao oerfoito cumprimento dns
pchs deveres orofíssionaes, dentro de ciíja
orbita nno faltará crrlamcntc enseíò P-ir3
ncç,õçsi ou actos de dostaque n--ie elevem e
dignifiquem ?. corporação."

; Na Alfândega

Um flagrante attestado da
desorientação

da administração passada
O que foi a administração passada na

Alfândega .iá todos sabem.
Desde nue assumiu a direcçâo da-

quella repartição o seu actual insfreítori
começaram a surgir pedidos e mais pe-
didos do Tliesouro c de varias Alfan-
degas csíadoacs de grande numero de
recursos sobre classificações de merça-
dorias, que para aK tinlihiit sidu ...-'via-
das- para que a commissãò d-- Tarifa
sc pronunciasse . respeito.

A despeito, porem, de todos os es-
forçou não só do inspector como do
seu ajudlante e outros funecionarios,
na procura dc taes papeis, por todos
os armários e recantos da repartição,
nunca foram elles encon! rados.

E já desesperavam dc os encontrar,
quando liontcm, depois, de quasi dois
annos dc buscas minuciosas c estafan-
tes, por acaso, por mera ohra do aca-
so, um continuo, procurando teias de
aranha para applicar com assucar cm
um corte que deu em um dedo, encon-
trou em cima de um armário, na sala
da comniissão dc Tarifa, negro de pó
e ?nIeiado cm negras teias, um pacoro
contendo nada menos "vinte e ires
desses processos, alguns datados do
anno dc 1912!...

||W| ,!,,,,! ,M Wl ^T^r^."—¦*«,»¦-¦ ^^-™im

CAPE'
M0V1M1-XT0 DO

9, doI-Ixislencia em 9,
tarde
Entradas uo dia

lí. I'. Central. .
E. 1'. Leopoldina.
Cabotagem. . . .

Embarques
lí. Unidos.
Cobo. . . .

MERCADO
Kilos

177.480
309.1S0

7.5-ooü

Saccai

0Ô.00.3

9-37
215.37-1

fj.ios
i.oon 7.105

de
zo3.-';.i

de julho ate
embarcaram em

Kxistcncia em
tarde
Entraram desde n i

hontem 22a.(1H7 saccas
egual período 306.271 ditas.

liontcm, esle mercado abriu firme, com
regular 'procura o numero tambem regular
dc dotes à venda, tendo sido apuradas
de manhã Iransacçõcs de .1.031 saccas. na
base dc Q$300, a arroba, pelo typo 7.

A' tarde, foram realizados negocio.) de
cerca de .t.600 succns, ao mesmo preçot ds
abertura, fechando o mercado cm posiç'm
firme.

A Ilolía de Xova Yorls abriu com i a
2 pon!03 de alta.

O. do Porio 1, o 
C. de K, de Ferro, 2, 10,

10, 20, a 
Ditos idem, t. 
C. do Thesouro, 1:000$, a .•..
Ditas- idem, i:ooo$ooo, n 
Dilas, ideai, dc i:ooo$ooo, r,

40, 2, 2, 4, 8, io, 15, -Io, a
Judiciarias 1, ii, i,( a 
Münicipaes port., 50, 50, 50, a
Dita3 idem, 2, 17, 25, a 
E. de Minas Geracs de 1:000$,

6, 
Municipaes de 1 9 1 4, nom.,

u, -S, o 
lí. do Rio (4 "10 3, a 
Diiac idem, S, 10, 12, 15, 5, 12 a
Ditas idem, ex-juros, rj a .,,.

Companhias'.
Terras e Colonização, ioo a ...
Loterias X. do Urasil, 100,

ioo, :oo, .1 
Rf-de Sul Mineira, 100, a ....
Dilas idem, ioo, a 
í\. K. Xoroeste, .oo, 500, -;oo a
Dilos idem, 500, v|c 30 dias a

Debentures:
Tecidos Uotafogo, 5o a 
Docas de Santos, 50, To a ....

Gerac
I.-.. ._
Dilo
Dito
Dito
Pito

OFFERTAS
: 1:100$. Pooíooo

f,\l. 8<}7$"00
IQ09. 772$oco
: ij 15. 77:1*000
:_'J. rS-iJoou
IQII, —

7-'5$000
7oS$ooo
799?ooo

3oo$ooo
891f000

;7nSooo
772Í004
7.(0*000
?50$ooo

7;o$ooe)
76OSOÓOJ19SS000Í
199Ç00CV

773.004
I9SÍO0OJ
79?50O
8o|ooa
78J000,

7$50C<
ii$5od
38ÍOOOI
jshocj
.toSooa
42?ooe)

202?300f

799ÍOOOJ
SqnÇooo
7(ii,.}000
768*000,

;«;íooí

CO O REAI/EJO DK JAN-JOT — JUI/ES Mu\RY V0L1IKTI.M DO "COKKKIO 1)A MAXilÃ"

AS
- ¦¦¦-¦ ¦*'t^-*Xtfl»-<H»g*»
0RATIFÍ0AÇ5ES

CTOXAKS
.11)1)1-

Vnrlos pciliilos i]iif o nilniistfo cia
Vinçiio ti'in di- resolver

O ministro da Fazenda devolveu ao
se-.i coilega da Viação. para resolver a
respeito, muitos requerimentos de fun-
ccínnarios dc repartições subordinadas
an Ministério da Viação, pedindo abono

1 de gratificação addirional.

A SFXF.CTA"

Mais íim interessante numero â'A
Selecta circulará hoje.

Além de excellentes artigos, traz a
majnifica revista finas gravuras de
actualidado.

 !¦-•¦-> htíi t *-

minha

verão,

lcgtiaJ

ITXTÃO DOS ATIRADORES

A Confederação n. G
Reune-sc na próxima segunda-feira,

14 do corrente, Ú9 1 horas da tarde,
o concelho director de 1914-1913, desta
associação.

E' a verdade, Jan-Jot. Não esqueça isto!...
Ah I raio de sorte I raio dc sorte I exclamou elle, louco de <Ior.
Leve-me á casa de sua mãi. Estou certa que ella taimhem guardara

segredo, sem -me pedir explicações. IA ficarei escondida alguns 'dias c de-

pois saliirci d'este lugar. 'n.~,_r
Mas seu marido, menina Marceilina, seu marido que a ama... guent,

é que não ha de amal-a?... Pense no que será feito delle! Pode matal-o,

eiiloiiquecel-o... . ,
Marcelüna ergueu as mãos com um gesto desvairado.
Ref lectia I... , .

Não será sempre a morte ou a loucura, quer provenham da
fuga, quer provenham da verdade conhecida?...

E, depois, em voz alta:
Consente em aue me refugie em casa de sua mac?

1— Se consinto! Ainda o duvida!
Então, partamos hr.uiediatamente. As noites são curtas no

D1 aqui a poucos minutos apparece a aurora e nasce o dia.

O caminlio é longo e a menina parece cansada. São tres ...„....-

d'aqui até á casa de minlia mãe! Tres léguas para mim e uma questão dc

duas-horas e meia. Tara a menina e no estado cm que a vejo, 6 negocio

para quatro horas ou mais. Quando lá chegarmos, j-a o sol estará brilhando
no céo. E toda a gente na aldeia a verá entrar em nossa casa... _

E' verdade! Que havemos de fazer? Ficar nesta charneca, e impôs»

-E seria tambem vista por todos os boiadeiros, pastores e guardado'
res de rebanhos da terra.

Onde poderei esconder-me, então .
'Siga-mc. Quando estou bêbado, «orno estava esta. noite, nao gosto

ife me mostrar á rapaziada, porque me faz troça. Sei perfeitamente que íaço

«uai em me embebedar, mas a culpa não é minha, c a prova c que o seu

fallecido pai sempre me conservou a sua amizade. Repito, para.cvitar tro-

ças, deito-me algumas vezes na floresta, n'uma cabana dc carvoeiro. A tio*

resta Thtbaut não é lomre, estaremos lá d'aqui a um quarto de bora. Venlia,

faço-lhe uma cama de musgo c dc folhas seccas. Ninguém vira mrarrono-
dal-a, porque eu velarei pela menina. Almanhã á noite Chegaremos a iSemlly-

sous-^Bois, onde mora minha mãe. Venha, menina Marceilina.
E arrependendo-se, e com um sorriso triste: . ,

E' exquisito isto! A menina já é casada c eu continuo a tratal-a

como se o não fosse!
Marceilina tentou caminhar. Aos primeiros passos que deu cambaleou

e deixou escapar um grito de dor. Os pés feridos fariam-n a soffrer hom-

velmente. .
Não terei coragem para ir ate Ia, disse ella.
Experimente, menina Marceilina. No caso de nao poder andar,

leval-a-hel ao collo. _,, -. .
IA joven esforcou-se quanto pode, apoiada em Clou-Uou, para cami-

nhar. A floresta Thibaut distava apenas dois kilometros do lugar em que

Jan-Jot tinha encontrado Marceilina; apezar d'isso, levaram mais de unia

hora dc caminho. Não encontraram ninguém. Aquellas charnecas de ordi-

nario são desertas. De resto, Marceilina já não podia andar mais. Alem

d'isso começava o dia e o campo ia anímar-sc poiico a pouco.

imposto, a respiração rui-
pelas silvas e as mãos

E corria mais rapidamente!
Com certeza estava louca. Tinha o rosto ilec-

'dosa, 
os pés imagoados pelas raizes, o vestido rasg:

arranhadas pelos espinhos.
Não sc deteve por isso.
O que ella queria era põr o maior espaço possivel entre cila e Benavant,

afim de não tornar a ver Beaufort. ,
Tudo quanto fazia era instinetivo. Era-lhe iinpossivcl reílcctir, pensar,

meditar...
Foi com satisfação que viu cahir a noite e as trevas invadirem a tio-

resta, cercamio-a com o seu véo, como que para a proteger contra loilus os
olhares.

Deixa então os pinheiraes, porque poderia aventurar-se pelas charnecas,
certa de não encontrar ninguém aquella hora. Os pastores já t;n!iani reco-
Ihido os rebanhos. A lua erguia-sc.no firniameilto e a "oiíe eslava bastante
clara. Marcelüna. porânv já eslava longe de Benavant e nada mais receiava.

Parou. Já não tinha forcas nts pernas. Callliu pesadamente cm cima
sapatos! Xão chorava tm ha os olhos iu-

ivain, eni um azul in: te-

jfffla era demais I

da relva. Tinha perdido os
flaminados pela febre.

Cerrou os punhos e ameaçou o céo, onde bnllli
ravel, estrellas de ouro.

Accudiam-lhe ao espirito idéas dc revolta. O -v-ie
•Não merecia ser tão infeliz...

Porque é isto? Por que motivo, dizia ella rangendo os dentes e com
os olhos fixos no espaço por que motivo estou eternamente condemuada á
vergonha, eu, que julgava ter-me reintegrado na honra?

Deitada na rclva, á beira de um fosso, co.v, as mãos entre os joelhos,
abanava a cabeça com pequenos movimentos nervosos. Beimi sinistros pen-
samentfg se lhe accumulavam no cérebro! O enorme cansaço d'aquella cor-
rida vencera-lhe§) corpo, mas não a alma.

Que hei de fazer? Que será de mim? Estou para sempre perdida.
Eis-tnc só! Só no mundo... porque nunca mais tornarei a apparecer diante
de meu maridoI... Preferiria a morte, a mais dolorosa...

Tinha calafrios, só por pensar que poderia encontrar-se na presença dei
Beaufort.

Não estou bastante longe ainda, disce ella. Se elle me procurar esta
noite poderá encontrar-me!

Levantou-se. julgando que poderia caminhar ainda, mas tornou a cahir,

pois as pernas recusavam-se-lhe a qualquer movimento. Estendeu-se ao
longo, ec cima dos fetos e dos juncos que lhe faziam sangrar a pelle delicada.
Scntia-se inteiramente abatida.

Era meia-noite. Era a hora em que Beaufort, louco, debruçado de uma
das janellas do castello, gritava com toda a força:

Marceilina! Marceilina!
Foi n'esse momento que Pedro, no meio da sua agon'a, julgou ouvir r>

realejo do veterano Jan-Jot, tocando muito ao longe, no silencio da noite.o
E, facto extraordinário, no somno de morte que a invade a_ pezar seu,

Marceilina ouve tambem esse realejo. Muito ao' longe, a principio, depois1
Snais perto d'ella, approximando-se, approximando-se sempre.

Parece-lhe que o som vinha já de muito perto quando cila adormeceu.
Na charneca appareceu um homem de repente, surgindo como. um

phantasma: a hia illuminava-o estranhamente; parecia maior do que o tsírta-
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CAES Da POETa
Eelicío doi vapores «• embwemSt»-<n»t-ie achavam atrac-do». o». Ci»* do Port»

ÜM tr-cho° eotregue - Comp-gni. du Port) no dia ia d_p._P-tO: dí-i«iS,. *» •» bo-
i d> manbi. KUBAR CAÇOES.

U-uia I cu-si j KÂÇ-* HOKlr I oM-urAtúii-

í. twvãe
1

6
7)*)

P. «
r. si-«.

9-
P. 10

IO.
p. II

II
15
1.

7-17
l3

P. Maui

Vapior...
Vapor...

Vapor...
Chatas...

Chatas-.. ¦

Chatas...
Chatas...

Vapor....
1'ontão....
Vapor...,

Vapor...
Vapor...
Cliata,...
Chatas...

•¦

, t , • • • 1* * * •¦
Noruegiiei > . • •

: Norueguês . . . >
Americano
Nacionaes
Nacionaes

: ¥ • •

. • _ • •
• __•••

Nacionaes
Nacionaes
Nacional.
Nacional .
Nacional •

. ¦ . a
Nacional .
Inglês . •
Niieioual .
Nnc_on_iC9

"Wáscana'.'..
"_ay_r_."....

"Càlífõrnía!*.
Diversas

Diversas

Diversas
Diversas

-P_iÍ___ÍMiÍ_'*"Capital".....
"Cubatilo"....

."Cuahyba*..."Canova"
"D. 41"
Diversas.,,...

ii
Vago.
Deao. de-carvüi
Desc. algodão (vlff

para op arm. 3).
Desc. carvão.
C|c. do "Junssho-

• vci".
|- CIc <to. "Jauregul.
|i. berrar*.

Vago;
Desc dl geo, d*-
tab. a)

Exp. de manguei.
Cie. de div. vapor»
Vago.
Cabotagem.
Cabotagem.
Dc». da trigo.
Vago.•Rec couros;
Rec. couros.
C|c. do "Oronsa".
Desc de bagagem..
Vago;

.)—
Íudiciarias 

....
;. do Uio (4 olo)

JS. do leia, dc 500*.
nom. .....

Dito dc* soo$, port.
,T)ito Minas Ccrocs
Dito do 'lí. Santo
Jlunicip. de noú .
Dito. nom
Ditos de 19U, Port.
Ditas nom
¦Ditas de ií)"4. . • ;
Ditas de 1904, port;

Bancos'.
Commercial. * ¦ •
Jlrasit
Lavoura..
Commercio. . * . •
Nacional llrasil' . .
•Mercantil

C. ie Seguros:"lra.il
Garantia
Minerva . . . . •
Confiança
lArgos. . . • • ... •
União doa Proprieta-
rio.=

Varejista. ...»
Crüic.rÒ dò Sul. •
Integridade, . . •
jXndenu.ízauora. . •

Ustiaías.i» Ferro.:
-I. S. Jeronymo. .
Noroeste .....
Coj-az
Rede Miil.ira. . .
Oíorlc do llrasil, . ¦

C. de TeiUos:
T)r..~il ln histrlal . •
S; Pèliü
M. Fluminense . .
lAIlinn.a
õorcovâdo*. . • • •
CPêiropolitana. . . .
P. ludt-trini'. . . •
IS. P. do Alcântara
lAmerica Itiibril . .
itfe.ierania ....
"Carioca .'•,
Confiança Industrial
Cometa •

C. 0ffw.ui'!
Docas da llaliia . .
D. dc SimtOS, nom.
ilit.is .10 port. . .
[Loterias
y c Carruagens. .
,f*. c Carruagem. .
Centros Pastoris. .
(União
«."asa Colombo . ...
Carbureto de cálcio-
Milli. do Maranhão*
J'.. de Cornes Conser-

Jlr/tsealic' ....
Debenturesi

T. llralima. . • •
riocas dc Santos. .
,'l'er. Magecnse. . ..
[America Fabril,. • •¦
'I*. a Carruagens., .
Confiança Industrial
illra-il Industrial1. .
'1'eciilo- Carioca .
I'rop. universal . .
«.'cultos Pastoris. . ."Tecidos Itolafoso . .
Usinai Nacionaes •
Mercado Municipal .
Tecidos Alliança . .
[Maiiui. Fluminense
íPrní. Industrial. .
Industrial iMlncira. .
...ti:. St ca rica . • •
illauco União, . . .
.abril Paulistana. .
[America Fabril. • .
*TÍjnca. . . . • •
S, Helena . . .

Letras :
BI. C. R. M. Geraes
Santo Alcixo . . •

76*5 çbòò
8o?ooo

4-;o$ooo
7JP5$ooo

_oo$ooo

lj)-|$00O

,.i8$ooo

i7o$ooo
SO,1*5000
150^000
I70$000

S10$000

3P$poo

flUÍDOO
900Í001

I50$aoo

oo$ooo
(¦SfODO

_!f)S0OO
40Í001I

,-,6$5oo
!(l$O0Ü

1S5S000

8-$ooo
l55$cou

170Sooo
sorôoòo
aooSoua-

¦;$ooo

LãSaba
po$óoo

8 $,0.00

t :ooo$óop

T05V.00'.
1 _(1$.0!1U

-0..$.-CP0
ta.,5000
aojS.uou

79$ooo-

_10$000

;;o$ooo
oobíobo
i98$ooo
l(l8$5oo
1(.-'SS00
J94ÇOOO

,1i;$ooo

i3o$ooo
_302$0OO
120$SOO
íOnSooo
r 7,si 000
-oiçooo

_o$ooo

jooSooa
I6SOOO
S_$ooo'
Sjo.000

11o$ooa.
]j;!i$00O

5.-,$00 o
io$ooo

27S500
37ÇOOO

: 35$oon
37*500

32?bOO

ÁGUAS MINEITAES'
Nacionae*.:

Caxambú (48 garrafas) _8Sooo altug
J.ambary (48 garrafas). 33 000 a_too_.
C-nibuquira (48 garrofas) _,i$ooo 2_jooo
S. I.ourcnço (48 (*3rr.tfas) sX- ooo a. _t3|óoo
Salutaris (48 _irraías. _j$ooo a. -.4000

Estrangeiras:
Vichy (so garrafas) . 58S000 58$ooo
Perrier (so garrafas) . 56J000 56)00*
Dita (100 garrafas): . .. 70J000 70.00a
Sclters (24 garrafas . . Nominal
P. Salgadas (48 garrafas) .8$ooo 48(000
C. Moura (48 garrafas) 48JO00 48Í000

AGUARDENTE.
Paraty. . ... ,

Dito, idem, de SVV.» Ca-
tharina. .. 18*300.», sotoao

Dito manteiga. a3_!0«¦• .Koo
Dito do core, diversa». 16Í700 a 33*400
Dito, mulatinho «$700 a i8$3oo
Dito aineudoini. . ... r_ _i$7O0 a 2_$soo
Dito/ Hranco» fàínií . i8$3üo «. 20$6oo;
iDito, vermelho, idem. 13S-00 ar 2o$6oo
Dilo. enxofro. ..... 18S300 a 2.-roo
Dito, bronco; estri_geiro* 9»fooaa. _(*>•»'
Dito, fradinho, idem.. .. C_$90o a Ü4ÍS90

FUMO
Fumo em corda
Rio Nove: For «uo

Espocial...,„,.. _j itSoo ». i$?oo
Regular. . . . _>'__»-__ t$»o a 1Í300

àul de. Minai:
Segunda, . ;: x, ¦»• íb «p líooo a' lf£o»

iPrtmeii*. . . ,- -._ rc »• ^oo-« !»»•
Terceira- . • . > -> «* $ío*a Tm*

Goyano:
Esptcial ...<..- aJ-ioa •_ 2ÍJ00.
Regular  ... i$Soo a. 1*000

FUMO. EU FOLHA*
00 Kio Grande:

i« amarelloi ...ri. 1J250 •
21, idem, . . .- e : • iltoo*».
i», commum • • _ r "$'50 »
j.j idem: . . . . . . 1(050.a

FRUTAS.
Mitfi. caixa. .. v 1 23{ooo —
Peia», caixa . > . v íojooo. —¦
Mangas, caixa- .... Naoh»
Uvas Rio Grande, caixa Nia ha,
Ditai, estrangeiras; barril. 50(000. —'
GORDURAS: . ,

Rio da Prata, idem, . Norainal
Rio Grande Nominal.
Matadouro ...._. — .750
Xarpiueadas do interior — (750

GLYCERINA

i|3S0
1(150
1$200
ijioo

p\ngra.
Campos. •
Ilaliia. . .
Maceió'. » 1
Aracaju'. .
Sul. . . .

ALCOOIl

36- grãos .
38 gráos .
40 gráos *

ALFAFA
Nacional ••* $.170 a $39»
IiÉtraujçcirn kilo. • « Não ha

A_t!i'J'E
fenalvai lata 3$ooo a 3(000
Tort, lata de 16 litros s8$soo o 30(000'
. ortu.ucr, lata $500 a 3$ooo
Fr.-inccr, lata de 16 litros zgÇooo a 325000

165(000 a 170(000.
i55$ooo a.iòo$ooo
145(000 a 150(000.
145Ç000 9 I50$000
I45$ooo ix 150^000
145S000 a 150*000
145(000 a 150(000

480 litro»
2.o$ooo a 3sn$ooo
_f?;o$boo a 260J000
zúofooo a 270$000

Víancez, lata
ALPISTA

Nacional. . , , v v
l-!stranj.cir.. . . • .

ALGODÃO
Pernambuco . , 

'¦. 
.

Kio Grande do Korte.

3?ooo a 3(300

Por 100 k.loi
S..$ooo a 56$ooo
5ó$ooo a 58(000

120(000
l6.-$ooo

I70?000
;Co.ooo
2D0$00U
130$000
120$000
I2ÒÇOÒO

23.50°
.l.|.$ooo
4 «$000

i.$5"°
C0S000

7? 000
i;$ooo

rfioÇuoo
300SOOO
230?bob
40.000

roo$000

insíooo
Í0J$000
n6$ooo

iSo$ooo
i^oÇooo ~t

IQD$000
con$ooo

190(000

170^000

205$000

2C0$00O

105(000

T_0$000
iSuSnno
iotSooo
!(|ü.*.ui.

inn$oon
i3_$ooo
1*)0$000
iS5$ooo
1505000
jtjO^OOO'
ifjoÇooo
lfp2$000
(InSooo
35SOOO

195(000
] 7.-.Í.000

I0_$000
IIO$000

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

Por kilo
4(ouo a. 4(000

4(100 a.
55000 a.

5(10» a
6(000 •

4(000
5(000

5ÍT00
6(ou»

Bruta, sem vazilllome. .
Bruta, em- lata. de ia i|-

et «5 kilos ....
Loura, sem vaxilhame. •
Loura, om latas de ia 11-

e 25 kilos
Branca, sem vazilhame- .
Branca, on latas de-i_i|a

e 25 leiloa  -,— -
, Branca em latas dep 4 kilos, 6(200 a- 6(300
Bronca, em latas de 1 e

a. Tcilos. . •'.-. * ¦:
MANTEIGA

Moderna Galonr. sortidas
tirctbl Frcreu, lata* . * •
ií.cpelctierv lata . .. .. •
Modesto C_lone, K__ . .
L Brum. ......
De Minas ....>. y

MILHO
Amarcllo, da terra. • ¦
Dito, brancot i.Ictn. .. .
¦Dito da terra; mixto. .
Cito, amardlo do Norte

MADEIRA

6(ioo a 6(100

6$3oo a 0(300

Ndoha
Nio ha.

3$ooo a. 3$40°
Não ha.

3$000 a- 3$iúo
2(800 a 3(200

0(700 a 10(000
8(700. a 9(000-
0.00» a 9(400

Não ha

l-arahyba
Ciará. .

BREU
Claro (.So libras). . . 48*000 —
Ks-.ir.*.. ineni Nominal

BATATAS
Nacional, por kilo. , ,- $281. a $340

BORRACHA
Mongabeira, conforme- a

nualidade, oor 15 ks. :o$ooo a 40(001
BACALHÁO

Fcixclim. ..«,,« G7S000 a CSSooo
tínspe. ...!_•¦ 3<)$ooo a 4o$ooo.
Nonteflã. .,«••• —
Bscossía 17.1*000 a 95$ooo

BANHA
Sanlla de- Porto Alegre.

lata de 2 kilos. . . . 8o?4oo- a 82(800
Dita. idem, lata de 20
leito  81(000 a 84(000

Dila da Laguna, lata
grande 76(200 a 7.(200

i-ia ri.- Itojahj. lata de
2 kilos R2S800 a 86(400.

Dita, idem. lata grande ití$6oo a. 82(800
Una. de Minai., lata. dr

2 kilos 6G$ooo ,1 72S000
Dita idem, lata. grand» 5?$6oo a 6o$ooo

CARNE SECCA
Rio da Prata:

AmcH-cano. pi. , ,
pRiSina, (luzia. . .
Sponoc, littz.a. .__ ,
Suoco, branco, o pc.
Dita vermelha. . .

Pinho do Paraná-
1* qualidade. . , .
2* qualidade, . .
T'iboa.

OLEO
Dc linhaca, laia. .-
Dit.j. barril ....
PIIOSPHOROS
Olho
l.rilliantc. . . , •
Pinheiro
Ypirallga. . . .
Mimosa. . ._ « ?
ItaiO X. , , .
Brasil . . • _3

(420 $"4.0
153(000 .1 153(000

$.50 (050
ijooo 1(000
1(000 1(000

74(000 74(000
G4$ooo 64$ooo

.220 (220

2(000
1(600

S.2SD00
5 I $00(1
tSO$OU0
^0$50D
.9$000

•lS$5oa
47(500

1.13NDAS PÜBT.TCAS
_T,1--.VXDIJGA DO RIO- DR JA-IURO
Renda arrecadada- liontem:

Km ouro  ,.Í:K.1?_8lim papel _ *3°-M-."''8

Total.
a <íc 1

(Km egual ni-ioi

Dllíercnça a maior em i0'5

,. , . 204:209(518
•Ren.la de 1 a. n .... *-^_i._%,

odo <le 19:5 1.077:,1,^47.1

5841374.434

_tT-.EH--DOr.IA DK MINAS
, . . i4!32I_o6a
. . . 1811275(3.14Renda do dia 11 . • • •

Be 1 n !>¦ •.,-•,-••
0!m «suai período do anno

tmssadó ¦ « ¦ ifi5:2i-3$,36

MANTEÍGAS FINAS,
Shalysadas, marcas de inteira garantia
*- siiperiore3. na casa Pinto, l.opes &
Ct.mp., depositaria de importantes fa-
fcricantes do Estado- de Minas. Rua Ma-
¦réílinl Floriano, i74- Teloplioni. 3006.

pregos correntes úo mernaífo
do Rio de Janeiro.

fatos c. raantai*. • ». «.
Mantas « -,* -,;

Rio Crande :
Puras mantas. . . -.-. t
Mantas v

Matto Grosso:
Patos c mantas . . t. •
S. Patilo-Mfnas c l.io .

CARNE DE PORCO
Ca Paraná o Sunta Ca*
tltarina

Kío Grande . • • • •
CrMENTO

Dov.r. . . . r í T T
.athedtal ...-.-..

Bandeira Sueca . •¦ -.; ,
Rex. . . .'. . ¦ ¦...¦-.-
Aipim*. ...*••••
Pvramídc . . . # v *.
White & ürotltera . . ,,;

CHAMPAGNE

1(140 a 1(340

1Í100 a
i$.oo a

S040 a
i$oSo a

fooo a
(700 a

1(260
I$S20

1(180
i?iSo

I$000
$740

Por barrica
23$000

Não lia
__- 35Í00O
— aj$Ooo

. .Não ha.'
s6(ooo —
26(000 —

Tor caixa
* m Tf}0$O0O a 2tU$000
, . 125(000 a i35$ooo

France-a. . .
rertuRiieza. .

COUROS
Por kilo

Sola "Pelotas"  atSoo a ifooo
Sola "Mineira eomnuim" 2(400 a a(8?o
Sola "S, Paulo", ooinmum 2(600 a *(ooo
Santa Catliarina, dè 1*: . 2(800 a 3.000
Segunda e. baixa. . . 2Í400 a 2(400
Correciro (o meto). . . i5íp°o * í/$500
Ataiiadas, R..Grande (cada 

'*

da um) 24(000 o 26(000
Alanadas, inferior até (cap

da um); 16(000 a 16(000
Ati.iiadaa ile Campos (cada
um)  . 72(000 a 26(000
CHA'

Kilo
p- -.- i- t 0(000 a 12(000
» • . t- o$ooo a isjoou

Di cera :
Olho . . .
Ipiranga. .
Kaio X, . .

QUEIiaS,
D» Minas- . .- :r, * t ti

SABAQ

Em 27 tijolos. . í .- v
lin' 9 barras

Oleina. virgem, em ti.
jolos, 4. kiles.. ...

nieina e. virgem., ea ti*
jolos pequenos, 3 kilos

Oleina e virgem, em ti*
jolos n. 1, 3 kilo». • .-

Especial, cm tijolos, 4 k.
-ispccial, cm tijolos,.3 k.
lispccial, idan n. 1,2 ks.

Especial de peso . . . •
Virgem de peso .. • •
Vir.em superior. . .

vrNHO
Riu Grande* . . • .
Collares. tinto, superior
Dito, inferior. . . .
Virgcc: do. Porto. . .'Verde 

porlliiflle-. . .
Lisboa, '.into
Dito, branco. 14 grãos
l.iKueira, tinto. . a .
Hcsoanhol tinto. J". .
DHo branco ....
Vermouth (Cinzano) .'
Portuguc- .....
Francez, cairá. , . .

VINAGRE

64(000 —
C2$000 —
6:(ooo —

$900 a 3(200

Tor kilo
S700 a $700
$700 a $700

For caixa

2(230' a 2(230

1(700 a 1(70,

iS-too a i$20o
3(300 a 3S300
_(55o a, 2(550,
i$7ao a 1S700

For kilo
$780 a $780
$520 a $520

. (6or a (600
Pipa

ifioíboo a i8n$oeo
.¦"scSooo a *;6o$üqo
45o$nfl3 ri 48o$ooo
460(000 a 540(000
46o$boo a 54o$ooo

Não lin-
48o$ooo a ,.-*o$ooo
i*onjooo a _oo$opo

Não l a
4.o$òoo a ,<.oo$ooo

.14$noo a 36S000
34.000 s 36(000
4_$00'J JI 44$0Q0

• Por pipa
• .I..0S000 a 3,.o$ooo
. 330(000 a 350(000

ARP.OZ NACIONAL:

,-iilhndb •
especial. ......
IDito superior
IDito liom
Dilo do norte, branco .
_*Í!o rrsitlar
Du.i. pilem, do Norte.

r_v.ado.

100 kilos
5(t(,~(Po 1 65(000
S,.$íioo n 6u$ooo
4Í>$..oo a 5J$7oo
_i!$7oo a 45$üoo

Não ha
35(000 a 3SC300

Verde . . ¦ ,
Preto. ...•¦•

CACAU

_4ahia. . 1 -*-
Pará. . .- . .
Pernambuco, .

CEBOLLAS

Rio r.ranilc. .
ERVILHAS

Nnciuuacs . .
Dítns estranec

Kilo
Não ha
Não hi

Não ha

Cento
:$8oo a 3?20o

. Nominaes
. , tIO$DOO a I20$0CO

FARINHA" DE MANDIOCA
Uc ]\Drto Alegre:

ARROZ ESTRANGEIRO:
Não ha

'Agulha, dc 1*
Dito de 2". . .
__r1c_

ASSUCAR
P.ranco crystal. .
iCrystal. aurarcllo .
(Mascavo. . . »
liraiico. 3" sorte.
Somwios . . . .
EMascavinlio •

75$íino a S5$6oo
Não ha

3??300 a 40(000

$370 a $620
$530 a $550
S-120 .1 (450
?67*i a (630

N,.o ha
$500 a $530

Especial,
Primeira. . *
Fina. , 1 •> •
Grossa. . . ,

De _a..J!ii:

FARINHA DE TRIGO
(Por meio? f.i::co3, preços Ipquidos)

Moinho Infjlcz
r.iula. X.icionul. , . .
Nacional
Iírasileira

Moiiilio Fluminense
Especial
S. I.eopolJo. . . .
0 

Moinho Sinita Cru:
Tcrola
Smta Cru.. . . .
Paulicéa. ...'».

FEIJÃO
Preto

De Porto A!esre. ,
Dilo, idem, da terra

i4(5co u(_to
9$__ro o$soo

22$O0O 32$000

21(500 21(500
15Í500 15(500

20Ç000 a. 2o?ooo

13(300 3. 23(500

32(000 a 32(000

33(300 a 33Í500

23(Soo
27(500
36$000
23Í000

34(000 a .1.1S400
..;$Soo a _:3$íjqo
aisSÕO a 33$20O

Não ha

i5$Coo a i5$;oo

isS.íno i5$Soo
j.*$ooo 135300
!.-,f5oo 14(800

15(500 —
15(000 —
1-1(500 —

15(500 —
15$Ooo —
14(500 —

100 k;.Ios
2.1(300 24$2O0
i3$joo 215700

Branco . . . .¦
Tin">

VELAS
Grandes, de 5 e 6, caixa• de 25 pacotes ....
Pequenas, de 5 e 6, caixa

dt 25 pacotes, . . .
Fragatas de 5, cabia do

20 pacotes. ....
Cocomótoras, de 6, caixa

de 20 pacotes, ....
Carro, caixa de 30 pacotes
Carro "Urasilcira'*, caixa

de 30 pacotes. .- .
Domesticas; caixa de 23'

pacotes ......
Locomotoraa "Brasileira!.,

úc 6, c. de 20 pacotes 248600 a 24S000
Condor,. c. dc 2; pacotes 32$ooa a 32J000
Urasilcira, caixa de 25

pacotes. ......
Brasileira1, em lata, ra
latas. , 

Paulista, caixa dc 25 P>
cotes. . . ...

Ypiranga, idem, . . .
Colombo, idem. ....
Colombo, 2; idem. . * .
DIVERSOS
Agua-rar, por kilo. . ,
Amendoim cm casca, por

100 ki!os .....
Alcatrão, por kilo. . ,
Cançica, por íoo fciloj .
Pubá dc mil Ho; 100 ks,
Farcllo de trigo, por íoo
kilos

Gazolina, por caixa. . ,
Genebra, por caixa . .
Kerozene, por caixa . *
Pimenta da índia, kilo .
I,iuguas do R. Grande,
uma  . .$200 a i$too

I.ppdriliios,. por millieiro 330(000 o 330Í000
-lalte cm folha, nor ldlo S400 a S600
Polvilho, 100 kilos. , . .-.-Sooo a ,.4$ooo
i'.:.s_s, por caixa. . . i_$ooo a 1SS000
Piesuntos, por libra . . ,i$2oo a 3.S400
Telhas, por milheiro; , . 330S000 a 33o$ooo*
Toucinho, por kilo:. . „ $-100 a i$_oo
Tanióca nacional, por 100

kilos, ........ .-.C$000 n 4 |$ooo
Trcmoços; por 100 kilos Não ha
Vigas dc aço, por kilo . (450 a (550

.rAMPESTO DE IMPORTAÇÃO
Pelo hiato nacional Sttl-Awcrica, dc Cabo

Prio. Carpa recebida: 100.000 hilos de _al.
a Miranda Tellcs.

Pelo rchocador nacional f.'riino. de C.ilio
Frio. Chrga íccebi.la: 00.000 kilos do s.i!, a
Jcsá P.tciifco Aguiar.

23Ç500 n
27(500 a
26(000 a
23$ooo a

1Ç530

36(000 33(000
I$200

a..$ooo 26$700
8$ooo 16(000

5$700 6$ooo
19(300 10(650
43(ooo 50(000
12(450 12(800

2$Soo a s$700

Pehr ppoi-fc- BntU. Carga- Ttcelnda::
ioa.000 ldlos de sal, a José Pacheco Aguiar.

Pelo vapor nacional (.'iinitoi. de Macao.
Carga recebida: 2.209.200- lalo* d_ s_U, %
Companhia Commercio e I NàytPgaBa. ,-"

Pelo pontão Pluttiliicnsei Carga recebidat-
C351.650 kilos de sal. a: Companhia. C-,
dè-Navegação. . • j

Pelo vapor nacional Rio ae Janeiro; 'd*
Santos. Carga recebida: 100 caixas de.
leite, a J. Praeger; 5-engradados1 dèp; alhos,
a Nilo Peroni. e 5; a D. Meilico. - ¦;.:• !;

Pelo vapor írancer Pàmp«i de- Ccnov*-
Carga recobida: 250 caixas dc vinho,' a M;
Zagari; 31 íardos de gomma-arabica, a J.
A. Sardinha, c-4. saccos dc sementes, a E.
c* I*c'0* ,., _ -t •

Pelo vapor norueguez iKOScaiiii. de .New.
Bi News. Carga reccpbidar carvão.

Pelo vapor nacional Corc"-eaio. de Para-
naguá. Carga recebida: 40 barricas dc
matte, a Alberto & C.: 2I4 e 8 barri-
cas a Sabrosa St C; 1.700 latat <lep phos-
phoros, a. Davidsoa Pullen; 30 atados de
tuhoinhas, ã Companhia C. Navogaçãb: 1
amarrados, a Heraclito & C.; 48. a A. Ro-
drigues: 30 atados, a Brandão Alves; 52
amarrados de cabos, a A. Marcai; 255, a
Alberto Amaral.

Pelo vappr norueguez "Jungshoved", de
Kova York — Carga recebida: 3 caixas
de couro, a United* Shoe; 2 ditas, a Dor-
dallo; 2 ditas, a Roii- Ferreira*, 1 dita, a
BenttonnTuller; 1 dita, _ José Jorge Nova;
1 dita, a Adão Gaspar; S caixas dc pa-pel;
a Almeida Mar .ues; 41 ditar, a Alexandre
Ribeiro; 124 ditas, a F. A. do. Carvalho;
20 ditas, a Francisco Alves; 184 ditas, a
A. Azevedo Costa; 60 ditas, á "Revista da
Semana"; 46 ditas, a S. Xitaia; 20 ditas,
á Cight Power; 88 fardos de papel, a H.
•M. Oloat; 10 caixas dc papel, a; Kastrnp;
10 ditas, a Pedrosa Monteiro; 23 ditas, a
J. R. <ia Cruz; 7 ditas, a Alberto. Go*
mes; i_ ditas, a Gonçalvc3 Almeida; 32
barris _« olco, á Companhia l.ua Stca.
rica; 30 ditos, a S. Fitzpatrich; 40 ditos,
a E. de V. C. Brasil; 9 bords. dc olco;
a Wóebckcn Krcbbs; 68- barris dil óleo-
petróleo, a Pereira Araújo; 73 barris de
tintas, a N. Williams; 3- caixas de tintas,
ao mesmo; 20 barris de tintos, a J.t A».
Wlientley, Sons; 200 ditas, o M.Carrioni;
5 oditas a J. M. Ereiats: 150 barricas
de breu. a Castro llcguCfc; 8 ditas, a Wil-
son Sons; 50 barris dc barrilha, á Compa-
nhia do Oa?.; 40 barricas dc sáes, á Com.
panhia Industrial Fluminense; 200 saccoa
do sáes, a Ribeiro Bastos; 12 barris de
graxa, a Midldctown Car; 16 ditos, a S.
T.aro; 50 íardos de, fumo, a J. Jurgens.

Pelo' vapor hespanhol "Ecõo. XIII", de
Bilbao e escalai — Carga recebida: 27
caixas do rolhas, a Rebello Valente; 8
fardos de rolhas a Josí Viltaont; 500
ditos, n Rebello \'alente; 50 ditos, 00 nies-
3110; 2 ditos, ao mesmo; 5 caixas do rolhas,
ao mesmo; 8 fardos do discos dc rolha, a
Raul Senra;. $• ditos, ao mesmo; 2 ditos,
ao mesmo; 41 saccos do rolhas, a Coelho
Martins; 50 ditos, a A. Bastos Irnino;
21 caixas do papel para cigarros, a Al*
bano Vianna; _uo barricas- do cimento, a
José Bettran; 10 caixas, 10. liarris do vinho;
a Rodolpho B. li. IV. Martcl; 50 caixas
de azeite, a Luiz Camuyrniu); 30. ditas, a
Roi» de Azevedo; 100 ditas, a- Martins
Pacheco; 100 ditas, a Teixeira Mello; 50
dilas, a Tliomé; 300 ditas, n Vieira Mon-
leiro; 30a caixas.de azeite, a C. Taveira;

Pela .lí. F'. G. doiiBrasil. — (.S. Diogo)
— Carga recebida : — 16 latas de mantei-
ga a C. B. lacticinios;¦-n caixas de quei-
jos a Gaspar. Ribero; 9 a A. B. J.ong; 9
a iU. T. Leite Junior; 2 jacas de carne a
G. ordem; a a Pereira Almeida; 6 o Ca-
scmtro Tinto; 5- jacis. de toucinho- n. Luiz-
F. da -Costa; 5 a« Casemiro Pinto;. 8 a G'.
ordem; 5 a. J.| Souza;. 6 a. Pereira Al-
meida; 200 saccos de batatas a Christovão
Peréz; íoo a ordem; oo a Antônio Car*
cia: 19 a Antônio iF. Macedo: 2 caixas de.
banha a J'. ROclía c C; 7-a. Teixeira. Lar-
los; 23' a- Benevides Irmão; 5' a il<itiz. F.
Costa-, 25 saccos: de ráilljoía, A. R. ordem;

'250 saccos de. oca a '15. Tintas Ancora; 56
latas dc manteiga-a Gaspar Ribeiro; 2:4 a.
iPrcsser; 44 a Cascniiro-' Pinto; 18 110 mes-
1110; 18- ao mesmo; 35 a Tinoco Machado;

,33- ao mesmo; 12-. ai J. A. Ribeiro; 22 ao
mesmo; 27 ao mesmo; 2 a Oliveira; 2 a.
ordem; 1 a ordem; 40 1 Siqueira e C; i4
a Hcrm 'Stollz; 11 a Ferraz Irmao;_ 9-volu*
mes de. manteiga, a ordom; 5 a I^eopoldt*
uense; 2 latas dc manteiga B. Daniel; 1
a Casa Cave; 1 a ordèin; 1 engratiodo. a
Dolmi:; 2 latas n Arthur; 1 engradado de
manteiga a 4'. Moreira; 13 jacas de miei-
jos a Carneiro; 3 a C. Vasques; to a Mar-
tins .Saraiva; 2 a Vidal; 1 a. r. Ij.; 1
a Glodovéo; 5 a baran-a; 2 a A. B.
Jongi 1 b F. 'Moreira; 4-a C. S* U.; $¦
aj C. Vasques; 5 a C. V.; 12 a \.; o.a
Rocha;. 6 a Alves; 1 cesto de requeijão
a I,. Fernandes; 2 fardos de carne a.or*
detn; 1 jnci dc carne a Santos; 1 a Queiroz

jaca de carne, n 'Real; 1 dito, av*Nar_
cizo; 1 dilo; a- Cabral: 3 ditos, a Losta;

ccsto3 de linguiças, a. Moncrot; 1 jaca
dc nicudos, a Alberto; 2 barricas de matto,
a F. E.; 2 volumes dc biscoutos, a I*.

Pela Mnritima — Carga recebida: 100
saccos dc feijão, a Oscar Torres; 25 ditos,
a F.rroira Irmão; 100 ditos, a .ascroiro
Pinto; so ditos, a GV.A*. Jose; 30-dito»,
a Brandão Alves; 44' ditos, a J. L. VeUo-

íso: 66: ditos, a Coelho Duarte; 10 ditos, a
Couto; 21: ditos, o Teixeira Borges; 12 di*
tos, a Casemiro Pinto; 46 (''tos, a Benevides
Irmão; 23- dtt03. .. C. Pereira Silva; 4_7
ditos, a Almeida Sierannn; 35 ditos, a si*
queira; 75 ditos, a B. ordem; 45 («tos, a
C. ordem; 60 ditos, a Carlos Taveira; 14
saccos de arroz, a B'. Albuquerque; 100
ditos, n .Gaspar Ribeiro; .3 saccos do mi-
lho, a Coelho Duarte; 50 ditos, a Tliomaz
Pereira; 15 ditos, a Alvares Pollery; 29
ditos, a A. Sohmidt Filho; 50 ditos, a Dias
Garcia; 254 ditos, a Raul Senra; 197 «f
dos de xarque, á ordem: 224 ditos, a lt.
Krlkuhl; 8 dito?, a Teixeira Borges; -
ditos, a Adolpho Scliiuidt; 40 barri»-de cer-
veia á CoiittP-inhi-i. Antarctica; 10. jacas (Ia
toucinho, aVSiqueiraÀiVeiga; 3 saccos dc
farinha, a Pereira Almeida; 5 caixa. de.
anil, a J. Balbi; 4. caixas dç biscoutos, a
França Gomes: 4 ditas, n l.cbi-o; 5 ditas,
a Coelho Martins; .. saccos de_ polviltio, a
Xavier Washington; 1 caixa de; graxa, a
P. Monteiro; 42 sriccos dc kaolim, a M.
M. Guiiirarács; 4. fardos de resíduo a_J.
Waltian; 506 saccos de resíduo, a 1 -. l.ci-
xcira: 18 fardos dc filmo, a J. Teixeira
Almeida; 1.244 fardos dò couros, 1 -
Kalknlil! 5S5 ditos,, a Barbosa AllHiquerquci
64.1 ditos, no mesmo; 1 encapado de co..ros,
' 

D." Alfredo Maia -, Carga recebida :

4 jacas :lc queijos, a .Pinto Bobos? 4 '•

los a F. Moreira; 1 dito, a.''! eixeira Car-
los; 2 dilos, a Pereira Almeida; '".0"%»
Gaspar Ribeiro; 4 ditos; n Silva- Lima. B^
beiro; 4 ditos, a Pinto T.opes; 6 ditos, a
'reiveira Carlos; 6- d tos, a A. Irmão;. 2

ditos' a Torrei 
'Rego; 

4 ditos, a Damazio;
2 ditos, a Pinto ITones; 2 _ ditos, a A.
Pinto;. 2 ditos, ti A. Christovão; 4 dilos, o
Pinto 'l.opes. ... ...

Pela Cantareira. — Carga recebida: 9.0
saccos de assucar, á oi-plem; 650 ditos; a
ordem: _.n dilos, á ordem; 333 ditos, a
"tleircUcl Zainitb. ... ,.

Pela 'lí; 1''. Leopold!.*in — Carga recebi-
dn  30 saccos dc milho a Soares 'Lavro-

dor; iS ao mesmo; 61 a V.. de Lannca;
130 n ordem; 10 a ordem: tiú a or.lijm: .14

a ordem; 10 a Amandio Pinto; ;a a 'Uiliiai-
do Silva: 

"40 
a Tliomaz da Silva: 3» a

•Soares Cunha: 80 a Mendonça c Capella;
25 a Pe;x. 'Serra; :o a Teixeira fBorftca;
12 a -uiz Corria; 26 a Meirelles Zamitli;
16 ao mesmo: ifi ao mesmo; 13 ao mesma,
*t n .Bastos Martins; 23 ao,mesmo; 50 .1
Salim Tp-Í Assaf; S a Sch-iidt; 16 a Ma-
linho Pinto; 15 an mesmo; 31 a Oueiroz
¦Moreira; 50 a eixeira Borges; 50 a Aveliar
C; 30 a (Evaristò Caslr.*: 25 a'Bastos Mar-
tins; 50 a Brandão Alves; 21 .10 mesmo;

U COMMERCIO Etf PORTOeSt
Procuradorias Gerai Luso-

Brasileira
RUA DO OURO. H. a»; a*_J-ibol

BOSTUGAL
Agente, em to«t-s af comarca* » ilha,.

Jratam-se de todos.. o»p negocio» forenses
•--¦commerciaes: liquidação, de heranças, in-
vontarioj, testamentos» cobrança ot ren.
das, obtenção e. le»ili««çío d» docomen*
tos, etc.

GRANDE HOTEL BORGES,
PORTUGAL MSBQA

, (Itecumiiiendailo pela Socieda-
de Propagadora de Portugal)

Hotel de 1." classe inteiramente:
renovado. Luxo e conforto, Atjuc
cimento geral. Banhos em todas os
andares e quartos com banho.

Hotel sempre preferido pelas
familias brasileiras;
Pensão, tildo comprchcndldo

a 1.600 róis.

i

UÜE,. ROBERTO. EREIRE - Cir.rgiia• oa Misericórdia. Operações, apparclhos ovias urinarias. Cous,: r.Carioca. 26 lin
H, D. Luiza 56. Tc!. 3*01 Ci

1-.JIXQS B -IOIíKS-IAS DA MU*.ÜHER — TP-IOIT-CS DO VH.*..
-1HJ. E 1)06 St-ttfS:-*

DR*. MAURITY. SANTOS — L. dbcent.
da; Faculdade. Ri-,: rua Riaclmci" n.
24; (tel. C. 94S). Cons.: rua Carioca
n; 47 (dás 4 «'in* deante). T_| Ccnt,
a.21;..

A fragante e antisêptica espuma âô

Sabanele db Reuter
limpa e refresca a pelle e, em curto tempo,-
torna-a suave e tersa como a de uma creança..

2i,o C. Moreira; 34 a Joaquim A. Ribeiro;
26 a Teixeira Ilorges; 532 a Ordem; 109
a ' Fry, Youle; 25 a Soares .Lavrador; ia
00 mesmo; 12. a 'Meirelles Zamith; 405 a
Mario de Souza; 14 a Aveliar C; 19 a
Tcix. .Borges; 20 a Rodrigues Queiroz;
25 a Pinto Lopes; 20 a. llrandã-o. Alves; 22
ao mesmo;. 9 ao mesmo; 5 a Üias Garcia;
25 a Pastos Martins; 27 ao mesmo; 37 a
Jtario de Souza; 47 ao -mesmo; ro ao mes-
mo; 40 a Salim I. Assaf; 85 a Ordem; 17
a João .Guimarães; 144 ao mesmo; 307 a
ordem; 24 a Ordem; 20 a Ordem; 25. a
Dias Garcia; 11 saccos de feijão a Dias
Garcia; 6 a Rodrig. Queiroz; 36 ao mes.
mo; 47 ao mesmo; 21 a Meirelles ZanútU;,
25 saccos.de feijão, a E. Costa; 14 ditos,
ai Brandão Alves; 21 ditos, a- S. G. Xa-
vier; 11 ditos, o Coelho Duarte; 50 ditos;
o Soares Uastos; 15 ditos,, a. Bastos Mar*
tins; 14 ditos, a M. R. Pimentel; 91
ditos, a Coelho Duarte;. 34- ditos, ao mes*
mo; 50 ditos, a. Teixeira Borges-, 100 dl*
to3, a Siqueira Veiga; 10 ditos, a C. Mo*
rcira; 12 dito3, a Barbosa Albuquerque;
.16' ditos, n Damazio; 50 ditos, a Augusto
11. Carvalho; 21 ditos, á ordem; 23. ditos,
ó. ordem; 25 ditos, á ordem; 200 ditos, á
ordem; is ditos, á ordem; 50 ditos, a
ordem; 16 ditos, a ordem; 20 ditos, a Si-
queira Veiga; 20 ditos, a Eduardo Araújo;

.24 ditos, a Aveliar; 11 ditos, ai Teixeira
Borges; 16 saccos de arroz, a Bastos Mar-
tins; 16 ditos, o Marinho Pinto; 19 ditos,
a. H. Costa;. 56 ditos, n Villela; 34 ditos;
n .erraz Irmão; 46 ditos, a Brandão AI.
ves; 16• saccos <le farinha, a* Marinho Eiiu
to; 1.940 saccos dc assucar, a Meirelles
-•ainitli; 300 ditos, ao mesmo; 250 ditos,
no mesmo; 333 ditos, ao mesmo; 250 dl*
los, ao mesmo; 1.190 ditos, ao mesmo; 533
ditos, ao mesmo; 250 ditos, ao mesmo; 333
ditos, 00 «íesmo; 333 ditos, a I.cbráo; 333
ditos, á ordem;. 650 ditos, _ ordem; 583
dilos, á ordem; 250 ditos, i ordem;, 26
saccos diversas, a Teixeira Borges; 27 ditos,

Brandão- Alves; 2. caixas- de banha, n
Benevides Irmão; 20 coisas de sabão, a
Marinho Pinto; 7 caixas tle mel,, a Mar.
tinho; 186 caixas dc formtcida, á ordem;

lata de 'fumo, a Alfredo Lopes; 8- ornar*
. rados do- esteiras, a Soares Cunha; 5 ditos,
ao mesmo; 4. ditos, a J. Vieira Silva;. 5
ditos, a Vieira Silva; 10 pipas de. aguarden*
te, a. Carlos, .lareira; 10 ditas, a Cardoso
Gouvea; 14 toneis do álcool, n.Carlos- Ro-
her; 34 ditos, a Guichard c Pilho; 16 far*
dos de corno, a Coelho Duarte; 29 ditos, á
ordem; a- fardos de toucinho, a Teixeira
Borges; 4 jacas de toucinho, a M. J. M_r-
ques; 5 ditos, a Carlos Taveira; a jacis
de carne, a Teixeira Borges.

LOTERIAS
€ani_al Federal

nesumo doa prêmios do plano
n. 333 ronlisada cm 11 agosto do 1916.

PHEM10S DE 16:000» A 500$0.0
17150
Í60.ÍG
35697
17256
15057
29831
39257
43974
13734
57230........

16:000.000
2:01)08000
2:000.i'0O
ltOOOSOOO
1:0008000
l:0001000

5001-00
500..000
50HÍO0O
500S00O

JIAKIIIMAS

VAPORES ESPERADOS

Portos do sul, "Lacuna". .?-.-..«
í.iverpool e esesi, "Tercnce" ia.
Kio da da Prata, "Amiral Nielly" ... ií
Nova York c escs.. "Minas Geraes" 13
f.ondres e escs., "Plntarch" 14
Amsterdam e escs., "Frisia". ... 14
Rio da Prata, "Verdi" 14
Gtithombitrgo c- escs., "Annce Jonson" 15
Rio da Prata, "Araguaya" ij
Nova York e escs., "Vestns" 15
Nova York c escs., "Walter d'-*0}-es". 16
Portos do norte. "'Bahia" 16
Hio da Prata, "Desna". .... 18
Nora York. "Titpy-" *3
Boidéos e escs.. "Sequana" 20
Gothemburgo e escs.. "K, Margareta" 22a,

2t
22
23
23
24
24
25
25

Inglaterra c-escs.. "Demorara".
Rio da Prata, "Carolina"
Rio da Prata. "Lcon XIII". . . -f ¦«•
Inglatcrrc o escs., "Orissa". . v .
Cadiz o escs., "Jacuhy"
Rio da Prata, "Pampa". . . v ••• ¦•
Rio da Trata, "Lmsiana", .• v »
Norfolk e escs.. "Tib.igy"
Portos do sul, "Sirio" '.::••

VAPORES A SAIR

Barre c escs., "Amiral Nielly". t t ta
Recife o escs., "Itaptihy". . . v -. 12
Macio e escs-, "Mossoró". .- . v «3
Portos do sul. "Itapura". . •* :t . ir 13
África do Sul, "Oronsay" M
Rio da Prato, "Frisia". ...... 14.
Nova York c e-cs., "Verdi* 15
Rio da Trata, "Vestrif". ...... 15
Inulatcrra-c escs., " Araguaya". . . "5
llhéos e oscs., "Arassuahv . ..--.. IS
Nova York. c escs., "Gualiyba .... 13
Buenos Aires, "Gurttpy". ...... 'S
Portos do norte. "Maranhão". ... 10
S. Fidelis e* escs.. "Fldclcnso . •¦ -.- •• '|
Ilajahy e escs., "Itap.acy."'. . .. •. w
Portos do sul, "Itanuca". . .-- . v 1» '7
Recife c escs., "Oyapoc". . . •• •' ¦' '•' ''
Montevidéo c escs., "íris'. v ¦ t -. 1»
Inglaterra e escs-, "Desna". .- . . 1»
Nova Orleans, "Araguarv". . . . . '9
Uio (la Pra.at "Sequana" .... *°
Santos, "Minas Geraes". . v . 2°
Bordéos c escs., "Garonna1 . . r v 2a
Rio da Prata, "Demorara". . .. jv "
Rosário e escs., "Cubalão" . . ¦•• . •• "
Rio da Prata. "K. Margarct". . v 22
Bilbao e escs., "Leon Mil' . . .¦ v "3
Arnrajú c pscs., "Uanaruna". .... 23
Caliáo e escs., "Orissa". . . v t '3
Portos do norte "Pari". .....'• 23
llavrc e escs., "rampa" '• '•' 24
Gênova. "Luiziana" • s*

PRÊMIOS DE 200S000
SS46 4655 20509 6407 7209

46579 2415 42486 37281 56674
44215 29671 6220 18637 3.5

42315 893 737»
PREMIOS DE 1O3J00O

35800 14315 4978 9440 23162
51270 18:.'65 47557 23756 36321
S4218 437 17210 26021 38198
08353 44079 35609* 7703 8924
38609 7677 28394 5785 43716
5642 31859 46234' 47265 31351

APPI.OXIMA.ÕES
17149 e' 17151 200SOO0
«5055 o 46057 103S000
35696 e 35698 ÍOOJOOO

DEZENAS
17141 a 17150; fi9?000
46051 a 46060 ., 30..OOO
35691 a 35700 30.000

CENTENAS
ogooo
ssooo
8S00O

17101 a 17200 ;.
46001 a 40100
35601 a 35700 

Todos os numoros terminados em
50 tem .SOOO

Todos os numeros terminados era
0 lôm 2.000 exceptuando-so os ter-
minados em 50.

O ajudante fiscal do govorno —
Dr. Pereira do Albuquerque.

O direuor-as».is'eníi:, dr. Antônio
Ohnllio dos Santas Pires, vice-preai*
sidente.

O director.presidente, Alberto Saraiva ieFonseca.
Q cscrevüo, Firmiiio di Cantuaria.

 WMM_MM__i

DR. Ji MASTRANGIOLI — Assist. dé
cl. med. na Fac. Ex-interno do Hosa.
Cochin de-Paris. Sirviço do prof. F,
Widal. Res.: r. Paulo Frontin, 5.
Tel. 6.65 C. Cons.: Rosário 140 (3**s,
..••s e; sabbàdos, a ás 4. Tel. 3070.N.

DR. EACERDA (Tel. C. 59S5) e DR.
MAIA (Tel; C. 3848) — Chamados a
noite com urgência. Cons.: Constifuiçao
n. ff.

DR. MARIO DE GOUVEA — Clinica
medica, partos e mol. de- senhoras.
Cons.: R. 24 de Maio- 64*, (S as 6),
ís segundas, quartas e sextas. Ues.: r.
Bella Vista 20 (E. Novo). Tel. 161, V.

DR. PIMENTA DE MELLO — Cônsul,
tas diárias (excepto ás 4.*s-'eira«) Ou-
rives, 5! áa. 3 horai; liesid.: Aflon.o
Penna n. 49- _ . ,.,

DR. PEDRO MARTINS — Bspeciahda*
des: tnoíostias de estômago, coração, li-
gado e rins. Cons.: r. dos Andradas ..2,
sob. Tel. 1736. Res.: rua N. S. de Co-
pacabana n. 990.

OJ-.MCA Ml-DIC... MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS. SYPHILIS

DR ANNIDAL VARGES — Mol. das ,se.
nnoras, pelle e trat. espec. da syphilis.
App. eltctr. nas mol. nervosas, do narir,
gars-iita e ouvidos. Cons.: .lv. Gomes
Freire 90, dã» 3 ás 6 lis. TI. 1202, C.

DR. GREGORIO RISPOLI — Medico*
operador da Real Universidade- de Na*
polis e da Fac. do Rio de Janeiro. Cons.
e res.: Av. Gomes Freire 37- Tel.
Central, 1747-

DR. JULIO XAVIER  Clinica medica
e de moléstias de senhoras. Res. R. l*ch»
da Cunha. 43- Tel. Villa 939. Consulta»:
de' 2 ái 4 e d»s 7 ás 9 Us.da noite, na
R. BarSo de Mesquita 241.

DR. JOSB" CAVALCANTI — Clinica me-
dica e syphilis. Cons; Sete de Setembro
139, das 10 1I2 ás 12 e- das 4 is s i|*.
Re», r. Senador Octavianò, 238.

TKATAWHXTO' DA Ot'TIfi
;MME. CLARAZ — SliccesFora de mnie.

Stanniitz. Applicações do clectricidade
para enibclle_ameut_ do rosto e do cor.
po. Esp. na reducção (le- gordura csclu.
-ivainenie das sci.lioras; nix da Quitan.
da 65, (das 11 ás 15; lis;). Tel. 32-1, C.

OIRIIRGI-* OBS-VL, MOLÉSTIAS
DAS S-BNHORAí.,. VLVS URI.
NARIAS

DR. NABUCOpDBpGOUVÜA — Professor
da Fac. de Medicina. Chefe do serviço
cirúrgico do HSsp. da Sr.udc. R. 1" do
Marco, 10, dás 4 ás fi'; Tel. 816 Central.

DR. OSÓRIO MASCAKENHAS — For.
mado e laureado pela Faculdade* .!<
Med. de Paris, ex-ititerno dos Hosp; de
Paris. Cons.: Av. Hio Branco 257, a»,

3 ás s. Tel.940 Res. V. da Pátria 11.2.-0.
DR LEÃO DE AQUINO — Da Abati.* pie

Mçd.do IIú-p. dá. (_n.rat.aai E_p. vias
urinarias, mol, das sènHorad; oiJe!*.i<..*>c_
em geral. Res.: Costa Uastos 45 Tel.
3$6, C. Cons.: Cen. Câmara 116, dn
3 ás 5.

DR. C. DE ROSSI — Cirurgia geral.
Moléstias das senhoras; Vias itrinaríao.
Cura radical das hérnias. R. Quit-iitla,27, de 1 ás. 4. Res.: R. Visconde Silva,
38, Botafogo.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS H
.AUTOS

DRS. FH#NCISCO DE CASTRO ARAU-
JO e CLODOMIR DUARTE—Assist. da
Mat, da Santa Casa, Com pratica dos
Hosp, da Europa. Cons. r. Carioca 60, 1
ás s hs. Te). 2727, C. Res.: Akirk
Brandão n. 9. Tel. 2838, V. Tel. Ma.
?erniibde 955, C.

PAI.TOS, MOLESTI..S DE SE-
NHOKAS — TUJIOR1.S XO
VENTRE

DOENÇAS MENTAES E NER.
V0SA9

Pelle O' sypliHI. —— Cnras; polo:"Hndinm" o 014 — Es.omaeo,
pulmões e doenens nervosas.

Gottas Virtuosas ^^
Curam hemorrhoidesi males: do utero.ovarios. urinas e a nroori.i Gvstitf

INDICADOR
ADVOGADOS

DR HENRIQUE ROXO _ Prof. de, cli.
nica. da. Fac com freqüência dos. pnncu
paes-hosp. europeus. Cons.: r. da Assem.
blío, 98. das 4 á» 6, 2,«s, 4."«, e 6.«I-
Res. V. da Pátria 355 Tel. Sul 824.

DR. W. SCHILER — Cons.: 2».-, 4*-S e
6".s r. Hospicio 83, (das- 4- ás 5) o
Casa de Saude Dr. Eiras, rua Marquez
de Olinda, ás ,.'.s, 5".s c sa'1'bados (da«
a ás 3). Res.: Dambina 40, Tel. n.(3,Si

DR. ARNALDO QUINTELI.A - Ilocenltt
livre da Fac. de Mcd. Cons. R. Assem,
bléa, 28, terças, quintas c sabbàdos, ár
4 horas da tarde. Res. R. D, Carlota 63,
(ftotafofto).

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Molcstir»
de senhoras e partos. Cnns.: Asscrobléi
18. Rc«. rua das Laranjeiras 374.

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.: rua
Primeiro'a de Mart;o ííí, dc 1 ás 3 lio-
ras. Residência: praia de Botafogo 194,

DR. RODRIGUES LIMA _ Professor da
Facúldàdh de Mcdlcliiá. Consultório;- r.
Assembléa 05, resid.: Flamengo 88.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Com.:
Assembléa, 28; 2."4, 4.«s e 6.*s, das. 1,
ús 4 horai. Tel. C. 1000. Res, Praia d»
Ilotatogo n. 100.

DOENÇAS DA GARGANTA.
NARIZ. OUVIDOS E BOGCA

DR. EURICO DE LEMOS, professor liv.
di Faculdade de Medicina do Rio, com
20 aiino3 de pratica. Cura garantida «
rápida do Oiena (fetidei nasal), por
proces_o novo. Cons.: rua da Carioca,
13 sob.,, de 12 ás- 6 da tarde.

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da pelle
e miucosas,. ulceras cancerosas, tumores
fibrosos; arüiritismo,. sypbili» e morphéa;
ncttrasthe-ia, docnçaiS' do peito e dyspe-
psia; 7 ;cmbro, 36, ás 10 e 14 hs.

MOLÉSTIAS. DO ESTÔMAGO. Fl-,
GADO, INTESTINOS Iü- NER.
VOSAS'

DR. CUNHA CRUZ — Cura o. habito
da embriaguez, por suçgest-0 e com

os medicamentos "Salvims" e "Gotta*
de Saude". R. Carioca 31, 3 ás 5.

__^Ui_i44pUttó^SÍ_SSÍÍ»?rwl_--mWii?iWf^M__H5l
9. ir 3?

FUMOS EM PACOTES 
||

MARCA VEADO 1
|| Excelleutes qualidades ||
?p Rccusao as imitações P-ag
:Isü;_ü.íU'ímu_mmüm_*M___-I

O REALEJO DE .TAX-JOT ,IUIiI-S MARY

nlio natural. O r-isso não cra seguro; o homem fazia ztg-zags, parecia cm*
liriaf-ado e na vcrdad.3 cra preciso que o estivesse para andar a tocar rea-
Icjo *á lua, á noite, ás csirellas, E tocava com enthusiasmo, corn energia,
com furor...

Dc repente, Jan-Jot parou. Tropeíou e ia cahindo. Olhou para tun
vulto que viu a seus p's.

Olú! disse elle, C* uma mulher!
Inclinou-se c tle muito perto examina o rosto dc Marcellina.
lüurantc alt?ims minutos íica assim, inclinado sobre ella, rcflectindff..

Evidentemente fazia esforços para sahir da embriaguez em que estava.
Pouco a pouco uma luz começou brilhando no seu cérebro, aUcnuando-llte os
cffeitos do álcool.

Levantou-se c desembaraçou-se do realejo que atirou para cima da her-
va do fosso.

E' curioso, disse elle, é curioso,., dir-sc-lüa... Vamos! Decerto,
et-.gano-tinc... Com ccrleza eslou muito bêbado...

'Olhou mais attentamente. A embriaguez continuava a d,i:-sipar-sc e vol-
tava-lhe o sangue-frio. Readquirira toda a sua intelligeneia.

Oh! que raio de sorte! disse elle. Não'me engano... ó a menina
Marcellina dc Montescourt!

E passou a mão pela testa, pondo-sc a rir,
Ora cine asneira! a menina Marcellina aqui, a esta hora!... Ko meio

da charneca deserta... deitada, morta ou adormecida! Ella que sc casou
ainda íionleni! •£' preciso que eu esteja maluco para acreditar tjm tal!

E depois de novo c mais detido exame:
Entretanto, é ella!... Sim! •£' cila! Que quer isto dizer?

Sacudiu-a. Chamou-a repetidas vezes. Batia-lhe nas mãos. Procurava
-cspcrtal-a d'a<*uelle somno, que era quasi um desmaio.

.Marcellina despertou, ergueu-se uni pouco e apiíou-sc tias mãos, con*
templando, com surpreza, o tocador de realejo. Depois olhou em redor, não
sc recordando do que se passara, nem porque estava ali deit-a.la, uo inicio do
campo.

Então, para que cila se não assustasse, Jan-Jot disse-lhe:
Sou eu. menina Marcellina... Não me reconhece?... Son Jan-Jot....

Conhece-me perfeitamente... Gloit-Gloii.
Ella lcvantou-sc sollando um grito do cólera. Saltou-Uic á garganta e

comprimiu-a. Jan-Jot respirava com difficuldade.., abafava... c foi-lhe
preciso todo o seu vigor de homem para se desembaraçar das mãos da joven.

Mas, menina... Ollie qire se engana!... Sou Glau-Glou... Está
louca?... Quer estrangulat-mc?... Sou Cloii-Glon. A •menina conhece
perfeitamente... o velho dragão do regimento de seu pai...

Desgraçado! Desgraçado! E'a si que eu devo ser agora o que sou...
Ingrato... Sem coração c sem probidade!

Eu, sem coração c sem probidade?! Vamos lá, menina Marcellina,
volte a si. Isso é íebre ott _ loucura? Se está cansada, encoste-se. ao Imcu
liombro... Sc sc perdeu, eu lhe ensino o caminho. Ha perto t.'aqttt um
casal, o dc Bonlay. Quer que vá acordar o caseiro? Facilmente clle nos em-
presla um carro...

Marcellina socegava pouco a pouco. Pelo menos eslava um pouco mau
tranquilla.

Jan-Jot, disse ella. responda francamente ao que vou perguntar-llie.

rOl.UETni DO "CORREíO DA MANHÃ"

E' verdade que ás vezes digo o meu carapelão, com sua licença, 'me-
nina; mas nunca minto, disse CIoii-Glon com orgulho.

Tanto melhor! lí' preciso que eu saiba toda a verdade. Rccordn-se
que, um dia, em Grihdclwald. confiei-lhe uma carta, pedindo-lhe que a fosse
entregar ao hotel de Genebra, ao Sr. Pedro Beaufort?

Gloit-Glnu abaixou a cabeça e não disse palavra.
E' preciso que responda! E' preciso que. responda, diw 'Marcellina,

sacudindo-lbe o braço com toda a força. Eiitrpgou essa varia, não é ver-
dade?

Gloii-Gtou, sttecumbido, continuou calado...
Marcellina, desvairada, e num accesso dc raiva, proseguiu'.

Queres que tc arranque as palavras da garganta? Queres que te afo-
gue, iiriscravcl?

Ah! menina Marcellina, cm qttc estado a vejo! Porque? O que acon-
teceu?... Sim, vou dizer-lhe ludo. Sim, sou tudo quanto a 'menina me cha-
tnou. Não tenho nem coração, nem probidade, nem reconhecimento pela
bondade que a menina e seu defunto .pai sam. rc tiveram para mim! 'E' ver-
dade, sou um miserável! Ouça; a culpa não foi verdadeiramente minha...
Poi a bebida... í* verdade, foi a 'bebida... E, entretanto, Deus sabe que
bebo bem pouco! Casta isto assim, tanto quanto a grossura de um dedo,
logo começa tudo a andar á roda, ú roda, como se o mundo fosse um pião.
Uma carta? E' verdade, recordo-me perfeitamente... Nunca a esquecerei!
Disse mesmo quando a recebi: "Sei onde é o Hotel de Genebra. E' uma
lioa meia liora dc caminho." *E parti para lhe obedecer. Na estrada encon-
1 rei camaradas, suissos, bons rapazes, mas que bobem muito. Bebemos e eu
fiquei debaixo da mesa. Estou certo que me arribriagaram de propósito para
se divertirem á minha custa. Quando cozinhei a bebedeira, recordei-me da
carta, -.nas... Iriste é dizel-o, linha-a perdido. Procurei-a por Ioda a parte.
inutilmente, Não ousei procural-a para lhe dizer tudo, porque recciei ser
reprehendido pela menina e parti n'essç mesmo dia, como se tivesse feito
uma nttá acção. Eis a verdade inteira, menina Marcellina. Mas peço-lhe
agora que me diga que não foi isso que a tornou infeliz, pois do oulro modo
atiro-me ao primeiro charco que encontrar...

Marcellina soltou um profundo suspiro. 'Não lhe fez a menor censura.
De dite serviria censural-Q? Uma vez que o acaso tiniu querido que cila o
encontrasse, e por clle fosse surprehcndida na charneca. era obrigada a to-
nial-o por confidente.

Jau*.Iot, disse cila, pela vida de sua mãe, que tanto estima, jure-mo
qtte não dirá a nintruarr* — a ninguém — que me vio... como me vio... e
o que foi feito de mim.

Juro-lhe, djssc clle impressionado com a gravidade e commoção da
joven. Deixei Ber.avant ainda ha pouco... Deixei para sempre meu mari-
ido, que me proettra no maior desespero... Nunca mais tornarei a ver nino
Bcnavant, nem meu marido... Hei de dcsapparccer... E' preciso que elle
me julgue morta, ouviu, Jan-Jot?

O que é que me está dizendo, menina Marcellina?
E' isto mesmo. Quero passar por imorta, Toda esta desgraça c por

culpa sua. Jan-Jot. Xão lhe guardo ódio por isso. Deus, sem 'duvida, linha
decidido assim.

Não o possivel que seja -culpa mht-ha, menina Mareelüna... Eu; que
a estimo tanto... que me deixaria cortar em peilaços por sun causa.

DR. AMALIO DA SILVA _ Rua Uru.
guayana n. 7, 1° andar.

DR. ALOYSIO NEIVA — Advoffado —
Rita Quitanda rt. 8. Teleplione Ceu*
trai 8.

S. PAULO — DR. ASCANIO CERQUE-
RA — Advogado. Itua Direita 8 A. Cai-
xa Postal 795.

DR. BERQUO' COELHO. R. do Rosário
81. Tel. 3037, N.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) e SALGADO FILHO — Ad-
vogados. Rua do 

"Hospicio, 
57. Tel.

5.304, Norte.
DRS. EUGÊNIO DE BARROS BU-

LHOES PEDREIRA o JOÃO PE-
DREIRA _ Advogados — Rua Buenot
Aires n. 12.

DR. HERBERT C. REICHARDT — Can*
sas commerciaes. e inventários. Adcan*
Ia custas. Uruguayana 77. Residência:
P. de Botafogo 384,, "r.nsão Mages*
tio". Sul 031.

DR. JAIR CUNHA — Advogado — Rua
S. Pedro n. 82. Telepb, 3423 Norte.

DR. JOSE' PINTO DE MENDONÇA, r.
do Rosário 159. Tel. afie; Norte. Ues.:
rua Alves de Brito 18. Muda da Tijuca.

DR. MILTON ARRUDA—Pmcessos eiveis,
rommerciacs e orphanologicos ; dc apo-
sentidori.-, montepios; tem representan*
tes nos Estados e em Portugal e adeau.ta
custas. Sachet 4 (tel. C. 3460).

DRS. OLIVEIRA SANTOS e ALBER-
TO ALVES RIBEIRO — Advogado».
Escriptorio: rua do Rosário 103.

DR. PADUA VASCONCELLOS _ R;
BUENOS AIRES N. 35, (antiga do
Hospicio). Tel. Norte 3430.

DR UBALDINO DA MOTTA BASTOS
— Escrip.: rua do Hoipicio, 23, 1°.

Tel, 0G40, N. Kcs.: r. Conde Bomfim,
762. Tel. 1694, Villa. Expediente daa 8
ás 17.

CLINICA MEDICA

DR. AGENOR MAFRA — Residência e
consultório: ma. Riachuelo, 322; tela-
pbone 1.024, Central. Consultas das a
cm deante..

DR. AGENOR PORTO - Prof. da Te.
culdade. Cous, Hospício, 92, das 2 ás
5. Res.: Marquez de Abrantcs, ia, tel.
28B, Sul.

DR. ANTONINO FERRARI — Trata*
mento especifico da tuberculose e d*
syphilis; rua da Assembléa 73, de 1
m ¦*.

DR. A. MAC DOWELL.—(Doe. da Fac.
de Medicina). Moléstias internas.—Appl.
dos raios X, para o diagnostico. Cott3. :
r. Hospicio 83, das 3 ás 5. — Res.:
S. Clemente 11. 187. Tel. 1710, Sul.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
— Professor da Faculdade de Medicina.
Cons,: r. Assembléa 87, (de 1 ás 3),
terças, quintas c sabbàdos, Resid. tra-
vessa Cruz Lima. 2t. Tel. Sul 893.

DR. ALFREDO EDYDIO — Esp.: Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cons. Rua
C_ Bomfim 817 (Ph. Freire d'Aguiar),
das 8 ás 10 hs. c Silor. Euzebio 59, (11
ás 1). Kes. r. C. Bomlitn 793. T. 785, V.

DR. ÁLVARO DE CASTRO—(Doe. da
Fac. de Med., med. adj. do Hosp. da
Misericórdia) — Clínica medica e cirur-
pica. Cons.: Carioca 8 (ás 3 1I2), Tel,
C. _o6, Res.: Aguiar 77. Tel. 202, V.

DR. ARTHUR DE VASCONCELLOS—
Assistente dc clinica medica da Facut-
dade. Cons.: Rosário Ss (das 3 ás 5
hs.) Tel, Norte 1114. Rc3,: r. Vohin-

DR. ARAMI3 DE MATTOS — Cons.: r.
S. José 106, ás terças, quintas c sabba-
dos. Tel. Central 5537. Kcs.: r. Euplira-
sia Corrêa 16. Tel. Centra!, 41S1.

DR. C. BRAUNE — Longa pratica dos
hospitaes da E''-op_, Clinica medica.
Esp. coraçSo c estômago. Cons.: rua ds
-í. losé. 112, de 1 ás 3.

DR, CAETANO DA SILVA — Esp. mo.
lestias pulmonares. Cons. rua Uruguayana
.15, das 3 ás 4, ás terçai-, quintas e sab-
bodos. Resid. R.. 2. de Maio, 154.

DR. COSTA JUNIOR (A. F.) — De
volta de spia lonjn estadia na Europa.
Cons.: r. Marechal Floriano 99. Tel. N.
:057. Esp. cm vi.ts urinarias, syphilis e
pelle Cons.: das io ás 12 e 3 ás 4.

DR. CIVIS GALVÃO — Clinica- medica,
syphilis, vias urinarias. Exames de pus,
escarros, urina, etc*. App. o 606 e 914.Cons. e tes.: r. Cinstitui.ão 45, sobr.
Tel. 2111, Centr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — Assis,
tente de clinica na Facilidade. Cons.:
r. do Rosário i.jo, ás z."3, 4."s e 6.üs,
das 2- ás 4 bs. (Te!. Norte 1070).

DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me.
àic.i. Cons.: rua i° de Março n. io,
das 4 ás 5 (tel. N. 1531). Res.: ma
Uruguay, -íiS. Tel. 1050, Villa,

DR. CARFIELD DE ALMEIDA — Di-
rector do Hosp. S. Sebastião, Docen-
te da Fac, chefe do serviço da Liga
C. a Tuberculose. Res.: S. Salvador 2*.
Cons.: 7 dc Setembro 176. Tel. 607.

DR GUILHERME EISENLOHR. trata
na tuberculose por processo esucsial ten-
do conseguido a cura radical cm centenas
(le doentes. P.-atic- o processo dc "For-
nalini". Cons. r. Genertl Câmara 26.

DR. GAMA CERQUEIRA — Mol. inter.
na*;, çynecologia, viaa urinarias. Lon.ro
e-ercic-.o, prof. e pratica recente nos
hosp. de Taris e Berlim. Cons. e res. r.
N. S, Copacabana fiai. Tel. :63t, Sul.

DR. HENRIQUE DUQUE _ Consulto.
goj rua da Assembléa. 8j. residência:
II. Riacliuelo, 33_.

DR. HILDEGARDO DE NORONHA—
Clinica em e.rr.,1. Trat. especial da ble-norrbaçpa. Cons.: Sete de Setembro 11.
oo, so.;. 2. _, ...«_ c 6."s, das 2 ás 4.rfes.: Gonçalves C-i*"po 2?. Td is8i
VpIIj. ... " *

MOLÉSTIAS DO FUE-LIO; CO-
IMCA.O E _PP__.__HO

DIGESTIVO
DR. ADOLPHO DA FONSECA—Con».:

largo de Santa Rita n. 10, das 1 ás 4,
Res.: rua Dr. Diai da Crua. n, 301,
Meyer.

Clinica medicQ.ciriirgica dos drs.
Felix Nogueira, o Julio. Montei,
ro, á riu» Senador Euzebio, 238
— Telophone, Norte 1.180.

DR. EELIX NOGUEIRA—Op., parto», e
mol, de senh., hydrocele, estreit. d» ure-
thra, fistulas e corrim. Trat. esp. da:
syphilis; appl. de'"606." e "914." (i-i is
1) Res. trav. de S. Salvador ús.

DR. JULIO MONTEIRO-Mèd, dolta-ç.
de S. Sebastião.. Mol. internai, pulmão,
coração, figado, estômago e nn». Mol.
infectuosa» (sypliilis, etc). Da» 2 is.- 4,
ha. Re» rua de Ibituu-na 33.

MOLÉSTIAS DA IGABGANXA,
NARIZ E OUVIDOS

DR; CASTRTOTO PINHEIRO — Ex.As.
sistente da clinica dc Prof. Urbanls.
cbitecb, de Vienna, Rui Sete de Se.
tembro 82. das 2 ás 4 hs.

DRS. PECKOLT E PECKOLT PILHO
— Especialistas: ouvidos, nariz, gargan.
ta, vias urinarias e operações. Cons.
rua Sete de Setembro 6j, ic andar, de i
ái 5. Res, r. Felix da Cunha 29,

MOLESTItAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, BRON.
OHOSCOPIA E ESOP1.AGO..
COPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR-
CONDES.—Assist. da F. de Med. Ejc.
-ssist. do- Prof. Brieger (üreslau) e do
Prol. Killian (Dcrlim), Uruguayana 25,
i-as 3 i|2. T; 3763 C. Re». Russell 10.
(T. 3750 C.)

MOI,!.STIAS DA GARGANTA.
NARIZ E OUVIDOS — CURA

JOA GAGUEZ
DK AUGUSTO. LINHARES — Chefe

de clinica na Policlihica. E_-_ssist. do»
Prof». Killian, Gutztnann e riruhl.
Cura da gagueí (proc. Gtitzmanii, d«
Berlim); rua Urttguayani 8, ás 3 h».

MOLÉSTIAS DA BOCOA E SEU3
ANNENQ8

AUBEKTIE — Ctrurgi.o-dentista..— Ev
peçiahsta — Rua 13. de Novembro 33,leleph. 1838 — S. Paulo.

MOLÉSTIAS. DA PELLE E
SITHILIS

ANALYSE DE URINAS
BLAKE SANT'ANNA e ÁLVARO

AFRANIO PEIXOTO — Chimico», La*
boratorio Chimico de analyse de urina.
Analyse completa aoj.; rua 7 de Setetn-
bro. n. 195.

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DA TUBERCULOSE

DR. ÁLVARO GRAÇA — Mol. interna».
Na Boca do Matto, Meyer. Trata, a tu-
berculase pelos processos mais moder-
nos. Res. r. NazaTeth 03 (Meyer). Con».
Assembléa 7], da» 4 í» 6 bs.

TRATAMENTO DA TUBERCULO.
SE PULMONAR PELO PNEU-
MOTHORAN; ARTIFICIAL

(Processo de FòrJunini)
DR. EDGARD ABRANTES — Con».:

r. S. Jo.é n. to6 (2 ás- 3), Tel. C.
5.537. Resid.: r. Barão de Flamengo
n .if, Tel. Sltl 960.

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp. dkp
Misericórdia. Com pratica dos- hosp; de
Berlim e Paris. Cns.: r. da Carioca
30 (das 1 í> í hs.). Resid.: rna da»
-Caranjeiras, 8o (tel. ..956, C.)

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do. Hospital da Misericórdia. Via. uri.
narias operações em geral. Rua Sete d*
Setembro, 09.

DR. CARLOS WERNECK — Cirurgião
da. Sta. Caso. Cirurgia de adultos «
creanças;. mo., daa vias urinaria» e dai
aenhoras. Cons.: r. Ourive», 5, das 3'ás s hs. Res.: r. Senador Octavianò
n. sa. Tel. Cent. 1042.

DR. CARLOS NOVAES—Memb, da As».
Franceja dc Urotogia. Trat. da blenorr.
aguda e chronica estreit. e prostalite»clironica» pclaa corrente» thermo.electri-
caí». Cons. r. Carioca 50, das 12 ás 17.

DR. CAMILLO BICALHO — Cirurgião
dat. Santa Casa. nes.: Conde de Bom-
fim _ 159 (Tel. 1272 Villa). Cons.: rua
Ourives 29. 3".e, 5«.a c sabbàdos, ás 4-lora-s.

DR. JOAQUrM MATTOS —Db Hospital
da Saudc. Molrstloa de senhoras, vias
tirinarias, licrniss, hydroccles, tumores
dos seios c do ventre. Rua Rodrigo
Silva n, 5.

DR. NELSON MARCOS CAVALCANTI
— Dos Hosp.: Miscr. e Bcnef. Port.
Cirurgia, mot. rias senhoras e vias uri*
narias. Cons.: 30, Ourives, 3 ás 5 ha.
Res-: Passos Manoel 34. T. 3197, C.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DRA. ANTONIETTA MORPORGO — Da
Soe. de Mcd. e Cirurgia, com pratica dos
hosp. da Europa. Res. e cons. R São
Jose, 49. Consultas ás a's, 4«s c 6«s, de1 ás 3 hs. Tel. 318, C

DR. ALFREDO DE MATTOS — Partos,
mols. ria mulher c daí creanças. Cons.e residência: rua Cattete 5 (tel. 4406,Ccnt.). Chamados por escripto

DR CASTRO PEIXOTO - 
'Chefe 

doserviço de partos de Polyclinica de Cre.ancas da Santa Casa. Tel. V. 22Ú9.
Rc3.: Hadd. I.obo 462. Cons.: rua
Li-gtt-yana, 25, d_s 2 ás 4 horas.

DR. CAMACHO CRESPO - Partos erno!e*ti.is de renhoras. Rua Conde de
Bomfitn 577. Tel. 1.171, Villa.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Asmst, daM.itcrtiidr.de do It. dc Janeiro c da Ass.
Aux. M. da Est. de F. C. do Brasil.
tons.: líospicio 83 (ás 4. bs. Res.: R.
Monte Alegre 313—.- Thereza).

DR. DACIANO GOULART — Da Poly.clinica de Creanças. Cons.: R. Uruguaya
na ..das 4 ás 6 lis-. T. 3762, C. Kes'
Rua Hadd. Lobo 130. T. 1140 VillaDR. DANIEL DE ALMEIDA — Curaradical das hérnias. Residências rua doHospício n. 68 e F.irani n. 7.DR. HERCULANO PINHEIRO—Partos.
moiC$t*as das scnhor__3 e creanças. Con-
sultos das ií ás 17 horas. Assembléa
37.. Resid.: rua do Lopes 154. (Madu-

DR. MÁSSON DA FONSECA _ Docen-te da Fac. de Med. e medico adj. doHosp. da Misericórdia. Cons. rua Uru-
guayana 37, das 3 ás 5. Tel. 104,, C.Res.: Laranjeira» .134. Tel. ppSjS, C.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS. Or_R.-HY.ES, VIAS
URINARIAS

DR. OCTAVIO DE ANDP.ADE _ Curaliemorrh. ulerinas, corrim-nios, suspensão,etc., sem operação. Nos C-.303 indicados,«S!» .a «ravidei. Cons.: R. 7 de Sciembroíso. d* 9 as 11 e de 1 ás 4.Tel. 1.591,

DK.. ALFREDO. PORTO. — Com praticados H&spi da. Eur.,. memb. da. A. de Medi
Sub»;. no serv. de mols. da- pelle, da
Polycl., etc: C. Rodrigo Silva, 5 (tel;227I.C. R. av. Atlantica,S72, t. S.t4g-t.

DR. F. TERRA - Prof. da Faculdade da
Medicina; direotor do Hosp. do». Lázaras,
R. A-Seinbléa n. 20, das a áa 4 horaa.

DR:. SILVA ARAÚJO FILHO - Assiê.
tente da Faculdade de 'Medicina. líua 7de Setembro 38, ás 3 hs. Tel. C. 5510.Res.: Marquez de Abrantes 6,.

PROF DR ED. RABELLO — De volt»
d»t Europa, reabriu o consultório. Trata
pelo radium os tumores e outras doenças
da pelle cone.: rua Assembléa n. Ss,

Sorvioos módicos, blitrrninccntlcos,
deu.lírios o vlsitns <i domicilio

CENTRO, MEDICO- _ Dez clínicos, nlio
patbas e homoopathis de respeitabilidatl.
moral. Mensalidade c$ooo, Directores drt
Braulo Pinto e Ernesto Possas, R. Frei
Caneca 153,

MO___S_IAS DE CREAJ.ÇAS
D?- ?* GAR*iB*RO LEiAO — Medicodp. rnst. de Protc. _ Assisti á Infância.

lix-int. do Con». de creanças da Mise-xícordlai Cona: Gonçialves Diasp 41.CTeL 3061 C) da», io á» 1*. Res.: SilvaManoel 142. (Tel. 6268, G.)
DR. MONCORVO - Director fund. doI. de A. n Inf. do Rio dc Janeiro. Cli.do Serr. de Creanças da Policli. Esp.doença», das creanças e pelle. Con».:r. t_. Dias 41, ás 13 hs. Res. • Jlour»Bruo n. 58.
DH; MARIO REIS _ Do hospital doN. t>. das- Dore9. Consultório: rua daAssembléa n.. 37, das 3 ás 4.DR PEDHO. DA CUNHA — Da Fac. deMedic. e do Inst. de Assist. í Inf. Cl.medica e da» creanças. Cons: Gonçalves
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S. Salvador 73, Cattete. T. r.33, Sul.

AA'ALYSES ClilNTCAS E
MIGROSCOPIA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE —
Prof. da especialid. na Fac. de Mcd.
do Inst. Pasteur de Pari.. Trabalho»
para diagnostico mcd., analyses cliinu-
cas, exames microscópicos, etc. Uni-
guayana tf, 7.

DR HENRIQUE AHAGAO e ARTHUR
MOSES—Laborat. Largo, da Carioca 24,
2". Tel. 4272, C, tel. da res.: 10*1,
S. e S. 196, Kx. dc urina, escarro,
lezcs; Rcac. de Waasermann; etc.

DR. SILVA ARAÚJO (PAULO) - Sy.
mnlis: pi.| — Cmi Mol. infectuosas; vacc.
de Wriglu. An. de urinas, sangue (ty.nho, malária, syphilis), escarros, etc. i»d<
Jlarço 13, o ás 11 e de 1 ás 5.T. 5303, N.

CUílTíCÍTa IüEAJ-ÍEIU
DR. SYLVIO REGO — Do Inst. de As-

sist. á Infância. Cirurgia geral partoSpcirurgia de creanças. Kcs.: V. Itaurai
141, (tel. 2666, Norte). Cons.: Gonçal
vo». Dia» 41 (tel. C. 30Ú1).

MOLÉSTIAS DE OI/1ÍOS
DRS MOURA BRASIL e GABRIEL DH

ANDRADE — Consultório: largo da
Carioca, 8 (de ia ás 4), todos os ü.r.-

DR, PAULA FONSECA — Consultório:
r. Sete de Setembro t.jt (das 3 ás 5 !.-.
diariamente).

DR RODRIGUES CAO* - Especialista
de doenças dos olhos. Cons.: rua dx
Assen_leá 56 ,2 ás 4 las Tel. Central,
3676.

OC-TKTSTAS
DR. MARIO GO'ES — Assistente da Ft-

culdade. Consultório: r. 7 dc Setemh-j
ri,. 38, das 3 ás 5 hs. Tel. C. Sjto. I'j_-
sul.: Ea.rão Flamengo 32. Tel. 

'3. 
iifjj

MÉDICOS HOMOEPATHAS
DR. PEREIRA DE ANDRADA - Coe

r. 24 de Maio i_G (das 6 ás 7 \ie;
e r. Eng. de Deulro 26, das _ i J2 $
91I2 hs, Res.: r. D. Anna .*íery 31J.
(Rocha). Tel. 1O84, V.

CURA DAS PERNAS
DR. HENRIQUE MIEHE —Especial*

ta nas doenças das pernas. Consulto-
no: nia Uruguayana 5. das 2 is 5 hs.

VETERINÁRIOS
RAUL GOMES VIEIRA — Veterinário.

Telephone 2377, Villa; rua Barpio de
Mesquita n. ?<)?,

CURA DAS DERMAS
CASA GERALDES — R. líospicio ttS.

(em frente, á p-ip.a Gonçalves Diis).
Trat. das vias urinarias com o emprego
daa sondas e algaviaf. de l-.-rfi.cha; de
i$Soo a 2$3oo. Para u herrpia-s, a» fua-
dos de c$ a iz$coo.

*'. ..-,- »?.*. ¦
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OIKUItaiõES DENTISTAS

EMÍLIO iDEZONHB — Cirur_lã»-tl«ntto-

ços e condições .de pagamento ao alça»
ce de todos. Cons.: electro-dentano.
Alto da Confeluri» J»pio. Est. o»

J>ReVMÍRANl)OLmO M. J>E MIRA»;
BA — Especialista em extracções, sem
dor e tratamento de (istulas. Das 8 .M
17 horas, nos dias uteis. Gonçalves Dias

. 13, sob., tel. 51Í60, Central. „.„__FDR. LUIZ FERREUJA DA COSTA -
Diplomado pela Escola Livre de Odon-
toto.i.i do Rio dc Janeiro, com 10 in-
nos de pratica, Cons.i r, Uruguayana

«o. 31 (tel C. 1679). _
J)R. THE0PHII.0 PESSOA — Diplom*-

do. Premiado Exposição 1908. Traíra-
lha com rapidez. 'Consultório electro-
dentário: r. 7 «le Setembro 133 .I>°*
cima da casa Cave). Tel. 1896. Cent.

¦ Nas 3.**, s.*s «e sabbados, das 8 as 2 hs,
m- - ——

PARTEIRAS
MME. HELENA DIASPARODI - Par-

teira formada pelas Fac. dc Medicina
de Buenos Aires e Rid de Janeiro. Kes.
e cons.: rua Marques de Olintla n. 33.

MME^MARIA STROCCHI — Porteira
« massagista diplomada pela «Real Uni-
veisidalk de Hologna (Itoha). Rcsiden-
eia: J(r:«ça Tiradcntes n. 43

*"pH&**MAOIAS 
E DROGARIAS

PHARMACIA E DROGARIA F GAIA—
Lobonalorio de produetos ciiinucos e

- pharmac. F. GAIA. Completo sortimen-
to de drogas. Secção de homocopathia.
R. Senador Euzebio 238. Tel. 1.186. N.

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS—
Conde Uomfim 436. Drs. José Ricardo,
dai 9 as 11. Almeida Pires, de 1 ás a.
Arseno «ininol. para os (racos. Cynno,
Gonol e Bleno-tlionato, par» gonorrliea.

PHARMACIA CAPELLETI — Humayti
140. T. 1048, S. Comp. sort. de dro-
mi « produetos pharm., Cons, Drs.:
iF.mygdio Cabral (9 ás .10) c Santes
Cunha (10 ás 11). 'Grátis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde Ilomfim
250 T. 2479, V. «Cons.: dr. Camacho
Crespo. 9 ás n, dr. P. d.e Souza. 8
ús 9 «ía tn. e 4 ás 5i Ar. Linneu Silva,
das 7 ás 8 n.: dr. P. Lima. a ás 3. .

PHARMACIA -ALLIANCA —De Isaias
i'. Alves. Laranjeiras 131. Tel. 'C. 2141.
Cons.: ürs. Soma Carvalho (9 as 10);
C. Sampaio Correa '(10 ás 11); 'Raul
Pacheco (12 ás 13); A. da Cunha e
Mello (13 ás 14). Uep. lio "Bi-ii-
chiol" para constrpaçües e tosses.

J-HARMAC1A LARANJEIRAS, Tci. 5754,
Laranjeiras 458. Cons.: Drs. Leopoldo
do Prado (9 ás 10); Souza Carvalho
(to ás 11). Falirica e dep. do "Pan-
toformio", para -tosses, resinados, Co-
quehii-lie". _ . ___ ...

PHARMACIA HADDOCK LO_0-(M.
Capelctl) — R. Had. Lobo 204, T. V.
1387. l'ab. do Carbo-vicirato de liorges,
do EUxir de Citro-vicirnto e Uepursan.
Cons.: dos drs. A. Alves e.M. Autran,
Othon Pimontel e João Coimbra,

PHARMACIA MACEDO SOARES — R-
Senador Euzebio 123. Direc. de Samuel
«le Macedo Soares. Cons. de 1 os 4.
Deposito do DERMOPHENOL, efficaz
nas ulceras. eezemas, mol. sypliilitua".

PHARMACIA REGO SOARES — Rua
Cattete 77. Grande. 6ortimento de dro-
«ai nacionaes c estrangeiras. Proiluctos
chimicos e phormaceuticos. Garante a
lioa mnnipulQção dos seus preparados e
«le qualquer receltuario medico.

PHARMACIA SAO THIAGO — Rua
Conde de Ilomfim, 240. Tel. Villa 1489.
Consultas diárias e grátis. Dr. Ernesto
Thibáu Junior, das '8i|a ás 9 i|2. Dr.
Ernesto Possas, dos 9 i|a ás 10i|*.

PHARMACIA ..OUTINHO — KJIA
CONDE DE BOMFIM 98. TELEPHO
NE, VILLA, 293.

HOMOEOFATHIA
PHARMACIA HOMOEOPATICA - De

Araujo Nobrega & C. Completo sorti-
mento de drn-j-os homoeopat. recebidas di-
«ect. Esp. phann. "Nitupliea Virilis",
psra « cura «Ia impotência; V. Pátria, ao.

1-

ESCOLAS DB OÓRTB

MME. ZAMBBLLI. — Ensina a
cortar sob cinnlqucr figurino.
Curso .de córte geométrico. Ves-
tidos melo confeccionados. '—— 

jMoldes sob ¦medida. — Avenida
Rio Branco n. 137. — Tule*
vador sobre o Odcon. — Tele-Í
pbone, Central. 1706.

MME. TELLES RIBEIRO — Ensina •
cortar sob medida. Moldes. "T_l'euTj",
meio confeccionados. Aulas de chapéos.
Avenida Rio Branco 137» 4* andar.
Elevador Odeon.

TINTURARIAS
TINTURARIA RIO BRANCO — Av.

Mem «de Sá 19. Attende itnm-diatarnen-
te aos chamados «pelo tel. Cent 4934.
para buscar roupa e entrega nas rtsi-
dencias, depois de pago o trabalho.

LEILOEIROS
ALBERTO IGLE.IAS — Leiloeiro pu-blico — Escriptorio: rua Hospicio 78.Tel. Norte 1701. Resid.: rua Haddock

Lobo, 269. (Tel. Villa 1747).
MIGUEL BARBOZA — Casa fundada

«em 1893; rua do Rosário n. 158, (an-
tigo 126 A). Tel. Norte 1053.

LOTERIAS
AO TRIUMPHO DA AVENIDA — Bi-

lhetes de loterias. Estampilhas de to-
dos o- valores. Cartões postacs. Ave-
nida l.cntr-l 49 (porta larga), Telep.
n. 2909. Arthur À. Mendes.

CENTRO TURFISTA - Ouvidor i«s,
Apostas sobre corridas e bilhetes de lote-
rias. l:ilial casa Cliantccler; Ouvidor 139.
Param es Senna & Comp,

O LOPES c iiuciii dá fortuna rápida, nas
loterias e offerece maiores vantagens ao
publico; R. Ouvidor 151, R. Quitanda.
79 * 15 At Novembro 50 (S. Paulo).

A MENINA DO CHOCOLATE

ESaEQIALIDADES em boiilSDi-, oatta-
mellos e chocolate* finos, At_mnj> &
Dias, R. S. Josí 1122, prox, «o largo da
Carioca. Tel. C. 410. *

MOVEIS A MIESTAÇÕES
CASA VEIGA _ Fabrica de «moveis. Pre-

ços c condições ao alcance de todos.
Serviços de car pintaria, armações, divi-
sões e balcões; r. S. Euzebio, 222, (Av.
do Mangue). Tel. 5234.

PRAÇA TIRADENTES 7» — Esta "Em-
presa" offcrece as suas vendas em me-
íhores condições do que qualquer outra.
Moveis bons e baratos, « dinheiro ou
a prestações, sem fiador, Vi-sitc-nos.

IMPORTADORES
. FERREIRA & C. — Praça Tiradentes

27. Tel. C, 698, Molhados finos e uni-
cos importadores do .creditado v$n_a"Rio D5o".

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

H..1-ECIALTI>ADE9 riLYRMA-
CEUTIOAS

MYOSTHENIO, formula do dr. J. M.
de Macedo Soares—Melhor tônico recoii-
stituinte, e indispensável ás creanças, ve-
lhos, donzellas e ás senhoras durante o
tfravide*. e após o parto, ás amas dc leite

EUPLINA — Formula de Orlando Rnn.
gel. Na tnilette das senhoras nüo tem
rival. Usa-se no banho; como dentifri-
eto; nas feridas e mol. da pelle; em
garprarejo e em inltalaçóea.

CARGEOL — Oura angina e. moléstias
da garganta em gargarejos e iniialaijões.
Itecommend.ulo por todo3 os clinicos,
que attestam o seu valor, Arthur Coe-
llio; rua Theophilo Ottoni n. 88.

JODOLINO DE QRH—Diz o dr. Woltlier
Gomes Ribeiroi... "era vista dos exccl-
lentes resultados «unidos com o lodolino
de Orh na anemia, lympliütismo, rachi-
tismo, etc renunciei ao emprego do

Oleo de Figado de Bnoalliáo..."
SYPHILIS — Cura definitiva, séria, sem

injeegão, pelo Sigmarsol, destinado a re-
. volucionar a thora-ieutica. Cada caixa

oo comprimi doa. Informações: E. C.
Vautelet; 22, i°; 1" de Março.

CONSTRUOTORBS
DRS. NUNO OZORIO DE ALMEIDA

e SERZEDELLO BENITES MENDES
— Engenheiros cottttructores. Avenida
Kio Branco 110, (Tel. Central 3150).

AS FR1N0EPAES GARAGES

CARAGE SUISSA — Avenida Salvador
de S5, 6, Recebe automóveis em esta-
dia e fax todo e qualquer concerto,
para o que dispõe de modelar officina
mecânica.

HYGIENE AUMENTAR
SAL DE MACAU — Aos doentes do es-

tottu.Ro só é permitrulo usar como in-
grediente nos seus alimentos, pcla sua
pureza c especial confecção, o "Sal de
Macau", da Comp.* Commerdo c Na-
vegação,

JÓIAS, RELÓGIOS E OBJECTOS
IIE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria e re-
Icjoaria. Compra ouro, prata e pedras ÍL
nas. O?', de ourives e relojociro. Con-
certos garantidos dc jóias e relógios. I «pessoas de sua emilia.
Rodrigo Si'vn 411, peno da r. 7 de ?bro, '

SANTA R.VRI5ARA DO RIO
N0T!O

Conforme o proBrnmmri cm liòlctins-
impressos e distri.iiidos por diversos
pontos deste -districto c adj'.iccncias,
realizaram-se, no clia 23 de julho pro-
ximo -findo, nesta povoução, os feste-
jos a S. Sebastião c S. José, acciumi-
la.vamentc, A's pessoas «que ainda não
nos honraram com a sua .visita vamos
dar, resumidamente, uma idéa do espi-
rito religioso deste modesto povo. ila-
vendo necessidade de alguns reparos a
nossa egreja — Matriz — c attendèn-
do-se á difficil crise que nos assoberba,
11111 grupo do catholicos genuínos aven-
tou a idéa de festejar -os dois Santos,
afim de que Elles auxiliassem nessa
bella empresa. De facto, a idéa foi
iiicontinciiti abraçada ,por toda a popu-
Iação. O eminente vullo c -homem de
letras, que linnra este districto pcla fi-
neza dc trato que lhe c peculiar, ci-
dadão íloracio Ferreira da Fonseca, ao
ter conhecimento dessa justa delibera-
ção, offercceu e mandou entregar á
commissão encarregada dos festejos um
gazometro completo que lhe custou a
insignificante quantia dc 75o$ooo, para
a illuminação da egieja, cuja luz pro-
duz a força de duas mil vélasl O coro-
nel João Addario, proprietário, nego-
ciante e tambem aquelle que ha sacri-
ficado os seus interesses pcla prosperi-
dade deste logar, uão regateou sua
actividade e conceilo absoluto de que
goza.; foi á sede do municipio e con-
seguiu, .'(prova dc alta consideração)
gratuitamente, na dirccloria da impor-
lante fabrica dc tecidos — Viuva Mo-
raes Sarmento & Comi)". — consenti-
mento para a vinda d.i illustre banda
dc musica "Memória Daniel Sarmcn-
to", cuja corporação foi hospedada por
esse eminente vullo que lhe -.eu acolhi-•menlo pi'ncipcsco„

O exmo. sr. commendador Orcgorio
José Gonçalves, mandou com todo pra-
zer o boml para transporte do grupo
musical. O abastado fazendeiro, sr.
Adcodnílo Villela, manifcsloii-sc com
toda a gentileza «para com a còmniissão,
comparecendo com sua exma. familin,
offerecendo prendas c arromatamlo-as
para maior realce tias festas c anima-
ção da commissão. O adcantailo fazen-
«jeiro, sr. José Maria Soares Sobreira,
não regateou o scu concurso, manifes-
taii_6_B com pria-zor. Os illusti-cs ca-
valliéiros, cõnuucndador Gregorio J.
Gonçalves, cortinei iA.ügi»to |_c Faria
Alvim c Íloracio Ferreira da Fonseca,
tomaram parlo <lirccl_ nas ditas lestas,
sendo representados: o .primeiro, pelos
seus jovens filhos, destacando-se o dr.
Mario Gonçalves, que com seus manos,
quasi todas as noites affluiam á egre-
ja, influenciando assim o bom c.\-i'..o
das festas; os segundo c terceiro por

familia c muito

AS MELHORES PENSÕES
. amigos que seria longo enumerar. Tam-
| bem compareceram os srs. capitão Jos.é

| Riiiistino Dias, scu mano Eduardo Dins
...... „.,.„.,., „ „ ,, , 

'e algumas senhoritas, sobrinhas desícs
^hí*?,, mS ^vriiT ."', Ila:Ulc;c,<: cavalheiros. Na ante-véspera das fes-i.000 123, tel. 1.716 Villa. a 20 minuto» r. . .
«Ia cidade, bonde, á toda hora, offcrece : las Fh£Eav!* ," 

'"03s** 
..SreJr1' vln,d:l '"*

boas nucommndações a familii,8 c cava- ! procissão so.cnne, ll limagcm (le Suo
lheiros «le tratamento j José. lendo .partido da fazenda dn bc-

PENSÃO LA TABLE DU COMMERCE i ncmcriio cavalheiro, sr. commendador—Av. Rio Dranco ij/. T. :_.t**», C, Para | Gr«?j*orio J. Gonçalves, o.qual foi in-famílias c cavatlt. de tra. Serviço (á Ia
car te) e a preço fixo (.$500). Acceita

pensio. forn. a domic. e vendem-se vales.
PENSÃO NOGUEIRA—Marechal Floriano

193. T. 1834, C. Esta Pensão continua
a offerecer ans srs. viajantes e cxma;:, fa-
ntilias commodos confortavei-s em condi-
cões hygienicas.—Rabello Varella ,v C.

PENSÃO CAXIAS — Praça Duque de
Caxias <i e 8. Tel. C. 5115. Opteis
acconimcdações -para fatuiliaí. e cava-
lheiros de tratamento. Cozinha de Ia
ordem. Prcçoi conforme os aposento.-.

P2NSA0 NOVA FRIBURGO — Praia¦Botafogo 214. Tel. 171B, Sul. Confor-
taveís comniodos com frente para o
mir, diárias de 7$ e 8$. Fornece-se
comida para íóra.'PENSÃO CANABARRO — Excellentes-aposentas paira famiKas c cnv.ilhcÍro>.
Casal, 260$; solteiro. i_o$ooo. Iiondcs«ler Andarahy e Aldeia Campista. Rua
General Canabarro 271, Tel. 1212, Villa.

MOVEIS E C0LCK0AR1A

RUA MAr.ANG.AP_ tO — Chamados
,pclo tci. l'6, C. — Vendem-:;*.1 moveis
novos c usados c:n melhores coyfHçõcs
;".;c c™i outra iparte. Iit;fõiii«iiiij\ col*i-iiões. Coraprain-sc moveis de »da a
qualidade.

GRANDES HOTÉIS

HOTEL AVENIffA — O mais iraportan.tc do Ujasil. accomniodaçõcs para 500pessoa;. Confortável. Distineto, Central,Serviço dc elevadores dia e noite, cn-
dereço tclctrmpl ico Avenida.HOTEL METRÓPOLE — Confortável e
luxuoso no üatuberrimo bairro das r^t-
Tameiras a eo minutoa iio centro dacij;:.:e; rua das Laranja ras n. 510.

OS MI3LH0I.GS CAFÉS
CAFÉ' GLOBO — Chocolate Tlliering.Sonbons finoa. Rua 7 dc Setcmliro, 103,
»nl 1 R^ 

'"a '¦' de '0' ''' Tel- Ce"'
CAFÉ' MOINHO DE OURO - T.' omelhor cale, de Boslo agradável c dtoptima qualidade. Chocolate c bonbonstinos «lc primeiri qualidade.C-,'EVTRI,VM,,.I° - 1'ra-a Tiradcntes

50. lel. L. j8o6. lorrciacçio c moa-_em. Uiocolmc. clia. maile, I««iii1ioii=assucar, balas, ele. Teixeira _ Fonseca

LIVRARIAS

LIVRARIA ALVES livros collegiacs eacadêmicos, flua do Ouvidor 166. r;0ue Janeira _ S. P.-.ulo, rua S. Bento 41.

ESCOLAS. CURSOS
E GYMNASIOS

CORSOS PARA A ESCOLA NORMAL_ Direcção do Insp. _sc. FranciscoF. Memle/ Vianna e da Prof. d. Kiclielde Moura. Matricuhu c iiiformccões «iasli!-- ás 6; r. Con;.ves Din n. _o.fisCOLA DE HUMANIDADES — Av.Rio Branco .jj. a». D.rector: Ali-licuPo-tel.a V. Alves; secr., Francisco Ma-
Corpo docente de t* ordem.ii.

Míi -. .-.». .t* ,..* .,t _ 4oS:oo.CURSO JiE MATHEMATICA — D:rect.Capitio Dr.» Mari.. Ilarrcio. Prcp2ram_eallur.nai para o; eximes das EscolasN.irr.-.al. Naval, Militar, Pulv-.cclinica eGyrrimvo. Av. P.i^.is 116, i". Informa-
çC.i du 18 ii 11 hi.

cumbido pcla commissão de adquirir a
dita imagem 110 Rio de Janeiro. Duran-
le 23 noites consecutivas logramos a
dita dc escutar iri-eprclicusivcl orches-
tra dirigida pelo.conhecido e niuito po-
pular maestro miueiro, sr. capitão José
dc Paula Alves, recebendo esle. «liver-
sas ovações de amadores que disseram
ser pouco commum cm muitos listados,
correcção cm orchesíra como a que no-
taram ncsla. A corporação musical —
Memória D.-.niel •Sai-men.to, — compôs-
ta dc moços que tomaram cliá cm pc-
queno, manifestou-se de maneira a
mais gortíil, captando assim a sympa-
thia dc todo? a quem deu a linnra de
confabul.ir; por esse motivo, fazendo-

sc justiça, abriu-se uma subscripção,
para uma insÍRiiificaiiie gralificação,
cujo produclo foi hontem. entregue a
esse grupo de moços; assigr.ando, cm
primeiro lugar, com a qtiantia de dez
mil reis, o incansável iprogrcssisla c
patriota, coroud João Addario, a quem
este lugar deve a sua movimentação,
embora pequena.

Ceiclirou a missa cantada o .iilusUii-
do c iiilcltigcnitc padre João Dilèu, co-
mlj-.iclor do revdmo. padre Mario, au-
xiliado pelo dr. Erotasio Pio Monteiro
da Silva, deixando o padre Dilèu. .110
seio desle povo, vnnr.mcras sympalhias
pcla Hianeza de traio «le que é dotado.
A' noite foram queimadas limlas peças
de fogo artificial pelo conhecido c exi-
mio pyrotcchnico sr. João Joaquim
Gonçalves. Essas festas foram cogao-
minadas festas dos pobres — porque a
honrosa commissão foi composta de
pessoas pobres, (ncciiiiiariamctuc fa-
lando-sc), porém ricas nos demais pon-
tos de vista, pois leve o apoio geral,
som dislincção dc classe. Imaginem os
leitores qtte num agrupamento deduas
mil pessoas, afproximaiin-.cntc, não se
ouviu sequer uma -alteração de voz que
perturbasse a ordem, (isso durante 30
horas, mais ou menos), c sim, notava-
se em cada semtóante, desde a crean-
ça ao ancião, do pobre ao rco. «Io pre-
to ao branco, o prazer, a aelgria c o
ofierecimento de seu concurso para o
que fosse necessário, afim de attgmcti-
(ar o enlliusiasmo e regosijo do .povo.
E' voz tmisona que data <le ha muitos
annos não se faz uma festa neste
log.-.r como as qi-.c acabaram de se fin-
dar; portanto, o povo. compenetrado
dos esforços empregados pela distineta
commissão, cutnprmcnra-a e dá-lhe pa-
rahcns, R' ella composta dos seguintes
cavalheiros; capitão João Rabeca, 1°
procurador; José Z-charias <la Fonseca
Tlarroso, procurador; dr Frotasio Tio
Monteiro da Silva, idcm; Matheus
Monteiro da Silva, idem; José Gonçal-
vis Barbosa, -«dem; José Altivo, idem;
Sebastião Gouvía da Silva, idcm; Vi-
cente Alagga. leiloeiro; José Eugênio
rle Oliveira, secretario, e José Maga-
lliães da Silva, theso-.trciro. As festas
foram fechadas com chave de miro,
havendo um animnd-ssimo sario cm a
cr.sa do sr. José Polvcrari. Santa Bar-
kira do Rio Novo, .—-S—1916.ris observadores.

(R. -1.-iâ)

UMA QUESTÃO DB HOJfORA-

BIOS MÉDICOS

Kecebemoa um exemplair, magnífica-
mente impresso, do luminoso trabalho
apresentado pelo advogado dr. Astol-
pho de Rezende, como pai roí» do sr,
commendador Gregorio Garcia Seabra,
na questão de honorários médicos, que
contra elle move o dr. Mario Salles,
questão essa que tanto interesse tem
dcspcrtajdo «cm nossa ' sdetedade pela
posição dos contendores e sobre a qual
já tivemos ensejo de .publicar uma en-
ti-rát», que um nosso companheiro
teve com o il!u_:re cirurgião, dr. lAu-
gusto Pauluno que operou o menino
Waldemar Sdabra, cuja enfermidade
deu causa a que o dr. Salles quizesse
receber do commendador Seabra uma
somma exorbitante.

Nessas razões, «redigidas em lingua-
gem brilhante e com a competência que
ninguém pôde negar ao illustre advo-
gado que as assigna, estão estudadas
detalhadamente todas as seis testomu-
nhas apresentadas pelo autor, havendo
algumas transcripções dos depoimentos
e chegando á seguinte conclusão:

"Temos assim seis «testemunhas in-
sufficientes para a prova dos factos ai-
legados pelo A.

Que é que allcgou o 'A.? Allcgou
«iu- prestou serviços médicos ao filho
do R„ de zi de abril até 21 de junho
"seguidamente" e depois de 1 de ju-
lho a 30 de agosto de 1915, tambem,
seguidamente, Que esses Bcrviços con-
.i.tiram cm 174 visitas '«d.miiciliariaa,

das quaes 108 de dia, 58 á noite, e
duas operações.

Que provou o A com as suas .eis
testemunhas?

Provou apenas:
Io — Que foi chamado -diversas vezes,
cm abril e principio de maio, á casa
do R.

2o — que fez 20 receitas, sondo 6
aviadas na pharmacia da 1* testemu-
nha, ó rua Conde do Bomfim, e 14
na pharmacia «Moura Brasil. Nenhuma
dellas, porián, no mcz de agosto.

•As receitas distribuem-se assim pelos
diversos mezes: 5 em abril, 8 cm maio,
4 cm junho e 3 cm julho.

«Mas tudo isso está muito longe das
174 visitas que o A, desabusadamente
reclama,"

Analysa cm seguida o dr. Astolpho
de Rezende as testemunhas do seu ,oon-i
stituinte e chega á conclusão de que
ellas só -podem coinpronieltcr o autor.

Prova que não ha nos autos nenhum
documento, papel algum, qualquer coi-
sa, cmfim, cm que o -pedido do A.
possa encontrar apoio.

Mostra quo as causas de honorários
médicos estão sujeitas ás regras dc di-
reito commum, muito conhecidas.

Prova em seguida que o laudo da
maioria dos peritos ('simples avaliado-
res) "é a reprodueção 'textual e ficfl
das próprias palavras do A."

Km seguida diz:
"Mas o laudo é absolutamente im-

presta vel e escandaloso.
Sobretudo, não está feito de accor-

do com a lei. E não está feito de
accordo com a .ei porque os venera-
veis perilos só atlcndcram aqui a dois
elementos: o pedido do A. e a apre-
goruda fortuna do iR. Entenderam que
o E. é um homem rico e o A., sendo
pobre, não havia nral nenhum cm
"subtrair" os 27 contos daquelle para
dar a este. Esla foi, evidentemente, a
"operação" praticada pelos peritos, que
amanhã se poderão cncoulrar cm iden-
tica situação."

Reduz esse laudo a coisa alguma;
trata uma por uma das nllcgaçõc. do
A., .tornando-as claramente nullas, e
termina dizendo que a sentença deve
declarar que:

n) O A. é o causador do dcscnvol-
vimeitto e aggravação da inocstia, dei-
xando, com manifesta negligencia, de
examina, o ipara verificar íi causa das
dores de barriga e desarranjo intesti-
nal que aceusava, c aggravando a sua
culpa com o conselho dado para que
"o seu doente" fosse . para Camba-
qtiira;

1>) O A. c o responsável pela forma-
ção da "íisltíl.", moléstia incurável ou
dc cura iliííicilsma e demorada, infrin-
gindo a expressa rccommcndação do
dr. Augusto 'Patiliiio com o relirar o
apparelho curativo "antes do prazo"
marcado por este;

c) O A. não tomou parle nas «duas
operações senão como um servente
qualquer, exercendo uma funeção que
não exige conhecimentos teriinicos;

d) O A. não púiic competir, em repu-
lação profissional c valor scientifica
com o iliustrado c competente dr. Au-

gusto Paulii-,0 que, além de praticar
era pessoa ns duas operações, fez ao
doente cerca dc 70 visitas com cura-
tivos. E, se o dr. Pauüno por esses
serviços, sem duvida incomparavclnien-,
tc mais valiosos, recebeu a quantia dc
io:ooo!?ooo, immenso absurdo seria
attribuir-se ao A. honorários, quasi de
tres vezes mais vaHosos, quando a ver-
dade é que os serviços do A. são sob
todos os pontos de vista, "inferiores''

aos do dr. Augusto Paulino;
c) O R. tem pago ao dr. Olegario

de Azevedo á razão de eoÇooo, sendo
os seus serviços eguacs e da mesma
natureza que os aliegados pelo A.;

/) Não prevalece a "unica razão"

qttc dictoti a conta do A... "a for-
tuna do Réo", pois sc este critério

prevalecesse, mal estariam 03 homens
ricos; se devem pagar ao medico mais
do que o commum dos mortacs, lógica-
iiienlc teriam dc pagar " tripücadameti-
lc" ao vendeiro, ao padeiro, ao açou-

guciro, •.*¦» coclietro- c «¦ -oáoã ciuâíitos
entrassem em relações com elles, o

preço das suas mercadorias ou dos
seus serviços.

«7) A distancia da, casa «lo A. á do
R. é mínima; é apenas cie 20 minutos
dc bonde.

A despeito disso, o A. dispunha d:
automóvel, posto graíuitainento á sua
disposição pelo R., quando o chamava.

h) O A. ú» useiro c vezeiro cm rc-
clamar judicialmente contas de hono-
rarios "escandalosos". Ahi está, para
exemplo, a conta apresentada ao dr.
Fonseca Hermes, da "grossa quantia"
de iaS:332?ooo; os peritos, seus col-
legas, mas feitos de outra massa que
não os desta causa, arbitraram esses
mesmos honorários na quantia de réis

,*o:.oo$ooo."
Dahi, termina dizendo que o A., pe-

dindo 5co?ooo dc cada visita, em va-
rios dias de tratamento de Waldcmar
e os demais a 3oo$ooo, dá logar á sc-

guinte exclamação:
"Francamente que vale a pena ser

medico do commendador Seabra 111",
com a qual concluo scu bello trabalho.

Gratos pelo exemplar que nos foi
offerecido.

(Transcripto da secção editorial d'^
Noticia, de 6 de agosto corrente.)
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Club dos Democráticos
HOJE # Sabbado, 12 de Agosto % HOJE

Apolheotico e comniemorativo

fandanguassú Jjaite
promovido pelo Grupo do "Braço ó Braço! V

___-_ liomeu.gem A exoelsa Padroeira. Democrática

IM- S. PA OLORU
Excelsa Padroeira da Victoria,
Nossa tmáraculosa Padroeira,
«Rcpousae vossos olhos na "jandeira

(Desta phalange, ó Doce Mãe da Gloria.,

Sede comnosco, ó Virgem milagrosa,
iSêdc sempre comnosco, Mãe -Bemdita!..« )
«Que o nosso coração por vós palpita,
iPulsa por vós cm prece fervorosa!...

Dos altos céos cm _uc moraes, Senhora!..,
Volvei p'ra nós o vosso olhar divino,
pois esse olhar, luzeiro diamantino,
«Nossa energia c orgulho revigora!

lAvé! Tres vezes Avé!..; Virgem Pura,
Eburnea Torre, Flor do, iMysticismo,
Fonte do Amor e Fonte do Lyrismo,
Cheia de Vida e cheia de Doçura!.... ¦

«Hoje, no vosso manto constcllado:
(Recebei nossos beijos, nossos liymnos
E dác-nos sempre, ó Verbo Immactiladd,
A santa luz dos vossos dons divinos...,

E, assim, numa noite dc alegria intensa, de intenso prazer, MOffiA-
TICOS c Dr.MDCIi'.-VTICAS, demonstremos com -actos a essa Dl_bl«Kb.-
ZIVEL CJANALHA do becco sujo que o facto de sermos carnavalescos nao
nos impede, - COMO A ElfcES ACONTECE, - de termos alma c cara-
cter, e dc manteitnos inalterável

A nossa Fé Inquebrantavel

AiSSOOIAOÂO «ÉMfflSlGEÍit"-
DOS EMPREGADOS NO OA*ÉS DO

PORTO DO RIO DE JANEIRO
Assembléa Geral Extraordinária

i* convocação
A Commissãl) Directora, cm cumpri-

mwito ao -resolvido «a Assembléa Geral
Extraordinária hontem realizada, con-
vida 03 Srs. Associados quites e HO
goso de seus direitos para uma <mtr_
Assembhsa Geral Extraordinária (i*
convocação) a se reunir em 14 do cor-
rente, á rua da Saude n. 3, ás 9 ho-
tas, e cm que se deliberará sobre a ai-
teração dos Estatutos.

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 1916
— A Commissão Directora. (4256 J)

UNIÃO SOCIAL
Sü.'-DE: KUA DO HOSPÍCIO, 314

Expediente diário, das u á 1 hora da
tarde

Convido as orphãs filhas de socioí
que coutarem de edade até 13 annos, a
enviarem a «sta secretaria suas peri-
ções, declarando edade, filiação e resi-
dencia, para desse modo serem inclui-
das no sorteio dos donativos annuaes,
a realizar-se 1 17 do andante.

Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1916
— /«Jiló da Costa, secretario. S 4477

EDIÍTES

Gratidão, Alves de _*1t_, t*fte de
Abreu, Natíialitia, SaW*. CSrolina.
Agostinho, S. Rapha.1, S. Miguel,
Boa Vista, Açude, Ferreira de Al-'
meida, Cascatinha, Vista ChiWeia,
Ilha <k> «Ribeiro, Mtrssettia, Gãvtà
Piíquena. travessas: Affonso, Boa
Vista, Morro do Cotromby, Estradas
Nova e Velha da Tijuca c das Fur-
nas.

Junta «de Alistamento e Sorteio
Militar do 16o municipio, Tijuca, 31
de julho de I9I<5. — João Ma.rimia-
no Serra, 2' tenente secretario.—OU'
vrrio M Deus Vieira, major presi-dente.

Ali.10.
RODA DA FORTUNA

São abutres, são milliafres,
Aves de escusa rapina,
«Corja vil que sc aimofina. _
Por nos vêr sempre a subir!.
Orelhudos como cafres,
«E rudes como toupeiras,
iSó sabem fazer asneiras!... .
E' bem triste o seu porvir!,..

©".DES são párias, herejes,
Renegados phariseus,
Que não respeitam a Deus,
iNão têm Pátria, nem Famiüa!....
São negras moscas dos freges,
Vermes nascidos do acaso,
6ão almas de prato razo,
Que causam asco c ".uizilia...

«A EIXES nosso despreze,
Despreze-os tambem o Mundo,
E que do lodo no fundo
Vão esses brutos findar...,
Emquanto d'aniimo acceso,
Nesta alegria que abraza,
lA. gente viva cá em casa,
Em festa, a rir! a cantar!...

E agora, j-S «n aquelles VULG..RISSTMOS PÍRATAS do IBefcco; se
lembraram dc falar no nosso modesto leilão de prendas, cujo produeto foi no
meamo acto da sua realização arrecadado pelos roprescntantesdo Correto da
Manliã e da A Noite, cumpre-nos dizer-lhes que ra em casa nao ha daqnel cs
APACHES que andam de ^^j^J^^mf^^^^
lhetes de beneficio no Municipal, PARA SE ABOIOAREM DEPOIS, COM
OS ".OAlRAiMINGUAZES" DOS BENEEIOIAiDOS..

DIGAM LA' SEM PALANPRORIO
P'R«A ONDE FOI AFINAL
O COBRE DO PRECATÓRIO
MAIS O DO MUNICIEM,.

AoBouvier
Diz o nosso Major Pliarol que faz suas as palavras do srande TRA-

VTATA", dc gloriosa memória, parceiro de Ricot e outros heroes fallecidos:
— "Nüo digacs dos outros o que não queimes que os outros Uttjacs de ti.
''' *É' 

COM ELLES' CHEGA.' pÒÍr' iioiJE.'.'.' poia com a guerra até o
capim encareceu...

Tratemos dc nós, rapazes,
Vamos rir, vamos hrincar...
Da vida as horas fugaze?
E' preciso aproveitar...

Vinde esta noite, contentes,
Encher dc festa o CASTELLO,

. Prestando cultos frementes
*¦ 1A0 Riso á Graça e ao Bello!...

BRACO-FIRME — Secretario

Parn entrar: Dois dedos dc prosa com o
SUGÜRA. ¦ Thcsoureiro

FORMI-IDA MERINO .
O unico exterminador das formigas.

Merino & Maury. rua Ouvidor ti. 163.

Tomai! ngua
-dn-

M o 1 g a ç oDiabéticos!
¦u«90-*Uj* m ¦*

IIYM-ÚL
(Fórmula do especialista dr. I.eonidio

Ribeiro.
Poderoso rczolutivo empregado nas

hydroceles hcniatocclcs, sarcoccles, or-
chites c tumores dc qualquer natureza.
Deposito: rua S. Francisco Xavier, 367.
Teleplione, Vilb, 2286;

-r—> '.-VO ~eZ^CTm-pm
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A melhor e a mais olepnnto dns
preparações do oleo do figado de
1 bacalhau e o
Vinho do Dr Vivien « Fígado!».
O sabor do Vinho Vivien é Iuo

agradável que ató ns próprias
crianças o tomam com gosto.

apMtiS,lliitid'Abbnille,S.\
—K>— mm

Ij. M. O.

Álvaro da Costa Azevedo í emprega-
do na pharmacia da Brigada ™cfyz)

..-—-• I <*WI «*»J—-¦¦—¦¦"

DELMS MATTOS
MAN1CURE

Especialidades em preparos
unhas.

Sete de S"í:eTrbro n. S"l (** 1

pari

 .._, ií- •'---i? £ nTi
iÈiB^iiajiaasi aüssiu-l*»

SE MIE DóE O ESTÔMAGO
BEBA ÁGUA MORNA

Conselho iio um especialista
"Se os dyspepticos e outro3 que sof-

iram de íiatulencia, indigestão, acidez,
calarrho gástrico, etc, tomassem ape
nas uma quarta parte de uma colheri
nha de magnesia .pura bisitrada cm
meirj copo d'agua morna immcdiata-
mente depois da comida, logo perde-
riam a noção de «haverem sido victimas
das enfermidades do estômago, e os
médicos seriam forçados a procurar
doentes cm outro terreno". Explicando
estas phrases, acerescentou o especia-
lisla que a maioria das enfermidades do
estômago se deviam á acidez e á fer-
mentação dos alimentos, combinadas
com a esciesa alimentação de sangue
ao estômago. A água quente serve
como accclerador do sangue e a magne-
sia bistirada neutraliza o ácido e evita
a füíiin-ntação dos alimentos; conse-
guiiilcmentc a combinação das duas «;
de grande cpficaciã e preferível em to-
dos os sentidos ao uso de digestivos
artifioiacs, estimulantes e medicamen-
tos. Ao comprar, na drogaria 011 na
pliarmacja, a* magnesia bistirada, deve-
Se verificar que seja acondicionada em
frasco azul porque assim se conservara
por um espaço de tempo indefinido.

QUINTA REGIÃO MIUTAR
De convocação para o alistamento

militar
VIGÉSIMO MUNICÍPIO — (Deo

doro)
O cidadão Francisco Bueno Taes

Leme, presidente da Junta de Alis-
tamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle teuliam conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os. trabalhos desta junta e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos 110 anno dc
1915 e domiciliados neste municipio,
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno, e, hem
assiim, todos aquelles 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 apresentarem csclarecimen-
tos 011 reclama«;ões a ham dc seus
direitos, afim de que a junta possa
bem orientada ficar da_ verdade c
dar as informações «precisas a escla-
recer o juizo da Junta de 'Revisão,
que tem de apurar este alistamento.

.A junta funocionará cm todos os
dias, no Quartel do commando da 5*
brigada de infanteria, em Deodoro.

E para conhecimento dç todos
manda lavrar o presente edital, por
«nim feito e assignado, rubricado pc-
lo presidente e que será af fixado
junto ao edificio cm que funeciona
esta junta, e piíblicado no Diário
Official, Jornal do Commerdo, O
Pais, Correio da Manhã c O Impar-
ciai.

Capital Federal, 15 de julho de-
1916. — Carlos dc Sousa Reis, 20 te-
nente secretario. — Francisco Bueno
Paes Leme, presidente.

Limites:
«Estrada de Santa Cruz, exclusive

a partir do cruzamento com o rio
Jacaré; seguindo a Estrada da Pe-
nha inclusive até o «bifurcamcilío da
Estrada do Porto de Inhaúma e ca-

'minlio'da Freguezia ;%>elo mesmo ca-
miriho 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
nina linha que, seguindo pelo divisor
das águas da serra da Misericórdia,
vfc cortar a Estrada da Pavuna, na
garganta xntre as estações do Enge-
/nho do ftatto e Vicente de Carva-
Uio; dahi por uma linha subindo ao
alto do morro «do Juramento em
frente ao campo do Dendê; deste
alto continuando a divisória das
águas até o cume da serra conhecida
pelo nome de José 

* 
Maria; deste

cume cm linha recta ao cruzamento
da' rua Iguassú' com a rua:;da Esta-
ção; por esta exclusive até 'á Estrada
dc 'Ferro «Central do Brasil, seguin-
do pelo leito da mesma estrada e ra-
mal de Santa Cruz até á Passagem
do rio Pirapora; dahi cm linha rc-
cta ao principio da Estrada do En-
genho Novo por esta exclusive c Es-
trada do Cabral exclusive até o rio
do mesmo nome; descendo por este
rio, rio Pavuna c rio dc S. João de
Mcrity á bahia de Guanabara; con-
tornando pelo litoral c rio Jacaré e
tcnniinando no cruzamento deste
com a Estrada de Santa Cruz, ponto
inicial.

Confina este districto com os 17°,
19°, 21o e 22o districtos com o Esta-
do do Rio de Janeiro e com a bahia
de Guanabara.
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1DENTADO
A confecção moderna de dentaduras obe.deee a um PROCESSO COMPLETAMEN-
TE_ NOVO. dc íórma a haver jierfeita imi.
tação «Jos dentes naturaes, a''m «Ia bel.
Uí_ soli«l*- e gomnrla do trabalho.ESTE NOVO PROCESSO concorre paraque a pronuncia das palavras seja clarae a mastigação comp.cta. No consulto-no do ESPECIALISTA DR. SILVINOMATTOS, ha uma bella e custosa expo-si.ao de trabalho» dentários cujas expli.cações são dadas na oceasião sem «ie-nliun-, compromisso para o visitante, poisnão se cobrara consultas. Pede-se por-tanto, a todo aquelle t|ue desejar traba-
lhos de tal natureza, o favor dc priineinu
mente vir e.aminnr o SEU SYSTEMA
NOVO DE DENTADURAS, cujos preçoj
estão no alcance de toda a bolsa e cujo
tiícito é deveras agradável.
3 — KUA un.GUAYAXA — »

Canto da rua da Carioca
R 44J*

BANCO LOTERICO
B. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

13« — R. OUVIDOR — 130
São a» casas que offerecem n|

maiores viuitiiirens o garan-tins no Diibllco.

DERAM HONTEM
Antigo.  150 Gallo
Moderno  974 Pavão
Rio  203 Açuia
Salteado....... Vacca
2* pismio .,...,>... 007

056
4- *  831
S, *  057

Cl-NTRO ITUMlXiDE UNIÃO ES
1'IRITA FRANCISCO 1>E PAULA

Domintro, 13 do corrente, palestra
espiritualista pelo irmão l-'Iori,ino do
Espirito Santo, ;is 5 horas da tnrde, se
o lenipn permirtir. Entrada franca, run
Mario Nazarefli, 55, 1'icdade. (R .405

Agavs 749
A Hora 189
A Real 206
garantia 047

S 4266

teS^^SS) BtfâS-^^2.

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

BILHETES DE LOTERIA

| Remettcm-se bilhetes parn ointerior me.lnnto o porto doCorreio. — FRANCISCO & c.Rna Sachet n. 14

UMA CASA FELIZ
lt», RUA DO OUVIDOR, to6Fih»l i praça n de Junho n. 51.— Ri,de JaneiroCOMMISS-KS £ DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Avisoi — Oa prêmio* aSo pajoa nomesmo dia da extracção.

FERNANDES & C*
Teleplione a.osi — Norte

'-?><-.'¦>. W4TRIZ«»«,. j. im 1
"«IK-A .'9 _i-.ijiN,'!'-. vitim

í FORTUNA MAI5V* ,.«.,.,. ..^í
) ,R*PID* 

-*A6«':'í* 
UB»*»ts-ll-*-i.'»)l8H1 tOTERIAS E ! WlOí.-tWíi".».'.'-',

Ot-FERECtMílORtSll «KTÒmHfc.UHCIO'
{ vVANTACiENS 1 RUAooÒliviOOR.IW j
\SAÒ PUBLlCOy.-lV.«Pi*M»Wy'0~i*.b*>j

PROTECTORA

CLUB DOS DEMOCRÁTICOS
Chamo a âttenção dos srs. Sócios

nue se acham incursos nas penas do
ART. .,. alíneas "E" e "F" do ART.
12 c PARAGRAPHO -° do ART. 13, do
CAPITULO V dos nossos Estatutos;

Castcllo, 7 de Aposto de 1016. Fer-
nando Lacerda, 1" Thcsc.-.iieiro.

LVCEU LTTTERAltlO POR-
TUGUEZ

ASSEMBLE'A GERAL ORDINÁRIA
1" convocação

São convidados, na forma do art. 5°.
p.irngrnplios Io, 3" e 6o e art. 55 dos
estatutos, a se reunirem cm assemlika
geral ordinária, no <íia iS do corrente,
ás 8 horas da noite, todos os srs. so-
cios para apresentação de contas, sua
approvação e eleição da nova dire-
ctoria.

Rio de Janeiro, o de "go-to tie toiG.
— O secretario, Frcncisco Joaquim Pe-
reira Searcs.

FEDERAÇÃO MARÍTIMA 15I1A-
SILEIRA

ASSEMBLE'A GERAL
De ordem do sr. presidente, convido

aos srs. federados a comparecerem
assembléa geral de npprovr.ção dos Es-
tatutos, a rc.ilizar-sc na sede da Asso-
ciação dos Marinheiros c Remadores, il
rua Conselheiro Zacharias n. 66, no dia
1* do corrente, ás 10 horas.

O 1" secretario. /. /. Atlianasiò,

UNIÃO RENEFICEXTFj dos
MILHARES

RUA DA QUITANDA N. 165
Assembléa geral extraordinária para

tratar dc interesses sociaes, resolvendo
com qualquer numero, no dia 14 do
corrente, ás 16 J |_ horas. — A üirc-
ctoria. (R 43S7

SrjOTCATO PROFISSIONAL e
COOPERATIVA DE CONSUMO
JJUS OPERÁRIOS DO ARSE-
NAL DE GUERRA DO RIO DE
JANEIRO

KUA BELLA DE S. JOÃO N. 1S5
São Christovão

Sabbado, 12 do corrente, feri logar
a 3* convocação de assembléa geral,
com a presença do professor sr. Saran-
dy Raposo, ás 19 horas, em continua-
ção á ultima reunião cífccluada. Or-
dem do dia — 1" parte: continuação da
discussão dos 'Estatutos. 2" parte: tra-
balhos preparatórios para o lançamen-
to da Cooperativa de Credito. 3* par-
le: neto addicional para a revisão da
relação de sócios. — O secretario,
iV.«o Freire de SaiifAr.na. (J 451.1

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO Cb.M.MEI~CIO DO RIO

DE JANEIRO
Assembléa Geral Extraordinária

Em Continuação
A Mesa acclainada para dirigir os

trabalhos da Assembléa Geral Extraor-
dinaria (2" Convocação) «.ue se reali-
zou hontem, o. de accordo com a sua
deliberação, convida os srs. Associa-
dos quites c no gozo de seus direitos,
a sc reunirem novamente, segunda-feira,
14 do corrente, ás S horas da noite, no
mesmo local, para, cm continuação da
ii'tsina Assembléa, tratarem de assum-
ptos de interesses sociaes.

Rio «Ie Janeiro. 10 de agosto de
r«j_6.—Domingos Ribeira, pre-ideníe.

(42SS J)

OLUB MILITAR
1* Convocação

Solicitada por mais «le duzentos so-
cios, haverá sessão de asscmblca geral,
ás 20 horas dc 12 do corrente mez.

Não completo o numero legal, terá
logar a 16, dc accordo com o art. 49
dos Estatutos,

Rio, 9 dc agosto de 1916. .-« i» te-
nente Isattro Rcgttcra, i- secretario.

QUINTA REGIÃO MILITAR
16o MUNICÍPIO - TIJUCA

t ditai de convocação _ para o alista-
mento militar

O major Olivcrio de Deus Vieira,
.•residente da Junta -de Alistamento
! Sorteio Militar, de accordo com a
tommtinicação do sr. coronel presi-
dente da Junta _e Revisão, em vir-
tuile de autorização <lo sr. general
ministro da Guerra ao sr. general
cointnandatite tia 5" região e 3* di-
visão, faz publico o edital publicado
no Diário Official n. 16S, ile 19 do
fluente, á pagina 8.198, deste tcôr: _"Faz saber aos que o presente edi-
tal lerdm ou delle tenham conheci-
mento qtte, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta Junta, e,
portanto, convida a todos os jovens
dc 20 annos completos no antro -de
1915 e domiciliados neste município
a virem se inscrever até o dia 14 de
setembro do -corrente anno, e, bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares como
determina o regulamento para a exe-
ctição da lei do alistamento militar.

Convoca tambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimentos
ott reclamações a bem dc seus direi-
tos, afim de que n Junta nossa liem
orientada ficar da verdade e dar as
informações precisas a esclarecer o
juizo da Junta de Revisão que tem
de apurar este alistamento.

A Junta fimccionará em toejos os
dias, «das n ás 15 horas, «na sede da
aRcticia da Prefeitura Municipal do
tü° districto. E para conhecimento
de todos manda lavrar o presente
edital, por mim feito c assignado,
rubricado pelo presidente, e que será
lixado junto ao edifício em que fun-
cciona esta Junta, á rua Pinto Fi-
gueirodo n. 11, c publicado no Dia-
rio Official.

Capital Federal. 15 de julho de
1916. — Abcikrd Gomes de Almeida
Fcijó, secretario. — M. Lavrador Pi-
lho, presidente."

As ruas e praças que fazem parte
deste municipio militar:

Ruas de S. Francisco Xavier até
a esquina da rua Barão de Mesquita,
Pereira de Siqueira, Club Athlctk»,
Alzira Brandão, Visconde dc Figuci-
redo, Barão -de Amazonas, Salgado
Zenha, Prolongamento da Mariz e
Barros. Conde de Bomfim, Pareto,
Pir.itinim c praça lida, Aguiar, Fe-
lix da Cunha, Valparaiso, Dr. Rego
Lopes, Araujos, Santo Henrique,
General Roca, Bom Pastor, Des-
emibargador Izidro, Barão de Piras-
siuiimga, Silva Guimarães, Barão de
Pillar, praça Saenz Pena, morro do
Trapichciro, travessas Araujos, Bam-
bina, Soares da Costa, Magalhães, D.
Matliiláe, Becco Dchoiil, ruas Major
Ávila, Pinto dc Figueiredo^ Antônio
dos Santos, Dr. José Hygino, Ita-
curussá, General Andrade Neves,
Delphina, Visconde de Cabo Frio,
Urugiuay, Pinto Guedes, Vinte e Oito
dc Setembro, Garibal.li, Rademaker.
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Americana

ormicida
«BRAZILEIRO»

o terror das
formigas

Fedidos a
üves MagaMos & C.

91, S. Pedro

SIM!..;

640
mo-ii-s-wi6 S «78

A Fidelidade
420

Rio- 11-8-916 J .533

A Universal
OBl

Rio, 11-8-916. í 4548

A Cruzeiro
281

Rio, 31-8-916. J 4508

A SOEâL
18Ò

Rio-U*-8-916 J 4509

I. AMERICANA
331

RIO-U-8-916 J 4531

A Garantia Feâeral
518

Rio, 11-8-916 4553

Propaganda
566

Rio -11-8-910. J 1531

Resultado de hontem.'

Anligo. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

Veado
Cavallo
Avestruz
Veado

Variantes
9S-5G—23-69

Rio, ll-s - 916 J 4531;

Águia de .Ouro
C 733 -
li-t,-4-3

Hio—11—8-916

Caridade
918

J 4415

Fluminense
3163

J 1516

Mas I.a-
banca & 0.
sSo os que
tôm pagomais prêmios o quo mais vanta-

gens offerecem a seus fregue-
zes Largo de S. Francisco de
Paula, 3G. A casa mais antiga
neste gênero.

esc rTptTrTo
Aluga-se um, grande, e-ccellente, liy,

gienico, arejado, com s.-ilss de espera
ti telephone, por módico preço; na rua
Urugiiaj-ana n. 3, sobrado, lado da
sombra. ;, i_ 4.-_

iVIAS URINARIAS
Syphilis o molcatins do

sonhorfis

DB. CAETANO JOVINE
Formado nela Fnculdnde de

Medicina dn Nápoles o linbilt*
tado por títulos da do Iiio de
.Janeiro.

Cura especial e rnpida de ei-
treiiamsntos urethra-' (aem opura-
.fio), Ronorrhéaa chronicaa, cyati-
tes .hydroceles .tumores, impoten-
cia. Consultas das 15 is 11 e das a
As 5. Tiiirgo da Cariocn 10, sob.

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros «lí
tratamento. Optimos aposentos rica-
mente mobilados de novo. AoccsjorM
ventiladores e cozinha de 1- ordem.

End. Telczr. "Grandhotel",

TINTURARIA

A lEMUHtt
CONDUCÇÃO GRÁTIS — Chamados!

Telephone, j Central n, 4.305 — Especial^
dado cm limpe?:-', chíniicn a secco. l.ava-sí
e tinge-se nw-kuer tecido, por mais fina

3ue 
seja. Lavam-se c passam-se rou pai

e casimira em dia c meio. Eulrcgam-si
roupas dc casimira de limpar c passar
em 2 Iioras. L-avain-se roupas ;!e senhora^
por mais finas qtie sejam. Limpam-Se .
ungem-se luvas, plumas, boas aiifrcttcs c
chapéos de homem. Exccuta-*e tudo com
perfeição e a pra;_5 módicos. Rua Sena*
dor Dantas n. ?.«;. (4558)

Da GO-ÍORRHÊA CHRONICA ou
RECENTE, etn poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem dór, garante-se s
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 e 914. Vnccitia. de Wright,
Assenihléa, -4, das 8 ás »i e 12 ás 18.
SERVIÇO NOCTURNO. 8 ús 10—
— Dr. 1'cdro .Magalhães. R 8541

GOHORRHEAS
cura infallivel em j diaa. sem
ardor, usando "Gonorrhol". Ga*
rante-se a cura completa cora
um só fiaGco. Vidro, "$«ioo, pelo
Correio S$5oo. Deposito gfríl:
Pharmacia Tavares, praça Tira- jdentes. 62 — llio de Janeiro.

__*****"___£""®mtwa£aBg3ã£!3.

BOLSA LOTERICA
QUEREIS TRAVAR RELAÇÕES

COM A FORTUNA ? 
'

Comorae bilhetes na BOLSA LO-
TEIUCA. Avenida Rio Branco
1.2, esntiina da rna dn Assembléa

Lá eneontrarcls a renlizncfio do
vospo ideal.

Dinhr-irn 
_ -"n^-esta-e sob hypo-

quer quantia, a juros c condições nue sa
tratarem; nu Theophilo Oltoni n, 81, -,•
atilar, fundos. (S62 S) S

0303

^arianies
RlO-ll-8

-05-1.8-
-916

-49
i «18

ENGENHO NOVO
Vcndc-se um lionilo predio nOvo, coi>

strucção solida, com «lois parimentos,
com a(.ua c luz clcclrica, no centro ri*
Irrreno próprio, todo cercado, com ho-
nito pomar c jardim, logar saluhre,
bonde A porta, rara tralar e mais in-
formações com Nascimento & 1*oiiIcj,
nraça da Republica 199. 4..K1 J
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[TERRENOS A PRESTAÇÕES
' 

NA ESTAÇÃO BA PRATA
/ V«nd«-ft grandt iria dt terrtso di-
vldldot cm lotai d* tom por sota d*
iundoi » stquenii preitaçOti mtnuii
de (ioíooo), logar aalubre, eom pouca
díiti-cia dt «itacao dl Alfrtdo Maia
(Unha Auxiliar). Pr-ço de pamgtm
_\ ida • volta i»oooj a*, ida «volta»,

Íjoo* 
Trata-ie com a proprietária, -a.

laurlcia Borf«s dt Ma-edo, ni m»*1.*
«¦ita-io. J *__*¦

ICARAHY
ó Vende-se uni lerreno, junto á praia.
Trata-se -"na avenida Gon.es FVeire
n, 55, sobrado. ________

VITRINE
Vende-se uma, para centro, no Ba-

jar Internacional, largo da Carioca nu-

«jeros ifi e 18. ° 44«»

MACHINA DE ESCREVER
Compra-se, em segunda mSo, em-

tora bastante usada, mas que esteja
em perfe-to estudo. Prefere-se UN-
DHfcWOOD ou REMINGTON, ou se-

•melhat-te. Preço módico. «Informações

»o dr. Rocha, rua Carioca 16, 1° an-
¦_ar, da 1 is 5 tonas.

_ AOS MÉDICOS
Bem montado consultório medico,

oom m-òhinas electricas, instrumentos
iorrurgicos, etc., muito conhecido, posto

«o centro da cidade e que di cinco a
ttte contos de réis por mer, cede-se,
por ter o dono que volta/r para Eu-
ropfl. Unica oceasião para medico re-
oam-form-do. Cartas no escriptorio
deste jornal ás iniciaes V. S. J 4457

CURA TUBERCULOSE

EU CURO A HÉRNIA
Eíorevnin pediu.-, a Amostra Ora-

tnlta de mou Tratamento, um
exemplar de meu livro o mais do-

talhes sobre a minlia

Garantia
DE

500,000 Réis.
uto não é tuna iffirmacão inienuta de

um indivíduo irresponsável, E' um facto
«tuolutamente verdadeiro, o qual teri. apoia-
do com goito por milhares de indivíduos
curados nio aó cm Inglaterra como tam-
bem «n todo o mundo. Quando digo curar,
nio quero aimplesmente sionificar que tor-
neço uma funda, almofada ou qualquer ou-
tro appareltio que os pacientes terão -e
usar continuadamente e somente com o
fim de conservar a hérnia no seu logar.
Eu quero explicar que o meu syatema per-
mitto a hérnia abandonar tâo incommodos
e irritantes apparelhoa e converte a parte
herniada tão boa e tio forte como antes
de oceorrer a hérnia,

AOS PI

O VINHO REVEIIa
Drogaria Rodrigues

S 4475

A celebre cartomante
Mme. Maria

oniiicipa a iodos os «eus clientes que ga-
cante todos os seus trabalhos por mais
diiffí-eif. que a.jam e só acceita a sua re-
muneraç.o, depois delles prompto-; aqui
o&o se engana a humanidade. Tambem sc
•trata de qualquer doença, pelas «ciências
occultas, aem que aeja preciso tomar be-
foragem; rua visconde de Itauna n. an,
•obrado. (J 419-')

EM QUE MEZ NASCEU V, ?
Compre o livrinho correspondente a

tsse mez e ficará admirado de encon-
trar fielmente descriptos os seus ta-
lentos, qualidades e defeitos; lerá
fçualmente os conselhos que lhe con-
vem seguir particularmente afim de al-
cançar, com segurança, o suecesso na
sua vida. Pelo correio, i$ooo. Ia. N.
Miscou, Ouvidor, 58. (J 1339

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas e prcmiadai com mada-
lba dt ouro. Curam: priiSo de ventre,
dores de cabeça, vomitou, doenças do
fígado, rins e rfuumatiimo. NSo pro-
duzem colic-.s. Fraco, i$soo.

Depoaltoa: Drogaria Pacheco, rua dos
Andradas 45; a tua Stte de Setembro
ns 81 e 0.9, i° dt Marco 10 e Atsem-
bléa 34.- Fabrica: Pharmacia Santos
Silva, ma Dr. Ariatides Lobo n. êiq.
Telcplione n. 1.400. Villa. 3058

Pharmacia e drogaria
Vende-se, em um dos melhores pon-

los do centro da cidade, com optimo
toriiimento, e as formulas da casa, to-
das Ji bem conhecidas. Condições e
motivos se dirá aos pretendentes; tra-
ta-se oom o sr. Calv.o, rua Uruguaya-
oa, 119, pharmacia. S. 3*57.

TERRA NOVA
Vendem-se dois cachorros e uma cá-

delia, com dois mezes de tdade; rua
do Cattete n. 104, 1* andar.

Modlsta de chapéos
Attende a chamados a domicílios

para leccionar; recados por escripto á
rua Navarro n. iai.
»!_.. 1 . - .- 1..1 " ¦ ¦¦ -.-..--.¦— ¦ -a.—.

V. Ex. nio quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
B' o que pôde «onseguir facilmente,

for aluguel menial t módico, todoa 01
moveis; rua do Riachuelo n. 7. Con
frogreaio.

I Ia Ouft J^ J
I fl_jfl
I Hérnia. _t__gRÇ|lW
I un° _____M Mtík
I a?atuiu. wÊMyÊygflM
^___________JQ>—^•^_^^T_v[í i* J_l _P-^_7_d

O meu livro, uma cópia do qual envia-
rei a v. 1., com o maior gosto, explica
claramente como v. s. pôde eurar-ie a ai
próprio por este aystema, sem dor alguma
nem incomniodo. 'Eu mesmo descobri este
aystema depois de ter soffrido bastantes
annos de uma hérnia dupla, a qual, diziam
os médicos, era incurável. Curei-me e Jul-
guei-ie no dever de dor ao mundo inteiro
o beneficio da minha descoberta, rcsultan-
do que ha muitos annos que estou curando
hérnias em todas as partes do mundo.

V. s. úiteressar-se-i, provavelmente, em
recebendo com o livro gratuito e amostra
de meu Tratamento, d.fierentes attestados
assignados por uns «poucos doa muitos pa*
cientes curados. Nâo perca tempo nem di-
nheiro em procurar obter em outra parte
o que o meu tratamento offerece, pois ,6
soffrerá contratempos e decepções.

Tome uma penna e encha o coupon que
está ao fundo deste annuncio, queira en-
vÍar-m'o pelo correio, e o meu livro, a.
cópia da minha Garantia, amostra de meu
tratamento e outros detalhes nue v. s. ne-
cessite serão enviados tm med ia tam ente. ¦

Queiram fazer o favor de nJo enviar
dinheiro. V. s. poderá escrever-me em qual-
quer língua, como portuguez, hespanhol,
francez, allcmão ou inglez, o que seri per-
feitamente coinprehendido.

COUPON PARA AMOSTRA
GRATUITA

Dr. Wm. S. RIOB (8 288.1.
8 «6 9, Stoiiocuttci- Street, Lon-
(Ires. B. O.. Inulatorro.

Amiso e sr.i — Queira enviar-me gra-
tuitamente a informação e «mostra gra-
tuita para eu poder curar a minha her-
nia.
INolme 

Direcção

(S a**)

SUOR FÉTIDO
dos pés e dos sovacos, catinga, frieiras,
comichões, etc, desappat-ecem rápida-
mente com o uso do "Suorol". Preço
3$, pelo Correio, 2*500. Vende-se em
todas as drogarias, perfumarias, phar-
macias e a rua Uruguayana n. 66. Pe-
restrello 4 Filho e Avenida Passos 106.

A 1783

Callos Descascam-se
Como Uma Casca

De Banana
O Maravilho-o e Simples "Geli-It"

Nunca Falha em Remover Qualquer
Callo Com a Maior Facilidade.

Se tendes soffrido ha annos, com
um callo por cima do outro, pro-curando acabal-os por meio do un-
suontos quo Irritam a pelle, do

^^^~^m*mm^m%W

Para alcançar bom preço é indispensável
perfeito benefieso, que só se consegue

com a machina "AMARAL"
A machina «AMARAL" já está com seu credito consagra*

do por cerca de 700 machinas installadas em todo o paiz onde
se produz cate.

Simplicidade, economia de custo, de força, de custeio, deespaço e de installaçâo.
Separação e catação tão perfeitas como nenhuma outra

o consegue.
Antes do apparecimento da machina "AMARAL" as instai-

lações custavam dezenas de contes de réis, de modo que só
eram accessiveis aos lavradores de vastos recursos. Dois gran-des, inapreciaveis benefícios ella veio pois prestar á nossa la-voura de café: - baratear as installações e aperfeiçoar obeneficio. As imitações que têm apparecido só conseguem flr-mar-lhe cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos otypo 1 para 200 arrobas, e o typo 2 para 400.

Catálogos, preços e informações com os fabricantes:

Companhia Industrial "MARTINS BARROS"

-A.
FllilW

AVISOS MARÍTIMOS

109 Rua Marechal Floriano, 109
Canto da Avenida Passos

Ultimas
Novidades

Em Calçados
Finos

Para Homens,
Senhoras

e Creanças

————————TrrT_TTnTi_rT«M-W-rifM-nrTiir-r ¦ ¦ i j_

16$000 18$ e *o$, borzeguins dc
casimira e peliica envet*-

jiizada, artigos finos e da moda.

Offloinas Endereço telegraphico

Roa Lopes Vieira .1 "Propir" Rua da Boa Vista 46
Escriptorios

Telephone n. 1180

S. PAULO
Caixa n. 6

GRANDE HOTEL MILANO
Dirigido por Dario Del Paula. Ele

gantemente mobilado. Cozinha italiana
e franceza. Acceitam pensionistas avul-
•o» a Ia carte. Avenida Comes Freire,
7, teleph. .-.«-o. Central. S íij

PENSÃO ENGLISH HOTEL
Para familias e cavalheiros de trata-

mento, tem todo conforto, grande cha-
cara, preço muito reduzido, tudo recon-
itruido de novo, rua do Cattete n. 176,
telephone 2.008. R 503

ESCRIPTORIO DESDE 50$000
Alugam-se excellentcs escriptorios no

predio n. 30 da ma Gonçalves Dias
(ha serviço de elevador c luz electrica),
Trata-se no quinto andar, com Mme.
Boisson. S. 3260.

16S000 e l8*000 ~ Sapatos de pel-"^ Hca 
envernizada e magis,

com 2 e 3 fivelinhas ao lado.

18S000 e, 20??í° - 0hiçs ?apat0*dc peliica envernizada com
uma fivelinha no peito do pé c salto
IalÚZ XV.

QÜiOftO ia$ e l2$ Sai,a|os áe vel,u*
pé ou pulseira, artigo moderno, custam
-as outras casas 15$ c i6$ooo.

GONORRH £'A
WWÊ -MB B mWtmmW _, Blenorrhttgla ou qunlquer corrimento da urethra, cura radical era i a 8
^AM Bf __-_-___UI ,,, Com a n}aravill'0-a injecção secoativa e cápsulas 404. Quando tudo

¦ '^^mmW 
wnrmfwm faina*', este extraordinário preparado sempre triumpliara. O unico allivio^^^^T ^LmmW f^*W^F da mocidade! I-.xpei-imentae e verois o eífeito assombroso! Nio ha go-^^ ,, ¦¦—¦¦...' . ^™ norrhéa que resista a esta prodigiosa descoberta.

„„„„„ -u.„IaT0,a re«*.l.sta(l!» . _;-.-'. ,. . Vende-se na Drogaria Granado á Rua 1. de Marco 14 -18 e nas prin-cipaes pharmacias e drogarias dosta cidade e de todo o Brazil. -..-_•_

MALAS
Artigo solido, elegante e baratis-

limo, ió na A Mala Chinesa. Rua La-
vradio 61.

REMÉDIO EFFICAZ
SÉM DROGAS

Hotel Miramar e Babylonia
r^KÜ.VjTO

Nova gerencia. — __m trinta
dias de permanência neste ho-
tel, pela sua maravilhosa situa-
çao, curam-se .as seguintes
moléstias : - HYPOCONDR1A,
CHLOROSE, NEURAS TI«N1A
e NOSTALGIA. Asseguram as

sumidades médicas; rua
Gustavo Sampaio ns. 64 a 60.
Rio de Janeiro. Telephone n.
972, Sul, -7 minutos da cidade.
Por automóvel 15. J 1342

Vcndc-se 11111 qtiasi novo por preço ba-
ralissinio. Ver e tratar no largo de
Bemfíca n. 6.

ICARAHY
Vende-ie nesse aprasivel bairro da

fiiinha cidade de Nictheroy. os seguin-
tts terrenos, bem próximos da praia:

1 terreno, próprio, situado a rua Ma-
liz e Barros, esquina da rua Vcra-Cruz,
medindo por aquella rua *8m,4o de fren-
te e por esla 33m,53, tambem de frente;

i dito, idem, situado á mesma rua'.cima 
(Mariz e Barros), medindo i*m.

de frente por 33tn,53 de fundos.
Trata-se na rua do Rosário 62, com

Por;***, das 1* ás choras. (B4184)

üliotlieca de Obras Celebres
Vend«-!e trna coll«cç-o de livros,

«enijilíia. inteiramente nova e de quali-
«lade superior, por soojooo. E' «nca-
«lernada em Ro.-cburgh. Cuitou 450^000,
Propoitoi por carta a Antônio, poitl
«ttant» do Correio da Manhã.

AGENTES
Tara vender um artigo de primeira

crd&m precisa-se de agentes activos
«m todos os pontos da Republica. Lu-
tros certos de (o a 80 por cento.
Cartas a Antônio M. de Souza, La-
•fayette — Minas. 130 J

ARMAZEM
Aluga-se o grando armazém da rua

do Acre 92, para qualquer negocio.
Trata-sc na rua da Candelária n. 4,
com Alfredo Osório, 368- J

LEITE DE MAMÃO
Compra-se qualquer quantidade, á

rv,.. Kcal Grandeza, 115. (R. 341.')

ELIXIR CASTILHO
Cura rsdieal de syphilis, rheumatis-

rr.o, gonorrhía. cancros, c de todas as
moléstias do vicio do sangue, como sc
prova com centenas de curados; ven-
áe-se «ni todas as piiarmaeia-; e dro-
farias, « A rua S. Pedro 128. Areai 1.

(J 6068)

AOS DOF.N riíS DO ESTÔMAGO
Que nos mandarem o seu endereço,

ÍUOmpanbado de um sello de ioo réis
para -a resposta, indicaremos, gratuita-
mente, o unico n-.rio para obterem uma
cura verdadeira c radical.

Cartas á redacção d'-l Abelha.
Vilia Nepoinuccno — Minas.

Até ai de j'nnho.
J 8861

Vem daprcua, José, a »è eomo lao fácil •
mur-vilboiaments Gett-It' removo

un ollol"
cintas que pegam noa meias, ou
ataduras e emplastros quo fazem
um embrulho doa pêg, usando na-
valhas e tesouras, entilo experi- !
mental "Gets-It" apenas uma vez
e verels como o callo descascara,"como uma casca do banana." B'
simplcmento maravilhoso. "Gets-
It" 6 o novo meio para remover
callos sem dir, e applicado em dois
secundos, nunca doe nem Irrita a
pelle. Nada para fazor pressüo
sobre o callo. Nunca falha. "Gets-
It" é a, maior cura para callos con-
hocida. MIlhBes do frascos do"Gets-It" sfio vendidos annualmente.
Abandone os velhos remédios e pelo
menos uma vez experimento "Gets-
It." Para callos, verrugrus o cal-
losiiliuU-s. _ . _

Fabricado por B. Lawronce & Co.,
Chicago, Illinois, U. S. A. A' venda
om todas as drogarias e Phar-
maclaSi

GRANADO & O. — Rio do Jnnoiio

Grande Hotel Bibiano
CIDADE DE AGÜAS VIRTUOSAS

Presciliana da R. F. e Silva
Esta bem montado estabeleci-

mento, situado em uma das princi-
paes o mais aprasivt*,.ruas da loca-
lidado, est-l em condições do receber
as Exmas familias e senhores queneceísitarem de uso das ftguas de
Lumbary, dispondo para isso do um
pessoal grande e habilitado.

sul d¥"minas

COMPRA-SE
dentes de dentaduras velhas e todo
apparclho de boca em ouro e platina,
qualquer porção, paca-sc bem; Avenida
Central 138, i° andar, com o sr. San-
tiago. (nío J)

ATTENÇÃO
Vende-sc unia boa pensão, muito

afreguczaín, pessoal de Minas; está
cheia de pensionistas. Negocio decidi-
do. Informação com o sr. Tinoco
(café).

MMIIMEíffiiMililiElHiiliíEíi; iniEill!-!

esM da
ll!IB!ii:!a:i!!Hiil:l_1l!!!l_í!IH!ii:!_lii;i_l!!!:!_!!l!;il!II!lil_|!llill!!l

Adquirida ou hereditária «m todas as suas manifestações. Mieumatismo, Hmoléstias da pelle, Feridas na bocea, nariz e Barganta, Eciemas, Darthroí, fuFurmiculoa, dores musculares. Inílammação das gUndulas, Latejamento das ar- |sterias, Dores nos osso*;, dores de cabeça. Ulccitas, Tumnref, M-nnchis da gpelle t todas as doenças resultantes de impurezas do Sanj/ue, se co-íegue a
com H

I r_*T^:i-__TYi__ I
Licor Vegetal Bi-iccSado |

9 O mais poderoso anlisypliiliiico — Q mais enérgico dtpuralivo. Approvado H
_ pela D. G. de Saude Publica e registrado na Junta Commercial. O LUETYL a
_ possue um valor therapeutico e scientilico incontestável, comprovado com uma I
g infinidade de attestados médicos e de pessoas que com elle se curaram depois j§
H de já estarem aem esperança de obter a cura. Este prodigioso remédio é al

salvação dos syphiliticos desenganados. Cura a doença, purifica o Sangue e ior- jgWk talece o organismo. O LUETYL é de palladar agraaaoilissimo, toma-se ás re- S
B feições, nio tem dieta e nao produz Estomatites, enterites, míoestar, etc. '_
m como muitos de seus similares. Tomae LUETYL o UNICO que com UM I
p VIDRO faz desapparecer as manifestações da Sypliilis e as doenças do Sangue. B
jS Encontra-se em todas «3 Pliarmacias • Droenrlas do Brasil. Preço 5$ooo, PFabricante: Phc.-Chimico, ÁLVARO VARGES |

Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. I

A'S SENHORAS E
A Casa David Ferro
á Rna 7 de Setembro 124

Recebeu as mais Iin-
dus bolsas de couro ç
seda.

434

LUSTRE PARA ENGOMMADOS
O "Brilho M.-iríco" communica um

extraordinário lustre a camisas, punhos,
collarinhos c a qualquer peça de roupa,
Endurece e prolonga a duração dos tc-
cidos.

Vidro i$ooo. Pelo Correio, **ooo.
Na "A' Garrafa Grande", rua Uru-
guayana, 66. A i;f'i

SELLOS 00 BRASIL
Compram-sc por 50 mil réis os tres

de "Olho de Boi", sendo muito per-
feitos, e por I5o$ooo a série dos inda-
nados. Santos Leitão «S* Comp,, rua
Primeiro de Março n, 39. S. -,'á.

GRAVIDEZ
Medicamento radical, unico existente

para uso externo, que evita sem o mc-nor inconveniente. Pedir detalhes com-
pletos á Caixa postal n. r.724. Rio.

(J 5Ô33

SALA MOBILADA
Aluga-se uma esplendida sala e um

quarto, com 011 sem pensão, em casa
de familia. ú rua do Rezende 73.

CR. 3-1*0)

Quando faço compras, nao es-
queço offlii
lil

85*500 IC$C0° e i*$ooo, sapatos de
? ww verniz, para senhoras, ar-

tigo moderno, entrada baixa ou com
tiras no peito do pé, saltos dc couro ou
alto.

5S000 e 6$ — Sapatos de lona bran-
«/ipvvv <,.,_ sa](0S baixos ou altos,
com tiras uo peito do pé, para senho-
ras.

15$, 18$00CT5'SsnScanord;
fantasia, artigo fino t moderno pari
homens.

JftfjflAA Borzeguins de uezerro, preto,¦UtpiM/V artigo forte, próprio para
colleeio. de 27 a 33.

m... . m—j

_*8000 e 2$-00 — Cliinellos de be-
¦"t""" zerrinlio, belhotina ou ama-
rellos, a ponto, muito fortes.

O Oflrt sapatos, com saltos brancos,
_..«-VV amareijo3 0ll envernizados,
de 17 a «7.

AlaPEROATAS
De 17 a 27 3$500" 28 a 33 4S000" 33 a 40 5$500

Para o Interior, mais l.SOOO o pnr

Ultima» novidades em sapatos par»
senhoras.'

PRAÇA DAS MARINHAS
ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO

LINHA DO NORTE
o paquete;

Maranhão
Sairá quarta-feira, 16 do cor-

rente, áa 1* horas, para Vi-
ctoria, Bahia, Maceió, Recife, Ca-'
bedello, Natal, Ceará, Tutoya,
•Maranhão, Parintins, Pará, à>an-
tarem, Óbidos, Itacoatiára c Ma-
náos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETEMinas Geraes

Sairá no dia 29 do correnle, ás
14 horas, para Nova York, esca-
lando na Bahia, Recife, Pará e
San Juan.

AVISO: — As pessoas quo queiramtes levar ou receber passageiro-. *
de ingresso ua secção do Ti-nfeco

LINHA DE LAGUNA
O PAQUETE

MAYRINK
Sairá terça-feira, 5 de setem-

bro, ás 20 horas, para Dois Rios,
Angra dos Reis, Paraty, Ubatuba,
Caraguatatuba, Villa Bella, São
Sebastião, Santos, Cananéa, Igua-
pc, Paranaguá, São Francisco,
Itajahy, Florianópolis e I.aguna.

LINHA dT~SERGIPE
O PAQUETE

OYAPOCR
Sairá quinta-feira, 17 do cor-
rente, ás 15 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas. P.
Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju,

Penedo. Maceió e Recife.
... ir li bordo dos naoue-
deverfio solicitar cartôos

fl

PENSÃO TORINO
Boa pensão, variada e farta, tempero

para todos os paladares, fornece-se
para fora ás exmas. familias. Preço
módico; á rua do C_ttett n. 104, »o-
brado.

0 segredo do bom paladar
Descobre, quem comprar unia pancll»

de pedra "Mineira" á venda no antign
Bazar Villaça", á rna Frei Caneca 126.
Louças e trens de cozinha por menos
30 "|° que em outra casa. R 441)

U AMfflMllii

CAPILINA
OURA

- COTÍSTIPAÇOES -
INFLÜENZA, TOSSES, ETC.

A 997

A CASA LUCAS AO PUBLICO
Cremos de nosso dever prevenir os eon-

sumidores nue «m virtude do c.-tito alcan-
çado pela nciM

£ /1 1.___

tim apparscldo i renfla por preços mau
vantajosos numerosas imtt**ç-5«s qu«, embora
tenliam um brilho parecido, «un Intensidade
apparente desapparcce rapidamente, sendo o
seu comamo egual ao dc qualquer outra
lâmpada de filamento de melai.

Por isso, quem desejar uma lâmpada de
i|j "watt", deve comprar comente em casa
de Ioda garantia ou constatando ante os
apparelhoa a economia rea! da lâmpada que
lhe offereçam. — Avenida Pílioi, 36 t 38—
LUCAS & C.

poise o unico preparado com o
qual consegui ter cabello e n„o
ter caspa.

N&o acceitem outro em sub-
stituição; exijam o dc OLIVIER,
que terüo resultado seguro.

GQNOI 181

"GLU8 PARISIENSE"
Avisa-se •,¦.•¦* t-travimi-EC *

_cta de matricula 11. 11.287. .
Rio. so agosto 0:6. J

Garage - Gocíieira - Fabrica
Alugá-se unia esplendida e grande

propriedade com grande chácara e
«liundancia d'ngua. Ag-.ia. nascente
S>rvc para grande "pí-rage". cocheira
W para fabrica, sita - rua Itapiru, a

Íloucos 
minutos do centro da cidade:

nforma-de» i rua S. Pedro 11. o, 3"
•mximf (B -l-0*'

Febres intermitentes?
Cura radical em 3 dias pelo"ANTISEZOHCO JESUS"
¦__*.* -ca

¦FLTJJm. T^AJEm.Gk-J±.

(Esquina Tobias Barreto)

Ha 6i annos!!!
•i 1 Li v.. • « • • ¦•/'»• § • m) •

' s seu coii-.pücações. Cura radictl poi
J yf-ict-Sos seguros e rápidos, Dr. JOÃO
: .'.rlIlEU. !'J:is 1 ii ll e das ll ái i"

t.is: 6<. r-ja de S. Pedro. Sj.

NEURASTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste mal du.

nnte muilos annos, tomando tudo
•pianto me indic_vam, eem ter tido um
DcqucflO allivio. Hoj'e _clio-nie perfeita-
o-.rtiXt boa, graças a um remédio que
unia caa-ualidíde me fea conhecer. Eni
agradecimento, indicarei aos que sof-
f:cm das conseqüências deite mal, como
sejam: anemia, moléstias nervosas,
palpitações do coração, etc, como po-
di-:]' recuperar a saude. Escrever a
D. Amclia C, á Caixa do Correio 335,
Rio de Janeiro

Precisa-se de uma com quatro quar-
tos, e demais dependências, para fami-
lia de tratamento, em rua próxima a
praia dc líotafogo, no Leme 011 cm Co-
pacabana até a eslação. Deixar cartas,
por favor á rua do Ouvidor 131, com o
sr. Faria. R 44'D

A GÂSA MUNIZ
Aluga tini espaçoso escriptorio com

dois compartimentos, por 7o$ooo. Ou-
vidor 71.

CURA OA TÜBSMÜL0S3
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos methodos de tratamento

medico e cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 ás 11 da
tnanhJ. Rua Uruguayana a. 43.

OURO
Prata, brilhante-, cautelas do Monte

dc Soccorro, compraiu-sc; na praça Ti-
radentes 6.t, Casa Garcia.

PALAGETE
Aluga-se o grande palaccte da rua

Haddock I.obo 135. tem grande-) salas,
bons quartos, copa, cozinha, banheiro
d'agua quente, esplendido banheiro de
natação, garage e grande chácara.
Pode ser visto das a ás 5 W., trata-se
no próprio predio. (B. 34.35)

JBitxx todas *a,ts
perfumariais,cli-ag-arias.
e plaanoxacias

o ua "A GARRAFA GRANDE".
Uruaiiiiyaiiii 66. (A 1787)

Compra-se uma pensão
grande bem insinuada cm predio que
não precise obras, com chácara em Bo«
tafogo ou Cattete; offertas claras a C.
Pereira, rua da Candelária 26, sobrado,
dc 12 ás 2 horas. R ••¦32

ADVOGADO COMMERCIAL
Fallencia*, concordatas, cobranças de

contas e notas promissórias, minutas
de contratos e distractos, penhoras,despejos, etc. Com o dr. A. Leal. Rua
da Quitanda n. 50. sobrado. 8 ifi f

Ü Nofre-Pame deparig
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °j0 em todas as mercadorias

AUTOMÓVEL RENAULT
Troca-se um lindo triple-phaeton por

um landaulct da mesma marca ou de
outra que sej'a boa. Quitanda, 73, so-
brado. (3S42 J

Curso de preparatório
MENSALIDADE *5$ooo

Diurno e nocturno. Professores do
Pedro II. Rua Sete de Setembro 101,
1" andar. s 323

HIIIIBIiriiiSIlll-if^SKlISliliSFIIIBIãK-IlíSCUIBilBIiB

A CURA DA 1
SYPHILIS |

Ensina-sc a todos uni meio de B
saber se tem syphilis adquirida g
ou hereditária, interna ou exter- |j
na c como podem cural-a fácil- gj
mente em todas as manifestações Rè
e períodos. Escrever: Caixa Cor- ís
reio, 1686, enviando seüo para 0
resposta. y

BlHIliillilãilSlHii™*™11»
M 3494

BOEIROS íARMCO»
Pura estrada de farro o do rodagem

t'-_%ín.cXi- * wi*ffjf*^|^ÍF^^-w-w
— - ¦ nV-—nm-l v&m^}*mm\wm,. ,,m\mmtj\y f

„ e^tWtW&.-MiW^FjC-'_lÍ^'^^^Í__!>-^Ko

Tlio American KolUug Mlll Co.
68 RUA DO OUVIDOR CS

Caixa Postal 19 Rio de Janeiro

Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Extracções publicas sob a fiscalização do governo federa)

ás 2 H2 e aos sabbados ás 3 boras, á
RUA V.SCOMPE DE ITABORAHY K. 4»

HOJE hoje:
A's 3 horas da tartle-UllO—18'

OOOffiOOO
r»or SKSOOO, om décimos

Depois de amanhã
346~S'

25:000^000
Por 1$400 em meios

Terça-feira, 15 do corrente
336-13-

15:000$000
Poi- .«"800, cm inteiros

SabbadOf 19 do corresite
A's 3 Iioras da tarde — ,$00—31-

100:000-1000
"Por SSOOO, em décimos

Os peaidos de bilhetes lio interior devem ser acoiimanluulos dl»
SffííiVÍiS; rS- mva ° "0,'t,' do Correio e dirlaidos aos agentes «rerae»NAZARETH & O.. RUA DO OUVIDOR 94. CAIXA N. 817. Tole_.Ia-J-VEL, e na cana F. GUIMARÃES. RUA DO ROSÁRIO 71. osqul-na do beco dnu Cancellas — Caixa do Correio n. 1.273.

MURARIA ROMANA
S7o, rua N. S. de Copacabana, j?o— Lavagem chimica — Limpeza a sec-

co — .toende-se a chamados pelo te-
leplione sul 2..09. Serviço a domi-
ciliiK (R 4181)

FABRICA DE CAUSAS
Precisa-se de um hábil cortador d«

camisas, ceroulas e pyjanias. Carta a
esta redacção indicando referencias,
ordenado c de qne habilitações dispíe.
Iniciaes A. X. (3802 J.)¦-'¦¦—¦ — — ¦'¦¦ . mmm,_-4

Abreu
{SobrinhoPÍLULAS de caferana

OURAM
f-gezôe-s-IMaleltns

E*ebres palustros
Intt-rtnittei-.es

_ , ... iNevralc-ia»Hulto cuidado oom aa iruHaçües e falsificações
Omcos depositários- Bragança Cid & C. -Rua da Hospício9

APOSENTOS
em casa nova, com mesa de i* ordem,
perto dos BANHOS DE MAR, por pre-
ços módicos, para cavalheiros e lami-
lias. — 44 RUA BUARQUE DE MA-
CEDO - Tel. C. 557*. (J 4*43)

CASA MOBILADA
Aluga-se para familia de tratantenWa esplendida casa n. 461 da ru» Vo-luntanos da Pátria. Pode ser vista fc-dos os dias das 10 is ia e das 15 ii

iL__IÍs-  ( 1319 J

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UROFORMINA cura a insulllciencia renal, cs cystllei, pyetltcs neotirilii.urçthnles catarrho da bexina, mllaramaç.» da prostat.. Dtaiolvf i, «Um • «cálculos de ácido urico e uratos. ¦ °"

NAS BOAS PHARMACIAS-RUA1; DE MARÇ017 - Deposito
Sellos para collecções

Compra-se e paga-se bem qualquer
quantidade de sellos nacionaes e es-
traugeiros, assim como moedas e meda-
lhai antigas do Brasil. Rua 1° de Mar-
Ço n. 39, casa de cambio. S 667

AUTOMÓVEL
Vende-se um, fabricante Vinot, em

perfeito estado, pneus novos c licen-
ciado. Informações, por favor, com osr. Maia, rua da Alfândega n. 08.

(3S01 ]

OMBRIGA
Para expeilir as lombrlgas e outro

roso XAROFE VERMIFUGO DE P
porque:

1." — E' nuiiii-, agradável ao pala
o frasco sempre bem acautelado, para
que i alguma calda de doce.*." — Alem de não irritar os in
outros verr.ifugos, í dado em doses

3.° — Não ;.:-iva as creanças de
nem de sua saude.

'." — Tem propriedade laxativa, e
uso. toma:- nenhum purgatiyo.

Applicado tanto para creanças co
Remette-se pelo Correio 1 vidro

vidros, por 35$ooo.

s vermes do corpo humano, o sab»»
ERESTRELLO, deve ser preferido,

dar, tanto assim que é preciso guaráir
que as creanças não o tomem, suppondo

testinos, çonn acontece com muitoi
muito diminutas.
seus brinquedos, nem dc suas comidai,

por is«o r.iío c necessário, após o i«u

mo para adultos. — Vidro, *$ooo.
por 4$ooo; 6 vidros, por i8$5oo, c u

UEUKIIL
Moderno tratamento das TOSSES,
BRONCHITES. COQUELUCHE c

mais moléstias pulmonares
Agencia: rua da Quitanda, 50, 10b.

VIDRO 2$ooo (SjuOj)

Goltas de Saude
TÔNICO REGENERADOR DO ORGA NISMO B REC-UUDOR DO VENTRE

Curam doenças Jo eitomago, fií-do, inltitinoi, dorei rhe-matoides, nervosismo,
enxaquecas, ncTralgías, hemorrhofdea, fraquexa geral t dos órgão da. gerâçloe manchas d« pelle. Depositários : Drogarias: Pacieco, rua dos -Andr-das
n. 45 —Rio; Baruel l- C, rua Direita n. i —S. Paulo. (A 389) *

UZIN AS
Mecânico, conhecedor e com muitos

annos de oratica de uzinas de assucar
c de officinas de Estrada de Ferro, de-
seja coílocação de chefe, podendo apre-
sentar attestados de auas aptidões. Quem
precisar, diririr carta a J. Castro, rua
Clarimundo de Mello u. 704. Quintino
Bocayuva. J joi*

"Ml LA"
Brilhanüna concreta com petróleo,

deliciosamente perfumada com pene-
trante e escolhida essência, dá brilho
e firma a côr do cabello, ao contrario
das demais brilhantinas que tornam os
cabellos rusios. Vidro, *$ooo. Pelo
Correio. 4$ooo. Na "A' Garrafa Gran-
de". Rua Uruguayana, 66. A 1785

Terrenos a prestações
Copacabana c Ipanema. Trata-se com

os proprietários. Rua do Hospicio '*,
i" andar, do 1 ás 3 h. 11-e. (1910 J.)

UTERlflA remédio
que cura FLORES BRANCAS e os
Corrimentos das Senho.-as.

Vende-so nas principaes phar-macias e na Drogaria Arauj o Frei
tas 4 C.

7ende-se na A' tj
RUA URUGUAYANA, 66
Perestrello & Filho A 1786

CABELLEIREIRO
e cabelleireira para senhoras, casa de
primeira ordem. Especialidade em per-
teados modernos e com ondulação Mar-
cel por 3$; tiuge-se cabeça com tinturas
garantidas por 15$ c *o$. trabalha-se em
cabellos postiços a preço moderado.
Casa Júlio, rua de S. José n. 122, I*
andar, perto do h<-n0 da Carioca. Tele-
phone n. *.4'9, Central. 1982 J

TUBERCULOSE CURADA I
Só com o STENOLINO. i que se

consegue curar e evitar a tuberculose,
anemias, pulmões fracos, neurastlienia,
fraqueza geral com dyspepsia, impoten-
cia, memória fraca, dôrei no peito, fe-
bres intermirtentes, pallidez . o flores
brancas. Importantes cura» em todo o
Braiil e estrangeiro. Procura extraor-
dinaria de toda a partel Granado Sr
Filhos. Rua da Uruguayana n. oi, Rio
de Janeiro. \ idro, 5$, pelo Correio,
8$ooo. .-- ...;. R 3248

LOJA NA AVENIDA
Passa-se uma pequena loja no melhor

ponto da Avenida Central. Negocio de
oceasião, e depende de pequeno capi-
tal.

Trata-se com o sr. G. Mcrker, na
rua da Candelária, 69, daa 4 ás 6.

(.J.60 J

QUEDAS D'AGUA
Fornecem-se instrucções, illustrada-

com gravuras, para medição dos volu-
mes das quedas d'agua e forças que
possam produzir, em termos tão claros
que pessoas mesmo estranhas á profis-são de engenheiro poderão tomar todas
as medidas no local que forem neces-
sarias para o íespectivo calculo. Car-
tas ao engenheiro Souza Coutinho, rua
Capitão Salomão n. 23, Botafogo.

J. 5»5'-

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e S-marüba

Formula dc R. dc Brito, du Pharmttcii
Raspail, approvada pela Inspeciona
ac Hygiene.
Receit.ido pelos mais abalizados irerlicot,

conir.i es «IfccçOes do tubo gastro-inteitl-nal, principalmente contra as diarrhéas re-
beldcs, acompanhadas de eólicas, dy;en*e-
rias e mesenteritrs, diarrliías dn dentiçSo o
das convaltscençaa d?.s f£-.re_ gríivea c Hai
moléstias piílmonarcs, conseguindo sem primaravilhosas turas.

Modo de jsnr: veia-se n(> vidro.
Preço, ;?o-o. Deposito — Droga:is

Pacheco, ri dos Andradas, 4.-, i* do
Março 10, '; Setembro 81 e 99 e As-
sembléa 34. Va.tica. Piiarmaeia Santoi
Silva, á rua Di-. Arislides Lobo, a*g—
Tel. 1.400, Villa. Rio dc Janeiro.

Sala de frente na rna G, Dias
Aluga-se a do terceiro andar do pr*-

dio n. 30 (ha elevador e luz cleclrica)
Trata-se no C|tiinto andar, com Mme.
Boisson. S. J27''

PERNA ARTIFICIAL
Vende-se, mecânica, inteiAincnte nc.

va, de perna esquerda. Rua Valenç»
n. 44, Catumby. CR 4*?°>
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VE1IS1 LEILÃO
J. LAGES

KSCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA
BUENOS AIRES (ANTIGA RUA

DO HOSPÍCIO) N. 85, '
Telephone n. -.OI, Norte

HOJE, SABBADO, 12, 4 I i|- UO-
ías: , __

Leilão dc moveis a rua do Hospício
ji. 83. armazem.

JPENHORES.
Leilão de penhores

EM 17 DB AGOSTO

DELGADO, SILVA & G,
.•.UCC-.SSO-.ES I>E

ROCHA & FARRULLA
%70, Kua Sete de Setembro, 179

].t>!_am nos srs. mutuários re-
formarem »tó o véspera do leilão
«s suas cautelas vencidas. (Rl_u4r

IMPLORANDO A CARIDADE
Por Intermédio denta redacção. appellara.

Jura 1 caridade publica, aa. seguinte. »_•
'"VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
«lim disoo doente e «em ninguém para 11».
companhia, rerolliida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, 
'¦¦ cora:

_5 mino- de edade eomplbtamente «ga o
pi.ralyt.ca; __, ,

VIUVA AMANCIA, com 6S «mio* de
iedade, quasi cega;

ANNA EMILIA ROSA, ipahre vellu-
i-.lia, viuva, com 70 «unos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, eíga.
( sem amparo de familia;.

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BA»
ROS cega de arnlio» os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, «n-
.levado, sem recursos;

VIUVA LUIZA, eom oito filho, me-
"°VII.VA 

MARIA EUGENIA, pobre ws-
lha «etn o menor recurso para a sua. **l*b.
Uiatrucia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nlior de Mattosinhos: _-t, doente, impoisl-
liililada de trabalhar, lendo (fluas (ilhas
pendo uma tubercnlo*a;

VIUVA SOARES, velha, «em- poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, eom 68 «nnos de
edailr-, gravemente dbente de moléstia In-
cura vcl:

THEREZA. pobre ccgiiinha sem «U-ti-
lio de imigueh:

VIUVA BERNARDINA, com 78 an-
ros.

UMAS SECCAS E DE LEITE
'ORECISA-SE de uma creada para arru-
li mar e nma secca, na rua Marechal'
3lermos n. 28 — Botafogo. (-.406 A) R

Grande liquidação por motivo de obras
Calçado* por todo o preço

CmASmA BmUmAZImxL
_Ftu.a 7 de Setembro -XT. 135

TELUPHONE «5438-Gentx*al

PRECISA-SE 
de .um carpinteiro, na rua

Senador Dantas, 34, sob. (4528D)J

PRECISA-SE 
de uma moça para todo

o serviço, sabendo bem cozinhar o tri-
vial e sabendo bem ler _ escrever; na rua-
E-arga n. 189, 1° andar, (4531 B) J-

PRECISA-SE 
de uma boa arrumadeira

e copeira; rua. de S. Luiz n. 49» —
Haddock Lobo. (3971 D) J

CASAS E GOMMODOS. CENTRO
ALUGA-SE 

um espaçoso quarto, cm easa
do familia, com ou: sem mobilia, a ra-•Pazes do conunercio ou a caml que tra-Balho íóra, á rua do Riachuelo ti. 383;

gghrado. (3848 Iv) á.

A 
LUGA-SI!. baratissimo, 110 centro dacidade, parte de uma casa. c_iiip_ndo-sede um superior quarto de fronte, sala de

lantar e mais dependências; informaçõeseom a sr. Manoel', rua dá Alfandeda 131.
armazém. f4.4_ U)

ALUGA-SE 
um lindo sobrado, com tres

t quartos, duas salas, cozinha, terraço c
bnda vista, na rua General Çaldwell 324,esquina da avenida. Mem de Si; as. chavesestão na loja. e trala-sc na. mesma.

(ig.fi E), S

AT/UGA-SE 
o 2o andar do predio á rua

do Ros<itío n, 115. Próprio para ate-
Ucr ou familia. Trata-se na loja.

(a 149. E) J

ALUGA-SE 
um hom sobradinlio a, pes-

soas do máximo respeito. Trata-so aa
rua da Quitanda i85, 2° audar. (4231E) J

A LU GA-SE uma sala decentemen-
»t-_o mobilada em cusa de familia
estrangeira; na rua Silva Ma-
noel n. 56. (S 1075) E

A't-GAM-SB na Villa Adão esplendidos
-fiaposentos a cavalheiros, com. direito a
luz electrica e bem assim á limpesa em
seu commodoi Esta villa concluída agora,
foi construída para este fim, pelo que dis-
põe de installações os mais modcrnai c
onde se encontra maior conforto a preços
baratos. E' bem localizada; rua dos In-
validos n. II, próximo á rua Visconde do
Rio Branco. (2949 E) S

ALUGA-SE, 
junto a um atelicr de cha-

péos, para senhoras, um coni.artinien-
to para outro atelier de costuras: no largo
da -Carioca n. 6. i° andar, próximo a rua
de S. José. (3089 E) J

ALUGA-SE 
por i.o". a casa da rua de

Sanf Anua a. 21-; trata-se na rua da
Alfândega n. 12, Peixoto St 0. C3936K)X

ALUGAM-SE 
juntos ou separados os so-

brados e armazém do importante pre-
dio acabado de construir, com vastos apo-
sentos, trabalho dc primeira oedem; na rua
Visconde do Rio üranco n. 63. (4321E.S

ALUGA-SE 
um bom armazém, na nia de

S. Pedro, próximo á rua Primeiro de
Março. Trata-se á rua Primeiro de Março
11. 22.. (_9.5 E) J

niB!!!!Hi:ilUll!M^

Casa Timbyra
64 - RUA DA Cv\.HIoeA — O

BH1IHI1B
M

RUA DA CARIOCA — 04
Junto no Cinema Ideal

Grande variedade em bnrzrguins para se-
nhora, últimos modelos, a

1 6$000, 18S000, 3í)S000 e 33S000
a titulo de reclama

-Perei-***-» Junior & O.
Ei::iiE!:.,'iBii;'i--ii;r:E'- :'H;:v___: í !a -__i.;!i_3i i'-ai i!__! _a.,'g_' :..eí:,:;_]; ^Bi ü; m;. -;»

AIoUGAM-SK 
bons commodoa mobilado», A I.UGAM-Slí, para escriptorios. boas sa*

á rua do Rezende n. 91, Tel. 1358 __r___las, com sacadas para o iardim da praça'Central. (43.H E) S 15 de Novembro* rua Chino 1. (36Ú È) S

A 
LUGA-SH esplendida sala de frente, em
casa de familia de tratamento; rua da

Carioca 49, 2° audar. (11.11 lí) J

:|:i*EiüH!i:!Ht!il_!i»l_li!!_li!!H

T)Rl„C-SA-STi de uma ama secca muito
.1 carinhosa;, á. rua dl Egrejinha n. 8n,
Cop._cat.ana, (34111 A) U

COZINHEIROS E COZINHEIRAS

ALUGA-SE 
por 45$. uma sala de frente;

na rua Senador líuzebio n, 65, esquina
dói rua Formosa, prefere-se um casal sem
filhos ou rapazes do commerciò. (4-iolv)J

ALUGA-SE 
um bom quarto com luz ele-

ctrica c bom quintal, cm casa dc fa-
milia; na rua -'rei. Caneca n. 358.

(4=1.1 E) J

A. I/UGA-S-3 uma cozinheira do. trivial;
na rua da I-assa_cni n. 117.

(S989 B) J
A LUGAM-SE boas cozinheiras c mocinhas

Xida roça, ceitt-e honesta. Pedidos a Age*
mor Portugal, na estação da Vassouras.
(Enviem sellos). (-6S0 1)) J'

CIHEADÀ 
— Procura-se uma nue saiba

I cozinhar, para casa dc familia estran-
o.-.-ira c que durma na casa; ladeira da
Uloria 11. oiS. (5426 B) J
*J>1.1"CISA_I_ de uma. cozinheira para.1 casa de íaniilia; 84, rua Fercira Nu-
nes — Aldeia Campista. (3411 B) B

1) 
UECISA-SE de uma hoa cozinlieira;
na rua Lúcio de Mendonça, 27, trans:

versai á rua Mariz e llarros. (.1479 II) S

T.RECTSA-SE de uma cozinlieira, que.1 . lave lambem, em casa de pequena (a-
milia; rua Marinho u. 15 — Copnca-l'«. (-1-173 B)S
'OREGISA-SE de uma creada, só paraX cozinhar para duas pessoas. Trata-se
na avenida Kio Branco n. ioo, as 9 lio-
'¦¦'«• (4390 U) K

3_rH.ECTSA.9E 
de uma oreada para co-. zilihar c lavar que durma no aluguel.

na rua Dr. Joaquim Sitva n. 43 — Lapa.
(4.37 1» J

T|_(UT-CISA-SE de uma cozinheira para o.1 trivial,: mie saiba lavar c passar a
ferro,j dormindo no aluguel; exige-se queíjeja limpa, seria e aetiva, para casa de
Iiequena família, á rua Gustavo Sampaio
01. 219, Leme. (4174 B) R

}>RECISA-?-_!, 
para um rasai de trata-

niento dc tinia moça -séria c desemba-
ruçada para cozinhar c lavar, dormindo no
aluguel. Carlas á caixa do Correio 37.1,.
a J. M. (,iCo ])) 1.

nnniininiBuiBiBiBinaiii-T.
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TOMAI!, UM CALIX DB I

I Guaranesia ii

ALUGA-SE 
por roo$ mensaes, uma ma-

gnifica sala para escriptorio ou offícU
na, no Io andar do predio do largo de
S. Francisco dc Paula n. 4A- (5020 lí) J

AT.UG«!i-Sl? 
um esplendido qunrto. para

um casal ou dois rapazes, com pensão;
na rua Iícnedietinos u. 19, iu andar.

(4181 E) J

ALUGA-SE 
esplendido quarto, cm casa

de familia, a rapazes ou senhor; rua da
Carioca 49, 2° andar,  (3130 li) J

ALUGA-SE 
um quarto, á praça da Repu-

blica n. 22. 1° andar; trata-se na loja.
(S532 E) J

AIiUGAM-SE
NA

SEOÇAO DE PUOPRIEDADES
"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor SO
Oi seguinte» predio.:;
As cliaves nos mesmos ou conforme in-

dtcação nos respectivos cartazes.
Para tratar das 8 ás 6 da tarde.
S. CHIUSTOVXO — Eua General Josí

Chri-tiiio, 44, com 5 quartos, 3 salas, etc,
luz electrica, poião habitavel e grande
chácara. Aluguel 370S000.

S. CHRISTOVÃO — Rua Costa Gui-
marâes 22, casa 3, com 2 quartos, _ salas,
etc, Aluuuel s5$ooo.

BOTAFOGO — Hua Conde de Iraji,
175, coin j quartos, salas, ete., tem luz
electrica. Aluguel i35$ooo.

ALTO DA BOA VISTA — Travesso»
da Boa. Vista- n. 20, com 4 quarto^ 3 et*
Ias, luz electrica, etc. Aluguel jsu$o_o.

AiLUGAM-SK 
a cavalheiro do commer.

cio boas salas e quartos com creado
para fazer limiHiza, liiz electrica, telepho-
ne, todos com sacada para o jardim da
ipraça Quinze dc Novembro, com bondes
de cem réis para todos os pontos da cida*
de, 40$, 4... _o$, 60$ e 70$; na rua
Clapp n. 1. (5510 E) J

cUe311iraefí
Tira os cabellos supérfluos do rosto,

collo e braço». Encontra-se ma casai: Ba-
zin, Hermanny e Cirio.

ALUGA-SE 
um bom quarto, independen-

te, sem mobilia; na rua da Alfândega
n. 65. a" andar. (3413 E) II

ALUGA-SE 
uma boa sala de frente, comluz clectrica e limpesa, a rapazes ousenhora só; na ruu Monte Alegre n. 17.(4i__ F) J

ALUGA-SE o predio da rua do Rocha
39! e perto da estação; as chaves no 41,onde se trata, ou rua do Cotovello 27; pre.

ÍO!'100$. (4461 F) S

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A LUGA-SE lia Pensão- Rio Branco, um
-"—.apartamento constando de tres grandesaposentos, cercado de janellas. com bellis-
Bima vista para o mar. com um esplendido
terraço, dando para o jardim, a familias
de todo o tratamento; ua. rua Fialho 20.
Gloria, ei,, 3-32 Central, (4320 G) S

ALUGA-SE, por 86$, uma pequena casa,
independente, com .. conipartimentos,

illuniinada a luz clectrica, á travessa Barão
de Uiaraliba ,iq (Cattete); ratta-sc na rua
da_ Gloria 11, 94 (leiteria), (1874 G)S

A LUGA-SE optima sala de frente, mobi-
—ilada, com luz electrica em casa de fa-
«nlia franceza; na rua Voluntários da Pa-
t"a n. 4c9. (4_3_ G) S

ALUGA.SE 
uma çrande casa. para fami-

lia de tratamento ou pensão tendo 12
Brandes quartos, salão de visitas, espera,
sala de jantar e demais deDcndencias. jar-«im. pomar c grande chácara; na rua das
Laranjeiras 11. 549; trata-se com Sérgio,
Quitanda 171. (4167 G) K

ALUGA-SE 
uma casa na ladeira do Le-

me n. i_-, duas salas e dois quartos e
mais dependências; trata-se na rua da Pas-
sagem- 11. 2-, (5470 E) J

ALUGA-SE, 
em casa dc familia, rodea-

da de jardim, uma sala mobilada, sau-
darei, teleplione, luz electrica e um commo.
do por 30$: na rua Uezcnde n. 173. es-
quina da rua Riachuelo. (5477 E) A

ALUGA-SE 
uma bella sala de (rente,

bem mobilada e bastante arejada, a ca-
valhciro ou casal; na travessa Muratori, 22.

(2380 li) 5

ALUGA-SE 
B sala de frente, com qua-

tro sacadas, própria -para advogado, me*
dico ou dentista; na rua dos Ourives* 32.
junto á avenida Rio üranco. CS-tSsK)H

ALUGAjM-SE 
dois bons auartos de fren-

te, com pensão, a rauazes ou casal sem
filhos; Assemblèa n.. 8. a" andar. (E)

l LUGA-SE. com pensão, a casal senho»
_-_Lrcs ou rapazes; uma sala dc fronte e
quarlo, na rua Senador Dantas 76. (E).

ALUGA-.SE 
o a" andar da rua. Theophilo

Ottoni n. 305; as chuvas estão no i°, e
trata-s eno n. 143 da mesma rua. (5407!')M

A LUGA-SK um quarto, n dois cavalliei-
irl-ro.-. distincos, boa pensão, casa. de fa*
milia dc tratamento; rua Buenos Aires 103,
a" andar, esquina praea Gonçalves Dias.

(5408 E), M

A TiUGAtSE um bom- sobrado com•fMliuis boas salas, niiatro o uai'-
tos, uuarto para criada, terreno o
mais dependências. I.tin ilo l,a-
vrailio 11S; trata-se «a loja. Por
270$000. (S 4ai3) E

•t LUGA-SK uni lindo commodo. com ja--."-Lucila nara rua item electricidade; rua
Sete de Setembro 155. esquina da travessa
de S. Francisco. (4167 L) J

ALUGA-SE 
a boa vivenda da rua Me-

nezes Vieira n. ioo. com jardim e boas
accontniodações para familia de tratamento.

(.--37 E) J

UOS DOENTES
CURA rndicnl da eonorrhén cliro-
nica ou recente, cm ambos os sexos e
em poucos dias, por processos moder-
nos,semd6r;_*aran.e-se o tratamen-
to, Impotência, cancro b.. phlllti.o,
darthros, eezemas. feridas, ulceras.
Appl. 606 e 914 — Vaccir.a de
Wt-ij-ht—estreitamento de urethra: appl.,
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pajramento «pós a cura
Consultas diárias, S ás 12; 2 ás
10 du noite—Av. Mem de Sá 115.

A LUGA-SE uma boa sala de frente e
_t_Lum quarto; na rua do Riachuelo 357;
trata-se no mesmo predio. (4080 E) J

A LUGA-SE por 50$ uma boa morada,
XVna rua Silva Manoel n. 240; trata-se
na rua General Câmara n. 45. (41.oE) J

Rico e feliz será quem co-
nhecer o Supp Iem eni o
iIlustrado do Mi _«'**A-
GEIRO DA FOBTÜ-
NA», onde são explicados

os meios para obter bom-estar, conforto, saude e posi-
ções sociaes invejáveis. Revela o que fazer para ser
amado, vencer difficuldades e embaraços da vida, fazer
b_ns negócios, ganhar muito dinheiro, obter bons empre-
gos e a sympatliia dos poderosos, assim como impor
vossa vontade aos demais. DA-SK GRÁTIS o envia-se
pelo Correio para toda a parto. Escreva ao Sr. Arialote-
les Itália, Run Senhor dos Passos 9S, sobrndo,
itio, 1 aixti Postal t.01. Dá-se em mão á rua do CaLHe,
2*23, loja. J 1S7G

A 
LUGA-SI! metade dc um bom a" an-
dar, cozinha independente, a casal sein

filhos; na rua do Hospicio n. io_.
(4-19; l") J

.:iiã.i;!:i-íi::!-i!!;!_-iii:i_.i!iiiEli:ii!liii«n!iSii;H

CBFJBOS E CREMAS
1)RECISA-SE, para casal sem filhos, dc

uma crendo para todo serviço; pre-
íerc-ise estrangeira; rua do lliacliuelo n.
I-S. (4-.14 U) J

PRECISA-SK 
de uma creada pira todo

o serviço, que durma no aluguel, Tra-
Ia-se na rua dos Ourives 11, 143, sobrado.

(437" C) R

T>RECISA*SE dc uma mocinha para rer*
Jj. viços leves, cm casa dc um casal sem
fMitos, á rua JL_.;i_. Clama (antiga do K-.*
..irilo Santo), 11. 14, 1» ondar, -prrlo dn
llieatro Carlos Gomes. (igfií. C) S
"Dl. ECTSA-SK ilo um liom empre-
•*• gado, pavn üav corda a nm pho-
iiographo c dar banhos cm um
j)ii*i!ig'iiio do cstinin. ão. Trata-sc 110
Hotel Victoria, quartos 21 o --.

(I. 4407) C

EMPREGOS DIVEnpÇflS

AtUGA-Slv 
tuna moca para arrumadeira

ou lavadeira dc pensão, dirigir-se poríavor, a Anitela, rua Benedicto Llippolyto
n. ifi, sobrado. (419; K) J

OFFEUECE-SE 
uma moça portumiezapara copeira o arrumadeira desciacasa seria; rua da Passagem n. 166 —

(55on C) JBotafnpo,

Oel*ERÍ_CE*S-2, 
capas para mobilia, de

9 pecas a 60$ c Slores collocados 110
Jotpr a i.i$ooo; Haddock Lobo 11. 10.TH. 1501, Villa. (3_.„ S) J
¦IjFrKRECE-SE' um moço com pratica de
J/ Iwteriil; dá fiança de sua condueta.li:iti--e 110 becco do Rosário n. _. cha-
pelaria. -4_,43 S) j

rRECISA-SE 
de um encadernador dcimpressos; rua do Carmo n. 10, .0-

(S5--9 D) J

pRECISA-SE de uma boa lavadeira c»- cngoinmadcira; na ma Bambina n 90.
 (4276 C) S

T>REClSA-SE de um pequeno de u a
í"~;iú t ,.s' p_ra s"v'":^ dc casa dcíamiha. Trata-se _ rua do Hospicio n. io•"-'¦' l •*•¦__:  .!_*(., D) é•pRECISA-SE cie mocos para vender naJ- rua, laias de licor c chocolate; rua-•ranas-o Eugênio 61, casa 1. (41.2U) 11

ALUGA-SE 
a casa da rua Silva Manoel

n. i-7-A; aa chaves c-5tüo "o n. 127,
onde sc trata. __[_____ .^

A LUGAjSE um quarlo, com ou sem mo-
XjLbíIia, a senhor d. tratamento, cm cnsa
de família, naa mesmas condições e sem
outro.*; inquiUnos; rua General Câmara, pro-
ximo á rua dos Andradas; tratar na mes-
ma rua i ir. i° andar. (O^Sa Iv) J

A LUGA-SK um sobrado com S
-íl-qnartos, 2 salas, cozinha o com
grande terraço; preço 180$; na
rua Senador Eu/eliio 127, junto
á praça 11. (J 4192) E

ALUGAM-SE 
dois excellentes gabinetes,eom duas sacadas cada um, tendo tcle-

phone, luz e mobilia; na rua da Carioca
n. 44, Io undar. (.|4_5 15) K

4 LUGA-SU um optimo quarto, grande c
Xjlclaro; rua Lama 136. sob. (45-0 13) J

ALbC.A-Sl. 
sala crande. com 2 sacadas,

por go$; ua rua do liosarío 174. perto da
rua Uruguayana. (,108o E) J

A LUGA-SK uma loià, uara moradia c nc-
XVeo-io; pr_<;o íííoS; na rua General Ça-mara n. 17S; as chaves estão no boteauim,
<lciro:;lc. S (.|!0i 13) J

A LUGAM-SE 2 escriptorios Jnn-•^tos ou separados, no 1° andar
do liysipnico nredio da rua Sete
de Setembro 209. Xel. 165, C.

(A 1542) E

AliUGA-SÊ 
uni quarto mobilado, tude-

.pendente, em casa dc familia; na rua
Silva M-anncl 134. (1130 E) R

\ LUGA-SE o Io andar do nredio da rui
__do Lavradio u. 184; as chaves ao lado
110 182, baixos. (3368 lí) J

4 LUGAM-SE uma excellente sala de
.-.-Lfrcnte e auarto, com direito ú cozinha,
etc; no 2° audar da rua Gonçalves Dias 38,
a casal sem filhos ou penuena officina.

ALUGA-SE por .0$ a casa da rua Fer-
nandes Guimarães n. 91-VI; t.atasc na

rua da Alfândega n. i_, Teixoto & C.
(3983 G) .

ALUGA-SE 
umn pequena casa com um

t barracão e terreno próprio para deposito,
ja tem electricidade; na travessa Monizliarrcto n. 15; trata-se uo mesmo.

(39.6 G) J

ALUGA.SK 
por 87$ uma boa casa, tem

grande quintal; na rua Bento Lisboa
n. 89. Cattete. (4175 G) R

ALUGA-SE 
uma casa por 130$, com tres

quartos, duas salas e grande quintal;
na rua do Cattet. 214. (417ÚG) R

A'LUGA*S!v 
uma casa por i_o$, com dois

quartos, duas sal»s n grande área; ua
rua Bento 'Lisboa n. 89. Cattete.

(4177 G) R

AI.UGA-S_. 
um quarto de frente, em casa

_. dc família, para pessoa só ou casal sem
filhos, cora ou sem pensão; na rua Dento
Liijho, n. 17G. (4iío G) K

ALUGA-SE 
na rua General Polydoro

n, co, avenida, uma casa; as chaves
estSo na inesma e para tratar na rua da
Passagem n. 28. (4135 G) K

A 
LUGAM-SK por 170$ os predios novos

_ nara familia de tratamento; na rua Real
Grandeza ns. 326 c 3^8, tendo sete quar-tos, duas salas, fogão a gaz, electricidade,
etc; as chaves por favor no n. 330 e
trala-se na rua General Polydoro n. 272,
com Campos, Silva & C. (5431 G) J

A LUGA-SE um bom quarto bem
-^-mobilado o independente; nn
rua Buarquc do Macedo n. 41.

(B 4201) G

ALUGAM-SIJ 
um auarto e cozinha, por20$. na rua G. Polydoro 13-i. a casal

sem filhos ou duas mocas; nara ver, ás 8
da manhã. (3141 G) S

l nu iü _ ns l
3FtXJA TT-aTTClTTA.g-APJ._g_. Iff. ©1

Drogas novas
Remédios garantidosDos mais afamados fabricantes
.Preços sem competência

T.inüs em nosso armazém: uma balança amarioana, sensíveis1 gramma, para pesagem gratuita da uossa freguozia.

At/UGA-Sl? 
por 160$ n boa casa da rua

Conde de Irajá n. 156, com tres quar*tos. duas salas, cozinha, banheiro, illuml-
nada a luz clectrica, e um grande quin-tal para ver o tratar ua rua Saehet 12,
sobrado. (1929 G) R

ALUGAM-SE 
boas casas, i ma General

Sevcriano n. 100, com dois quartos,duas salas e grande quintal, 90$; infor-
ina-se na mesma ma 108. Botafogo.

(3421 G) R

ALUGAM-SE 
i nia D. Maria Angélica,

casas com tres quartos, duns salas. 80$,
um armazém 100$, com moradia para fami-
ha; trata-se no n. 9, casa VII. (3426G) R

A 
LUGA-S-. uma boa sala de frente, com
pensão, por 180$, a casal; na rua Del-

nhim n. 78, casa 6. Dotafogo. Avenida
Chie. (G)

Juventude
IJÉiile

Faz com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queimt,
não mancha a pelle,

A Juventude Alexandre dessn-
volve o crescimento do cabello
e extingue a caspa com tre. ap-
plicagões.

Vende-se em toda» as perfu-
marias — Pharmacias e droga-
rias. Preço 3.000 rs.

A 
LUGA-SI. era casa de famüia franceza,
um magnifico aposento mobilado, com

todo o conforto moderno, incluindo pen-são tle primeira ordem, a casal ou cava»
llieiro de distineção; na rua D. Luiza 63.

(3780 G) J

ALUGA-SE 
uma casa com todas as com-

modidades para família de tratamento,
com gaz, electricidade, porão liabitavel; na
rua Kuphra-ia Corrêa n. -6 (antiga Mar-
queza dos Santos). (G)

A 
LUGA-SK uma boa casa por 1-40$, i
rua D. Marciana n, 5. com duas sa-

Ias tres quartos, porão habitavel, gaz, ele*
ctricidade, etc. (3399 G) R

r\ LUG.\M-5'C escriptorios, na rua da As*
___i.se ni bléa 52, Io andar. (USQ lí) S

A r.UGA-SE em casa de um casal dis-
-L-Ltineto. um bom quarto arejado c claro,
preço bíirato, convuido as informaçGes, á
rua do Thentro n. 19. '°. (4^00 li) S

A LUGAM-SK duas sabá, sendo uma de
-txfrcnte. coin direito á cozinha c mata
dependências, por preço módico, a casal
sério; ira travessa Costa Velho n. 9, sob.

(.1300 K) S

A II.UGA-SE casa com oito dormitórios
-of"-Le duas grandes salas, quintal, Irauhcl-
ro*: c outras commodidades, própria para
pensão, grande família dc tratamento ou
repartição publica, sita á rua dos Iuvali*
dos n. 103. As chaves no theatro Repu-
blica. (4a<ií!'*l B

A LUGA-SK um excellente predio novo,
^.com seis qtmrtos, além dc dois para
creados, sala de visitas, de jantar, de*pcn-
sa, Cozinha, banheiro, tanque para. lavagens
e bom quintal. Sito á rua da Riachuelo
n. 335. Trala-se á rua I). Marianna -19.
0:1 -pelo telephone Sul i{.93- (57* L) B

k I.UCA-SF, o sobrado da rua Visconde
__Lltauna n. 541 as chaves estão ao lado;
tr;.la-se á rua da Prainha 44. (1436 *°)S

ALÜGAM.SE 
os 1" e 2" andares da rua

do Ouvidor Sq. (1996 li) J

ALUGA-SE 
por 150$ o hom armazem da

rua Vasco da Gama n. 1.9, ponto im-
portanto para varejo. Para ver c tratar na
rua Saehet n. 1-, sobrado. (1906IÍ) R

A LUGA-SK um bnm commodo em casa
jt\.âe pequena famüia, com serventia em
toda a casa, a um casal; ua rua dos Ca-
iuc-iroa n. 79. (4.199 E) S

A LUGA-SE o grande armazem da rua
_!'-LSc:iador Euzebio n. 206, com commo.
dos para familia. As chaves estão na rua
da Quitanda n. 46, onde sc trata.

(4=91 E) S

A LUCA-SE uma porta e metade de uma
-J-liiia, preco de snS a 100$; ua praça da
Republica u. 193- (-1483 E) J

p«iiiuniiiiffli!Bi_ainsHiiBin
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«1 LUGA-SE o sobrado da rua do Senado
__.n. 16, lado da sombra, tres quartos,
luz electrica c bons comniodos para fami-
lia. (4-.-7 E) J

ALUGA-SE 
a casa 13 da rua Barão do

'l!io üranco (an.iga traves:-.! do Sc-
nado), com quatro dormitórios, duas salas
e domai- dependências, para familia.

(4-SS E) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Conselheiro

Saraiva 31. trata-sc ua rua da Quitan-
da i65; (u.|a E) S

A 
LUGAM-SK boas salas para escriptorios,
ú rua da Quitanda ifi-;. Papelaria Mo-

delo. (..143 E) S

A LUGA-SK o armazem da rua da Can-
_-__Ld.-taria y"; trata-se na rua da Quitar.-
da 1C5. (3144 E) S

1 Guaranesia
17/-. g| p: prqlohcau

A LUGA-SK um bom> quarto, grande e
xilimpo, casa de família; rua do Hospi-
cio n. 1S9. (4567 E) J

A 
LUGA-SK a sala da frento do i° andar
da rua Tlieopliilo Ottonii n. 85, própria

para escri]. torio, tendo já divisões; tm ta-se
no armazém. (4445 K) J
/i LUGA-SK por 96$ o predio da rua Ge*

-.Lucrai Çaldwell n. 14; traia.r.e na rua
úi Hospício u. 170, com o sr. Freitas.

(4453 E) J

B__BB**B_B_-«a_«Bag-^^

Comprimidos Androestenicos
1'otlei'oso estimulante fln economia, efficaz nos casos de

fraqueza e frisiilez sexual de ambos os sexos
_>l.Er..T.AI)OS PELO'* * Laboratório Paulista de Biologia * *

RUA QUINTINO BOCAYUVA 24 — S. PAULO
líua da Assemblèa 7, sobrado — RIO I>E JANEIRO

Encontram-se nas principaes pliarmacias, drogarias o casas
de artigos do cirurgia.

_BB__g_SB8__B_____BB

ALüC.A-SE uma. porta com iin,7o; na
rua Marechal Fioriano n. i;5*

(4359 E) J

pUECISA-SE ile um aprendiz ,1c bar-J- beiro que ja trabalhe regularnienteem barbas; dn-se ordenado; r-.ia ParnucJi. iS _ S. riiri..lov_o, da. 11 í , \|,.•.atilo, para tratar. (5434 D) 1

pREGISA-SE de uma raparipiinha paraJ scroiços leve-- cm c.isa de pequena fa-ni.l.a; rua Ge;-.:lio n. 133 _ Todos os""¦'"'¦ (-U5' C) R
¦pnECrSA-SI. 

d. uma senhora que 7e•11 preste p.-irn co-lur:ir c recompor rou-
fw u-adan. Trata-se com _ln,e. RcnnceIJillman. rua Chefe Divisão Salgado .1. 2.
_______ (-"''.ola: (4471 D) S
T_iRh.CISA-SE dc uma r_pari_vt de 13 ai.i- annos, pira scrvic.in domésticos:p-ri.-.-e preta, na rua do Carmo n. 59,
1. 

'¦'¦"-¦"'- (-1534 
D) J

T).ilíA e-i-riplorio 011 c->s.i commerrnl,* 0!rcrece--c »-m rapar cini pratica.«si.M. I.eüe, rua S. Cláudio n. 11 —
**'«•-. (4__. S) j

A LUOA-SE um erande quarto, ,1 um sc-
__T_Lnbor ou rapaz solteiro; rua Municipal
_*.. 2o andar, casa de1 familia. (4.<.oa K) S

\ LL"GA-'SE o armazém dn rua
^*o-ilo Lavradio 165, próprio para
negocio e residência. Está abei-to.
Trata-se nn rui» Frei Caneca nu-
meros 35 a 39. (R1292)E

A LUGA-SE, em casa dc familia, uma
_ot_Lpcquena sala de frente; rua Alfândega
44. C' nmlar. (4461 E) J

A LUGAM-SE bons auartos. com janellas
_£_Lpàra nr livre, para rapazes ou cisai,
com pensão, cm casa de família; rua do
Acre qfi, sobrado. (446- E) J

A L̂UGA-SE um bom quarto para rapa-
es solteiros; rua S. Pedro n. 269.

(.1.80 E) S

ALUGA-SE 
um bom quarto independen*

te; na avenida Passos n. <m sobrado,
casa dc familia. I4..3.I E) J

A LUCA-SE ura bom quarto, com ou sem
-J-pensüo; na rua de S. Pedro n. i.-3.

C-I....S E) J

ALUGA-SE 
um espaçoso c arejado quar-to n moços do commerciò; na rua de

S. Pedro n. 1:8. (4540 E) J

ALUGAM-SE 
em casa nova, quartos bem

mobilados, lu.. clectrica; na rua Joa-
quim Silva 11. 133. (4334 E) J

TKRECISA-SE de um bom sobrado, no
Ã centro commercial. para pequena fa-
milía. Para menos dc 200$. Otfcrtas para"Professor", na rua do Mattoso n. .13.

(4-00 E) J

IE SANTA TUFRFZ*
A 

LUGA-SK cm casa dc familia estrangei-
ra, confortável quarto cnm ou sem mo-

IiiÜa. muito ar, luz clectrica, banheiro] tra
rua do Rezende Ifil. (3433 V) R

ALUGA-SE 
uma boa casa, nova, com

dois quartos grandes c um pequeno, sa-
Ias installações electrica, fonão a Kaz ou
lenha, por 110$; á rua 19 de Fevereiro n.
.0 Botafogo: trata-se á rua Sete de Sc-

tembro 116, ás a horas. ,(4273 J)B
A LUGA-SE.^ casa III~_ã"vnia S. Clc-

-Cimente, á rua .;<, _j, Clemente 93. com
3 quarlns. 2 salas, etc; trata-se no 04; alu-
fritei 110$. (4181 G) J

A LUGA-SE um dos pavimentos da casa
JLJL.n. 1 do becco do Flamengo (praia do
Flamengo i-o), muito próximo dos banhos
de mar e com boaa accommodaçücs para
pequena familia. (5471 G) )

ALUGA-SE 
uma casa, na travessa Fer-

nandina n. 72. com cinco bons aposentos¦para familia. Aluguel i_o$; as chaves estão
no n. GS. (54-6 G) J

A LUGA-SK por „oo$ o capa pintada dc
_L__:novo, á rua Dezenove de Fevereiro 130,
com boas accommodações para família de
tratamento; trata-íc na rua da Alfândega
n. 12, Peixoto & C. (5489 G) J

A LUGA-SE a casa da rua T). Marianna
_£__-n. 12S! trata-sc no n. 117- Botafogo,

(3418 G) R

A1 LUGA-SE lim bello commodo. completa-
_____nicntc independente e com todas as
coiiimndidadcs; rua do Cattete 85, esquina
Gtráralyba. (4474 G) S

A LUGA-SK, por 137$. uma casa, na Vil-
-"Ma Palácio; Silveira Martins 7-i as
chaves na casa IV. c trata-se na rua Buenos
Aires i-l-í, i° andar. (42S0 G) S

A 
LUGA-SK, por 122$. uma cnsa. na Villa
Jacyló; Pedro Américo 84: as chaves no

n. 100. c trata-so na rua Buenos Aires 144»
i° andar. (4409 G) S

A LUGA-SE. por 101$. uma casa na Villa
-ÍTVTacyló; Pedro Américo Sí; as chaves
no 

"n. 
roo, c tr.ata-se na rua Buenos Aires

.144, in andar. (4291 G) S

A T.UGA-SE por -on$ o sobrado da rua
__.da Piedade 11. 3. Dotafogo; trala-se na
rua Marqucz de Abrantes -14. (4504G).

A 
LUGA-SK por 220$ a casa da rua Con-
sellieiro Bento Lishoa ri, 21, Cattete,

com seis bons dormitórios, salas dc visita,
de jantar e mais dependências; trata-se n»
rua da Assemblèa n. 18; chaves no arma*
zcm do canto da rua Pedro Américo, onde
K informa. (3397 G) R

ALUGA-SIC 
um quarto mobilado, com

duas janellas, muito arejado, com luz
clectrica. em casa de familia; na rua Dr.
Corrêa Dutra- 24. (4141 G) Il

ALUGA-SE 
por 100$ boa casa com duas

salas, tres quartos, rraz, electricidade e
todas as depen den cias, á rua Pereira Pas-
sos n. 38, Copacabana. Informações .1
avenida Atlântica 76a. (3446 H) R

ALUGAM-SE 
no Leme, somente a fa-

niilias escolhidas, aa excellente] casas
da avenida Ma.j-atida. á ma Salvador, Cor-
rèa n. 62. (891 H) J

ALUGAM-SE 
os predios da praça Fer-

reira Vianna ns. 70 c 76 (Ipanema) tem
peis quartos e todo o conforto necessário.
Trata-se na pharmacia. (4361 H) B

MUDE, PRAIA FORMOSA

ALUGA-SE 
por 150. o sobrado n. 283

da rua Visconde de Itauna; Irata-se na
rua da Alfaudeira 11. 12, Peixoto & C.

(3987 D J

ALUGA-SE 
por 95$ a casa da rna ila

Gamboa n, 265; trata-se na rua da
Alfandcfta n. 12, Peixoto & C. (3984D J

A 
LUGA-SK o grande armarem da rua
da Gamboa n. 137, por preço baixo.

Chaves no sobrado c tratar na rua dc São
José 26. (1824 I) R

I UGAM-SE, em cas* de familia, uma
-oíríi.espaçosa c excellente sala o quarto, á
rua Dr. Carmo Netto n. 30C, perto da ave-
nida Salvador dc Sá. (5508 D .

ALUGAM-SE. 
por 130$ mensaes. cada

um, os predios assobradados, da rua
Dr, Campos da Paz ns. 117 c 121, Rio
Comprido; as chaves 110 armazem da es-
quina. (4466 J) S

A LUGA-SK o predio assobradado da rua
-i-Visconds de Itauna n .469, com am-
iplas comniodidades nara familia, bem ven-
tilada, installação electrica c de gaz, ten-
do tres quartos, duas salas, copa, cozinha,
etc., com porão espaçoso; trata-sa na rua
do Hospicio n. 91, sob.; as chaves no
.•10, SERRARIA S. JOSÉ' dn rua Vis-
conde de Itauna. (4437 D R

ALUGA-SE 
por 112$ a casa n. 30 da

rua de Saut'Anna; chaves, por favor no
n. 32. Tratar na rua da Quitanda n. 62.

(43G0 I) R

ALUGA-SE 
um» boa loia. com 3 portas

e perfeitamente montada; Visconde Sa-
pucahy 176. (439 I) S

Á5.P. h bir*'1"'. «sa pintada o forra...
í_SiWi__ T'0-- no Cs,;"-"1' ,re-" nuarto, o'ma» depcmlencias, crande quintal; infor-matuc- a rua Dr. Pessoa de Barro-, 34.

, ,. . O.130 J) S

ALUGAM-SE 
boas casinhas assobradadas,

pintadas e forradas de novo, bondes deioo- r.is, próprias para. familia regular; narua Frei Caiava 252; trata-se na avenidaSalvador de Sa 114. (42,-_ j) ]t.

ALUGAM-SE 
os maRiiificos predios da

rua Darão dc Petropolls ns. no 156 «*
um da travessa, pertintios. do ponto 

'dos
bondes da Estrclla, onde se acham a.
chaves _ mais o 92 dl- rua da Paz; chavesno B4 da mesma rua. e tratam.se nn rua doRosário 11. i_5, (|14S j) y

A LUGA-SE o predio da rua Padre Mi--£-.RiieIino 11. 10; na chaves eslão uo Ji;trala-se na rua Triniciro de -Marco 11. 91.«obrado. Aluguel; ioo$uoo. (5490 J) J

ALUGA-SE 
uma sala do frente indepen-

dente, so a senhoras, com serventia nacasa. a avenida Paulino n. 1. lars*o do Es-tacio de Sâ. (,019 1) I

A 
LUGA-SK uma casa com quatro espa-
casos commòdos, por 70$; na rua líapt-

ru' n. 139. 0.42j)fc

A Ll..(,A-SE esplendida casa assobradada,--.por 130$, i rua Ilr. Mattos Rodrigues
n. 18; chaves na venda da esquina (RiuComprido). (41.2 J) 1!

A I.UGA-SE o predio á rua Colina íc,
--.Estacio de Sa, com 3 quarios e 2 salas.

(4484 J) S

A 
T.UGA-SE uma casa com duas salas,
Itlois quartos, cozinha, quinjil e lu*

clectrica; na rua Dr. Maia Lacerda n. 31.
casa 1, por 107$. inclusive o consumo dnluz. As chaves eslão no n, 6. Trata-se na
mesma rua n. -â (Estacio do Sá).

(44-' J)
•_fiiifíRiiiSi:;íi-i.í!!K!!it!:íK;i:!i]:!:iiisiHiai!ig
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ALUGA-Sb 

a casa da rua Padre Mi-
guelino 11. 83, Catumby, tendo tres

quartos, duas salas, tanque, chuveiro e ps-
queno quintal. Aluguel mensal 80$; traia-
se na rua General Canabarro n. 54, São-Christovão. (4389 J) R

ALUGA-SE 
a casa, sita á rua dc S. Lui/.n. 23 (I*.. de Si); aa chaves estão no

estabulo « trata-se na rua da Alfândega
n. 42, 2" andar, sala 4. (4373 J) R

HÜOOOCK-LOBO E TIJUCA
ALUGA-SE 

um prodio. com installação
electrica, á rua General Roca 120 (casaIII); Fabrica das Chitas; aluguel 80$;

trata-se á rua da Carioca 16. com Uai-
thazar. (4233 K) J

<4 LUGA-SK, por 160$. o predio á rua
-—.Valparaiso =8. Conde de Bomfim, com
duas salas, tres quartos, banheiro e maio
dependências, com gaz, e electricidade; ao
chaves estão, por especúd favor, uo n. 30,
e trata-sc na rua junuiicira Freire 45.

(4302 K) R

,S0H$ I
?.

Todos devem
sempre ter

ALUGAM-SE. 
a 120$ cada. armazém «

moradia da rua Silva Guimarães 52, V.
das Chitas; ver c tratar, á rua do Hospi-
tíoiaS. ^^ (3332 li) M

ALUGA-S1? 
uma hoa casa para familia

de tratamento; ua t-ua doa Araujos
n. ..í; as diaves estão no armazém n*. 74.

(5540 K) .

Sapolio—isto é ques-Jo de hygiene
— pois toda .1 habitação deve conser-
var-se limpa para garantir uma casa
saudável.
NSo podem existir micróbios onde se
use Sapolio regularmente.
O Sapolio é um Uo grande auxilio na

j_. daF casa que, sem este sabão, é diflii.il
cumprirotrabalhodiario.

Dev»m proteger-se contra as imitaçües, pois não ha nada "tão
bom" como Sapolio, o sabão de limpar

A venda nas drogarias, mercearias e lojas de ferragens.
°es"àmaüna°do ENOCH MORGAN'S SONS CO., New York

ALUGA-SE 
por 45$, em casa de famt-

lia, um bom quarto de frente, mobila-
do. Rua D. Carlos I u. 94, Cattete.

(1879 G) R

ALUGAM-SE, 
a 27$ e 40Í, dois bons

quartos, independentes, com luz electri-
ca e telephone, cm casa dc família; bonde a
porta o perto dos banhos de mar; Pedro
Américo 80 (Cattete). (5404 G) M

ALUGAM-SE 
sala e quartos de frente,

a pessoas dc tratamento; na praia ae
BotafoKO n. i8(i. Telephona 2194-

(4301 G) S

A 
LUGA-SK íi pequena família a casn da
rua dc Santa Christina (Santa Tlicrc-

za), too; as chaves rs.ão no n. <y.\ c tra-
la.se na rua do ftczcnrf. n, ag. (_9!iF)J

\ LUGAM-SK aposentos mobilados, com
XjLtodo o conforto; na rua do PriFSclo
n. 70.  (,3_.__!_ í

A LUGA-SK o predio da rua Santa Chris-
X—tina 121; tem 5 quartos 2 salas, luz
electrica, banheiro, bom auintal. esplendida
vista para a barra- etc.: as chaves na mes-
mr. rua u. 1271 tratar, travessa S. Fran-
cisco 32, Confeitaria do Anjo. (,...i.ii;).l

LUGA-SE linda casa por 7,i$; tratar
c ver á avenida Mem de Sá n. 15;.

CiSo.t F) R
A

i LUGA-SE uma esolendida sala de fren-
-f-Lte, bem mobilada, com todas as commo-
dldadc-i rua da Lapa 05. (5400 V) M

A 
I.UGAM-SE as casas da rua Joaquim
Silva 92 e Q.r i.apa. completamente rc-

formadas o modernamente preparadas, con-
tendo cinco magníficos auartos. luz electrica
e gaz para luz c cozinha; trata-se na mesma
rua. canto do beco do Imperior, venda;
cnm o sr. Valentim. (lf)

ALUGA-SE 
um dos pavimentos do becco

do Flamengo 1 (praia do Flamengo
n. i.o"). com boas accommodações para pe*
quina familia. (.445'i G) J

A d.UGAM-SE uma sala c um quarto, a
Xl mocos solteiros; na rua do Catlcle. 200.

Wj4«_ G) K
A LUGA-SE por SoS o chalet da rua lio.

Xl-tafogo n. 47 (áulico), estação da Pie-
dade, tenda duas sala1?, quatro quartos, des*
pensa, cozinha, acua encanada. (rrande ler-
reno; trata-sc com o commandanto Cos*
ta Pinlo, no Arsenal de .Marinha: as clia-
vei 110 visiiihoi (4449__) J

A LUGAM-SK magníficos commòdos a ca-
_C3LvaIheiros c moços do comnicrcio. na cou-
fortavel avenida Commerciò; na rua Chris*
tovão Colombo n. 38, próximo ao largo do
Machado; trata-sc com o encarregado, a
qualquer hora. (3182 G) J

A (LUGAM-SE magníficas e omp-ns f.isas,
__"_Lna avenida H. «Luiza, com boas accom-
modaçõea 'c iustallaçüo electrica; na rua
Kuohrash Corrêa n. 41, próximo ,ao largo
do Machado; trata-sc com o encarregado.
Aluguel ijnSooo. (3181 G) J

^:H!_fiii!iini:_ii_.r,i!i_ai!iii-ai;iii--i^i-iíi;;i--i:iii--i:!ii--ii!i>9!iiii^
I AO LEVANTAR. . . TOMAI: 1
I UM PEQUENO CALIX DE |
1 Guaranesia I

A T.VGAÍf-SR linilas cnsns ú rua
^V|>. ".rnrcinnu 87 Í2»0I. ) o í).*t
(-.SQ.SOOO) __?___!________

ALUGAM-SE 
magníficas casas na avent-

da Bella Vista, com accommodaqScs liy-
gienicas; na rua Euphrasia Corrêa n. fi,
próximo ao largo do Machado. Alugue:,
,:s$; trala-sc cem o encarregado.

ÜiSo G) J

fi LUGAM-SE cm casa de familia belga,
_C__Lum auarto o uma sala de frente; na
rua D. Carlos I n. 63. (4421 G) di

A LUGA-SK um quarto de frente, a mo-
-*rVços solteiros; na rua do Cattete n. _75.
canto da rua Dois dc Dezembro.

(4.173 G) R

A LUGA-SE o predio da rua Buarque de
_r__LMnccdo n. iS, completamente limpo,
com gaz e electricidade; trata-SQ na rua
Machado dc Assis a. 2, onde c.So as cha-
ves. (-1303 G) 1.

A _UGA-SE Por 250$ o predio á rua Tni-
-rt.dcnte de Moraes n. gi. Ipanema, as
chaves no próprio ou na rua Vinte de No-
vembro n. 50, Ipanema c trata-sc na rua
Senador Estcvcs Junior n. 37. Cattete ou
pelo teleplione 1.614. Sul, (3S03 !•') .1

A ÍLUGAM-SK uma sala mobilada, por
-_.ioo$, o um quarto por fio$, era casa
uoi-a, dc família; Paysandu' 170.

(4404 G) I?

A 
LUGA-SK por rso$ a boa casa da nia
Gonzaga llastos n. 75, cnm duas salas,

«Quatro quartos e terreno. Chaves uo 71.
Trata-se na rua Uruguayana n. n(i. das
2 ás 3. (1013 F) R

A LUGtAM-SJE bons commòdos para mocos
A"\soltciros de 35$ e 40$: na rua dc São
Pedro n. 145, i°. (-;.*_ E) .1

' LUGA-SE uma sala, própria para *?»-
_HLcriptc.rÍo; na praça Tiradentes n. 43,
Io; trata-sc no a". (5338 E) J

A 
LUGA-SK um commodo a solteiro ou
a casal; na rua Cassiano n. 47.

(5549 E) J

A LUGA-SK i quarto a rapaze solteiro; tra-
JTl-vessa dj Sereno i... Morro da Con-
ceicão. (44ÇI K) S

A 1.1 '('>AM-SK 
os sobrados do predio ns.

XliS e.; largo da Carioca; tratar, no P.a.-.r.r
Internacional, (1.187 E) S

A 
LUGA-SK narte de um escrintorio, In-
dependente; trata-se na avenida Cen-

trai 151. 1°. sala .. (.1.17; Ti. S

A LUGAM-SE cm casa dc familia, duas
-í-ksalas de frente, para duas ruas, para
casal ou escriptorios; oa ruá d eS. fosé
n. 1, i* andar- (42'Ji E) J

A LUGAM-SK uma bela sala e quarto
XÍLde frente, em casa de pessoa do trata-
mento, á rua i° de Marco n. _o. za andar.

(.553 E) M

ALUGA-SES 
a p.irtc dis. fundos '02."

andar da rua da Assemblèa i.*.. cnm dois
bons quartos, grande sala, magnifico ba-
nheiro e cozinha. (.-..-.-.•; E) M

A LUGAM-SK cesas, terrenos e capínzaes;'
<fjLtrata»_.c na r.^ ';.'c Costa Barros da
Unha da Central, com o sr. Bernardo.

(3.1S7 E) J
4 LUGA.-SE escriptorto( por 40$; na rua

-—.do Rcsario 13-. (54<io E) .

ALUGA-SE 
a hoa casa da rua Augusta

n. 2$ (Santa Thereza1). com cinco
quarios, salas, cozinha, banheiro, quintal e
jardim; as chaves est-ío no barracão ao
lado c trata-se na rua Ssehet n. 12, sob.

(1928 F) U

A 
I.UGAM-SE cm casa de uma senhora-
uma sala e quarto para descansar; in*

forma-se na rua da Gloria n. io_, sobrado.
(618. .) J

A LUGA-SK o primeiro pavimento do pre-
-fidio* da rua Tos_ dc Alencar n. .0.
Paula Mattos. (4426 F) R

A H.UGA-SE o predio da rua do Riacliue-
-.-Uo n. 337. com todas as accommodaçücs
para família, tem grande quintal, luz ele*
ctrica c bondes á porta. Pôde scr visto
a qualquer Iiora; trata-se na mesma rua
n. 126. Aluguel -50$ mensaes. (43«*.1**1 R

ALUGA-SE 
grande sala, com vista l*ara

o mar c jardim da Gloria, com entrada
independente, pnra pessoas solteiras; na la-
deira da Gloria 11. 37. (4356 !¦') J

A LUGA-SK o predio n. 2S da rua Theo-
-rt-tenín Ke.2ad.15 (Lapa); a chave c?tá no
Grande Hotel; trata-se á avenida Rio Branco
58, 2° andar; aluguel 2005. (446- F) S

A LUGAM-SE optimos quartos e salas,
__ril.com toda hygiene, com ou sem pensão,
om casa dc família estrangeira; á rua das
Laranjeiras 275. (tioo G) J

A T.TJGA3I-S1. nnosentos oom non-
-^-".-sfio, coiifortíivois, ilosdo 4S000
por (lia o 100S mensaes, luz ele-
ctrica. teleplione, etc. e «mn bclla
sala ile frente. Pensão Pnniilinr
Praça .Tose de Alencar 14. Onttete

(R 560) G

ALUGAM-SE desde 150$ mensaes, opti-
-fimas salas de frente e quartos, para ca-
saes e cavaleiros de tratamento, rlcamen-
te mobilado», com pensão de primeira or-
dem, garantindo-se todo conforto, á ru»
Buarnue de Macedo n. 71, próximo dos
banhos do Flamengo. Telephone n. 4.1S9.
Ccmral. ('*•» fi» J

«ffiii-iatiaiKi-ciii-iiPiaiiaiiiiiHBBiMiiiiiaiMaiii

ALUGA-SE 
por 100$ uma rasa com tres

quartos, duas salas, cozinha, Ianque,
chuveiro e quintal; na travessa Barão dc
Giíai-atiba n. 36 (Cattete); trata-se na
mesma. (4=77 G) a

ALUGA-SE, 
por .150$. o predio â rua

Humaytá 161; chaves no mesmo; trata,
sc na Companhia de Administração Garan-
tida. á rua da Quitanda 68. (10.16 G) b

A LUGA-SE a hoa casa ila rua Paulino
ÜEcrnandcs n. 65, com seis quartos, duas
salas, có— c mais commodidades. instai a.
ção clcclrica e gaz, grande quintal. Alu-
guel iSo$; trata-se na rua da Passagem

(i_io G) _

.EME, COPACABANA,
IPANEMA E LI» n»

ALUGA-SE. 
cm Copacabana, . i um^

pred'
...., bom

predio muito perto' da avenida Atlanti-
ca, cm centro de terreno, com cinco- quar-
tos duas ralas, gabinete, etc; trata-se na
«lá Marinho 11. S4. (ipfiiH) J

ALUGA-SE, 
por preco barato, boa casa

com dois quartos, duas salas e hom
quintal; informa-se na rua Cardoso Mari-
nho n. 7. escriptorio; Praia formosa,

(4250 d j

A 
LUOA-SE o grande «rmazem di rui
Visconde dl Itauna n». ji « 34i tr»-

ta-se 110 "Fluminense Hotel". (I)

A LUGAM-SE boas salas e quartos, de
_C_~25 s 70$; na ru» João Alvos 22.

(1.111 R)

ALUGA-SE. 
por preço barato, boa casa

com tres auartos, duas salas e bom
auintal; informa-se na rua Cardoso Mari-
nho n, 7, escriptorio; Praia Formosa.

(4250 I) J

ALUGA-SE 
nova casa com dois quartos,

e duas salas, tendo bom quintal; na rua
Immése, 34, morro do Pinto; lrnta.se na
rua da Alfândega n. ifii. (42S.1 I) S

CATUMBY, ESTACIO
E R!0 CÜPBP

ALUGA-SE 
o predio da rua Dr. Cam-

pos da Paz n. 110. por 110. mensaes.
As chaves estão no n. 91 da mesma rua
c lrata-s« n3 rua Pardal Mallet n. ..

(41S5 J) R

A LUGA-SE por 130$ um predio moder-
_ii.no, assobradado, á rua do Santa Ale-
x.ndrina n. 243, coin tres quarios, quatro
salas, banheiros, cozinha, instalações electri-
ca e «a gar.. Chaves no n. 181. (4157J) R

ALUGA-SE 
por 40$, cm Catumby, i rua

Miguel de Paiva n. 25, próximo aos
bondes de Coqueiros, uma boa sala de
.rente, com porão, quintal e cnlrada inde-
.pendente; trata-sc na mesma rua n. 7.

(„4,,o .1) B

LUGA-SE o predio da rua Barão dc
ALUGAItapagipc n. 190, ponto dos bondes,
com cinco quartos, porão, duas salas, jar-
dim e quintal, por 160$; trata-se na rua
Sampaio Vianna n. 6o, casa VI. (2740.DSmu 111 m

(NOME. R1SG1STRADO)

Qurá a inflairnanação © purga-
ções sSos ©_!-©s

_E_zxx tocias els jp_t_._ajr___iacl.as
e drogyariaa

ALUGA-SE 
cm Copacabana, a rua Qua-

Iro dc Setembro, ns casas de ns. 11!
e 120, por 200$ mensaes, tendo os se-
guint-S commòdos: cinco dormitórios, dou
banheiros, còr*-, cozinha moderna, cum lui
clectrica e gaz. ('944 ________

ALUGAM-SE 
em Copacabana, _ rua Qua-

tro de Setembro C3sas da avenida dc
11. 122, por 80$ mensaes, tendo todo o con-
forto moderno. (10,15 II) B.

ALUGAM-SE 
duas boas casas, na rua

Guimarães Caipora ns. 126 e 148-, tra-
tu-se ua mesma rua n. 120, Copacabana.

(4222 II) J

A IíÜGA-S13 n casa ila run ILiríio
-Í1.1<* Guaratiba n. 25. As cliaves
ostão no sobrado e tratii-so nn
travessa do Ouvidor 15.(R1997G

A LUCA-SE o sobrado, rreentemente
_. Xconstruido, com 1 ouartos 2 salas, co-
zinha. dwncnsa, banheiro auente c frio, ter-
raco, e W.-C., "• rua ilo Catlete n. 4;; as
chaves estüo na rua da Carioca n. _t_. loja.
onde se traia. ('W G) J

ALUGA-SE. 
próximo aos banlios de mar,

esplendido dormitório, mobilado, com ou
sem oensão; na rua Silveira Martins, 149.

(2743 G) S

ALUGA-SE 
o predio dn travessa Toão

Affonso n. 6:, no Humaytá; as chaves' nc mesmo. Aluguel. 1511.000, _.,(_?4.G) S

CATHAflRO DOS PULMÕES
Cura rar-ida com o

PEITORAL DE MARINHO
líua Sete de Setembro 1SG

A LLT.A-SK por .".50$ .1 casa da avenida
o_r____.Atlant.ca n. 830; trata-se na rua dü
Alfândega n. 12, Peixoto <_• C. (_98sH) J

ALUGA-SE 
o nredio n. -.2 dA rua n^re-

jinha; 4 ouartos, _ salas, etc; electnci-
dade fogão a pnz, etc; as chaves, por
obséquio, á rua Egreiinh» n. 28. armazém;
trata-se á rua da Alfândega n. .10. 20 and.

(.1253 H) _

ALUGA-SK a casa da rua Ipanem. 57.
.Copacabana; ai chaves estão no n. í«,

(3145 H) 1?

ALUGA-SF. 
uma ama de leite, com leite

dc dois r.iczes, de còr, sadia; na rua
J',-..-_rujn m. -_. I—-»__ -__._45°_ H) J

A 
LUGA-SR a confortável casa nova, si-
ta _ rua Dr. Costa Ferraz n. 08. Uio

Comprido, tem duas salas, dois quartos,
despensa, corinha, illuminação clectrica,
quintal e jardim. (5433 J) Ü

ALUGAM-SE 
os seguintes predios : ura

magnifico predio com bastantes accom-
modacões -para familia ou pensão* na rua
Leito Leal n. o (Laranjeiras); um dito,
á rua dc S. Pedro n. 30S, próprio para
negocio; dois magníficos prédios na rua dc
S. Januário, próprios para famílias ns. 70
e 74; um dito próprio para negocio, na
rua Coronel Pedro Alves n^ 261; um ma*
f.nífico sobrado na ru-c de catumby n. 32,
esquina Ja nua João Ventura; um magni-
fico nrmftcm tend^ commòdos para familia,
nn rua Visconde Ile Itauna n. 87; um
magnifico sobrado com hom quintal, no
Boulevard Vinte e Oito de Setembro 354
(Villa Isabel); um bom armazém, na rua
Frei Caneca n. 58; uma casa para pequ^*
na famüia, na rua Dr. Silva Pinto _n. 21;
uma dita^ na «rua D. Emilia Guimarães
n. só íCatumby); duas ditas para peque-
nas familias, na rua Dr. Nabuco de Freitas
tia. 140 e 151; uma dita na avenida 12 dc
Dezembro n. :4 fMattoso); uma dita, á
praia de S. Christovão n. .19; uma dita,
na rua Assis Corneiro n. 183; uma dita,
própria para negocio, na rua Dr. Gari-
mundo de Mello n. 37 (Piedade); uma
pequena casa na ladeara «ido Morro da
Saude n. 9. avenida casa V o trata-se na
rua da Quitanda n. S;,. Companhia de
Seguros Unii-o dos Proprietários.

(.122a d

AT.UCA-SI*. 
o predio á rua Pinto Gue.

des n. 72. Muda da Tiiuca; 3 grandes
quartos, duas salas, despensa, banheiro, etc.;
aluguel 150$; chaves, quitanda da esquina.

(1.85 K) .1

ALUGA-SIC 
o predio da Kstrada Nova da

Tijuca 157. com düa_ salas, dois quartos,
grande porão. _ installação electrica. eoídnha,
tanque, banheiro, ele; as cliaves na casa
167. com a sra. o. Albina; aluguel ioo$ooo.

(1021 K) I*

ALUGA-SE. 
por 250$. a casa da rua Ge-

ncral Roca u.í, Fabrica das Chilas,
tendo 6 quartos, porão habitavel, luz ele*
ctrica e vasto terreno na frente; não èe
aluga para casa de commòdos. (,ias6K)J

ALUGA-SE 
a casa da rua Aristidci Lo-

bo n. 185, por 140$. As chaves estão
por favor no n. 181 e trata-se na rua
Barão de Itapagipe n. 290. (1.11J) .

ALUGA-SE 
a casa da travessa do Crui

n. 8. inteiramente renovada; chaves no
n. 10; trata-se na Avenida Central 108.

(34f> K) J

ALUGAM-SE. 
a rua Haddock Lobo 4",

bons aposentos, com ou sem pensão, a
cavalheiro do tratamento; dá-se comida a
domicilio. (674 K) S

ALUGA-SE 
o predio n. 83 da rua San.

ta Sophia; as chaves ostão. por favor,
no n. 78 da mesma rua. e trata-se na rua
Santo Henrique 146; preco 220$. (4369 K)K

A'I.UGA-SE 
era casa de familia um bom

quarto independente, para casal; na rua
Dr. Carmo Netto n, 312, não tem escripto.

.4443 J) J

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

A LUGAM-SE casn* ntinsi iio.ns
-i-ii fiiniilini do trntnmcnto. tendo
quntro nunt-to.., optimo instnlln.ão
electrica com tomada do corrente
em todos 09 coiiin-irtimentos, ba-
nheiro com acua auente, dois fo-
cões, sendo um a c*nz. dois W. O.,
bidet. etc. Avenida Pedro Ivo 61;
trata-so nn cusa n. 3, Dá-se uni
mez do bonificação depois do doze
inozcs de residência, (S 1847)1/

ALUGA-SE, 
por 100$. uma linda casa; a

quartos, 2 sahs, cozinha, luz electrica
c Rrande auintal; rua dos Artistas 84, Al-
deia Campista. rerto do honde. (18.1.1 l.)S
A LUGA-SB por 91$000 mensaes

•«"""Mima casa. nova, illuniinada á
luz electrica, con» banheiro de
uinia morna e fria; nn rua Conde
de Lconoldiiin 148, Irata-se na
cnsn n. 1. (3 Sil) I.

ALUGA-SIC 
uma casa, com duas salas,

dois quartos, cozinha, área terreno na
frente, commòdos grandesi aluguel 8j$; rua
Senador Alencar iú_. casa III (avenida
S Pinto). (,1;io.| I.) J

ALUGA-SB 
a easa I da Villa Ypirangaj

á rua Pereira de Siqueira 9.1. com _
salas. ,i auartos, etc, luz electrica,. bonde-;
de 100 réis de S. Francisco XaviOT, por
.__;.$; as chaves na casa VIII, onde se.in
forma; esta rua começa na de S. Francisco
Xavier, iiuasi cm frenle i iMariz o Darro?.

(.1407 I.) R

ALUGA-SEi 
em S. Januário iS-, i, 2

ou .1 commòdos. independentes, luz ele-
ctrica, jardim a roda, a pessoas de hom
tratamento; é caía dc familia o não dç
commòdos. (.iu1. f.) S

A LUGA-SE uma ca?a nova. com contra-
__"__.to. ttropría para iicrocío _ tendo commo-
dos para familia. na rua Visconde dc Ita-
maraly 125. esquina, da travessa Univcr-
sidüde; ns chaves na mosma rua 82. e trata-
se 110 largo do Ko$ario 14. acoiiuuc.

(426a D J

A LUGA-SE a nova e confortável caía
X—do rua Amaral n. 00 (Andaraliy), pro.
pria pnra pequena familia de tratamento;
as chaves com o encarregado da avenida,
no mesmo local; trata-so na rua Sr.clifl
n. 12. sobrado. (19:7 L) K

A LUGA-SK um bom e novo sobrado; 4
_f___q_arl05, 2 salas, erande terraço, luz ele-
ctrica e uaz. juiilas. focão a ea_ boa ba-
nheira esmaltada, por ...o5; rua Harãn dc
Mesquita 7.18. (.14.17 L) R

AIiUGAM-SE 
doi*. commòdos independeu-

tes. á rua Tüheiro Guimarães 64. Al*
deia C.imni»to. f 1*126 DU

4 LUGA-SE o prcdi.i da rua Torres Ho.
__r\mem n. 2.18 (casa da frente); as chaves
estão na casa dos fundos, e trata-se á rua
do liiK.r-.rio n. ufi. Banco Alliança. (£>

A LUGA-SE uma casa, na Villa Sutis-
_£"_-.Souei; ,1 quartos. 2 salas, quintal; Bou-
levard 28 de Setembro 318. (0-16 D R

A LUGA-SB a boa casa da travessa San-
.rt-tos RodrifpieS n. 24. com .rala de vísi-
ta, sala de jantar, quatro quartos, saleta,
despensa, cozinha bom jardim, tanque, ha-
nheiro, para banho da immorsâò, luz ele*
ctrica e íísz, por 15-$, aberto das q horas
•té il « bom. Estacio de SI. C..1'". I) S

» oM-nAM-SI. ns casas dn rim
J^T). Tsrnvin TKAldein Onmnl-itn).
transversal A rua Pereira Nunes,
novas, com dois qnnrlos, duna
snlas, cozinha, banheiro e .annuo
de lavaíiem, tortns os comniodos
lllutniniidos a luz electrica. As
chaves no local. Trata-so na run
Gonçalves Dias 31, próximo da
cidi-.ile, a iioucos passos dos bou-
des de Aldeia Campista, cuia mis-
siilieiii cm duas secções é de UOO
réis. AlEsníeis 100S o ftüílOOO. i,

ALUGA-SE 
uma casa. com dais quartos,

uma sala e mais dependências; ma
Amaral 56, Andara... (1714Mb

A LUGAM-SK quartos, a ao*., 25? c 30.,
_r_Lá rua _3orafím 98; tem muita água «
muito terreno. (18S3 L) K

A LUGA-SE a ca_a da rui de S. Chris-
XJLtovão n. 447. lior.de de ie*i réis. com s
quartes c mais dependências, luz: clectrica,
pintada e forrada de novo; chaves no --
445; para tratar, rua do Hospício n. 91. _

<7I-I _,) .

11. li.'. I.I, :/,.-. i!1!'
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CORREIO DA MANHA — Sabbado, 12 de Agosto de 1916

AOS BHEUJWATICOS
O tr. F. R. Birrcto, conceituide negociante * ru* dos Cofuclm, ••ttw

eatnndo aa cima deidt dezembro, oom terrível rhemmatismc A conselho do
MU m-di-o, u,ou e .ftraado Rob de Summa Saindo, de Alfredo de Carvalho,
Com tres íi-tcos aptn-i ji tomou conte do seu negocio. E, como C9lt oso, conta
o Rob dc Summi milhare». A' venda nas boas pharmacias e drogarias. Deposito, 1°
d. Março -i. io. Alfredo dc Carvalho k C.

1

is ultimas novidades da estação
Criações segando o concei-
toado Jornal de modas

«LAFEMMECHIC»
Formas em Velludo,

setlm,
tateai e palha de arrox.

Flores, Fitas, Fantazias
g outros enfeites

Chapéos para Luto
Presentemente nenhuma outra

Casa apresenta melhor
escolha destes artigos, nem

offerece melhores vantagens
do que a popular

Chapelaria Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone. C 4125
Esta oasa envia portadores

oom amostras dos seus artigos
ás residências «los Exmos.

freguezes.
Em suas officinas executa qual-

quer encommentia de
Chapéos por figurino, cou-

certos e modificações
de fôrmas

POR PREÇOS BARATISSIMOS
A 

I.UGA-SK, |ior 125$. uma cosa, rom .t
quartos. 2 salas, cozinha, despensa c luz

electrica, na travessa Soledade n. 26; cha-
ves ua rua Barão de iRuatemy n. 03.

(4168 I,) R

AI.UGA-SIC, 
por 112., a casa da rua dos

Artistas 11. 32, com 2 quartos, 2 salas,
cozinha, despensa, W.-C, dontro de casa, fo-
Rão a gaz, illuminação electrica e um bom
quarto fora, para creado, completamente
limpa; as cliaves estão na esquina, onde se
traia. (.126.- I,) J

A LUGA _E a casa da tua Derby.Club n.
__X45, com porão habitavel, quatro quartos,
duas' salas, despensa, banheiro quente o
chuveiro, cozinha; no porão, tres salas c
mi' quarto para creados, tanque de lava-
K_ni, etc,, quintal; a casa tem duas entra-
das; trata-so na rua Visconde de Itaniaraty
n. 17. onde estão as cliaves. (4142 _)K

A LUGA-S 15 a casa n. .1 da rua Visconde
-Ado S. Vicente, no Andarahy. com '. a
Miiarii... 2 salas e dependências; tem quin-
tal o luz electrica; indicações, na mesma,
e trala-sc a avenida Kio Branco 48.

(4J4. L) J

\ __G_-S_ o predio da ma Nova
i-t-Milmci.cn 15(__di_gnl_o), cora
2 salas, !t quintos u mais depeu-
il.iicins, porão habitarei, grande
quintal. As cliavcs estão no n. 13.

(J 3G8_) L

ALUGA-SE 
uma cuia, i rua Fanjguay

n. 48, em frente i estação do Meyer,
eom duas salas, dois quartos, cozinha, pe-
queno jardim na frente e grande quintal
nos fundos. Aluguel, iooj mensaes.

(455-í M)

A LUGAM-SE casas na Villa Ko-
l^ichn. As cbaves na raa do Ro-
cha 20, casa IV; trata-so na rua
do Hospício 91, sob. (It 4438) M

ALUGA-SE 
a casa da rua Boa Vista 53,

E. do Riachuelo, pelo aluguel mensal
de (1$; as chaves estao na rua Flack, esqui-
na da rua Perseverança. (4486 M) S

TOSSE
Tome PEITORAL MARINHO
Rua Sete du Setembro 186

ALUGA-SE, 
por 100$, a casa n. 266-B

da rua Cardoso (Mcycr), com 2 quartos,2 salas, cozinha, banheiro e privada dentro
de casa. instaüação electrica em todos os
aposentos, fogão a gaz e um enorme quin-
tal; cliavcs 110 armazém da esquina; para
tratar, rua Barão de Cotcgipe n. 08-A.

(.1681 M) J

ALUGA-SE, 
por 40$, uma casa. com 2

quartos, a salas, tanque, pomar, tudo
independente. _ rua Tavares Guerra 44,
Madureira, logar snlubre; trata-se no 34.

(4469 M) S

ALUGA-SE. 
por iSo$, o predio da rua

T.ueidio I^ago n. _m. Meyer ;chaves no
11. 83; trata-sc á rua 1° de Março 4.

(4205 M) S

ALUGA-SE, 
a familia de tratamento, a

casa, com 2 salas, 3 quartos, cozinha,
quarto de banheiro, despensa, fogão R., pia,

auarto 
para tenha, gallhiheiro fechado, gran-

e quintal, a W.-C, na estação de Ramos,
rua Roberto Silva n. 31, a minutos retira-
da da estação; tem acua c luz; preço .¦_$;
trata-se no 26. E, F. Leopoldina. (4384M)R

ALUGAM-SE 
casas, na Villa Edmundo:

2 quartos, a salas, luz electrica; aluguel
61$; rua José Domingues 113; uma dita
no n. 129; aluguel 7i$i na estação da Pie-
dade. (439' M) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Visconde de

Santa Cruz n. 9, com 3 quartos e 2 sa-
Ias; E. Novo; tiata-se á rua L. de Vascon-
ocllos 11. 11. (4374 M) R

ALUGAM-SE 
duas casas,' sendo uma com

3 quartos e __ salas, por 80$, e outra por
50$; têm bonde na porta; trata-se na rua
Euhna 67, Meyer. (5473 M) R

ALUGA-SE. 
I tua Goyaz 89Í, a eáia

assobradada; a «alas, 2 quartos, cozi-
nha, despensa, quintal e luz; trata-se 804.

0935 M) R

NICTHEROY
ALUGA-SE 

o magnifico predio, comex-
cellente chácara, da rua Marquez do Pa-

rana 308; trata-se na antiga Casa Souza
Marques, na Ponto Central. (4398 T) R

ALUGA-SE 
unia casa, com multo torre-

no, rua Dr. Silva Gomes 68. Cascadura,
distante 3 minutos da estação; informaçSes
na mesma rua n. 70; trata-se na rua Mer-
cado 51, Companhia Itacolomy. (M)

ALUGAM-SE 
casas, terrenos e capinzaes;

trata-se com o sr. Bernardo, na estação
Costa Barros, Linha Auxiliar da Estrada de
Ferio Contra! do Brasil. (4408 M) R

ALUGA-SE 
boa casa nova, com 3 quar-

tos. duas salas, cozinha, banheiro. W.-C,
iardim na frente, bom quintal; rua Conse-
lliciro Jobim 44, E. Novo, a 2 minutos do
bonde; as chaves estão na mesma.

(4399 M) B

ALUGA-SE 
o ofmazem da rua Porto

Alegre 11. 39. esquina da Grão-Para
(no Cabuçú, Engenho Novo), baratissimo.
com moradia para familia e próprio para
qualquer negocio; tratar, no mesmo.

(4396 M) R

ALUGA-SE 
uma boa e confortável casa,

preço bastante commodo; na rua_ Ar.
china Cordeiro n. 41, mesmo na estação do
Engenho Novo, tem luz e conducção á por-
Ia; trata-se no n. 43. (43M M) S

COFRES NASCIMENTO
S. PAULO E RIO

São os que têm dado melhores provas até hoje, contra fogo e -Tromba*
mento. Os cofres NASCIMENTO são fabricados peles processos mais mo-
dernos, resistindo aos apparelho. "CorSa", empregados ultimamente pelos assai-
tantes.
Deposito: R. Uruguayana, 143 (esquina da Thephilo Ottoni)—Rio de Janeiro

ALUGA-SI. 
grande chácara.

Ttihciro, d rua Fontinha n.
em Bento

. ... 794. chácara
João Teixeira, com frutas quo rendem um
conto u tanto aniuialmente. casa de morada
modesta, de campo, exceliente terreno para
creação do gallinhas; trata-sc á rua Theo-
pliilo Ottoni 20, das 12 ãs 13 horas; aluguel
50$ mensaes. (1380 M) J

A LUGAM-SE, por 30$, um quarto e uma
__r__.sala e cozinha, com todas os commodi-
dades, independente, á rua da Republica;
trata-sc no 75, E. de Quintino Bocavuva.

(5180 M) J

ALUGA-SE 
bom aposento, com ou sem

pensão, em bcllissimo predio. a casal ou
cavalheiro de tratamento; informações, á
rua 24 de Maio 43, S. Trancisco Xavier.

(4*28 M) J

ALUGAM-SE 
casas, á rua Padre Roma

24 e 26. antigo; as chaves estão no 41,
Cabuçú. (3990 M) J

ALUGA-SE 
ou vende-se n magnifica casa

com bons aposentos, todos com janellas,
logar melhor quo tem, na rua D. Anna
Nery n. 496; porão habitavel e nova; mostra-
se no domingo, e trata-sc ua mesma; infor-
mações na mesma rua n. 596, E. do Ria-
chuelo. (4212 M) J

4 r.UGA-Sl. uma esplendida casa, com 2
____griii.de_ quartos, 2 salas, cozinha, ba-
.líieiro, quintal, etc., com luz electrica e
lodo o cohforlo e hygiene. terreno para
gallmheiroj rua Oito de Dezembro n. 156,
avenida, e outra em frente de rua, na rua
Visconde do Santa Unhei 11. 21; ruas muito
saudáveis e livres -de qualquer enchente;
preço ri$ooo. (4M3 D lt

1 LUGA-SE uma casa, para pequena fa-
xYmilIa .na Villa Juracy, rua Junqueira
Freire 11. 18; aluguel 100$ (bonde de 100
ríis); trata-se na rua Sete de Setembro 44,
sobrado. (4192 L) J

A 
LUGA-SK, por 130$, n. casa 4a da rua
Enicrenciana; trata-se na rua da Alfan.

dega 12, Peixoto & C. (3988 L) J

At-UGAM-SI. 
confortáveis salas, com ou

sem mobília, a senhores dc tratamento,
em casa de respeitosa familia, na travessa
da Universidade 50.' oroximo ao Collegio
Militar; bondes de Andarahy e Aldeia Cam-
n|stn. (5465 D J

A LUGA-SE boa casa assobradada, com 4
i'„quartos, a boas salas, porão, {.rande
terreno arborizado c todas as commodidades,
por ii-*.; as chaves á rua Cbaves Faria 72*
armazem Cancclla, S. Christovão. (5467DJ

V LUGA-SK o predío. com porão habitavel,
-tida rua V. Santa Isabel 261; aluguel
160$: chaves no 263, (341,. -¦¦<) R

A LUGA-SE uma casa pequena por 50$
-A~\.iia rua Lopes dc Souza n
Christovfio.

14. São
(2984 I.) B

ALUGA-SE 
uma casa por 70$; na rua

I.opcs Souza n. 6. S. Christovão; ai
(29S5 I.) B14.chaves estao no n,

A LUGA-SK, com ou sem contrato, novo
__pre;Iio, com 3 uartos, 2 salas. gaz. luz
etc. 2 Unhas de bondes; logar saudável;
rua 1), Romana 66. depois do L Zoológico.

(3272 L) S

ALUGA-SE 
uma boa casa. por 60$, na

rua Adelia 28, E. de Dentro; a chave
no 26; com 2 quartos. 2 salas, bom quintal,
bondo dc Cascadura próximo; trata-se & rua
Imperial 81, E. do Meyer. (.200 M) A

A 
LUGA-SK em Frontin, perto do bonde
e trem, boas casinhas, aluguel barato,

Rrande quintal; informaçes na rua João
Vieira n. 35. (4329 M) S

A 
LUGA-SK uniu boa casa nova com dois
quartos, duas salas, luz electrica e mais

dependências, cinco minutos da estação do
Encarnado. Aluguel 60$; trata-se na rua
Luiz Carneiro n. 78-A, armazém.

(4293 M) S

A 
LUGA-SI. uma oasa na rua Barão do
Bom Retiro n. 243; aluguel 91$; tra-

la-sc ua mesma rua n. 239. (4513 M) J

ALUGA-SE 
unia boa casa, á rua Dr.

Prudente de Moraes n. 18-. estaçüo
dc Quintino Bocayuva. Preço, 3o?ooo.

(4-198 M) J

ALUGA-SE, 
por 46$, um predio. com 2

quarlos, 2 salas, cozinha, entrada ao
lado, bom quintal corcado; E. Santa Cruz
2127, Pilares de Inhaúma. (4139 M) K

IMPOTÊNCIA I
ESTEIUODADE,

NEURASTHENIA.
ESPERMATOIMIHÉA

Cnra certa, radical e mpida.
Clinica electro-medica especial

DR. CAETANO JOVINE
dás Faculdades de Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das 9 is 11 c das 2 ás 5.
Largo da Carioca, 10, sob.

fl .vaia-te de zinco

Çhlorureto de €al

Cimento

Enxofre em pedra

Qleos

§ebo

J ijolos de are»
Vendem-se na Rua da Al-fandega 110,

CLAYTON 0LSBUR6H & Co.

COMPRA E VENDA ÜE
PREDIOS E TERRENOS

^BNDEM-SE em peauenas pres-* tações, ao alcance de todos,
magnifico. lotes do terrenos no
magnifico e novo bairro denomi-
nado "Campos dos Cardosos".
Estes sio os melhores terrenos
qne sKo rendidos em prestações.
São servidos pelos trens da Linha
Auxiliar, com as estações "Cavai-
eanti" o "Engenheiro Leal".
Bonds de Cascadura e Estrada de
Ferro Central pela Estação de
Cascadura. Escriptorio, rua dos
Cardosos 353, Cascadura. Prós-
pectos com plantas na rua d'Al-
fandega n. 28, Companhia Pre-
dial. (N)

VENDEM-SE 
em prt-taç.e, csiu « Ur-

renos, no Realengo, ns Estrada Real
de Santa Cru.; trata-se com o ar. Mar-
.ues, na Estrada Real de Santa Cruz, 105;
mais informações á rua da Alfândega, 28,
Companhia Predial. N

VENDE-SE, 
na avenida Ligação, lindei

predio moderno; informes e tratos á
rua Buenos Aires 198. (M 3331) N
¦friENDE-SE. 

á rua Marquez de Olinda,
V confortável predio e chácara: trata-se

a rua Buenos Aires n. 198. (. I3331) _

CUMPRA-SE 
uma casa que tenha pelo

. menos 2 salas, 2 quartos, cozinha e
quintal, com entrada independente, nasimmcdiaçucs de Haddock Lobo; quem ti-ver e queira dispor, queira deixar cartosnesta redacção, com as iniciaes A. B. C.« «• - iNio se admittem intermediários.

(4375 N) R

CASA, 
no Mcycr — Compra-se uma quetenha 4 quartos e demais dependeu-cias e' grande quintal. Dá-se 2 contos ávisla e o resto como se combinar; Inrgo

do Rosário n. 3. (445, N- j
nOMPRAM-SB predios e terrenos naV. rua Uruguayana n. 8, telc*pli. 53*36;r"" com Pellegrino. (2331 N)JCent.,

SITIO 
— Compra-se um até 4 horas dis-tante desla capital, tendo casa de mo-radia e terras de 30 n so alqueires, comagna. Dirigir cartas, com Informações mi-nuciosas, porá L. Gondim, praia de Uo-taíogo 11. 4G2, casa VII. (4185 S) J

SITIO TrJ'Hn,deTe- 5 _*|: ,ti,om*'
tros de Juiz de -ora, um si-

tio com i(i alqueires de terras em boas
pastagens, boa casa de moradia e maisbenvleilorins; clima superior 00 de Bar-bacciia. Para mais informações, com o sr.
J. A. Vaz Pinto, á rua da Liberdade,
esquina da avenida Municipal. (3239 N) J
rpERRENO — Vende-se um na linlia dos
i bondes em Ipanema. Trata-se á rua
do Hospício 11, 12, i« andar. (3970 N) J

AI 
UGA-SE uma casa.. para regular fa-

milia, na rua Diamantina n. 8q, estação
Riachuelo; para tratar, na padaria do 6r.
Coimbra, onde estão as cliaves, ú rua_ 24
dc Maio, padaria esquina rua Diamantina.

(.-428 M) J

ALUGA-SE 
uma casa com quatro quarlos,

tres salas e mais dependências, luz cie-
ctriea cm toda a casa, na rua I,opes da
Cruz n. 47, Moyer; oara ver c tratar, na
mesma, das li ís 3 horas da tarde.

• (4186 M) J

X_ENDE-SH o predio novo da rua' da Prainha n. 29; trata-se com
o proprietário, á rua liucnos
Aires 11. 168; não se acceita in-
ter-iiediarios. (J 5515) N
"^TI.X1. 

KM-SE cinco casinhas por preçoV bar.-mssimp; para informações á rua Ma-
rcclial Eloriano Peixoto n. 129, sobrado.

(M 5397) «

A todos ós que so.
from ds qualquer ._•
lestia esta sociedade
enviará, livr "do 

qual-
quer retribuição, os

8.*. _.._•___.*• meios de curar-se. EN-
VIEM PELO CO_I._IO, «m carta feoharli-riome,morada, symptom.s ou
manifestações da tnoiestia —a sello para a resposta, qua receberão na
volta do Correio. Cartas aos IN VlSlVfiiS-Caixa Correio 1125,

OS 1NVISIV
ALUCA-SE 

a casa da rua Condessa de
Belmonte, com duas salas, dois quar-

toa, cozinha e grande quintal, n. 107; as
chaves estão Da mesma rua 10S, Engenho
Novo. droí M) J

AI.UGA-S.. 
o predio ã rua Palm Pamplo-

na n. 49. as chaves estão no mesmo
predio; aluguel 150$; está pintado e refor-
mado de noro; para tratar, á rua Ouvi-
dor 94. (3160 M) B

A LUGA-SE o predio á rua José Bonifa-
j£"_Lc.o n. 33 (Todos os Santos); as chaves
•estão no predio vizinho, e trata-so na rua
dc Rosário n. 146, Banco Alliança. (M)

•t U (.AM-SE casas 11a Villa Hosa
•* *<í run Uella ilu S. João 25í); as
cliaves na quitanda 11. 257; trata-
se na run do Hospício 01, sob,

(U _-i30) Ij
i LUOA-SE a cr.sa ti. 4 da rua Dulce

_T_I_(prolongam.nto da rua Mariz c líarros),
trata-sc á rua Pereira dc Siqueira 59 (pa-
daria), onde sc encontram as chaves,

(4446 D .1
Â Í.UGA-SK- por 05$. hoa rasa, cnm q pc-

-T-k-ças, ares da Tijuca. iardim. quintal, luz
electrica: á rua Santa Luiza _i-Á. casa 3,
Maracanã, villa com 3 casas; chaves no 61 _

(4458 D J

ALUCA-SE a casa da praia dc S. Chris-
-lütovi.o n. 163; a chave no n. 161, e
trata-sc na rua do Hospicio 11. 14.1, i° and.

(4 .2 L) S

i MíGAM-SK, por 112$, boas casas, eom
__i_tres quartos, duas salas, etc, bondes do
mo réis. S. I.uiz Durão; ás ruas Mourão
d. Valle e Jnnn.izzi; ns chaves na praia dc
S. Christovão 161; trata-sc na rua do
Hospicio 144, 1" andar. (4"_3 L) S

i -.UGA. Í-Sl. casas com 2 quartos, sala
Xic cozinha; aluguel 60$ c 66$; próximo
an l.iri.o Estaçio de Sa; rua S. Cliristo-
vão 36. (441)0 L) S

i MiCiA-Sl. a ca_. dc construcçao moder-
-a Vila, com tres quartos, duas salas, cozi-
nha. banheira esmaltada, chuveiro, luz cio-
ctriea, entrada independente, com boa ávea,
tendo, quarto para creado; á rua Barão dc
Cotcgipe 11. 98 (Villa Isabel); as chaves 110
n. too, _ trata-sc no mesmo; prcío com-
modo. (4201 D R

1 _A.GA-ST. o predio recem-acabado, pnra
«cLpcquona família de tratamento; n ma
rereira de Almeida n. 19, entre liarão de
Vl.á c Mattoso. (4442 L) J

A 
LUGA-SK) por 150S. o prodio assobra-
dado da rna General Tíruce n. i.t, com

_t salas, a quartos, pnr_o habitavrí, I117
«.__lnca. etc; trata-se na rua do Rosário
ti. íi. sobrado, (4435 W S

ALUCA-SE, 
por So$. uma boa cas*. á

rua Dr. Garnicr n. 19, Jockcy-Chib;
ai chaves na casa n. I da villa. (4413DR

as bons casas da "Villa
quarto»!.* salas, electri-

n. 22 Anda-
(1403 L) B

ALUl.AM-.E...p_ra.'..a":
cidade, etc. á rua 

"Leopoldo

r.-hy.

i LUGA-SK a casa moderna da ma Gui-
_rVu__r___ n. .ir, perto do prado Jockey-Club (bondes i\c Cascadura _ com 3 lions
quarto., copa, despensa, banheiro, jardim,
electricidade, etc,; as chaves estão no 11,
-fl-l; trata-sc in rua dc S. Christovão n.«os*, aluguel 12;$. (42S1 L) J

Corrimentoa
______ n__*.v_: __________ ______ _______"•____>•

curam-se cm 3 dias com

Injecção Marinho
Kua 7 do Setembro, 18G

AI/UGA-Sl. 
a casa da rua BrauHo Cor-

deíro n. €9, uma bua casa acabada de
construir, por preço barato, estação Ho-
redia de Sá ou Riachuelo! irata-se no 71.

(170. M) .M

ALUGA-SE 
o predio da rua Barão de

Bom Retiro, entre os ns. n,. e 119, dc
n 2, com bons commodos c bom quintal;
trata-se na rua do Hospicio n. 144. sobrado,
das io ás _.; fiador, firma commercial; alu-
Kucl i.. 1._. (í.toJ M) J

ALUGAM-SE 
a» casas II e V da rua

Pain Pámplona oo. Sampaio! «ala, a
quartos, cozinlia coni pia; 51$; trata-se 110
n- OJj (1851 M) S

ALUbA-SE. 
no Meyer. á rua Tenentel'rança 17, bondo dc Cachamby, uni hom

Preilio. com 4 quartos, 2 salas, grande quin-tal, electricidade e üaz; preço 100$, e fiador.
(5.-13 M) J

ALUGAM-SE 
casas na rua Henrique

Sclicid, Engenho de Denlro, por 45$,
por mez. Trata-se na rua Henrique Sclieidn__.7j '__i_____._L

A LUGA.SE uma casa, com dois quarlos,-fXdiias calas, cozinha c mais coinmodida-
des. togar alto e saudável; nara ver e tra-
lar. na rua Botafogo 81, Piedade: aliiRutl
7"Sooo. (-,6s Al) M

A I.UGA-SE uma casinha, com 1 sala, 1
__qtiarto, cozinha e electricidade; 35$; rua
Vaz Toledo i;8, Engenho Novo. (-,487M)B

ALUGAM-SE casas modernas, na Villa
•iXBrasil, & rua Castro Alves 98, Mcycr,
tendo 2 salas, 2 quartos, cozinha, banheiro
e quinlal; as chaves na casa II; lrala-se na
rua dos Andradas 8*. pliarmacia. (.1_1."..M)M

> LUGAM-SE uma sala e um quarto dc
xxfrontc, com a respectiva mobilia, a um
casal sem filhos ou bichos; tem iardim na
frente c logar muito saudável; á rua do
Alto n. 109. ponto dos bondes do I.ngenho
dc Dentro. (2422 M) 13

ALUGA-SE 
a casa III da avenida da rua

Aurclia 4;; trata-se na rua Dr. Silva
Habcllo 9S, Mever: nreço 5;$. (S.163MHI

VENIMi-SE 
uni predio construído lia 4onnos, no ponto dos bondes do Jockey-Club, cinco quartos c duas salas, illuminauo

a luz electrica c com cem mclros ile ler-
rr/10; para traiar á rua Marechal Floriano
Peixoto n. 129, com o sr, Luiz. (M.3g8)>..

^7_JàDEM-SE nm pequenas pres-» tações do 88. 9$, 10$, etc.
mensnes mnciiiflcos lotes de ter-
renos nn masnifica localidade de-noininada Saué. servida pelostrens da Linha Auxiliar. O escri-
ptorio é em frente da Estação do
Sap6. Ainda existem nleuns lotesnu Prnçn das Pérolas, muitos nas
ruas Opalas. Turquesas o Saphi-
ras. Os prospectos com plantassno distribuídos no escriptorio durua (VAlfníidcea n. 38, Compa-nhia Predial. (X)

\. 
ENDI..SE utn predio de construcçao mo.
denia, acabado ha dias, com varanda aolado, luz electrica, etc, na rua Minas, 115,

Sampaio; trala-se no mesmo, Não se accei.
tam intermediários. (J 3840) N

TÔNICO CAPINETTE
Maravilho-o preparado para lazer na scer çabellos, eliminar a caspa, dar bri.

lho, conservar 1 cor natural, desenvolver o crescimento, dando aos çabellos um aro.
mi agradável e tornando-os macios e sed osos.

VIDRO 4$000

í VENDA NAS PERFUMARIAS E DROGARIAS
EM S. PAULO — OASA LEBRE. BARUBL & O.. E BOTIOAO

UNIVERSAL

ViENDL-SlB 
o predio novo da rua 'Sou*

to n. 70, entre Frontin e Cascadura;
trata-ae no meamo. OB 5487) N
1l71JSND|EsSE por 13:000$ o predio da rua
V Antônio de Badua o. 11, Riachuelo, per-

to da rua Viste e Quatro de Maio, com
•uai salaa, cúico quartos e mais dependeu-
daí, tendo bom terreno; trota-se no mes-
mo, com a proprietária, (J 3804) iN

VENDE-SE 
um bom predio moderno, -

rua Paula Mattoi, rendendo mensalmen-
te '50$, tendo loja < grandes accommoda*
í-e.s. em cima. Preço 171000$; tratar na
avenida Rio Branco o. 151, sala 12 (da9
11 horas ás 3), com o tr, Alcidio.

(1.454) N

VENDEM-SlE, 
nas estações do Rocha e

Riachuelo, bons predios. a s:soo$ooo e
6:000$; tratar na avenida Rio Branco, 151,
sala 12 (das 11 ás s da tarde). (R3454) N

VENDE-SE 
em Jacarepagua, praça Secca,umn casa nova, com uma grande cha-cara toda arborizada, com 3 quartos, a salas,cozinha e despensa; trata-se na mesma, rua

mnulia n. 1 D. l*oz-se qualquer nesocio,
(54j--) N

Vi'._Dl.-SE 
por 4:300$ um predio na rua

Ulorges, na estação do Meyer, Cacham-by; tamlicni sc faz qualquer negocio; paraver c traiar na rua D. Claudina n. 1, como sr. Avelino, Boca do Matto, (R 4136) ÍI

VENDE-SE 
uma casinha 110

medindo 10X36, cercado c
rua Nabo; do Rego n. 65, es

iova, e terreno
- .  c plantado, na

Rego n. 65, estação de Ra-mos; trata-se na mesma, _o:u o próprio.Prcçò c condições coníoruie sc combinar.
(B 4203) N

V'lvM>I',M-SE 
tres prédios, todos refor-

mados de novo, com installacào electrica,
com duas salas, dois quartos, saleta e quin-tal grande cimentado, tudo nas condições
hygiciiicas,. casas que estão sempre aluga-
das, próximas 00 .Estaçio; para informa-
ções á rua Santa Luiza n, 77, serraria,
_¦ Velloso, (R 4,43) ãf

T71ENDK-SE 
uma casa com duas salas,

dois quartos, cozinha e latrina, «o cen-
tro de grande terreno de 11 metros de fren-
te c 65 de fundos, todo plantado e cercado.
Preço 4:500$; travessa Oliveira n. 24. es.
tação dc Ramos, 'E. F. Leopoldina, onde se
trata. (J 4223) N

YENDEM-SE na "Villa Panhia?~ cxcelientes lotes do terrenos
cm pequenas prestações de 5$
em deante. Os srs. pretendentes
poderão tomar os trens dit Linha
Auxiliar do "Rio d*Ouro" e pro-curar em fronte á Estação da
Pnvuna o escriptorio da Compa-
nhia Predial. Prospectos e plan-
tas são distribuídos na rna da
Alfândega 11. 28. (N)

VHi_DI.-SE 
a casa da rua Vinte e Qua-

tro dc Maio n. 44, com duas salas,
tres quarlos, cozinha, latrina c quinlal; traia-
se com o sr. Couto, na rua da Assemblea
n. 38, sob,, das 12 ás 17 horas. O4224) M

\7'E'.\DIJ-SE uma casa assobradada, com
V dua9 salas, quatro quartos, cozinha, en-

trada por duas ruas, etc,; para ser vista
das .íi lioras em deante, ou aos domingos,
das 10 ás 18 horas, na rua Senador ©U-ò-
bio n. 368. (J 4232) _

YENDE-SE 
uma casa com dois quartos,duas salas, cozinha, distante 8 minutos

da eslação; iraia-se á rua Uranos 11. 44,estação dc Ramos. 4:500$, (J 3225) ¦_.

VIvMM.M-SE 
predios e terrenos, na rua

Uruguayana n. 8, teleplione 5.33., Cen-
trai, com Pellegrino. (J 2381) N

V;lvNl-I',-SE 
uni sitio, terreno proprio.com 100 metros de frente por 

'160 
de

fu.idos, 700 pés de arvores frutíferas, casa
com duas salas, cinco quartos; cozinha,, des-
pensa, quarto para 'empregados "c bolldê à
porta; na Estrada da Pedra n. 38, lUtaia-
t:ba. (U 3,88) _

\. ENDE-SE o terreno com 2S
7 metros do frento ii rna Paim

Pámplona, pegado ao predio 49,
fica ein esquina do outra rua; pa-rá tratar á rua do Ouvidor 41).

(lt 3161) X

VívXDK-SH 
unia casa em dois lotes de

terrenos, com duo3 salas, quatro quar-
tos e írratide cozinha, á rua Amparo n. 50,
Cascadura, 5 minulos do Irem e utn do
bonde. Preço ;:ooo$ooo. (_34o8)_
"\7__p_DEJ-Sl. 

por 4;:ooo$ o propriedade
V 435 da rua Voluntários da Pátria; trata-

sc, na rua da Alfândega, 12. Peixoto e Cia.
(940 N) J

¦triBNDlK-SE, na rua Valentim da Fonseca,
_¦' Riachuelo, um predio de paredes dobradas

c em bcllissimo estado de conservação, ai-
tuaod cm centro de terreno que mede
iiXi__ de fundos, apropriado para tinia
pequena família modesta; tem dois qtiarlos,
duas salas, < cozinha, despensa, gaz, iustfl.1*
loção electrica, VV, C„ tanque, água em
quantidade e local saluberrimo e com bel-
lissimo panorama e dslantc da rua Vinte
c Quatro de Maio 5 

'minutos. Preço C:fioo$;
r. da Alfândega. 130, 1» andar, das - ás f>.

(íi 4301) N

VENDE-SE, 
na rua Conde dc Bomfim,

passando a Muda da Tijuca, um terreno
dc 12X2Ç), sendo que na linha dos fundos
mede de 4 a 5 mclros. Preço do metro

_o$; r. da Alfândega, 130, 1° andar, das
2 ás 6. (J 4238) i»

_/¦'!;..DI.M-SE lotes de terrenos á rua Dr.
. Roso Eopes (largo da Segivida-l.ira),

a dinheiro ou prestações; trala-sc á rua da
Carmo, 66, i" andar. ' (J 4240) -V
"tT-CXQE-iSE 

por 4z:ooo$ um predio em
y centro dc terreno, novo, om rua trans-

versai á de Affonso Penna; trata-se á r. do
Carmo n. 66, i" andar. (J 4241) _

VENDE-SE, 
na rua Bella de S. João (S.

Christovão), uma boa e grande casa,
com acte quartos e quatro salas e mais
dependências, prestando-se para dua"s mo-
radias independentes. Preço módico; tratos
e informações á rua dos Ourives n. 52,com 1 .eitas, de 1 ís 4 lioras. (B 3433) M

VENDE-SE, 
em S. Christovão, num doa

melhores pontos, eom b«ides de .100
perto, os predios assobradados, quMi no-
vos, da rua Frincísco ¦ Eugênio r._. 114 e
118; trata-se i rua da Quilanda, 83, sobra*
do, das 11 ís 5 horas da tarde, com o
sr. Roque. (S 649) N

\rKNT>K-SK um magnifico predio para
T familia de tratamento, em terreno de

13X265, a 20 minutos do centro; tra-
ta-se í rua Visconde Nictheroy, 46, esta-
çio de Mangueira. (1245 X) R

VENDEMjSE 
doie predios novos, na rua

Barão de Mesquita; seis predios, tam-
bem novos, na rua Barfio do Amazonas,
e um predio novo, na rua N. _. de Copa-
bana; tratar rua Barão de Mesquita, 849,
com s proprietária. (J 339') Jj

VENDEM-SE 
doze predios «ovos, na rua

Barão de Mesquita; «eis predios novos,
na rua Barão do Araaions e um predio
novo, na rua N. S. de Copacabana; tratar
á rua IBarão de Mesquita n. 840, com a
proprletaru. (J 3393) N

VENDEM-SE 
diversos prédios baratos,

próprios para familia de tratamento, nos
bairros de Botafogo, Tijuca, Villa Isabel,
Aldeia Campista, Andarahy Grande e su-
burbios; trata-se á rua do Ouvidor, 108,
sala 3, com o sr. Cândido. (i 5509) S

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Oura rápida com a

INJECÇÃO DB MARINHO
Rua Sete de Setembro 186

"ITiBNDiE-M-SE 
predios e terrenos desde

. i:4oo$ a 9:000$; trata-se com o sr. Al-
fredo, rua da Quitanda n, 37, sob., sala
dos fundos, escriptorio do dr. Silvado.

(J 5016) N

f 7"ENDE-SE uma casa nova, asso-
V bradada, para familia do trata-

mento, por 18:000$; para vor o
tratar na mesma, á rua S. Luiz
Goü7«ea n. 404, bondes & porta.

(4147) N

VENDE-SE 
um terreno com casa, esta*

ção Andrade Araujo; trata-se í rua Ma-
noel Alvea n. 7, E. do Meyer. (R3400) N

VENDE-SE 
por :. contos o terreno da

rua Dionysio de Siqueira, canto da rua
Visconde de Silva, 4 esquerda; trata-se a
rua do Hospicio n, 198. (S 1840) N

EVITAM-SE
TRATAM-SE

CURAM-SE
Todas~as Doenças

das - ,

VIAS RESPIRATÓRIAS
»e!o emprego cL.;

Pastilhas VALDA
antisepticás

VENDEM-SE
tm todas as Pharmacias b Drogarias

Agentes geraes
FERREIRA NEMCAMP O C**»

rua Ja Quitanda 164 - Caixa, N. 35
RIO DE JANEIRO

TOENDEM-SE bons lotes do ter-» venos do 12X50, locar alto esaudável, a 100$, cm prestaçõesdo 10$; é bom emprego do capi-
tal; o locar é do crande futuro,
pnssacom do ida e volta, Ia, 500
réis: Ijinha Auxiliar, estação de
S. Matbeus, escriptorio em frente
& estação.  (R 9028) X
¦_. 

E-Tl-E-S'E um bom predio, ein Jacaré-
V paeuí, i rua Dr. Cindido Benicio

n._ 360, com 6 quartos, salas, banheiro,
Yy. C, luz electrica e porão habitavel, no
centro de grande chácara arborizada; para
ver c tratar no mesmo. N

VENDE-SE 
por 7:000$ um predio, junto

á E. <lo 'Meyer; I
n. 6õ, 1" andar.

trata-sc á r. do Carmo
(J 4_ . N

VENDICM-SE 
a 400$ lotes dc terra, na

rua Curupaity, entre Todos os Sanlos e
K. dc Dentro, medindo io por 35 de fun-
dos: trata-se com o proprietário, á r, Dr.
Archias Cordeiro n, ,5<j, ponto dos bondes
ilo lE. dc Dentro. (J . iSy) -V

AT'KNI)I-.M-S1C tres casas juntas, á rua I,i-
X ticrato Santos 11. 19, V„ ¦Bento Ribeiro;

trata-se á rua frei Caneca n. 510, cisa i.
(J 54.) N'

T7ENDEM SE emv Maxambomba, su
burbios da Central

T^fi-XDl.-Slí. perto da estação dc Vigário
V Gcrali uma casa coberta de zinco, com

dois qunrto., sala c cozinha, terreno de
10X50. Preço 000$; nia D. Joanna Marcial
n. iy, a dinheiro ou prestações, C1,..(_j)_.

Agna Snliatada Maravilhosa
»B ANNOS DE INTEIRO SUCOESScT

O medicamento de mais confiança e de seguro effeito
em todas as DOENÇAS DA VISTA

A'vend_ em todas m boas Pharmaoiaa e DrogariasDEPK,r GRANADO A C. BIO OE JANEJi

! tr_BNDEM.SE na crandi. venda' fluo urn su inicia, esplcmliilos
lolcs do terrenos, dis.niitus du os-

J ; tu.íio de Anchieta 10 minutos,
22 casas, rendendo ;l "-*••" 1•0Ü$•e"1 »c*n*cnns oves.
«>•_-!_ w__*-*.*_m,w tncoos mensaes, tomando o com-
340$ POI* meZ, POr i wndo. posse na 1- pvcstnrão;

construo _íio & vontade e livre de
liiiDÓstos o licença. Terrenos fer-
tois, de 1" ordem, para olincnras e
bellos loones. multo saudáveis na-
ru morada. Passgcni do 1", $500.
Tom naua encanada e luz electrica
om Anchieta, cm frente aus terre-
nos. Os lotos medem 12X50. In-
formações ua 1'linriiiiiciii Romário
em frente á estação. (J 87 )X

AI_UCA.SE 
por

Rcnho de Dentro n.
(0$ a casa da rua ).n-

?,.6, com duaa
salas, tres quartos, maia dependências,
jj_mJc ultimai c luz clcclrica. Chaves c
informações na venda da esquina.

(1864 M) S

A 
LUGA-SK por i..o$ mensaes n sraude
e novo armazem da rua Dr. Dias da

Cruz 11. 176 (Meyer),* próprio para varejo
de fcccos c molhados, ponto importante de
novas casns oecupadas por família de tra-
tamento, HlUiminado a luz electrica e tendo
no lado bo:t casa para moradia, com quinta!;
as chaves estão no n. i.. da rua Magalhães
Couto, c trata-se ua rua Sachet n. i_, sob.

doei M) R

A LUGA-Slv ou vcnde-sc a casa da rua
__"_•.Bittencourt da Silva ¦_. .7, Sampaio;
ver c tratar, á rua Bucno- Aires 198.

(33.» M) M

A I.UGA1I-S-Í, em casa de família, a 20$,
xXbc.ns commodos, a oessoa só ou casal
sem filhos, n3 rua Bella Vista n. 138, 1..
Novo. (3173 M) B

ÁT.rCA.Si; 
a casa da rua Turres Ho-

mem n. _6â, rom tre*; quartos, duas
_ala c hom quintal, todo fechado; as cha-
re. estão 1.ri n. 268 e trata-sc na nia dc
S. Jos. n. 2S. (45-4 I.) .1
' \ T.-JCA-SI. n casa n. 25 da rua Major
.tiFonseca, São Christovão, com cinco
nuartos, duas salas, luz electríca c mais
ncpendcnciai para familia. de tratamento.
-^*,i _nf_ tem uma pessoa até ás 10 horas da
manhã « trata*.e na rua da Quitanda io$(
oiuld c^tã:¦> a. chaves. (-*i9- M J

\ LUÍiA-SE a cnsa n. í)l _.i rim
«flíSi»!ix,*i Barros; as chaves oom o
si'. Tiíirnn.etras; tratn-so á rua do
Hospício 01, sob. (It 1130) L
t!--_J*-^__»__»^T__-_-__C____-^

^OBüeeio

AI.UGAM*S_J 
os predios da rua S, João

'2_ e 131, Cacliamby, Mcycr, rom bons
commodos, quintal murado e jardim na
frente; trata-sc na mesma rua n. 162.

(13-1 M) .T

ALUGAM-SK 
os prédios da rua Conse-

Ihoiro Jubim ns, 2^ c ..'. com bons
commodos, quintal e iardim; as chaves c***-
tão na padaria á rua Bom Retiro n. 156;
trata-sc na rua do Hospicio u. 144, sobrado,
das 10 ás 2 horas; fiador. firma comnier-
ciai; aluguel. lol$. (.__- Ml .1

A I.UC.A-SK a casa da rua Nazareth n. 13,
_3_conhecida das Mangueiras, Boca do Mat-

n. bonde Lins de Vasconcellos. (3414M)

Ar.UGA-SI. 
a casa da rua Para guay, an-

tign llatlicus, 11.
quartos Rrandes, 2

q. no Meyer, com 3
salas, cozinha, jardim I

por mez, por
preço de oceasião. Lo-
tes de terrenos a 60$.
120$ e 150$; os com-
pr adores de 5 a 15 lo-
tes têm desconto de
5 010, os de 16 lotes
para mais desconto
de 10 010; os terre-
nos de 120$ e 1S0$

yKXPI.-SK 
um predio por 7 contos, con:

dois quartos, sala, porão habitavel, co-
zinha, com frente para a rua Goyaz, no

•_ íeyer, e um puxado nos fundos, com sala,
quarto, cozinha, tanque, etc., com frente
para a rua Ferreira Nobre n, 71; o ter-
reno mele 9 metros dc largura, toda a ex-quintal .luz electrica e sai; cíiaves"n_ ji. _i. tÔlll aSfllft eilC.___U-_.. i ! i do" nina rua a o_tr,i, ._..:¦. Ur. ia141 - -d'asua. todo arborizado,(3400 M) R ' g*mm {_ ^ 'U iljJUU, IUUU Ul _UII_UU_, C . _ tido 1 10$ 11160-

,rwGA)i^_r^irTa7r__iii__r«?. i Chácaras de 2,5oo. j^-»-»?-" í ™ visc ¦«%¦¦.!!?x
Aua rua José dos R.i.: trata-se na mcWa I 

a. R.nnniJ,nrtn A «íi _^_,r.fl I ^^r_Jh iL±_L_.
\7I'.NDK-SI. um terreno com uni barra-

_' cão, viu Nictheroy, «ia travessa Auge-
Una m. 16. Seio Pontes; para ínformaçííes
com l,eo:iardo, á rua da Candelária n. 8.

O i-ij'j) "

r,a .,. ;9. E»ge„ho dc' d™.:_ ",3^. I a, 5.000.000. Andrade
Araujo, snburbios da
Linha Auxiliar, lotes
de terrenos de 50$ a

^_Í^„"ãr?.oo. j I loo$ooo. Chácara comr,a Tiriilc:itcs n 6:'Sjlão.ooo ms. quadra-
(;o(j;dos, mais ou menos,

construcçao livre; pa-
ra mais informações
com Corrêa Dias, á
sua Sete de Setem-
bro 11.29, sobrado, das
2 ás 5 da tarde. S 853

Eyita-*e
.sando as
velas an-

tisepticas. São ínoffensivas, commodas
e de effeito segun
veias s$ooo, P
Depositário: praça
pharmacia Tavares,

fc__rg__-f-__a

AI,U''tA-SK 
o grande predio da rua 2.;

dc Maio 153, para numerosa íamilia de
tratamento ou collegio de 1 ordem; ver c
tratar, uo mesmo, das 10 horas em demite,

(3840 &i)

"YJKNDM-SK 
un_ casa eoai duas salas,

V doi? quartos e cozinha, to Ia forrada e
assoalhada, em centro de nm bom terreno
com 11 de frente por (ío dc comprido, lo-
gar saudável, coberta dc telhas francezas

1 legítimas, em frente á estação da Terra
1 Nova, rua Francisca Ziczc n. ;j, 8 minutos
i dos bondes dc Inhaúma. Preço _:8oo$ooo.

(J 54,-5) -\'

AMJGAM-SI. 
bons ouartos. dc 20 a 30S,

para casal c rapazes solteiros; rua Con-
selheiro Jobim ...... K. Novo. (í.93 M)J

A I.UGA-SK o casa da rua Moreira 30.
_f__.Meyer, 17^, com duas salas, 3 quartos,
duas saala c mais dependências; chaves na
lustrada Real de Santa Cru?, n. _._-6.com
o sr. Tcrrcira. (cío M) J

Precisa comprar

Á í'^GA-Sl'J uma casa, na nn Fijruei-
Àfi re ío ". 7», eataçSo d*i Mever, com Ires
(ju:.ríc'i. duas salas; alucuel ínehsal 11 _J.

(41-8 M) R

i 1.1,'OA-L'l. uma boa casa. com grande
¦__.._Jr.:a!, luz y r..-"ja. i minuto <!a esla-

tio; ns rüa Jojò Romírl-Í n. 50 estação ilt
Tfaõi.s: trata-» n» mesma" rua f4! preso

A casa que mais vantagem offercce, em preços c qualidades é
A.. _?. COSTA

Mobiliários de ostylo e phantasia, manipulados
as melhores madeiras do paiz. comAo gosto do mais exigente e ao alcance do todos

Especialidade em capas para mobílias c stores bordados.
Remeltem-sc catálogos para o interior

Bua tios Andradas — 27
XBLEPHONB -350 Ni

\nj_DK-SE, 
na rua Valentim da F«i.

seca, Riachuelo, um predio de paredes
dobradas e cm bcllissimo estado de con*
servação, todo forrado c pintado, situado
cm centro de terreno qui; mede de frente
;:Xic. e 11X126 dc fundos, Apropriado pa-
ra uma pequena familia modesto; tem 2
cjttartos, duas 'salas, cozinlia, despensa, gaz,
ínstullação electrica, \V. C, tanque, água
em quantidade e local sa!*iberrimo e com
bcllissimo panorama e distante do bonde ou
da rua Vinte e Quatro -de Maio 5 minutos.
Treca 6:Coü$; r. da Alfândega, i*'". i"
andar, das _ ás 6. (I! {jor) X
"\7*i.NDrC-Sl., 

na rua Valentim da
t seca, Kíachuelo, um predio de par

Fon*
pareies

dobradas c cm bcllissimo estado de con-
«ervaçSo, terreno de iiXi_6, ein centro de
terreno, apropriado rzrz umn pequena fa-
milia modesta, está todo pintado e forrado,
2 grandes quartos, a salas, cozinha, tanque,
despensa, W. C, *nst __laç_o electrica e íiaz,
tigiia cem abundância e local saluberrímo e
cnm beilissímo panorama, distante da rua
Vinte e Quatro -le _Jain 5 minutos. Preço
í:6oc$; r, da Alfândega,' 130, i° andar,

1 l'*" -' __ *"• *¦" JJos) N

< T/iEXDE-S., á r.ia do Catlcte. utn terre-

1^ 

iio dc 10 por 3o; informes c tratos á
ma D.icriüi Airci, |ÕS. das i_ ds i3.

OI 3330 N

"Ç^JSNDK-Slil 
um ou dois preilios,¦• cujas construcções estão a 1'in-

ilar; ostylo moderno, tendo 3
quartos, duas salas, etc. cada um;
6 um bello emprego de capital, >"a
run Piratiny 59 o 61. Quarta rua
do lado direito, do começo de
Conde lionifiiii. A venda 6 feita
pelo custo. Tratar á rua Campo
Alegre n. 43. (S _7-i6) X

ViEXDEM.SE 
tres bons prédios, na rua

Dias da Cruz, com quatro quartos, duas
salas e -mais dependência., construcçao ti.o-.
derna, entrada ao lado, etc. Preço de ocea-
sião; traía-se eom Freitas, r. dos Ourives
ii. 52. da i ás 4 lioras. (I! 34.. O X
"XriKXDK-Sl. 

um esplendido terreno de
T 20X60, todo plantado de arvore* írnti-

feras, tendo um predio velho, porém, ren-
dendo, no saudável bairro das Águas Fer-
reo.; trata-se á ladeira do ..sctirra n. 130,
com o proprietário, (B 3_4-) X
"\TliXDKi-5K 

um predio novo, assobrada-
T do, bonita apparencia, muito p;rto da

estação do Riachuelo, com duas grandes
salas, trea espaçosos quartos, despensa, co-
zinha, banheiro com 6gua quente < fria.
Xo r«-do-chSo os mesmos compartimentos
que no _obr_do, tanque de lavar, grande
terreno, etc; trata-se na rua (U Consti;
tuição n. 3S, charutaria. (3 9350 X

\7*'_5XDI2-SK uni optimo prodio, próximo
> ao -faracatiã, .situado cm centro de ter-

reno, rua aspha.Uda. Preçii j;:ooo$; tratar
na avenida Rio Branco n. í5t, sala 13 (dos
11 ás 5 da tardei, .(R 345.) N

VKNDlvM-SlR 
duas casas novas, que aiu-

da nâo foram habitadas, juntas ou se-
paradas, dc solida construcçao, com duas
salas, dois (íuarlos espaçosos, cozinha, pri-
vada, banheiro dentro de casa, instalhiçüo
electrica, rua calçada a paraHehpipcdos, va-
ronda eo lado, bom quintal lodo murado,
bondes á porta e portão de ferro, podendo
servir para renda, por estarem muito., perto
da estação de Todos os Santos, 3 minutos,
Preço 8 contos cada uma; trata-se á rua
Senador José Bonifácio n. 81, com o pro-¦prietario. (J 4oo2; N

\rEN»BM-SB. em Vigário Geral,» 'K. do Forro Leopoldina, tt, 35
minutos do viagem, lotes do ter-
renos do 10X50, 10X67,50 e
maiores, desde 350$ a 1:500$, á
vista ou om prestações, conforme
tabeliã abaixo. Tem acua cauali-
zada do rio do Ouro, passagem de

-ida e volta, em Ia classe 500 rs.,
e em 2" classe. 300 réis :

Presos Signal Prestação
Lote de 1:500$|75$000[37$000" " 1:200$ 608000 30$000" l:00O$i5O«000l_5$O00" 800$ 40..000 20$000" " 700$ 35S000I17.. 500600$ 30S000 15$000

500$ 25S000 12.H500
450$|22$..00 11$000" " 350$il7«500| »$000

No local so encontra pessoa en-
carregada do mostrar os terrenos
o trata-se com o proprietário, nos
dias uteis, á rua S. Januário 80,
das _ ás 7 da tarde, e nos ilouiin- 6G, RUA UIIUGUAYA1VA
gos, das 8 horas da manhã í II . »«.,
hora da tarde, em Vigário Geral !, "

(R _162) N

Sabão de
COLGATE

r>AR ABARBÀ

li A' Garrafa ii

\^Iv.NDt.M-sd',, 
com urgência, por 22 cwi-

_ to?, sele casas novas, sendo cinco cm

VIvXDK-Sl;', 
i rua liarão do Hom Re. 1 íorma de avenida, situadas cm boa rua

tiro, uni terreno para duos casas de i trata-se com oi'"
negocio; informes
Aires 11. 198.

_ rua Uuenos | Meyer
(S i34o)X

proprietário, ua rua Carolina
12 (Meyer). (J _,00i) N

V.XDIvSK 
por i(i coutos (c pccliinclia),uin bonito predio, conãtracção .0 que ha

VlENDE-SE 
o solido predio da rua Per- . ... __ ...,,

sevcr-inça n, 1-, cçtação do Riachuelo, Ide melhor, pertinho'da estaçãodõ Meyer"
centro dc terreno, 3 salas c 3 quartos, co- j com accoiiunodai-Gcs para grande íamilia dèzinha grande, gradil, jardim e quintal; tra* : tratamento; trata-so com o proprinlario á
Ia-se na rna 1'lack 11. 7;. .. rua Anna Darbosa 24, Meyer. (Kigj.j.N

__r!_!__?3____*^*?2.-r

GANHAR DINHEIRO -
Tendes algum desejo que :ip .,,•• ,vosso esforça não conseguis realiz?--Sois infeliz em vossa familia ou <conimercio ? Precisacs descobrir algum,coisa que vos preoecupa? Fazer voll,.para vossa companhia alguém que Vttenha separado? Curar vicio ile bcbiül

jogo, sensualismo ou alguma inolesii.i *
Destruir algum malefício? Recuperaralgum olijecto que vos tenham roubai',''¦Alcançar bom emprego 011 negocio? 1 _-zer casamento vantajoso? Revigorar .
potência? Augmentar a vida 011 meniu-ria? Adivinhar números de sorle? iv,trair abundância de dinheiro? Unip-tcae. os ACCU-Ml ..ADORES MI'NTAES NÚMEROS 5 e 6. Nada têm d.feitiçaria ou contrario á reliijião. 1 '
uma descoberla da influencia occultada própria vontade, para dar ao íiiiigiu
tisirio da vontade o potencial realizador.
tal como o auxilio da luneta cm relav.fi,,a vista, ou como o phonographo que ial,.
por cSusa da voz que nelle foi gravr.-da, como a da saturação da vontade m-,Accumuladores.

Todo o dinheiro que se gasta com osAccumuladores recupera-se logo co: 1
grande lucro! Numerosos attestados ú
voraveis estão nos nossos 30 magazine.
Sempre deram resultado c são nor nósvendidos desde lia doze annos! Contr.i
factos não lia argumentos. Um Accitmt
lador sozinho dá rcsttlladòj mas os dois
(ns. 5 e 6), quando estão reunidos cm
poder da mesma pessoa, servem lambem
para hypnotizai* ou niagnctizar, curar . ¦
com a mão 011 em distancia, cinfiui são
muito mais efticazcs nara qualquer fim.PRHO DK CADA UM 33ÍS000.Se não puderdes comprar já os Accuuui-ladores, comprae o Hypiiolismo .-Iforlu-naule, com o qual obtereis muitas coi--as e que cista apenas io$ooo.

Os' pedidos de fora devem ser envia-dos com os importâncias em vale postal
,__;.?«._! dc va*01' registrado á — LA-WRENCE & Ci; rua da Asscmbléa, .5,Rio de Janeiro. Dá-se grátis o Maga-zine do Dinheiro, J Hq.i

V'E.\"DIC-SIC na rua da America, cidadenova, um predio, 2 quartos, j salas, eu-zinha e despensa, com quintal, toilo iuura-do. Treço 5.Soo?, negocio urgc.iue, Alfan-aeg.ii 130, 1» andar, das 2 ás ii.
(-1510 X J

VigNDE-SB 
confortável predio ;í rua das

. Palmeiras, perto da rua S. Clemente;informes e tratos, rua do Hospício, 198.

VENDE4&E 
um predio, r. da Matriz, cmBotafoso, perto da r. S. .Clemente, it.-formes etratos, rua liucnos Aires n ioí

U-se á rua liucnos Aires, 198 (i.jSi \) i

ViEXDK-SElindo predio para regular familia;
rua 'M_rqucz_ de. Olinda

ta-se á rúá Buenos ,\ir_, 198, (6s8.| 
'.\') "1

Aaüiua
VCNDEM-S'15 

diversos caris de
Allemã, no Ilenry Hotel, das o «.-,

da manhã. Rua do Cattete 11. 19O.
(.130. N) .1

VEN_E-_E 
por 10:500$ na cidade nov

um predio assobradado, com .t quaruií salaa e rendendo 150? mensaes; rua
Rosário, 113, Cartório, com Carvalho,

(4170 '..)

VENDE-SE 
no Jl.yer, próximo á esta

ção, um exceliente predio, com basta».
te terreno e arvores frutíferas; negocio drecto; informa-se na avenida Gomes l'rr
fe SS. Pharmcciq. (.|4úo X) .!
XrBXDEM-SE uas ruas Janlim» Botânico, Oitis, Mugnoliiií.,
Accacins o outras, eui prostiiçOfsmensaes de 7O.$000 om denntc,
magníficos lotos cio terrenos em
ruas recentemente abertas o mulo
jú existem magníficos palucetos,Os pre.09 variam desdo 2:500.
o loto dc 10 metros do frente. In-
formações na Companhia Prcdiní
na rua da Alfândega n. 28 X

\ri'.XDI',.M-_jI5 
bons terrenos cm prcsia-

ções, a construcçao 6 livre, tem honde*
agna c luz, tambem conslroeni-se casas cem
quario sala e cozinha, por 800? c com 2
salas, 1 quartos e cozinha, por 1:000$, seu-
<lo a consirucção paga a vista; para ver ••
tratar ua 'Estrada -Marechal Rangel, 459estação de Madureira, com (Paulino,

\r'EXI.lC-SE 
uma fc-ramlc área Oc tc::.--

110 com cerca de 150 mil metros quadra-dos tem bondes água, e luz; trata-se na
Estrada. ,\.arcehal Rangel, 459, estação d.:Madureira, com Paulino. C17S5 X) 1

VEXIlh-Slv 
uma boa casa para pequenafamília, com todas os commodidades. na

rua Maia r.ac;rd,i, Estado de S.i. Para
tratar c mais informações, á avenida Cr
mes Freire, 105, terreo, das 11 .í 1 hora,

.4530 Çí) .1

Vd',XUl-..._I., 
uma pensão no centro do

commercio, bem afreguezada, preço _
contos, podendo ser algum a vista e o res-tante cm prestações, que se combinar, •
motivo da venda é porque 0 dono não póJ •
estar a testa do negocio; tratar, rua c.Prainha, 7 com Querino. (-33^2 iX) 1

\^B.\nií.\I-SR 
lotes de terrenos de dózoe meios metros de frente por cincociihi

metros de fundos 12X50, a prestações da2$5oo ..mensaes, preço _$._oo, cada lote, 09terrenos são altos c enxutos, cm meias cn-lmas, próprio para sítios, chácaras, poma-res floricultura, Avicultura, etc. Us com-
pradores tomam po-**c na primeira prest...
ç.lo. breve terá ng.1.1, encanada. Os 00:11-
pradores de 50 lotes para cima pagarãoprestações dc i$.*so por cada lote, uo su-
burbio, tem trem ..lc opjrarios passagem des" classe $;oo ida c volta, para listar com
Querino, rua da Prainha, 7, telenhono
40S8. .Xorte. (.,.,8, S)

\^I'.M)I,.>,K 
um magnifico predio novo

apalacçtado com Iodas as eomniodidadcs
para família de tratamento, 2 minutos daestação de Ramos, podendo ser mgo pari-*i vi.a e o restante a prestações de _ ¦
cordo com u venda; iruta-sc na rua Uobcr. Ito ijilva, 25, Ramos, a qualquer hora.

(4100 X) r 1

Vr'E.\DE-SE um terreno coin 11X50, pi.-T ximo a estação do liamos, preço razoa.
vel; podendo ser pago parte a vista e .resto ti presrações; luta-se ;ia rua da ,V-fandega, 215 (I195 X) '

_.»--T-_____ •-___- "<<.'t<p__oiCt;,_, __________WB___I____B__|6

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tossos, broncliiòo, coquelucbo, tu-

berculose o astlinu». Toaial-o ó tor certo-
_a do estar curado. KECUSl. OS OUTROSBONS XÀROFES q«o vo»
offcrecem.

- PREÇO DO VIDRO 2S500 -
Exija o de s. braz;

Drogaria Barcellos— Nicthcroy
Depósitos: Uruguayana, 91.1 t->t/_

Marechal Floriano, 55. 1- I\iU
Assemblea 34. 1

TTIE:
V st:

TENDE-SE uma boa caia, de boa con-
.;;.., cnm agna enc;viaHa, W. C,

terreno de 11X40 e grande pomar, í rua
Angélica n. 151, 5 minutos da _5._-.--_ de
Olaria. PleÇo baratissimo. (J 4_i8o) _

TT.ENDE.I-SE um terreno á rua Rarüo
V do Bom Retiro, .jXjj, á vista OU parte

em prestações, 3i..o. i um grupo de 2 pre-
dios novos, rua Alegre. Aldeia, -5 contos;
um palaeete, rua Araujo T.im.i. Andaraby,
.(o contos; unia chácara com 06X1S0 e um
parque, bom predio para collegio de -.ari-
dade ou familia dc iratamento, rua trans-
versai a de Conde do Bomfim | temos mui.
tos terrenos em qualquer zona: tem sem-
pre dinheiro para hypotliecas, juros modi-
cos; com Caetano, rua do Rosário n. 15S,
ourado, das 2 ás 3. (J 40S9) N

GONSTSPAÇÂO1
Tome PEITORAL MARINHO 1
Uu... Sete de Setembro 186 I

VEXDE-SE 
1:111 terreno cm liolafogo, 13

por 44, prompto a edificar; informes
e tratos á rua Buenos Aires

(S 1840)N

VIv.\D_,-Sh 
uma casa tendo uma sala, um

quarto, c cozinha, e grande quintal, olan-
Í.*u0, iu lua Temporal n. ,., 'Estação de" Ra.
mos. Ver e tratar na mesma, (4401 N) R
"\_ 

EXDE-SE uni predio novo, na melhor
V rua da estação do Riachuelo; trata-se irua ; de Setembro

da tarde.
31, íob, dc 1 ás s

(4410 •_) R

T7_.EJ.0E*Si, por 2:500$ uma fazendinha,
. com água, terras próprias, casa assoalho.

da, nn lEsiado do Rio, na rua Ouvidor, 108,
sala O, com Carva!hosa- (44i4 N) R

T.iEXDE-SE por 5:000$ um predio novo
T com dois quartos e 2 salas c cozinha e

crande pomar e terreno 11 ms., por so de
fundos tia travessa do Portinho n. ur, em
frente a circular, estação da Tc-nha; trata-
se no mesmo. (4417 _) R

.TENDE-SE um terreno com nXsõ, c.*m
V residência, por 2:000$; para ver e tra-

tar, rua Gomes 'Serpa, 91, I,opcs. 'E. da
Piedade. f .383 N) R

VENDU-SlC 
um predio no Cabuçú', um

á rua Diamantina, c um á rua Maga-
lhães Castro, e outros no Cattete e iBota-

, fogo e nos subúrbios; trata-se 5 rua dos
I Ourives n. 38, sobrado, com o sr. Pereira,

V'EXDE-31. 
por 4:200$ uma casa acauã-

da agora, de sy-.tcma moderno, com 2
saio9, 2 quartos, cozinha, ianque, latrina,
com muro c gradil na frente e liom ter-
reno, an lado alto a 1 minuto da cst-içüo
de Ramos, passeios c sargetas cm volta; tra-
Ia-se na Padaria Crclra! em frente a mes-
ma estação. (42-8 C.) J
"¦S71EXDE-5E uma boa casa nova na rua

V Frei Caneca, trata-se á nu 'Senador
Dantas, 34 scb. Hs-*? N) J

das 13 em dcante (4423 X) R
"VrEXDE->SE 

por 6:000$ uraa casa nova,
V para pequena familia, boa construcçao,

cm logar saudável, com _ salas, 2 quartos,banheiro, pequeno jardim c quintal (frente

\, 'V 'E-slv a rua Diamantina e 11:11 á r:-,_
' .Magalhães, uni predio novo, Villn Isa-1bel, por 10:000?, sendo 4:000$ á visla e . (resto a prazo: trata-se i rua dos Ourivesn. 38, sobrado, eom o sr. Pereira, de •

hora cm deante. (30,*.! ¦-.) r

_¦.,_''• •""•¦ U«"'!'1 chácara na _)<__T do .Matto, toda arborizada, tendo o tc--reno 4.123 metros quadrados, bonita r»._com muitos comsiiodos, Preço de oceasii *
trata-se á rua do Ouvidor <i. 10S. tala" licom n sr. Cindido. (442S N) R,

icrreno na pua dasVende-se
, , ,, . , Laranjeiras, próximo colargo do jrnchado. Iem mil metros qu.*.-drados: inioriua-sc, das 2 ás 5, i rua The*-
plnlo Oltoni n. 83, 1» andar, fundos.

(4337 X) .**
"tTENDlv-SE 

a cas,i da rua Itamaratv nu-
y mero 130, em Cascadura; trala-se a rua'lilias da Silva n. 371, oom o proprietário.

(43 . >.n R

VEXDE-SE 
a casa da rua Ávila, 48, mi

S. Chrislovão, com tres quartos c d_i
silas, cozinha, banheiro e todos os pertenci;trata-se na mesma, bondes Alegria e VocJitv
C'"*-* ._ (4i8o"N) J
TTI-.XDIE-SE baratissimo um bom fogt_

?. n, 2, para lenha e eoke, próprio pa_notei ou pensão; i rua Oito áe Deze-*.
n. i«5. Mangueira. (6450 N) t

-_______'
VENDAS DIVERSAS

TT^EXm-.-SE um fogjo a gar, com _•
t fogos e forno, por preço razoável, pie-

prio para botequim ou leiterla, fogJo Mcollocar em cima do mesa; na rua J<*»Cactoio 11. 21-, .\rangue. (J ^844) O

VE^'DE^r-.,_l•; 
machinas automáticas dsrfil

çkcis, completamente novas; rua da AU.fandega n. 137, ii andar. (U4i6í)Q;

T7EXDh.SE superior cavallo de montaria,. marcii.idor, estampa bonita, sele |«::r.or,todo branco; vende-se barato, serve piia
pessoa de eosto ou circo de cavallinlios, porser bonito, intelligente e muito man «o; vir
e tratar na travessa Ecal n, 13. Engeatode Dentro, próximo ao ponto do boni;.

(•S J310) Cl

VEMJflv-Íjlv 
um piano quasi novo, niarr-i

ateei-, por um conto de réis (n-eço I •
xol; a tra'ar sr. Gonçalves, á rua' T). Mi*
noel n. 10 (i« fíidar), defronte an Minis':-""" ' "" (J 

4=35) 'Xrio da Viação.

TTiKXDIv.M-aE um bom guarda-com:'.--.V gavetas, j;$; uma mesa elástica, ¦-*•
um toilette-commoda, ;o$; meia-com .•:'¦
30$; uma mesa de cabeceii-a, 15?. e :11a-.

de rna), 
'installacào 

electri"ea,""""r_id<__i I s_Jm_ 
™ rUa lm*3 *' IJ7' ^'"^' 

.actualmente 80$, no Andarahy, próximo á | rua liarão de Mesquita; trata-se com o pro-1 *c7tr.vn_" _ _-,*¦ ,, „., , • «, -, . j-
prietario, i rua llad.ock Eoho n. 104. V ,™ 

' l 
,50 ?acI"l,as ^Vr fPharmacia. üiio _S ! _ _iUm _ a J &•*«_-**>. de 10$ a 20 -;-, dc mão

. *¦•*•*-'> -'¦* '** , e de pé: bancada com 10 niachim.s 4jXii.;

Vende-Se por " contos um _rand. I t^f^
.7 

'-"'arinazem c sobrado, cm fren-'
te 00 Motnbo lngiczi iníonna-se, d-j.i 2_s 5, a rua Theophilo Ottoni u. S;, i«an-ar^ mudos. (4337 N) S

etnoc para café,
büeq n. 195.

or iiovj
Ú-II !'
irnlis.i:

motores cUctiI-
üm . ¦¦.;ít-'i '""-

0; «raça -'.a _*n*.-
(-.IO'il ¦')•

V-Exi-i> «nato.
S!v <l; 111 liom piano, grantld U
ds -creditado autor, perfeito

garanlido, ;..ir picoç ni.i.lhco; r. SaufAn:
n. 120 Me partioular), (,\I 3335)
"**7**K>?H.TSf»f-SK 

e compram-5_ turvei. -"
y dos, mohiJifl. completas de quiíftv. eto

l-aíu-se bem; na rua' Senhor do-; VnfK
11. J, loja. (J

20 annos de TRirarpHO . . . ! . hi_hat.i:_ de crnii.I\'Ji:çCAO PALMEIRA-Çursi infu, llivol em G dlus. Uni só vidio ruraEai toda- as j_arc_çi-u (lo Brjtil, üc. ; D rogaria Pacheco, Andradas, ,5. Vidro 3$ooo

. "
^K-VnivJf-SE, á rna Itadíock I.--'". '¦

ta, _;tpt'it' nanicos criadores dc pintos ¦*
1 tica Fox-Terrier, puro «angue, CR-SiS)^1

-

A
-v- -¦
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/CORREIO DA MANHJÍ
E6H9B9B--M

Sabbado, 12 de Agosto de 1910 /li

Approvado e recomendado
pela Exma. Direetoria de

Saude Publica
A' venda nns mais importantes

casas de loucas e ferrogeus,
especialmente :

CASA VIANNA - Ouvidor n. so -Telephone 126S.
CASA LIMOGES - Avenida Rio

Uranco n. 120.
AGOSTINHO FERREIRA ft IRMÃORua i° de Março 19—-Tel. 17
ALBERTO DE ALMEia-V & C. —

Avenida Rio Branco n. 99.
J. FERRER . C. — Rua da Quiran-da, 43.
RICARDO AUGUSTO EIATO—Rua

dos Àndradas n. 79.
BARBOSA & MELLO — Rua do

Hospício n. ts-J.
A. LIMA 1 C —Rua do Ouvidor, 71.
CASA FIEL — Rua 24 de Maio 162

Telephone V. 41.

PARÁ VENDA A PRESTAQOJSS
J. FERRER & C.

Rua da Quitanda 48. T. 1026, N.
ou na fabrica — J. B. NUNES
»~- Rua 24 do Maio. 16a.

CASA FIEL
— Tclcplione, Villa, 41 —-

Remette-se para qualquer ponto do
Brasil devidamente embalado, reeebenflo
a importância em VALE POSTAL.

PEOIDOS A i. R. NUNES
¦\riv.\!)i;M-S't* 

plantas de todas as nuali-
V ilailcs, para pomares e jardim, nu es-

labetec-imento de horticultura de A. A. Pe-
reira da Fonseca; na rua 'forres Homem
«1. •*', Villa Isabel. (0778.-) K

iT^tvMtli-Sl'' um cavallo manso
1 > clmdor; rua Dr, Dias da1
(Ií. do Mcycr.

bom mar-
Cruz n. 111,

(R 415.O O

automóvel
rua Uruguayana .2

rT7'EN'DE*9E um
I T gente

PtTiENDlí-SE nm liom piano.1 t II. Scliandcmson, com 7I8
vozes; r.a ma «Io Rocha «1

14x30, ur-
-*. (S 641) O

do fabricante
c muito ->oas

05, por 370$oon.
(J 1070) O

[} gar,
DK-SlÇ -barato, para desoecupar Io-

OU

¦"í/"ENDEM-SE
; V í.i-üiif, c:iibro

tkrwooil ou por jóias, etc, unia mobília
íle peroba, cnm 17 peças, p:ira sala de jan-
(ar, com pouco uso -e do custo de r;íJoo$;
rua do Cattete, 105, loja. (R 19.16) ü

telhas de zinco, portas, ja-
bro?, soallios c forros, tudo

quasi novo c por qualquer preço, para des-
oecupar logar; na rua A 11. 81, cm frente
ú estação 1I.1 IVuha. (J 1**2) ü
~\T1\\'I)K-Stl, 

um cflixSo para mantimentos.
l * próprio para venda, com tampo dc cor-

sy.tcma moderno, quasi novo: r.a rua A
Si, cai írento á estação d.i Penha,

(J rj-*) O

\r-líiS'Dlt-Slá 
muito barato uma macliina de

escrever, "Olivcr", cm perfeita estado
trala-se com o
<lc'jria 11. *3.

AfKXMEM-SE uma bancada c um layato-
V rio todo de mármore e mais inuveis pa-

ra barbeiro; ua rua Anna Barbosa ri. 2S,
Meyer. (J **5ã) O

VIJNDl.M-fSIS 
— Aos srs. cirurgiões-den-

i tistas: um vulcaniza-dor de Cross, para
dois muflos, com acce.sor.os; tan tnartcllo
automático, nickelado a uma ponta; oito
pontas para ouro c um estojo; um angulo
para motor S. S. W., tudo em perfeito es-
lado e de pouco uso, por 150$; á rua In-
dustrlal 11, ji, das 3 da tarde ás 7 d?
noite. (J 3080) O

Gonorrhéa,
ouram-se em 3 dias cotn
Injecçao Marinho
Rua 7 tle Setembro, 18!»

LA' FEMINA
RUA URUGUAYANA N. m

i a casa quc mais barato vende os artigos
abaixo mencionados como sejam: linhas
coaties e tlark em tuboi e carretei de
todas as cores e números, máchinas de
costura, oleo, borrachas para Máchinas,
retroz, torçaes. agulhas, rendas, pontorusso, grega, bordados, etc.", e artigos
para alfaiates e modistas.

144. RUA URUGUAYANA, 144-

V'EN.DiE-SE 
um bonito piano {rancei

bem CMiscrvado de particular,_ baratissl-
¦mo. Avenida Passos n. 30, loja -de ele-

ctricidade. (4510 O) J

VlivX-DE-SIÍ 
um superior piano francez

em -perfeito estado para desoecupar .o*
gar á rua General Câmara, 100, loja.

(4193 O) 'S

TRASPASSA-SE
DEPOSITO 

dc pão — Traspassa-se um
deposito, 'fazendo negocio regular, por

600$; trata-se á rua Cândido lícnicio 90
(4458 pj j

TRASPASSA-SE 
uma quitanda, ctuasi

graça, na Estrada dc Santa Cruz
de

245° —
urgente.

Piedade; á retirada do dono é
(4*63 P) II

TRASPASSA-SE 
um botequim cnm tres

bilhares bem montados, 110 i° ponto
da estação de Todos os Santos; rua Ar-
chins Cordeiro n. 450. í esquina da rua
José Bonifácio, com bom contrato e bem
afreguezado, por motivo do dona ter de
se retirar para fora. (4*06 P) U

rpRASPASSA-SE um armazém dc seccos
J. e molhados, livre e desembaraçado em
ponto magnífico, â avenida Henrique Vai-
ladares n. 44, O motivo é ter outros ne-
ROCÍ03 a tratar c não poder ostar á testa
deste. (421CP} }

TRASPASSA-SE 
uma casa de seccos e

molhados, fazendo bom negocio a di-
nheiro, nos subúrbios; informa-se das 2
ás 4, na rua do üospicio n. si, com o sr.
Benjamin, (i!M4 P) S

TRASPASSA-SE 
com contrato em opti-

íuhs condições, 
'uma ejxcellchte loja

em esquina de rua, própria para_ qualquer
negocio; ...forma-se na mesma, á rua da
Assembléa n. 2a. (3190 P) R

ACHADOS E PERDIDOS
IAMPEt-1'0 & O, rua

múci u. 36, Perdeu-se
60,389, desta casa.
C Luíz de Ca-

a cautela n.
(5518 Q) J

riAMPELLO & C.*i rua
\J mões n. 36. Pcrdeu:sc
5|.:6i, desta casa.

Luiz de Ca-
a cautela n.

(41.-S Q) K

CAMPELLO 
tt

m6cs n. 36 •
52.751, desta eas:

G.*; rua
j.'crddt--se

Luiz de Ca-
a cautela 11.
(4415 Q) K

E 
SAMUEL HOFF.MANN;

sa do Rosário
89.-150, desta casa.

13, traves-
Perdeu-se a cautela n.

(4.108 Q) S

\ 
TENDEM-SE duas máchinas Singcr' do uma de 5 gavetas c outra dc 3 gavt-

tas, novas, c dois gramopliones 1
chapas; trata-se «a rua Cardoso

diversas
. 19*1 •

(R 5473) O

t rE.\'!>EM-SE livros em differentes liu-
V suas, duas columnas de faiance (com

iardineiras), dois mastros de bandeira, um
espelho para sala, um oratório c nm fos.10
a gaz com quatro coroas c forno; a trav.
Ja Soledade 11. -1, perto da pr. da Rui*
deira. d> 3"°') °

PERDEU-SE 
a apólice geral, antiga, de

500?, emittida no auno de 1869 e con-
vertida cm ouro cm 1S90, de n. 2.361»
averbada em nome dc líenovevn Maria de
Almeida, solteira, maior, brasileira.— Rio de
Janeiro, 27 de jullio de 1916. P.p., Emílio
Edgard Bokel. .() 1105)

PERDEU-SE 
a camela 11.
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DINHEIRO—Dá-se 
sob penhor de mo-

veis, hypothecsis, notas promissóriase a officiaes do Exercito. Trata-se com
Seixa» * Fernandes; Rosário n. 17a.

(3192 S) R

TJE10SITO de pao — Comprara-se as*J bcenças, armação, vitrine e utensílios,rua teraandes 28—En-r. Novo. (4544 S) J

D1'!™™0 
~ E»P«sta.se a juro, fa-

_í n?,ST*S 
a,nc-0í'>»'« do centro; car-tas neste jornal, 3 Mala. (u_6S1 J

T)Á'-SB pensão _ Almoço e jantar a
ode A l,AOÍ!mha de í";mcir;* o™™-, rua9 de Julho u. 4 _ Engenho Novo.

(4358 S) J
TV:NrtEÍRO ac-b KnwhecaiJ-f caução de apólices: L. ir,Setembro rj. 209

L. Woura; 7 de
(1361 S) J

PrS«™-^S_fi^ffi:Sjj
Wl^i\S, — s -pleto ..
Oííerlas

ou as peças dc
-ir-^^-^r-FVancó
FAm,I!'IA ,de -ratãmento, dispo,A hida. sala mobilada, - P
SS1 1's,"",c">- Informasse,r^i1 .telephone 1377, Sul.
GUARDA-LIVROS dc ci-h-T,;^15'!01"10 üe al-"'"«

linda cin" ™Xi";l'"'""'' UKP"e de uma"¦ saltt 5»oJnlada, para senhor ou
travessa Pa-

(4-|oa S) D

casa import-intc,

t '- -v. l., uo escriptorio desta folha.
(4164 S" R

GUARDA-LIVROS _ AcceitaVT escrntas d, ,,... ."'ta pequenasescriptas de .casas commerciaes;travessa da Soledade 
"n

ça da Bandeiia. perto da pra-
(3oCa S) S

H^^S^iP^-^ntiá
Kosario 34.
XTVPOTIIKCAS _ F
M 

'V. "dade e suburL..^«• Vieira, rua da Quitanda

,„t?0im- h Fint0< *•«- dotabelliao. (44.4 S) R

'.','. eidad.^ siib,^-^118 "•^lios
5 dias

S°. i° an-
(4246 S) J

dar.

H^ffTü-^- c terrenos,
bre inventario, a hefecl™?n«™°*S T

J.ratar com o sr. Ferreira.
pjeio n. .3, 53^ ,;. 

r*,ra'
usofruto,

rua do Hos.
(4*54 S) I

101000$;XTVPOTHECAS-Emprestam-

S-T ffiSm lí,rrllcular. J-ros módicos; a

_____jmT^*T_r¥_
T.TVPOTII--CAS "a 53-de-e: subúrbios,
def eEÍMrdC3 °í-~ P-5?«™rãnantís«tz e juro módico.

rua do Rosário
Informa

as; rapi-
o sr. Pimch-
sobrado, fun-

(31.U SI R

HVPOTÍIECASmissão, na ri
76,to3 n,

.toras.

fanem-se sem com-na rua Dr. Rodrigo dos San-10 as ia e das 17 ás iq
(55,-8 SI S

das

Artigos para alfaiates e
costumes de senhoras

Vendem-se a preços de importação,
na rua do Hospicio n. 94, Casa J. C.Soares & C. (J ,3

ptNSAO de i» ordem, faria, variada eJU com toucinho; dá-se á m«a t a do-
_», 

"iri? ••* Arist'-" Lobo n. aj. Tel.
j*58*1- V'"*i- (6048 Sj R
DENSAO de familia — Dá-se a avulsoJ- 15200 e meivsal 60?; cozinha ümpis-sima, na rua do Rosário n 1.74, sobrado.

(55»7 S) M

piANO _ Vende-se por 450$, á ruaJL Lopes da Cruz n. 25 _ Mcycr, paraver ate 11 da manhã ou de C da tarde emdeante. (4380 S) R
DRIVILEGIOS _ Tratam-se dos •»•
J. peis_ com toda a brevidade e módica
commissão; na rua do Hospicio 11. 05 so-brado, com A. Ribeiro. (4181'S) J

pRECISA-SE dc um moço com algumaA pratica de pharmacia, á rua D. Atinaaery n. 2—Largo do Pcdregulho. (4557)

QUEM 
TEM CABELLOS CRESPOS~Í

. DESPENTEADOS? O Maciel alis?
pernmiae faz crescer. Produeto de grandeacceitação c sem egual. Pote 2$, pelo cor-rem, 35,; U9, rua Marechal Floriano up.

(4319'S)'S
/QUARTO de frente — Aluga-se um es-v* plcndido, com ou sem mobilia, na rua.Marechal Floriano n. 64. (4295 S) S

Mulheres Qravidas
Toda mulher grávida deve usar, antes

do parto, O PROTEC-OR.
Terá um parto rápido e feliz, farta-lece c tonifica o feto, evita nj hemor-rliagias, as incliações, a salivação abun-

danle, os vômitos, a prisão dc ventre e
o aborto. Usado ainda depois do parto,augmenta consideravelmente o leite ma-terno. 'EXIJAM 9 nome de ERVEDO-
SA & DANMER.

A' venda cm todas boas -pliarmacias
c drogarias. Depositários: GRANADO
& COMPANHIA — Rua Primeiro de
Março n. 14, Rio de Janeiro. S 1712

YENDEM-SE 
gramophones e discos sem-

pre novidades, suecesso. Constituição
n. 36, Paulhaber Si C,
2$ e 3$l-0M.

Discos novos
O 3S7) 8

MÉDICOS
Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis TenS,a lt
tencourt, parteiro, cura os tumores dos
seios e do ventre, ai moléstias das vias
urinarias, cenitaes, as nictritts, os corri.
mento* uterinos e vagtnae» e regulariw
a menstrnação por processo seu. Appltca
o 606 e 914, com ou sem injecçao e esta
sem dor, trata 1 tuberculose e hérnia
(quebradura) sem operação. Consultório
perfeitamente apparelhado; rua Rodrigo
Silva 26, esquina da rua da Assembléa»
das to ás a da tarde. Telephone n. 2.511;
residência: r. Senador ISuzebio n, 342.
Consultas grátis. (1381 S) J

TVBS. TEIXEIRA COIMBRA e
JLCABEIjABDO MARINHO—Psllf.
syphilis, vias urinarias e mols. vene-
rea» do homem e da mulher, 606 e 014. e
clin. medica, mol, de creanças; rua Sete
de Setembro 209, das 4 ás 5 e 3 ás 4.
Tel. iís. (634 S) J

Consultas grátis

SENHOR 
do commercio deseja encon*

trar cm casa de familia decente, onde
não haja outros inquilinos, quarto ou eala
sem mobilia que seja arejado, não serve
casa dc coiiuiioilos. Offertas com preçoneste jornal, a J. V. (|i|8 S) M

JJKXÍTORA — Alugn a outra senhora só
j e decente, um bom quarto com direito

casa, por preço muito barato; rua Tor-
:s Homem n8—Villa Iíahel. (4213 S)J

SENHO 
RITA distineta, deseja fazer com-

panhia a senhora de tratamento, me-
diíinte a pequena remuneração e bom tra-
to. Cartas a Déa, neste jornal, (3481 S) J

Por me-
dicos

operado*
res espe

o,t«.ltstas em moléstias dos OLHOS
OUVIDOS, GARGANTA e NARIZ,
enfermidades das senhoras, pelle,syphilis, venereas, nlenorrhagias e
das vias ganitties e urinarias do bo*
mem e da mulher. Todos os dl.ts
das 3 as 6 horas da tarde. Hua Ro-
drigo Silva n. 26,1* andar (entre As-
sembléa e 7 de Setembro). Consulto*
rio perfeitamente apparelhado com
todo o material preciso para 03 exa'
mes e os tratamentos constantes des
sas especialidades J 380.

DR. ALVINQ AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS

ESTÔMAGO - FIGADO - IN-
TESTINOS — RINS — ?ÜLMOES,
etc. Consultório: rua Rodrigo Silvai
n. 5, Teleph, 2.271, C. Das 2 ás 4
horas. Residência: travessa Tonei o.
17. Teleph. 4.365, Ceut.

para o diagnostico e
tratamento das doenças
do estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

 ção, rins, ossos, etc.,
pelo DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua S. José,
39, das 2 ás 4 (menos ás qiiarta-feiras).
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Câllista
Miguel Braga, especialista em extracção d|

callos e imlias encravadas, sem dòr, etc, r.
Ouvidor 165, sob. T,N. 1505. Aos domingos
atteade chamados i domicilio. Tel. Norte 3659

ACTO
Parteira Mme.Barroso

iCom pratica da Maternidade, tratadas moléstias do utero c evita, a gra-videz. Acceita parturiemes em pensãoe attende a chamados á qualquer hora.felephone n. 4589, Central. Rua Ge-neral Caldwell n. 231. S

PARTEIRA -1, ,,,,ri
— Com lonsa pratica, trata ds mole»-
tias de senhoraj e suspensão, por um
processo rápido « fiarantido. Acceita
parturientes era «tia residência, á rua
Cr,merino n. 105. 103 J
P»rt?«. Moléstias das
Tratamento doi
«hortos e suas con.
sequecias, dos cor.
rimemos, das co'Í-
c*s utero-ovarianai e das retrras irregulares
e prolongadas. Assembléa, $4, das 12 ás 18.
Serviço do dr. .Pfjr» Magalhães. T*'«P.
i.«»9. Cent. (S547) R

SENHORAS

Professores e Professoras
FHANCEÜ 

— Lições theoricas e prati-cas, em casa do alumno. Inlormaçóes
no consultório do cirurgião dcnli-la Svl-
vio Travassos, a rua Chile 2;, 1», a. se-
(fundas, quartas e sextas, das 2 ás fi hs.

(136 S) S

INGLEZ, 
(rances, portuguez, aulas e li-

ções particlularcs (methodo Berlitz) ;
pr.-:;o módico; rua tia Alfândega 11. 190.
schrado. (o4So SI J

INGLEZ

LEÇO.VS 
de trancais -

Kua S. Josc n. 55,

pratico, Mr. Pe-
ter garante ensinar
em seis mezes, 10$

mensaes. Largo de S. Francisco ,16 e rua
da Carioca 52, 1» anthr. Vae a domicilio,
por preços inodieos. (Sigo S) J

Mme. Guiou;
:• nndar.

(31:5 S) J

I1ÇÕKS 
de nIJemSo, praticamente-i sina-se á trav. da Soledade ti.

Mattoso. (jjOo S) S

LIÇÕES 
do piano, violino, francez e

portuguez. Ensino progressivo e pra-tico; rua do Lavradio 11. 60, 1° andar.

(J-I49 
S) K

T)IANO, violino e bandolim — Trote.-
JL, sor. Cartas por favor nesta redacção,
para Arion. (jo St lt

PROFESSOR 
de latim e outras mate-

rias, prepara candidatos a exames, no
largo da Sc 32, 2" andar. Treço módico.

(4291 S) J

PROFESSORA 
— Precisa de quartomobilado com ocnsSo cm casa ue fa-

milia, até oo?.
çalves Dias n.
cidade.

Resposta para
190, 2" anda

rua Gon-
perto da

(4296 St s

Jr tartaruga, no centro da cidade. Gn> I 'v"" "~"* ***_&*> flwH 
Um fazm £am ^87 |

titicaif.e ;i quem o entregar ua rui Xbi- 
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I A PÃRTAMEXTO - Aluga-se um Im- " 
tos'de 
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|Il DISPÔS IlAIUOS: á;^; Perieic50 .emf qualquer iiliomii ea -p-vPOTHECAS — Qualquer quantia* C
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KULiTlUL.lU| ULÜII IV li | CARTOMANTE e fal qualquer-traba- 
Jj "•»

ra ~_.„,-.,j m-_.^jmm tu. «J a \J Iho para o bem. não usar de cerimo-
t Ar» r.r\ 7 nia-s cm ':l'''r "" 1"c desejares c trata de

{ 102 — Rua General Câmara — 102 A ^árT™aT™ jSi^; Z
B paro — Cascadura. (3260 S) J

SDJSL. 2815 — NORTE f ~

~-RIO DE JANEIRO |
l-*s»Bt»-^H^«*eBss>Mss!í*®»«aBg>^a5^<3j-g^ ^

de tudo

jecloi* — Nanlerre. Fácil
commodo e hygionico.

Moléstias dos olhos, nariz o ob-
vi.is-OBBJE.ESBA

Professor Eduardo
Tatti

A familia do professor EIH.'.
ARDO TATTI, de todo o cora-
ç3o agradece a todns as pessoas
qtie_ da melhor 'boa vontade as-
sistiram ao piedoso .teto d.l mis-

sa de trigesimo dia, do fallecimento dí
seu pranteado chefe. j 444S

f
Silverio Pereira dos

SantosI

t

Olivin dos Santos Carvalho,
Carlos Pereira dos Santos e se-
nhora, Silverio Pereira dos Sau-
tos Junior, netos v mais parca-tes agradecem a todos que acom-

pãnuarnm os restos mortaes dc seu
prezado pae,- avô, sogro c parente, c
de novo os convidam para assistir á
missa de setimo dia, que por sua alma
mandam celebrar, Jioje, sabbado, 12 do
correute. is 9 horas, na egreja do Car-
nio; pelo <|iie de antemão pe confes-
sam gratos. (R ,,39,)
mm' mmmmmmm--_m___WESà___\
Abílio Pinto d'AIméida

! Frias
(FALLECIDO NA CIDADE DO

PORTO)
Fausto Pinto de Almeida

Frias, mulher e filhos. Avclíhu
Pinto de Almeida Frias, Horacio
Pinto de Almeida Frias, Adell-
110 Medeiros, mulher c filhos

convidam seus parentes . amigos, paraassistir ;i missa de setimo dia, que¦mandam rezar, por alma de seu sau-
doso pae, sogro e avô AGI LIO PINTO
D-AIMEIDA FRIAS, segunda-feira,
14 do corrente, ás 10 horas, no aliar-
môr da egreja de S. Francisco Jc
Paula, Desde ,id sc confessam gratos.mm____mm_m_amwm m Hansa

Dr. Luiz de Andrade
Sobrinho

A viuva, mãe, filhos, núra, ir»
mãos c demais parentes, ná ini-
possibilidade de agradecerem es-
pecialmente a todos os quc ea-
viaram pczámes, acompanharam

o enterro e assistiram á missa de se-timo dia pela alma do saudoso DK.LUIZ DE AXDK.VDIi SOIiUINUO,
por não lhes conhecer os endereços,agradecem a todos, e dc novo os cnn-vidam para :i missa de trigesimo dia,
que será rezada sgunda-feiia, 14 ducorrente, .is_ 9 horas, na egreja doSantíssimo Sacranienlo, por cujo actode piedade sc confessam

í

gratos.

cujo
eternamente

J -4-117-

Godofredo F. Barbosa
Seus filhos farão celebrai- se-

gunda-feira, 14 do corrente, ás o
horas, n.i egreja de Santo Anlo-
nio dos Pobres, á missa de scll-

_ nio dia pelo seu descanço eterno.
Convidando para esse acto religioso to-dos amigos do finado, agradecendo pe.niioradissiinos. ,(^_. ? j

membro da Academia do jMedicina do Rio do Ja-
tseiro, medico ele diver- \sos hospitaes desta ci-:

| dade, oom longa pratica ¦
no paiz e nos hospitaes!
de Berlim, Vienna, Paris
e Londres, dó consultas,
diariamente das 12 ás 4.
da tarde, em sua clinica!
àA VEMIBA RIO BRANDO j90. Res idem cia Barão I
de Icarahy 17-Flamengo.

S 4.3l)

trata-se com
brevidade,
inesmo sem

certidões, ci-
vil, 25$, e religioso, 20$, ein 24 lioras
ua forma da lei, invcnlarios c justifica-
ções. efe, com Bruno Sehegue, á rua Vis-
conde do Rio Uranco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos c feriados. At-
tendem-se a chamados a qualquer hora.
Telephone 11. 4.542, Central. (S 429SJ

Leonor Marques
I Sobral
Umbclina Marques da Cunha e

seu marido Heitor Ribeiro da
Cunha, seus filhos, genros, nó-
ras c netos, convidam os demais
parentes c amigos da finada nua

.cunhada e tia, LEONOR MAU-
QUÊS SOBRAL, para assistir á missa
dc 7" dia, n,tie, em intenção ;i sua alma,
fazem celebrar hoje, sabbado, 12 do
corrente, ás o i|a horas, na egreja de
Xossa Senhora do Carmo, agradecendo
antecipadamente sai cotnparccimcnto.

S 4485

\MXS__23___)_X_?i>?M__

X
irmã,

C0L0RINA, Tintura ideal ga-
rantida, para res-

ituir ao cabello a sua côr original pre-
Ia 011 castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais 2$ooo. Deposito geral, rua
7 dc Setembro n. 127. — R. KANITZ.

SYPHILIS
I ! 9M
V ! ras

YHÍNIU-jSIí'I ' quer commercial ou
que tiver s-.-rve.itia,

particular: lindas
Armações j>ar;, botequins c barbeiros, lio-
íeis, pliarmacias, armazéns, etc, espelhos
tís todo3 os tamanhos, machmas de cos-
tura, de escrever, registradoras «e para car-
pinteiros, transmissSes, cofres de ferro, tol-
do?, dívi-sfies com vidro*, c som ell.s, pren-sa.-; <le copiar, secretárias, copas de mar-
more, balcões, mesas pé de tronco, bicycle-
1a?, loi-.cas -novas c usadas; rua frei Ca-'ice.i ns. 7, o c 11, Casa líucycloptdica.
rlclciitione 11, s.o'"-'. O

jT^KXiJEM-SB, nas grandes demolições das' v Obras do Porto, á raa do senado ns, : 15
e 2.17 e raa Haddock Lobo n. 112, viga-
mento de pinho dc lei, caibros, ripa?, as-
soalho, forro, caixas dágua, zinco, trilhos,
telhas, calha c conduetor, outro- vario?
materiaes. (j }w) q

motor electrieo e um
. -, ... perfeito cslailo; ver

c tratar das 7 as n e das 17 ás .-o horas,J!ia Dr. Garnier 11, 1.-5 S Franci"co Xa
_[___ (R 3416) 6

"y-lCXUBM-SE um ,1' » tor.ao de pc. cai

it^KXDB-SG um
!.> Cattete, 309,

fogão
loja <1

ga-
fei

na rua doracens.
tll .'!-'.!) O

rydvXDR-SE. uma it
• t i;; .--.in side-iMr,
ver c tratar d rua .
modelo 1016.

lotocycíettç Indian, cora
com 4 iirèzcs dc uso;

Müira Brandão n. 104.
Cí! 345;) O

,XT EX !>i;-S15 barato¦ t rua da Gamboa
uaia quitanda, na

n, 84, fazendo bom
o, por motivo do moléstia. U!'i.;.''0

ARTOMANTE d. Mana ISmili-i, a ce-
lebre e ia do Brasil c Portugal, con-

agrada pelo clero, nobreza c povo como
: a mais perita nas suas predições, com ini*
l lliares de curas ficientiÜcas, intimai e com-
[merciacs; i\* exmas, familias do Interior c

da cidade, consulta por carta sem a

\71S.\DR-SE ou tresiiassa-se um negocio I l>rcsc"**!l ri:!s l'"»;0-*-1: •"•'„'• n"te gênero;
> lucrativo, por motivo dc ret rada rara í m i-? íj?."'»**"'3 ->*¦ sobrado, im. o

a llvuropa. ou aluga-se a easa sem o1 -irti. â ,avolmUl 
*!? ?""¦?"¦ c.*Sa 

m 
'.•"•"]a iÍÍmento: vende-se tambem um bl , re, „ I'L<"*» ;l »"--»-*¦ Nota-D Maria timla

cartomante mais popular em todo

sarna, gafeira e outras moles-
da pelle dos cachorros', cavallos

e outros animaes. O sabão Fux-Terrier é
o único de effeito seguro e garantido paracurar estas moléstias. Lata .:?, umeamen*
te na rua S. José 11. S6. O2-0 S) R

T AVADEIRA -
Jíj homem e dc
por preços modic
por mez, lava-se
feição; rua Santo
Emilia.

Acçctta-se roupas dc
familia i!c tratamento,
s; quer por peça ou

cngoiiima-sc com per-Amaro n. co, casa 9—
 (55.W S) J

MODISTA 
_ C

sob todo*» os 1
Quede;

IU
Mine.

andar.

onícccionam-se vesttüos
modelos, a preços modi-

rua da Carioca, -19,
(434O S) s

vende-se tambem um bom prediopara família dc tratamento, na rua S. l'.,u-
Io, próximo á rua Vinte c Quatro dc Maio;
trata-se a rua Vinte e Quatro de Maio, -oli.

(S 428S) O

(20S0S) S

TTkNDE-SE um excellente
t moderno, cordas cruzadas

por preço módico; uni dito
perfeito; troca-se, compra-sc
«ina-se; Ao Piano dc Ouro,

piano Pleyel,
e está novo,

C. Beclisteln,
concerta-se e
lia 40 annos,do Guimarães, r. do Riachuelo n. 4 ¦ i >..-..

(M 3336) O

ViIvNl)I',M.9E .lindos canários de coresT iortes e mestiços cantadores, na rua desanto Amaro n. 132 (Cattete). (i6-'S O) II

TTIEXDE-SE um
? liem conservadOj

radentes n. ro.
superior piano Plcvel,
lljr 7SoÇ; na praça Ti-

(3 5577) Ó

V l'.M'1'.M-St* duas vitrines, uma arma-
' Wo envulraçada, um paravent com cs.

pcllio <le 111120 c., bisauté, c mais titeiisilios
de botequim c restaurante; â rua 'S. Fran-
cisco -\.-.vicr n. 476. (R 8462) O

V

Itrasil. __ __

COMMODO 
— Em casa de íamilia, alu-

ga-se um a uma senhora só, com ou
sem pciiãão; rua da Paz iof>. (546.1'S) J

/•CARTOMANTE Mme. Nlcolctti — 1'rc-
\J diz o presente c futuro com clareza;
consultas lodus os dias d - ¦• ¦ ¦

para -senhora:

MOVEIS 
usados — Compram-se mobi-

liarioa completos, avitUos, objectos
dc arte, antigüidades, ornamentações, pia-no. de bons üiitorc>, etc; na ria Sena-
dor Dantas n. 45, lerreo, com E. Ri-
beiro. (01-4 S) S

MOVEIS 
-

nos, qua

Buarque dc Macedo n. 5
(.1175 S)

tOMPRAM-SE
38 A0 roso n.

vales — Kua do li
-Copacabana. C3*-°7 ^]

ias dc cama
zaaa n. 20.
TUTOVEIS
Í.TX vendem

Compram-se mobílias, pia-ladros, tapetes, trens de cozi-
, cte., ma S. Luiz Gon-

(8-00 S) R
A.lugam-sc, compram-se e

:em-se na Intermediária; rua do
Cattete 29, teleph. 557, Central. (-49 S) J

CtO 
X ST UU

) pcr_t:cno5
MOVEIS 

usado:
vendem-se m'

uiior dos l

cm
UCÇOES, reformas dc predio

reparos e pintura-, pagame
em preslações; iratar com o cotutrt .

ctor Michalski, rua Uruguayana n. 8; te- j\JOI Oi \ 1.1;E5
f-72 Si 11 -i.»». lev Davidsoi

minto ei
os ns, 1 s- ¦:õ.

perfeito estado
conta; nu Se.

(i.ta S) S

ICXOjúHK um magnífico fog3o â gazcom 4 focos c 2 fornos cm perfeito <••». !
tado c p*-*".. desoecupar logar, á rua Gene-

nara 11. 190, loja. (4404 O) S

lephone 53.16, Central.

C10MPRASE 
qualquer cniantldadc de

7 jóias velhas, com ou sem pei ras dc
qualquer valor e cautelas do Monte ris
Soccorro; paga-se bem; na rna Goncad-
ves Diaa n. .17, Joalheria Valentim. Te-
tc'ep'ior.c 994. Central. (ÓÍJ40 S) J

rol Ca

TJENDE.l
} eom 2

tante leite, rua

ik, unia cabra de leite nova,
crins com oito dias dando lias-

1>, Anna Nery, uS.
(4301 O) R

/1AKTOES
V»' Ourives

DE NiSiTA.-* —
i. Co — Papelaria.

»S — Vendcm-sc, uma liar*
1 ,i velocidades e n

in*., uma Vale cum 2 velocidades c 8
Hí\, uma Tcrrot e uma Puch, n.t Cisa
União Cyclista, á nia .Sete de Setembro
n. 1S2. 

(4*72 
Si R

tclou da do

i ento
(32R0 Si s

("tOMER 
BEM ? só r.a pensão, rua Bue-

J r.os Aires n. 158. loj-a, tratamento es-
pc,'ial a i$200, por reicição; assignantes
â mesa 60$, fora 7°$- -35° S) -^

Concurso cie adraissão
> ilo lustitit

no proxime

riectonandp desde 1 de agosto, os aulas especíae3 do Curso An-to 1 olyglotico, para quem quizer ser admittido na Escala Nor-• concurso — Quem não se matricular iofo, uão poderá sc umi-iz no concurso - AVENIDA P.IO BRANCO, lofi e 108.

Bffl-Wi^--iriir^^

-iIIAPfOÍ- 
para

1'. Madeira
llenriqucta

6, 1- andar,
losé.

[ Mme,
enlioras e creanças —
Junior, suecessores de

i C.*, larco da Cario-
nro>:!mo á rua dc São

(19S1 S) J

/"IO i.l.KIT.!
\J DIDA a

ollçtc
Paris
aictier

S DE SENHORA SOB ME
— Mme. M.irie Lemos,

liploniad.i pela AcademLi dc
com casa em Paris, montou seu
rua cia Assembléa .?5, i° andar.

(137 S) s

c"(ASAS 0$
da' PazCampos

com optimas accommodaeõos, electric

Aluga m-se
126—138,

na rua

,\7T:.Vi>r:S!-: uma csptendid
? glCía, esmaltadatud

los perteito esta
rua General

banhe-ra írt.
esquentador á gaz;¦\ para desoecupar
Câmara, igo, lnia.

C4492 O- S

;-\7'l-:XIHÍ.StE i>m magnifico piano .-.'' . mao, inteiramente novo, por menos -«netaitc do seu valor, raa da Mn- i —
¦_______ _(.|47-*'Ò)_

XDE-SE barato um him piano, c.'ndícíões, na rua S. Chris^vã
io a praça da 'Bandeira.

(-H-S O)
t^riIvNüE-SE um

• T desembaraçada.
JC.ra*a lutar .

mero 164.

leposito de pãe
fíiíendo bom
Nova da Pai

(43

livre, c
negocio,

r:a nu-
7 O) J

(\r'E.VDEMjSI? lindos canários

^fortes 
e mcslú-os ea„,

de co

Amarp (Caltçti
rua di

. (i(..-3 O) I!
- [XTiESBiE-?.* „™ ca!a dt C3-j, At canR1i

JJ oa acceita-6c_uni sócio, porque o dona»wo pode estar a lesta; trata-se eom o ->r.>*í*ir, 4 rei Archias Cordeiro n. 208.
•.**""• (4371 O) lt

yr.NDi-.SE um magnific
V em perfeito estado; na :

Ei 2ú:r sobrado.

\^ENDE-SE r
t mobilia par,

Carvalho Alvim n,

ycl,piano P
rua da Alfandc-

(4370 O) B

nreço ba'a de
31, Rua

imo,

Uruguay.
(435.1 O)

\ri-:Xni-;MSt; canários na rua do Cattete
? n- 3i. (43C5 O) K

í,rENDE-9E
> lad

em per.:m automóvel,
i, torça de 6 cavallos; para tratar
49. Kua telippe Cordora. -S. Cruz.

(2381 O) K

cachorrinhos
1 de edade,

(7145 O) J

VENDE-SE lira casal de
1 "Xciionire", com um aur.

a r-.ia Corrêa Dutra n. 170.

«TENDE-SE o botequim da rua Teixeira
T Pinto n. io.;, fazendo bom negocio. I*:i-cantado. (44i8 O) R

VENDEM-SE duas máchinas de escrever
T portáteis Corona, UiidtrwooJ, Contincn-

ta!. Remington 11 II. Monarch, Sinilh-
Rros, Fox . Ilammoad, rua do Aífandega.¦¦S7. i- andar. ^5.9 Q) S

e rtuintal. Trata-se no Restaurant Paris;
Uruguayana n. 41 • (4380 SI I

COMPRA-SE 
um estampador de coroas

Morri sou ou prensa de Sharp, na rua
Uruguayana 11. 31, terças, quintas c sah-
uados, 

(4112 
S) R

COMPRA-SE 
ouro e paga-se bem; na

_ joalheria (Casa de Confiança); á rua
Gonçalves Dias n. 39. Tel. 4127. Cent.

(6182 S) J

¦JITADAM13 ROSA uoe inud
ItX Lavradio T-2, casa ri, quc fni para
n roça, já está morando na rua dú R;;i-
uhutlo n. 7.-, sobrado; consulta todos
dias das 8 ás 8, domingos c dias feriado?
até ás 2 horas; rera todas as doenças e
faz outros trabalhos tudo para o bem.

(¦1503 S) J

[AI.A de frente ou quarto, aluga-se cim
pensão, a dois ou tres rapazes sérios;' 

(-1539 S) J

oífcrcce-sc — Ac-
1 interior. Para

Ernesto, rua Souza
Isabel. (1806 S)

OAUOEIltO habilitada
Cl ccita proposta parainformar,
Franco

com <
107-V.

SEIjLOS 
novos c usados para collecção,

compram-se e vendem-se á rua Sete
dc Setembro 53 "Centro Philatèiico".

(360 S) J
fllOMA-SE uma. ou duas creanças para
.JL criar com carinho, cm ca-a de peque-ha íamilia, por módico preço; na rua
João Caetano 11. 215, esquina Senador Eu-
MblO. (2845 S) J
rpAP-ETES, cortinas, pinturas a oleo e
A moveis de residências ou escriptorios.
Compram-se em bom está-lo, na rua da
Alfândega 134, I. J. Martins. (o*oi S) M

TRENS 
dc cozinha, porcelanas, criatacs,

lo'.r';a3, vidros, etc, preço* baratis-
Simos. casa Hon Marche, rua Voluntários
da 1'atria n. 271. (9146 S) S

rpKADJJCÇOES E VERSÕES — Pessoa
JL habilitada, encarrega-se de .azei-as por
preço módico. Inglez, francez c hespanhol,
Endereço: Celso Queiroz, rua Parahyba
il, 15—S. Christovão, Dão-se as melhore,*:
referencias. (1207 S) J

LTM 
moço, acceita procuração de senho-

) ras viuvas, ou de quaesquer outras
pessoas, para recebimentos de alugueis de
Casos ou dc quaesquer outros negocio-;;
para o que prestará fiança, cm dinheiro,
telaiiv.imente ás importância;, que tiver de
receber. Cartas á posta restante, L. C. T.

(13"*- SI 
'S

iKft_r_7_r_i_zmir2Y__w.*__jempmmK

IFERIDAS.

14TOÇA è
Mdc sua

22 a _\o anno?, que de abono
condueta, encon irará excellcnte

collocaç-lo, cm casa de um senhor de to-
da confiança c responsabilidade, para o
interior de Minas, próximo dc:-ra capital.
Quem _ estiver cm condições, apreseute-se,
immediatamcnte, á rua Máransf-sape n. o,
Palaeete Dragança, 2a-fcira, dia 1 r, dc 12
i\s 2 horas da tarde cm ponto, para tra-
tar-sc pessoalmente. (4iSa S) S

C*VOS 
de raça Legornh a aSooo 1 d'Jzia

f ovos comniuns, fresquinhoã, do mes-
uivi dia, o 15300 a duzta; rua Assis Tine-
no n, 52—Botafogo. (1.135 S) J

fVVOS -X) sc a 0?
bo ii. -17.

Rhoil Island, Red — Vendem-
a dúzia, na rua Aristides I.o-

(3382 S) J

TJIAN'0
JL Ilenri
Pedro u.

— Vende-se
Ilerz, pnr

144.

do fabricante
rua dc Sio

(4285 SI S

EXSAO boa e variada:P
i mero i :3.

C*ASA — Um rapaz oficrece. cm Urda-
foso, uma pequena casa para residen-

cia de uma senhora ou cisai, com a con-
dição dc poder oecupar durante o dia, tx
ouarto mobilado. Cartas a M. X.. nesia
redacção. (5lio S)

I$OC10,
d 5 nu-

(S)

pENSÍX casa
,\0 e commodos -— AIugam*se a

saefl decentes c cavalheiros sérios;
cxccllentes aposentos, mobilados ou não;
cora ou sem pensão, á rua do Rezende
n. 134. (('SOS S) j

D 
IX HF

ftr.-.n
IXHFllRO — Emprestam-se quantias

ndes ou pequena* de 3:000$ para
cima, sob hypothccas dc prédios na cida-
de ou subúrbios a juros muito favoráveis,
promptidão e pessoa de toda confiança;
rua do Rosário u. 172, fim dg curredor.
sr. Julio. (3'4lS> R

DINHEIROp-j.he.as,
Buenos Aires

Quem precisar sob hy-
nejocios sérios, á rua

19S, a.-nii*a Hospicio.
CU5 S' S

11.KATA, iiui-o, cristoflc e metnes-*- finos 0111 olira, comprrt*so na
Joalheria Aniloi-lnlins, á rua Crn-
ülinjaiin 11. 164. ("153) S

RECISA-SE de dois cavallos. ou Inir-
edade 8 annos approximadan.cn*

tc; grande estampa, mansos para varal e
dc preço módico. Trata-se com o sr. Sou-
za, á Avenida Central 11, 131. Mia 5.

(4466 S) S

pRECIS

1>EXSAO 
—¦ Fornece-se bem feita, de

casa de famíüa; na rua do Cattete
1. .-37. . (4193 S) A

c 111 p i 11- fl
_ cens, dar- I

jj thros, ec*emas, sardas, pannos, co- 1* michÕcs, etc, desapparecem rápida |
mente usando Pontada Luziíana, ¦
Caixa i$ooo. Depor-iío: Pliarmacia 1
Tavares. Praça Ti-ailenlcs n. 62. j
(Largo do Rocio). (A 4030) f

LTM 
Riiardadivros habilitido, lendo ai-

) gunu*. horas disponivcÍ3, acceita pe-
quenos escriptas dc cisas commerciac-i.
Carta3 para o "Correio da Manhã", a A.
•Santos. U-35 S) I.

liii.-
UMA 

moca de lamina c mimo socega
da, deseja empre£:,-.r--e cm casa de

tratamento, para cuidar de creanças, já
cresci-linhas c fa?:cr a costura das mesmas-;
ordenado 4,u$; cartas para o escriptorio
dcslc jornal, a U E, B. (sois S) J

DENTISTAS

| e stia-s conseqüências.
1 Cura radical, injecções
Icompletamente INDO-

LORK3, rie sua pre-
paraçSo, App. 606 e

54, da; 12 ás iS lio-
-- Ur. PEDRO MAGA-

| Í.IiaHs. rclophone 1.000. U. (8548 S)R

A-ssemMéa n.
Sen íço do

DENTISTAração a
1 2$ooo mensaes para obtc
grauito, iilatina, curativos,

desde o primeiro dra. Trabalhos de cha-
pa, coroas, pivot, etc, por preços mini.
mos e trabalhos garantidos, na Auxilia-
dora Medica, na nu dos Àndradas 1
sobrado, esquina da rua General Câmara
teleph., Norte 3157- (3843 S) J

R. Tinidas Von 1'Iiiuckcustcin
Esp. em obturações a ouro platina,

esmalte c extraecões completamente
sem dór; colloca dentes com ou sem
chapas, a prer-os reduzidos, Garante to-
do e qualquer trabalho c acceita papa-
mentos parcellados. Das 'd da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só até ás 3
lioras. Rua Marechal Floriano Feii-toto
n. 41 (sobrado;, próximo á rua Uru-
Cttayana.

«HEIS chronicas e
reern t es.
Quereis fi-
car radi-

calmente curado em poucos dias? Pro-
curae^ informações com o sr. Feijó, que
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo esto nenhum «criativo: raa
Theophilo Ottoni 167. R 54

BENZOIN
VmTA o emhcllesame iti. do rojto «
das mãos, rofre*ca a pelle irritada
pela navalha. Vidro i$ooo. Pelo Cor-
reio <f$ooo, Períuinaria ORLANDO
KANGEIy.

Sobrado i rua do Ouvidor
Alugam-se os i" (

do Ouvidor n. S().
andares da rua

19S3 .1

2° andar 1'rc.lio novo — Aluga-se
segundo ondar da rua da

Quitanda n. 1--3, <-ntre Alfândega e Gene-
fal Câmara próprio para íamilia ou gran-
dc escriptorio. (4489 S) S

Perolina Esmalte — Único pre-
parado, qu<

adquire e conserva a l.eller.l d.a pelle, ap-
provado pelo Instituto de liclle/a rie Pa-
ris, premiado na Exposição dc Mihno.
Preço 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-
LINA, suave e mnbcHezador. Preço 4Í.
Exijam estea preparados, á venda cm to-
das as perfumariás c 110 depo-ito deste :
de outros preparados^ a rua Sete de Sr.
tembro n. sobrado. (1541) A

SÍTIO OU FAZENDA
Arrenda-se ura perto da estação d.

E. 1'., uu máximo á 3 horas desta ca-
pitai, logar saudável c com algum mat-
10. Cartas eom informações do preço,
etc., ii Mario Sayão Lobato, rua Dona
Anna Nery n. »¦>. OI 4397)-

DENTADURAS
Ccmpram-se dentaduras velhas, para

o aproveitamento da platina existente
nos dentes artificiaes; na rua Uru-
guayana, 3, sobrado, com o sr. Antônio.

R 4432

I) ENTISTAS — Vendem-sa coroas de
ouro de 22, íi 0$, 7$ e o?; na rua

dc Setembro 11. 205. U5-0 S) J

DENTISTAS 
— Extracç6es sen. dor,

com o poderoso e ínfallivel T.ocal
Anesthezico " Idclsoft". (4S-> S) J

í v "TtB \r_\% íurm _IISTI rtlV-Ll.Al _í_it\J
DR. C. FIGUEI
REDO especialis
ta em extracçfs*

completamen..
nem ciòr e cutrao trabalhos s.rat»tidos ',
eystctna aperfeiçoado, preços módicos, e
em prcsíaçõc), -ias 7 da manhã ás 9 da
noite, rua do Kuspijio u. 222, canto da
avenida Passos.

PARTEIRAS
TTMA senhora muito honesta e de
\J fiança, branca, já eom edade,

filha cre 
'

con-
uma
ST.i.re para s
turas e cor.i
r.o ordenado
Catumby.

que ja ajuda, empre-
leves; entende de cos-
trivial mediante peque-

da i;;orc.i3 n. j.i —
(5517 S) .1

ÜUGUENTO 
INDIANO é o único de

c:;'eiío seguro e garantido para curar
(i-3 feri tias novas c amigas, chagas, ulce-
ras, cancros venereos e tumores dc qual*
quer espécie; unicamente, na rua d: Sâo
José n. Sú. 11-30 S) R

IP?MA mora bastante sympatlüca, deseja
pí-otei"(,ão de ura senhor distineto;

_ negocio sério; carta s para E. O., no
escriptorio deite jornal. (4499 3j J

TTMA 
senhora viuva de respeito, offere-

) ce-se para tomar conta de uma ave-
n:da ou c.i.a dc pensão; deixe carta nes-
te jornal, a E. C. (4411 S) R

IPM cavalheiro formado, p:coara ura pe-
queno commodo claro, arejado, alu-

jmcl zo$, nio longe do centro, na resi-
dencia de casal sem filhos, para estudo c
descanso durante o dia, Cartas a E.

(44*0 S) R

moojL,
outro*.
O. M

moço do commercio e de fina edu-
iç"-Oi estrangeiro, .procura quarto

em troca de lições de linguas ou
serviços convenientes. Cartas, I!.

, Jornal do Brasa. (t*,-9 S) S

Pi _n_mtI e moléstias de
.-nnlber, o DR. 11
DK. ANDRADA,

cura, corrimentos, hctnorrliagias e sufioen-
soes; de modo simples, evita a sravidejnos casos indicados, fazendo apparecer o
incommodo, será provocar henioiThapia,
tendo coran enfermeira mm. JOSEPHI-
NA GALLIKDO, parteira do Hospital
Clínico de Barcelon.-; r-.r.saltfis diárias
prati? an- pobres. A-ateita cliente* em
npnião, C*-ir._'iltcr'0 e r(;s; íenda: rua do
Lavradio n. ur, 33br.-,io. (-04 J) S

Jtme. Maria José.
p-ia, diplomada peli
Faculdade de Medi.

cina de Madrid, trata de todas ai doen-
çoo das icnhoras e faz apparecer o in*
commodo, por prcc.sio BCtcntifTco e sem
dôr nem o menor perigo para a laude; tra-
oalhoc E^rnnti-doa « preços ao alcance d:
todos, Avenida Gom.a Freire n. 77, tele*
phone n, 3.642 Central, consultas grátis.
Em frsnie ao theatra Republica.

(S 4C0*) J

Tlf 0 E H SYSTEHA NElf OSI—
&f!m REMA TO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa-
culdade. Exames pelosraios X, do estômago,
Intestinos, coração, pul-mões,eic. Oura da asth-
ma. — Rua S. José 39, do
2 ás 4, (menos ás quartas-
jeiras). Grátis aos pobres
ás 12 horas.

Vi
venereos

ciirnm-so fácil eciim
pletamente sem dor
com LYSOL1NA do
Pharmaceutico Jovi
no dos Santos. De
posito geral: It.Aoie

38, Toleph. norte 3.65. rreco 3$03O* 
S 230

AOS NOIVOS •
Vcnda-.e um tlormitorio cotnplela.

mente novo, de peroba clara, constando
dc seis peças de estylo moderno, piw
preço baratissimo, á rua Jos-i dos Uc*;
u. .s<j, liinjenlio dc Dcnlro. (A -lloer""«SüLTÃS 

GRÁTIS
De ii ás 12 c de 5 ás fi horas da

tarde. Pharmacia Americana Ilomoc-
patliica. R. do Cattete n. 300. R .|39-l

1:
Rapaz, sabendo ler e escrever cotv.

rectamente, acceita logar dc c.iím, gc.
rcnle, cobranças ou outro qualquer em-
preuo, dando como fiança cm dinheiro
até a quantia mencionada, o mesmo dá
referencias de sun pessoa tc.irtas poi-
favor no eícriptorio desta folha, á caixa
n. 46 Ii 4377

061 ueesjãr ver-ss livre
do3 atrazos
da vida, sa-

"— ber o pen-
çamento de pessoa de amizade, attrahir
amor e bon- nrRoeios, ter tebeidarte 110
commercio, Iratar todas as doen-
ças, obter o qr.c desejar, por mais dif ti-
cil qtte seja, por traballio.-. scienftíicos e
Rarantidoi, dirija-se a João Pinto da
Silva, cm sua propriedade, á rua do
Cupertino numero 7, estação dc Quin-
tino Bocayuva, enviando cnveloppei sei-
l.-.ilo e subscriplado para resposta e con-
sulta Iodos n- dias, das ,°, ás o horas da
noíie, no gauinete 2-?ooo; com talísman
5?ooo; por c-cripto, i&íooo; com talis-
man, 15$ a 25-5000; realiza-se o nue ^e"
sejarem, por mais difficil que seja
cm qualquer distancia ou Estado. Go-
norrlica chronica e impotente, cura ga-
rantida. (] 5r3r)

ALÜGÃ-SE
Km casa do familia de tratamento, t

rua Marquez de Abrantes, acceita-se um
€ãS*a1 coni filhos, on 2 n 3 hospedes de
respeitabilidade, Informações na mes.
na casa n. ;6, ( R43SR)

MADüREIRA

!í

PARTEIRA Mme. Francisca
!<¦:!., diplomada,
fur Hpparccer a
meJUtruaçSfi por
procc«io selu-ts*

fies e sem dor; trabalhos garantidos e pre-
çoj as «Icance de todos, aem o menor pe-
figo par» a saude; traia <le dotnçai do
ute.-o; ru» Ctncra! Camar» o. 110. T*l.
n. *..i63, Norte, próximo d» ayeniil» Cen.
tll. Coniu'tai trstii, (n| S)

PATARATà Cura da cala-».!--«--«-•--» r;?ta por pro-
ccssiiOperatorio seguro, qualquer
que soja a eAiclc do doente, pelo
Dr. Neves da Rocha, oculista com
longa pratica de sua especiaü-
dade no p:d2 e nos hospitaes do
Berlim, Vienna, Paris e Lon-
dres; medico de diversos hospi-
taes desta cidade. Avenida Rio
Branco, 90, das 10 ás 12 o de i ás
4 horas. Honorários moderados.
Dispõe de aposentos parahospe-
dar doentes quc queiram estar
sob sua completa direcção.

A 1125

Ven-h-sc duas 3rar.de- are.is de terrt
contendo K5 lotes dc 10 metros por so,
na zona rural suburbana, tendo bondes,
agua c luz, acha-se dividida etn doi.
sitios!, pelo preço íle -0:000$. trata*
se á travessa Portella n. i», venda da
Néco. (Ií 4409)

jção entre aíTílgo
De um botão de onm com utn coral,

rodeado de brilhantes, <itie extraia-s»
hoje, fica sem rfíeito. — J. S.

J 453'

CIMAURIA sâ3J»t
iire, bronohites e asthma. Preço, i$ooo.
Deposito: Pharmacia Rodrigues, rua
Marechal Floriano n. 99. (8063 S) R.

Ponto a jour,
bro n, 95, 1! atjdar,

desde soo téis, só
na rua 7 ie Selem-

-, Í117S' s

km entre amigos
A dc um alfinete de gravata, eo*

ouro, brilhantes e tuna saphira, que de.
via correr hoje, fica transferida para
o dia 5 tle setembro próximo, J 4535

ÃMEfiiüP,í.ü,
Vende-se com todos 03 requisite*

modernos de s-.-guranca. Garantidos a
prova de fogo, c facilita-se a íúrma de
pagamento; rua ,-Frei Cantca, 7.
próximo ao Campo de Sanmnnav

J 6;St

CAVALLO
Vende-se barato ura tordilho, mans»,

marchador, pequeno, tambem d.indo si.
Ihão; bonita '..tampa. Rua L). Anna
Nerv, j.8, J 4507
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(Doenças da pelle e venereas—
Phjsiotíierapla:- ^

Dr, J. J. Vieira Filho, fundador ê dl-
íeetor do Instituto Dermotherapico do
Port» (Fartuíal). Tratamento da» doen-

SM 
da pelle e eyphiliticas. Applicação

Of atentes nhyíico-naturaee (eltetnci-
dade, raios X, radmm, calor, etc.), no
tratamento das moléstias çhronicai e
¦arrotas: cons.: rua da Alfândega n.
tS, da> ilil horas.

CORREIO DA MANHÃ — Síbbàdo, 12 de Agosto de 1910 •__¥

PENSÃO
• ..fèndé-se -ma pensão, bem afregue-
lada, com quatorze quartos e seis sa-
Ias, e dois bons pateos para lavagens
de roupas. Ver e tratar á rua da Ca-
rioca n. 47, sobrado,  J 42'?

PREDIO
'Compra-se 

um confortável para pe-
quena familia de tratamento, entre
ivenida Ligação e Gloria ou ruas
adjacentes, que fique perto do mar.
Nlo se acceita intermediários. Propôs-
tas para G. S. Caixa Postal n. if6s-

(B 4207)

Bom emprego de capital
lVenile-se por 6 :ooo$ooo o terreno da

rua General Caldwell, onde existiu o
predio n. 40, medindo 5m,54 de frente
por 20111,80 dc fundos. Trata-sc na rua
do Rosário 62, com Pongy, das ia ás
14 horas. (8418a)

tFerêzõpolis
Vendem-se nessa aprazível cidade ser-

rana, 2 lotes de lerreno situados á Ave-
nida Paquequer, medindo cada lote *5
metros de frente por 22 de fundo.
Vende-se junto ou separado. Trata-se
na rua do Rosário a. 62, com Pongy,
dai 12 ás 14 horas. ¦': (B4183)"1 

CASA DEÍAMILIA
Um casal deseja encontrar em casa

de familia de tratamento um commodo
ou a metade de uma casa com pensão,
nas inunediações de Haddock Lobo, Es-
tacio de Sá, etc. Cartas para o escripto-
rio deste jornal a J. B. J 4200

Tuberculose, Neurasf henfa I
Pessoa curada na Siriasa, com à for-

mula dum (rrande sábio, e já no ,3
gráo, com febre, tosse, dôr no peito,
magreza, dyspepsia, neurasthenia, envia
a receita a quem mandar endereço e
300 réis em sellos ao coronel Sylvestre
Casanova. Caixa postal u. 1728. Rio
de Janeiro. J 444'

GRANDE LIQUIDAÇÃO DK
MOVRIS

Vende-se um rico dormitório de pero-
bo, com mármores cor de rosa, para cl-
sal, uma bonita sala de jantar com 9 pe-
ças, 4 dormitórios de peroba, com 4 pe-
ças cada um, bulfets, guarda-prata, 2 Del-
Ias mobilia*, de sala de visitas, porta bi-
belota, magnifica gelladeira americana,
guarda comida, grande quantidade de roo-
veis de canella e vinhatíco, serviço de la-
vatorlo, camas de ferro, colchões, etc,,
etc., a rua General Camara n. 190, loja.

(S 4495)

URGENTE
Precisa-se de tres ou quatro ãppar-

tamentos ricamente mobilados, em casa
dc familia de tratamento ou indepen-
dente. Pede o favor de deixar carta
neste escriptorio, com as imciaes B.
e P. R, J4'5-

AUTOMÓVEIS
Na casa de penhores á rua 7 ó** Se-

tembro »3S, vendem-ae dois automóveis
"Berliet" "landaulct), e um "Pope", no-
?oa. Preços vantajosoa. (94*9 J)

r GRAVIDEZ
Senhora elegante, que usa formula

infallivel para evitar, de grande voga
na «Europa, onde a mesma sempre esta,
e de cffeitos inoffensivos; indica a
quem pedir, enviando endereço e um
sello de 400 réis a mme. Fany Garcia,
no Correio da Manhã. Rio de Janeiro.

J 4439

MOLÉSTIAS 00 CORAÇÃO
Pessoa abastada, tendo-se curado nos

Estados Unidos por um «abio, depois
de desenganida com os pés inchados,
falta de ar, bydropsia, palpitaçSes doto-
rosas, cansaço, latejamento das artérias
do pescoço, envia a receita a quem man-
dar endereço e 200 réis em sellos a
Anselmo Canabarro. Caixa postal nu-
mero 1835. Rio de Janeiro. J 4440

TAILLEUR POUR DAMES
Costumes sob medida em boas oasi-

miras de côr, forro de seda desde 120$,
vestidos em tafetá qualquer côr a co-
meçar de 140$, feitos sob medida, na
rua 7 de Setembro 191, loja. "Au Pa-
radis". Tel. 5894. Central. J. Pereira
da Silva e Alice Silva. (J 9208)

OURO 15800 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-se

qualquer quantidade, na cksa "Meridia-
no", rua Uruguayana, jj. S 4495

ARMAZEM
Aluga-se um bom armazem no predio

acabado de construir á rua Abílio n. 13,
canto da rua D. Carlos, em S. Janna-
rio com sobrado independente para ta-
milia; as chaves estão na rua D. Carlos
n. 24 e trata-se na rua do Carmo^n. 70,
sobrado.

>,*.-. -m. "rirmu íi i i in ¦ n mtagV. Ex.a precisa
coílocar dentes artificíaes ?

Não se deixe illudir, pro-
cure um especialista, porque
case gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,
que falham por completo £
maioria dos dentistas, que dl-
videm a sua actividade pelos
diversos ramos da profissão.
Não aconselhamos v. ex. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nos
de preferencia, exclusivamen-
te, para collocação de dentei
artificíaes, por ser essa a
nossa especialidade e por estar-
mos convencidos de que os nos-
•os trabalhos executados por
¦ rstema novo satisfazem
mesmo os mais exigentes, sem
que cobremos por isso preços
exagerados. A primeira cônsul-
ta para informações é inteira-
mente gratuita. Dr. Si Rego,
Especialista — Rua do Car-
mo, 71, canto do Ouvidor.

A 4641

Homoeopathícos videntes
A todos que «offrem dt qualquer mo-

lestia, esta aociedade beneficente for-
rlece, GEAHUITAMIENTiE, diagnostioo
da moléstia. Só mandar o nome, edade,

postal nii-
Sello para

108 J
mero 1.017, Rio de Janeiro
a resposta

BARATA
Compra-se uma em perfeito estado e

por preço razoável; offertas para A.
C., Grande Hotel da Lapa. . (R iaaj)

PROFESSORA DIPLOMADA
Recentemente chegada, lecciona lin-

guas e piano; rua Chaves Faria 21,
casa II, S. Christovão. (R4152)

GIOCONDA
Demorei para remover um impedi-

mento. Mas, não o consegui. Perdoa-
me, e não tem nenhum daquelles pensa-
mentos máos? J 4455

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA «$200

Prata 30 a 60 rs. a gramma, bri-
lhantes, cautelas do Monte Soccorro e
de casas de penhores, compram-se á
rua do Hospicio n. 216, hoje Buenos
Aires, única casa que melhor paga.

J 45"

VESTIDOS
Faz-se com promptidão e por qual-

quer figurino aos preços de cassa desde
12$, lã desde 20$ e de seda desde 25$.
Rua Larga 19.!. 1* andar. R 8391

UM SENHOR
chegado de fora, dá consultas sobre ne-
gocios e protege os mysterios da vida!
rua Senador Euzebio n. 64, sobrado.

HARPA
Vende-se uma quasi nova do autor

Erard, dupla. A razão da venda é ter
fallecido a dona. Trata-se em casa de
familia, á ma Frei Caneca n. 64, so-
brado, das 10 • • • • -

Xarope Peitoral de Desessartz
e Alcatrio da Noruega

FORMULA DE BRITO
Aarirerado pala lnspeuiona da H>

ajtns e premiado «om medalha de ouro
a* Exposiflo National de 1908. Bste
asiravllhote peitoral «ura radicalmente
brenehltts, «atarrhot chronicoi, eoqoe-
taaat, asthma, tosse, tísica pulmonar,
dorti de peito, pneumonias, tosst ntr-
•asss, tonstiptcíii, rouquidão, «offoca-

Íiti, 
doenças dt garganta larynga, dt-

luxo asthraati*», et*. Vidro ifjoo. —
Depósitos! Drogarias Pnehtee. Andra-
das n. 4$; Carvslho, rua Primeiro dt
Mario 10; Sele dt Setembro 81 t 99
• i rua da Assembléa n. 34. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
tidea Lobo n. J«9. Telephone 1.40a,
Villa.

COMMODOS
Em casa de senhora de tratamento,

no centro ou inunediações, necessita-se
de dois commodos mobilados e com

6ensão, 
para uma senhora só e seu fi-

10. . ,
Dirigir carta eom preço e mais ra-

formaçSes, a — C. D. — neste jor-
nal. (M 3338

CHA DA CAMPANHA
lite chi tem « virtude dt tonar a

¦elle mada, ronda e linda; evita t* ei-
áinhM, mancha*, ruges, etc. Excellente
___, doenças dos rime, bexiga c arinas e
elimine e evita o ácido urico. A' venda
em todo» armazéns confeitaria» e phaima-
cki. Depositário: Pedro Martins, rua 13
de Maio n. 13. (J7480)

CALDEIRA
Vende-se uma de ferro, eyHndrica,

eom im.90 de diâmetro, 4m,75 de ai-
cura tendo a chapa 0.111,012 de espessa-
ra. V«r e tratar na estaçío "Enge-
nheiro Neiva.", da E. F. C. B., escri-
storio dos terrenos em SSo Matheus.

(J. i9«3)

ALUGAM-SE

APOSENTO
Uma senhora com uma menina deseja

encontrar em casa de familia de trata-
mento e 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 inrmediaçSes. Cartas ipara o escripto-
rio desta folha a S. A. (J 5-541

DR. SOUZA VARGES
ADVOGAIDO

Causas eiveis, commerciaes e orphano-
lógicas — Rua Sachet, 4, telephone,
Central, 1.460. J- «»*$•

Liadas salas mobiladas; aa rna do
Resende 104. bondes á porta. Lua cli-
ctrica. Banhos quentes e frios. Telt-

as 2 aa tarde. [2.840 J 
' 
phones. S 9116
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RHEUMATISMO
FACTOS -' O QUE SE DIVE EXIGIR

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Attcito que, ttndo prtscripto as GOT-

TAS OLLEBER a doentes de rhtumatu-
mo articular chronico obtive 01 melhorei
resultados.

S. Pauto, 18 de julho dc 1015.
BR. A. FAJARDO.

Atteito que tenho empregado no rheu.
matitmo articular agudo, com felir reiul-
tado, _* Cotias antlrheumaticas Olleber,
c 16 tenho razões pa» rtcommendar esse
prcpirtdo.Em fe de meu gráo — S. Paulo, 19
de outubro de 191S.

DR. CESIDIO DA GAMA E SILVA.
(Firma» reconhecida!).

Atteito que nos etsos os miis variados
de rheitmitiamo, em «ue ttnho lançado
mio. em minha clinica dai Oottas a nu-
rheumatleas dt Olleber, os resultados obti-
doi tem lido satisfatórios.

O referido i verdade e «nim o atltito.
S. Paulo, 19 de nulo de 1016.

DR. ROBERTO GOMES CALDAS.
(Firma reconhecida).

lUm*. sr. Manoel B. Hefcello—S. Paulo:
Declaro que «offrcndo ha d»3 annos de

um rrieuraatismo chronico, Que me obriça-
va a andar de joelhos, por nao o poder
faier de outro modo, me foram djdoi, pe-
ki sr. dr. Roberto Gomes Caldas dois vi-
dros do preparado "Qottai anti-rheumaticas
de Olleber", estando m hoje quasi curado,
pois ando bem dispensando qualquer am-
paro para o laier. Faço «sta declaração a
bem daquelles que como eu, sio victima»
do rlieumatiamo, e ojue encontrarão nas
"Gottas dt Olleber", alUvio e cura para
seus aollrimcntoi.

S. Ptralo, ia dt auto íe itif. 
MIGUIL CACCIONI.

(Villa Joaquim Antunes s-A).
(Firma reconhecida).

Preparado auramtatt vegetal. Approvada
ptla Direciona dc Saude Publici do Rio
de Janeiro — Vendeie nas ru.-isi Andra-
das 41, 8. Pedro 40 e Chile ji_Depoiito.

PHOTOGRAPHIA
BASTOS DIAS participa aos seu9

amigos c freguezes que acaba de rece-
ber um novo e variado sòrtimento de
apparellios photosraipbicos .e accesso-
rios, dos principaes fabricantes euro-
peus e americanos « que está vendendo
por preços que desafiam qualquer con-
correncia. Installações completas para
photogravura, cinematographia « mi-
crophotographia. Devido ás condições
anormaes não distribue catalogo, po-
rém. fornece preços correntes a quem
solicitar. Rua Gonçalves Dias n. 52,
sobrado — Rio de Janeiro. J. 55°4-

PENSÃO FAMILIAR
Dispõe ile excellentes aposentos, dis-

tante oito minutos da Avenida Central.
Praia do Russel n. 94. Telephone 210,
Central. (M 3.U")

PELULãS
¥IRTUOSHS

Curam em poucos dias as moléstias
do estômago, ligado 011 intestino.

Esras pilulas além de tônicas, são in-
dicadas nas dyspcpsias, prisões de ven-
tre, moléstias do figado, bexiga, rins,
náuseas, flatulcncias, máo estar, etc.
São um poderoso digestivo c regulari.
rador das secreçõeí gastro-intestinaes.
A' venda em lotiis as pliaruiáçias. De-
posito: Drocuii Roílristies. rua G.
Dias, 59. Vidro i$50n, pelo correio
mais 300 réis.  J ;n

AS PESSOAS DE CÔR
Conseguem lornar os seus cabellos

lisos, por mais ondulados ou encrespa-
dos que sejam, com o Lysodor, que i
infallivel. A' venda em todas as perfu-
marias de 1* ordem e na "A' Garrafa
Grande", á rua Uruguayana, 66 e Ave-
nida Passos 106.

PERESTRELLO & FILHO
Vidro 3$ooo, pelo Correio 4$ooo.
Em Nictheroy, drogaria Barcellos.

R 1764

VENDE-SE
Uma magnifica casa de sobrado,

completamente nova, em centro de jar-
dim, própria para familia de tratamen-
to, á rua Salgado Zenha 54. J 4217

BOTEQUIM e RESTAURANTE
Traspassa-se um bem montado e

localizado. Contrato longo e em 1
central. Para informações com os
Delphim Coelho & Comp., rua da A
ôcmbléa n. 58, 60. jri6

ictra
!¦"¦'.

COLCHÕES DE GRINA
F.izcm-sc e reformam-se por prc :oe

razoáveis e com perfeição, tendo ?~r_
isso uma machina apropriada; na of-
ficina e deposito da colchoaria da rua
Frei Caneca 300, próximo á rua de
Catumby. (S 4322)

GLYCOUNA
FORMULA DE L. R. DE BRITT3

Approvada c premiada com medalha di
ouro nas exposições de hygicne

Excellente preparado da antiga Piiar1-
macia Raspaii, empregado com suecer
so nas empigens, comichões, frieiras,
darthros, acne, pannos, aspereza r
irritação da cutis, rugas, suores feliilon
e todas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á nifi
dos Andradas 4.; 1" de Março 10, As-
sembléa 34, Sete de Setembro 81 e ço.
Fabrica,. Phsrinacia Santos Silva, á rua
Dr. Aristides Lobo 219, telephone uu,
meio 1.400. Villa.

11
A lepra, sama, pnfeira, darthros í

torlas as manifestações malévolas ds
pelle, nos cachorros, cavallos, jatos «
nas varias espécies de gado, sío cura-
das com o "Sabão Dogue". Este sai
bSo mata os piolhos, pulsas, bernet,
bicheiras e os carrspatos nos animaes.

Lata 2$ooo, pelo Correio 3$ooo. Pe-i
didos a Perestrello 4 Filho, á rua Uri»
guayana, 66 e Avenida Passos 106.

Em Nictheroy, drqgaria Barcellos.
R irffj

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvuia 1 Premiada eom medalhe
it ouro

Infallivel nas empigens, éarthro*<
sarnas, lepra, comichõei, ulceras, eeze.
mai, pannos, feridas, frieiras e iodas at
moléstias da pelle. Pote i$s°o. Deuo<
sito: Drogaria Pacheco, rua dos Au-
dradas n. 45 e Sete de Setembro. Si.

(R 5J>

SON
m_ Companhia Oinematoifraphlca Brasileira

O nome sempre glorioso de

FRANCÍSCA bertini
desperta _ê mais justa» explosõus ilo entlnislasmo, e quando elle se
alliii no do «ODEON« entfio o triutríplio <i mais do que certo. E íoi o
que suecedeu e esta acontecendo ooir: a oxhibiçào do nosso fllm, cor-
rendo em duas telas eom dois salões cheios.

¦^í^i^^^s HERÓICO

Vende-se um terreno, medindo 167
metros de frente por 50 metros de fun-
dos, próprio para horta ou pomar,
tendo boas mattas, disla da estação de
Jeronymo Mesquita 15 minutos, preço
1 ;ooo$ooo; para informações á rua
Marechal Floriano Peixoto n. 104, com
o ar. Costa, para ver e tratar com
Pedro Vieira, na Paraida da Prata, Li-
nha Auxiliar. » 43 "3

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem e gozar saudei

Sò no Café e Restaurant Rio Branco,
rua Marechal Floriano n. 195, aberto
dia e noite.

Drama que é nm primor —

Romance delicado •m que •
AHTE se allla r.o BELLO em

um osoulo cujo eleiar como que
levn longe nté aos céos um

nome que vibra e faz vibrar,

sm harmonia uivina : FRAN-

CISCA BERTINI...

PAPEIS PINTADOS
Moderna collecção, desde 400 féis a

peça e guarnição, desde 2$ooo a peça,
a única casa que nesta ^poca pôde fa-
zer estas vantagens é a conhecida
Casa Brandão, á_ rua *da Assembléa 87,
próximo á Avenida. S 4483

Crande Companhia Eqüestre Nacional da
.. Capital Federal — Empresa Affonso .,

Spinelli — Companhia BENJAMIN
DE OLIVEIRA

HOJE —*— HOJE
—*— Grandiosa funeção — *—
ESTRÉA O CELEBRE ILLUSIONISTA
ITALIANO FULVIOS nos seus trabalhos

de magia moderna
A pedido geral, será representada na 2a

parto a iicca fantástica de BENJAMIN
DE OLIVEIRA, intitulada:

A ILHA DAS MARAVILHAS
om 1 prólogo, 3 actos e

S apothcoses.
Exito absoluto I... — Enorme íuecesso I
TODOS HOJE AO CIRCO SPINELLI!

N, B. — Os espectaculos começam ás
so horas e 30 minutos, em ponto.

Acham-se em ensaios a comedia de cos-
turnos milirarei—O ZE' MÊMÊ e 3 ma-
gica — O GALLO DA TORRE.

AMANHA, VARIADA FUXCÇAO
Grandes snecossos — Brevemente
Preços e horas do costume, (J 4,154)
_\ff_fW-.

PATHE
I O TEMPLO CIHEMATOGUAPHICO

SEGUNDA-FEIRA
ÚLTIMOS SUCCESSOS DE

FRANCESCA BERTINI
Editado pela Caeser Film são exhibidos no

CINEMA PATHE'
Sna ultima creação inconíundivel"No TnrbiMo da Vida"

MHIIlW:UlltRi"*S*nS N è. Jk A _______________ * _\,A__téithià__r.-^A_\4_i_. é. _t__-___~£

II 1 < O TEMPLO PAS CELEBRIDADES H

Hoje e _A_._ncj\Etnli.mJ jrj

S4s>=S
K este irsai^avllhoso programraa se com-

pleta oom

Um romance policial de gênero torto nov\i - A mulher heróica
nue se bate contra a QUADRILHA MYSTETAIOSA - Um ilrainn de
seducção om que ha scenas magníficas pela sua sensação, pelo sou
intrincado enredo.

Interpretes: Mme. Valentini Petifc o mr. F»auIo
Maiison - Fllm Gautnont-Pftris"_%__m__m_wa_____.

PALACE THEATRE Cyclo Theatral Brasileiro
Grande Companhia de Operetas, ETTOnE VITTALE

rj()JE -aVs83|4da noite» HQjü

A celebre
opereta em
3 actriz mu

sica de
Albani

mi
Mais um

triumpho d
«Companhia Vi

tale» Correcto d
sempenho por parte
do todos os artistas

Amanha, ás 2 li2 da tar
NIIOUCHE - A's 8 3\i da
noite— Dansarina Descalça

flillielea á venda no "Jornal do Brasil» até ás 5 horas da tarde"Segunda-feira, 
14, lestival artístico da actriz PINa GIOANA

m\% —^—_d^

Notável crea-
ção de Pina

Gioana e
ítalo
Bertini

Broyemeíite:;Cl»ampà|S£ne < -lub, -iiccusso mundial

(LAGRIMA

® THEATRO REPUBLICA •
2 XJnioos espeotaculoB - __\'Pela Companhia Portugueza Ruas

|A's7 3i4 -_ESPECTACOLOS_P0R^ SESSÕES ¦
SABBADO 12KTOeTES

A popularlssima rev

A's9 3l4
___Z__._T_.__1

t\ ac enorme agríiao

TIRAM
TOMA PARTE TODA A COMPANHIA

O celebre quadro do REGISTRO CIVILFeto, JOSE' VICTOR — Rosa Tirana, MARIA NEVES
Official do Registro, A. RODRIGUES

THEATRO S. PE

Preços - Camarotes
a$; balcão,

c frizas, io§; logarcs distinetos, 3$; cadeiras ie
i$ooo; fralcrin numerada e geral, Í500.

AMANHA — DOMINGO — Grandiosa matinée âs 2 i|a
súcs, ás 7 1I2 c 9 i|a

A companhia embarca para Lisboa, no vapor "Desna".

— A' noite 2 ses-

(J 4544)

Empreza
PagchotU aogreto

„____„_._____

Hermann — La Folie tte — Rush Ling Toy
HOJE — 2 sessões; Ás 7 3/4 e 9 3/4 — HOJE

ÚLTIMOS — ESPECTACULOS — ÚLTIMOS
O grimílo successo do dia—Todas a s noitos novidades-Numeros novos

Grande acontecimento ! — Reapparição do celebre
mágico chinez RUSH LING TOY

TUir»TTT COM PROGRAMMA NUNCA VISTO, VARIADO TUTiTITt__\JJt_2 E INTERESSANTE nUJ_PROF. DR. HERIVSAN
O REI DA ELECTRICIDADE

O PROP. HERMAN, passará pelo corpo uma corrente electrica de ioo.ooo
VOLTS, força esta superior a que é applicado na cadeia de Sin-Sin, em New-
York, para executar os condemnados a morte. Fará mais os feguintes trabalhos:

Illuminação dc uin tubo dc vidro, co Hocar sobre o corpo papel em cliamma,
Suster uma lâmpada electrica, Derreter u ni ferro na mão, passando oo mesmo lera-
po pelo coTtpo, uma corrente electrica, A j-tnella da casa animada, À cura da neu-
rasthenia (numero de sensaçSo). ,. .
X3-onna  Friias, u$l camarotes de I", io$| camarotes de 2>, 6J; dialincta",
X^reÇOS 3». poltronas de i", 2,; poltronaa de 2', 1$; galerias nobres, ifooo, e

Nos theatros S. José, S. Pedro, Car los Gomes e Maison Modcrne, haverá
matünée aos domingos, ae 2 1)2. C«i550)

_____wmmmmm.mmmmMmmm
__________________ «»5 t___________S__5m: ÍS_S

¦iam 11 __m 111 n— 'ii ¦¦'Wi*n^T~lHT~'*'*fr***'' l MIL li ' 1 mmm*mm^m

RAERUIV3...)
-- 8 ACTOS

Drama pungente de amor,
paixão, odiQ e vingança

.im que a extraordinária
estrella italiana vibra,

ima, soffre, chora... como
a própria rida

. MAIOR..,.— —**********

VIHGAKÇA...
Ê D PERDÃO''

O MAIOR DRAMA REALISTA DESTB ANNO
O melhor trabalho mímico dos dois famosos nrt!»ttiis

E. Ghione e Bel8a Hesperia
Seis actos de profundo estudo da psyeologia e dos

costumes dos

APACHES RUBROS
tmgOgl» A. trindade: Z,V-IJA..MÜRT-Í
llPlr CASQUIS 0'Olí- ZA-I.A-VII ¦

Almas fenebrosDS
.tm iirr;a.-?üu_tU2T.x___v.?2ae*=>m __Ki_____xs---_-__-____. .•_ -. ¦¦:^-_z_____m

11
_____ -_m_-, BIBliiKBlIláiBus
mwiMiiiM— mm ni-_m-________mmmgumi_mi »jJL!J!l!g**igSS*S**5?*l «>»tmiiiitmmtaaamMMix_t_iiíMm!-mMmimiittMm!J~¦--._!__.

/Tlloje o granae mumvirato apache impera e appiauoireia
GHIÒXE.. HESPERIA... ZAMBÜCINI

AMANHÃ -Matinée infantil
Pela ultima Teu CARLITO

TTTf ^iy>'yi->ip'^nr'v>~^-*fr~V'K?~V' T t"T T'
•2xre.rLvú-s^.i_^sma_Kmim2xis^x!i_m_m_m

| O' mestre: Onde está o gato ?
quem quiier sabcl-o, vá logo á noite ao

THEATRO CARLOS GOMES
porque a grande Companhia de Sessões do Edeu

Theatro, de Lisboa, lhe explicará, na revista-fantasia

[Õ^Plabo a Quatro)

TOBATRO ]MUjXICIF»A.L
Concessionário

DA
Wülter Mocolii — TE3MPORA-
OIT INICIAL DB) 1916

Grande Companhia Lyrica, do Theatro Colon de
Buenos Aires da qual faz parte a

celebre soprano

iHMf
_ms_mm

acenai nasMBHgg wivs_z_wm<.'#ii_&__2___W
Que vae th,

2 - SESSÕES - 3
o que quer dizer

O' MESTREi ONDE ESTA' O GATO?
As 7 3i4 © 9 3*4

Amanhã-Tres grandiosos espectaculos—Matinée ás2 1[2.
Brevemente—O quadro novo O casamento do «Colla-
Tudo». *53*

 " '" ~ B_z______x__r&ms&^ GIRGO f>th;r^^_ ™B3mLt<L,"-^«^^aigg^^

MmiM

B^liraBliiiK!.»l!iBI!i::!SISIS
Em collaboração artística com o Theatro Scala de Milão

- ESTRFA i° DE SETEMBRO —
NA CASA ARTHUR NAP0I.EÃO — Avenida Elo Branco laj

CONTINITA ABERTA A ASSIGNATURA PARA io RECITAS
PREÇOS DE ASSIGNATURAi — I-rizas i

ditos de *:", Coo$; poltronas, 250$; bilcücs A
i5o$ooo.

camarotes de t1* ordem, tifíooí.ioo;*
: B, :oof; balcões de oulras [ila-s,

Pagamento 50 ojo no acto da inscrfpçl

<&__*.-^St_^^<i_^__>-<^^->--e<s^__^>^ BBin «***B ii _____* «g****p ______

EMPRESA
Jm Cruz Junior
llua ilã"Carloi;'ã7_W _e_51

3ESOJTI3 - ÚLTIMOS I)fA8 DESTE PROGRAMMA SEM EGUAL - ECO-123
Apezar de bello, este prograrnma vae ceder a vez a Theda Bara, no magniílco fllm que exhibiremos na

segunda-feira - Aproveitem, poia, ostes dois dias.

O ROUBO da~EISIVie:i*3AE-0^

CINEMA AVENIDA
Luxo c

conforto
Empresa Darlnt A C—Ave-
nida Rio Branco, 151 e 153

Flores e
Elegância

Armado nn praça Sainz Pena
Grande Companhia Eqüestre c Zoológica

Director proprietário: Mr. Jean Pierre
Sabbado, ia de — f-Iníp
agoslo de 1916 AAUJCHoje

Crai imance puiiciai — soberbo enredo, aa mais admiráveis aventuras — 5 PARTES, da Fnbrica D'LUXO

O OR. NORTON
ou "Abnegação de um medico" Drama poderoso — Scenas emocionantes -

le dor — Film admirável da grande fabrica

Seglinda-feira — 
i1^ 

traPrl',':1 prornelte aos scu«_ freqüentadores
6 actos monumentaes

THEATRO

( A's 7 1t2 ) ("

Romance de amor
_ UNIVERSAL,

UM ESPECTACULO SF.M EGUAL —
ma maravilha da Cinematographia moderna. J±. SERPENTE6 actos estupendos _ Posados pela lubrica fascina,,, Iuxuriosa a incendiaria do íilm

TH 
IODA BARA

NlO SE ESQUEÇAM I E' na próxima Quinta-feira, dia 17 o inicio da exhibiçaodo estupendo Mm, do
magestoio A CM UA r\f_ PIRiTa Drama pulicial-Enredo de aventuras-Romance

trabalho n nunH U\_f ^In'.^ - 
estupendo. Trabalho em 15 series da f-brica

Universal em que tomam parte Gr;co Üuntvrd — Francis Ford — Rolleaux 4545 J
¦*r^__t>-r__g___*<_%$l__+<?__&s>«_i^,r>*^^

Cimema.-Thea.t_ro &. José
v.  .Ç.

Empresa Pasclioal Sepiroto 4
COMPANHIA MOIiA^âO

Da qual faz parle a primeira bailarina ANA KFtElVISEFÍ
Dramas, comédias, musicas e grandes bailados

Director da orchestra MAESTRO MAXELL A
•Bro-TIE 3 SESSÕES-A'S 7, ás 8 314110 \\2 HOJE

frliiiclrn representação tia grmido pivntoinlinn

ern
ornada de musica e grandes bailados

O MAIOR SUCCESSO THEATRAL!
.Tomam purte na pantomima varias ;ittracçõea

GHA MD1CS SURPRESAS !
Amanhã — Grandiosa matinée ás 2 1*2—i-, Cinema—

£•; Somnambula—3-, Uma noile cm Tabarin—4-, Attracções.
A' noite: 1-, 2- e 3- sessões — Uma noite em Tabarin c

attracções. As sessões principiarão som prc pela exhibição de films
das mais reputadas fabricas. — PUliÇOS POPULARES. ;. _-_.

Vo* theatros S. José, S. Pedio, Carlus Comes c Maison Moilcine, haveia ma-
_oU aos (lomtncoa, as 2 i|i.

HOJE 9 HOJE

ft VinJunça Trágica
Um drama em 5 actos cujo enredo prende, íascina,

emociona, empolga e arrebai-i
Uma pagina da vida socialIA doce e humilde felicidade de uin lar

desfeita pela audácia de um niilü onario, que não alcança os seus intui-
tos criminosos, pois o alvo de sua cubiça prefere a moric, a deshonra,
buscando no remanso das águas do mar, o túmulo para o seu corpo in-
tacto ás seducções... depois as long as vigílias dc- unia alma sedenta de vin-
gança « procura do usurpador de sua felicidade. Os lonRos annos de
calma apparente. O estado latente de uma alma tiifurcciila. A súbita
explosão do ódio. A realização da ambicionada vingança: a . vingança
trágica — eis em resumo o enredo do drama. R 434.1

Grande 'unoçfio da moda
spécinlmente dcdlcad.i is dislinetas fami-
Ias que moram r.a Tijuca.

GRANDIOSO mQGHAMMA
Se?5o apresentada os lesplcndidirs rr-

meros:

The Olympian troupe
nas suas poses plástica» dos tempos ontigos
c >:i acíualidade.

O Cinema Avenida
_________sm^_ès^s^^i_-i^_i_^"

Klegancla e conforto

Estréa do numero chamado a TRANCA,
trabalho arriscado c de coragem.

O TANGO ARGENTINO como se it_-
sa nos salões de Paris e d« Buenos Aires.

Todoa devem asíi*stir a este especta-
(4559)

_j mi n 1 ii __w_m\W-%___-W__\w_m_\vmn -\_t_\__\m\_m_\ w—a pawBiwCTMWfcTagjJCJtfZjaaj-wr r» ui^aiC3K--^t3agai-gio'W*ciraa __w_nm_m_-\--t__t-m-mÊsmsm 'jSlsa^______t___

Oompsmliia do Polytlicaina dc t,lsboá

) ( A's 9 3i4 )
A REVISTA NACIONA L DE GRANDE EXITO

ann I STA' ULfl A FATMAI
__________________t_____________M___^^

Original de Uastos Tigre,

m_-__m_m__.
Bctteacourti musicaReg:o Barro;_ e

Luz J unior
Salvador da Pátria — OTHELO DE CARVALHO
Chiquinho (aíilhado) — ANTONIA DENEGRI

Grandioso successo ile IGNACIO PEIXOTO, no CUPIDINHO
DO MUQUE; FILOMENA LIMA, no MAXIXE, MONOCUIiO,
ROSA, MULHER BRASILEIRA, FADO DO SPORT.

SAniiADO — A revista — ISSO FOI TEMPO, dc Cândido de Castro,
Silva (Salvilius) e Oclavio Rangel. _„¦,,,„

Amanhã — Matinée ás 2 i|*: e 4 noite ie 71|2 e 9 i|a — STA' SALVA
PÁTRIA.

c MINISTRO
CARTA AMO-

Luiz

•X-HCESA.T-.^Í.O RECREIO
< onip;i iiliía Alexandre Azevedo

n 1112 jO[oJ © e A_-__x__JTí_-__t
Ultimas reprcsenli.ções da deliciosa comedia em 3 aefoa

a da A. CAPUS, traduoçáo de JOiO LUSO

n 9 3t4
original

A IfllilM rUnbblUNAn A
AZIOVKDO

LABAnDIN

Segunda-feira, 14 —, Recita dos autores — ESPECTACULO SENSACIONAL.
.0 4S43Í

CHEMILD.V
SUZANNA

A elite carioca dá^seue
Séjjunda-ítúra, Õ AGrÜIA, o maior

êxitos

SERRA
SAMDLIN

rendez-vous" no Recreio
de todus os

Era ensaios, para estréa da actriz Judith de Mello :
A Tiçãosinho. (LE BONHEÜR SOÜSLA MAlN).-Mo-
Teis da Alarcenaria Brasileira.

HOJE — PREDOMINANTE PROGRAMMA — HOJE
O maior assombro da euoca ! O grando o cloquentodrama psychico•/imas Tenebrosas

7 actos maglstraos, pela Tiuer Film, rto Hom»
O quaternário da arte oinematographioa transformado na quadrilha

do crime, que distribuir! ao nosso publico, as mais
protundas emoções.

^l0 «x
_.(."^V.-_py^'^^.. u *•' ''~-s**~--y. I

'•3. ^**°mi_____i>&p .. ,'_. ^«SgwK***" <y 14 ^ pf *^A.^h

AmunhS, esplendida matinée ás 2 1-2. 4545 3

A purificação de duas almas decahidas pelo amor. Tendo presente os vulgos de Casque d'Or — «7,a-La.Mort» -• «Za-La-Vie» e«Farafui», Completa o programina o magistral drama da Gloria film,ém 3 actos-0 PEQUKNO PROTECTOR —Interprete : o i;r;inde anis-ta MARIO ANSONIA. COMO EXTRA NA MaTINE'E — O lindo e
mimoao nim Infantil — BEBE' VEM DE paris.

. Segunda-feira - FRANCÍSCA BERTINI no drama - O TURB1-
LHlO DA VIDA - 8 actos. J

Quinta-feira — O sensacional drama marítimo em 4 lontros
actos-0 NAUFRÁGIO DO «ORENOCO».

JB,Sío5SiCBaSE3li£7£3


