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EXPEDIENTE
A serviço dosta folha viajam,

Dves.ntci-imto, os nossos repre-
eentantes Pedro Bnntlstn da Silva,
Luiz do Mattos Neves o Lourenço
Plácido ('ninpoziiiin. O primeiro
encontrii-so n<- Estado do Hlo; o
fjeirüiida cm Minas o tambem no
Estudo d» Hi''. o ° terceiro, nos
Estados <!« Nbrt- dn Republica.

paru esses nossos uuxilinrcs pc-
diiiios a bon vontade dos nossos
airiitos o assienantes

Eni Pctropolis, o vendedor
do "Correio du Manhã" o sr. Fran-
cisco Saii*.oi'Oi

0 ABANDONO
00 IE

i

A nola caracteristica da politica
(mundial no sccttlo XX é a tenden-

cia a augmentar cada vez mais a im-

portancia do papel <lo mar como
•factor decisivo d- todos os movi-

mentos dc expansão c dc desenvol-

vimento nacional, 'Em todas as cri-

ses, que prepararam a actual confia-

gração ctiròpcü, c sempre possível
encontrar a prcoccupacâo constante
de attingir „m mar livre ou dc obter

a posso de um ponto estratégico para
dominar o commercio oceânico. l'oi

cotu o intuito de conquistar sobre o
Pacifico um porto que não ficasse,
como Vladivostock, fechado pelo gelo
durante o inverno, que a Rússia se
lançou na sua gigantesca empreitada
lio Extremo Oriente. O principal
objecti-vo da politica allemã, ao pre-
meditar o ataque contra a França,
era alcançar na costa marroquina um

porlo atlântico, que servisse dc base
naval para a fiscalização dos rotei-
ros commerciacs da .Aimerica e
•da África do Sul. Toda a que-
stão do Oriente, que foi a verdadei-
ra causa do conflicto -europeu, gira
cm torno da posse das cliavcs estra-
tegicas do Mediterrâneo oriental. A
ex-citação dos povos balUanicos, que
determinou as duas guerras dc 1912
c dc 1913 c que, mais tarde, foi a
origem do casits belli de julho de
10M, originava-se na anciã dos bul-

garos cm attingircm o Mediterrâneo
i* 11a aspiração irrcprimivel dos st
vios dc encontrarem umi escoadouro
livre para o Adriático.

Emquanto os, povos, que não fo-
ram pelo seu passado histórico dota-
dos dc uma posição vantajosa á
beira do mar, procuram romper pela
espada o caminho que abre as portas
da riqueza e do dominio político, as
nnções felizes, que nasceram junto ao
('.-¦ano, traiam de adquirir os meios
'militares -do tornar permanente o

gozo dessa privilegiada situação geo-
graphica c dc auferir o máximo dc
benefícios econômicos da sua orla
marítima. Não c preciso ir buscar
exemplos longínquos, quando temos
bem perto de nós o caso da Argen-
tina, cujos homens dc Estado acom-

panliam a gtierra européa, aprenden-
do delia iodas as lições, e estão om-

penhados dm organizar na grande
nação do sul os elementos dc uma
frota conmiercia! apoiada cm uma
poderosa marinha de guerra.

Entretanto, que faz o Brasil? De
fntre as nações do mundo, a nossa,

por unia série dc accidentes histori-
cos,' ficou possuindo uma das mais
invejáveis posições no tocante á
distribuição geographica das terras e
do mar. Sem termos o extremo das
vantagens marítimas,' dc que gozam
os povos insulares c peninsularcs, ou
aquelles que, como o chileno, sc
acham comprimidos entre uma bar-
reira physica intransponível e o ocea-
no, estamos, por outro lado, isentos
dos perigos a que um excessivo lito-
ral sujeita uma nação nova e insuffi-
cientemente armada para os confli-
ctos do mar. No caso do Brasil, uma
harmonia feliz estabeleceu um cqui-
librio entre a profundidade do nosso
!iintcrln»d e a extensão da orla ocea-
•nica. Tara nós, o mar deveria ser,
portanto, o instrumento dc fácil
aproveitamento para o nosso des-
envolvimento econômico e para a
r.ossa intervenção no drama politico
do mundo, quando nos tornassomos
bastante forlea para iniciarmos a
phase dc expansão externa.

O papel do mar, como base da
nos?a prosperidade actual c da nossa
¦futura grandeza, foi apprchendido
desde os tempos coloniacs pelos pre-
cursores da nacionalidade brasileira.
i«_ cuid-uio eom que se organizaram
as industrias da pesca cm varias lo-
calidades da costa, na energia indo-
mavel eom que os colonos resistiram
ás tentativas de outras potências eu-
ropéas que se procuraram installar nos
pontos estratégicos do nosso littoral,
0 possível perceber as manifestações
de tuna instinetiva comprchensão da
importância do mar como base dos
nossos destinos. O Império segui*
essa orientação, dando-lhe ttm feitio
mais racional u systematico. As
circiimstancias qne acompanharam a
independência mostraram aos esta-
distas <!o Império nascente a necen-
sidade de uma organização naval,
como meio de manter a unidade na-
cional contra as tendências centriftt-
gas do provincialismo irrequieto
1'esse rumo inicial nunca se afastou
o antigo regimen, excepto ao com-
metter o erro gravíssimo de perniit-
tir a concorrência estrangeira nos
Berviçns de cabotagem. Mas afora
esse desvio, aliás imperdoável, o Im-
perb procurou sempre, dentro dos
recursos financeiros da época, man-
ter o nosso poder naval em uma po-
siçao ue relliliva hegemonia conti-
nejllal e não se descuidou tambem
em animar o desenvolvimento da ma-
limhn mercante.

\ Republica encontrou, senão uma
marinha 'forte e uma frota mercante
respeitável, pelo menos uma orienta-

ção politica, em que o dominio do
.mar e o seu aproveitamento eco-
nomico «faziam parte proeminente do

programma de todos os governos.
Logo em seguida, começou a nova
era, cujo lenima em coisas marítimas
tam sido o renunciamento e a des-
confiança. Todas as medidas adopta-
das no regimen actual, para robuste-
cer a esquadra c para desenvolver a
marinha mercante, têm sido balda-
das, porque umas e outras vão de
encontro ás correntes profundas que
animam a politica do regimen. A
Constituição inscreveu entre os seus

princípios a boa doutrina da nacio-
nalização da cabotagem, mas a acção

governamental, noi tocante aos in-
teresses da (marinha commercial, tem
sido invariavelmente anarchizadora e

prejudicial. Tcm-so deoretado pro-
grnmmas navaes e muito dinheiro
tem sido gasto com a construcção de
unidades poderosas e modernas
Mas, apezar da boa vontade da offi-
cialidade, não obstante a elevação do
nivel de preparo technico da nova
geração naval, todos esses sacrifícios
da nação têm sido baldados, porque
a politicagem dominante vae sola-
pando a disciplina, creando difíicui-
dades e embaraços 'á efficiencia da
esquadra, regateando verbas necessa-
rias á instrucção do pessoal, afim de
que sobre dinheiro para o banquete
orçamentário, cm que se locupletam
os proccr.es do regimen, e despresti-
giando a marinha com a sua expio-
ração como alavanca politica nos ne-
gocios estaduacs.

•A relação directa entre o regimen
constitucional e a decadência mariti-
ma do Brasil não pódc escapar ao
mais desattento analysta das nossas
instituições e _a nossa 'historia poli-
tica. /A prcoccupacâo do Brasil colo-
nial e do Brasil imperial, no des-
envolvimento do poder marítimo, de-
corria dc uma concepção politica de-
fitiida: — a idéa da unidade deste
vastíssimo colosso territorial. No

periodo anterior á independência, o
mesmo espirito, que creava indus-
trias marítimas e defendia contra o
invasor estrangeiro as 'futuras bases
do nosso poder naval, lutava com
egual energia contra o particularismo
regionalista herdado do regimen das
capitanias, centralizando o paiz com
o estabelecimento do vice-reinado. O
Império continuou essa campanha de
unificação, reprimindo as rebelliões
lecaes, e, nessa obra de consolidação
da nacionalidade, sentiu a uecessida-
de imprescindível do poder naval.
Mas a republica federativa fez re-
apparecer triumpüiantc o velho es-
pirito regionalista, com as suas ten-
dencias retrogradas a pulverizar uma
pátria, que poderia ser formidável
na sua unidade, fazendo-a regredir
ao regimen primitivo das íeitorias
feudaes dc d. João III.

iNa hostilidade surda, e talvez mes-
mo inconsciente, da politicagem
actual contra as classes autuadas, e
especialmente contra a Marinha, se
exprime o antagonismo das- forças
dc desaggrcgação nacional a tudo o
que tende a impedir a dissolução do
Brasil. A marinha é, ainda mais do
que o Exercito, uma cadeia de uni-
ficação nacional. O poder naval é a
cinta dc aço que liga c associa os
pedaços de território. Os elementos
regionalistas, que não se podem cie-
var á altura do ideal nacional de
uma grando pátria forte c unida,
encontram no actual regimen con-
stituctonal um ambiente propicio á
obra de dissolução brasileira. E as-
sim vão, de dia >para dia, aggravan-
do a politica de abandono do mar,
que nos vae levar a uma posição dc
decidida inferioridade econômica e
internacional perante o resto do
mundo civilizado.

A. AMARAL.
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A CORUJA E 0 COVEÍBO
Os que foram limitem ao Senado,

a espiar aquillo como anda, tiveram
na epiderme o arrepio de quem ouve
uma coruja.

R a coruja estava, de facto, lá den-
Iro, poisada sobre a tribuna: cru o
Sr. Bulhões.

Na sua meia voz arrastada, como
se pedisse a toda a assembléa que o
acompanhasse num responso de dc-
fitnto, ,0 agoirento membro da repre-
sciittição goyana desdobrava aos
olhos de seus pares esta risonha
Perspectiva do futuro: appello ao
impusloj ayynwiiçâo do imposto exis-
tente, creação de novas fôrmas de
imposto.

listamos, pois, avisados. Retiremos
de sobre a pelle a camisa * entregue-
mol-a ao Congresso: ella será a sua
flamimtla neste momento.

Certo, a situação é de notório des-
espero. Xinguem precisa carregar-
lhe as tinlas, para sc saber que cila
é un: caso clinico já definido.

Mas o que mais entristece c des-
anima é a maneira como se suece-
dam as phases de anemia do doente.

.Pedimos agora á Nação mais um
sacrifício para dcbcllar o déficit c a
moratória; pedinwl-o da mesma ma-
neira que em iSçS.

O sacrifício do presente faz rc-
cordar o do passado. Que lucrámos
com aquclle, qttc nos possa dar a boa
vontade para conceder o de agora?

Não lucrámos nem a lição da expe-
riencia.

A primeira moratória foi o prelu-
dio da segunda; esla será o da ter-
ccira e quem sabe de quantas outras
não teremos o prelúdio na triste si-
Inação cm que nos afogamos, alar-
ganilo o volume, das nossas respon-
sabilidades no exterior e alargando
os impostos?

Os listados Unidos, esgotados pela
guerra da secessão, reficeram-se no
imposto; a França, arruinada, vae
agora appdlar para o tiiesn» r.vwr

so. Mas esses são casos e.xtraorditia-
rios, esporádicos, e.xcepcionaes.

O caso do Brasil, este, não; este é
o caso corrente e normal. Gastamos
hoje para pedir impostos amanhã.
E quando a opinião se levanta c se
agita e se congestiona, voses amenas
como a do senador Bulhões iiiurmu-
rom, como num pio de coruja:

— Aggrcwemos os impostos onde
elles existirem; improvisemos impôs-
tos onde não houver.

B assim continuaremos, plácida-
mente, até quando a fumaça negra
da esquadra inglesa, ou de qualquer
outra, transpondo a baleia dc Guima-
bara, nos der a noção do nosso valor
real no concerto do inundo.

Nesse -momento, a coruja não
piará, porque o coveiro trabalhará...

Tópicas & Noticias
O TEMPO

O cou hontem aprcscntou-se encoberto,
não tendo, entretanto, chovido. A tempera-
tura oscillo*. entre i7°,o c 2i°,7.

TRENS DIÁRIOS
E. P. Cra-ri-AL. — (Ramal de S. Paula)— SP 1, Kx)i., parte da Central ás s.ou,

chega ao Norte ás .1.33; RI' 1, Rap.,
parte da Central ás 7.00, chega & Lu?., ás
18.16; NP 1, Noct., parte de Central ás
18.35, cliega á Luz ás 6. -4* hV 1, Nocl.
Luxo, pane da Central ás 21.20, chega á
Luz ás 8.46.

(Ramal de, Minas) — St, Kxp, parto
d-i Central ás 5-00, chega a Lafayettfl ás
20.08; R 1, Rap., parte da Central ás
6.00, cheiça a B. Horizonte ás 21.17;
N 1, Noct., parte da Centra! ás 19.15»
chega a II. Horizonte, áa 10.40.

LEoromima. — (Rama. ds Campos, Mi-
racema e Vi-etoria) — Barca, ái s.30;
Kxp. Parte de Nictheroy ás G.rjo, chega
a Campos ás 13.30 c a Mi racema as 20.15.

Barca, áa 20.000; Noct. Parte dc Ni-
cthcroy ás 21.00, chega a Campos ás 7.00
e a Victoria ás 18.15. Corre sómcnta ás
segundas c sextas-feiras.

(Ramal dc Pribnrgo, Cantagallo e Por-
Icllal — Durar, ás é.io; Exp. Parte de
Nicthcroy ás 7.00, de Cantagallo ás 13.54
c chega a Pòrtclla ás 17.20.

Trens de passeio para Friburqo — Aos
sabbados 011 quando fôr anm.nc.ado'.

Barca, ás 14.30. Parte de Nictheroy Ss
15.35 c chega a Friburgp ás 19.00.

Trens de passeio de Pribtirgo — A's *e-
(tundas-feiras ou quando fôr annunciado.

Trens Je Petropolis — Partida da Praia
Formosa, nos dias uteis :
6.00, S.35, 13.35, 15-50, 16.20, 17.45, 20.'0

Chegada .1 Petropoha :
7-53, 10.35, I5.-5. 17.45. 18.12. 10.37, 31.12

'Partida de Pctropolis, nos dias uteis :
6.08, 7.J5, 8..35, 10.20, 12.33, 16.00, 19,20

Chegai!;, á Praia Formosa :
6.00, 9.20, 10,25, 12.05, 14.20,

Partida da Praia formosa,
cos :
6.00, 7.30, 8.35, 10.30.

Chegada a Petropolis
7-53. 0.35, 10.35, 12.25.

Partida de Petropolis :
¦6.08. 7..15, 10.20, 14.50, l6.00, TQ.20;

Chegada á Praia Formosa :
8.00, 9.20, 12.05, 16.35, 17.25, 21.to, 22,

17.55, *i-.'o
aos domin-*

15.50, I7.*l5, 20.10

17.45, '9-37, 22.12

20.25

HONTEM
Cambio

)o d|s A' vism
1241IG4 12 17(32

•$679 *68o
*75*

r-t-cAs
Sobre I-ondrcs. »¦ t" Paris. ...." Hamburgo  *75*- ?757• Itália  — $6.17" Portugal (escudos) — 2$8o3" Buenos Aires (peso

ouro)  — 3*825" Nova York. ... — 4*071" ílcspanlia. . . . ._ — $822
Extremas:

Caixa matriz. ..-.-.-. 1221I32 —
Bancário.  12 5I8 —

Café — 9$3oo por arroba, pelo.typo 7.
Lihr.is — Sein nesocios conhecidos.
Letras do Thesouro — Aos rebates «lo 8

e 8 11- por cento.

HO.TE , . _ ...Kstá de servigo na repartição Central de
Policia o 2" delegado auxiliar,

A carno
IPara a carne bovina, Tosta hoj'e em

consumo nesta capital foram affixadps pelos
marchantes no entreposto de S. Diogo, os
preços de $6oo a $640. listo mercado come-
ca a subir espantosamente. Devera ser co-
brado ao publico o máximo dc $S40.

Carneiro. 1*600 a i$8oo: porco, 1*150 e
1S200. c vitella, $600 a SSoo.

-w-SHS^gg» »g»
Por 11111 discurío recente do s-r. Man-

ricio de Lacerda, soube-se que o sr.
Wencesláo Braz, ao ter conhecimento
dc que a firma desta praça, Caldas, Bas-
tos & C, de que fazem parte, como
sócios, parentes do presidente, fornecia
ao Lloyd Brasileiro sem concorrência
publica, ordenou á administração do
mesmo Lloyd que nada mais comprasse
aquella casa. E' um gesto louvável do
dr. Wencesláo Braz, que viu bem que
a opinião não se illudiria sobre as pre-
ferencias dadas, por uma administração
dependente directa do governo, á casa
dos seus parentes. O sr. presidente
tem tido, como esse, outros gestos,
actos de honestidade pessoal com que
pretende attctiuar faltas em proveito
de outros, como no casn da missão que
arranjou para o marechal Hermes, só

para que o seu antecessor, homem rico,
viaje largamente pela Europa á custa

do Thesouro do Brasil, que deixou
vasio e encalacradissimo.

Tambem -pensa por esses gestos atte-
nuar cumplicidades com politicos des-
honestos, conhecidos delapidadorcs dos
dinheiros públicos, como o senador Azc-
redo, cuja causa cm Matto Grosso o
sr. Wencesláo está protegendo. Mas
não se conciliam gestos como esse do
sr. Wencesláo relativamente á firma
dos seus parentes, com as condesoen-
dencias, com os abusos que estão vindo
a lume como .praticados no Ministério

terá grande facilidade, em normalizar a
nossa situação.

Boa arrecadação 1 Na verdade, ella
auxiliaria em grande parte o governo.
E' necessário notar, porém, que, o anno
passado, o st. Carlo3 Peixoto a lem-
brou a esse mesmo governo, sem que
elle tivesse tomado a menor providen-
cia a respeito.

No dia em que tratou desse caso, o
sr. Carlos Peixoto teve opportunidade
de affirmar que cerca de sessenta mil
contos escapam annualmente ás contri-
«fruições fiscaes,

Do quanto não serviria essa somma?
Mas, apezar da verdade que rcsalta das
allcgações do sr. Peixoto, a arrecada-
ção cominúa iná, como sempre foi, cm-
quanto governo e Congresso estudam a
questão financeira...

Õ ministro da Vjação vae dispensar,
a pedido do seu collega da Guerra, o
i° sargento do Exercito Pedro Ferrei-
ra das Virgens, do cargo de praticantede telegrapíiia da estação de Maceió,
em Alagoas.

Escrevem-nos:
"Leitor assiduo do "Correio da Ma-

nhã", desde o primeiro numero, quando
os atacados c os ameaçados pela sua
independência, não lhe davam mais de
quinze dias de vida, posso attestar a
verdade das suas informações. Aos fa-
ctos por elle denunciados appareceram
sempre contestações; mas corridos os
tempos, confirmam estes sempre as as-
serções do "Correio". Por isso me in-
teresso que o sympathico órgão popular,
seja sempre exacto nas suas informa-
ções, e venho trazcr-lhe uma rectifica-
ção. O menino do sr. Graça Aranha
não percebe somente 40 libras por mez,
mas quarenta e cinco. Cinco mais. E
teve sua ajudinha de custo, na propor-
ção da mensalidade, isto è, das quarenta
e cinco libras que lhe foram logo mar-
cadas, a despeito dc clara e insophis-
mavel disposição da lei que diz "servi-
rão os addidos de legações gratuitamen-
tc, e não terão nenhuma preferencia
para a nomeação de secretario".

Tem razão o "Correio" 
quando disse,

ha dias, a propósito dos dinheiros re-
cebidos pelo sr. Hélio Lobo,—dinheiros
que vão muito além dos 1. contos por
elle confessados —, que o sr. Wenccs-
láo Braz ignorava essa9 liberalidadej
do Itamaraty, uma Republica na Repu-
blica. Mas, agora elle está avisado. E
sc não corrigir os erros, ou, melhor, 03
débitos contra os dinheir03 públicos,
assume-lhes a responsabilidade. O sr.
Wencesláo soube agora que, pelo menos
12 contos, custou a deliciosa viagem
c estada do sr. Heüo em Paris, na qual
consentiu {Iludido com a invenção de
um "stagio" de que a lei nunca cogl-
tou. Está avisado para não consentir
em novo "stagio" no «consulado de Lon.
dres, que está para vagar, por aposen«
tadoria do respectivo funecionario, e
que o sr. Hélio já chama meu con«_.
lado. Vá o joven e elegante cavalheiro
para o consulado se quizer, mas dc vez,
e não de passeio, como foi a Paris, con-
servando o logar de secretario da Pre.
siduncia."

O ministro da Fazenda communiçc-u
ao da Viação ter autorizado o paga-
mento dc gratificações addicionaes a
vários funccionarios da Central do Bra-
•il.

das Relações Exteriores. Se o sr. Wen-
cesláo não consente que o Lloyd sc
forneça na casa de seus parentes, como
se mostra indiffcrcnte a que no Ita-
maraty se liberalizem gratificações il!e-

gaes. e sc esgotem irregularmente as
respectivas verbas orçamentarias? E,
finalmente, como conserva na direcção
da Estrada de Ferro Central o sr. Ar-
rojado Lisboa, que faz compras no valor
de milhares dc contos a uma firma, de

que são associados seu sogro e dois
cunhados durante o cunhadio? Seja o
sr. Wencesláo lógico e inteiriço no seu

proceder. Generalize a severidade com

que procede para com sua faniilia no
caso dos automóveis, e com que se
houve para com seus parentes no caso
dos fornecimentos da casa Caldas. Bas-
tos & C. ao Lloyd Brasileiro.

,Está-se a affirmar por ahi que o
Sogro, o mordomo do palácio do Cat-
tete quando o marechal Hermes -era

presidente da Republica, vae ser res-
ponsabilizado pelo desvio de trinta e
tantos contos dc material, requisitado
da Central para concertos daquelle
palácio c que, segundo se propala, foi
parar ás obras de um predio dc um te-
nente filho do Sr. Hermes.

¦Por força da lei, os casos dessa na-
tureza acabam na policia. Esta já se
acha ás voltas com um inquérito admi-
nistrativo, destinado a apurar o nego-
cio. O desvio é um facto. Apenas a
responsabilidade desse crime não cabe ao
Soara.

Que era elle afinal? Um simples mor
domo do Cattete, que de vez em quando
ia ás repartições publicas, por deter-
minação do presidente da Republica,
pedir guardanapos, tapeçarias, calçados,
gazolina, tudo cmfini que podia ser en-
quadrado na verba — "material" — da
residência do chefe do Estado, verba que
o sr. Hermes economizou durante os
seus perniciosos quatro -annos dc des-
governo.

'Com os trinta e tantos contos de ma-
tcrial da Central deu-se a mesma coisa:
o Sopra recebeu-o do sr. Frontin, na
qualidade de cumpridor das ordens su-
periores. Isso é que está apurado até
a;;ora, restando á policia ouvir ainda
algumas pessoas, que trarão ainda mais
luz sobre esse caso bem escabroso.

E' claro que a policia obterá a con-
firmação do que já apurou: é uma ques-
tão dc dias. Assim sendo, c será assim
mesmo, o i° delegado auxiliar não tem
que responsabilizar o Sopra, mas o
sr. Paulo de Frontin, que sem nenhum
respeito á lei, consentiu que o material !
do departamento publico que adminis-
trava, aquella época, tivesse applicação :
diversa da que lhe era determinada. ;

Est mn os informados de que o i° dc-
legado auxiliar não opinará pela respon-
sabilidade do Sopra, e sim pela do cx-
direclor da Central. E faz muito bem.

veram a sua progressão á impunidade
em que ficaram os autores doi pri-
meiroa.

Neste momento, a União mantém em
Matto Grosso algumas forças, para que
são precisos fornecimentos especiaes- e
dinheiro avultado, coisas que passam por
força pelas mãos dos intendentes. O
facto é dc natureza a exigir das altas
aptoridades militares que da expedição
a Matto Grosso não resultem aceusa-
ções que pesam sobre a do Contestado.
0 bom nome do Exercito não pôde estar
á mercê de funccionarios pouco escru-
pulosos que delle fazem parte.

i» > mo o —
GRAVATAS — Lindis-rimii — S6 naCasi Manchenter—Rua Gonçalv-i Dias 5.

Se pudéssemos dar a uma estrondosa
gargalhada expressão graphica, esta nota
não seria outra coisa... Já deveis saber
que está reorganizado o P. R. C. do
Districto Federal. Houve quem lhe re-
sumisse o programma num tom soberba-
mente solenne: o partido não propugna
senão pela verdade eleitoral. Num gesto
cavalheiresco de paladino, esse orador
teria enaltecido a cabra republicana dc
que elle e os «eus ouvintes são os
obreiros indefessos dentro das urnas;
eleições, neste paiz, só as do Districto,
que é o ninho evitorno dos regenera-
dores. A sessão em que se firmaram
09 traços do grande trabalho, foi presi-
dida pelo sr. Irineu Machado, que teve
como secretários os srs. Mendes Ta-
vares c Ernesto Garccz, que tiveram
como interprete o sr. Alcindo Guana-
bara. Palmas vibraram no salão sau-
dando a rutila alvorada da democracia.
Patriotas! exultael A verdade do voto
está entregue á honestidade da camorra
e com semelhante canalha nunca maia
cbamarcis a esta coisa de "paiz per-
dido"...

Banco Nacional Ultramarino
8-DE EM LISBOA—FUNDADO BM 1864
Rio de Janeiro—S. Paulo—Santos

Capital 12.000 conto* torte-t
• SAQUES A' VISTA E A PRAZO
•obre todos 09 paizei e Iodai ti opera-
ç8es bsncari«9 nos teus rariadoa ramos
nas melhorei condições do mercado.
R. da Quitanda esquina Alfândega

Agencia, Praça 11 do Junho.

Do dia 1 do corrente até hontem, a
Recebedoria do Districto Federal arre-
cadou a quaatia de 1,400 :i6o$7i7.

Em egual periodo do anno passado a
renda arrecadada importou em
i.i68.-50S?S.t7.

NOTICIAS DA GUERRA

A situação militar dos alliados
^. ;,V''*-"""-'''™a*,!T**,J,:^-" ¦WMBma-M-WM —«———*¦ T- -ii--iri-_r.iw_i.ii ¦ i «urocai 'm

BRANDÃO Av.-i»*»™ so,
O dr. Souza Dantas, ministro de Es--lado interino das Relações Exteriores,

recebeu o seguinte telegramma do sr.
John Barrett, director geral do Burcau
das Republicas Americanas cm Wasliin-
gton:"Informado interpellação feita Con-
gressp Brasileiro relativa União Pan-
americana . sobre declarações Babson,
informo v. ex. e rogo explicar Con-
gresso claramente <-ue Babson não tem
ligação alguma União Pan-americana c
-em esta como instituição nem eu como
dirigente temos menor responsabilidade
referencias desagradáveis Babson ao
Braíil.,, Tanto instituição como eu te--mos ciosamente defendido com -lodo o
ãfdôfjfbom nome do Brasil, como pôde
confirmar embaixada brasileira aqui.
(A'ssiénado) John Barrett, director ge-ral."

PUNHOS e collarinho» — Especialidade— Cana Manchester — Gonçalves Dias 5.w> a 11»
Pelo Ministério do Interior foi com-

municado ao director do Archivo Na-
c'onal que o Ministério da Agricultura
poz á disposição, para servir .naquella
repartição, o 2" official addido da Di-
rectoria dc Estatística, Ilugolino de
Albuquerque Mello Mattos.

*¦»<¦«¦

A administtiaçao do Correio ia Ma-
nhã, assim como todoi os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catho-
licas editadas em Portugal. Anno 6$ooo.

Uma estrada no Somme, varrida pela me tralha

ÀS

O ministro do Inteiior declarou ao
dr. João Novaes de Souza não ser pos-
sivcl, por estar extineta a conunissão de j
que foi incumbido, de fiscalizar a Fa-
culdade Livre dc Direito do Rio de
Janeiro, conceder-lhe a exoneração quesolicitou.

O ministro mandou agradecer-lhe os
serviços prestados no desempenho da-
quella conimissao,

BONS perfumes, finos e a preços rasoaveis,
Na Perfumaria Nunes. L. S. Francisco, 25.

O dr. Arrojado Lisboa, director da
Central do Brasil, que era esperado
hoje de sua viagem de inspecção ao
ramal de S. Paulo, chegou hontem,
pela manhã, pelo trem L P 2.

n-Tl.<tfXa>l»a--. '¦--— —

CAMISAS—O que ha de melhor e elegan-
tc—Casa Manchester — Gonçalves Dias s-

ROUPAS brancas — Sortimento sem egual
— Casa Manchester — Goiicilves Dias s.

Esteve hontem no Ministério da Fa-
zenda, em demorada conferência com o
sr. Pandiá Calogeras, o sr. Kiros.it
Iamanchi, industrial japonez.

A conferência versou sobre o e?tab_e-
lecimento da navegação entre o Japão
e a America do Sul.

Na Câmara e no Senado, têm surgido
ultimamente as opiniões mais desencon-
tradas sobre o n-.odo como sc deve sol-
ver a nossa crise financeira. Os proje-
ctos. qne andam por ahi nos comnienta-
rios dc toda gente, são uma prova dc
que ninguém Se entende.

Hontem, entre alguns deputados, di-
zia-se ser necessário que o governo pro-
ceda a uma boa arrecadação das rendas
publicas, na certeza de que, se o fizer,

Aos poucos vae-se demonstrando que
a acção das forças -federaes no Contes-
tado se revestiu de graves irregularida-
des. Muitas dellas têm sido denuncia-
das até da tribuna parlamentar, e a
verdade é que n defesa feita aos func-
cionarios atacados não está á altura
das accus.içõcs contra elles assacad-as.

Agora mesmo, surge a noticia de qua
vários intendentes do Exercito, em ser-
viço na expedição do general Setem-
brino, desviaram das applicaçúes mili-
tares da campanha nada mais, nada me-
nos dc que duzentos e tantos contos
de róis.

E' um desfalque bem avultado nos
dinheiros públicos, e urge que as au-
toridades militares tratem de apural-o,
para os fins de responsabilizarem os
que o praticaram, ao menos como um
exemplo.

Afinal, precisamos de sair dessa si-
tuação de deshonestidade tolerada em
todos os departamentos da administra-
ção publica.

Não escapa ao mais fraco observador
que todos os desfalques no erário pu-
blico, verificados nos últimos annos, de-'.

Pingos & Respinps
O sr. Faria Souto recebeu um tele-

gramma da mesa da Assembléa de Matto
Crosso, assignado pelo Io secretario Vi-
tarugn c pelo a° dito Pyr-ad Rcbua.

E ainda ha quem ponha em duvida que
Matto Grosso seja governado por pseudo-
nyraos.

* *
O dr. Sylvio Pellico Tortclla vae realizar

no Club de Engenharia uma conferência
sobre o seu novo invento para fazer ilu-
ctuar os navios naufragados.

Ahi eitá um homem precioso no actual
momento de crise nacional ; quem sabe se
eile não seria capaz de £a?_r vir á tona
a sossobrad.1 náo do Kstado ?

. * *
Um flllladúphllo enthusiasmado :

Muitas victorias tem tido os francezes
nestes últimos dias : Maurepas, Cbattau-
court, Thiaimiont, Fleury,,,

Quantos, ao todo ?
Somme.

si:
*

Lembram os Tópicos do Dia dar-se «o
caminho que vae do Alto da Boa Vista á
Coscatinha o nome dc Alameda dos T*u-
nays.

Cumpre notar que sendo aquclle um lo-
cal de pic-nies, onde Baccho è cultuado
com todas as honras, ha muito que elle ê,
de facto, a alameda dos (íiiiieú.

*
*

O Jornal, da tarde, noticiando o rente-
nario das Bellas Artes refere-se ao ver-
missage.

E' un-.a espécie ainda desconhecida ira
helmintholofiia.

0_ vermes são em Keral muito pouco
sages.

•S *
Afinal de contas, essa campanha par-

bmentar contra o Arrojado esti sendo
feira pelos Amigos do Trontin.

E* um match de sensação : — "Arraia-

jados" versus "Arrojados".
*

*
De um bynino is Bellas Artes, eacripto

em i8s4( hontem relembrado por um ves-
jerti-io :

Na tela varia
Anima-se a historia
Revive o passado
Duplica a glorin, - -

Parece que naquelle tempo a poe__ -tn-
da não estava incluída nas Bellu Artes.

..,! Cmno * O. 1

Paris, 12 — (A, H.) — Toi hoje dis-
tribuiu a seguinte nota officiosa:"Os ataques francezes recomeçaram
na Picardia e dentro do prazo determi-
nado realizaram o objectivo fixado pelo
alto commando, o qual consistia na des-
obstrucção das circumvizinhanças da al-
deia de Mauronas, onde o inimigo esta-
va estabelecido, com vistas num ulterior
ataque aquella localidade.

'Os francezes nos últimos dias censo-
lidaram as posições recentemente con-
quistadas defronta da via férrea de
Gomblcs a Pcronne, a oeste de Harde-
court e a norte d« Hcn, e dessas posi-
ções avançaram hontem para léste, con-
quistando ao inimigo, depois dc uma en-
carniçada mas inútil resistência, as trin-
cheiras que elle ali havia poderosamente
organizado.

Essa operação levou as tropas f rance-
zas ás iminediaías proxiniMades de Mau
ropas. posição avançada do Conibles,
disposta pelo inimigo como uma verda-
deira fortaleza.

O avanço realizado foi vantajosamente
completado pela t-mada da pedreira, ali
existente, redueto formidável cujos oc-
cupantes tiveram de render-se após uma
luta terrível, e pela occitpação dos dois
bosqéss a lesta c nordeste da referida
pedreira.

Os ingleze? contdmiaram egualmente
na**sua progressão niethodica. Os factos
offereceram assim o primeiro desmentido
á affirniativa, em demasia - oplimista,
feita peto chefe do estado maior allemão
pelo "Ecotaische Zeitung", de que a
crise no .anime estava já passada e o
exercito allemão começava a colher a
fruto da sua offensiva em Verdun.

Em egual erro incorreu o coronel
Gaedkc, quando no "Worwaers" escre-
veu que " as offensivas inimigas acham,
se sustadas, sobretudo na frente russa".

A offensiva combinada dos alliados
apresenta resultados comprobatorios do
conti-ario: as victorias cada _ vez maio-
res dos italianos e russos, a inflexão da
linha dt frente do exercito dc von Bo-
thmer, sensacional episódio que _ assi.
pnala a estreia do general von Hinden-
burg como commandante cm chefe dos
exércitos austro-allemães da frente de
leste oonjuntameute com a magnifica
victoria que permittiti ao generalissimo
Cadoma escrever que uo adversário
está em completa derrota", — provo-
cam commentarios em que a imprensa
manifesta o seu contentamento. Os jor-
naes vêm nesses factos não um acaso
feliz, mas sim uma ponderada coorde-
nação dos exércitos que, a novecentos
kilometros. de distancia, atacam simul-
tancamente os dois flancos da Áustria,
ferindo uma batalha unica. Por outro
lado a attitude firme dos francezes e
inglezes que retêm na frente oceiden-
tal 122 divisões de infanteria, das quaes
59 da a"'i\a, uma de cavallaria, *o dc-
fronte dc Verdun, impedindo qualquer
tentativa por parte dos allemães coin
que pudessem melhorar a sua situação
na frente oriental, onde têm conjunta-
mente com os austríacos 100 divisões, e
finalmente a organização do exercito de
Salonica e a oecupação dc Deiran, da
oota 2*7. que deixa inteiramente em
nosso poder a via Salonica a Cavala,
são outros tantos syniptomas que convém
não perder de visr<a. pois provam cia-
ramon te com que ripor se desenvolve a
acção commum da Entente com resul-
tados felizes que num próximo futuro
promettem tornar-se ainda mais bri-
lliantes".

Em outras linhas de írente
Londres, 12 — (A. II.) — Noticias

officiaes annunciam que no _ dia 9 um
ataque geral dos turcos, a léste do ca-
nal de Suez, obrigou a cavallaria in-
gleza a recuar ligeiramente. A força
inimiga compunha-se de seis mil homens
e soflrctt elevadíssimas perdas.

Londres, 12 — (A. A.) — Após um
violento ataque levado a effeito pelas
forças franco-inglezas contra os bulga-
rns, em Doiran, estes foram desaloja-
dos das suas posições, sendo aquella lo-
calidãde oecupada pelos alliados.

A GUERRA NO AR

AVIADORES ALTaTAPOS
UOMRAKDftAM STRÜ-
MIXZA

Londres, 12 — (A, A.) — Uma es-
quadrilha de aviadores alliados bom-
bardeou Strumitza, onde os bulgaros
cffcctuaram grando concentração dc
tropas.

Roma, 12 — (A. A.) — Uma cs-
quadrilha aérea austríaca realizou um
novo "raid" sobre Veneza, provocando
alguns incêndios.

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
França. — Paris, 12 — Ao norte do

Somme, um ataque de infanteria, bri-
lhantemente conduzido, alcançou pleno
suecesso. Tomámos de assalto muitos
trincheiras e esiahelccemonos nas no-
vas linhas em Croupe, ao sul de Man-
repas e ao longo da estrada de Mau-
repas a Hcm.

Unu pedreira poderosamente fortifi-
cada ao norto do bosque de Hem e
dois pequenos bosques caíram em nos-
so poder, assim como cincoenta prisio-
neiros validos e dez metralhadoras.

Ao sul do Somine, houvo intensa
luta de artilheria.

Na frente de Verdun, as nossas pri-
meinas c segundas linhas na região de
Chattancourt, Thiaumont e Fleury fo-
ram violentamente bombardeadas.

Um piloto-aviador americano abateu
um avião inimigo sobre as nossas li-
nhas ao sul de Douaumont.

Russu. — Petrogrado, 12— Na re-
gião do Serelh médio, perseguimos o
inimigo em retirada. Continuamos a
avançar cm direcção a Weerna, .assim
como nas vizinhanças de Buczacs. Ao
norte de Weerna, atravessamos o Ko-
ropice e tomámos as aldeias de Olobu-
dkagtirna e Folvarki. Occupámos a li-
nha férrea entre Monasterzysca. e
Czortkoff e o terreno comprehendido
entre Zlota Lipa e Horovanka.

As nossas tropas continuam a fran-
quear o Bystritza cm Nt*dvornaskoi,
Systriza, Solotvina, e um pouco mais
ao sul,

O inimigo, antes de evacuar Stanis-
láo, destruiu a linha férrea. Além
disso, a cidade não soffrcu nenhum
outro prejuízo de importância. O es-
tado-maior do exercito do Caucaso
communica que a oeste dc Giumiachan,
os turcos tentaram retomar varias ve-
zes a offensiva, sendo sempre repelli-
dos. Os ascaris, segundo sc verificou,
empregam cartuchos limados cm ponta,

Ao norte, de Bitlis, continua encar-
niçado o combate,

Na rersia, na região de Bottana, per-
seguimos os turcos que se retiram pre-
cipitadamente sobre Sakkis.

InomT-RBA. — Londes, 12 — O ini-
migo tentou novos esforços para re-
capturar as trincheiras que lhe arre-
batamos recentemente. Ao norte de
Poziéres, lançou honteni á noite um
forte ataque de infanteria, apoiado por
um vivo bombardeio de artilheria, mas
nada conseguiu. Repellimol-o, causando-
lhe elevadas perdas.

Áustria — Vienna, 12 — O Estado-
Maior do exercito communica em data
de 10 de agosto:"Nas alturas ao sul dc Zabie rechas-
sámos uni o ataque dos russos infliugin-
do-lhes grandes perdas. Na região de
Delotyn, violentos combates. Ao norte
de Nizniow o inimigo effectuoti novas
e imiteis investidas. Ao sul de Zalse,
recomeçou a batalha. A oeste e noro-
ésie de Luzk o inimigo, depois das per-
das soffridas íerça-feira, inante4n-se
calmo. Os russos lançaram novamente
massas enormes contra as nossas posi-
çõits 110 rio 'Stochod, ao norte da 'Fer-
ro-Carril Sarny-Kowc+, sofírendo nai-
xas extraordinárias sem obler vanta-
gens.

iDcvido' á situação creada pela eva-
cuação da cabeça de ponte de Gorizia,
a cidade íoi abandonada. Depois dc
rechassar violentos ataques dos italia-
nos no planalto de Doberdo, com per-
das sangrentas para os mesmos, o nos-
so exercito effcctuou a reetifieação nc-
cessaria das suas linhas, sem ser moles-
tado pelo inimigo. -Fizemos nessa re-
gião, durante os últimos dias, 4.100
prisioneiros. Quando os italianos pene-
traram na cabeça de ponte, tivemos dc
abandonar seis canhões. O adversário
dirige agora os seus maiores t*forços
contra o sector de Plava, ao norte dc
Gorizia. As nossas posições a léste da-
quella localidade e cm Zagora foram
atacadas hontem. dopois dc intensa prç-
paração de artilheria, pela infanteria
italiana, duranta doze horas. Todos
estes assaltos foram quebrados pela fir-
me resistência das nossas íropas.ir.eh.*'
dos destacamentos dos regimentos de
infanteria ns. 2 e 52, que se distingui-
ram .muito nestes uHi-103 tempos.

Nas Dolomitas e no districto de Pa-
zubio fracassaram vários ataques do ad-
versario."

Nas linhas italo-austríacas
Londres, 12 — (A. A.) — Os aus-

triacos retiraram-se da Unha de Vipac-
co, que foi oecupada pelas tropas ita-
lianas.

Londres, 12 — (A. II.) — Dois hy-
droplanc- inimigos lançaram de tarde
quatro bombas sobre Dover, ferindo sete
pessoas. Os prejuízos materiacs são in-
signiíicantes.

Varias noticias
Francisco José recebe

o sr. Bethman Hol-
Iweg

-Amsterdam, ia — (A. H.) — Noti-cias de Vienna dizem que o imperador
-rançisco José recebeu om audiênciaespecial o chanceller do império alie-mão, sr. Bcthmann-IIollwcg, confercn-
ciando em seguida deinorailamcnte como ministro dos Negócios Estrangeiros
da Allemanlia, sr. von Jagow.

Londres. 12 — (A. A.) — Sahc-rv.aqui que durante uma representação em
Athenas, da peça intitulada "A nossaPrinceza Alexandra", oceorreram ?>•
nos distúrbios,

Londres, 12 _ (A. A.) _ Noticia*recebidas dc Athenas confirmam qu«durante a representação, num dos thea-
tros daquella capital, de uma peça pa-triotiça, francamente hostil aos clejiien-
tos liberacs, e cujo titulo é "A nossa
Princeza Alexandra", o publico, dividi-do em duas facções, proroinpcii cm vi-vas ao rei Constantino, de um lado, em-
quanto o outro victoriava o sr. Ven'.-zelos. Dos vivas, passaram as duas fa-cçoes a vias de facto, travando-sc serioconflicto, trocando-se cacetadas c tiro=.A policia, obrigada a intervir, só smuito custo conseguiu dominar o tumulto, fazendo evacuar o theatro. Vonficou-se. então, que havia varias pes-soas feridas, algumas gravemente. •entre estas o capitão Papaphclcssa-,
ajudante de ordens do ministro daGuerra,

A GUERRA NAVAL
DOIS NAVIOS A PIQUE

Copcnhague, 12 — (A. H.) — O va-
por dinamarquez Dai-ang foi posto .1
pique,

Londres, 13 _ (A. H.J _ o vaporitaliano San Sebastiau foi posto a ni-
que. '

T _>-iirt_a — Vestida-tlM para me-
l_a JrOUpcc -,;n,9. Enxcvaes para ba-
ptisados—Modas rara senhoras; r. da As-
Eembléa n. 100.

Escrevem-nos do gabinete do minis-
tro da Guerra:

i"Sr. redactor. . ,
Uma folha matutina desta _capital

commentou hontem a exoneração do
coronel Alcino Braga Cavalcante do
cargo de director da Escola dc Estado-
Maior. ... . ,

A transferencia desse ofucial para o
6o regimento de cavallaria obedeceu a
necessidade do serviço: a permanência
do coronel Alcino Cavalcante ã testa
daquelle estabelecimento de ensino tem
motivado a passagem A disponibilidade
de alguns professores mais graduados
ou mais antigos do que elle. Tal si-
tuação desapparece com a nomeaçio de
uni general para director da Escola.

Demais, o coronel Alcino Braga J»
ha tempo procurara o ministro da Guer-
ra, a quem pediu para servir nrregimen-
tado num dos corpos de cavallaria des-
ta canital.

Daftdo-lhe o commindo do i° regi-
éjenta & poi-fc-to, l-teri-ame_to 9 d»

1" brigadi de cavallaria. o governo at-
tendeu ás exigeners do serviço c, em
parte, tambem ao desejo daqucllc offi-
ciai, que no3 postos de official supe-
rior não teve ainda contado com a
tropa."

-M» g-i o u ¦
BENGALAS — Elegante» e roíistentes —
Casa Manchester — Gonçalvea Dia* 5.'¦<¦ a igi o B»" ¦¦ ¦ «¦"

Vac-se, afinal constituir, em breve
prazo, uma sociedade anonyma, por
acções, afim de serem publicadas as
obras do senador Ruy Barbosa.

Essa sociedade terá o numero de
acções limitado, de modo a perfazer a
quantia exacta dc 1.000 contos.

Os aubscrlptores das acções nSo serão,
porém, obrigados á integrallzação Imme-
diata do valor nominal de cada titulo
podendo íó contribuir, parcelladamente,
com 20 •_• lobre ene valor, conforme
as necessidades d custeio cem a ellu-
dida publicação,

A obra do senador Ruy Barbosa deve,
-Ctualmc-te, constitua! terça d* 8o vo-

A CAMPANHA NA RÚSSIA
Petrogrado, 12 — (A. H.) _. As tro-

pas russas obrigaram o iirmigo aabandonar as posições fortificadas queoecupava em Gliadka c Voroblevsk, eretomaram a -ittensiva ao no.-tc deMinasterzysra,
Os austro-allemães foram expulsos

das obras. fortificadas da reeião domédio Koropicc, onde os rus-ios cou-timiani a avançar. Kstes, aii-ni de ,\Io-nasterzysca, ocr-parari tambem l/sti*se' r.ne c Mindlgoric.
As tropas nua tomaram SUnisl.vihontem. á noite, perseguem sem tréguao inimigo na direcção do Halicz.
O rio Bystritza já foi franqueado

pelos_russos, o que obrigou 03 .-lustro-
allemães a abandonar a margom es-
querda. A retirada effectuou-se sob a
pressão constante dos russos.

No Caucaso, 03 russos evacuaram
Hamadan.

Londres, ta — "A. A.) — Annuncia-s.1 _ offieialmente a oecupação dc
Uscieziolene, pelas tropas do'general
Letehitzky,

Os russos oecuparam tambem Mie-
dygory.

Londres, 12 — (Al. A.) — Uni coma
municado austriaco confirma a eva-
cuação de Slanislau.

E' esperado aqui, a todo o momento,
a noticia da. oecupação de I.cniberp*
pelos mssoa.

Londres, 12 — (A. A.) — Informam
de retrogrado que as tropas russa?
<\oe entraram cm Stanislau continua
ram em perst-miição aos austríacos cn.
direcção a Kalusz.

As presas de guerra ainda não fu-
ram perfeitamente verificadas, saben-
do-se,_ entretanto, que o numero 1!,: pri-sioneireí attingc a perto de cinco mil
homens vaMdos.

Londres. 12 — (A. A.l — Annun-
ciam de Petrogrado que a luta 110 Se-
rer.li cominúa intcnsissinia.

Os esforços austríacos ipara impedir
o avanço moscovita têm sido annttll»-
dos, proseguindo os russos na sua mar-
cha cm direcção aos .arnathos, levan-
do de vencida as hostes inimigas.

Petrogrado, 12 — (A. II.) — A»
tropas russas atravessaram o rio Ko-
ropec e conquistaram mais duas al-
deias,

lumes de 300 a 400 paginas cada um.
A sua publicidade será feita sob a

coordenação e revisão do prcclaro bra-
sileiro, e a sua vulgarização verificar-
se-á mediante assignaturas dc pequenas
m.nsalidadeí!. correspondentes todas
ellas á somma i.3n supe ri «r, íalvezj i
S00S000 ou 1:ooo$ooo.

Dc posse dessas infõrmaçõe.', que 110»
foram confidcncialmentc transmittidas,
procuramos indagar-lhes a procedência
falando com o sr. Alfredo Ruy.

O deputado bahiano confirmou-nos,
totalmente, o que acima ficou dito,
acerescentando que, á frente da consti-
tuição da referida sociedade, sc acha-
vam s. «x, e o dr. João de A5313 I.opes
Martins.

•Si.
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O ti. CarJos Maximiüano, ministra
do Interior, acompanhado de seu assi;-
tente militar, tenente-coronel João Au
gustq da Costa, esteve hontem cin viíl-
ta, á tarde, á Escola Nacional de -Hi
lM-Arteg, —"
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2 CORREIO DA MANHA r- Domingo, 13 de Agosto dc 191.
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0 DIA NO SENADO

O sr. Bulhões quer
impostos e mais

impostos

VIDA POLÍTICA
: Desde a i hora, na sala das sessões
e nos corredores, ha animação, conver-
«as e ínadornas —¦ senadores
iam de politica, oulros _tr
cíicnlella dns empregos c a"
«pie dormem, ao toda 29.

qtte; tra-
.-lidem á
i outros

riado«O sr. Urbano Santos, secrçlarx

pelos srs. Pedro Borges e José Mctello,
abre a sessão á 1 :|a. 0,2- secretario
lê a acta da sessão anterior e cila e
approvada sem discussão. Passa-se
.'ei tura do expediente, «pie consta do

rciul, nos
estradas de

pedido de aposentadoria do sr. Julio
Pimcntel, chefe da redacção dos debates
do Senado, c de uma petição de Ul-
boto Magalhães Bessa, para que llie
seja dado explorar por ,10 annos um
serviço de propaganda commé
vapores do "l.loyd" c nas
íerro da União. .

Na hora do expediente, o sr. João
Luiz Alves pede á Mesa .que fuça ">•
serir nos annaes do Senado o trabamo
de estatística da nossa instrucção pri-
uiaria, organizado pelo sr. Os-.el lior-
deux Rego, funecionario da Directoria
Geral de Estatística. O senador espi-
rilo-sr.ntcnse faz grandes elogios ao

trabalho e ao funecionario e e atten-
dido. O senador M. dc Almeida, lo-
mando a palavra, diz que na publicação
do seu discurso sc omiltiu, um trecho,

que assignála, Mas não o percebemos.
Ninguém 0 percebeu. S. cx. estava

profunda e soturnamente rouco
r._.I_._. Am. Air, - -* í».ir-it it-.-1-ir-..riOrdem do dia: "continuação da 2"

discussão do projeclo do Senado n. }7,
de 1914, que limita, para as operaçoe*
de cambio, a taxa feita pelo Governo
Federal e suspende, até 90 dias sub»c-

quentes á assignatura do tratado de paz
entre «3 nações belligerantes, as ctuis-
sões valcs-ouro para pagamento de «li-
reitos dc importação, que so poderão ser

feitos cm moeda melalltca. curo, ou cm

notas da Caixa de Conversão."
Agora quem pede a palavra e o sena-

dor Leopoldo de Bulhões. Vae respon-
der ao sr. Mendes. Tem nas mãos jor-
nacs, estatísticas, um mundo de, cifras.

S. cx. começa dizendo que o scu col
lega foi injusto no attribnir á coiiimrs-
são de Finanças o propósito de o dc3_
considerar, combatendo idéas suas. A

commissão dc- Finanças opinou, e con
tiniia a opinar pela rejeição do projecto
n. 17, na integra, ccrla de que cumpre
o seu dever. Não combate o autor i'.<)

projecto, não o desconsidera, nem ot-
íende, cumprindo a sua funeção regi-'mental, 

ria critica das idéas que lhe lo-
iam siibinclliilas, e cuja opporlunidnde
e procedência cila se julga com o direi-
to dc discutir, desapprovar c combater
Nenhum senador já se julgou pessoal-
meiile offendido, alé hoje, porque a
commissão do Constituição e Justiça, a
«llie pertence o sr. Mendes, lhe haja 1111-

pugnado um projecto.
A commisnão de Finanças opina pela

rejeição do projeclo n. 17. "ão so por
unia convicção própria, como tambem
pela opposição que lhe move o sr. ml-
nistro da Fazenda, que fora consultado
a respeito, cotidciunando-o abertamente.
O senador Mendes, vindo e-.n defesa
das suas idéas, procurou demonstrar na
sessão de 5 dc junho: i", que o minis-
tro «Ia Fazenda não_ tinha razão; 2",

que a commissão de Finanças não ligou
importância ao seu trabalho. Mas o cer-
to é que a còmniissão o leu, c tantp o
«leu e estudou, que pediu a sua rejeição.
A discussão do projecto, então feito vas-
lamente, mostrou ao Senado que^ a ra-
zão estava com o ministro. O Senado
já está bem orientado. S. cx. quasi
não tem que dizer, além do que está
diio e assentado,

Mas s. ex. diz 11111 inundo dc coisas,
faz um discurso dc uma hora, cm
forno do momento financeiro. O se-
nador Mendes abro mão dos arts. .1, 4
c 6 do projeclo: o orador pede tam-
bem a rejeição dos arts. 1, 2, 5 e 7
do .projecto, que aliás só "etn sete arti-
gos! Execução capital. S. ex. produz
«una longa exposição de faclos, Mostra
o que foi a emigração dc ouro «no pri-
«meiro anno ila guerra européa, a situa*
<;ão creada pola guerra ma Europa, que
a-etém todo o seu ouro, e pergunta onde
«.•.contrariamos esse metal, para a exe-
ciição das idéas propostas. S. cx. com-
¦bate a execução da lei de 91, relativa
aos bmco3 estrangeiros que não têm
capital ttitcgralizado, c desdobra esta-
li._ic.is e cifras encarecendo e onalte-
cendo a a«ção fecunda dos bancos es-
tra-ngòircs om nosso .paiz. Nada de cxr
pcdietites. Numa situação como esla, o
«Hie temos a fazer é appellar para os
impostos — aggravar os existentes e
eivar novos. Em 67, foi o recurso de
que os grandes !e:i:adi_as_ do Impe-
do se valeram; cm nX, foi o recurso
para que appcllaram Prudente de Mo-
raes e Bcrnardino dc Campos; em 99
:.\lurt'i.io não 'fez outta coisa. E' o
mesmo que sc indica ao actual gover-
010, cuja orientação louva e appahtde
com calor. O sr. Bulhões fala da lie-
rança de encargos recebidos pelo sr.
WenccsSio Braz e diz que a responsa-
biiltlndc deste momento angustioso cabe
no Congresso, «|iie 110 governo passado
esteve a apipr.var cegamente os «crodi-
íos mais absurdos.

O que nos cumpre agora, reitera
s. cx., é appellar «paia 0= ir.-.poslos. A
nossa honra exige-o em face dos com-
jironiissos falalissimos do fitnding. Aliás
não são os compromissos dc 1917 que
memorizam, Tara estes ha o bastante.
Mas o orçamento «le 1917 é a prelimi-
nar do de ioiH, qnc é o espantalho. U
imposto, só o imposto. Foi o que fez
a America «lo Norte depois da glicrn"
«Ia seccessão. li' o que a França está
fazendo nesta conjuncliira.

«Entre apartes dos srs. Miguel de
Carvalho c João Lyra, s. cx. termina.

O sr. Miguel dc Carvalho pede no
*£. Bulhões «pie não se zangue; mas
vae dcsancal-o no orçamento...

«O senador Mendes ainda fala para
clamar contra ns despesas sumplnarias,
que continua.!!., ao passo que sc -pedem
novos iitiVpostos.

k li, á falta «le numero para votações,
fica-se na mesma.

-—- ' ia ii UH. «**•» <fl_P O ___— '-¦¦

Quem s«'i bebo O.VSCATINHA
Está livro da MIUDINHA.

O caso do Espirito Santo
Na segunda parte «Ia ordem do dia, hon-

tem, na sessão da Câmara, continuou _n
diícuss-o «nica (lo parecer da commissão

de Finanças sobre as emendas offerecidas

na discussão unica (Io parecer n. 10, de

1111C, mandando arcliivar a mensagem do

picsidenie da Republica sabre o caso poli-
tico «lo Plslado do F.spirito Santo, com pa-
recer da commissão «le Finanças, contrario

00 artigo do substitutivo e is! emendas e

voto vencido do sr. Barbosa Lima.
O sr. Dco«:lecio Borges, quo sc adiava

iuscripto, oecupou a tribuna e pronunciou
demorado discurso, no qual elogiou, com

abundância «le argumentos, o voto vencido

At, sr. Barbosa Lima, defendendo, por oulro

lmlo, os seus correligionários, victimas de

perseguições da situação estadual.
O orador Icrmiuoil o sen discurso, que

foi interrompido, por variai vezes, com

apartes dos srs. Tor.uato Moreira, Paulo

de Mello e Arnolpho Azevedo, no ultimo

minuto regimental da sossão, ficando cn-

cerrada a discussão do alludido parecer.
Por occasiiio da sua votação, o sr. Bar-

bosa Lima oecupou a tribuna tratando «'o

seu voto vencido.• •• »»• **>
*,p «V- -.•

Dois novos senadores
Esteve reunida a còmniissão dc Petição

e Todcres.
O sr. João l.uiz apresentou o seu pa-

recer reconhecendo o general Dantas Bar-

r«to senador por Pernambuco e o sr. Bueno

Ae Paiva apresentou um outro, reconhec-n-
do o barão dc Miracema senador pelo l,s-

tado do Rio.
Esses pareceres tiveram a assi«rnatiira

unanime dos membros «l.-i commissão, de-

vendo fct votados amanhã»
si * «

A partida do sr. Rodrigues Alves
¦S. Paulo, m «le agosto — (Do cerres-

pendente) — Não se pôde bem dizer «|ue

tem sido transferida a viagem do cx-presi-
dente Kodrigues Alves para o Kio. A via-

gem nunca fura marcada, nem era possivel,
ciiiqiiaulo não ficassem concluídos os repa-

res que se faziam 110 palacclc da rua sc-

nedor Vergueiro. O que rodia acontecer.
i que a viagem se precipitasse. Se o sr.

Rodrigues Alves, com o rigor «lo inverno,

que este anno tem sido intenso no listado,

não -passasse bem em Guaratinguetã, lia

muilo que estaria no Hio. Tal era o con-

selho medico,
O cx-presidente, porem, n julgar-se relas

informações de seus Íntimos, tem passado
cxccllenlcmcnte naquella cidade, onde llie

tem sido possivel aguardar a época de ir

para o Rio.
E ha muita gente ..ciosa pela partida do

cx-prcsidenle, a qual será na próxima se-

gunda-feira, se não lionver qualquer contra-
tempo. D» vez em quando chegam a São
Paulo cartas ou recados vcrliaes, pergun-
laudo quando .partirá o sr. Rodrigues Al-

ves. Telo gcilo, o palacele de s. cx., nn

rua senador Vergueiro, vae ser um circulo

polilico muito movimentado e dc excepcional
ii.iportancia. Até um illustre c... ex-pres-
tigioso politico, que nunca se lembrou de
se appruximar do sr. Rodrigues Alves,

tem cst.-ulo quasi impertinente. Pessoa vin-
da do Rio contou — não se sabe sc i pi-
lheria — que esse seu amigo já foi sur-

pretendido a espionar o palaecte da rua

senador Vergueiro, a ver se demorava n
conclusão das obras... Jv accrcsccutava o
intrigante :

— Eu não llics dizia que cllc havia de
«procurar o conselheiro, mais dia, menos
dias ?

Pois vae chegando o suspirada liora. O

sr. «Rodrigues Alves já annitncioii aos ami-

gos de S. Paulo que pretende embarcar se-
-gunda-feira. — C.

Si * *

O saqne em Matto-Grosso
O ministro da Guerra, tendo recebido

communicação dc que bandidos armados
haviam atacado o 

'saqueado uma fa-

zenda cm Porto Murtinho, determinou

que um piquete do 3o regimento dc cavai-
laria seguisse para a fronteira afim de
restabelecer a ordem c assegurar o direito
de propriedade.

:'.: * *
A Assembléa Baliiana

S. Salvador, 12. (A. A.) — Foi hoje

encerrada, com Ioda a solenni.lade, a sessão
ordinária da Asscmblca Legislativa do Es-
tado.

"Terminada a se.píío, os membros dc am-
lias as casas do Congresso foram an palácio
Rio Branco, onda cumprimentaram o dr.
Antônio Moniz. governador -lo Estado.

Pronunciou tun discurso, falando cm 110.
n-e do Senado, o sr. Frederico Costa, que
liypotliccou a s. cx. todo apoio e solida-
riedade. O dr. Antônio Moniz respondeu,
aprndecendo os comprimentos que 'lhe fo-
ram levar os membros do Congresso ,refc-
rindo-se lisongciramente no chefe do Tar-
tido Democrata, o dr. J. J. Seabra.

Lançadores da contribuição
predial

Escrevem-nos:"Sr. redactor do Correio da Manha.
— Li, ma edição de hoje, 1* pagina, 4"
columna, as judiciosas considerações
que fazeis ao exmo. sr. dr. Azevedo bo-
dré, sobre o augmento do valor loca-
tivo dado pelos srs. lançadores aos

predios desta capital, não sabendo se
elles assim .procedem por arbítrio pro-
prio ou se por ordens superiores.

Lamento não poder dar algumas cx-

plicaçõcs', cotn a mesma correcção de
linguagem, porém vou fazel-o de íórma,

que me coniprehendereis:
Dizem que os lançadores procedem

assim por ordem do sr. Castello, dire-
ctor da recebeioria, o mais rancoroso
inimigo dos proprietários, para assim os
obrigar a pagar mais uns tantos mil

1'âis por cada reclamação, que será feita,
o que monta a muitos conios de reis.
não conlando os dias que sc perdem em
saber o andamento dos papeis, que,
não raro, não são providos sem unia
replica, para arranjar despesas em du-

plicata!
Cada petição custa ao mísero pro-

prietario 900 réis de sello, e cada do-
cumento que se junta custa i$ooo clc
expediente; multiplique v. esses no-
vecentns íé-is pelas petições c esses
mil réis pelos documentos que tem «le
entrar, para provar a renda, e vera que
sobe a mais de 20 conios o roubo que
a Prefeitura faz aos proprietários que
reclamam.

Imagine, porém, v. quanto nao per-
derão aquelles que, pela sua ignoran-
cia, não reclamam conlra o aiigmeiito

que por malvadez llíes «': lançado!
A lei manda que o proprietário avise

as alterações que fizer nos alugueis «Je
seus predios, porém quasi nunca sao
altendidos, sem o "prove o aluguel' e
lá se vão pelo monos i?yoo, sendo 110-
veceMos réis da petição, i?ooo para o
documento, não contando com os 110-
vecentos réis da primeira petição, o
tempo que se perde, etc, etc.

'Sc a lei manda isso e manda mui;
lar no caso do proprietário faltar a
verdade, para que esse gaslo de sehos,
tempo, ele, senão para tuna extorsão aos

proprietários? .
Ha outras irregularidades, verdadeiros

absurdos, postos em pratica pelo sr. Cas-
tello, um dns quaes i o seguinte:

O proprietário X alugou o seu pre-
dio ao sr. '/., 

por meio de um con-
trato, siipponhamos, por um conto ile
réis mensal, pelo prazo de 15 

atines,

porém, por este ou por aquelle motivo,
o proprietário X tomou novamente conta
do seu predio e o aluga por S00..OO0
mensaes, fazendo a respectiva commu-
nicação como ordena a lei.. O sr. Cas-
lello, porém, entende que não se apre-
sentando a rescisão do contrato, que
.muitas vezes não ha, o predio ha de
ser sempre 'lançado poi- 1 :ooo$ooo, ate
une terminei o prazo que era do con-
trato ,

Ora, se o proprietário \ alugou o
scu predio por um contrato «' mais
tarde vae dizer que O alugou por me-
nos. ipso fe.clo eslá niillo o contraio;
mas o sr. Castello quer ver a escri-

ptura.
Se por ventura sc da o contrario,

isto é, o proprietário X rescindiu o
contrato dc 1 ;ooo?poo mensaes e .:lupr.i
o predio por 1 ::oo$ooo sem communi-
car. é multado e fica pagando o ini-

posto relativo a 1:20o$ooo, não prevê-{
leccndo o contrato de 1 :ooo$ooo, ape-
zar de ainda não ter terminado! Um
horror, o que os proprietários soffreni
com a Prefeitura.

Outra:
O sr. Castcllo não ndnvtte prova com

carta de fiança desde que esta não cs-
teja registraria 110 registro especial.

Isto não é a maior das extorsiães?
O proprietário, para poupar dinheiro

ao seu inquilino, despensa o registro,
que uão é preciso, diga-se de passagem,
mas vem o sr*Castcllo, reformador da
lei, e não _ admltlc que cila faça prova
sem o registro...

Se v., sr. redactor, lidasse com pre-
dios. pois que é preciso lidar com elles
como com um negocio qualquer, taes
são as ratoeiras em ftne se vêm ns

proprietários, então veria o que elles
soffrem, únicos pagantes, para serem
(ratados como cães pelo pessoal da
Prefeitura; •

Os próprios empregados da Prefeitura
dizem que os proprietários são umas
bestas, que agüentam com tudo coíi
qtte qualquer regulo entende carie-
gal-os.

Por exemplo. A anliga lei dava ao
proprietário, que morasse cm prediri
próprio. 2- "j" dc abatimento. Islo é
lei do Congresso. Veiu o sr. Passos_e
revogou essa lei do Congresso, e não
teve nma das taes bestas que reclamasse
c os 23 "i" desapparcccrani; assim
como outras, t-\cs o calçamento, que é
gozado pelo \rS ico, c a Prefeitura «liter
que seja pago pelo proprietário.

Fala-se cm uma liga dos proprieta-
rios. mas creio que não passa de _ en-
saio; nunca vi gente que menos se ligue
do que ns -proprietários.

Sr. rcdaclor. Uma das taes viclimas
«5 esta que vos escreve, pedindo nue
envideis vossos esforços para que mc-
lliore a posição «lo proprietário; ao me-
nos qttc o não roubem, lançando por
muito mais (lo que rendem as proprie-
dades, s<) com a idéa dc lhes extorquir
mais uns mil réis com sellos. além da
p.-rda «le tempo. Que sejam honestos é
o que pt-Je — Cm proprietário."

FACTOS E IMPRESSÕES
r-~ —A. —

Terceiro anno de guerra — Situação ge-
raljdos belligerantesj--Ã offensiva gerai

_ ___ ^B 
——¦ ,

¦» woí 0-43>*<PMC»*m --——

Novos (Icimtailos ao Congresso
catliariiiense

FlOBiAi.-oroi.is, !-. (A. A.) -- Foram I
hoje reconhecidos c empossados os depu-
Uidos pelo Congresso Representativo do
listado, sendo eleita a seguinte mesa: pre-
sidente, João Pinho; vice-presidente, Fer-
reira de Albuquerque; 1" secretario, Arthur
Cosia; 2° secretario, Marcons Konder, e
51 pplentes foé Collaço c Arisliliano Ramos.

A installação solciiue do Congresso será
110 dia 14 do corrente, sendo lida por essa
oceasião a mensagem do governador do
Estalo, dr. Felippe Schmidt.

O papel de imprensa
COMO O MINISTRO n,\ FAZENDA

RESOLVEU A QUESTÃO SUSCITADA
O ministro da Pnzcnda, tendo cm

vista as reclamações feitas por varias
empresas jornalísticas quanto aos di-
«reilos a pagar pelo papel que empregam
c sobre a intelligencia da ordem nume-
ro 7HS de dezembro de 191 r. reconl-
iiicndoti, cm circular, hontem expedida
nos chefes das repartições aduaneiras,
seja observada a mesma ordem applica-
da ás differentcs -espécies de papel para
impressão, desde que as empresas que
solicitem a concessão de taes favores se
sujeitem ás condições seguintes:

1» _ Inscreverem _.' no registro rt-.c
dísla data cm deanle, fica estabelecido
nessas repartições;

z» — Provarem, quando rxír-ldo fôr,
uma vez inscriptas mais de dois anno-
de cffectivn existência no paiz, e das
revistas scientificas literárias, políticas
o artísticas que contat.ni mais de doi*
atines de circulação consecutiva.

Para a falta tía policiamento,
jügíiça (ie Faíe

.Modesto gatuno «le roupa
Christino I.itcas de Carvalho,
as noites em cla.ro, visitando
taes, enchendo o sr.reo .lc camisas, col-
.arin.in--;, punhos, em.íin. de quanto cs-
tava a apanhar o scrir.o da madru-
g.-i.la.

ile Souza,
imitas que"iciamen-

to, resolveram torniú-m-sc vigilantes,
procurando apanhar o rato na ra-
toeira.

Isso aconteceu honlcm peln. «duas
horas da manhã, quando o Christiano,
já con- o "trabalho" feilo, procurava
dar ás canella?.

Apanharam-11'0, mimoscado foi com
a mais tremenda sova de páo, c, dc-
poi-s, Eolidaineníc, foi o pnjo «amarrado
a tini poste da Light and Power.

Gritou, pediu soccorro, gemeu sen-
tiiiílo as d&ris «las cacetadas, até que,
duas horas depois, foi attendido por
Uri guarda civil ,qtic foi apresental-o
ao conimisõario Lacerda, çuc estava de
serviço no io" districto policial.

Com elle tiveram o i-.cccssario cuida-
do mandando cural-o no Posto Central
de Assislencia.

O dr. Co».a Ribeiro, sensibilizado
com ( "barbaridade", iniciou iuque-

A TOHRF, F.IFFEI.
97 — OUVIDOR — oi)

Preços d. alííu-rí*- árticos da secção
de ALFAIATARIA

Ternos «lc casaca com forro dc se-
da iScS; Ternos de smoking, com
forro de seda. 160$: Ternos tle fra-
que, 130$: Temos dc jaquetão pre-
to ou dc cor, .10$: Ternos tic ca-
semira a começar de 6o$ooo,

__*¦ *» Ut>-^r-4

Finanças (!o Pcrnainbnno
Rr.cirE, ij. (A. A.) — O contador c o

chefe dc secção do Thesouro do Estado
explicam clara e detalhadamente a situa-
ção do Thesouro, reiterando com acerto as
notas ofticiacs comprov*i(lor*is do déficit
deixado pcla administração Dantas.

Tratando do discurso pronunciado pelo
deputado Costa Ribeiro, lamentam que
aquelle tenha caiilo no l.igro ,!c affirmar

quo o general Dantas Barreto deixou um
saldo de 4.47.I centos. Realmente, em ,11
ue outubro de 1915, o netivo era represen-
lado j.or aquella cifra, mas o pns-i«-o era
maior. Os recursos disponíveis naquella
dita eram apenas de 1.31,1 contos, contra
compromissos dc 1.956 contos. O sr. Costa

(oram rcmettidns á Europa para pagamento
1Í0 comproinispos do Estado, uo seu activo,
mas não leu o passivo pira tio cenfre-ntr ve-
rificar se lia saldo -ou déficit.

]**m io dc dezembro dc m.,', 03 recur-
sos do Estado eram de 1,364 contos, c os
ccmproniisí-os i-c 2.102 cantos.

Os amigos do general Dantas eslão com-
promo-tendo a sua a 1 minis traça o, pois cm
vez de justificar as vrrd;*.u-.:ras caiiías im-
previstas do decréscimo da rc:via teimam
cm affirmar a existência dc sald.ia omlc lia
dcfjcits.

 ' ««»i---ax>»«*si--^Hg*'"'' ' ¦ "

Em Campinas
A SAGRAÇÃO EPISCOPAL DE D.

JOAQUIM MAMEDE
S. Paulo. 1- — (A. A.l — Realiza-

sc amanhã, na Cathedra! dc Campinas,
a sagração episcopal d*, d. Joaquim Ma-
med.', bispo auxiliar da mesma diocese.
Será sajrranle d. João Nery; assiston-
tes. d. 'Francisco «lc Campos Barreto,
bispo de Pelotas c d. Octaviano Chagas
Miranda, bispo d*. Pouso Alegre. Ser-
virão de paraiiyiiiiphos, os drs. Antônio
Lobo, presidente da Câmara dos Depu-
tados' e Tbcophilo Benedicto de Souza
Carvalho, lente da Faculdade dc Direi-
to, d.sta capital.

OS melhores e os mais orocurados
moveis são os que vende a Casa alar-

tins. rua da Carioca (1;: quem os exa-
minar não deixa de leval-os

-**¦*¦ «^! ? _¦""

lavada,
passava

os quin-

Moradores da rua I.npcs
cm S. Chrislovão, uma dns 11
não sente nem o cheiro dc i

"UN.KÃES" Cigarros
para zoo
valiosos

LOPES SA' * ('.

especiaes
réis. com

brindes.

Política uruguaya

UM MANIFESTO DO SU. FELICIANO
VIERA

MoiUcvldco, i^ — (A. A.l — O dr.
Feliciano Viera, pricsiii-nie riu Repu-
blica, dirigiu hontem um manifesto á
Convenção de Partido "Colorado", qtie
se reúne hoje, nesta canital. exprimiu-
do os sons propósitos «le modificar a
orientação do governo, tanto no senti-
do político como no econômico.

Esse documento foi bc-.n recebido
pela opposição, pois, vem favorecer as
aspirações populares.

Montcvideo, i- — CA. A.l — An-
nuncia-s*. que na «próxima sc.unda-íci-
ra, o ministério aprescnta-.il a sua^ rc-
nuncia collectiva, rai vista do manifes-
:o publicado prio presidente da Uc.pu-
blica, afim dc dar-lhe inteira liberdade
para reorganizar o gabinete com clc-
mentos de conciliação.

Ao iniciar-se, ao terceiro anno da
guerra, a face decisiva da luta, será
talvez útil recordar ao leitor os factos
capitães, de modo a poder, imitia re-
senha schematica, abranger todos' os
aspectos das diversas causas cm que
se vão dirimindo os destinos fuluros
Jo inundo. Embora de importância, re-
laliva, menores uns que oulros, ipdavia
a tendência do alio conimatido dos allia-
dos exerce-se no sentido de verificar a
acção de todos os exércitos, para que
conjugando os movimentos de todos,
se prestem mutuo apoio e se coarcle
ao in.migo o uso daquella liberdade e
iniciativa que lhe tem permittido ata-
car onde e quando lhe tem convindo,
obrigando o adversário a acecitar a
lula com toilas as desvantagens de uma
forçada defensiva.

Não é assim agora, conforme se de-
preheude das noticias que chegam aié
nós. Luta-se a oesle, au nascente, ao
sul, na Flandres, fia Picardia, ern Ver-
dim, nos Alpes e cm toda essa extensa
linha da frente oriental que dc Kigu
desce, ao longo dns rios ulé aos pau-
taiios do Pripet e dahi numa caprichosa
curva até á Volhinia e ás fronteiras da
Romênia,

•listes são os sectores principaes, onde
a lula assumirá de certo os seus aspe-
ctos mais graves na hora decisiva.
Comtudo, dois exércitos, sensivelmente
cguaes ile effectivo, estão frente a fren-
tc na Macedonia grega, aguardando,
para a tua últerior acção, a marcha dos
acontecimentos em outros sectores, em-
quanto turcos e russos se balem na
Ásia menor, na Armênia e nus confins
Ja Pérsia.

Todos estes sectores, apezar da .sua
importância, são apenas campos de luta
secundários. O seu valor pol.tico excede
o militar. Os exércitos dç Sarrail em
Salonica têm menos cm vista u recou-
quisla da Servia «pie assegurar, unia
posição militar que, na hera da paz, per-
milia e justifique os alliados de uma
intervenção directa no regulamento da
polilica balkánica. O abandono desse
campo por parte dos alliados,_ no seu
aspecto moral seria incompatível com
a linguagem das chancellarias quando
iinpelliam e encorajavam a resistência
da Servia. Comtudo, cn in que, mais
do que esses motivos moraes, imperam
razões quo assentam o seu fundamento
no tradicional interesse da Europa oeci-
denta! pelos problemas que ha -séculos
se vêm debatendo em volta da posse
dos estreitos. Por idênticos , motivos
se lula na Armênia c na Pérsia; mas,
seja qual fór a sua actual importância,
isso será sejn influencia na sorte final
da guerra.

Veiamos, pois, o que sc passa em
mais graduados sectores:

GUERRA DA ITÁLIA

Desde o começo, a guerra da Itália
apresentou uma grande «lifficuhlade.
dada a configuração do ¦ terreno nas
fronteiras austríacas. Em qualquer
ponto por ontle atacassem o.-, italianos
na siva fronteira, corriam o perigo de
uma offensiva de flanco do seu adver-
sario, para evitar a qual teve o gene-
ral (a.orna de estender dn Isqnzo até
no Tyrol toda a sua comprida linha «ie-
fensiva com o sensível prejuízo dc
pouco apertar pelo muito que procura-
va abarcar, como diz o rifão popular.

iPor motivos de ordem jKilitico-niili-
(ar, o alto commando decidiu-se a iu-
vestir pel. Isonzo e iniciou a sua pri-
meira offensiva cm junho ile 1915 com
os cffectivos dos i"-e 2° exércitos. A
iiisufficiciiciá dos -ffeciivos íez fra-
cassar essa primeira tentativa, contida
em «poucos dias pelos austríacos, e o
mesmo succedéii com a segunda offen-
siva que se realizou por 20 de julho.
Dessa vez os italianos icotuprclielide-
ram o scu erro lactico c procuraram
àcctttúi.ar novas forças para a tér-eir*i
offensiva qui: se realizou em jnenilos
de oirtmbro e sc liquidou com perdas
importantes sem que lograssem rom-
per a frente austraca considerável-
mente rohusiecida pelo advento do no-
vas forç.-.s apoiadas muna linha de'for-
tes de incontestável solidez.

Lutou-se ainda em novembro è'.inr-
ço «leste anuo, sem outros resultados
que a perda enorme de cerca de meio
milhão dc soldados italianos oostos fora
de combate e alguns suecessos lacticos
dcapropopeiona-os com o custo da em-
presa.

Para destruir o u-.áo cfl*e:to de tan-
tos desastres, o alto conluiando ilatia-
110 tont-U -mia offensiva pela GiuJiea-
ria e lago da Guardiã, com parciaes
bons resultados, até que foram surpre-
hendi.os pcOa offensiva austríaca que
«va-lia a Itália pelo sul do Tyrol, na
extrema esquerda dos italianos, ' 110
ponlo em que as duns linhas inimigas
qu.-isi se tocavam cm Ro\ ercto-Folgai-
ra até Lavarone,

A offensiva austríaca, longamente
preparada e bem fornecida de^ anilha-
ria dc todos os calibres iniciou os
seus suocessos no centro, entre os va-
les de Tcrragnola c Astico .e cm breve
dominavam as posições de 'Toraro, de
Maggio, de Col Santo nté ao planalto
de Selte Comutli, sendo inneficaz o es-
forço italiano para deter a marcha do
centro ,-iuílTÍac«o na imniinVne.ia de
descer ii «planície de Viconza. Porém
a marcha do centro austríaco foi pre-
indicada pelo insuecesso dos deus flan-
cos invasores, detidos cm Sugana c Zu-

gosi Torta e nessas condições os 
'11-

vnsons se persistissem na marcha cm
cunha depois de romperem a linha Ar-
siero-AsiagO, correriam o perigo de
ataques «le flanco dos defensores, mor-
mento na sua direita onde o avanço
foi muito prejudicado pelo insuecesso
de .Cogni 

"iiirrna 
que deixou o ceutro

austríaco a descoberto.
Al' possivel que sem a intervenção

oportuna «los russos na Bukovina os
austríacos tentassem no Adigc um es-
forço necessário para corrigir a impor-
feição da linha invasora. Essa ou ou-
'.ra razão obstmt a que isso se fizesse
e dentro em pouco os invasores recua-
vam o a guerra de manobra o movi-
mento foi substituída por uma luta de

posição tornada necessária pelos acon-
icoiniciitos da frente oriental ondo, de
Knlki á frontira roumona, sob a pres-
são dos soldados «le Brttssiloff as duas
alas do exerci".-) austríaco batiam «111

mirada na Bukovina c na Volhinia.
Dubno «' Luzk foram oecupadas pelos
russos. Kovel era ameaçada e na linha
da .Dniester a situação dos austro-lmn-

,.• ¦ ... ,_._:-..,.,i ^..-,-írl-l, f,
gan.s ...iiiii;." «a.'-i^'>-  r,--

O avanço nn 1 irei cessou c as «ser-
vas com que de certo se contava para
continuar o plano tão brilhantemente
iniciado foram retiradas para a frente
russa.

Eoi d'este modo que cs russos para-
lidaram a conquista austríaca 110 li-

rol como cm Mi-l concorreram, pela
invasão da Prússia oriental, para salvar

o exercito francez, batido em Charle-
roi e triuiiiphante depois no Marnc.

llalia, forçar os austríacos a suspender
a campanha em que iam gloriosamente
batendo os exércitos dc Cadorna e, sc
ra conseqüência paralisar a invasão da
frenie oriental, nem por isso o alto
conluiando se desinteressou tanto que
não enviasse Lissuigen com reforço?

«para ajudar Botluner 110 centro em
iNovo-Alexievts e procurar envolver os
russos na sua direita na Volhinia.

E' ainda cedo para precisar todos
os desastrosos effeitos dessa offensiva
russa sobre os exércitos auslriacps que,
obrigados a ceder, o .fizeram com per-
das importantes de sente e material,
mas não parece «juc esses suecessos tc-
nham preoecupado o Estado-Maior nus-
fro-allemão que, podendo atacar na li-
nha do Divina, o não fez e apenas se
tem limitado a restabelecer o conjunto
da sua linha do sul, sem se prcoecupar
dc ganhar novos terrenos. E' certo que
se affinin uma recrudescencia de adi-
vidade do general von Hindenburgo na
frente do Divina, mas pelo aspecto ge-
ral dos factos parece que os allemães
«lão a essa offensiva apenas uni valor
episódico sem influencia decisiva in
lula cuja sorte parece que não será dc-
cidiiia na linha oriental ou julgam dc
insiifficiente eííicacia a estratégia ms-
sa que cata sendo a reedição «los atui-
gos processos, renovados por um exer-
cito trabalhosamente reunido e provido
de material fornecido pelos dois gover-
nos britannico c japonez. U facio é que
se não lobriga finalidade estratégica de-
finida ^ e menos se conipreheiideria se
persistisse a inacção russa 110 resto da
linha oriental. Temível ,0 exercito rus-
so na nct;ã", a sua effictencia apouca-
sc sempre que tem de operar eslrategi-
cameute. liais do que tudo, isso con-
correu para os desastres do anno ante

O PROJECTO SOBRE O iPOS-
TO PREDIAL FRACASSARÁ...

S. Paum, io dc agosto de 1916. —
Passávamos distraidameute pela rua Di-
reita, quando ouvimos que nos chama-
vam. Era o deputado estadual _ X...
(estamos prohibidos de lhe declinar o
nome) que nos detinha.

Aquelles seus çomnientarios, sobre
o projecto Alcântara Machado, deter-
minando a transferência, para o muni-
cipio, da arrecadação do imposto pre-
dial, estão muito direitos e as suas pre-
visões muilo certas. O projecto fra-
cassará.

Tão adeanladnmentc sc sabe disso,
doutor?

Não se admire de unia coisa que
é tão sabida de toda a gente: nós, ua
Câmara ou no Senado, devemos conhe
cer, muito antecipadamente, a côr dos
nossos votos... Mas isto não vem a.
caso. O que eu quero é dizer algumas
verdades, que uão seriam bem recebi-
das, sc eu as dissesse da tribuna da
Câmara, mesmo cm pleno debate sobre o

projecto Alcântara. Disse n amigo, em
sua correspondência a que me reporto,
que o imposto predial só podia passar
para o municipio se houvesse iuipurtaii-
les e indispensáveis compensações. I-.'
isso mesmo. O seu comituniario lialeu
no ponto mais vulnerável iio problema.
O imposto predial representa uma verba
de mais de dois mil contos nnnuaes. o

que quer dizer que seria o Estado des-
fnleado dessa somma. Ura, as compeli-
saçües estatuídas no projecto não bas-
Iam para o lornar acceilnvel. De mais
a mais, era mais uma spfíiivcl fonte
de renda «pie correria o risco de estan-
car ou que iria ser empenhada, pela
cerla. O município dc S. Paulo está em
condições financeiras lastimáveis. Já o
amigo tambem ponderou, com muita jus-
tiça e opporlunidadc, que nâo tem culpa
disso o actual prefeito.

O que é certo, porém, é que houve
mu deitar íóra «le dinheiro, na adminis-
tração anterior, como não se podia inia-
ginar maior. Dahi resultou que ficas-
sem empenhadas todas as rendas muni-
cípacs. E' publico que i> municipio vai
contrair 11111 empréstimo na America do
Norte, para fazer a consolidação da sua
divida e principalmente paia eiuprehen-
der 'ou completar melhoramentos ina
diaveis". Eis a razão por «pie apparec

O ipiJBPffl 1917
A segunda discussão

rior. O scui actual exercito, por vaio-1 o projecto Alcântara Machado. O Es
roso que seja em batalha, tem multo
de improvisado c por isso c pouco du-
ciil e ínailobreiro. Comtudo, seria im-
prudente prophetizar sobre a marcha
dos acontecimentos*. As ultimas noti-
cias dão como iniciada a offensiva de
Kiivopatkiiie na direita contra as tio-
pas allemães que. ameaçam Riga e guar-
íiçccin a linho do Dwiun. Na Bukovina
os russos avançam para o sul: na Vo-
lliinia os allemães evacuam o saliente dc
Czartorisk- u recuam -um pouco para
oeste, emquamb ns russos, sob a pres-
são das tropas de I.insingcn. retroce-
dem 110 caminho dc Kovel a Ltisk.

Todas, estas opcrações.conjugadas com
os factos quo vão correndo em outros
sectores da guerra, denunciam um. con-
certo de vontades que se vinha desde
muito annunciando e com o qual se
conla paia o descnlace final da guerra.
Todavia o interesse máximo está con-
centrado nos operações realizadas e.111
volta de Verdun, que por motivos que
exporei em outra chronica é hoje o
eixo da guerra, o problema capital com
cuja resolução sc conta para a paz.

A caiiu-paiiba oriental, por grande
que peja .a sua importância, lem .apenas
valor episódico secundário. Assim o
comprehcndcm os atistro-allctuães que
se limitam a uma defensiva de maior
011 menor intensidade. A sua âttenção
está concentrada hoje em Verdun c
nessa linha de frenie Occidental onde
francezes e inglezes descspcradamenlc
lutam para acudir a Verdun, cuja si-
Inação sé torna cada «lia mais cri-
tica. •

Porque, dil-o-ci em ullerior estudo
critico da guerra.

Agosto de irjtG.
J. i)'Azi:vi:no Castem.0 Branco.

¦ai » em » _¦

lado, porém, não está disposto a abrir
mão do imposto predial, porque tanilien.
a sua situação financeira não é folgada.
Ouasi posso affirmar que se confirma.
rão os seus -nrognoslicos,..

Aliás repetidos poruma folha lo-
cal, na sua edição (le hoje...

lí' verdade, vi a nota. HcputO-a de
magnifica fonte, pois Interpreta perfei-j-concluiu seu discurso
tamente o pensamento do governo. O
argumento de que os municípios do in-
terior arrecadam o imposto predial não
é dos mais valiosos. Os municípios do
interior fazem, a cxpeusns _ próprias,
muita coisa que na capital é omts do
Estado... embora para gozo do muni-1 sas finanças,
cipio. Repilo-lhe que o projecto fracas-
sara. Abafam-no, ou será derrotado na
discussão. Eu, pelo menos, voto con-
tra... — C.

-mi » eo ««-*¦"
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DO EXERCITO

do projecto na
Câmara

montem, nn ordem do dia da sessão
da Câmara, verificada, pela lista da

porta, a falta de numero para as vo-
tações constantes do avulso respectivo,
foi annunciada a continuação, da ;*
discussão do projecto dos orçamentos,
para o futuro exercício financeiro.

O sr. K. de Britto, que se achava in-
seripto, oecupou a tribuna, procurando
defender o funccionalismo publico, for-
mulaivdo, por outra parte, aceusações
foiiuaes contra aquelles que, não sen-
do, na boa significação da palavra,
funecionarios públicos, vivem, entre-
tanto, sentados á mesa do orçamento,
auferindo disso, todos os resultados,
sem a mínima vantagem para o Es-
tado, que vive positivamente escorcha-
do por esses parasitas de nova espe-
cie. Após varias considerações nesse
sentido, o orador -appellou para -que o
governo da l-.-publí:;*. limpasse o or-
çaniento dos funecionarios incapazes,
desidiosos e incompetentes, fazendo,
dcsCarte, uma economia, 

' 
que poderia

ser aproveitada em beneficio dos ver-
dadeiros servidores do Estado, dimi-
miind»-sc-l!ies o imposto sobre os re-
speclivos vencimentos.

O sr. Alberto Maranhão, que discur-
sou em seguida, explicou, detalhada-
mente, a coincidência do pensamento
do senador Lyra Tavares, que quali-
ficou de ponderado e patriótico, com
a emenda que o orador apresentara _ ao
orçamento da receita, criando o im-
posto addicional de 10 °|". O orador
não ignorava dever ser considerado
como uni mal esse augmenlo de im-
posto, mas se cingia ao proloquio que
resa .entre os males ser preferível o
menor.

Era verdade que o iliustrado relator
da receita, na Câmara, encontrou em
sua emenda os defeitos da gcncralida-
de e simplicidade. Achava, porém, o
orador que ua situação actual «pior a
simplicidade, quer a generalidade, appa-
recem como duas grandes vantagens
em matéria fiscal. Tanto era vcrda.ei-
ra a aiffirmativa do orador, que a
própria comiiiissão de Finanças ao ela-
liorar seu projecto sobro o augmenlo
da quota ouro, não viu qttc ^ sobre o
mesmo acuavam, e com mais rigor,
aquelles mesmos defeitos,

Foi fazendo uma série de conside-
rações s«>lire a cobrança do imposto
nddiceional proposto, «pie o orador

sem se esquecer,
todavia, dc repetir que não deixava de
considerar como um mal, qualquer
creação de novos impostos, porquanto
110 seu intimo modo «le si-ntir era fa-
voravel tão somente á emissão «te pa-
pcl-mocda, o supremo remédio de nos-

uma vez que semelhante
medida fosse decretada sob a condição
de ser o papel nine.Ia eiinttido las-
(reado com o conhecimento dc cargas
de mercadorias exportadas, o que, na

phrase do orador, eqüivalia á garantia
ouro.
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PARA A PRIMEIRA COMMU-
NHAO

Roupas para meninos, sortimento
completo e variado
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A propósito da morte (lo (ciionto
Tostes

•O general Muller de Campos, dire-
ctor de engenharia, baixou hontem o
seguinte boletim, a propósito da morte
do 1" tenente Marciano Tostes:

"O sr. general commandante da 2'
região militar se dignou endereçar-me
a seguinte communicação lelcgrnphicii:
'¦Pezaroso vos conimiinico haver fallc-
cido, ás 11 horas de hoje, o 1" tenente
de engenharia Marciano Tostes, chefe
interino «lo Serviço de Engenharia do
meu quartel-general, assumindo a chefia
interina o 1" tenente Justino Ribeiro
Franco. Saudações. -- General Joaquim
Ignacio."

Esla directoria, peznrosamonte sur-
preliendida com a infausta noticia, dei-
xa aqui consignado o seu .cnjáinenlo
pelo rude golpe que

CORREDORES DA CÂMARA
 Sabes ? Vim agora mesmo dn Senado

e lá deixei o Bulhões a defender com ardor
as ídéas do Ministro da Vazcnilfi.

O Bulhões sempre foi assim: ardoroso
na defesa «lc Iodas as suas idéas.

* * *
O Sr. Tolenlino:

Kstou radiante cmn a queda dc Sta-
nislâu.

O Sr. Dunslicci
13 eu com a do Iistanislúo,., Zn1>:illos,

que caiu ua armadilha do Ruy.

* * *
Apezar dc todo o nosso empenho, foi-

nos impossível descobrir até agora o pa-
rude golpe qtte_ acaba «te sof frer I rndciro do Deputado Gustavo Barroso, quo

a arma dc engenharia perdendo para ]
sempre um dns seus dignos offieiaes

SEByiOO M1L1T.YH

Voluntários cspcciitcs
O candidato a voluntário para mano-

¦bras deverá antes da época das «lilás
manobras iKjircscntar-se ao quartel-ge-
neral da res ão e inscrever seu nome
no livro ali existente para taes de.la-
rações, que constarão do anno do nasci-
mento, filiação, naturalidade, residen-
cia, estado c profissão.

Se fór de menor edade deve apre-
sentar permissão dc seu pae ou tutor
ou fazer-se acompanhar destes, qtte no
livro de declaração consignarão «1 re-
spectiva permissão,

O voluntário «le manobras deve estar
habilitado na instrucção de recruta da
arma dc infanteria,

A prova dessa habilitação será pura-
mente pratica e prestada coiijtintaiueii-
tc por todos os candidatos, perante
uma còmniissão de _ offieiaes. noinc.i-
dos pelo eomniar.ílaiiie da região c cm
dia e logarcs previamente designados,
e versará soluv o ipi-ogratnn.a senino
na «instrucção de recruta dos gyiuiia-
sios,

Esse exame cffcctuar-se-á de 20 a
.30 dias antes da data fixada para o \
inicio das manobras, de modo a habili-
tar a autoridade a fazer o abatimento
dos voluntários especiaes dos contin-
gentes a sortear.

Os coiiiiiiaiidaulcs dos corpos de in-
fanteria pcriuittirãq aos candidatos
freqüentarem a instrucção de recruta
afim de se prepararem para os exa-
mes.

O voluntário de manobras servirá
íres mezes c ao ser oxcluidu rcceíierá
uma caderneta de classe.

'Esses voluntários de manobras são
dispensados da incorporação quando
sorteados.
- ' <—-7i -fci <__> <M_P——

subalternos
O tenente Tostes vinha dc ha muito

exercendo interinamente, com jirofi-
ri.-ncia e critério, o cargo de chefe do
Serviço de Engenharia da 2' região jiniliiar. cm cujo posto veiu surprehcii-
del-o a morte, com profunda magna de|
todos quantos o conheceram um offi-!
ciai digno por todos os lindos."

O imposto predial
O PRF.EEITO RF.COMMKNDA OUF. SE

EVITEM ACGRAVAÇüES INJUS-
TIFJCAVEIS

Em vista das numerosas reclamações
que «lhe tem -sklo dirigidas, com refe-
reucia ao lançamento do imposto pre-
dial, resolveu o preferir, rccommeixdar
mui particularmente ao director geral
da iFazenda que providencie 110 sentido
de evitar aggravações injustificáveis 110
momento de crise e difficuhladcs gcracs
quo «atravessamos, cumprindo aos lan-
çadores tão somente investigar antigas
irregularidades _ e abusos inveterados
para serem devi-damento corrigidos,

_¦ o — m —i

ninguém vê ha muito tempo.
Um collcRa dc hancada do joven repre-

scntanlc «l.i terra da jandaia comparava
liontem csáo dcsiippiircciineulo a um eclipse
1I0 sol...

—a o ¦__> < c" 

Dos moveis da

Red-Sfâr-
toda a gente fala &.m!
Pagamento a credito,

G, Dias 71-liruguayana 82

*5jJ, 
SíWí.1 contra os carrapatos

SAHf-dl. „d0_ vende-se na 11
no

«io Ouvidor,

DR. RF.GO MONTEIRO. Mols. das se-
nliorns c dos o.Iios. ; de Setembro Si.

(478o S) 11
—. —«ts-C «<S>*>tP*i

O DIA DO PRESIDEKiE
O presidente da Republica recebeu

hontem. á tarde, em audiência especial,
o dr. José Carrasco, ministro da Bo-
livia. Serviu Jc intro.luctor o capitão
tenente Alvim Pessoa, que o acompa-
.liou ao salão da Capella, onde o pre-
sidente o aguardava, em companhia de
seu secretario. O ministro da Bolívia
ahi eni.in agradeceu as felicitações que
lhe dirigira s. ex. v^''1 d.va annivcr-
saria da independência daquelle paiz,
depois do que se retirou.

O chefe do Estado recebeu, ainda, o
ministro da Fazenda c o deputado
Antônio Carlos, leader da maioria na
Câmara, tendo com elles conferência-
do soílrc assumptos attincntes aos or-
çameiitos cm discussão na Câmara.

A' noite, s. cx., akompanhado de
seu secretario c do chefe de sua casa
militar, assistiu ã sessão solenne com
que *a Escola «le Bellas «\ric; çomr.ie-
morou o centenário da instituição do
ensino dus bellas artes no Brasil.

Glbbs. i 11 ¦
_ 1 c z. —

Tclenlio-o Slt-i, Centrnl. — Run
S.intn Luzia 202

— PAULO PASSOS ti C. —

POIjTDICA llUT.rAYA

A prnnilo r-oivvenrão dos
"colorados"

Montevidôo, ic (A. A.) — Como es-
tava annunciado, realizou-se hoje a
grande convenção do partido 

"colora-

do*', afim dc tomar varias deliberações
sobre o actual momento politico por que
atravessa o paiz.

Udo o Man festo que o «Ir. Feliciano
Viera, presidente da Republica, remet-
teu, em que manifestava o desejo de
modificar a orientação politica do go-
verno. passou-se a Iratar do assumpto.
falando vários oradores.

Os trabalhos terminaram cora a Con-
venção acceitando a renunra apresen-
tada pelo sr. Battle y Ordofiez á ter-
ceira presidência da Republica c votar.-
do unia moção dc confiança ao governo
do dr. Feliciano Viera.

A n.iva orientação polilica reflectin
« coin optimismo na Bolsa.

A GUERRA X.V iPUEXTF. ORIEXTAI.

E' naltural que o alto commando^ ai-
lenião, ao iniciar a campanha dj Tirol,
calculassu que os russo., .derrotados na
campanha do anno antecedente, sem
offieiaes. seni artilharia, não estives-
sem em condições de renovar um gran-
dc o sobretudo atinado esforço.

E' possivel mesmo que ignorasse que
inglezes e japonezes se haviam con-
certado para lhes fornecer iodo o ma-
tcrial «le q-.tc carecessem^ e nor ventura
para lhes enviarem offieiaes dc eom-
petencia especial «para o serviço dos-
novos instrumentos de guerra. Como
quer que fosse o facto c que nos pri-
meii-os dias dc junho se .pronunciava
uma impetuosa offensiva russa contra
os austríacos da extrema direita da
frente oriental, cujos exércitos eram,
nn r.ua quasi totalidade compostos de
velhos elementos territoriacs, incapazes
pelo numero e qualidade de resistir és
innssas impetuosas do general Br.isi-
loff. Se a transcendência do exito rus-
so na Volhinia. na Gallicia, nn P.uko-
viria, não correspondeu ao que nos con-
lar.-.m ns partes offieiaes. pois que no
centro o exercito da conde de E.ithmer
se manteve
esquerdo na Volhinia que teve de aban-
donar Luzk e Dubono e do recito da
extrema direita na Bukovina para traz
de Czernovitz, não c menos cerío_ que
esta offensiva russa teve como primei-
ra conseqticncia pçnaliâar a invasão da

As operações no Contestado
1\F0.»!.UT;F,S OPPICIABS 1>0

MIXISTUmO DA GUERRA
Xa hora do expediente, Iiontem, da

sessão da Câmara, foi lido o seguinte
offcio do titular da «pasta da Guerra,
pres! ando informações referentes ás
operações militares no Contestado:

"Actualmente só está funccionnndo
nesta auditoria o conselho de ffuerra a
que responde o ::" sargento Brasiliano
Justino de Souza, aceusado de ter sub
trablo. na cidade de Porto da União
da Victor 

'a, 
animaes pcrtcticonles ao

governo e que estavam sob a sua
guarda.

DeSUU tj.iv í-j.V-ev*.ii\- :ii ii"~ « i'i-"l uc.ut.S
<le guerra 110 Contestado, nté hoje, nc-
nliuji) official "intendente'' respondeu
a conselho dc guerra, sc-ntlo que por
crime dc peculato foram julgados nes-
Ia auditoria cs tenentes Benedicto de
Assis Corrêa e Lui:: Aníon o Ferreira
Souto, oifficia-cs "combatentes", 

que.
tendo vindo do interior dos Estados
de Santa Caljiarina c Paraná «receber
dinheiro na Delegacia Fiscal deste Es-
tado. para pagamento a oííicncs c
praças, extraviaram, o primeiro cm
parte, c o segundo "in loliui!", as im-
fiontancias recebidas naquella reparti-
cão. Curityl.a. 19 de julho de 1916. —
Emiliauo Remetia, auditor de guerra.
Em timpo: vae reuifr-se o conselho (lc
pnerra a que resnonde o major era-
duado Salvador fle Aguiar Catãldi,
cujo «|iroccsso aeaba de ser devovido
pelo Supremo Tribunal Militar, que
não rccoríheceu como incompetente o
íóro militar, «pie '.e.n dc j::-j„-ar aquelle
official."' ' -r.»«?-a>o-ai* —..

Xa vida tenha pnr lomiua

NA CÂMARA
A sessão de hontem,

em resumo
Sob a presidência do .sr. Astolpho

Dutra, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro e Juvenal Lainar.ine, foi hon-
lein aberta a sessão da Câmara, com a
presença dc 70 deputados.

A neta da sessão anterior foi appro-
vada, sem observações.

O expediente lido constou, entre nu-
t.rr.s coisas, do uni officio do Ministério
da Guerra, com informações acerca _as
operações militares 110 Contestado.

A bom do expediente foi toda ella
occi:,p-i Ia por um só orador, que pro-
curou defender a direcção do sr. P.
Frontin na 'Estrada «te «Ferro Central
do Brasil, aceusando o sr. Arrojado
Lisboa.

iFinda n hora do expediente e passán-
do-se á ordem do dia. a lista da poria
aceusava a presença de 105 deputados.
Annunciada a continuação da discussão
do «projeclo orçamentário, ocetiparam a
tribuna os srs. IF. de Brito e Alberto
Maranhão.

Esgotado o tempo destinado á pri-
meira parte da ordem do dia, entrou etn
discussão o parecer da commissão de
Finanças, sobre as emendas offerecidas
ao parecer da commissão de Constitui-
ção e Justiça, relativo ao caso do Es-
piriío 

'Santo.
«D sr. Dcockcio Borges oecupou a

tribuna, tratando do assumpto, alé ás
f, horas da tarde, quando foi a sessão
levanta-la.

-«rS(-<^-tS»-^Ktn*"
KOR.M1C1DA PASOHOAL — O

aiaior amigo da lavoura; .encontra-st
t-i.i todas as casas dc primeira ordem
testa capital c de todos os Estados.

-—apa

Pela Alfândega

Os processos encontrados em
cima da um armário

O inspector da Alfândega determinou,
hontem, que fossem entregues á commis--
sfiu de Tarifa» para que sejam informados,
os -processos encontrados por obra do acaso,
conforme noticiámos hontem, sobre um or-
mario na sala daquell-i còmniissão.

São os seguintes os processos de recur-
soi encontrado! :

De Sebastião I.obti S Filhos, interposta
da «lecisão «h Alfândega de Paranaguá, em
16 de jullio dc 1911; de -"mesto Heck _C,
da delegacia fiscal do Santa Catharina, em
21 de janeiro de 191.1; de A. M. Fer-
rtira. da iiuilte que llie foi imposta pela
Alfândega do Pará, cm 20 dc julho de
1012; -ile diversas questões da delegacia
fiscal de Alagoas, cm 1 dc fevereiro dc
l!)ie; de Sebastião I.obo & C, da de'c-
Kacla fiscal do Paraní», em o de agosto
de lom; do varias questões. «Ia Alfândega
dc M,-*.í*c*Íó, cm 27 de dezembro dc 1-312;
.-le Álvaro- Carvalho & C, da Alfândega
ílo Pernambuco, em 1-1 de junho de 191^;
da C. Xaeii.nal de Tecidos de Jota, da
delegacia fiseal de S. r.iulo, em janeiro
de 1912; ex*officio da Alfândega do Pará.
em sa «lc iullio de 1913! da Companhia
Industrial Eslrada «le I:crro ilu Espirita
Santo, em 2 ode#maio <le I9M»- da Société
(.omincrca Urésilicnne, da dcíegact af iscai
de S. Paulo, em 13 Aa junho de 1913I
dc «Lisboa S: C, «Ia íAlfandçea dc Santns.
cm "í dc junho d_ 1913! de Carrarcsi í: C,
de Santos, tambem cm 11 dc abril de 1912;
ex-officio da dc'cgacla fiscal t dc Alagoas,
cm 191.1: de Uerrcri & 1-arÍnlia, da Al-
fandega do Rio Grande do Sul, cm 1,1 de
março dc 1914; de Lerremer Bülow „ C,
da Alfândega de Santo.-, em 20 dc julho
do 191.! dc Conrado Cabral & C, do
Ciará, cm 2 de maio de 1914! dc Salva-
«lor Mes;uiita & C, da Aliandega «i.-. Pará,

I cm .1 dc outubro de 19:3: dc Mello So*
1 brinho di Alfândega dc Santos, cm 29
j dc julho de 191-t c «cx»of*ficio d;i Alfan*
\ dega *de Alagoas em 12 de setembro dc

1914 c cx-officio de Paranaguá dc 1 de

CARNES VERDES
MATADOURO DR SANTA CRUÍ

— Foram abatidos honteni:
.76 rezes, 2S2 porcos, A7 carneiros e

49 vitellas.
.Marchantes: Cândido E. de Mello,

60 r. e 40 p. ; Durisch _ C„ 31 r, e
15 «p.; Lima & Filhos, 40 p. j Frnii.
cisco V. Goulart, 66 p. e 13 v. ;
meiila dc Abreu, 60 r. ; Oliveira
mãos „ C., "i p,, 2 c, c .1 v. ; Cas
_ C, 15 r. ; C. dos Retaihistas, 17
Porlinlio &• C. 37 r. ; Edgard de A
vedo, 45 r, ; Norberto Hcrt, 7 1. ;
nandes & Marcondes, -2a p. ; Au
M. da Moita, 59 r., 45 c. e o v.

Foram abatidos ao todo: 70S rezes,
311 porcos, 4S carneiros e 5-' vitellas.

Foram rejeitados: 17 1(4 5^ r., ií
p.. 1 c. c 3 i|8 v.

Venderam-se: 76 3J4 r. e 11 p.
O total do "stock é de 2.712 r.
PRlGOltlli-GOS — Caldeira _ i'.-

lhos abateram honteni, para exportação.
437 rezes.

ENTREPOSTO DB S. DIOGO —
Vigoraram os seguintes preços:

lloviuo ?6oo a tffi.p:
Carneiro .... iíóoo e 1SS..0
Forco iÇ-i.lo a l$700
\'i' ello-.  ?(ioo a $800as SSiilH

Reunião da do Código de
Águas

Sob a prcsideiK-ia do sr. Álvaro l"»
telho e com a presença dns srs. M. de
Figueiredo, Ildcfonso Pinto, \'crissinto
dc Mello e Alberto Sarmento, esteve
liontem reunida a commissão Especial
do Código das Águas.

'Dejiois de varias opiniões e troca «ie
impressões, a còmniissão assentou «|.ie

pudessem ser feitos relatórios parciaes
verbaes Ja niatuia <)i«e lhe servia de
objectivo, sendo designado o sr. Alber-
to .Sarmento para relatar a parte do
Código já estudada pela própria com-
missão. A' reunião de honteni compa
receram os srs. Miguel -Calmou c Al*
fredo Valladão.

A coiuniissão «une-se, novamente.
sabbado vindouro.

eo-ssirriiiOÃo i" justiça
Sob .a presidência do sr. Cunha Mi-

ehado. esteve egualmente reunida .1
commissão de Constituição c Justiça.
Nessa reunião, u sr. Gonçalves Maia
leu o sui parecer, que foi unanime-
mente assignado, favorável ao pvojcc n,
truc cria o Conselho Supremo da 1>«-
íesa Nacional.

O sr. José Gonçalves aprcsenioit
lambem parecer sobre o pedido de re-

(evacuo dc prescripção para rccebimeit-
to de montepio de d. Anua Carolina
Mariz c outros.

U mesmo deputado apresentou pare-
cer relativo a.o pagamento .«• honora-
rios médicos, (|iie deveriam ser fixado-
Desse nnrecer pediu vista o sr. M. tic
Figueiredo,

MARINHA M GÜBltRA

Reuniu-se lambem hontem a ci">
missão de Marinha e 'iucrra, presidi-
da pelo sr. Alberto de Abr««u.

O sr. IJdeíonso Pinlo apresentou
dois pareceres: um, sobre as emenda!
do Senado ao projeclo relativo á nio-
bilização da Guarda Nacional e o sc-
gundo, favorável, sobre o requerimento
em «|ue Julio Jost; da da Silva, _" te-
minto graduado, enfermeiro-mór do
Hospital Centrnl do Exercito, pede para
ser equiparado a pa.trão-mór da Ar-
.nada, na conformidade da lei a.-fjo,
ile 13 de dezembro de 1010, e decere-
to 8.647, de 31 de março dc 1911.

Do primeiro desses .pareceres pediu
vista o sr. Mario Hermes.

¦ao *m> «a» Bw— —'

A VIDA COXTIXENTAI.

O novo governo do Paraguay
Assumpção, 12 — (A. A.) —Ficou

organizado definitivamente o ministério
«pie governará com o novo presidente
dr. Manoel Franco, e cuja constituição
i a seguinte:

Interior, Luiz Rinrt; Guerra. Emes-
lo Velasqucz; Relações Exteriores, Ma-
nocl Condia; Fazenda, Eligio Ayala;
Justiça, Felix Paiva.

Montcvideo, 12 — (A. A.) — O pa-
verno lelegraphou ao ministro iiruguayo
em Assumpção, encarregnndo-o dc re-
«preseiilal-o na cerimonia da posse do
dr. ..Manoel Franco, presidente «ieilo
da Republica.

Assumpção, 32 — (\. A.) — CIic-
gou a esia capital a embaixada espe-
ciai, que vem representar o governo da
Republica Argentina no neto da posse
do novo presidente da Republica, dr.
Manoel Franco.

A embaixada especial argentina, que
é Chefiada pelo vice-almirante Barilarl,
tendo como conselheiro da embaixada o
dr. Attilio Barilavi, secretario o dr.
Eduardo Raccbo c addido naval o ca-
pilão" dc fragata Alfredo Deprado, foi
recebida pelo representante do governo
e outras autoridades c por grande
massa de povo, que lhe fez uma calo-
rosa ovação.

..-uno em Ma*
Dfi. ALBEKTO DO REGO. LOPF.S —

Do^ Hospital da Misericórdia. Vias uri*
nanas, operações cm geral.
DR. APRTGIO DO. REGO LOPES —

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

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, profí da Faculdade de Medicina,
Consultório: rua Sete dc Setembro n. 99-

(A Kio»-
« ¦ mWg_l.t1tpmtg)fmm-\mmPmm.

Pagamento de addidos
Para pagamento de addidos do Mi-

nisterio da Agricultura, nos mezes dc
abril a junho do corrente anno, a Dire-
ctoria da Despesa Publica concedeu os
seguintes créditos, sendo «por telcgram-
raa aos Estados longínquos, ás Delega-
cias lusenes dc;

Amazonas, 2:530$; Pará, 750?; Ma-
r.inhão, 2:400$; Piauhy, 750$; Ceará.
730$'; Rio Grande do Norlc, 1 :.-oo$;
Parahyba, 7:150?; Pernambuco, 1:650$;
Alagoas, 1:650?; Sergipe, 450$; Bahia,
1:650$; São Paulo, 4:200$; Paraná,
4:500$; Santa Catharina, 3:300$; Rio
Grande do Sul, 2:550?; Minas Geraes,
.:( ' *'

Matto Grosso, 750?0oo.

I julho do 101J ¦
-' ¦--- i-f-l ¦_' JE>--->-«gt*•-——'¦

I Movei.

Belicr sóinnito IRACEMA.
'A DEFESA NACIONAL"

Acaba de sair o numero dc r.gosio
da .-) defesa nacional, revista de as- jsumptos militares, publicada sob a di-
recção de um grupo de offieiaes do
nosso Exercito.

Em urn bem lançado editorial, A De.
fesa Nacional discute a nossa posição I
em face dn guerra européa, mostrando ;
como o Brasil nâo deve perder de |
vista os seus interesses nacionaes nem
esquecer a sua situação como potência
sul-americana,

Além desse artigo, ha n notar no
apesar da flexão do flanco ] corrente numero da interessante revista

militar, vários trabalhos sobre assum-
ptos technicos, que dão uma idéa do
carinho e cnthusiasmo com que os of-
ficiaes do nosso Exercito estão se cou-
sagrando ao estudo da sua nchrc pro-
fissão. k

NA PRAIA VERMELHA

Um leilão de réproduetores
Uealizoiuse hontem, nas lulas do Mini*?-

terio da Agricultura, mais um importante
_c*l".o de animaes dc raça, produetos da
Fazenda An Santa Moniea.

l:oi o seguinte o resultado do lci.no t ^
Animaes vendidos 1 1 potro mestiço,

"Pcrcheron''. comprado por Gabriel de An-
«inicie, por 520$; 1 r-alro mestiço, "Per-
clicron", comprado i>or > l;on'cca Machado,
ror íqo$; t touro "Sinientlial". comprado
pelo 3r. -Hiheiro Junqueira, por i:o,;ojoon;
1 louro "Suisso". 11. 311, comprado pelo
dr. .Vl.erto Junqueira, por i:ooo$ooo; i
touro "Suisso", n. 312, comprado pelo sr,
í.íitc Guiiuarfic?, pela quantia de i:n.;ní;

1 tourtto "Uircíürd", n. u.y comprado
para Nova Friburgo, pela quantia de
1:510$; 1 tourito "llereford", n. 23Í. com-
iprado -para Nova Priburgo, por 2:000$! 1
tourito "Normando", n. 107, comprado pelo
sr. Amonio Vcrnaiulcs Ribeiro, peta «iuan-
tia de 500$; 1 touro "'Normando , n. 108,
comprado pelo ^r, Tuseclino Harbosa, por
1:350$; 2 totiritog "Pollcd AnifU3", n. 833, I
comprado pelo sr. Custodio Gonçalves Tu* j«ior por nojoSooo; t tourito "Pollcd An- I
c^l--;*,. n. r_o, .pelo sr. Antônio Fernandes ',
Ribeiro, pela quantia àa *?oo$noo; 1 touro j" Normando", n. 233. pelo dr. Tuseclino
Harbosa, por 64o$ooo; 1 touro "H-ereford",
n. 313, pelo sr. Custodio Gonçalves )u-
mior, pcla ouantia de 2:200$: 1 tourito "rol-
led Anjjus", }f- 243 pelo sr. Antônio M"i-
cuel Azevedo Silva, pela quantia de 430$; |
1 tourito "Pollod Angus", comprado pelo
sr. Antônio MÍrucI Azevedo Silva, pela
quantia de <Jio$ooo.

O ministro da Agricultura, dc volta da
visita au* hontem fc» em companhia do
presidente do Estado do Rio, ao estabeleci-
mento agricola do3 srs. Setiin & C., este-
ve hontem no «eu Ministério, examinando o
gailo da F.i7enda de .Santa Monlca pouco
ar.tci vendido em hasta pitb'ic_.

\0 Só podo vender em con-
i 1 «lições vantajosas a firma

TjKAXDRO MARTINS & C,
rua do Ouvidor o.i. e 05 c nos arti-
gos armazéns, r. «les Ourives 39-43.

NOTICIAS DE ALAGOAS

dl-
dc
dc
da

Maceió, 1* (A, A.) — O jui;" dc
rcilo da 1° vara concedeu a ordem"híibeas-corpus", impetrada a favor
Arthur Moreira, preso á requisição
policia de Pernambuco.

Maceió, 12 (A. A.) — O preto*
convocou, extraordinariamente, o Conse-
lho Municipal, para resolver sobre as.
sumptos dc desapropriações.

Maceió, 12 (A. A.) — O governador
do Estado exonerou o sr. Manoel 1'irmo
do •cargo de administrador de Rendas de
Água Branca, nomeando, para substl-
tuil-o. o sr. Antônio Villar.

Tambem foram nomeados pelo gover.
nador do Estado, os juizes substitutos
do municipio de Triumpho.

SO' NA CASA PORTÜGUESB .TOÍ:
Rua Assembléa, 40 — é rjue se en-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo 3SS00.

«« -i.i-.-i_i*- n-*tr~*__^_t -*_¦-__¦

OS ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS

A Centrnl fez entrega Ce vários
carros

O dr. Lysanias Cerqueira Leite, in-
spector do movimento da Central do
Brasil, entregou á Empresa de Arma-
zens Frigoríficos do Cáes do Porto
nove carros adaptados ao serviço de
congelação, que vão ser empregados no
transporte de carnes congeladas dos
armazéns daquella empresa para o cáes.

Ordem Scientifica do Brasil
Xo dia 5 do corrente reaiizaram inaii

uma reunião 03 membros fundadores
desta novel instituição, que se propôs
crear e .manter na nossa cidade eses-
las primarias gratuitas.

Depois de amplamente discutida a
ordem do dia que constava do: appiv-
vaçãlo dos cslciltit-s, lelcição da cure;
ctoria c nomeação das commissões. foi
empossada a primeira administração
composta dos seguintes srs. : Preside
te, dr. l.uiz de Carvalho c MelhK 1"
vice-presidente, dr. Vicente _ Lib«
de Albuquerque; 2" vice-presidente. '¦'¦¦¦

rao de Peixoto .erra: 1" .ccretai
dr. Antônio «Ferrão Castello Hranc
Fiilio; 2o secretario, Joaijuim fctu
Cardoso ÜouiTio; orador, dr. 7.x
le Pinho; iu .thcsourüiro, Vúcenti
ionc; 2" tliesourciro, 'Francisco

i Silva 'Silio..; bibliotliccario, dr.
i Martin?. Conrmissãri de investi-

Dr. Alipio Leal, Basilio Padula.
tão Antônio Peixoto Serra. Commi-
de ."inanças: Manoel Joaquim Fenv
des. Antônio Cincllí e Henrique l
(leu. Commissão «scienttifica: dr.
gusto Ccsar de Freitas, professor 1
.lorgo Vidal. dr. João Edmundo ce '
veira Gondim, pe. Arthur «César da !

cha, e dr. José «Carlos Duarte.
Depois de fclioiia-.los pelos presen

os directores e diversos .membros •
commissõcis foi, pelo presidente, «
vocada a primeira sessão do con
geral, ipara o dia 17 do corrente,
horas da noite, na s«idc provis.ir
raa da Quitanda 11. 51. 1" anda

cap

s S

VM.-V SÕESA DE SAXfü li

Um solilndo ú qiinsi ílejíollnil"

|.i'0|iiio qunrtcl
Houve liontem, pela manhã, no

do quartel do 3'' de infanteria,
largo do Moura, rima dolorosa
de sangue de que foi protagon:--
soldado Gur.icrcindo Fernandes.
já «não via coni bons olhos o l-

lega Manoel MeMiindcs de Oli".
que discutia, muilo cedo. por coisa
somenos i.u-.portaiicia, num grupe
que faziam parle.

Gumcr.indo offcndeu com pa -

n*

o sou co!«>ega, ndo este.
Jo Guincrcindo sacou dc uma n
c sem fiue os outros ipudesscm t»
vibrou-lhe um «pr-fiiudo golpe 110
coco. •

Desarmado, foi elle preso o reco
do á solitária, emquanto a sua vicl:
receb:a soecorros da Assistência c vtn

grave estado era removido para o Hos-

pitai Central do Exercito,

,'hi-

'iAt.. -__t__.-^*-*™-Í.-.
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Camisas tricot
com co-larii-ho

3$loo

CAMISAS
oor lisa
3$5oo

LENÇOS
brancos e cores

A começar i|4dz.9oo

CRETONE
paralençoes e fronhas

Metro l$49o
Cortinados
imitação filo
19$9oo

E 0 PROJECTO DÜNSREE

CAMISAS
peito ..íousselino

2$9oo

CAMISAS
Tusüor

3$5oo

CAMISAS
Zephir inglez

8$0oo

Ceroulas
zephir

Tres 7$9oo

Ceroulas
eretone

Tres 6$0oo

Cintos couro
Americano

l$3oo,l$8oo
Lençoes

cretono
2$9oo

Vestidinbos
JAPONEZKS

Desde 3$8oo

rn

Gravatas
cores preias e brancas

A começar de 5oo

Fronhas
eretone

A começar l$4oo

! Ceroulas
I cretòíiè cos bon.ndó \
í Tres 9f Soo

Ligas Chicago
par Soo

TIGER 8oo

Colchas
branens e coros

ti rt-r_ gorros e chaf
A GODieÇAr O$y00|i--ios, etc, etc.

Terninhos
grande variedade
Desde 2$4oo

i
Camisinhas, calei-

! nhas, sainhas, caini-
; solinhas. louvados,
gorros e chapeusi-

Üm caso complicado

0 Euclydes existia
mesmo

Manoel 
".asneira Jc Oliveira Junior

f„i aceusado como incurso nas penas
Oo crime ile estelliounto, por ter reti-
rado fraudulentamente da Caixa Eco-
nomica n importância d <**in_.nno, ser-
vindo-sc dc um alvura dn jul- ua 2

pretoria eivei. .
Processado, no juízo federal, por dc-

nuncia do procurador criminal da Re-
publica, foi condcninado a dois annos
c s'eis mezes de prisão ctíHi.Iiir e multa
dr ia i|3 "Io sobre o valor da quantia
retirada,

Recorrendo para o Supremo 1 nbtt-
nal Federal, foi a sentença confirmada.

E-mbargou o accórdão e lionlcm, por
seu advogado, demonstrou ao tribunal
que fura condcíivnádo como sendo Eu*
clydos Francisco do Nascimento, nome
este il'.ie, nllegou a denuncia, se serviu
clle para evantar o dinheiro.

Pode aflfirmar, entretanto, que Eu-
clydos exlsle; não é um nome fan-
t.TPP.ico como declara a sentença^

11 réo foi condemiiado por simpíes
indicies, polo facio de ter clle abonado
a firma dc Euclydes, Xão lia prova
da autoria,

invoca o* sentimentos piedosos dos
ministros liara um infeliz que já sc
adia preso lia in mezes, tendo mulher
e filho* na miséria, quasi a morrer de
fome

Entende qik\ quando muito, o réo
poderá responder como ciuupl cidade,
por ler e!.. aceusado a penhora em
audiência, penhora essa que foi a cau-
;a do levantamento do dinheiro,

Afinal, colhidos os votos, o ministro
relator mantinha a sentença.

S. ex. entende que a attenitanlc do
exemplar comportamento anterior não
-,",. ds simples serviços prestados á so-
eedade, como allega o onvbargante,
para :i reducção da pena ao mínimo;
os revisores, ministros Oouofrcdo e
Camito Saraiva, recebiam os embargos
par areduzir a pena ao mínimo, á vista
da prova dos bons serviços prestados
,i sociedade 'Pelo réo.

Os demais ministros votaram com os
dois revisores. Assim, foi reduzida a
_!"iu ii posto eni liberdade, visto já
!•!-- cumprido. _ 

Todas aTNoivas <ts. 
co_ePS

* enxovaes no PALÁCIO DAS NOI-
VAS, i i.i Uruguayana n. 83 — Rio —
Peçam catálogos—-a t-m-tm
fUK\'OS UM

O "Russo dn Mão Certa"
foi p.oso"Russo da Mão Certa", é o vulgo do

desordeiro Carlos Adão Redor, muito
conhecido da policia e chefe Jc um
bundo, que opera, 110 Estacio, assaltai-
do casas dc comniercio c amedrontati-
do toda gente.

A policia o prendeu hontem c vac
processal-o por vadiagem.

Costumes Tailleurs de
Tecido de lã, cores e modelos

modernos, bem confeccionados c sob
medida 138$

NA CASA COLOMBO

CKXT1.0 AT.AGO._KO

A reunião tio hoje
Rcaliza-se hoje, á i liora da tarde,

¦üi ma de São José n. S4, a assembléa
K.r.-l ordinari.. do Centro Alagoano,
para a leitura do relatório da directo-
ria- t» sleição da canunissão dc conit-as- i» I o » w
_-_ OKXÇAS do estômago, intes-
"s*''í\ tino, figado c nervosas. Exa-**!* 

mes pelos raios X. DK. TIE-
NATO Dl. SOUZA LOPES.

NÕ 
~MIJ.\ICI1'AÍ7

A conferência do sr. Fonson
"O que eu Vi quando os

allemães entraram
em Bruxellas"

Raramente temos visto cm conferen-
cias a concorrência verdadeiramente ex-
trnordinaria que teve a palestra do
escriptor c dramaturgo belga, sr. Fon-
son, ante-hontem, no Municipal.

Q nosso principal theatro offerecia
o aspecto das grandes primeiras, com
o mesmo publico sclecto e elegante.

•Havia anciedade cm ouvir .1 palavra
do conferencista, e essa curiosa espe-
ctativa não foi illudida.

O sr. .Tean Fonson é um orador vi-
branle e discur eloqüente; a sua oração
foi um hymno enthusiasta c patriótico
ao lendário heroísmo da sua ppatrin.

Principiou o conferencista narrando
a celebre sessão do Parlamento belga,
em que o rei pcssoalmetiic expoz a si-
tuação do paiz deante da aggressão
germânica; conta vários factos e episo-
dios interessantes da entrada dos alie-
mães em Bruxellas; referiu numerosas
pilhérias com que se divertiu o espirito
humorístico do povo, á custa dos inva-
sores da sua pátria.

Em seguida refere-se á heróica resis-
tencia de I.iege, em que um punhado de
bravos resiste a um formidável exercito
de .(oo.ooo homens; -recita uma bella
poesia de Verhaeron, a propósito da
luta homerica que sc travou na famosa
praça forte; lê a carta que o heróico
defensor dc Uege, o general Leiuan,
dirigiu ao rei Alberto, quando foi feito
prisioneiro.

Na segunda parte da sua palestra o
sr. Fonson conta ainda numerosas anc-
cdotas, repassadas de vivo hunionsiiio,
e depois, numa transição calculada, co-
meça a narrar a desolação e o martyno
das cidades destruídas, dos campos
abandonados, do povo disperso.

Tal foi, nas suas grandes linhas, a
eloqucnte palestra do sr. Fonson, que
a subordinara ao titulo: "o que eu vi
quando os allemães entraram em Bru-
xellas".

O conferencista foi delirantemente
applaudido e teve a sua palestra muitas
vezes interrompida por vibrantes ap-
plausos. .._,,—¦ ia>»»— -—•

Hygienic Rainproof
(Capas impermeáveis

*em borracha) Espccia- ¦
lidade da "Casa Ingleza"

KUA OUVIDO!. 131

Portugal na guerra

lí*.- Tancos 
'— 

Cavallaria marcha tido im columna de 
'felotíes,

(.'"Clichê" Benoliel).

iLisboa, 27 <Ie julho de 1916 — (.Do
correspondente) — Constituiu, um so-
ber.o espectaculo a revista militar em
Tancos, realizada 1110 sabbado passado
com a assistência do ipresidente da Rc-
publica, ministério, coitpo diplomático
e alto. funecionarios da nação.

O chefe de Estado c comitiva segui-
ram para Tancos om comboio especial
e a revista correu de maneira que nie-
receu os mais rasgados elogios a todos
que a ella assistiram.

Os addidos militares da Hespanha e
França ficaram bem impressionados
com o estado das nossas tropas.

O Mundo recolheu a 'seguinte iphrase
de um official hespanhol:

- • E's estupendo lo giic han eclio en
tan poço liempo...

iA imprensa republicana! congratula-
se pelo rosutóaldo da prevista, dizendo
que representa uma victoria para os or-
sanizadores do nosso exercito,

ti* *í* :{:
O QUIS --.FORAM OS TE

I-líGHAMMAS

O aimun.lado couiicio
Lisboa, 12 — (A. A.) — Está des-

pcrtantlo grande interesse em todas as
rodas desta capital o an nunciado co-
inicio, que deverá realizar _e aqui, sob
a presidência do dr. Antônio José dc
Almeida, presidente do conselho dc
trán'stros, no qual o dr. Afpfonso Cosia,
ministro das Finanças, iproiiunoiará um
discurso, explicando as vantagens que

Contra o "ganga"

Nem assim escapou...
Elles fazem tudo para os outros, mas

não se livram de que a policia lhes de
de quando cm vez nos gotigás, estra-
gando-lhes o arranjinho.

Ainda homem o coninussario Vital,
do ó" districto, deu no condomblc dc
Ernesto .Miranda, á rua Ypiranga, 44,
casa'25, exactamente no momento cm
que o 

'bruxo, 
que é capitão da Guarda

Nacional, presidia a uma sessão sym-
bolicamente composta de 13 crentes.

F.sles, juntamente com o José Balsa-
mo de fancaria c com todo o material
do cagerí, foram levados para a dele-
gada, e, constatada a exploração, vac
a policia agir conlra o capitão-bruxo.

na S. Josc,
i.inas-feiras

30, das
. tira'.!

''.oras.

_ ;_s . (menos ás
aos pobres ás ._.

A .105—m-m-<tm t — 
As finanças da Bahia

O THESOURO RESOATA APÓLICES
POPULARES

São Sal-rador, 12 — (A. A.) — O
Thesouro ,1o Estadd resgatou hoje¦119:7on$ooo (Ip* apólices populares.

Até hoje, o resgate mensal eleva-se a
...7'55'95"$ooo. existindo cm circulação
3. ..li) :55o:. 000.

Durante o me.: dc julho findo, o
Thesouro emirtin u? :-.oo$ooo.

O acto .foi presidido peio dr. João
irinho, secretario da 'Fa-

NO CWS DO 1'OUTO

A ventlii tle terrenos
O sr. Pandiá Calogcras autorizou á

Procuradoria do Thesouro Nacional a
lavrar escriptura dos lotes dc terrenos,
situados no Cáes do Porlo e adquiri-
dos em hasta publica pela Companhia
Brasileira de Immoveis e Construcções,
uma vez provado o recolhimento aos
cofres do Thcsouro, da importância da
referida compra,

Conçalvcs Top
z lida.

UfUfJAS
DR. MAURIC:
ti.p.lí. do Mcdie

—? <¦¦ * 

Kxamc completo
-'5$; dc sangue, 30$ |

(1 Í'RANÇA, da Factil*
-_iiin — Uruguayana, 35.

O caso do archivo da
Câmara

FOI INICIADO O SUMMAR10 DE
CULPA DOS IMPLICADOS

Perante o juizo da 1" vara federal,
foi liontem iniciado o siminiario do
•-'.;!p.i Jo*. implicado- no furto tio Archi-
-.o da Cantara dos Deputados, de que
nos temos oecupado.

Foram ouvidas tres testemunhas, cn-
'ip- as quacs n sr. Aurcliano Nobrega
de Vasconcelllos.

O sumn-.ario prosegttiiá terça-feira,

PROPAGANDA
dc ScA "Esco'p. Reniington

tembro, 67, incumbe-se de organizar
qualiitier propaganda comniercial.

-"*ggI-f>-«_Bt » t*g_-
JIÍXTST1ÍUI0 l>.\ IW/HXO.V

O sr. Clilogorns nsslgnott lionlcm
11111:1 íionien.ão c uma

oxoncrnçíío
O ministro da Fazenda assignou

liontem as portatins nomeando Jn _
. licophilo Pires para o lop;:- d
nificial aduaneiro da
Ceara, e exonerando PHnlo rle Mo
raes, do logar dc collector das Rendas

Mot-v-Mirim.

O CASO DA STAXDARU

Dois pedidos (le "Iinl-cns-corpus"

prejudicados
A ,." Câmara da Corte dc Appellação

juigoii hontem prejudicados os pediilos
de liílbcas-corpns em favor de João Oc-
raldo Ribeiro c dr. Hritor Baptisla de
Leão, presos como indigitados no caso
da Standard Oil.

A Câmara assim resolveu porque o
juiz suniniarianlc informou estar enect-
nula a apuração da culpa_____ ________

. Roupinhas e Aventaes
PARA CREANÇAS A COMEÇAR

üe -$900
NA CASA COLOMIJO

O .Ilustrado sr. deputado Üunshee
d{ Abranches acaba de reunir numa
brochura todos os documentos c os de-
bates havidos na Câmara, sobre o seu
projecto contra a Lista Negra ingleza,
em defesa da soberania e da neutrali-
dade do Brasil.

Extraímos dessa ptibli'cação dois ca-
pitulos que Ipttblicainos a seguir, a Ex-
posição Justificativa e as Conclusões.
Eil-os:

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA
Em um discurso, proferido nesta Ca-

mara, a c6 de setembro de 1914. quan-
do ainda se não 'haviam decorrido dois
mezes do rompinunto de hostilidades
entre as grandes potências do velho
conlineu.t.'. o primeiro signatário deste
pprojeclo, depois de demonstrar que "om
face de ião grave momento histórico,
urgia, de.-íle logo, sob o ponto de vista,
verdadeiramente brasileiro, tirar os
mais avisados ensinamentos, para a.aí-
fldctiva situação dai nossa Pátria",
acer-scentava, provocando o escândalo
c o pasmo de muitos que o escutavam
e infelizmente não o entenderam:"Senhores. Não nos podemos nem
nos devemos illudir. Esta guerra euro-
péa, deante da qual a Grã-Brelanha
nos faz ainda tuna vez lembrar a Uo-
nia do mundo antigo, é ess-iicialuiente
commercial c econômica".

Os factos ahi tstãn comprovando a
verdade sincera c patriótica destes con-
ceilos. Ainda com as armas na mão,
as poleivcias belHgeiantes tentam -re-
encetar a lula economico-commercial,
que já surdamente moviam, umas ás
outras, ante do conflicto, e que, dóra
avante, pretendem fazer ás escancaras,
não esoolhendo mesmo os meios para
chegar aos seus fins, se para tanto se
tornar isso necessário aos ,seus altos e
incontraslavets intoresse9 mercantis.

A lista negra, instituída pelo gover-
:no de S. James contra todas as regras

^^ ] do direito e da liberdade, padrão que
_M ««AlTIorO NA *M'8% VI àT* áf% Cf sempre foi dos muis .proclamados entre

<-~m X —f 
W M 9 l>W mm—t J, OiJH-VJ M que .anto 01.alteceram e enaltecem-—"~""^________HZ_I_______i_imZZ^~~ ainda, cinphaticamenite, 0. tradicional

[íberalismo das suais instituições do-
Jfe ________________ • m_tica9, foi o primeiro passo nessa po-" ' ' ' ' fliptica ameaçadora e nefasta com que

se planeja amanhS, mais do que ntinoa,
«ntr. as _ações-Ieír--r. da 'Europa, agi-
tar todo o mundo civilizado. E, desde
logo, em o nosso continente, começa-
ram a sentir-se os cffeitos perniciosos
desse acto o,ue, talvez malicomprehon-
dido por agentes .por demais officiosos
ou mais realistas do que o rei, passou
a constituir uma ameaça imminente de
fundas e múltiplas perturbações para a
vida internai dos paizes neutros que
n5o ipodem nem devem suhnietter-se a
outras imposições a não ser ás dos seus
mais legítimos interesses sociaes, e que-
_em com-nua. a guardar, como o Bra-
sil, com os pov09 actual-ienie em,luta,
sem excepçüo de um só, as mais livres,
oordcaes e proveitosas relações.

O certo, porém, í quo, entre nos, es-
pecialniente nas classes conservadoras,
de-ic os fins de i.iS, tt situação se
foi tornando cada vez mais .tensa e ir-
ritante em face de imposições desça-
bidas, feitas iiisolitamente por. agentes
intrusos, que se arrogaram o direito de
sobrepor a sua vontade gananciosa t
ouroxitga ao alto e soberano critério
dos poderes públicos do paiz, únicos
onipotentes para regularem, dentro das
nossas fronteiras, a vida econômica da
Ropublic-. fl. as reclamações e os ,pro-
testos não tardaram a surgir dc todos
os Estados da União.

(Diversas representações foram nesse
sentido endereçadas ao poder executivo
federal, entregues umas directamente ao
sr. prcsideiifo da Republica, outras a
s ex enviadas por inter,medio do Mi-
nisterio das 'Relações (Exteriores 011 dos
governos de diversas unidades da _ç-
deração. E, a alguns representantes da
nação, não faltaram tambem mppellos
mais on menos calorosos .para que pro-
curassem salvaguardar a soberania na-
eional desses c outros ttltrages numi-

piFoí VsVim oue, logo após a abertura
do Co-ngresso Nacional em maio <lo
oorroníc anno, tendo recebido cartas c
longas e documentadas exposições de
firm-is nationaes e estraiigairas, dns
mais antigas c conceituadas (sendo

ma de perto de um século de existen-"ia 
no pa"-* -l»***- <l«ta ^capital, quer

tio P-rá, «ocif-. Bahia. Sanwsc, ^°
Grande do Sul, resolvêramos elaborar
um projeoto dc lei sobre tão monic-t.so
assumpto, chegando a consultar, entre
outros collegas illustres, o.digno repre-
sontaiitc da bancada sul-rio grandense,
o sr João Simplicio, que, .particular-
mente, _e nos mosírára «íuuto ituteres-
sado cm se promoverem medidas legts-
iativas, garantidoras da soberania na-
eional d da crpansão econômica do
llrasil E, como nesse elevado pensa-
mento, desde o anno pretérito, solida-
rio sc .mostrara com a nossa acçao par-
lamentar o nosso velho c illusfre anil-
L o sr. Raphacl Cabeda, deliberamos
aguardar o seu próximo regresso para
encetarmos juntos a campanha.

Por esse tempo, a imprensa brasi-
leira representada nesta capital pelo
Correio da Manhã, O Imparcial, a Ifi-
Imita* e outras folhas de grande influ-
encia na opinião, c, nos Estados, por
numerosos e importantes orgao de pu-
blicidade, haviam ja tomado frança-
mente a defesa dos interesses nacio-
naes de perto ameaçados pelas suecçs-
siva. c humilhantes intrusões dc ele-
mentos estranhos na marcha dos nego-
cios internos do paiz, pcrturbandoilie
profundamente toda a vida econômica.

De -Santos c do extremo norte cia
Republica, em defesa do cafe c da bor-
racha haviam partido os primeiros e
mais instantes protestos. Daquella 1111-
portanto praça paulista, subscripta por
firmas das mais conceituadas, em maio
do anno findo, enviaram-nos copia 10
officio em que a Sociedade Paulista de
Agricultura expunha ao governo do
Eslado a triste situação em que se
achava a exportação do cafe diante da
attitude agressiva do governo britam
nico, creando-nos toda a sorte dc inde-
bitas e aviltantes difíiculdades.

"¦Pcrmitla-se-nos exprimir o que nos
parece uma chocante realidade, ponde-
rava a sua illustre directoria, o que sc
está fazendo na praça de Santos,, em
detrimento dos nossos interesses, c fe-
rir fundamente a .nossa autonomia
commercial: é menoscabar as mais pai-
pit-inícs necessidades de um paiz amigo,
que por fôrma alguma, contribuiu para

. (horrenda hostilidade cm que se cm-
penliiim as nações, ora cm guerra; c
ófícndcr a nossa neutralidade, tomando

nosso para combater o uu-

Portugal oTrteri da sua nova situação
no conflicto internacional*1.

O presidente dn Republica
adiou uma viagem

Lisboa, 12 — ÇA. H.) — Em vista
das importantes questões que pre-
oecupam o governo, o presidente da
Republica resolveu adiar a sua visita
á Rcgtia,

Ohognvaiu ao Tejo os na-
vios inglezes

Lisboa, 12 — (A, A'.) — IMais cedo
do que eram esperados, chegaram ao
porto desta capital os anmnicados va-
sos da marinha de guerra ingleza, que
vêm saudar Portugal, em nome do go-
verno dc sua majestade britannica.

'Os vasos chegados compõem uma
divisão dc cruzadores, e no transpor
a barra salvou a terra, sendo corre-'spondido pelas fortalezas e pelos na-

i vios da marinha de guerra portugueza.
Hoje mesmo o capilão de fragata

Leotte do Rego, comniandánte da divi-
são .naval portugueza, irá a bordo cum-
primentar o comniandánte inglez.

A telegrapliiu sem fio cm
Moçambique

Lisboa, 12 — (A. A.) — Por acto
de liontem do Executivo, foi prohibida
a existência de postos particulares de
tulegraphia sem fios cm toda a provin-
cia de Moçambique.
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Amaáã I Cerveja Britem
Em toda parte

Quem só Ix-lu* CASOATINHA
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AS RETBETAS PARA HOJE
Xo parque da Quinta da lioa Vista

tocará a banda da Brigada Policial, sob
a regência do professor Lmz Giainbar-
ba ilas 6 ás io horas da noite.

— No jardim da Gloria tocara a
banda de musica do 2» regimento de

| infanteria. . . Xa pr.iç.i Sacnz Pena tocara a
banda' do Batalhão Naval, das 6 ás 10
lioras da noite.
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O desastre de Triagem
O TSTADO DA SRA. THOME* DE
ANDRADE E O ENCERRAMENTO

DOS INQUÉRITOS
^tlllc. Thoui- de Andrade, uma das

victimas do horrível desastre oceorri-
do na estação de Triagem, e que ainda
perdura no espirito publico, aoha-sc
aclunliucntc em excellentcs condições.

Mme. Thonié de Andrade, ha duas
semanas, foi submctlida a uma inter-
ve!n;ão cirurgicat, com resultados muito
saiisfalorios. Essa senhora vac scr cm
breve submcttida a nova intervenção,
no braço esquerdo.

Ao cartório da 5* vara criminal fo-
ram enviados hontem os autos dos dois
inquoritos instaurados, afim dc ficar
esclarecido quacs os responsáveis por

I aquelle desastre c qual a rcsponsabili-
! dade criminal do sr. Hildcbrando Pc-

reira dc Castro, agente da estação dc
Triagem, que reteve em seu poder
jóias e dinheiro pertencentes a uma
das victimas.

Sobre o desastre, o delegado do iS"
districto concluiu pe'n responsabilidade
do "cltauffeur" e sen ajudante, notan-
do, porém, a autoridade que sc liou-
vesse uma cancella, na passagem que
cruza a linha 110 ponto onde se deu o
desastre, tudo teria sido evitado.

Nada ficou apurado contra o agente
Cardoso que o pudesso comprometter.
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As 1.V-ÍTII.HAS 1I.EI.BER curam
constipaíõcs, dores de garganta, grio*
p,- c Iodas ns doenças das vias rcspU
irias. J 90-t
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O Laboratório Pharmaceutico

Ao general dr. Ismael da Rocha, di-
redor do Serviço de Saude do Exer-
cito, declarou o ministro da Guerra
que, sendo conveniente a modificação
do systema actual de cobrança dos me-
dicanicntos fornecidos pelo Laboratório
Chimico Pharmacenii.-o aos officiaes e
funecionarios civis daquelle ministe-
rio, deve ser d'ora avante adoptado
um talão com uma parte fixa e duas
a destacar, devendo um destes talões
ser entregue com as respectivas
peças ií Secretaria, devendo a. outra

tados.
A Secrelaria do Laboratório 

"reinct*

terá até o dia 20 de cada mez ás rc-
partições ou corpo a que pertencerem
os peticiona.-ios a parte do talão des-
tinada á mesma comiiuinicação, deveu-
do a Directoria, de Saude enviar a
cada repartição ou corpo uma relação
geral.

As repartições e unidades sao obn

o que

Nãò' menos enérgicas e patrióticas
ce mostravam as reclamações que nos
chocavam das primeiras firmas com-
meroiacs do Pará e do Amazonas. As
casas portuguezas eram talvez nesse
momento as que mais estavam sof-
irenuo dianle >.u.. •* *- -.--,"
ao commercio pelos cônsules inglezes.

De Manáos, a Associação Commer-
ciai, em 5 dc abril deste anno, telegra-
pliava á imprensa desta capital e a di-
versos representantes da nação nos se-
guintes termos: ." -\ navegação transatlântica ingleza,
visando prejudicai- os interesses gemia-
nicos c=tá desorganizando o commer-
cio ém ccral. As firmas nacionaesiuu cs sau ..uu" 1 cio cm £_.¦.«-<• «¦-¦* t — .

sadas a communicar ao Laboratório I lutam para conseguir exportar a bor-

que a cobrança foi eftectuada, parttci
pando tambem os officiaes e funecio

executando com escrúpulo todas as
regras da neutralidade e, em segundo
logar, contra 03 próprios direitos de
commercio dos portuguezes, que sao
alliados da Inglaterra.

"Assim, no meio da anarchia que a
guerra suscitou em matéria não só de
direito publico e internacional como
até de direito privado, vê-se um bem-
gerante servir-se da sua força 1-ara
abater não já somente o adversário
mas o neutro c — o que é mais typico
— o seu próprio alliado,

"Além disso, a decisão do cônsul
tem'outro aspecto realmente difficil de
ser qualificado, pois, impedindo que
uma companhia luso-brasileira explore
a exportação da borracha, produeto
para o qual só ha cm Manios trans-
portes inglezes, entrega, de facto, o
monopólio desse commercio a firmas
inglezas, únicas que terão navios onde
embarcar a mercadoria."Assim, é de todo ponto justo o
que pede ao governo federal a praça de
Mansos, isto é que seja ereada uma
linha de cargueiros nacionaes entre
aquella cidade e Nova York, destinada
ao transporte da borracha amazonense
que, pela sua origem suspeita á In-
glaterra, não possa scr exportada pelos
inglezes da Booth Line.

"Não podemos perder impunemente
os mercados americanos, que se abrem
á expansão dos nossos produetos, e
muito menos deixar interesses genuína*
mente nacionaes ao abandono de quaes-
qur providencias e entregues ás dect-
soes de quaesquer cônsules.

"Sempre apreciamos a guerra de um
ponto de vista objectivo, sem a pre-
occnpação de exaltar ou deprimir os
belligerantcs. Todos ellcs lêem com-
incttido grandes erros, sobre os quaes
é licito opinar, Mas é impossível que
haja divergência de opiniões entre bra-
sileiros, quando o que está em jogo,
como nesse caso da borracha de Ma-
nãos, são altos e puros interesses do
Brasil.

Ao mesmo tempo que isso se passava
no Amazonas, suecessos não menos gra*
ves e alarmantes se desenrolavam n_
capital do Pará. O cônsul inglez na-
quella cidade, em circular dirigida ao
commercio de Belém e do interior do
Estado, intimava-o a não manter rela*
ções a não ser com certas e determina*
das firmas que não eram suspeitas ao
governo do Reino-Unido. A rcacção
não se fez esperar por parte dc.crande
numero dos intimados, E, criticando
então a carta etn que o agente daquelle
paiz estrangeiro procurava explicar a
sua estranha e abusiva attitude, as fo-
lhas locaes não diminuíram no empe-
nho cm que, desde a primeira hora, sc
puzeram ao serviço da defesa da sobe-
rania nacional. _

O brilhante orgao de Belém, O hs-
tado do Pará", commentandp largamcn-
te a carta cra que o cônsul inglez explt*
cava a circular dirigida ao commercio
paraense, sobre a inclusão na "Black-

.list" das firmas nacionaes ou não que
negociassem ou auxiliassem de qualquer
modo as transacções dos inimigos da
Inglaterra, affirniava que a carta refe*
rida, nesse ponto, não era bem clara,
usando dc um estylo dúbio.

Continuando, o mesmo órgão mostra*
va que o pensamento de envolver o com*
mercio nacional na excommunhão inglc-
za subsistia de um modo claro naquella
circular. Dizia mais que aproveitava a
opportunidadc para aprofundar algumas
lazões substanciosas da Black-ljst 111-
gleza quanto ao comniercio estrictamen-
tc paraense, mostrando que cila visava
especialmente difficultar ainda mais a
venda de nossa borracha antepondo a
esta o seu produeto similar do oriente,
cujos plantadores teem todas as facili-
dades de transporte e localização nos
mercados consumidores, ao passo que
nós nem para a França, nem para Por*
tugal, amigos e alliados da Inglaterra,
podíamos exportar um só kilo, sendo
assim, diariamente, cada vez mais as-
phyiiante a situação de nosso mais vi-
lal"ntcresse econômico, e sem que o
cônsul ingP» pudesse dar uma razão
rfcuisivel a tal procedimento como mçio
dc guerrear os inimigos de sua pátria."E' preciso, proseguia o Estado do
Pará, que arruinemos o nosso commer*
cio de borracha na sujeição passiva ao
mercado inglez, para que a Inglaterra
disponha discrecionariamente do nosso
produeto, abastecendo ella mesma os
mercados dc consumo da Europa".

li concluía: "Depois dc todas estas
restrieções vexatórias, vem ainda a
Blãck-list dictar regras em nossa terra,
pretendendo obstar que o comnieixiaiite
paraense negocie com os inimigos dr
Inglaterra, de longa data aqui eslabelc*
cidos. Essa condueta do cônsul inglez
é de molde a desviar as sympathias que
merece a causa dos alliados, que a in-
transigência britannica- compromette, fe-
rindo gratuitamente sttsceptibilidadcs e
interesses neutros."

Essa situação por demais anormal (bis
duas principaes praças da Amazônia,
não poderia deixar de refleetir-se func.
lamente em o nosso Eslado Natal, o
Maranhão, ligado a essas duas ricas uni-
dades do septentrião pelos laços da
mais estricta permuta de interesses eco*
nomicos comnierciacs. As violências
contra a liberdade do commercio cm
Manáos e em Belém produziram ali a
mais sincera indignação; e, nesse senti-
do, as ordens que recebemos dos nossos
mais illustres chefes politicos foram
todas no sentido de. pleitearmos com p;
mais sincero empenho o rcstabclecinicn*
to das garantias constidicioiiaes ao livre
exercicio do commercio, das industrias
c da navegação naqucllas uberriraas zo-
nas do território nacional. E' que os
cônsules de Sua Magcstadc Britannica
haviam querido, além do mais, regular
a seu talanle o próprio trafego íluviai
para ns altas regiões do interior do Bra*
sil, couiinantes do Peru e pia Bolívia,

Em Pernambuco, já não falando no
caso recenlc cm que a energia provi-
dencial do governador do Estado evitou
que, por imposições inqualificáveis das
autoridades inglezas, se vissem priva,
dos até dc agua os navios allcniães sur-
tos 110 porlo do Recife, as \ioIencias,
feitas em nome pia chamada Lisla AV*
gra, não teem sido menos clamorosas
do que na Bahia, onde, ao lado do com-
mercio de fumo, insolitamente preso-
gttido pelos representantes do governo
de S. James, todas as classes sociaes
têm sido victimas dos mais inauditos
vexames que estes, a cada momento,
lhes infligem.

Só cm uma das representações contra
tamanhos attentadns, dirigidas ao Ml-
nisterio das Relações Exteriores,_ figu*
iam 1S1 firmas das mais respeitáveis
do Pará, de Manáos e da Bahia.

Nesta capital, todavia, como em São
Paulo, onde a vida utilitária representa
um poderoso coefficienle no organismo
social, dada a intensidade dos seus pro-
gressos c das suas necessidades publj-

 - -»-;vadas í <".'._. toda pe,;n sérítí
de violências contra a economia inter-
na da Republica mais se vae_ dia a
dia evidenciando em os seus funestos
resultados.

O primeiro protesto, aqui levanta-
do, continha mais de oitocentas ass-.-
gnaturas e visava minorar os enormes
prejuizos que nos acarretava o blo-
queio inglez aos Impérios Centraes,

termos em que eslava sendo pra-

crescentaram que, para alcançarmos
taes fins, i possivel que sejam nego-
ciados com as potências belligerantes
tratados de coinmercio, pelos quaes sc
tome garantido aos nossos produetos
livre transito para os pontos de seu
destino."Exmos, senhores. O comniercio, as
industrias e a lavoura do Brasil, como
as de Portugal, da Hespanha, da Ar-
gentina, do Chile c das outras Repu-
blicas sulamericanas, já têm a dura
experiência do que valem ou hão ya-
lido sempre semelhantes convênios in-
ternacionaes. Oitenta annos levou o
Brasil para se libertar dos tratados
que, aturdido como agora pelas. suas
discórdias intestitias e pelo horror dc
cruentas guerras vizinhas, que amea-
cavam turbar-lhe a paz, em má 'hora
se viu forçado a assignar com a Fran-
ça e a Grã-Bretanha."No nascedouro do Império, como
,10 alvorecer da Republica, ambas essas
nações imperialistas tcntarani apode-
rar-se das nossas terras e, não o po-
dendo fazer por circumstáncias para
nós providenciaes e independentes de
sua vontade, trataram de escravizar
os nossos mercados durante os pri-
meiros dias da independência, o que
infelizmente conseguiram depois de
grande resistência dos governos de
D. Tedro I. Durante mais de 3<> an*
nos, não só as nossas forças economi-
cas não se puderam expandir, oppn-
midas pelas cláusulas perpétuas, des-
ses traitados que, á vlva^ força, nos
haviam arrancado em 18.15, 18.6 e
1827 os gabinetes de Paris e de Lon-
dres, pondo e dispondo assim a bran-
ça e a Inglaterra da nossa producção,
de que se tornaram senhoras sobera-
nas, como tambem os seus consuies sc
arrogaram então o direito de assentar
as suas mesas em as nossas alfande-
gas, feitos verdadeiros tutores da
nossa importação I

Debaldc, os grandes estadistas do
segundo reinado protestaram contra
tamanha oppressão c innominavel ígno-
minia. Além dos agentes consulares
a mandarem nas repartições aduanei-
ras, foi uma campanha tremenda paia
os governos brasileiros obterem a reti-
rada da nossa pátria do juiz co-S-R-
vadoh inglez, que a Grã-Bretanha nos
impuzera com autoridade maior do que
os nossos tribunaes. E somente.muitos
annos depois deixaram os subdilos m-
glezes dc ter foro privilegiado, entre
nós, sendo considerados superiores âs
nossas leis e aos nossos concidadãos!

¦Depois mesmo da proclamação da
Republica, além da própria Inglaterra
se haver apoderado da ilha da Prin-
dade e dc sc oppór a que fosse o rei
de Portugal ou o papa Leão XIII o
arbitro das nossas questões de limites,
impondo-nos o rei da Itália, que lhe
deu ganho dc causa, por sua vez a
França, em nota do ministro Ginardi
teve a audácia dc propor-nos, o re-
conhecimento immediato da Republica,
se, em troca, llie dcsseinos o Ainapúj
,e como recuzasscinos tal monstruosi-
dade, quiz dele apossar-se á força,
como narra o barão do Rio Branco em
uni escripto publicado pela tVvisla
Americana (anno III -- ns. 5 e 6, de
191.2), chegando o sr, Hanotaux, então
ministro dos Estrangeiros, a organizar
com o ministro das Colônias uma ex-
pedição militar para nos invadir a
Amazônia, o que só não levou a, eítei-
to pela intervenção dos 'Estados Uni-
dos e da Inglaterra, então aluada dai
quelle.

Só cm 1906, por um gesto enérgico
dc Rio Bkanco, que desprezou as amea-
ças do plenipotenciario franecz, se viu
livre a nossa Pátria das taes cláusulas
perpétuas dos tratados de commercio de
1S25 e 1827, os quaes, cm um momento
de angustia e de desespero, quasi como
o actual, fora coagido o Império a çe-
lebrar com áquellas já mencionadas
nações europeus."•Exmo. senhores — O Brasil, como
paiz novo, rico e florescente, não pre-
cisa acorrentar-se aos compromissos ri-
gidos de tratados em 911c jamais lhe
restará senão assistir a partilha dos
leões. O que necessitamos é de produ-
cção livre, é de commercio livre, 1; de
livre navegação, c, tanto quanto isso,
de 'avouras e de industrias libertadas•Uc de que

communhão de trabalho proveitoso, lem
ligação com aquelles.

Como é do domínio publico, a Ingla-
terra organizou a sua "Lista Negra",
na qual figuram firmas dc todas as na-
cioualidadcs suspeitas dc não verem
com bons olhos as violências c o des*
respeito dos agentes do governo bri*
lannico,

A inclusão na "Lista Negra", importa'
a formal prohibição — por meios .indi-.rectos e terroristas — de commerciarem
livremente os incluídos, entre os quacii
figuramos! ao que nos consta pela lei-
tura dc jornaes brasileiros.

Como desdobramento dessa organiza-
ção dc fins duvidosos, navios inglezes,
cm obeiliene-a á.s ordens do governo tio
seu paiz, negam-se tcrminanteuiento a
receber cargas das firmas constante»
do "rol dos culpados''. Mas, porque
ninguém é obrigado a acceitar ou rç-
cusar cargas svnão a seu talantc, jamais
nos insurgimos conira as disposições do
governo inslcz, com o qual não temos
ligações de espécie alguma e a cuja»"leis nãú -I.'v_Miios obediência, por isso
que exercemos a nossa actividade cm
um paiz livre como o Brasil, onde es-
tamos estabelecidos desde o anuo dc
i_.'9 e somos firma registrada desde
1831, sem que, por fortuna nossa,
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UM PKOTESTO JUDIOIAlJ

Olncoentii c oito ftinccionnrios o
:\ quota (le montepio

Perante o dr. Raul Martins, juiz fe*
deral da 1' vara, protestaram liontem
cincoenta e oito funecionarios de vários
ministérios, para rcsalva de diroilos que
farão valer opportunamentc em acção
contra a Unifio Federal.

Plcitcam os protestantes a diftcrctiça

[ÍI
-__£_____S_E__-___--Sg

nairios aos seus corpos ou repartições
recebimentos das notas dc seus de-

UM»
MOVEIS_a_PRESTAÇÕE.S

S. JOSE' 70 e 72 § xa ptitüpeitüra

bitos.
U-Bd-__-__JBrWfW--g--fW^

NA CASA COLOMBO
Terno de casemira, pura lã, 50S.

68$ e 76$. Costumes de brim, artigo
forte, íeitio caçador, 36S. Costumes de
brim dc linho pardo, i<$. Ternos dc
brim de linho pardo, 355-

jc^"_."j_n__^-----'iic",i*".^ *a im;
-n-ixa^M--**

nos 
r.cln -cndo"incriminadas dc suspeiçâo tieado pelos navios britannicos.
nelc.coii--.il inglez. O stock avoluma- Logo em seguida, constando na

se emquanto o preço baixa. A situa- ..aça que havia plano de se impor ao
cão é affüctiva e urge estabelecer a-. r.rnsil um tratado de comniercio, pc.o
navegação nacional entre Manáos ç I qua., em troca dc ephcmcras vanta-
Nova York. Rogamos o patrocínio a gens, se entregaria .le novo ioda a
nossa causa perante o Governo, ! 

nessa pronucção á Grã-Bretanha, re-
Commentando esse e outros despa-1 suscitanilo-se a situação de vassalagem

hos dali recebidos, escrevia o Correio \ ,„„.rni._il d,. _ue levamos mais dc 8o
I mercantil de
I anno

daria
.ii.ii.iiti- ., , . 'annos 

para nos libertar e que não tar-
•O governo federal nao pode • deixar - ¦¦¦¦¦¦¦

xo THi-Sorno
As folhas de nniiuiliã

Na 1" pagadoria do Thesouro Nacio-
nal pagam-se amanhã as folhas: di-
versas pensões da Guerra c novos con-
tribuinlcs da Marinha e Guerra.

As folhas que serão pagos
niii-iilin

Pagam-se amanhã, na Prefeitura, as
; folhas do Laboratório de Analyses e
í do Posto Central de Assistência,
j 
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X*n vida tenha poi lamina.
ISehei* somente, IHACK".....

¦«3<!--._^Wa»-

da Manhã. .,:,„...¦.«O governo federal nao pode_ deixar lj_rja __ sc tomar tambem política
ao desamparo a praça de Manáos, dc-1 _; - 0 cn soi, 0 p01u0 àc
ante da situação ali ereada para o com-. ....
mercio exportador da borracha pela
attitude do cônsul inglez. .," O caso, a que já alludiram os ic-
legrammas, é este: .

" \ Booih Line, proprietária doa
únicos navios que fazem o trafego en.
tre Manáos e a Europa c Nova -Orle,
recusou-se a transportar cargas 'Ja
firma Pralow, incluída entre as casas
com que a Inglaterra decidiu que nao
c lii-ito negociar. Em vista disso, _1

.

A constrncçíío do
Nova"

O niinintro da viação approvou o pro
S»cio •-• o ornamento, na importância dei . _«;««"•¦ v»i  . :*.""-""".-."
8g-50i$s99, do açude publico Terra da .quota de Montepio cobrada, por oc*
«ova, no municipiò de Pctrolina, em p casião de ser resaurado em iode agosto
iPernnmbiico, reservando-se, porém, para í de 1011, o montepio, siippr.imdo quatro
oceasião mai; opportuna, a construcção j annos antes. O protesto foi tomado por
dessa ebra. I tcmio.

EM C..BREDVA

A Gamava Municipal quer
mun coUcctoriM federal

O ministro da Fazenda mandou rc-
metter ao delegado fiscal, cm S. Paulo,
liara quo preste esclarecimentos a res-. - ¦¦ ,
peito, o officio cm que a C-tinara Mu- duras dos i" e _¦ grãos pelo corpo,
nicipal dc Cabreuva, solicita a creação A Assistência medicou-o, deixando-o
dc uma colíecloriá federal ali. ' cm tratamento na sua residência.

EXPLOSÃO DB L'M _ OGAKEII.O

Um operário recebe queimaduras
O pedreiro Antônio Gomes de Oli-

veira, de 51 annos. casado, porluguez e
residente á travessa do Castello n. iS,
foi victima. hontem da explosão de. tun poderiam
fogareiro de álcool, recebendo queima- j d

vista financeiro, uma segunda repn
senlação era dirigida aos nlto_ poderes
da Repiibiica, assignada por mais de
joo brasileiro? dentre os mais distin-
cto.- e conceituados desla cidade.

** Af firma a imprensa, dizia-se nesse
importante documento cmlereçado _ aos
srs. presidente da Republica e ministro
das Rlaçõcs Exteriores, que, em con-
ferencia recem-celebrada entro vossas

¦¦- I excelleiicias, ficou deliberado attende-
guns .rasifeiros c lOortuguezes que | re.n aos reclamos de mais dc oitocen-
fazem parte da referida firma c mais to3 firmas desta praça c das de Sao
outros resolveram constituir-se em so- paul0l Santos, Bahia, 1'ccife, Porto
ciedade anonyma para explorar a ex- alegre, Pelotas, Belém c Manáos, c
por-.çâo da borracha, boje ali mono- | corrCrtni cm auxilio dos mais sérios
pousada por firmas inglezas. O cônsul \ in,cr_5SC, 4,. Brasil tão ini.iua e bru-
inglez, poi-m, advertiu-os do que se for-) prejudicados pela Inglaterra

<sem a sociedade, seriam tambem - ¦ •
de toplasmassem a sucicuouc. .^..».,. ....,...._..., ,Zi- ,le [0__a3

__"_-__!_d0,_.!8-?*_ L.C°T«,.L±!do nosso governo
londescendcncia

./(,*, -»,i*.-t .•*, >>..¦•. deante das constan-
utilizar-se dos transportes, 

^ .lt-ron;a, j nossa 50berania e vio-
,s navios inglezes. | j . innualificaveis aos nossos di-

."A decisão, importa em uma.vioen. togjs '^^ pnticlrial 
pc.0 Fn

ci.-. em primeiro logar contra os direi-1 « «S v

tos dos nacionaes dc um paiz que esta >nan inju. r. jut.p.. i'

do jugo estrang_ciro, seja
nacionalidade for."

Ao mesmo tempo que isso se passava,
innumeros negociantes e industnaes
lambem se congregavam nesta capital c
nomeavam uma commissão, composta das
firmas Granado il C„ Benevides, Pinna
& C„ Laport, Irmão & C, Ferreira Scr-
pa & C. c Antônio Vianna & C, afim
de defender os mais caros interesses
da sua classe ferida iniquamente pelo
governo da Grã-Bretanha.

Em carta dirigida então a Gil Vidal,
pscudonymo que já não occulta o nome
brilhante do dr. Leão Velloso I*ilito,
que, além de digno representante da
Bahia no Congresso Nacional, nunca
deixou de scr um jornalista exímio, de-
licado c sereno, essa honrada commis-
são agradecia o artigo que escrevera no
Correio da Manhã em apoio das suas
reclamações e, nestes termos, exprimia
a «na justa gratidão:"Não podemos cansar-nos cm repelir
que consideramos o seu conceituado
jornal o principal defensor dos interes-
ses do comniercio e mais uma vez ou-
samos pedir a v. s. que continue nesta
campanha patriótica que, certamente,
contribuirá para sairmos dessa misera
sil nação, ereada pela arrogância e pre-
ponderancia da chancellaria ingleza,
deseonhecedora, segundo parece, de to-
das as attenções e sympathias que o
nosso paiz, certamente, não lhe tem re-
gateado."

Nos Estados do sul, finalmente, as
-perturbações na vida econômica das
populações ainda têm sido maiores e
mais lamentáveis. Sob pretexto de que
domina nessas regiões o elemento teu-
tônico, os cônsules c agentes commer-
ciaes da Inglaterra tem commettido ex-
c.-ssos de toda ordem. -Ií, se, em Santa
Catharina, empresas amigas e impor-
tantissimas, como a easa Ilcepke, dc
nome aílemão, mas composta em sua
grande maioria de brasileiros natos,
têm sido forçadas a suspender 33 suas
tri.nsacçõcs e encostar até os seus va-
pon 5. destinados á pequena navegação
de cabotagem, deixando centenares do
familias ao desamparo, no Paraná e
Kio Grande do Sul a situação ainda se
vae tornando mais affüctiva c inlolc-
ravel.

Assim como, cm plena capital da
Republica, os agentes britannicos tem
intimado firmas nacionaes a que reti-
rem dos vapores destinados ao norle do
paiz alé gêneros brasileiros, já nellrs 1909
embarcados, sob pretexto de que foram 191 o
adquiridos de allemães, assim tambem 1911
no extremo sul a liberdade dc commer- 1912
cio passou a ser medida c taxada pela 191.I
vontade absoluta e omnimoda de 11U1- 1914
tulados representantes do governo ue iyi_
St. James. .. Esses

Para se avaliar ião insohlas offensas nlcn_c
á nossa autonomia política, basta que
se leia a carta que abaixo transcreve-
mos. com os gravíssimos documentos
que lhe serviram 'lc base:

"Ao nobre parlamentar brasileiro >'
illustre economista dr. Dunsliee ae
Abranches, espirito culto, independente
c patriótico — Temos a honra de oflc-
recer-vos cópia da carta que hoje en-
derecamos ao exmo. sr. presidente do
Estado do Rio Grand- do Sul, dando
conta a s. ex. das violências do_ sr.
cônsul inglez nesta cidade de Porto
•Uegre e pedindo, em nome dos inter-
esses superiores do Brasil, os ppiac-s não
podem ficar sujeitos aos caprichos c
aos desejos inadmissiveil dc , qualquer
governo estrangeiro, providencias prom-
ptn; '§de salutares effcitos. -- llcr
mann w.ciííM.f.tsocío da firma _ Fracb
_ Comp. (Porto Alegre. Rio Grande,
Pclppfas e Sanla Maria).','

Kis os documentos acima referido.-:
Rio Grande, co de maio de 19:6 —

Exmo, sr. presidente p!o Estado do Rio
Grande do Sul. — E.xcellenciat

Com o respeito devido á elevada au-
toridade que v. ex. representa tão di-
gnameute, sob a égide das leis brasi-
jeiras, que são as únicas que nos re-
pem — como firma comniercial que -O-
mos — e ás quacs sempre prestamos c
prestaremos sempre submissão honrosa,
vimos apresentar aos altos poderes da
Republica, por intermédio de v. ex...
o nosso recurso contra a prepotência
do sr. cônsul inglez nesta cidade.

Falamos (e os factos o provam)
cm nome de interesses dc grande
monta, os quaes interesses se re-
iacionam directanicnte cora. as in-
dustrias saladcril e pastoril e com
uma das mais importantes fontes de
penda do Estado, alím dc que interc;*ce
le n" " ' "

jamais tivéssemos incorrido cm qualquer
penalidade,

Acontece, porém, e é para essa pre-
potência .pie nos perinittinios pedir a
esclarecida attenção de V. Ux., que a
Sr. cônsul da Grã-Bretanha nesta ci-
dade promove, em nome não sabemos
de que princípios, cm domínios brasi-
leiros, sem o menor respeito pela neu-
tralidade nacional, a mais terrível per-
seguição a subiliios da Allemanha, cm-
hora estes sejam, como nós o samos,
firma commercial no gozo da protecção
das leis do paiz onde vivemos.

E' contra esse perseguição desenfrea-
da, que não é feita a descoberto, com
o desassonibro de quem arca com as
consequencias dos seus actos louváveis
ou reprováveis, que vimos recorrer aos
altos -poderes nacionaes.

Entremos cm detalhes.
Estabelecidos neste _ Estado, com

matriz nesta cidade c filiacs e agencias
em Porto Alegre, Pelotas c Santa Ma-
ria, além de representantes no Rio,
Bahia, Pernambuco, c campanha do Rio
Grande do Sul, fazemos, entre outros,
o commercio de exportação dt* produ-
ctos saladeris. Entre esses produetos
figuram couros vaceuns, que ha nniitis-
simos annos exportamos para os princi
paes mercados consumidores, onde cada
vez mais ampliamos as nossas trans-
acções — com proventos directos para
as rendas publicas, para as industrias
saladcril e pastoril c liara considerável
numero de cidadãos brasileiros que,
consoante já referimos, comnosco tem
communhão dc trabalho.

A conflagração européa veiu reduzir
um pouco as nossas operações cm cou-
ros vaceuns, pelo natural receio dos
compradores em face do grande des-
equilíbrio geral que a guerra trouxe,
infelizmente.

Foi então quando entramos a vender,
em parte, couros á firma brasileira
Thomscn - Comp., cujo chefe, rçsiden-
te nos Estados Unidos da America do
Norte, é natural desta cidade.

Encaminhadas assim as transacções»
continuamos comprando os produetos ás)
xarqueadas que comnosco operam, a"->
gunias dellas trabalhando desafogada*
incute com créditos nossos, sem que,
guardadas as proporções que o momento
determina, tivessem solução de contiiiui-
dude os nossos negócios.

O Sr. cônsul inglez, porém, a quem
foram levar alviçarciramcnte n noticia
de não nos ter prejudicado a inclusão
da nossa firma na "Lista Negra , pois
continuamos comprando c vendendo
couros vaceuns, coinquanlo os pudesse-
mos exportar somente cm parte, saiu-se
dos seus cuidados c exercendo violenta
pressão foi impor, sob ameaças, aos
Srs, Thomscn & Comp., a cessação dos
seus negócios comnosco, conforme a
carta annexa com firma devidamente
reconhecida .,

Essa prohibição, que somente o Oo-
verno Brasileiro o mais ninguém linha
autoridade para fazer sc as altas cou-
veniencias nacionaes assim o exigissem.
é dc molde a cercear a nossa liberdade
dc comniercio, que nos está assegurada
pelo pado fundamental da Republica.

¦E mais: vem ferir industrias nacio;
naes e as rendas .publicas, como e
fácil provar, além de que, a peinui-
necer esse inqttietador estado dc coisas,
a prevalecer a prepotência do agente
do governo inglez impondo condições e
dictando condueta a nacionaes e a neu-
traes, os nossos auxiliares, que suo em
numero de 92, entre os quaes apenas
oilo são allemães, emquanto que 84 sao
filhos deste paiz, folrçosamente t|er..o
de soffrcr porque, restringidas tis nos-
sas operações, é natural que dispense-
mos, embora muito a contra-gosto, ele-
mentos para os quacs não temos scr-
viço. , .

Os auxiliares a que nos referimos
são aquelles que têm emprego certo na
nossa, casa, não estando nesse numero
incluídos os jorualciros que são chama -

dos ou dispensados de accordo com a*
necessidades dc oceasião: rccebimen-
tos, 

"embarques, descargas, etc, etc.
Dissemos a v, ex. que a nossa absten-

ção forçada trará prejuízo ás, rendas
publicas. A prova vae a seguir. ¦Só-
mente 110 decorrer do nosso ultimo
anno'social (31 uc outubro de 1914 •'
egual data dc 1915) entramos para os
cofres do Estado com a somma de
150-000$, anproximadanientc, tributo da
nossa exportação dc couros . no valor
calculado dc 3...00 :ooo$,, importância
que ficou a circular no paiz, porque to;
papa aos produetores.

Cabe salientar que a dita exporta-.-
não pôde servir de base segura, viste
que foi feita já em plena conflagração
européa, 'pie trouxe formidáveis eniDn
raços ás operações cm geral. >Em tem-
pos normaes a exportação e muito
maior. . .. ,

Para documentar a nossa actividade
commercial 110 tocante ás transacções
de couros vaceuns (não ..Iludimos 1
xpniiie, sebo, fazendas, seccos c mç-lha
dos além de cercaes, porque a impor
tação c a exportação são feitas de pr.t-
ças nacionaes e para praças nacionaes.
não lendo o sr. cônsul inglez preten-
dido. por emquanto, nol-as vedar tam-
bem 1) para documentar, dizíamos, essa
actividade, basta o demonstrativo a se-
guir, desde 1909 até 191S, <iue fo; o
anno em que encerrámos o nosso ultima
¦balanço:

Rezes

.batidas

•135.00O
•I25.000
361,000
4-2.000
37.1,000
305.000

Nossa
pNpor!-.
ção d*-
couro*

vaceuns
320.00.1
233-oc•
155-ou •
165.00"
1 fio.000
132.000

algarismos falam eloqüente-
respeito dos nossos negócios

cm couros vaceuns. -\'ão incluímos a
safra da fronteira 'lo Estado porque,
não temos relações com áquellas xa*
nucadas operando de preferencia com
ás do Interior (Pelotas, Bage, S, Oa-
briel, Passo Fundo e I upaceretan).
Tambem não estão incluídos os couro*
por nós comprados c exportados uas
vizinhas Republicas, pela razão única de
não serem tributadas ami, nem as nos-
sa.s operações ali cooperarem para ¦•
desenvolvimento das industrias destu
Eslado.

Ora, se, de um monento Para outro,
as ameaças e as violências do p;r. con
sul inglez forçarem firmas nacionaes pp
neutraes (isto na hypothese dc •*'
admiltir que firmas estabelecidas nu
Brasil possam ser reguladas, aqui. po:
U.is estrangeiras) a não fazerem trans-
acções comnosco, e não podendo mis
exportar directa ou indirectamcnlc - -

é intuitivo que outro recurso nao nos
••(•-.Iara senão absterino-nos por comple
ic" einqiianlo que as xarqueadas teia..
um comprador ie não pequena, sem
vaidades o dizemos) a menos,,o Esta-
do perderá um antigo trioutano, e ps
nossos auxiliares ficarão a merco das
eventualidades do futuro, sem cullpcii-
ção cm uma época de grandes d-.tticul
dades dc çrangear a vida!

Sr. presidente, é em nome desses 111-
teresses de monta, não por nós, que
mesmo que tenhamos dc ficar arredio*
desse ramo de exportação, um dns tan-
tos de que cuidamos ha quasi um si"-
culo neste. Estado, por motivo de "o:

dem" de agentes do governo inglc? en
terras brasileiras, ainda assim csl.imp';
a coberto de privação de toda especir,
é em nome desses interesses e de 84
cidadãos brasileiros que comnosco vi-
vem e dos nossos negócios tiram meio*

... pe°qu_nV"n_meroMlc"cidVd"_.. I de subsistência — que vimos pedir a
¦iro,; que comnosco vivem em ' v. ex. se digne encaminhar a qu-,.,. de
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CORREIO DA MANH^^ Domingo, 13 de Agosto de 1916 FIurmnense,HoteI ^^"^iSl^.f8^^., £S&
direito este nosso recurso contra a

propotencia do sr. cônsul inglez, espe-
Tando que os iliustres brasileiros que
têm a responsabilidade da direcçâo dos
públicos negócios, espíritos cultos, pa-
trioias dignos, darão agazalho ás nos-
sae poaderavões, porque, permitia v. ex.
o nosso desabafo, esta Pátria não é,
inincrf foi, nao será tranca orna colônia
de S. M. Britannica, senão um paiz
livre, autônomo, soberano, governado
pelos seus filhos capazes.

E quem, como nós, c como todos os
Iiabitantcs do Brasil, nacionaes e es-
trangeiros, crê piamente na Soberania
Brasileira, deve crer tambem, como nos
cremos, no amparo da lei, na acção do
honrado governo em todas as suas de-
pendenoias.

Queira v. cx. neccitar, sr. presiden-
te do Estado, os protestos de nossa par-
ticular estima c sincero respeito.

Fraeb & C. — Cidade do Rio Gran-
Uc do Sul."

Eis a carta com a intimação do con-
íijL inglez: . ,•Rio Grande, 17 dc maio de 1016.

"Srs. Fraeb & C. — N. cidade.
Amos. e srs.:
'Com verdadeiro pczar, cumpre-nos lc-

var ao vosso conhecimento que, desta
data cm deante, não podemos mais
comprar a vv. ss., quer directa ou in-
directamente, quaesquer produetos (lo
paiz. como até hoje o fizemos, em vir
tude de termos sido prevenidos pelo
illmo. sr. Ed. Wigg, cônsul da Grã-
Bretanha, nesta cidade, obedecendo a
instrucções do sr. ministro inglez no
Rio de Jant-iro dc que a3 firmas neu-
iras cxporladoras, como a nossa, não
devem comnrar quaesquer produetos do
paiz, a firmas inimigas da Inglaterra,
ou a firmas que estejam incluídas ' na
"Lista Negra", sob pena dc serem
tambem registradas na "Lista Negra",
dc aceordo cnm o Trnding with lhe
Jlnctuy" (Extension of Powers) Act.

Como a vossa respeitável firma fi-
guia na referida " Lista Negra", vossas
senhorias comprèhenderão perfeita-
mente a nossa situação, e que nesta
emergência uão podemos deixar dc
cumprir as disposições da lei ingleza.

Quanto aos contractos feitos oom
vv. ss. antes ila cqmmunicação do
sr. cônsul inglez, esses serão respeita-
(los in totuiti.

tino, são estes 03 seus principaes dis-
positivos:'"Fica 

prohibido estabelecer cm qual-
quer contrato commerciai a exclusão de
comprar ou vender effeáttes a pessoas
de determinadas nacionalidades. Sofíre-
rão uma ipcna de .2.000 pesos ou seis
mezes de prisão 03 firmadoros <ie um
contrato com semelhantes cláusulas.

¦O poder executivo, som prejuizo da
applicação das penas assignaladas, po-
dera retirar a personalidade jurídica _
toda a sociedade nacional 011 estrangei-
ra que exclua com propósito deliberado
cm suas colações com o publico tratar
operações ou negócios com pessoas de
uma nacionalidade determinada c pela
razão dc sua nacionalidade.

Desde a publicação da i>resente lei
fica prohibido no território da nação a
propaganda publica . privada qttc se
effoctue por qualquer pessoa, com o
fim de não se comprar, vender ou rea-
Iizar operações commerciaes com pes-
soas de determinadas nacionalidades.

As pessoas que infringirem esta dis-
posição, como 03 diários ou revistas
que publiquem por qualquer fôrma pro-
pagandas dessa natureza, incorrerão
pela primeira vez em uma multa dc
1.000 pesos ou tres mezes de prisão.
A' segunda infracção, soffrcrão a pena
de seis mezes dc prisão. A pena aos
dliarios c revistas sc fará cffectiva so-
bro os directores responsáveis e, na
falta destes, sobre seus proprietários.

A denuncia destas infracções poderá
ser feita por qualquer pessoa do povo,
perante os juizes'de instrucção. O pro-
cosso será verbal c autuado em papel
simples, devcnd'o citar-se a audiência
dentro do quinto dia c pronunciar-se a
sentença dentro dos quinze dias sc-
guistc;s".

fftfb Uruguay lambem, vozes autoriza-
das já se fizeram ouvir no mesmo sen-
tido, como o deputado Herrem, que é
considerado uma das maiores suimmida-
des cm direito publico americano e pro-
diiziu sobre o traindo do A. B. C.
uma critica que, aipezar talvez de se-
vera de mais, deixou bem saliente o
seu alio valor jurídico.

Nos Estados Unidos, cm sitnima,
além do soienne protesto do seu gover-
no contra a inclusão, á ultima hora, na
black-list de algumas firmas america-
nas, fnoto que é atlribuidü a um cphe-

ffEATROS & CINEMAS/
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CARTAZ DO DIA
Theatros

CAiMLOS GOMES — "O diabo a qua-
tro" (revista). A's 2 i|3, 7 sl-4 « 9 3l4-

rAiLACE-T-HEATRE — "Mun'zclle ili-
touche" o "Dansarina descalça" (operetus).
jV's 1 ib < I 3I4.

KEClUiIO — "A linda funccionaria",
(comedia). A'í 2 i|j, 7 3I4 o 9 3l-t-

RIÍPUBLICj. — "A' ultima hora (re-
vista). A's 2 i|s, 7 i|a c 9 1I2.

S. JOSE' — Espectaculo da companhia
iMolasso. A'i t i|:, 7, 8 ,-,|4 a 10 il-'.

S. 1'líDRO — Kspcctacuio da companhia
Ilcrmaun. A's 2 i|-\ 7 3I4 c 9 z\4.

* * *
Cinemas

Somos com elevada estima e consi- mern L,ngUlIo llo s„vern<) ingl„ asUc

Porto

-jRío

(Icrnção, de v. s. — Amos. attos. e
obrgos. — Por procuração de Thoinsen
er C , M. Ii. Castro.

(Firma devidamente reconhecida pelo
1° uotario, coronel Abel Gomes da
Cosia e Silva.)

Por seu lado, o sr. presidente do
Rio Grande do Sul assim respondeu aos
srs. Fraeb & Comp.;

"Gíibiuetc do prcsiMcnte —
Alegre, 23 de junho dc Hjifi.

ILustrcs Srs. Fraeb 5: Comp.
Grande.

Tomando conhecimento da vossa
carta de 16 do corrente, e verificando
caber exclusivamente ao governo fe-
dcral qualquer iniciativa a respeito,
traiisiniüi a vossa reclamação, no pro-
prio original, ao sr. dr. Lauro Müller.
ministro das relações exteriores, dc
"liem solicitei providencias no sentido
<lc salvaguardar os vossos legitimos in-
teresses,

Acceitac as seguranças do meu
apreço e consideração, — Borges dc
Medeiros. "

Finalmente, fechando a correspon-
dencia, assim se expressou ainda a
firma rio-graudensc:"Rio Grande, -7 de junho dc 1916
— Iixm. sr. presidente <lo Estado —
Porto Alegre.

Excellencia — Temos a honra de ac-
rusar o recebimento da carta de vossa
ex.', datada de -'3 do corrente, com a
informação de haver v. ex. transinit-
lido ao exino. sr. ministro das rela-
ções exteriores a nossa reclamação,
acompanhada do pedido de promptas c
efíieazes providencias, com as tutaes
sempre coutamos.

Penltoradissimos, pcrmittimo-iios pon-j
ilcrar. ,1 v. ex., com o respeito que lhe
é devido, que, endereçando a nossa rc-
clnmação por intermédio ile v. ex., o
fizemos, não por ignorarmos que qual-
ijuer iniciativa é da competência do go-
verno federal, mas ião somente porque
entendemos do nosso dever não agir
nesse sentido sem sciencia do honrado
presidente do Rio Grande do Sul.

licitei amos a v. ex. os protestos da
possa particular consideração c muito
apreço. — Fraco ü' Comp."

Deante de tão grave situação, não
11 ulinnijs mais demorar a nossa acçáo
ro Congresso Nacional. Do nosso Ks-
t.-ulo, ooimi de outros, novos appcllos
haviam sido feitos ao nosso patriotismo
c independência dc sentir e pensar. E
já organizávamos com o sr. Cabeda o
projecto que ambos deveríamos apre-
sentar ao estudo dos nossos pares, ou-
vindo até solire as nossas id'cas alguns
dos mais autorizados jiuisconsultos na-
ciounes, quando appancccu 110 parla-
incuto argentino a proposta de lei do
illrsire sr. Avellaneda, collimiindo os
mesmos elevados intuitos que nos inspi-
ravam. Resolvemos então examinada
para verse a poderíamos adoptar com
as modificações que se nos afigurassem
necessárias ao nosso regimen constilu-
cional.

Justificando esse projecto, escreve um
dos nossos matutinos, o Imparcial, cm
dala de .'6 ú_ julho finilo. o deputado
argentino explicou que a sua iniciativa
não fora inspirada por qualquer senti-
mento de hostilidade. K dá-nos nes-
tes termos o resumo da brilhante peça
oratória:
_"Osr, Avellaneda diz que se funda

tão somente cm direitos que emergem
da soberania, e 110 dever, a sen jiiizo
inilludivel, nn que se encontram os
poderes públicos de zelar pelo melhor
desenvolvimento das industrias e do
commercio nacionaes. defendendo a pro-
ducção agricola e pecuária, isto é. as
conveniências econômicas da Republica
110 que cilas tecm de mais permanente
e mais fundamental. Reconhece que o
assumpto ile que vae oecupar-se é novo
c grave e. por isso mesmo, dc mui dif-
ficil solução.

A "lista negra", attendcnrlo-sc aos
lermos ,1o decreto lançado pelo governo
inglez, pódc scr definida como o regis-
tro (le firmas commerciaes que. pelo
factó de representarem, a juizo da Grã-
Bretanha, interesses dos impérios cen-
traça, devem ficar proscriptos do com-
mercio internacional. E' uma espécie
da prolongação do bloqueio, uma medida

AVENIDA — A vingança trágica (trage-
dia).

IDEAI, — Almas tenebrosas (drama); O
Pequeno protector (drama); Bebê vem de
Paris (comedia).

ÍRIS — O roubo da esmeralda (drama);
Abnegação de um medica (drama).

ODEON — O X negro (drama); Amor
heróico _(drarma).

Almas tenebrosas (drama).
* * *

i-ATin-i'

Circos
PIERRE — Attrahente cspcclnciilo*
SPINELLI — KtincçJo variada.

RECLAMOS
Theatros

publicas sul americanas, para simular
que a sua justiça ê eguitl para todos,
na grande potcttoia do norte, cmfim, o
Senado já se moveu sob a acção pode-
rosa dos sunaidores Stone, TUamas e
Walsll. A imprensa unanime levantou-
se c começou ia reinarl om ¦todos
os centros mercantis c industriacs
uma forte agitação deante das pala-
vras do grande imlporlador Ilerinann
Elz, que, em um protesto violento. I c,| eom a eJtclricidade, dominando por com-
acaba de declarar que a lista negra, a.I n *'0>,nas SU'1S arriscatliss.mas experiências,
persistir, reduziria o commercio yankee I "%-í^^l a„ "UMÍ assombro.' • - 1 *• _ ¦ i ooas as noites o Droitranima do Siloa triste situação de nao poder exportar I rcdro é lnodificado 

"ara 
Sor, com no-

números e surtes cada qual mais in-

Kcpresenta.se, nns tres ccpcctacu1os de
hojo no Kcirublicn, a revista do grandeexito —¦ "A* ultima hora", que eonitituiu
«111 dos maiores suceessos da companhiai<uas 110 liecrcio, e que aipenas hoje a re-
nrescntarii em "niatlneè" e á noite, lv' 1110-
tini para grandes enchentes, tanto mais
oue amnuhã c definitivamente se despede
dn publico a mesma conqianhia,' dando as
iinii-as represcniaçôes da revista paulista —"A picareta", 0,11c ali agradou em extremo.
A musica ú ilo maestro Páschoal Pereira,
pertencendo a autoria da peça a escriptor
muito conhecido, que sc oceulta sob o pseti-doiiimo do Augusto Senti.. liste espectaculo
como os demais t.-rá por sessões.

V
Cada dia despertam maior curiosidade, uo

8. Pedro, as diabruras do eliiai Kusk
¦i-uijí loy, o celebra niugjco _ iilusionista
asiático nue, durante quarohta minutos faz
coisas dn arco da velha, ipic deixa a pin-tea onliasbacada, c n dr. lierniim que linn-

mercadorias de um unico dolUir sem
consentimento da. Inglaterra, o que seria
um ultraje que a dignidade nacional
saberia firmemente repellir.

O projecto, todavia, que ora resolve-
mos apresentar íi deliberação do Con-
gresso Nacional, se bem que talvez
menos rigoroso nos detalhes do que o

VOS
teressante*

lloje haverá ".matinée." <¦ duas sessões a
junte, o uue eqüivale a dizer que o isãolJedro apanhará l.-es "casões".

SI"Stá salva a pátria" dá hoje, no Apollo,
as suas u limas representações, saindo de
scena em (ilcno agrado, pois lem Iodos os

do Deputado argentino, procura armar I matadores para agradar. O seu exito,
o Poder Executivo de meios mais prom-
pios e efficazes de acção. E, se assim
o fizemos, c .porque estamos convenci-
dos de que, de energia, segurança e
presteza nos movimentos é quo está ca-
recendo, acima de tudo, a Nação Brasi-
Icira para affrnntnr este momento gra-
vissimo de vida ou de morte para a
sua reorganização interna c, quiçá, para

_, por-tanto, justitica-sc bem c o facto de hoje,
a noite, se retirar do cartaz, é devido a
ter a empresa que dar vários benefícios
esla semana e a "prcmiérc" da revista"Isso íoi tempo..." no próximo sab-
hado.

a sua própria existência politica uo
continente.

OONOIiTTSõBS
Deante das declarações officiaes do

íendiw da Camara dos Deputados, o
sr. Antônio Carlos, do discurso-moção
do sr. Dunslicc de Abranches e dos
protestos eloqüentes do sr. Mauricio dc
Lacerda, ficou bem evidenciado:

«) Que o presidente da Republica
não se afastou ate hoje nem sc afãs-
tara do decreto du .) dc agosto de
11)14, proclamando a neutralidade do
Brasil perante as nações ein guerra na
Europa e considerando-as em o mesmo
pé do égua dade como amigas que são
Iodas do Brasil;

b) Que a Camara dos Deputados,
approvando o requerimento do depu-
tado Moacyr para que fosse inserida
na acia a conferência feita na Facul-
dado dc Direito dc Buenos Aires pelo
sr. conselheiro Ruy Barbosa, procedeu,
como costuma, deante de pedidos se-
nielliaiites, sem que isso imputasse em
solidariedade politica ou moral com os
conceitos einitiidos por aquelle prc-
claro brasileiro;

c) Que o presidente da Republica
tem tomado na devida consideração as
representações contra os intentados á
nossa neutralidade, feitos a pretexto
da applicação ao território nacional do
edito do Governo liritaunico instituiu-
do a Black List, c está disposto a re-
pellir quaesquer intromissões na vida
interna do paiz por agentes de quaes-
quer dos grupos bellrgerantes, partam
ellas de onde partirem;

d) Que a Camara dos Deputados
não. julgará objecto de deliberação
quaesquer projectos em que se Je-
monstro querer lomar partido por esta
ou por aquella das nações cm guerra.
nomeando desde logo o Wudcr entre
estes a muito annunciada proposta de
lei do sr. Gonçalves May a sobre a re-
quisição dos navios allemães surtos nos
portos nacionaes;

e) Que o governo da Republica, com
o apoio e solidariedade do poder le-
gislalivo. repelia e repellirá com ener-
gia qualquer attitude bellicosa, que se
queira dar á Nação para com este ou
aquelle dos povos cm luta; finalmente,

/) Ouc a Camara dos Deputados
apnlaude sinceramente o deposita a
mais profunda confinWça na politica
serena, iiifl''xivel. imparcial o pacifica,
guardada pelo chefe do Eslado, /"'r-
anta a conflagração europeu, como o
unico a legitimo interprete dos desejos

dos sentimentos do povo brasileiroI

baseada essencial daem mil direito
guerra.

Até aqui. diz o orador, nada se teria 1
que observar. O edicto ile sua ma- i
gestadé britannica, publicado em 29 de!
fevereiro, limita-se a prolnbir o "eum-
mercio co:u pessoas ou corporações das
nac loual/ilades inimigas", referindo-se
sempre "ás 

pessoas ou corporações queres-Iam. negociem ou se cuconlrein no
Keuip Unido, 011 cominercie.m em tor-
níorio inimigo ou em território oceu-
pado pelos inimigos". Entretanto, pormotives que o governo da Grã-Brcla-
nha não qui.: fazer públicos, o-.i por
falta de regulamentação do edito, ou
por excesso dos agentes encarregados
do dar-lhes cumprimento, a politica da"lista negra" csf.i perturbando o regi-
men de nossas tránsaeções. resultando
em um extremo .prejudicial ipara os in-
terosses da nação. Ks:a politica da "lis-
ta negra'* está travando o livre desen-
volvimento de nossas industrias e dc
nosso rwmmprrin, co!» metioscahc da
soberania nrgenSina. iA "lisra negra"
está sc tornando um verdadeiro instm-
meiro de pressão contra o commercio
interno da Republica.

O governo inglez declarou que só sc'trata 
tfc uma medida a appticar-sc, sc-

trundo o principio do domicilio, a sub-
di-.os britannicos residentes cm domi-
nios britannicos. Xão se pôde falar de
ouiro tmxlo. porque publicamente o go-verno itmlrz não podia declarar que a
dita medida ia -scr applicada lambem
aos paizes neutros. Porém disto ao quena realidade csrá sttcecdcaido lia
enorme distancia.

O governo inglez nomeou COmmissScs
truc começaram a incluir na chamada
lis.a negra, sem distineção de nacionali-
dado. a iodos os que suspeita, tinham
ou não relação com o comnte-rcio alie-
mão. incluindo até numerosos argenti-
nas". Não podemos consentir nisto.
Amanhã virão as represálias: os subdi-
tos de todas as nações cm guerra que-
rivão crear-nos a belligcrencia commcr-
cinI doutro <lo nosso próprio paiz.

Nós Estudos Unidos não snecedem
estas cofsas; ali não ha listas negras,
reni intercücçôes para os commcrcian-
tes, sejam estrangeiros ou americanos,
oem "comitê" brkannico que pretenda
itiiniiscuir-se- 110 comnicrcio daquclle
ptiiz.

A liberdade dc comprar Ou vender
fsr.i consagrada* para evitar limitações
011 exclttsôes; e nâo sc aíaca essa li-
ber lad<- quando se dictam leis para e-vi-
tar suas restricções. Em siunma, con-
dite o orador, este projecto, converti-
uo em lei, significaria af firmar solen-
ncinente qvn> . capiial, que cm sua ori-
çrcni pode ser estrangeiro, quando se
raçonpormi ao paiz em propriedades,
ftnuustrtaa ou commercio, abandonou
Baciorrabdade .le se-,t:
para convettrer-se em capital nacional. I José Soares,
e como tal collocar-se sob a garantia ei Os objecto
$i proteeçlo da soberania argentina". | gues a seu

uma

OS I.AIÍAIMOS

Dois que vão p'rú gnnclio
A policia ilo 14" districto prendeu e

auioou de flagrante os larápios Horacio
Valle de Oliveira, por estar a bifar
tampos de registros d'agua. e João
Mcáiamed, este arahe, qtte roubava ca-
uos nos corredores dás casas partícula-
res, Ambos os piratas manobravam na
praça da Republica.

O Horacio e o Mohamct foram reco-
Iliidos ao xadrez.

_ Uítctn Jiao viu nu quer tomar a ver a
interessante comedia "A linda funeciona-
na tem que ir hoje no Recreio, na "roa-
liucc ou cm qualquer das sessões da noi-
te.^ ns quaes sc realizam ás 7 i|2 e 9 i|.\
pois a engraçada Iradttcção tle João Luso
da lioie definitivamente as suas ultimas rc-¦ircscntaçõcs; saindo de scena cm pleno e.\i-
to. A empresa, iwén, quer dar amanhã
a "prcmiere" 110 Recreio do "Águia", des-
erapenlundo Cicmilda de Oliveira o Parei
do "Gilhcrlil"'.

"O' mestre : onde está o gato?" K' esse
o cstriblllto interessante que tem feito rir,
a valer. 03 espectadores da tlic.it.-o Carlos
Gomes, lista elle magnificamente mcttido
nas situações engraçadas da revista "O
disbo . a quatro", (ue será repetida liojc,
nao so na "matinée", como nos espectaculos
da noite, li' mais um d-a de cheia paraa companhia do Uden-Thcntro, de l.ishoa.

A111111ncia.se, para breve, a primeira re-
presontação do quadro nove, intitulada "O
casamento do Co la-Tiulo*. „* *

"Uma noite cm Tabarin" é o titulo da
nova pantomima, que foi lionlem dada a
conhecer ao nosso publico, 110 ilicairo São
Jose. pela festejada companhia MolassJ.
Esta nova peça mímica é dotada, de cxcel-
lentes números de musica c À bai ados.
especialidade em que muito se tem revê-
lado 0.1 artistas Molasso e Anna Krcmser.
Iara hoje estão marcadas quatro sessões,

primeira, cm "matinée'', ás a ijj.

nos dizer que o "Poço sostenuto" seguido
do "Vivace" teve a nobreza rythmica uue
Becthovcn, por certo, imaginara; o "A_._
grctto" ganharia mais caracter com ligeira
modificação de andamento, para mais ala-
cre, c nisso o maestro Francisco Braga, atf que
parece, nio quiz attender á observa-
cão que a propósito registámos, na chroni-
ca <fo concerto precedente. O "presto1
a presente u-so nítido, aem embargo ao mo-
vimento veloz, c o "Allegro con brio" foi
soberbo remate, cheio dc coloridos e viva-
cidade.

ít i,: :*:
CONCERTO PAÚLITA'rAINERI

A senhorita 1'auhta Raincri dará ás 4horas da larde -de as deste mez, nó salão
do Jornal do Cmicm'cio, o seu Hccital de
Canto.

Após uns minutos de descanso, a i or-
cliesira nos foz ouvir um trecho para vio-loncello c orchestra. original do maestro
ü Russo, professor dc piano, residente
nesia capital. "Nostalgia" é o titulo sugges.
tivo dessa composição, simples na contextu-
ra c castigada na fôrma do "romanza", qncrevela certa expontaneidade dc concepção.
I-iiz bom effeito graças á sua linha melo-oica expressiva e não desprovida do orici-nalidadc._

A assistência distinguiu com applausos
o professor Allconi que se encarresoii dovioloncello "a solo". O concerto concluiu
com o Bailado da opera Wciirt VIU me.cutado no concerto de 14 de julho de íç-n.Como nota elucidativa dessa bella paginade baint-Saens, apraz-nos renroduzir o queo nrogranima de então publicava:"Para escrever este bailado. Saint-Saensserviu-sc uc uma colleccão de cantos Escossézcs que lhe forneceu mme. Detroyatniiroveitaiuio-os em crande parto nesse Ire-clio de uma opera cm que primam estes
quatro elementos essenciaes: a vida collcctiva ingleza no seu espirito lilurgico e nassuas fesias; a cortezia; o lyrismo amoroso:o fundo trágico dos sentimentos.

l-.sle bailado, ornamento -loiiico do drama— pois que Henrique VIII ia celebrar assuas nupcias e tinha particular predilecçãoiiolos divertimentos volutituosos — condessaus aspectos scdiiciorcs da vida popular iu-
gleza. Cl allegro marcial parece alinharuma fileira de rapazes rusticos movendorobustas espaduas ; o idvltio escosse- vale¦por uma paisagem inteira e nor uma de.sinpç.io ethnicil. A monotonia da sanfona;a rudeza fallia. ns timbres límpidos tudoindica a vida de. uma raça de montanhvzcs,
.sincera e forte; da mesma sorte a festa Ide lupulo rememora a cmbringiicz do curto I
estio e a dansa de Ginsv. com o som nfíe. |ganle dos metnes nroiecla nessas dansas
senlontrninaes uma visão feroz de Oriente."A fina nlalca do Municipal, de palmos ca-Iorosas; cumulou o maestro Krancisco Braga '
e a sua luzida pbalnnce. demonstrando, as- I
sim, o seu contentamento por uma.1; horas
de arte bem gozadas, e. oxalá seiain cl-
Ias prodromos de outras e não menos* at-Intentes e proveitosas para os cullore* dadivina linguagem dos sons.

Sports
TURF

Wãma4 (^20z_maçêm

CONCERTO ALEIXO
llcaliza-se hoje, ás 2 horas da tarde, no

snlao do Jornal do Loimiiercio, o 2° con-
certo do pianista-virtttòse J. Aleixo

iS % i.i

Varias
E' amanliã que sc realiza, no Pálace

Tlicatre, a jriolo iCoiiorc da nrtista Pina
Ciona, um dos melhores elementos da
cimpaaliia Vitale. Pina Ciona fará repre-
sentar, no seu promissor festival, a opere-
bi UciiMiiriiio descalça, dotando o program-
ma, certamente, de outros attractivos, quemuito concorrerão para o seu exito.

I-íssc festival tem despertado grande in-
teresse, sendo a procura de logarcs copiosa.
O Pal-ice vae, pois, regorgitar.

Está marcado nara o próximo dia iSo embarque da companhia Ruas. pelo Des-na i-.ni virtude do contrato existente cn-ire a f/on/y de variedades com a empresal.i.ureiro, essa companhia dará hoje os seusúltimos espectaculos no Republica:
^ ao Club Gyuinastico Portuguez reali-

za-se hoje ura grande festival dedicado á
colônia Portugueza c ás familias cariocas.
A Escola Dramática tomará parte nesta fes.
ta representando a espirituosa comedia era
3 actos; imitação de Aristides Abranches,
C_sa rfe Orates.

Essa festa terá inicio ás 83I4 ci ponto.As entradas são encontradas á porta.
?,- E' na próxima quarta-feira que serealiza, „o Theatro Apollo. a recita doquerido actor Ignacio Peixoto, compondoo. programnia dessa noite, uma representa,ciio extraordinária da nlogre revista Nãoa-estaçanio..., com lados da revista De

íicrído 
° " ° """u-'ros II0VCS Pelo bene-

E' esta da
scena

sendo

l\o Palacc-Thcntre, a companhia Vitale
dará hoje dois espectaculos.

N'a "matinée". ás 2 i!.\ será cantada a
operetn "Mam'zc!le Nitpuchc" o na "x.i-
rre", As S ;,U â-peça do mesmo gênero"Dansarina descalça", qui tiu notável
sueceisa tem alcançado.

IU, pois, muita r;i,--."to. para que se pre-suma que os espcctacu'os de hoje ulcan-
cem o successo a que fazem jús.;*;

Realiza-se hoje, ás 4 horas da tarde, no
elegante salão do "Assyrio" mais uma das
encantadoras "matinée, infantis. Esta se-
rá dirigida pelos ''mignons" artistas Oscar
e Ariza Silva. Haverá hoinboiis, brinquedos
e si-.rprezas.

I
Vivan;!

Cinemas
:*í

Trinoz
1 * cs Ernesto 5ou;a

NEURASTHfiNIA

JONICOOO ESTOMAC-0
>VC r>c"*~»i*,tr»

ENXAQUECA

TÔNICO k'h'e'.'-
00 INTESTINO

EMTERITE
eai i/s/f/o/io calam.ire

CS MEUSSA e ANIZ

GRANADO . Z. — 1 _e março, 14.

ESMOLAS
Be caridoso anonymo, recebemos, â me-

inoria do Adelaide Guedes, a quantia de
;5 par distribui nu os neles pobres; viuva
Amancta, l:rancisca da Conceição, JoaquimFerreira Chaves, viuva Maria Eugenia, viu-
va Soares. Angela Pecoraro c Anna Emilia
Kosa.

— Um anonym£* remetteu-nos a quantiade ;o$. para ser distribuída em csnomilas
ile 1J500. pelos pobres: Anna do Ar arai,
Angela Pecoraro, Amaucíar, Emilia Kosa,
Elvira de Carvalho, Franciíca da Concei-
cão liarros. Joaquim l:crreira Chaves \,w\xi\
Maria EURcnia. senhora entrevada. Tlioreza,viuva Dernanlina. e de 1$ pelos pobres viu-
vas Santos e Soares.

BvSTES FORASI XA 0XDA...

rinco ladrões oiiRnlolnilos
Terç.vfeira ultima deram os Iara-

pios na casa dc pensão da praia do
Flamengo 11. S, roubando ali. do com-
modo ilo sr. Arthur Bacellar, cerca dc
400S000 em roupas e objectos de uso.

Dada queixa á policia do 6° dis:ricto
po?-se esta em campo, até que bontem
conseguiu appreltender os objectos rou-
bados e prender os assaltantes, que
eram os indivíduos João Gumcrcindo da

a i Cruz. Paulo Bispo do I-ago llonorinho
proprietários | Brito, Venancio Xavier da'Fonseca e

Mais um programnia majestoso annuncia
para boie o elegante cinema Odeon. Nelle
figura, a querida e laureada anisia Fran.
cesca Bertini, que fará a protagonista do
maravilhoso drama — "Amoi heróico',
cheio de lances amorosos de extraordinária
intensidade. A elle se seguirá o "X negro",
grandioso romance do enredo policial, dc
ocção altanicnto sensacional.

-U

O luxuoso cinema Pailié offerece hoje
nos seus inminicros "habitues" um cs;;e-
ctncitlo profimdaincutc arrebatador. Consta
e'!c da representação do assombroso dra-
ma — "Almas tenebrosas", cm cinco for-
nu'davci"i actos, descriptivos da vida dos'apaches''. Nesse film, figuram como in-
lerpretes es festejados artislas Emilio Chio.
ue, 110 paliei de "Za-Ia-mort", a bella Hes-
peria, no de "Casque d'Or", c A. Zam-
butli, no de "Za-la-vie".

Extraordinário attralientc 6 o prograrnma
que hoje sc exliibe no chie salão do Ave-
nida. Dclíc sobresác a tragédia cm cinco
possantes actos — "A vingança trágica",
Nessa emocionante peca, o publico terá cn-
sejo rle apreciar o incxcedivel trabalho dcI.on Llinney, o Novelll da té'a americana,
secundando-o de peno o "estreita" yankeeLoiiisc I,ovcly, ceguoaiinada "Belleza do
Stu .

*
O Ideal, o popular cinema da rua da Ca-

rioca, apresenta hoje um prograrnma quevae despertar immcnso interesse entre o
publico. "Almas tenebrosas" é o titulo de
um film e:u que trabalham a formosa Ucs-
pena, o elegante Emilio Ghionc e os ap-
plaudidos R. Seutini e G. Sanibucini. È1
uma teca de vigorosos episódios dramáticos.
em scic tumiftuarios actos. E, fechando "
iprogrammn correrão ainda nn tela — "O
pequeno protector", majestoso drama em tres
actos. interpretados pelo querido nrti-ua
mxv.o Ansouia e^a fita infantil — "Bebê
veia dc IViris". Esta só irá na "matinée,'

Estão de parabéns os freqüentadores do
apreciado cinema da empresa I. Cruz Ju-mor. A correr no seu "ecran", terão elle*
hoje o possante film policial — "O roubo
di- esmeralda", peça de complicado e arre-
batador entrecho, de sern.1-1 f*ui-lamente
emecionantes, cai cinca possantes actos, c

O dr. Norton" ou "Abnegação dc um
medico"; romance de lances intensamente
emocionantes, repleto de scenas de amor e<lz paixão.

- .- distribuição definitivarevista Fso foi tempo, mie sobe ásabbado próximo, no llicatro Apollo-A distribuição da revista feita por todaa companhia do Polythcanta de Lisboa, i
h,_Í4.tt TC'i- ^en^UricIla (compadre),Oihclo de Carva 10; Côr de Kosa (coma-dre) losepllllla 1 arco; A sociedade moder-nu e A nusena, Pahnyra Torres; Midiuette,lo. Canção regional Azulejo artístico,ira e Alma Portugueza. "Gigoleta"
e Soprano da Serenata. 1-ilomraa I.ima-Vintém colonial; D. Brilcs: Vermelho' éIliauliy, Jul,;; ,Ie Assumpção: 1). Viol.ln.te TtBuiua Molih; Violeta Vintém impe.nal. Media espirita borracha. Rita e Ella,Anlonio .dendês; 1-uua-Cór Esposa. Arati.to e i« I.mlia. Juhela ile Vasconcelios;
Kosa dos ventos e Pronaganda Dortugueza,l-.lvira Uastos; Amarello. Adelaide Corto.inante, a« Unha e Paleta. Albertina Mar.oue.s: Azul. Vintém republicano e V I inlia,Antonia Denegri; Secretario da embaixada
c rouicare. Ignscio Peixoto: i" RufiaSecretario de , redacção, Azuleio artístico,Cantor da Meia.noil* c Iiuro luctor. CortoKcal; 2° knli.i. Norle Moldado sem bigode.Uinso, Jorge V e Tenor da serenata Erico''"S-^,,.1:''1""". l-.zcnuiel Soldado com bi-ei.de Pif.io. besta. Dr. Born.-irdino Macba.do e Espirito Santo: Gil Ferreira; V Ru-fia .Leste, Noivo. Nicol.io II. Feiticeiro e
?.„ «edaclor. Clemente Pinto: .i* Rufia.I-.lle. 2° Noivo. Victor limm.iniic! III. Sole l)o o 1-abricio Kibciro Lopes: e» Rufin,Sul. Carvallio. Chefe ile Familia, Carraspa-'í'1 ,-!,"• '."'"aelor e Matto lirosso. loaoilim
(ie Oliveira; Primo. Candidato e Dr. Car-rança, ,1. llcnriques; e» :» ç 4» gigolcttes,Augusta. Rosa e Antonia Reis: .« cuolettee Uma Noiva. M. das Dores: 1" Bri«a. Lau-
rn™ de Almeida, e 1" Zephvro. Amélia.

«? Kcahz-i.se, íinalinente. amanhã, o fes.
tiy.-il organisado pelos autores da revista
.S/ii salva a paira. Pastos Tigre, Rogo
Barros e Carlos Bittencourt.

¦Frios nrt isias Emma Pola, Rormialdo
de Figueiredo e Carlos Abreu será rc-
presentado pela única vez a peça <le ge-ncro priiud-Kuignol Olhes, original argeh-
lino, traduzida pela própria senhora Emma
Pola. Pela primeira vez. será tambom. le-
vada á scena o lever de rideau Ciúmes
de nina estrclla, peça de pequeno theatro,
original de Pastos T gres; c dcpcmpcnha-
da pelos artislas üiloraena Lima e Clc.
mente Pinto.

«O A bordo do f?eriir; embarcará em
Buenos Aires com destina a esta capital
a troupe lyrica ^'niiana. aue fará trhia
tournfe nas principaes cidades do Brasil,
com a fina cpera de Walff Ferrari "II
Scgreío di Susanna". A troupe virá oc-
cupar o tliealro Lyrico. devendo estrear
r.o día 22 do corrente mer.

? Tendo de part.r para a Europa, no
dia 18 do corrente, no Desna, fará uni
grandioso festival no Apollo na noite de
terça-feira próxima, o app-aud:do nnestro
Luz Janior, auetor dc var as partituras
dc succc5so._ Xes5c espetáculo que scrX
levado a effeito com um bellissimo pro-
gramma serão oíiereculos brindes acs fre-
o,uentíulore5 -.le platêa, ca:nnrotes
raes

ga

A CORRIDA DE HOJB
Com um prograrnma ap.enas regular,

ao qual serve de base o grande .prêmio
r Ma>or Suckow", realiza hoje o Jo-ckey-Club mais uma corrida da actual

temporada.
Conforme escrevemos bontem, aquella

prova está á mercê de Intcrvicw, já pela
sua superioridade sobre os demais con-
correntes, já por se encontrar presente,
mente em boas condições de "cnlraine-
nient . Achamos que só por accidente,
o filho de Tanus se deixará vencer porMysterioso. o seu maia serio adversa,
rio.

Damos a seguir aos leitores os nossos
prognósticos:

David — Monte Christo.
'Castilla — Fagulha.
h. Pericles — 1'isiachio.
Stromboli — M. Blanc.
Marvcllous — Vvoneite.
Hatpin — Vanderbilt.
Interview — Mysterioso.
Colonibina — Aluado.

* * *
REMO

A GRANDE RliGATA DE HOJE
Revestida de todo brilhantismo, rea-

liza-se boje, na poetic-a enseada dc Bo-
ta/fogo, a grande 'festa nauf-ca, promo-vida aunual-mente pela Federação Bra-
s-Jicira das Sociedades do Remo, onde
será 'disipurada a grande prova náutica
denominada "Campeonato 

do Rio dc
Janeiro", que será disputada por yoles8 remos, para qualquer classe, na
distancia dc 2.000 anelros. O conse-
lho de Federação B. S. do Roíno não
mediu sacrifícios para que nada falte
ao brilhantismo da grande festa. A ella
contpairòcerãò as altas autoridades da
Republica, o que ba <le mais fino da
nossa elite, o corpo diplomático c pes-sons gradas.

Os v.-iran.lins do grande pavilhão da
praia de Botafogo estão bellameote
ornamentados de flores naturaes, apre-
sontando aspecto deslumbrante.

Por falta de espaço não podemosfazer a analyse detalhada do program-ma da RTaitJc festa de hoje, mas a sua
coin ocção está bem íe/ta. As guarni-
ções eslão em boas condições e tudo
nos faz prever que teremos oceasião
de apreciar lutas emocionantes, tal o
preparo das guarnições dos differentes
barcos r^reseralanTes dos gloriosos pa-ciHiões dos nossos clubs náuticos Deve
portanto ser deslirmbrainte a grandefesta náutica que a Federação B. S.
do Remo offerece hoje ao sport nautí-
co brasileira.

AS COMMISSÕES PAKA A
REGATA DE HOJE

3\stão escaladas para o torneio náutico
de hoje as seguintes com-missões 1

Direcçâo geral —• Antônio Antunes deFigueiredo.
Pavi háo Central — Maior Carlos Fre.derico de Oliveira, dr. Oclavio Ferreira

de Mello, major L11Í2 Leonel do Moura,
dr. Lu-tosa do Aragão, coronel Cândido
Jose de Arauio c Abelardo Mello.

Juizes de partida — Ariovisto do Al-
meida Re;;o, Kuticm da .Mello o EdgardiLeitü Ribeiro.

Juizes dc chegada — Euzebio Naylor,
Annibal leixoto e Nicoláo Marques.
edu.'z ,«ltf rnla — Angelihn Jose Cardoso,

Abelardo Mello e Aberto Bandeira.
Policia de raia — Oclavio. Macedo, An-

tonio Losta o Mario Veiga do Silva.
Cliroucmeirisla — Antônio Pinto dosSanto*,.

FEDERAÇÃO RRASII/EIRA DAS
SOCIEDADES DO REMO

Ksra Federação, que hoic offerece á so.ciedade carioca c ao snort náutico uma festa
aue, pelos preparativos, deve scr uma dasmais soberbas e deslumbrantes desde a suaivndaciio, tem sido denodada nos esforçosempregados em prol do Drogrcsso da canoa-
gem brasileira.

, O desenvolvimento c progresso do roíeiiio
deve-se a sua tenacidade, procurando sem-
nre o seu consdlip supt-rior a conciliação
dos interesses dc clubs fedorados auxilian-
do com a sua direcçâo os progressos de
cada club a ella filiado.

Os clubs federados, por sua vez, com asboas divecçõcs das suas direcionas cooperam
mnto ao conscllio da Federação os seus
esforços para o feliz desidtratiim do sport
náutico, sendo semnre solidários nas boas
normas e actos emanados nela Federação. A
primeiro direcioria da Federação era assim
constituída: commandante Ernesto Midosi,
presidente; Frederico Guilherme Lorena,
secretario; Dario Teixeira da Cunha, lhe-
sourciro.

A, actual directoria está assim organizada:
presidente, dr. Antônio Antunes dc Figuei-
reito; vice-presidente maior Carlos Frcde-
rico de Oliveira; i° secretario; dr. Oeta-*
vio Ferreira de Mello; 2" secretario.' Abe-
lardo de Mello; tiicsoureiro lvmz Leonel do
Moura.

OS NOSSOS PROGNÓSTICOS
Dlfficil Pcrâ T>roRtiost:car-fc quaes os

vencedores <ia grande regata dc hoje. Ape-
zar de tudo iãso apresentamos os nossos
palpites :

1" Jara — liellita.
2" Iscbion —> Idyla.

Jacyra — Asieria.
Midosi — Clotilde
Juruá — Ihrroso.
íbis — Ciumento.
Alzira — Cacique,
Muciiry — íbis.
Barroso — Minas Cji-M»,
Iscbion — Neuza.
5, DE JULHO — ATLÂNTICO.
Ciumento — Irany.
Jar.i — Marat.
)ara — Nilo.
P. l'asso9 —' Boqueirão.
Impcrla— Jacyra.

Os clubs do Boqueirão do Tasnelo e Na-
tação e Kesaia- fretaram as barcas "Seti-
ma" e "Terceira", de onde os _seus con-
sócios c convidados assistirão áa pugnas".íauticas a realizarem-se hoje. A bordo
desias embarcações tocarão bandas de mu-
s:ca. havendo por essa oceasião animadas
dansas.

i.i*

16"

fl y|tÜ
As operações na semana

- passada
Londres, 12 — (Official) —Summa-

rio dos acontecimentos militares:
Frente occidcntal — Ao alvorecer

do dia s dc agosto, sabbado, os aus-
tralianos c os tropas do novo exercito
da Inglaterra, avançando para norte e
oetste de Poziéres, conquistaram as
posições rcstaintes da segunda linha
allemã, começando de 400 a 600 jardas
numa frente de 3.000 jardas. A linha
tomada tinha sido terrivelmente devas-
tada pela nossa artilheria, e as nosas
tropas tiveram que cavar fundo para
consolidal-a. Todo o sabbado nisso
sc oecuparani, a despeito do violento
fogo de obuzes, feito pelos allemãcs.

No domingo de manhã, os alllmães
tentaram recobrar novamente o terreno
perdido, graças ao uso dos Iiquiuos
inf (animados, mas fracassaram por
completo, e durante o dia avançámos
para léslc dc Poziéres.

Segunda-feira, 7, durante o dia, os
allemães deram cinco resolutos ataques
ás novas linhas britannicas a norte e
nordeste de Poziéres, sem outro resul-
tado senão o de deixarem muitos pri-
sioneiros em nosso poder.

Terç.vfeira, 8, as posições de Pozié-
res foram de novo bombardeadas nu-
tridamente, e ao norte dellas foi effe-
ctuado um ataque infrutífero ao sa-
liente de Leipzig, ao sul de Thiepval.

A' direita do sector britannico, fi-
zemos avançar a nossa linha 400 jar-
das a sudoeste de Guillemont.

Na quarta-feira, o, ganhámos algti-
mas centenas dc jardas para norte o
noroeste de Poziéres, e na. quinta-fei-
ra, consolidámos o terreno ganho, con-
seguindo novos progressos.

A significação dos combates de Po-
ziéres c muito grande. Os inglezes oc-
copam agora o território mais alto 110
moinho, o que lhes permitte a obser-
vação dirccla dc 'todo o território a
leste.'_ 

Ao norte, na dirseção de Thiepval, a
linha allemã apresenta um saliente como
se fosse a cavidade dc um telhado in-
greme, o que significa que ganhámos a
coroa do planalto do Thiepval, e na «x-
tensão_ de algumas milhas para o sul,
dominámos a linha de separação das
águas. Combateu ferozmente o inimigo
por manter em seu poder estes pomos
vitaea, mas sem lograr -exito. Episódio
pirtoresco fod o que oceorreu num logar
onde os allemãcs se estavam retirando •
ahi, fomos abaixando mais e mais o nos-
so fogo de barragem até que gradualtnen"
to levámos os allemães a sc entregarem
por si mesmos em nossas anãos.

EGYPTO: — Na quinta-feira, 3 de
agosto, perto de meia-noite, cerca de
14.000 homens do exercito turco da Sy-
ria deram um ataque á posição biitanni-
ca de Romani, ao norte de Kauia, 23
milhas a leste da canal do Suez, ata-
cando os nossos entrinclieiramentos da
linha de frente, procurando ao mesmo
tempo contornar o nosso flanco sul. As
forças britannicas, compostas principal-
mente de tropas territoriaes o austrália-
nas, facilmente rcelliram o inimigo. -No
sul, as tropas forain-se retirando deva-
gar até que o inimigo se cmniaranliou
irreniissivelmentí! nas dunas de areia.
Contra-atacaram então e completamente
desbarataram o inimigo. A perseguição
que começou ao alvorecer de 4 de agosto
conliiiu'a até esta data. já havondo sido
feitos mais de 5.000 prisioneiros . con-
quistada grande cópia de material. Os
monitores britannicos, fazendo fogo do
mar, auxiliaram a acção. Parece que
o ooininandante turco esperava apanhar
de sunpresa os inglezes, uma vez que
agosto não é um mcz em que seja fácil
atravessar o deserto, mas o modo como
se achavam promptas as tropas brilan-
nicas converteu num íia-sco a empresa
dos turcos.

AiFRICA ORIEXTAL: — Havendo
oecupado a estrada de forro central em
tres pontos, o general Smtits durante a
semana rccliassoti as forças inimigas
que parecem estar agora .mais concen-
iradas 11a direcçâo da costa.

O general Northcy, avançando do sul,
approxima-se .tambem da linha central 1 numerosas pessoas, entre estas
e os belgas . no oceidente, tomaram o \ i". Ariston Daltro, administrador

porto de Ujiji, sobre o Tanganyika, que
é o pomo terminal da ferro-via central
sobre o largo. O porto de Sadani, no
Ocoano Indico, foi tomado por destaca-
mentos navaes que eslão tambem ope-
rando cm outros pontos ao longo da
costa.

Os allcniães eslão sendo assim encer-
rados numa cinta de terras montanhosas
ao sul da estrada de ferro contral.encur-
ralados pelos alliados que sc approximam
por todos os lados".

COSTUMES CHIC ?...
La Maison Nouvelle
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Uma batalha naval
imminente ?

[A festa de bontem na Escola
N. de Bellas-Aries

Fcd liontcm condignamente commemo-
rado o centenário da instituição do En-
sino das Bellas Artes no Brasil. Desde
cedo que o palácio da Escola, á Avenida
Rio llranco continha uma sociedade
selectissima, compostas de intellcctuaes.

A' noite, realizou-se a annunciada
sessão soienne. Eram S i|a da noite,
quando se sentaram á .mesa da presi-
dencia os srs.: dr. Wencesláo Bra2,
presidente da Republica; Carlos Maxi-
miliano, ministro do Interior; Souza
Dantas, ministro do Exterior; Baptista
da Costa, director da Escola de Hellas
Artes; dr. Azevedo Sodré, prefeito
municipal.

A' chegada do presidente da Republica
foi cantado o hymno nacional. Aberta
a sessão, foi dada a palavra ao sr. Arau-
jo Vianna, que fez uma allocução histo-
rica sobre o ensino das bellas artes 110
Brasil. Terminada a leitura do trabalho
do dr. Araújo Vianna, foi dada a pa-
javra ao sr. Affonso de Escragnolle
faitnay, que falou como representante

do Instituto Histórico. Cantou-se depois
o hymno da Proclamação na Republica.

Falou o engenheiro Morales de los¦Rios, cujo discurso foi muito applau-
dido.

Deu-se, então, inicio á distribuição de
prêmios aos artistas, que foi feita peli.
ministro do Interior, sendo a distribui-
ção dos diplomas feita pelo dircctoi
da escola.

Terminada que foi essa solennidade,
teve começo o concerto regido pelo ma-
estro Alberto Neponiuccno, e cujo
programnia foi o seguinte:

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

II — Marcos Antônio Portuiial —
Duetto da .opera Lapa, "O Basinho",
pela sra. Nida Silva c o sr. Frederico
do Nascimento Filho.

III — Francisco Valle 1— "Pastoral",
pela orchestra.

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

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

VI — ''Scena dramática", pela or
chestra.

VII — Carlos Gomes — Monólogo de
Hervê, da opera " Lo Schiavo", pelo
sr. Frederico do Nascimento Filho.

( Findo o concerto, realizou-se a ce*
rimonia da inauguração do salão de
1016, sendo franqueadas as galerias de
pintura.

As commissões encarregadas de jul-
gar ps trabalhos, consideraram dignas
de figurar no salão: em pintura, mais
de quatrocentos trabalhos; em C3cul-
ptura. 39; em. architectura, 22; em
gravura, 38; em gravura c lytographia,
12, e em arte applicada. 100.

A essa festa conimemorativá do cen-
tenario da fundação do.curso de bellas
nrtes no Brasil, realizada hontem, esti-
veram presentes alias autoridades da
Republica, artistas, jornalistas, escripto-
res, e extraordinário numero de se-
nhoras.

Emquanto estiver aberta a Exposição
Geral 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-
dia, sobre "A arte manuelina, sua in-
flticncia e suas applicações no Brasil".

No dia 2 de Setembro — Pelo padre
João Gualberto, sobre "A arte c o
Templo".

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

No dia 16 — Pelo sr. Goulart de An-
drade; e, finalmente, no dia 23, por
frei 'Pedro Sinzig, sobre "A arte e o
Altar".

Um desastre em S. Salvador
São Salvador. 12 — (A. A.) — Deu-

sc ás 6 lioras e 35 minutos da tarde,
nesta capital, um grande desastre, na
curva cm frente ao Cemitério do Campo
Santo.

Na oceasião em que subia um bonde
com passageiros, este foi de encontro a
uma prancha electrica, que conduzia
materiaes, resultando sahirenr feridos

o
 do

Cemitério de Campo Santo, que recebeu
graves contusões no thorax.

Ao local do desastre compareceu im-
mediatameiite a Assistência, que prestou
05 primeiros curativos, tendo sido soe-
corridas quinze pessoas feridas.

O bonde, depois de chocar-se com a
prancha electrica, descarrilou, pene-
trando cm uma casa situada á borda do
caminho, em plano inferior, destruindo-a
completamente.

<»IB> Cm

? A propósito da noticio que li.tntcni
publcamos sobre o Theatro Pequeno, tc-
¦mos a açcracentar nue, oftcctivamentc os 1 essa boa vontade,T comparecendo"''dTsdpiina"

listas daquella Compar.uta, irão trabalhar j dam ente ao treno.

CLtB m. REGATAS DO
FLAMENGO

D3o entra.Ia na barca os cartões perma*nente? distribuídos no principio deste anuo
om clironistus sportivos, sócios beneméritos
c honorários.

Os sócios contribuintes terão entrada com
o recibo do mez iie nfjqsto corrente, aclian*
do--e o cobrador na entrada da barco paraattender aos que qirizercm,

A barca será a ''Visconde do Moraes"
f, sairá ás 12 horas da ponte di Companhia
Cantareira,

FOOTBALL
O. R. FLAMENGO X V1T.LA

ISABEL F. 0.
^*o campo do Flamengo encontram-se

hoje. ás S 11» horas', 03 primeiros"teams" desses dois clubs. Não se potlen-do effectuar trenós á tarde, em virtude
das regatas, é muito 'ouvavcl o interesse
dos "captai!»" dessas soeicdrules cm tre na*
rcni a.i suas ''áiiuipcs". Resta que os jo-
Radorçs comprcliendam c correspondam

j -no 'Palace Theatre. mais como Companhia jde Comed'as. Softrerá mesmo, a estima-
da troupe, uma Korganísacúo, aa qual c:u
trarão 03 artistas lole riolHm, Maria Ame-1
lia c 'Fernanda Figueiredo. Fica portatro jo elenco repormado. tendo desapparccido jo titulo de Theatro Pequeno.

__.;_....,¦-...: i

Circos
Ri

m.-idu
anvse hoje, ro Circo Pierre, ar-;

praça Saenz Pena, du.is (rràndesíuneçoes, cm "matinée" e cm "soirée".
. .No espectaculo da larde, como costuma
la.-cr mr. Pierre, exhibir-se-á ioda a col-
lecção zoológica, que -se compõe de vi-
cunhas, yamas, tnpiris, hyenas, tigres, ja-tfuarès, lcôe?v Ifcopardos." carneiros, ca- -
britos, cavallos.

Xo Circo Spinelli realizam-se, hoie, duas
importantes tuneções, cada qual a mais
attrahente. A "matinée" 

promete grandeinteresse e a "soirée" terá números sur-
prehendentcs, que íião de agradar tnuko
aos "habitues" deste popular circo.

MUSICA

1 roubados foram entre-

OM-gitimo 
dono e os larapio*uan» ao po-ojeoto do deputado pia-' vio ter ptecessidoj.

COKCEKTO SYMPHONICO
_ A Sociedade de Concertes Symphonícos J,-^<!cu hontem. no Municipal, a sua ua ses- lí=*

são, que foi, a nosso ver, uma das mais im-
Dortantes, havidas nesse curto e iá bnllian-
te período dc cvanceüzacão de arte.

Os provccios componentes da orchestra á
cual 9 m.icsiro Francisco llraca dedica todon esforço da sua competência, offerece-
ram. desta feita, encomiavel prova de la-
uortosidade, identificando-se com 05 alevan-
tados desejos do seu alacre diríirento. parao commum escopo de orooorcionar á culta
assistência que freqüenta os concertos, uma
execução que t.iz 'embrar 

os melhores dias
iie arte. quando o içrcmio, a custa de sa-
rriíicio c perseverança, recuesiava o favor
»b publico.

A Sétima Symphonia dc Boethoven. cxhi-
Mda no concerto anterior com deficiência
de apuros aliás, indispensáveis em obras¦m tamanho tohio e \*alia. foi repetida hon-
tem com ura eanilibrío. una segurança, um
colorido que diríamos inéditos se nos não
fosse iá conhecida a proficiência dos dí-
(rnos auxiliares de Francisco Braga,

X.'io nos demoraremos na analyse de c*tdn"temoo" da monumental «ymphonia: basta-

RHUMIII!:
DE -

Ernesto 5ouzo
Com Kodo,

Glycerina e Hypo-
phosuliitosde Cal-

cio p Sódio
BRONCHITES.

Aftlima, Tulier- .
jt,]* .\ culnse pulmonar,1llv D Rachitlsmo

TÔNICO PODEROSO
OHüHil3Q2C.-l.sd2fil3rco,l? '

Na sido do Villa Isabel, a-, 7.4c, sao
convKlados a comparecer os seguintes srs.:
Heitor Oliveira, P. Uocco, Moacyr Canlo-
so, A. Bcthlcra, 1). \'illoia, E. Amaral
11. Mnssioli, Serra Pinto, T. Tavares, ]¦:.'
Moreira, c Mas Kkstens.

* !Ü *
LIGA MTLITAR

, 
'Re.-.liz.ani-se 

boie dois imoortantes jor/osda Liga Militar; um ás 1.10 da tarde. 110tielde da Praia Vermelha, devendo actuarcomo referet o aspirante Horacio Santos,''' {¦}?„ reíimento dc cavallaria. o o outro.
na Villa Militar, em Deodoro, Ss mesmas
horas, devendo actuar como ríferee o sr.Guilherme I.avor. do Panei.

PELOTA
l-ROXTÂO yirTHEROY

Reabre hoje as suas cortas esta cr,«a ,1osoart basco, da vizinha cidade com dois
ouadros ue oelntans, começando o espe-
cii'culo no moio-dia,

Funecionará todos os dias méis ás S danoite.
O resultado do concurso fo pelota paraai entradas com direto a prcmio. será cn.

nhecido nos dias úteis, ás to lioras da noi-te: dom:ncos e feriados ás 6 da tarde e á=10 da noite, dc aceordo com o annuncio pu-bheado nn secção theotraL

jAotnm
Vae

ZOOT.OCTCO

-_-.._**¦;_—c__.--<z^.'

GUARDA-GIVIL
Por portaria do ministro da Justiça,

foram concedidos 120 d::,s <le licença
com ^[3 dos vencimentos, para trata-
mento de saude, ao guarda de 21 cias-
se n. (JÚS, Antenor Mario dc Castro
Lima.

Ao chefe de policia foi reraettida,
para o conveniente destino, uma pul-seira de metal amarello, enconlraiia- no
d:a_ 9 do corrente, 110 recinto da Expo-
sição de Avicultura pelo fiscal Azevedo
Carvalho.

Ao cttmmissariò do 12o districto
policia! foi cntreinie uma CBr*cira con-
tendo vários objectos, encontrada na
ma dos Inválidos pelo guarda de j'
classe n. 35S.

ser cxíraordinarinr.ienre concor-
rido hoje o Jardim Zoolojrieo, onde,
alem das .-."rações habittiaes, haverá'
itm bello concerto pela banda musical
dos Coiv Boys. Os novos chimoanzés
continuam a fazer proezas, e cada

NO KXEROITO

vez

ULTIMA HORA
Arlíndo Emilio Ro-

drignes
Maria Carneiro Rodrigues e

fillios. Emilia Xavier Rodrie-.ics.
e filhos communicnrii a «cui
nmiiros. parentes e collegas o fal-
lectmento de seu marido, pae fi-

. irmão. ARl.lXDO EMILIO RO-
DRIGUES, e participam o,uc o enterro
será effectuado hoje, no cemitério de
Inhaúma saindo ns 4 horas da tarde da
ua D. Adelaide, 75, Meyer. (4889

lho

Londres, 12 — (iA. A.) — Noticias
aqui recebidas de Copcnliagite dizem que
uma grande esquadra alleniü abandonou
os ancoradoiiros de Kiel, tomando rumo
do mar do Norte,

O commandante das tropas
alliadas nos Balkans

Paris, 12 — (A. A.) — Os jornaes
fazem elogiosas referencias ú escolha do
general Cardouier para substituir o ge-
neral Snrrail 110 commando das tropas
que se encontram nos Balkans, por 1110-
tivo de tor sido este designado coniman-
dante em chefe dos exércitos alliados r.o
Oriente. ~.

*
Quem só bobo CASCATTX1TA
Está livre da MIUDINHA.

Morreu o general Smuts
Londres, 12 — (A, A.) — Kstá con-

firmada a not:icia da monte do general
inglez SinuU, coininandante om chefe
das forças; expedicionárias britannicas
que estão combatendo na África Ori-
ental.

Em torno do cambio
Londres, 12 (A, II.) — O órgão,

official ailude hoje ao novo systema i
que vae ser posto em pratica com o j
fiui dc regular o cambio. Consiste ello j
no empréstimo ao Thesouro de tituols .
que ali ficarão em deposito, passando
o prazo dessa transferencia a ser de
cinco annos, em vez de dois, como era |
até aqui, a partir dc 31 de março doi
anno vindouro.

O Thesouro rcservrt-se, porém, o di-
rcito de ^ restituir os títulos aos seus
depositários cm qualquer data depois de
31 de março de 1019, mediante aviso
com tres mezes de antecedência.

Xo novo systema serão abrangidos
muitos títulos do Brasil, da Republica
Argentina e do Chile.

As operações na Galicia
Londres, 12 — (A. H.) — Commu-

nicado do estado-maior russo, de hoje,
de noite:"Os 

generaes Srhcrb.-icliioff e Sakha-
roff. sob a direcçâo do general Bmssi-
loff, apoderaram-se das aldeias organi-
zadas defensivamente, de Khliadski,
Vorobievlca, Tsebroff. Cezierna, l'ekro-
pivna e Kosloff, do bosque de Sour-
knouff e de toda a linha do rio Strypa.
Todo o sector da orinein-il posição hi-
bernal, creada pelo inimigo deante de
Tarnopol c do Boutchatche, caiu cm
poder das tropas russas.

As tropas do general Lctchiztsky oc-
cupnram a cidade de Nadworna e a
aldeia de Fitkoff. Depois atravessaram
o rio Bysrrzyca em Slootwina, ao sul
de Stanislau", *
\no precisa de reclanio "LAMBA-

RV". Aaiia niinnrnl naturnl. Depo-
sito Th. Ottoni .14 — T. 355. N.

Ã LUTA HO MOSA E NO SOMME
Paris, ia1 — (A II.l — Communica-

do das 3 horas da tarde:"Ao norte do Somme, empregámos
a noi'e em consolidar a nossa 

' 
nova

frente.^ Os nossos destacamentos de re-
connecmento penetraram na estação eno bosque a lésr,- il0 Hom. on.le en-
cojitraram numerosos cadáveres alie-mães. A'i 9 lioras d» noite, os alie-

O novo comniamianto »la
Sa brigada

O general Lino de Oliveira Ramos?
apresentou-se 'hontem ao ministro d.
Guerra e altas autoridades, por ter
sido nomeado commandante da Sl bri-
gada de infanteria, com sédc na Villa
Militar. S. s. assumirá depois -de ama-
nhã o commando daquella brigada.

i«a a aa ¦ ai

Coisas da Central
MERCADORIAS ACCUMMULADAS EM

S. PAULO
O director da Central do Brasil re-

uncu _ hontem cm seu gaoincte os seus
auxffiares, afim dc resolver o meio de
desafogar do grande aceumulo dc mer-
cadorias varias estações: situadas no
ramal d-e S. Paulo, cujos armazéns já
não comportam o grande stock dc car-
gas importadas c ipara exportar.

mães ten'aram vigoroso contra-ataque
sobre as nossas posições na pedreira ao
norle do bosque dc Hem, que hontem
capturámos. O ataque fracassou c
custou ao inimigo perdas apreciáveis."Ao sul do Somme, depois de violen-
to bombardeio, o inimigo levou a cf-
feito ataques contra La Maisonnctte.
O nosso fogo dc barragem deteve o as-
salto, cm massa dos allemães c obrigou
o inimigo a regressar ás suas trinchei-
ras."Xa margem direita do Mosa, avan-
çámos durante a noite ao sul da obra
dc Thiaumont. Xa região de Fleury,
um ataque allemão, ás 9 horas da noi-
te, e outro ás 3 da madrugada, contra
ns nossas trinclieiras na aldeia e as
nossas posições a noroeste, foram com-
pletamente rcneliidos. A luta de arti-
lheria proseguiu activissiuia no sector
de(i Vaux-Chapitre-Clienois."Nra Lorena. a noroeste de Saint-Mi-
Inel, perto de Vche, as patrulhas alie-
mas que faziam reconhecimentos fo-
ram acolhidas pela nossa fuzilaria cdispersadas, abandonando alguns mor-tos."

Na vida tenlia 
'por 

leimiui
Beber somente IRACEMA.

Os paióes de Dudesti
pelos ares

Bucorcst, 12 (A. H.) — Deu-se tuna
explosão nos paioes de Dudesti, igno-
rando-se ainda as causas do sinistro.

Morreram 113 pessoas, sendo muito
grande o numero dc feridos.

O marechal Hindenburg
chegou a Lemberg

Londres^ 12 (A. A.) — O "Daily
lelegraph noticia, era seu numero d»
hoje, que o marechal von Hindenburfj
chegou a Lemberg, onde esteve exami-
nando, em companhia dos seus officiaes
superiores as obras de defesa daquella
praça, seriamente ameaçada pelos exer-
citos moscovitas.

*
As operações em Monte

Nero
*«»W.i" (A. A.) - Os jornaes.dando informações da frente dizem queos austríacos estão ensaiando um movimento otfensivo contra as posições ita-lianas em Monie Xero.

_ 0 objectivo inimigo tomando a ini-cialiva taçtica naquelle ponto é inutili-zer o avanço italiano em Gorizia -\c-
crescentam, entretanto, que não lograrão
attingir o que desejam c que o generalUidorna ja esta embargando os se-s
passo*.

AS COSTAS AVISAM
Sentem pontarias peuosas e continuas

nas costas ?
Ou desanimaçao . cansaço ao levan.

tarem-se pela manhã ?
Dores latentes c oppriinenlcs 11.19 cos-

tas c pontadas violentas ao inclinarem-
sç ou voltarem-sc de repente, são indi-
oios de rins irritados c iiiflaniiiiados,
rins doloridos, afadigado3 .e cansados.

Os rins tcem bastante que fazer quan-
do sc está de saúde, teem que filtrar e
expellir do sangue os venenos micos.
Resfriados, febres, demasiado trabalho
e todos os outros excessos, congestionam
c «tarefam 03 rins. Os rins desfallecem
c sc, promptamcnlc não se lhes presta
auxilio, o que ao principio foi uma sim-
pies inflaininação vem com o tempo a
passar a envenenamento urieo, areia, hy-
dropisia, rlieuiiiafisiiio, ou Mal de Bright.

Para ajudar 03
I sFTur\~vtí»~\~i r,"15 a desfazer-se
\z_l ra_l KhU d>',sse venenoso rc-=*» - siduo, requer-se

um remédio partios rins c bexiga,
fará isso é ime
sao as PITiUIiAS
I>K V O S T H IC
PARA OS IIINS.
bao excliisivainen-
te para os rins c
systema urinario*
Limitam-se a fa-
zer uma coisa só,
porém fazem-na
bem. Normalizam
03 rins e bexiga

(ia mesma maneira que um outro reme-
uio usual normaliza os intestinos.

Garante-se que não conteem nenlmni
ingrediente ou droga prejudicial c qmnao teem más consi-quencins

rteAs.ÍIíEUIj4S I>K PÔSTER PARA
OS ISIAS acham-se á venda cm todasas Pharmacias,

Eiiviar-se-á uma amostra grátis, fran-
co de porte, a quem a sulieile.

POSTER-McOIiEIiT/AN CO.
Dept. C. Ciiixit do Correio 10G3

Rio do Janeiro

hs-r.

DE PORTUGAL
_ Lisboa, 12 — (A. A.) — A ofíicia-

lidade dos vasos de guerra inglezcs,
que compõem a divisão naval que veiu
saudar Portugal em nome da Inglater-
ra, desembarcou hoje, dirigindo-se ao
palácio de Bolem, onde foi recebida
pelo dr. Bcrnardino Machado, presiden.
te da Republica.

Depois de cumprimentar o chefe da
nação, a referida officialidadc c com-
mandante estiveram no Ministério da
Marinha, em visita ao capitão de mar
e guerra Azevedo Coutinho, ministro da
Marinha, e a outras autoridades na-
blica, cm honra da officialidade britan-
nica.

Qnando a officialidade britannica
desembarcou, a. multidão que se achava
apinhada no cáes prorompeu numa cs-
trondosa manifestação de sympathia á
grande nação aluada, vivando a Ingla.
terra calorosamente. Eguaes manifesta-
ções repetiram-se na passagem dos re-
fendos officiaes pelas ruas desta capi-
tal. '

Lisboa, 12 — (A. H.) — Como et-
tava annunciado, chegou hoje ao Tejo
a divisão naval britannica que vem sau.
dar Portugal em nome da Inglaterra.

Os marinheiros dos navios inglezcs
desembarcaram nas proximidades de
Belém e formaram ao lado dos portu-
guezes para prestar as honras militares
ao elemento official que assistiu á re-
cepção dada pelo presidente da Repu-
blica.

Terminada a recepção, cm compa.
nhia dos ministros e autoridades civis
e militares, o dr. Bcrnardino Machado
assistiu do terraço do palácio no des-rile dos marinheiros portuguezes e in-
glczes. O commandante inglez, & pas-sagem das forças, levantou uma vi-
brante saudação a Portugal, que foi ca-
lorosamente correspondida. IA multidão
ncclamoii lambem freneticamente a In-
glaterra e as demais nações alliadas.

Os officiaes visitam a cidade c assis-
tem aos espectaculos. A' noite 03 ma.
rinheiros britannicos espalharam-se pelacidade acompanhados pelos seus cama-
radas portuguezes. Por Ioda a parte 03
ofliciacs e marinheiros são recebidos
com vivas demonstrações de sympadiio.

Lisboa, 12 _ (A. H.) — E' aqui
esperada em breve uma divisão naval
franceza que vem saudar Portugal.

 '«.Ofi 

Grande Comniissão Portugueza
Pró-Patria

Esta commissãò recebeu da Socieda»
de Portugueza da Cruz Vermelha, dc
Lisboa, o seguinte officio:"Temos a honra <le necusar a rece-
pção dos officios ns. 7S6 e 8?ç*, que
v. cx1 fez favor de nos endereçar,
comnvunicando-nos a cònstitniição defi-
nitiva da Grande Comniissão Portu-
gueza "Pro-Patria" e a ele ção dos cor-
pos gerentes e a de diflferentcs sub-
commissões que item a seu cargo dt-
versas secçúca.

Como patriotas que nos presamos de
ser, eiielieu-nos de verdadeiro regosijo
ver realizada a união de todos os por-
tiiguczcs que formam essa importantis-
sima colônia, que, sentndo 03 males
da Pátria, como se cm todos pulsasse,
um só coração de filho amarttissimo,
acorreram ao appello de v. ex. e vie-
ran> pressurosamente entregar-lhe o
seu obulo.

E bem grande foi o esforço intlivi-
duai) que se traduz já cm tres impor-
tantes remessas que sommam o total
de esc. I7.;;6S$J3. dc que enviamos a
v. cx. os respecfvos recibos.

Temos demorado a nossa resposta
porque quizemos fazer apreciar pela
nossa comniissão central, cm reuniãe
plena, as cartas dc v. ex. com as lista-;
de subscripr.ores, que são documentos
preciosos, cuja leitura encheu de satis-
facão todos os 'presentes.

A V. ex., pois, endereçamos cordia.s
agradecimentos, esperando mais dever-
lhe a grande fneza de os transnrittir
aos nossos patrícios na primeira occ.i-
sião que se offcreccr.

•Somos, com a mais distineta consi-
deracão, de v. ex., m0 attos. vnr=. e
oügdos — Pela Sociedade Po;-,iruera
da Cruz Vermelha — O presidente, .'.
31 achado.

XA ALFÂNDEGA

O leUiio do amanliií
Xa C.u.-irda-inorin dn Alfândega haverá

amanha, ao meio-dia, leilão das seguintc-imercadorias apprelicndidas esmo centra-
bando :

C.-.rtas de ioirar. botões de madrepere-a.
de vidro e de massa., n-.eÍ3s dc seda, dc
aleodao c de fio da líscosstà, gravatas de
seda. coll.-.rinlios de cellukide, lenços de
a godao, chntiéos de palha, camisilas, cor-
r.-nlcs de ferro nickelado, fichas de massa,
perfumarias e um hote c pertences.

«o-»- a» ,» tm
Foram julçn.los procedentes 03 autos d.e

apnrcliensão lavrados pc!) escrinturario An-
drade Costa contra as firmas Domingos Mil-
hneceo e Pabst & Kirclier por havère-n rc-
cebido, a primeira, da firma Mariano Cor.itü
& Irmão, de Sumos, -o caixas erm cen-
servas, cujos scllos nâo tinham ;. decia.
ração exigida pelo regulamento do irnnostidn c-nsiiino, e a segunda, do dr. Victor
Kirchçr, de Porto Alegre, perfumarias com
insufficienci*) di sellos.

A Domingos Millineco foi imposta pelamfracçSo, a multa de 3oo$ooo e a Taj^t ã
Kirchcr n ds i;o$ooo.
„— Fo' deferido um retr.-.crmento de
Maswel s Millmgton. pedindo terantameii,
to do liquido c:u deposito ni importancij
de -o^?440.

O. 15. DOS GUARDAS MC'
MCIPAES

A nova administração
Em assembléa realizada em 1: d»

corrente, foi empossada a nova ailmi-
nistração, que ficou assim cons-ituida:
Presid-ente. João Domingos de Moura;
vice-presidente. Alfredo Lourenço Mar-
rins; i° secretario, Arthur da Morta
Lima; 2" secretario, Jayme Moreira
Cardoso; i° thesoureiro, jose Theodoro
Cicero da Silva; 2" thesoureiro, Da-
mião Francisco da Silva Fonão; 1'
procurador, Jacintho Lopes Quinta; :=
procurador, AÜeüno Gonçalves França;
conselho fiscal: José Luiz Leite. 'Fran;
cisco Ferreira Uraga. Joaquim José
Rodrigues, João Amaro Bistalha, José
da Costa Almeida. João L'«z Tavares **

de Campes. José Auçusfo Piiro. S-.-b.w-
tião Soares dc Oliveira Junior. Jlaiíos
Luiz Dias e Indalecio Augusto te

Ç-irúa. J
.¦ü1__^-.:i__._.',__-:C—i^:.'.-.-
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OS DESESPERADOS DA VIDA

Usando um remédio e alimento pode-
poso, apressou e assegurou

a convalescença*
Curado da gravíssima enfermidade palustrc que. por mais dc

dois mezes, me conservou no leito, estava de ta niaiic.ra ftaco e
esgotado aue era com grande dif-.culdadc.qu. refi levantava e Con-
-.guia dar alguns passos; temia agora mais pela m-nha saude, <lu-
rante a convalescença, que no período agudo do accesso palustrc,
tal era o meu estado ile fraqueza. ... .

Felizmente o meu medico assistente indtcou-mç o poderoso
fortiíicante "IÓDOWXO l)B ORIl", e. com o uso desse remédio,
iiue é, ao mesmo tempo, um grande alimento, consegui restaurar ra-
nidam.iitc minhas forças, sem recair, listando certo, porem, de que
lmi.aln.nte ás propriedades 

••.¦-ativas do 'IO 1)01.1 XO 1>E OIÍH"
devo in-ii prompfo restabelecimento, achando-ine agora forte
tendo recuperado alguns kilos de peso, faço publico essa cura para
que delia possam outros colher os resultados que *t_scgurà o uso do
HOOOUSQ DE 011H".

.Recife, .4 de julho de 10TT.

TAOINTÍIO DIAS JISIOII.

Vende-se em todas a
SUAM GOJIES--& (.'.—

: drogarias c pliariu-u-ias,—Agcnles geraes:
Iiu.i de S. Pedro í-—lüo dò Janeiro.

UM FUNCCIONARIO POSTAL
SUICIDA-SE iGOM BISMUTHO

Alais um desesperado da vida po;
honlem termo á sua existência, abre-
viando assim o final de uma vida de
soffrimentos quo não quiz revelar
quaes eram, nem mesmo ás pessoas de
sua familia, que tinham direito a «on-
fidencias,

Kn.rctanto esse segredo torna mys-
terioso o gesto que teve esse infeliz
desilludido da sorte.

O communi dos suicídios, nestes ul-
tintos dias tem sido por difficuldades
dc vida. liste de agora, entretanto, pa-
rece afastado da regra geral, pelo em-
penho que fez o tresloucado nos seus
últimos momentos de vida, já arque-
jante, cm oceutar por todos os meios
os motivos desse seu acto extremo dc
desespero.

O suicida chamava-se Ariindo Emi-
lio Rodrigues, contava 45 anno3 de
edade, era branco, casado c empregado
nos Corroios.

Ariindo morava com sua familia a
rua Adelaide n, ,5, na Boca do Matto.

Habitualmente descia elle para a ci-
dade muito ^-edo, a começar o traba-
lho na repartição, voltando para casa
quasi sempre ás 6 lioras da larde.

Hontem, porém, tendo elle descido a
lir.ru habitual; voltou para casa ás 4
horas da tarde, isto é, duas horas mais
cedo que as do costume,

Ifi tom ia
fslo não impressionou nc podia

H U Taça Rio-S- Paulo " entra
no seu terceiro anno

de disputa

Ü ENGUNTEO DEHOJE EM S. PAULO
Foi nn iõ de novembro de 1013 que,

pela primeira vez, foi disputada, no
Rio de Janeiro, a "Taça Kio-b. Pau-
I,,", doação feita á 

".igíi 
1Met.opo.1ta-

nn |K-lo Correio da Manhã, que a acom-
canhâra dos fins para que fôra orçada* 

• 11111 torneio entre o Rio e Sio Paulo
- ,- «Io respectivo ^regulamento.

d exilo alcançado polo novo. tropheo
melhor do que nós poderio dizel-o 03
milliarcs de aficionidos do football nas
duas adiantadas capitães, Xão será
unia temeridade declararmos que essa
instituição firmou época no sport na-
cional.

>A prova iiüroductoriai consunimou-se
com um empate, com o qual a .qm-pa
du Liga Paulista de Pootba-1", a encar-
regada então, advcnticiaiiicnt.e, de re-
urcs-iiiar São Paulo com o team que
acabava de viajar auspiciosamente a
Buenos Airos, equilibrou as suas for-

ças com o seleccionado carioca da W-
ga -Metropolitana.

No anno seguinte, tendo a nossa u-
ga reconhecido a As3oeiaçío Paulista,
üe Sports Athletico. icoino a legitima
representante do football em S. Paulo,
foi a esla que coube levar aos campos
üe iuia o .conjunto representativo do
foolüall uo scu Estado para enfrentar
o ilo Rio de Janeiro.

Km 1914, no Kio, deu-se novo empar
te que, infelizmente pana nós, os cario-
cas, ioi resolvido na segunda disputa,
levada a effeito uo Velodromo paulista,
com ,1 victoria dos paulistas por 4 Eoals
il -'. .

Diste modo São Paulo era o pruuei-
ro a conquistar a detenção da Taça
)i':n-$. 1'aulo".

As esp.ranças do Rio, como era. na-
Itiral vottaram-sc para o anno seguinte.

Ma. o Destino caprichoso reservou-
lhe para esse tempo a mais cruel e ínp-
ninada das decepções. Assim, tendo sido
derrotado em São 'Paulo »or 2 goals a

; 03 cariocas desforraram-se, no cam-
.-.,) do Fluminense, applicando aos seus
adversário, uma valente derrota por 5
g.als a _* Quando a nossa rapaziada
ioi a S. Paulo decidir ,do empa'...- con-
.taud. na temporada, desempate que,
ilo accordo com o regulamento do< pre-
mio, teve que .ser effectuado no listado
detentor dai "Taça Rrcj -SâoPaulo",

emprcheudendo uma viagem cheia de
alegria . promissora pelo que lhes asse-

gurava o resultado recentemente adipa-
rido contra os jogadores de São Paulo,
defrontaram uma horrível débacle com
a formidável derrota que lhe calcou o
s.lcceronado paulista pelo score, fan-
tastico, póde-se dizer, dc _ goals a o

li, por ironia das consignações gra-
phicas, por huniorismo da numeração
cseripta, o resultado dizia que fizera-
mos a metade do que houvera conse-
.ilido o partido antagonista,.. _

Qual a sorte que nos estará rescr-
•.lida, .igora, que num dia ij de; agosto,
volvemos ao terreno amigo de S. Paulo
«ara entrar 110 ,1o anno dc disputa da
'•Ta.;-.. Rio-S. Paulo"?

Agora, que temos sobre os nossos
liombros a tremenda responsabilidade dc

. não permittir, de envidar todos os cs-
forços para que S. Paulo não entre na

posse da "Taça'', accrcsccntando-se
terceiro anno de victorias consèci
,n,e para essa obtenção final exige o re

¦ iilnmeuto, o que uos suecedera.
nos sirva de "porte

.-•-_________¦ ---
M__| B____,

^|HB-t-_B-^--p'_!_y

impressionar as pessoas de easa, pov-
que não havia o mininm motivo para
desconfiança, o menor signal de des-

gosto intimo não n traia c nada deno-
uua mesmo que elle tivesse algum
desgosto. Assim era natural que nin-
giicm estranhasse esse facto de haver
chegado á casa mais cedo qne o liabi-
tual. Podia ser uma qualquer indispo-
si.ão, lim motivo qualquer. E, de fa-
cio, cllc parecia estar doente, porque
depois -começou a vomitar muito e dis-

i se ás pessoas dc easa quo sc sentia
! mal do estômago;
! Km.fio, tle vi tio a isso, fui chamado á
I casa de Ariindo o dr. Ângelo Tavares,

medico residente no Meyer, que pres-
tou curativos, sem resultados; porém,

A Assistência também ini chamada a
prestar soccorros a Ariindo -c_ dcuiro
'.ui pouco chegava á casa do inúüz um

j n:i'o-amb. lnncia conduzindo um medico
: do Posto Central.
I Antes, porém, de chegarem os soe-

carros da Assistência. Ariindo já ma*
uifc-iiavíi syniploniiis desesperadorçs e

I entrou cm agonia. Quando o infeliz co-
; uli ce-.i que o fim do sna existência es-
j luva por pouco, chamou um se-.i ir-.-.iíio,

I nue é ofíicial do Exercito, e declarou-
lhe que morria porque ingerira, (lis-
poslo a pòr termo á existência, cinco
cápsulas dc bismuího.

Scu irmão, muito _m__.ii, implorasse
do moribundo, não conseguiu saber o
motivo do suicídio. Ariindo occultou-lhe
isto. E não foi pos_ivel intcrrogal-0
mais. Chegava a Assistência, e era
preciso tentar o ultimo esforço para
salviy o iuftliz.

Quando o medico procurava applicar
antídotos enérgicos, para consegui** li-
vrar do perigo u pobre homem, vciu c!lè
a fa.lccor.

-Ariindo Rodrigues, que deixa mullier
e iiualro filhos menores, era 2" official
da i" secção de Contabilidade do Cor-
reio Geral.

k Parece que o suicídio do sr. Arlijido,
qato aliás 

"era 
um funecionario estima-

dissin.o, se prende aos ultiiuos desfal-

XO CLUB DE ENGENHARIA

O invento do dr. Sylvio
Pellico

No 0.ub de Engenharia, realizou
hontem, á tarde, a sua a-nnunàaifa
conferência sobre o apparelho de sua
invenção, "Salva-navios", o dr. Sylvio
Pellico Porlella, major medico do nos-
so Exercito.

O seu invento destina-se ao salva-
mento dos barcos afundados.

Era, pois, um assumpto de_ grande!
opportunidade e do maior interesse,
dado o numero de sinistros oceorridos
durante a guerra européa.

Até mesma entre nós — c mais
principalmente entre nós — essa desco-
berla deve chamar a attenção dos ho-
uiens de governo, visto como teríamos
que aproveitar um sem .numero de em-
barcações sinistradas em nossas águas.

Viu-se, peja grande concorrência ao
Club de Engenharia, o interesse que
despontou u conferência do dr. Sylvio
Porfciílá, O Club dc Engenharia tinha
o scu salão de conferências repleto.

A sessão foi aberta pelo respe-
ctivo presidente. Feita a apresen-
tação da praxe, foi dada a palavra
ao -dr. Sylvio Portella, que discorreu
sobro o seu tliema, fazendo a (lemons-
tração mais precisa que imaginar se
possa do seu notável invento. Mostrou,
pelos seus mínimos detalhes, a cxccl-
i.iu-ia c efficiencia do seu áppareKio»
expondo Iodos os planos theoricos do"Salva-navios", que na Europa foi rc-
c,-ilido com grande interesse,

O -dr. Sylvio Pellico prometeu, ao
terminar a sua interessante palestra,
que em breve faria uma demonstração
pratica do apparclho.

O presidente do Club, ao encerrar a
sessão, declarou que iria nomear um
dos membros daquella illustre corpora-
ção d, engenheiros para relatar e dar
opinião sobre o invento do dr. Sylvio
Pellico;

Ü inventor do "Salva-navios" c de
facto um batalhador esforçadissimo
pelo seu ¦'mento e por isso merece scr
auxiliado pelos poderes competentes.

Certo das qualidades do apparclho
que creott paia evitar o afundamento
dós barcos, o dr. Sylvio Pellico foi á
Europa e_tildar o caso mais acurada-
nu-iiir, c fazer experiências, a primeira
das -'tines foi feita cm Paris 110 lago
Magic-City, com uma miniatura uu
Lusitânia, em outubro dc 1912, que,
mesmo torpedeado, applícando-sc o seu
invento, não submergiria, como se pro-
vou (ia experiência.

l.eferiu-so aos cxccllcnles resulta-
dos observados com a prova pratica,
o lixcclsior deu lioticia detalhada do
invento do dr. Sylvio Pellico, illustran-
ilo-o com Iíoíis gravuras.

Aqui na Caniara foi apresentado pelo
.lcputadn Torqualo Moreira um projecto
de auxilio ao dr. Sylvio, o que não foi
íiiti. devido á nossa precária situação
financeira.

Coin o deputado francez Erancis I,.*iur,
fui organizada pelo dr. Sylvio tuna cm-
presa, com um capitai que deveria ser
dc .too.ooo francos como inicio, para
privilegio da invenção na França e nas
vol.mias.

Tendo, porém, um chamado do nosso
governo, o dr. S.\hio perdeu iodos os
interesses _ sacrificou a empresa. _

Kss:i invenção, porém, era para impe-
dir que os navios afundassem._

A recente, dc que hontem o inventor
tratou u:, sua interessante palestrai con-
siste uu maneira de pôr em fluctuáção
os barcos aúíntlndos.

Em S. Paulo j,i sc está organizando
uma _mjirc_,i para o levantamento de
diversos navios afundados un águas na-
cionaes, devendo ser applicado o novo

Escovas em es-
tojoj pana bi-
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O Exercito no íôro
O caso dos picadores
O Supremo Tribunal debateu hon-

tem em gráo de appellação o caso des
picadorfis tio Exercito.

AAhur José iFernandcs « mais dois
foram nomeados para o cargo de pica-
dores do Exercito, com as garantias
dc ^segundos tenentes veterinários.

Km dezonibro de 1910 foram os mes-
mos dispensados c excluídos do quadro,
em virtude de portaria do ministro da
Guerra.

Estudando css. acto illegal, propuze-'
ram, no juizo federa}, uma acção ordi-
uaria para annullar o mesmo.

O juizo, cm longa senlronça, julgou
improcedente a .acção por não gozarem
os veterinários e picadores da vital"-
cidade garantida! a outros funeciona-
rios. visto como foram elles nomeados
por portaria, .servindo om comniissão,
sendo, assim, demissiveis O-I-iltlfilM'

Recorreram os autores para o Supre-
mo.

Honlem, relatados .os auEos pelo jni-
nistro Canuto Saraiva, accentuou s. ex.
que, de accordo com a consulta do Su-
premo Tribunal Militar e aviso do mi-
nislrò da Guerra referente a essa con-
sulta, os vuteriuarios são equiparados
aos officiaes, cotn as .mesmas regalias
e vantagens dos nicsníos.

Nesta _ conforiitidade dá provimento
pára reformar ;i sentença, visto como
não podiam elles sur demittidos arbi-
liariameiíte como foram.

O ministro Muniz Barreto, procura-
dor geral da Republica, pediu a palavra

sustentou que os appellantes foram
nomeados por portaria do ministro da
lluerra, podendo exercer a sua profis-
são fora dos quartéis, nunca lhes tendo
sido conferida a patente do poslo de
2" tenente, por se acharem em commis-
são .110 serviço do Exercito,

Se elles fossem inilitares deveriam
provar o scu direito exhibihdo as sua'5
p.tlierites, o que não fizeram e nem po-
(liam fazer, porquanto só iiitcdiaiWe dc-
creÇo é que sc conferem as .patentes aos
ofiiciaes do Exercito e da Armada.

Com os médicos adjuntos antigamen-
lc se procedia da mesma fôrma. Eram
nomeados 0111 comniissão e depois cffe-
otivos, quando lhes era conferida a pa-
tente.

iX.stas condições ciil'_irde que a sen-
cuca deve ser mar.-.ida.
Afinal, confirmaram a sentença os

mini. tros Coelho e Campos, Viveiros de
Castro, .MibielW, Godofredo Cunha,
Mtirlüihò c Oliveira Ribeiro; reforma-
vam os srs. ministros Canuto Saraiva,
Lacerda, André, l.voni, Guimarães .N'a-
tal e Pedro l.essa.

iltouvc empate na votação. O minis-
.ro Ilcrminio do Espirito Sanlo, presi-
dente do Tribunal, desempatou a favor
da Fazenda, confirmando a sentença.

1 lüJl Mi Mlí"
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ificados cm algumas das agen-1 invento do dr. Sylvio Pellicoquês ver
cias dos correios, visto como era elle
encarregado dc verificar as folhas dc
balanço entregues mensalmente pelos
respectivos agentes.

Acreditamos bem que isto se deu,
porque o sr. Ariindo, de boa fei pur
que era um funecionario dc confiiinçh,-
não examinava com attenção essas fo-
lhas, que naturalmente eram preparadas
para o fim de illudir, c sc viu por isto
de uma hora para outra, involuntária-
mente implicado em faclos dc que era
innoceiile,

—1 . aa •_>_-—

\lassa tíe Tomalo- -
Ir* Cnn<!prva<! Alimentícias

A melhor è a
da Cnmnnnlit?

Maiíttfaclora

.! taça "Rio-S. Paulo", institui--
do .c/o 

"Correio"

i Quem quizer ler sempre ns ultimas
novidades é só na casa Braz Latiria,
vgenle geral da ATLANTIDA.

7», RUA GONÇALVES DIAS. ;S
Entre Ouvidor e Rosário

1 > o» o> _>¦ 
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D seleccionado carioca, que apresen-
i.,s á luta de boje, está bem consti-
lo não obstante deixar de represen-

¦ ,r a nossa potência máxima no popular
-port que nos mandou a Grã-Bretanha.
Motivos cxcepcionacs concorreram para
que alguns dos jogadores officiacs dei-
•-assem de prestar, neste momento, o
¦íc». concurso á defesa das cores da ci-
bule. . . ,

A linha dc ataque c das mais homo-
geiieas que têm ido a S. Paulo. A ala
esquerda do S. Christovão preza :'i ala
-lir'"i;a do Botafogo por um elo vigoroso
.nino -eja o centro do llangú, apresenta-
nos uma fila ligeira, bem combinada c
..(imposta de espiritos animados, capazes
,|. i,..:,r .finalmente com vantagens oc-
easionaes dc ___._ ou desvantagens, i
Menezes, Aloysio, Patrick, Rollo c Sy

Rio, lemos usufruído, dc assistir .-m bri-
lhantismo da actuação do nosso "íull-
back".

O goal-keepcr Cardoso, lemos con-
fiança em que substituirá valorosamente
a Marcos de Mendonça, pais a tanto
uos autoriza a bella pcrfoiiianec que,
durante o campeonato, desde o "Torneio
Iuitium", vem cllc comprovando.

O nosso seleccionado é, pois, o sc-
guinte:

Cardoso (S. C. A. C.) ; Vidal (F.
F. C), F. Netto (-. F. C); Adheroar
(A. F. C), Oswaldo (F. F. C), P.
Ramos (A. F. O; Menezes (13. F.
C), Aloysio (B. F. C), Painel: (13.
A. C), Rolo (S. C. A. C.J, Sylvio
(S. C. A. C),

A representação de S. Paulo, como
aliás tem suecedido nas estações ante-
riores, não dá absoluta certeza em sua
organização. A inclusão de Friaien-
reich, desla vez, offercceu campo para
grandes discussões.

Dizem noticias da vizinha capital ter
a comniissão de football da Associação
apresentado a sua renuncia collectiva,
visto não concordar com a entrada do
grande forward no seleccionado. Frie-
(lenreich, porém, segundo as mesmas 110.'cias, foi logo depois escolhido pelo

itivas | conselho director e passou a figurar no
grupo defensor de S. Paulo.

Se is-io acontecer — o que £ provável,
pois, nessas occasióes, para a victoria
sacrifica-se muita coisa — o seleeciona-
do que enfrentará o nosso deverá ser:

Cascmiro (Mackeuzie); l.efervre (Pai
meiras), Carlito (Paulist.); Italio
(Palmeiras); Rubens (Paulist.), Lagrc.
ca (S. Bento) ; Dias tS. Ucuto), 1'eres
(Ypirangai, Friedenrcieh (:), Mac l.eaii
(S. Bento), Hopkins (S. Ucuto).

O encontro será levado a effeito no
campo da chácara da Floresta, sédc da
A. A. das Palmeiras.

A delegação do Rio acha-se em São
Paulo desde hontem, pela manh...

Chefiam-n'u os srs. Moel dc Carva-
lho 1: Heitor Luz, vice-presidente e 1°
secretario d.i Liga Metropolitana. Além
uos componentes (!o seleccionado, via-

j jaram como reservas Carios !•*. I.ima,
Rubens Portocarrero, I.uiz Antônio, Ar-
naido Guimarães ¦¦• Álvaro Cardoso, este
ultimo substituindo '.iencr.

Menezes e F. Xetto embarcaram,
lionteni, pelo noctumo de luxo.

De conformidade com n trato cst.-ibc-
lecido, o custeio da actual visita a i*.io
Paulo é feito pela Liga Metropolitana.
A instituição que sc desloca é que, dora

ot

Grande descoberta na cura
estômago e da prisão

ds ventre
O grande produeto france/. que acaba

de apparecer vem prestai* á nossa po-
pulação um dos _ mais importantes c
benéficos resultados.

Haverá 110 nosso paiz quem sc possa
gabar de não soffrer do estômago on

instrucção PÉiiea_*
Pelo director íoram a_.-i_i_.dos os se-

giiinle; ncto.i :
liesignanilo : taurn lí. Pinto Tara snb-

stitutr uma coa^juviuilu liccuclath. ; OHvia
llnindão liara sulistit-uir uma adjunta; Mer-
cedei (':,!az;i para a lu11 inixla dn 5'.
Hilda Kcrrcira de Mctqiiitn leira 11 |.lí
inista ilo i"; Adelaide Vasçoncellos Cha-
ves para a i" feminina do iS"; Hcloiüa
dn Costa (luimarães, para .-i 7" mixta do
il,"; Maria chi Gloria .¦iase, para 11 3a
mixia do iS"; Ivdyr Kcrrclra para a i"
nii:;tn do :"; Maria D. lios Santos Silva,
;.;ra a 3' feminina do .1°; llebrantina Mei-
reUcs para a ..¦"• feminina do '>g;

Transicrindo: Isaura do Padua M. Sil-
Vil !':'r;i n ,V' mixta dn ..'¦.

-*-*««ffl-*f>-«3»-*>í-*»-** «¦ - — «« —

—tr*
A POLICIA E O JOGO

Alguns dos artistas que concorrem á exposição

Sociaes
DA1.1S IXTIMAS

A graciosa senhorita Ambrosina Mai.
laguti de Souza, filha do nosso compa.
nheiro Souza Laurindo e uma das alu-i".
ninas laureadas da Kscola Barth, ondo<
faz presentemente o curso cónipl.mciwi
tar, vc passar hoje o sou anniversariij
natalicio, cercada pela jffcição c syffl*.
pathia das suas camarad;_ c am!_uM
nhas. *!¦

Completa hoje mais um anniversario
natalicio d. Uippolyta de Almeida Moi.
tinho, esposa do dr. Antônio da _'iiv*.
Moitinho, estimado sub-secretario d<I
prefeito municiptil.

Fazem aunos hojer
O sr. Leonardo ferreira Pinhei._y

escrevente dc tabellião;
o menino Kaul. íilliinho do Jf_

Manoel C. do Rego Barros;
o commendador losc Marccllind'

da Costa e Sá;
o sr. Antônio Francisco "\imiJ_

conceituado industrial;
a menina Xadir, filha do sr. Guíol

lhermc José Kron e dc d. l.aui.i l'u
reira Kron;

a sra. d. Malhilde da Cru.-. Veti
reira, esposa do tenente João UqitistJ
Ferreira;

— a senhorita .nlia Uowslcy. clicfíl
das ijispectoras do l.yeeu dc Artes 4Ofíicios;

A-iiiveliensiio do roleta,
pannos, fichas, etc.

'Pròségtiindo na campanha que iniciou
contra o jogo, o 30 delegado varejou
hontem a casa da rua General Çaldwell
11. 36-, de Paschoal Lauria e Gaspar dos
Santos, apprchendcndo roleta, pannos,
mesas e fichas, que foram inutilizadas
pela policia.—M <»-___ .;. ¦»-

ACTOS DO PREFEITO
Pelo prefeito, foram assignados liontein

ü.í scjíiiintcj .'iclu.i :
Ificçncianüo: pur 91 din-s, as _ professoras

Isaura Alves da Uoclin -Sampaio o Maria
da Silva Pinto;', o por 30 dias. ,1 profes-
sor.i Otlielinn LMnto;

dantio as denominaç-cs 'lc: 12 dc acosto,
Araujo Poria Alegro c Comi. d.i Iturca,
:i Irei ru.-ià sem denominação, situadas no
_" districto, S. José, entre a avenida Kio
Branco c ;i run Azevedo I.ima 1

Telegrapiios

dos intestinos? Se os houver bciu pou-
cos serão: .pois estas duas terríveis
moléstias tão conuuuns no nosso clima
são provenientes não só do excessivo
abuso das bebidas como tambcmdo vi-
cio penetrante que temos do café. ... ,.

liste produeto qtte tem produzido j em caderneta da i :¦¦¦-.¦: í-.coii"-..-e.i

curas verdadeiraincnlc maravilhosas

A Associação dos Em-
pregados

Pelo ultimo balanço apresentado pelo
tliesoureiro, sr. Gilberto Soares Pinto,
verificá-se a prosperidade desta Asso-
ciação, apezar dc, infelizmente, ter au-
gmentado o numero de funeraes p;i!,'os.
Assim c que o patrimônio social j;i at-
tilljlill 7,1:5.ioí..)H), sendo 0_ tooo?ouo em
apólices (I.i divida publica do valor no-
minai de 1 toooS cada unia, S :.io_$Só.,

.•.-iiL-ta ila Caixa ICcoiiomica,
da as-

Sy! ,
.. noasa linha de avantes. .Os

nudios levam, como figura official,
Ad',i niar, ii-n jor.idõr que está rui opti-
nias condições. Paula Kamos e Oswaldo
.1 completam.

O par dc " fiill-backs e incontestável-
mente o melhor que possuímos e o que -¦,--, , -
-ò,l niio eífic.cia poderíamos levar avante, despendera com o .l.sloe intento

_ S. Paulo. Vidal e Francisco Bucno ''os membros que a representarem.

Netto constituem uma possante barreira, ™i. e1*" v,sl'1.

bcn, ornanizada para rebater o jogo li-j '™P?]«*>1.a. li0 '

ai-iro dos "forwards" paulistas.
Devemos não

erações, o nosso
;(|uccer, nestas consi-

'internacional" Em-
Manoel Nery, para resalvar a sua com-

pct.ncia. Km S. Paulo, o "bac!;" c.im-

peão tem demonstrado uma phobia abso-
luta «elo terreno iiue pisa. Os paulistas
nunca possuíram a ventura que nos, no

que .1 Liga Me.
louvável dc íco-

lonuas, puis autua iia puitco fui üLil-
gada a eleva-las despesas na Argentina
e Uruguay, deliberou riscar dc sua co-
mitiva oí dois jornalistas que sempre
eram convidados a ir á capital paulista
ao se disputar a "''."'a Rio-S. Paulo".

Está-se .'. ver que a Lica entrou num
sério programnia dc economias...

H industria militar
O coronel Viilanova

expede instrucções a
respeito '

_ O coroii 1 Annibal de Azambuja Villa.
Nova, director da fabrica de Cartuchos
e Artcíactos do üviorra, j;'i providenciou
Díira i.uc seja aprosentada, com urgcn-
:ia, uma detalhada exposição dos iin-llio-
lamentos c progressos fabris a introdti- I dispositivo mandando c

na referida fabrica c que sc ior-1 deposito a parte da cob
•iam indispensáveis ao scu bom .
Ihaiv.ento material e produetivo.

N1-sa exposição serão computadas as
despesas :, fazer-se com a acquisição de
niacinna*. ¦' utensílios ncocscarios no an*
gmento de producção.

Unia vez concluída a exposição scríi
o-st-i enviada ao director do material
bellico, afim dc satisfazer as exigências
da mensagem presidencial de .; do cor-
rente, quç trata do um credito para o
desenvolvimento da industria militar.

No juizo seccional de
Alagoas

AS PORCENTAGENS PEI.AS COERAN-
ÇAS EXECUTIVAS RELATIVAS

A 19:5
O ministro da -Fazenda, declarou ao

juiz seccional, de Alagoas, em resposta
ao scu officio rcclan.an-olo /contra o
acto da 'Delegacia Fiscal no listado
negando-se a pagar aos serventuários
do jui-o as ;i. rc.iiuiuens ipela cobrança
cxcci- iva relativa 110 exercicio d. 1915,

rão procede a dita reclamação vnr
;er sido legal o act. d.: Delegacia,
naquelle -exeroicio não exis ia o

¦"'¦••¦.nar como
!<;.i da divida

loentcs conipletamcnlc desenganados do
estômago, chama-se "GASTU1CINA",

Verdadeira opotherapia estomacal, este
poderoso medicamento, que os mais
surprehendciites resultados dá nas di-
gestões difficeis, dores ou _ardores do
estômago, vômitos e affroniamcnto,
consegue que o doente cm breve espn-
ço dc tempo readquira o appctitc. Seus
resultados são excellentes nos desar-
ranjos intestinaes, pois regulariza-os,
desinfeclaiulo e dando ,io intestino a
vitaliiladc precisa, mesmo aquelles cuja j
alrophia seja produz'da pelo abuso de'
,purj;antes c laxantes.

Á "GASTIUCIXA", cujo effeito t
radical e garantido, vem destruir to-
dos os outros produetos congêneres que
tèm apparecidn, pois os innunieros at-
testados recebidos csponlancaincnic dos
médicos mais eminentes dn mundo com-
provam bem a sua eíficacia. Ksta e_-
pecialidade, cuja amostra nos foi eu-
viada. já se encontra á venda ua Dro-
•síria Granado & Filhos, sita á rua
Uruguayana n, 91, sendo esc impor-
tante estabelecimento um dos que 'íão

poupa esforços para receber constante-
mente as mais importantes ,• modernas
descobertas na medicina.

O caso da conta desap-_
parecida no Thesouro

A comniissão dc inquérito nomeada
pelo director da Desrjesa do Thesouro
Nacional par.-, apurar a responsabilidade
dc funecionarios no criminoso desnppn-
recinicnto de uma conta, ouviu lionteni
o escripturario üaul Horgcs Fortes,
cujas declarações foram reduzidas .1
termo.

Apezar do sigillo guardado pela eom-
missão, ..abemos que o sr. Horgcs For-
tes, 110 seu longo depoimento, leria
posto c*;se escaii laioso caso 110.. seus
verdadeiros termo-, declarando, positiva-
mente quaes as pessoas implicadas uo
desapparecimentn da encrencada conta.

U escripturario Fortes confirma as
suas declarações anteriores e iiii-.--.ua
mais ter visto o seu collega Leite Ju-
nior guardar, num dos bolsos do palc-
tu.( ^ processo em iiuestão c bem as-
sim ouvido u mi sino declarar que as-
sim procedia em vista dc não ter o
proprietário tia conta 

' 
querido entrar

num accordo unt. ll.t_ mandara propor,
por intermédio de um t:;l Lucas
Proença.

A commissâo dc inquérito íencioiia
concluir dentro cm breve.-, dias us seus
trabalhos, afim de enviar uo ministro
da Fazenda o seu relatório.

ichando-sc o restante na caixa
sociação.

Foram pagos tres funeraes dc 1:000$
cada um (chefe de matricula) c dois
de 500$ cada um (pessoa de famüia).

O numero dc associados augineiita dc
dia para dia; o numero-actual de so-
cios já é clc míl e oitriceutos.
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DE TODOS OS RAYONS
Guindes snltlos n iiveços

sem iii-cccdciite.
i.'X]iosii;n(i uo

1IJI (iVAIÍATlNGlliTA*

A tcutnt-lva do incêndio dn
I.scoln -.orainl

S. Paulo. 12 —- (A. A.) — Com-
municàm dc Guaratingiietá. que prose-
gue ali o inquérito para apurar ; a
queiii cabe a autoria da tentativa dc in-
cendio contra o novo edificio da Escola
Normal.

As diligencias estão a cargo do 2"
delegado auxiliar, que tem sido coadju-
vado pelo dr. Samuel Silveira, dele-
gado de policia, e pelo sr; Alipio Gal-
vão, sub-delegado do 1" districto.

Foi ouvido por aquella autoridade o
sr. Gastão Strang, director do alludido
estabelecimento dc ensino, que depoz
durante mais <1_ seis lioras.

Por emquanto nada está esclarecido,
parecendo que será inútil iodo o esforço
para elucidar os factos.
—— ——a-TÇ-tfcf--

Conforme fora annunciado realizou-
se hontem, no edificio da Escola Na-
cional dc Bellas Artes, o vernissage
do salão de 1916.

iP.eutiidos ali os expositores e gran-
dc numero de artistas, dilcttantcs e
jornalistas, foi dada a ultima de mão
nas telas que em grande numero con-
stituem o certamen deste auno.

São os seguintes os artistas que con-
correm ao "Salão" de 1.16;

A. dc Noronha França, Minas, um quadro*
Adelaide Gonçalves. Itio. quatro quadros;
Accneio Gouvêa, Portugal, dois _ quadros;
Adelia Marques Saldanha, Jíio Grande do
Sul, dois quadros; A-ladino Divani, Itália,
dois quadros; Alberto Kcdcriiiaii, Italúi,
dois quadros; Albertína Jardim, S. 1'aulo,
um quadro; Aleitia Campos ferreira. Por-
tugal, tini quadro; Alfredo Andersen. No-
rucRa, um quadro; Alipio Dutra, S. Paulo,
Ires quadros; Álvaro Teixeira, Capital l-'c-
dcral, tres quadros; Annibal Mattos, listado
do Uio; quatorze quadros; l,ui/. Carlos de
Andrade Filho, Capital Federal, uos qua-
dros; André Vento, _S. Paulo, dois qua-
dros; Angelina dc Figueiredo, Kstado do
Hio, um quadro; Antônio Uocco. Itália,
quatro quadros; Argemiro Cunha, tres qua--dros; Ariliur Lutas, Capital Federa), tres
quadros; Ií. Pinto, Portugal, nove quadros;
Baptista da Cosia, Capital Federal, sote
quadros; Beatriz Pompeu de Camargo. Sàu
Paulo, quatorze quadros; Henrique Bcruar-
delli, dezeseis quadros; Ikmvindo Z. N.
Mollo, Pernambuco, um quadro; Kaul Revi-
Influa, Capital Federal, -.ete quadros; Cjus-
tinann üielio, listado do Itio sete quadres;
Modesto Braços, brasileiro, quatro quadros;
Pedro Bruno, Capital lederal. doze qua-
dros; Calixto Cordeiro, listado do Kio. uni
quadro; José Marques Cainpão, S. Paulo,
cinco quadros; Carlos Ballicster. Pernam-
Imco, um quadro; Antônio Çastaiio, lies-
panlia, cinco quadros; Henrique Campos
Cavalloiro, Capital Pedcral. «uinlro quadros;
Clara Wcllrer, .. Paulo, um quadro; l.uiz
Cliristoplie. Itio de Janeiro,* dois quadros;
Cintra Conceição Mora to, h. Paulo, um
quadro; Clotildc Kio Üranco seis quadros;
Coelho de Magalhães, Heis quadros: Custa-
vo DalPAra, Itália, dois quadros; De Agos-
tini, S. Paulo, seis quadros; Dias Junior,¦Capital Federal, um quadro; Dorncçli, Itio
do janeiro, dois i .tadros; Dura Martins.
Kio do Janeiro, uni quadro; Kdg.lrd Par-
roiras, l.stado i\o Kio. seis quadros; Kupe-
nio Amar, Uruguay, um quadro: I.evino
l'-a„Z'f"es, Uspirilo Santo, dez quadros; Iso-
lina fnn.-c-re.-, Rio de Janeiro, mu quador;
l-Y-dora do %-jo Monteiro, 1'crnaniluico,
oiii* quadros; Francisco de Paula Rocha,
Minas, tres quadros; Gastão Formcnli. São
Paulo, uni quadro; Gcorgina de Albuquer-
que, tres quadros; Gencsco Murta, l.agcs,
Minas Geraes. dez quadros; Gino Ilrtiuo
Trancoso, S. Paulo, um um quadro; Giorgio
ZiÜani, Itália, dois quadros; hcopoldo tío-
Luzzo, Kio Grande do Sul. sete quadros;
Guilherme Gonçalves dos Sanlos, Capital

1'ederal, um auadro; Ilcnriqu. Vio. Itália,
treze quadros; Ida Schalch, S. Taulo, dois
quadros; Iracema da Nobreiu Dias. Rio
d. Janeiro, uni quadro; Irene Ribeiro
França, Rio de Janeiro, um quadro; Ivo de
Castro. Inglaterra, um quadro; JacintlioMartincz, S. Paulo, um quadro; Joaquim de
Mattos, S. Paulo, um quadro; Tose BarchitU,
Reino de Itália, uni quadro; José Cordeiro,

Pernambuco, seis quadros; José Fcrnau-
des. Machado. Capital Federal, um quadro;
José Wast Rodrigues, 5. Paulo, quatro qua-dros' Justino Miguez, Portugal, 11111 qua-
dro; I.aura de .Andrade Nogueira, S. Pau-
lo, doi* quadros; I.ucilio de Albuquerque,'Uni quadro; Mana da Gloria, Caninos, _ãu
Paulo., uai quadro; Maria de I.ourdes Cam-
paa, S. Paulo, um quadro; Mario Pardos,
selo quadros; Manricio Juliiii, Itio de Ja-rciro, quatro quadros; Marques Junior, Ca*
¦pitai Federal, um quadro; Martinho J>omi-
eme, Capital Federal, quatro quadros; Mi-
Kucl Capelonch. Rio de Janeiro, tres qua*
dros; X, Coelho, Capital Federal, dois qua-
dro.; Ociavio Aguese, Capital federal, dois
quadros; Carloa Oswaldo, doze quadros;
João Uaptiota Paula Fonseca, Capital Fe-
deral, seia quadros; 'Paulo Valia Junior,¦S. Paulo, cuico quadres; Augusto IVlir,
rrançít, treze quadros; Raymundo Cclla,
Ceará, tres quadro?; Kosalina Sabbado, Rio
de Janeiro, um quadro; Salvador de Chia-
ro, S._ Paulo, um quadro; Ileiios Seelin-
ger, Kio de Janeiro, quatro quadros; Syl*
via Meyer. Cupital Federal, sete quadros;
Tórquato Bassi, Itália, dois quadros; Um-
Ijerto delia l.iuin, Itália, tres quadros; Vir-
iíilio I.opes Rodrigues, Pernambuco, cinco
quadros; Woldemar Pelliziari, S. Paulo, uni
quadro; Kadolplio Amoedo, Amclio de l'i-
gteiredo, Rodolpho Chambelland.

Kscu-ptura; Oscar da Motta Mello, de¦S. 1'aulo, tres trabalhos em gesso; Paulo
Mazzucchelli, italiano, um trabalho em _.es-
so; Pinto do Couto, portuguez, dois traba-
lhos; Rubens de Figueiredo, natural de Ser-
Ripe, uma estai un em gess*; Samul K"i*
beiro, da Capital Federal, i; Vicente l.a-
roera, dc S. Paulo, dois estudos; Vicen-
tc Rodrigues Moreira, d.. Capital Federal; i;
Ariindo llastos, da Capital _ Fck-ral, dois
trabalhos; 'Dinorah Síniasí I.ncas, da Ca-
pilai Federal, _ O; Ilcrminio José Pereira,
do Districto Federal, i; Jorge Soubre, du
Districto Federal, 4; Leopoldo Alves ile
Campos, fluminense, 3; Alberto Mattos, da
Kstado do Rio, 16. ,

Gravura de medalhas c pedras preciosas:
Argeiutro Cunha, dois trabalho.-; Adalberto
Mattos, 3, e Carlos Oswaldo, 3.

Architcctura: João l.udovÍco Maria 11 cr-
na, Victor Dubrugos c Samuel das Neves.

Gravura o lithográphia expuzeram: Ali-
cc Nazarcth, Aracy Nazarcth, Johannc
lirandt, '1-Jrncsto Bragglo; Jnlin C. Ar-
cliamlieau e as fundições Cavina c Indi-
sena.

Artes ítppltcndas: Maria C. Gonzalcz Ro*
driguez, Marina ^ tVazarcth, Margri Haner,
Maria iRosalla Corrêa ],im.i c João Üe-
ferino da Costa.

o menino Armando, iilho do .->r_l
Arthur Bastos;

.1 sra. d. Hiiima Nish, esposa <lá
sr. Alfredo Nish, d.i "Casa Arte i'lo.i
tal",

o menino Aguinaltlo, íilho do ?i-J
Arnaldo Tinoco, do Laboratório Cliimfl
co-Pliariuaccuilco .Militar;

a scnliotita Nair llarro.o doi
Santos;

a senhorita liaria da Gloria i-'er.
reira, filha vio sr. Manoel Ferreira, r__j
casa I.agc.

o sr. José Gonçalves Duart
limado negociante desta praça,
esposa, ti. Latira Pinho Duarte,
do hábil uuarda livro. sr. J'M. d
gauhães Pinho.

-- o joven Juvenal Pimentcl, applic_7j
do aliuuno do i° anuo do curso e-ne.
ciai do Coilcgio Militar,

1 * -I
h.stú hoje cm feslas o lar do ndvcSl

gado criminal sr. Ccnjauiiu Magalhãc__
pelo anniversario de sua gontili.>'inaj
filha, senhorita I.cogina de Lourdes djj
Costa 1/agalhiics, cujos dotes de cora.
ção e de espirito são o enlevo d.
tos a conhecem,

i'3Í
<ll*|
¦I»
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Os desfalques
CASO DA AGENCIA POSTAI. DA

AVENIDA

AINDA O ASSALTO DA RUA
FADE lOOEUNO

A policia não conscRiiiu ainda desco-
brir o paradeiro do "Moleque Marinho",
o autor <lo assalto de que foi victima
o capitalista Cortes, na rua Padre Mi-
guelino."Moleque Marinho" confessou ao scu
collega "Pinga Fogo", quando com elle
no xadrez, a autoria do assalto, descre-
vendo-o tal qual ello oceorfeu.

Prostituindo nas suas diligencias
para o completo esclarecimento do caso,
a poiicia do 9" districto reduziu _a
termo, lionteni, as declarações de -Vi-
ciorino Costa Guimarães. Declarou elle
(pie, quando iH-ii-io para avcrigua.(jC3
110 Corpo de Segurança, isto no dia 20
do mez de julho findo, salvo erro, rc-
colheram-,'.'o ao xadrez da mesma de-
pendência d.i policia, ao qual, pouco dc-
pois, foi recolhido 111,1 prelo que o dc-
poente soube sor Thomaz Marinho dos
Santos, vulgo "Moleque Marinho", que

fírnmlo
limiar.

GÂSA NASCIMENTO
liim do Oi-rlclni' _.«7

Telc-.li. 1000, Xo-fce.

O ministro da Viação rcmctlcu ao
seu colUga da Fazenda, para os fins
convenientes, cópia do officio da Dire-
ctoria Geral dos Correios, relativo ao
desfalque verificado na Agencia do Cor-

i reio da Avenida, a cargo da agonie
I L'raii-isca -Ieck, e do qual já demos no-

j licia.
Ccrcou-sc o caso dc uni impene-

travei ínysterio. Nos corredores dos ,
i Correios 

'omia-se 
apenas um murmúrio e gatuno coniiçciuo, _

I vago, que se extinguia lcnlamcntc, conio
.uma brisa quo passa... Mas o que?
I Dar-sc-iá o caso dc haver enlouquecido
! o sr. Camillo Soares? Nada disso.

S. s. descobrira mais dois desfalques
em agencias poslacs. O grande, aquelle

i que hn pouco Icmpo se verificou na
: agencia da Avenida, poz o sr. Camillo

| de bigodes, do molho e o director dos
Correios determinou á ''Comniissão Se-

i crela" qtie estendesse a sua fiscalização
I ás agencias mais distantes. Descobriu-
| sc assim outros desfalques cm mais

duas agencias.

quo
não

ppare-1 acíiva, destinada ro pag.-smHiti'onri__ 
da justiça federal.

dc fun-

QUEM AOHOO

Thesouro Nacional

PAGAMENTOS
AUTORIZADOS

O Thesouro Macional foi autorizado
a effcctuar os seguintes pagamentos:

300:335$"to. á Compagnic .1, s Che-
niins de Fer Fédéraux, do irabalhos
executados em 1..13; iijS:.)0.. 17.1, a
Grcbncder Goedhart & C, de serviços
executados no corrente auno ao Miais-
'.crio -Ja Viação; So:00o..00;
pnnhia X ..¦•:¦...' de Xavcgação Costci-
ra, do viagens em julho ul-rimo por
eo.u.i do luesnío miíii-**ten'n; i :ogQ$g(jj
e ., t40.|.(jj.), :i Lueiano Martins .'.tas
e Henrique Mc.--.li in ''• L.y.I. de di-
vidas dc _xore'.iúS findos; 2o':,.?i.$'.j_,-,
ioo.*533,4-'o c 66:_di .... 5. rc-spc.tiva-
mente, a Lydio Nunes Pereira, 0. C.
Dickonson c Anaya & rrigeg-iu, igual-
mente de dividas de exercícios findos;
__.!99$900. a diversos, de gratit*-cação
por serviços prestados ao Ministério
da Viação, no correnle anuo; 

[ 2 :ji-7íjoo, a diversos, ue srítitficação' 
íior serviços prestados ao Ministério ria
Justiça, cm julho ultimo; .voe.ooo, a

• diversos, dc exame-? perteíaes, cm julho
ultimo; e i :5üo$ooí>, a Carlos Mo raça
dc Ameidü, do aluguel do predio
ocetipado pelo Deposito Publico, em j.í-
lho ultimo.

«*o*H}_«_--«-_---—

IU quanto montam? Não sc sabe,
porque nos Correios guarda-se cm torno
do caso uni rigoroso sigillo.

A FAI/EIA Dl. POLICIA

Os mornilorcs du vim "ifnrin Josó
reclamam

Furtos de reclamar .providencias do
delegado do districto, sem conseguir
obtcl-as, os moradores da rua Maria
.Íosé appcüam agora Dará o major Ban-
deira de Mello, inspector de Segurança,
pedindo-lhe unia batida ao termo da-

onde se albergam dezenas
que á noite assaltam as

casas da vizinhança, pondo-as a saque.
Não havendo policiamento ali. essa

trona ira., oá moradorc
constante sohrcsallo.

Xão será faril ao major Bandeira de
Mello fazer esse favor aos moradores
da rua Maria José?...
— ... ¦i.oiioirl'^-^><ã__-»t>.í3a-_**o—  -¦¦ ¦-¦

Co,u- 1 'lucila rua,
' de ladrões,

COISAS DO 1*01.0

Uma homologação de senten-
ça que dá que lazer

Uma velha e complicada, questão
teve honlem fim no Supremo Tribuna!
Federal.

D. Maria Guilhcrmina Ângelo Rodri
gues, casou cm 1'ortugal com o com-
nicndador Jos.c Rodrigues Ribeiro, a
19 de novembro de iyo-', recebendo dü
dole cem apólices, ás quaes juntou sete
de sur" propriedade, nossa época,

Algum tempo depois do casamento
começaram a surgir desavenças uo ci-
sal, appareccndo em mão do cunhado
de d. Maria, du..3 letras de scu accci-
te, mais ou menos, na importância do
doto, letras assignadas vinte c tres
dias antes do casamento.

Kssas letras não foram pagas, c ..
irmão do marido dc d. Maria exceu-
tou-as, penhorando as 107 apólices,

Obtendo sentença do jui_ do pro
Xo dia seguinte á entrada de Ma- cesso em Portugal, Uouxc-a á homo-

rinho no vodrez referido, onde estava '. Iogaçáo do Supremo r.ibuna], por sc
tambcm recolhido o gatuno Norberto • acharem as apólices aqui na Caixa, ¦:
Corrêa Lima, vulgo "Pinga-Fogo", disse ipie, aliás, foi negado polo Tribunul,
aquelle cm tom dc ira: "Furtaram-me , yisio sc acharem as apólices gravadas
4o$ooo que eu tinha bem escondidos, j com a cláusula, dotal.

Entretanto, sobrevindo a Republica
cm oPrlugal, d. Maria diyor.iou-sc c
casou com um estrangeiro, voltando
a questão ao Tribunal, cm gráo de cm-
bargos.

Suslenlava-se então que tendo d.
Maria casado novamente dcsapparcccra
a razão de scr da cláusula dotal. O Su-
premo Tribunal, em sessão de hon-
tem, debateu a causa, falando 03 advo-
gados das partes.

A decisão anterior foi unanimemente
confirmada.

Moeda falsa
A POLICIA A'~PRÕCURA ftE UM

COMPRADO*! DK CARNEIROS
Pela .po-H'eh <Jo a,*.*1 districto »-;'>tá sen-

do procurado o individuo Augusto Tei-
xeira da Silva, residente á rua Sanai o-
rio n. 105.

Esse individuo, quando comprava
carneira cm Paracuuby,
c-Iu!a falsa dc aoo$ooo-,

o. da 1-' estampa, 4* série.
A policia do .'.;" districto abriu ura

inquérito rigoroso . procura por todos
03 meios deitar mãos ao espertalhão.

.«a » a_—ob—i

O estudante Silvino Matlos 1'llhA
filho do dr. Silvino Mattos e de d. íjr.
melinda Mattos, fez annos ante-hontem.

Fez annos hontem a interessante l.ili|
filha do sr. Francisco Gonçalves Va,
lerio c dc d. Anna Maria dc SouKl
Valerio, applicada alumna do Coil.gia
da Iminaculada Conceição,

*. i;i ss
CASAM i:\TOS

Xo dia _*9 dc jullio tilümo effcctuòií"
se o casamento de d, Alzira Sá da 1'oiw
seca com o sr. Oscar Villas lioas, tondq
servido como testemunhas nos actos d»
vil e religioso o sr. Rernardino Martin*)
Gomes, dr. Álvaro liorgerth e d. Ilcsi
Villas Boas,

Rcalizou-sc 110 dia 10 do correnle 4.
enlacs matrimonial do sr. Gustavo da
Oliveira com a senhorita Imcinda Saiw
tos, filha do capitalista sr. Custodio j>
dos Santos.

* •;• #
COM'"EKEXOIAS

Nal Associação Chrislã de Moço*
á rua da Quitanda, 11. 47, o dr. ' "*
I.augston realizará hoje, ás 4 hor;
tarde, uma conferência sobre o ;)ir:;..ij" O dever de sustento próprio, sob ç,
ponto dc vista da ethica".

A entrada o franca.

Tendo por tlicina, "A communicabf.
lidado dos espiritos", o sr. Antônio Li.
ma ..irá, liojc, ás 2 horas da tarde, ai
sua conferência, na União Espiritai
Suburbana, á rua Dr. Dias da (Jruji
n. 177. Meyer,

A entrada é franca.

.£ Si

VISITAS
.Recchenios lionteni n visita do dr.-.1.1 du Salioya, ipie acaba de regre-- í

¦Pana, ondu íui interno do Hospital !

Serl
di

lota

porém, uão faz mal. Quem roubou e
um miserável e precisa mais do queeti.
Esqueço tudo, pois eu üz agora a minha
independencia o serei .-oito por "habeas-
corpus"...

O depoente sai,ia do furto que soi-
íreu o negociante José Antônio Fortes,
por ouvir dizer, não ignorando também
que o furto fora de dinheiro c na im-
portancia de i..Ç):.5. .000. O depocnle
ouvindo de "Moleque Marinho" o que
acabava de contar, começou a apontal-o
como o autor do referido assalto e
furto.

Sabe estar foragido o referido aceusa-
do "Moleque Marinho", e, por isso mes-
mo, cllc, que conhece muitos "malan-
dros'', acredita, c tetu mesmo certeza,
que Marinho foi o seu atitor.

Ouviu ainda "Moleque Marinho" di:
zer que, no dia do assalto, dc que foi
victima o sr. Fortes, esteve realmente
110 largo de Catumby. Também escutou
Marinho dizer a "Pinga-Fogo" que sua
amante lhe levara dinheirc

lhe convinha, pois cllc podia ficar passou

,__ — . ,,_..,.
que isso 1 hoiitcn

P
d

Kxriiou DK oaixi-Hío
n gaveta

KM qvv, consisti-; o vr-
TÜTIO 1)0 BRASlIi"

-00-f*' .-st-, o if'.i.\'.ú d_ 'im livro que o
•endêmico dc d;r-i,.-> Xiry de 'Medei-
ros. da Academia do Belém, vae dor
Preic á • •_ da puhücidad**-.

A tragédia do Fórum
O CONSELHO DE GUEKKA DO

TENENTE DILERMANDO DE ASSIS
Tendo rcspomlhlo a consel-hp dc in-

vestigação o 2° Uncii'o Dilermando de
Assis, que assassino;), no rorum, <t as-
picante dc -Marinha líuclydcs da Cunha
Filho, será o mesmo official .ubinctti-
do a con*.o*ln> -dc s'.''(í"'"".

liste conselho, que já foi convocado
polo divcclor da __.5c.ola Militar, •,• \kc-
sidído pelo major Liberai o lUaicnccurt,

Fallecimento no Recife
Recife, 13 — (A. A.1 - - Falleceu

tenent. .rrnn<_ Ismael da Cruz Gouvêa

1'erdcu-se antc-honlein no bon i
Villa Ts.ibel, líiiijeiilio Xovo. 110 l
entre a egreja da Cruz dos Milita,
a praça da Bandeira, ás 7 1'- hor;
noite, um alfinete de senhora dc s.i
e brilhantes. Qin.ni restítiiil-o sorá
tificado, c pode entrcgal-o nesta
cção ao sr. Assumpção. A

¦^~aaK&^t>~<7S>*?^^$^*-r'^—^^

3 da
.'.ilra
gra-
eda-
¦i.MO

A I-OLICIA

FLÜKIKENSE-HOTEL

1-1 iinibiil! o*iiIil
do pai rão

Antônio da Silva, empregado do es-
labelccinicnto coiraueiicial do sr. Ma-
noel I.opes, estabelecido á rua dc
Sait'-A.una, 61, teve ar.es de hontem,
Pela madrugada, escapulir-se com a
féria da casa do patrão, tomaüdi. rumo
ignorado.

A fera importara em trezentos o
tantos mil réis. e o roubado deu quei-
xa á polida <lo i.\" clistríoto, que está
á procura do esperto catxeiro.

compromettido, Que "Pinga-Fogo", cn
do logar cm j tão, recommendou a Marinho que rra

preciso que elle tivesse muilo cui-
dado...

Riram-se ambos disfarçadamente,
Victorino reconheceu o retrato que

lhe foi apresentado como o de Thomaz
Marinho 

'dos 
Santos, vulgo "Moleque

Marinho","Moleque Marinho", segundo ainda o
depoente, disso em conversa, no citado
xadrez, que tinha advogado ç dinheiro
para gastar... Quando Marinho cen-
versou com "Pinga-Fogo'' sobre os 40$,
foi alia noite e alguns dos demais
presos dormiam, estando, entre outros,
o depo-nte acordado, o que talvez, não
tivesse percebido o aceusado Marinho,
que palestrava muito discretamente, com
"Pinga-Fogo", a quem mais se ligava
quando no cárcere.

._---«*a!^>-ig_»****_v_K ¦-*- ""*

Reformado suli nova illrccçiío
íi Aposentos nnvn 200 pessoas :*:
O que mais con .Cm uns jnissas.ei-

ros (lo Interior, — Preços:
Quartos com p. tisfin 7f_ ;¦ PrtOÜO

diários. Quartos sem p •nsão
4S00O r 5Ü4O00 tllnrios.

Prnen du Repiiblic:! -"07—Hio do
.Tnneiro. Em frenle no Ciiiupr, il
SanfAiiu.-i o ;¦() lado d.i H. lí. C. 1 rindo pequena dose de lysol

A Assistência foi chamada

OS Dl-SH-T/UDIDOS

Quiz morrer bebendo lysol
A rapariga Maria Ro-í.i. residente em

um dos lupanares da rua I.uiz de Ca-
mões, encheu-se de desgostes porque o* I amante a abandonou.

I? vai dahi procurar matar-se, inge-' U-sol.
pol-a

Fora

r.nns.creii_ins de esert- O 
"Mama na Burra"- vol-

vnes •• coiivi.iisKarlo.i ta por engano
trnn.tcrido.. hontem • •-

do .
Manoel cessando,

termos iiontcm os escri- .....
voes Álvaro Cola;, do i6u para o 17o. _ A policia, de accordo eom a iam
districto, e Kento .Íosé Torres, do I7«- c-.rcular do dr. Aiirenno Leal, esta
para o i(*','t os commíssa
Mathcus Nunes, Ho 15"
Aldarico Souza, do 19" para n 16o I J
Dias Vieira do Amaral, do u" para o
16"; João Carlos Dias da Motta, do
16" para o 1,1": Abilio dc Paula Ma-
ihias, do 21" para o t": Cícero Acyoli,
do _in para o 20"; Antônio de S. FÍ-
cueírcdo, do _.o° para
Ore. Brandão, do ti"

vadiagem, le-.lo malandro
conhecido, com eritradas na Detenção.

Hontem, o dr. Osório de Almeida
mandou pòr em liberdade i> indivíduo
de nome João Leite, proso por engano
e por engano ,'oi sol-to "Mania na iíur-
ra", 11111 conhecido desordeiro.

O interessante é que esle auto;
o -i
para

Josó sair "limpou" o agente Paulo Maclu-
ra o _r tle, quarmio est temia.

fora ae perigo.
_¦ , —.>«>_. <& **%>-**? ~Ztit* o—— ¦ — aram

XA IU'.. PIGOT-rRA

Pioou sob us rodns do vi>
liiiulo

Dirigindo uma carroça, pela rva Fi-
gueira d" Melio. Antônio Joaquim Ma-
chado, tropeçando em um dos muitos
caldeirões lá existentes, caiu, ficando
sobas rodas do vehiculo.

Com diversos ferimentos pelo corpo,
foi receber curativos no Posto Central
de Assistência, e depois recolhido &
Santa Casa de Misericórdia.

cliild.
O (Ir. Sérgio de .Saboya vem fixa: :csl4

dencia nesta capital, devendo inaugurar 1-rq
vemcntti u sen constiHório.

:S 13 =3
K\l-'i:i{MO.S

üntrou liontcm em franca convaic.-.-.-nçj
o dr. Oswaldo Cruz, orcfcíto dc Potropoue director do Iiistitoto Oswal-do Cruz, qu»lia alguns dias g-.urd.i o leito.

Ari!*::!! qne o permitiam seus me lícofc
partirá s. cx. para Uueuos Aires, oud: vai
tomar p;irte lio Congresso Bactcrinlogica
Americano, a rc-.mr.se brevemente na ca._Jtal portenlia, * * *
AH.OOIAÇOES

No dia i" do corronte, As 8 hora; tíÉ
noite, realiza-se, na Associação Alai '..ma
dos Ppvciros. uma sessão solenne. por .icc*'
sião <!n anniversario dc sua fundação.

Vários oradores usarão da palavra,:. :. *
RE..I.irOSAS

O dr. I.ovncriv. dn Cunha, illu tre A
humanitário clínico, foi agraciado pelo frap^
Benedicto XV com n commenda de ^ld
Urtjori.i Magno, pelos relevantes sen :.;.|
que tem prestado _ Caridade e á Religião.

*
A romana -annual da Sociedade dc Sí_

Vicente de Paulo' será no próximo domln*
JCo. ,20 do corrente, devendo os romcirõl
partir âs O sU da manhã da praça M-iM
aicipa!, antigo largo da Irapcratriz,*

_Toaiará_ boja nosso a nova ailminlstn*
ção da" \ encravei <* Archi-cpiscopa! [rman.**
dade do Divino Jíspirito Santo da f.a; 1 dp
Desterro, para o anno d.- 19:0.191;, apfll
a missa cai acção de çraças nue será ro
za Ia no altar do seu divüno oraRO,
celebrante será o capellão conego «I
bro Pcliuca.

cuja

.uso o tem
ni Irmandade
nhora da Cone
etn louvor dc
; erauça. const
rr.rc-íoad.-i-; j..rl
l-.Üeiiiiio Oüori

t. pernutta, rcahza-se
de S. Pedro ... Nos,
tííção do iCncantado, ;.
Nus-a Senliora da Hoa lis.

,".S'.sta

:'.ç

tondi'. 1.1 c

lão do u
Mario II::

orles \.

.-lar-,
i fl

. lidaa

CIÚMES SANGUINÁRIOS

iniOSA
iroao.

conl. a

os pi.Birros db viagem

Esfaqueou a esposa e
foi preso

Antônio Dias Coelho, após ligeira
vida matrimonial, separou-se dc sua cs-
posa, Al/ir.-i Araujo dos Santos, de jí
annos, brasileira c residente á rua Qua-
tro dc Dezembro, ?.. em Copacabana.

Aircpcndendo-se Jc ter deixado fu-
gtr .1 carr. metade, o Coelho procurou
por todos 0; nulos reconquistal-a, não
o conseguindo.

Homem, encontrando-a na rua Tei-
xeira de Mello, o ap-ixnnado marido
teve um accesso violento'de ciúmes c

ferindo-a no peito

Al.rillrantará a fcstivid.i.lc a liam
banda de musica, regida pelo major
rio Grey.

.\_ festa interna constará de nií-
cânticos sacros ao ui.io-dia, c ladain
? hora * da noite.

A mlntint .trr.çào ?u!icit:i nos fteis : -*"n*i
das liara o leilão c flores para serem c.llfl_|
d ];.*i na iniasc-in de Nos»*» H'.:iliür.i.

i'. i.i.K-nii:\tos
N*o ccnutCtrÍo de ... 1'raneisco N --vie#

rcaliza-sc hoje. o enterro d,> ±t. )•>¦ ¦ Nrod«
den Almeida Pinto, casado, de 45 nos
de edade. saindo 1 feretru dc sua residem
ciei, ú. _t horns.

O (lespnclio tln ministro a
um .uMiido

O ministro do interior r.o reqticri- I
mento do bacharel Abelardo Moreira de j
Oliveira Lima, pedindo pagamento do ,
prêmio de viagem concedido pela Fa- I
cuidado de Direito do Recife, deu o sc- j
g-.tin-e despacho: "Dirija-se ao poder |
legislativo, ou, então, ao poder judi- 1
ciario. "

 .«oi • _*n-o-aui |

idiiwa ca,a
c na n_To dircit.-,

A policia prendeu o ageressor e
niando.t Alzira nara a Santa Casa, com

O enterro d.v
ria l.uKema M.
dc . J.ide, lallc
riiino n. ií_G, i
terio do S. Tc

•*.!
restos mortaes de d.
í.cal, casada,.da 'li ;
Ia j rua General :

ili-fou-fç hontem, uo
1 Baptista.

-..a.
::-.0J

em8
o_í-_J-*6**-'*' ¦"¦•--*-:--**t*_rí

Varias noticias forenses

O ..OOTBAI.I. INTERXAOIOXATj

Dm ncontro entre argentinos
o iiriign.iyos

Buenos Aires, 12 —- (A. A.) — No
próximo
putada

dia 1; do corrente scrSo dis-
simultaneamente, nesta capital

e cm Montevidéo, as taças "Newton'
e "Lipton", entre "footballers" argen-
tinos c uruguayos.

Nos circulos sportivos reina grande
anciedade pelo resultado de mais essa
prova :a'.en.»ciona1

0 juiz da .;' .ara criminal condemnou
liontcm Benedicto Augusto Ferreira da
Silva a uni anno dc «risão e cinco ioi
cento sobre : :.'.'o", valor dc duas notas
promissórias dadas em garantia de mo-
veis ove comprou a Jacob Schcneider,
us::r.do !o nome stipposto Francisco Mes-
sias da _-i!va. •

— O dr. Auto Fortes absolveu João
Cardoso da Silva, aceusado de haver nr,
dia -- de abril ultimo, na praga dos
Marinheiros, esquina da rua do Ouvidor,
espancado o menor Manoel Gonçalves
Rodrigues, resistinlo á prisão.

O juiz asim decidiu por ter ficado
provado dns autos c-ue Cardoso eslava
embriatrarln nnr nrr*«_i_í.- An f)p1irtn

OO.M A OiOMit.VL

Surgem ile Loiln a parte ns recIoV
iiuiçí-f- contra a fiiltn do

rnuducção
Pcdcni-r • chamemos o attenção dãj

dirtetoria d.i C- ntral do Braisil para _i
falta dc conducção que so vem faz .-.doi
sentir no interior, especialmente •!- Mi»;
nas, com iesp.eito ao gado cm pé, ir-l
regularidade esta que está prejudicam
do iodo esse iinpoFtaniissímo conuneH
cio. *

Aqui dti.*,*amos o pedido com viilaj
no dc. Arroj.t. Lisboa.

AS ni*AS QÜR RECJiAMAM

PatccIo iiie ameaça rui nu]
ní.-: ua r,_i d) Espirito Üanto. pro»

.'•et

.¦«•$

St,

«*\
tir pata a» necessária. ;>:<ro_

xiniu do predio u. 30, uma parede
aitt_as-;i desabar o, poittarüío, faz •_¦¦
perigo tios transeuntes que por ali
san,.

Levamos o i';.:'.. ao conheoiracn'--

1
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Í»HENICADA ^VUm antiscptico valioso para feridas/^ cortaduras, picadas de insectos,
contusões, c chagas. A "Vaseline Cheseòrctigli" Phenhada é o
melhor medicamento que se pode encontrar para estes fins. O Ácido
Phcnico serve para impedir infecções; a "Vaseline Chcscbreugh"
acalma a dôr, limpa e cicatriza. Insistam em receber a "Vaselini
C/iesiírot/gk" Phemtada como originalmente acondicionada e vejam
aue tem o nome da:

"*" 
CHESEBROÜGII MFG. C».

(Consolidated)
NEW YORK LONDRES MONTREAL

DROGARIAS E PHARMACIAS1 A' VENDA EM TODAS AS

pM*íi*>*v-*-«i-:c-.tj.,_[.'.v;,',.1 • mm imi mm aua iitimniiniii' i met ¦-'¦¦«-^••¦¦Tf-"'

TUuca.
S. Helena

Letras :
B. C. R. M. Geraei
Sinta Alcixo . . .

200*000
200)000

105*000

l8o(00O

103*000
uoÇooo

RENDAS PUBLICAS
ALK.^NDEGA DO RIO DE JANEIRO
Renda arrecadada liontcm:

Era ouro S7:-S7$6=°
Um papel  io8:«".i*57'

i.-iSiavoS'»'
a.428i32i|o88
1.867:5015470

003VC_MI-S3_R,CIO

Renda de t a 12
Etn egual periodo de 1.915

Differença a maior om 1916 s6o:8i"$6i8

REOE-EDORIV DE MINAS
Arrecadação do dia 12. . . i7'S7i$a<«
De 1 a 12 198:050*005
J;m egual periodo do anno
passado i84:._o$854— Houve o seguinte alteração na pauta

da semana de 13 a 19 do corrente:
Kllojt.

Aguardente» $380
Mica bruta .... 3$°°°
Dita cm obra . si"00
Sebo JSoo

Grani.
Ouro "S.180

MANTEIGAS FINAS,
, .- 39581

analysadas, marcas de inteira garantia ,_ jjj
c superiores, na casa Pinto, I.opes 6- 1 m,.-,
Crmp., depositaria de importantes Ia- s

bricame. do Estado dc Minas. Rua Ma-
rcchal Floriano, 174- Telephone, 3006.

Rio, 14 do acosto dc 19 ili
ASSKMjQLiíiAS COXVOCí" OAS

Companliia Marcenaria Aulcr, dia 14.
Companhia Cervejaria Brahma, dia 14, âs

ta horas.
Companhia Industrial e Construclora Bom

Jíetiro. «Jia 14. fis 2 horas.
à-ocicdmlc Anonj-ma rubrica de Artefa-

cios de Amianto, dia 14 ís 3 Iioras.
Companhia dc Avcnltura, dia 17, âs 3

«oras.
Companhia Vulcano, dia r7. 5s a horas,'Companhia Predial America do Sul, dia

33 ás 3 Iioras.
Antônio Jannuznl, Filhos, e Comp. dio

«-4., is 2 horas.
.¦Sociedade Anonyma- lístamparia I,cão,

dia. 2'. ás 3 horas.
Companhia listradas do Perro Federaes

Brasileira (Rede Sul Mineira), dia 30.
Empresa dc Terras e Colonização, dia 30,

* 1 hora.

CONCORRÊNCIAS
ANNUXCIAD.-S

Superintendência do Serviço da Limpeza
Publica e 'Particular, para acmilslçio dc 45
ar.s de horracha masstça para automóveis,
dia 17, i 1 hora.

Administração dos Conrios do Estado
tio Rio de Janeiro, pnra coílocação, con*
«servaçüo <- reparos daa caixas dc collectas
«urbanas, dia 21, fa ,i horas.

Estrada dc Eerro Central do Brasil, para
a construcção de sole carros dc luxo e
transiarmação do dois carro3 de paESá.ci-
TO!, dia 31, -oa meio-dia.

I.a_c Irmãos co-ntiuimcam-nos que al
suas cotaçücs dc café tÁa as seguintes:

roa 15 kilos

.3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.

_L

io$6oo
io$„oo
10*000
C$700
q$400
gjooo
85600

REUNIÃO DE CREDORES
VaI1-.-1,'ii de Afio*... Pereira I-ope?, dia

11. á 1 hora.
Fallencia do Benjamin da Silva Ferreira,

lha i(í, á i hora.
l-allcnela ile II. Leite, dia r-, á i bora.
l-llencla de Felicíssimo Coelho, dia 18, á

- hora.
Fallencia dc Agostinho <!; Souza Mar-

•l.-c=. dia iS, á 1 hora.

CAMBIO
llonlem.-r.i saques

uliriu indeciso,
1 -si 1,13 d. e di-

de cobertura a

para cs

esto mercado
a 12 sl» c 1

a ns letras
!-¦ nhó o 12 .-.il.!.- d.

O Ha ti ei do Itrasil conservou
vales ouro à taxa dc 12 i.gjb.^ d.

O.-, in-soi-i :¦: conhecidos careceram de im-
portancia, f.citando o mercado cm con-
diçücíi estáveis, com 0.*. estabelecimentos
bancários «fornecendo canibiae. a ._¦ 51S c
n -m!.i.' -I. e comprando ¦• papel parti"
í-\kt ll 13 3.l!,,3 (I.

Voram nífixadas naa Ul

tt_s_c
1'i.mo, iiOi'j_s & c.

Rua Floriano 1'cixoto, 174 — Pre*'am ai melhore» <-..nta, de café.

ASSUCAR
Entradas era ti: 2.184 saccos,
Desde 1": 60.173 ditus.
Saidas em 11: 2.401 saccos.
Desde 1°: .7.-158 ditos.
Existência cm 12, de tarde

saccos.
Posição do mercado: calmo.

COTAÇÕES
Ilrnuro crystal
Crystal amarello
Mascavo
Uranco, ,-j* sorte
Mascavinho

108.782

S.sro S6*o
$5.10 $350
S4i'o $450
$670 $690
Ç300 $530

ALGODÃO
Iinlradás cm n: não houve.
Desdo 1": 6.042 fardos.
Saídas em 11: iC- cl-ios.
Desde 1": .i.-ioG f.-.rdos.
Existência c:n 12. dc tarde: 91'oíiçao da mcrcailo: firme.

COTAÇÕES
Pernambuco
P». G. do Norte
Parahyba ... ...

J1..1UTIMA_
.'APORES ESPERADOS

Nova York e escs., "Minas Ccracs" 13
(Londres e escs., "Plutarch". .... 14
Amsterdam c escs., "Frisia .... 14
Kio da Prata, "Vcrdi" J4
Guilicinburgo c escs., "Anníe Jonson" 15
Rio da Prata, "Araauaj-a" '5
Nova York c escs., "Vostru" '5
Xova York e escs.. "Walter d 'Noves". 16
Portos do norte. "Bahia" '«
Rio da Prata. "Desna" iS
Noto York, '•Tupy* '8
Boaléoj c escs.. "Scquana". . .... ao
Üutlicmburgo e escs.. "K. Marjjareta" 22
liiRlaterra o cscr,_, "Demcrara". ... 22
Rio da Prata, "Garonna 22
Rio dn Prata. "I.eon XIII" 82
Inelaterra c escs., "Orissa" 23
C.-.uiz « rses., "bciihy". ... a a 23
Rio da Prata, "Pampa" 24
Rio da Trata. "I.nisiana" 24
Norfolk c escs., "Tiliagy" 25
Portos do sul, "Sirio"  25

«•.'PORES A SAIR

Moeáo c escs., "Mossoró". , . . 13
Portos do sul. "Itapura". < • • • r3
África do Sul, "Oronsay" M
Kio th Prata, "iMsía". ..»••• r4
Nova Vork c ces., "Vcrdt* *$
Rio da Prata, "Ccstri'*. ...... IS
Inillaterra c escs., " \r.*iRuaya .... 'S
Ilhéus c eves., "Arassuáhv' 15
Nova York c eses^, "Cualiyha". ... 13
Huenos Aires, "Gurupy". . . ... ijj
1'ortos do norte. "Maranhão .... 10
S. Fidêlis e escs.. "Fidelense". . . «O
Iloiahy 5 csrs., "Itapacy" 1*
Portos do sul, "-Itanuca" '7
V.küq c escs., "Oj-apoc". 

>|
Jlontevidio c escs.. "íris ij
fnalalcrra c esc.;.. "Desna" 10
Macau e esc;.. "Piauliy 'O
Mova Orlcans, "Arc-niarvl.

Estado dc S. Paulo
Uesumo da loteria de S. Paulo rea

lizada em 11 de agosto de 1916.
PI.KMI0S DE 2ü:UÜO$0Oü A 6OOJ00O
3í?SSl  ¦ 20:000$000
40552 2:it0DS0O(J
24973  ¦ "-(ÉDSÕliO
R9IÍ0 liOiiSO-O
15560 1:00>SUUU
1137.: 500S») O
37(100 50 SüOO
47105 500S0uO
5«-512 5UUSO00
57905 BOOI00O

PHEMIOS DK 2O1ISOOO
7864 8911 100r,5 162--4 26234

37338 4101*- 4123b 43878 48.71
48789 02459 53239 58484 58719

PUKMIOS DE 100*000
3664 75S1 8934 l.u53 '4346

1727 18159 21569 21571 247.2
27494 28674 3**171 40828 411)55
•47104 48191 48973 49061 49385

S7353 59184 !i!Xi69
APPROXIMÀÇ.ES

39o80 e 395-2  200tHrO
40551 o 4U553  1505»00
2-1972 o 2.974  10USOU-)

DEZENAS
a 3951)0 50.HO0
a 40560 4HS000
a 24980  305*00

'KNTENAS
a 39*00 8S0I1Ü
a 40,00 GS0U0
a 2.)0i*  ,48-'0O

Todos ¦ s números tot^riinados em
61 iem 4.0dO.

Toiios os nnmorns torminados om
1 tôm iS oxoeptuatido-sa os lurmi-
nados em si

u fiscal do governo — Dr. Joaqiim
J. da .Silva Pinto.

Oa cotic-dsstonanos.J. AzovedoA C.
A iiiitoridade policial—Ur. Antônio

Narato.

s-5âi*

39501
40501
2-1901

OLUB DOS DEMOCRÁTICOS
Chamo a atteuçno dos srs. Social

que se acham incursos nas penas do
ART. 11. alineas "E" e "F" do ART.
12 e PARAGRAPHO 2" do ART. 13, do
CAPITULO V dos nossos Estatutos;

Castello, 7 de Agosto' de 1916. Fer-
nando Lacerda, 1" Thetoureiro,

UaMAO SOCIAL
SE-DE: RUA DO HOSPÍCIO, 314

Expediente diário, das 11 á 1 hora da
tarde

Convido as orphãs filhas de sócios
que contarem de edade até 12 annos, a
enviarem a esta secretaria suas peti-
;ões, declarando edade, filiação e resi-
dencia, para desse modo serem inclui-
das no sorteio dos donativos annuaes,
a realizar-se a 17 do andnnte,

Uio de Janeiro, 5 dc agosto de 1916
— João da Costa, secretario. S 4477

¦ 0

Nominal
Nominal
Nominal

ban-
il tiros. . . .
Pari
IlamlmrKO . .

.V vista :
Londrcj . . ,
,1'nrij ....
Ilaitiliitrf-. . .

I'orn-K,-il. . . .
aTCcva \'orlc, .
MonterWft. .

n[c.Bi'a:iÍ)a. . .
il.upnoa Aires, .
-Missa, - - .
Vales do c,.fV\
Vates ouro. .

1-- sIS a '
Só;S a
f,--l" o

1= j'B n

$'28 a
líSqo n
4$uCo a
'.S170 n-S23 

.-1
i*;-io a
Í7*o :i
ÇSSt -a

Sf»8o

Sí,5*
3$Q_!0
áòl 10
-lí.-.io
$?;6

$7SS
068s

2$iC8

BOIiSA
llonlem, n llolsa fiiticcionou animada,

lendo sido realizado regular numero du lie.".'CIO;,.

As apólices da União ,-as Mineiras, as
ci'-ç-'CS das Minas <le S. Jcronymo e as<Ia; 1 erras, ficaram itianlidas; as das Do.
c-.'.i da Ilaliia, <::i nha; ;u das Docas dc
Santos, k apólices Miinicipacs e as Popu-
Itires,-íirraes: as do ll.-iuco do Urasil, ns
do .Mercantil, ns <lo Co-nmcrcial c ns do
Commcrcio, sustentados.

VENDAS
.!lo!l-.-.i :

Geraes rl« i:noo$,*5, ic a.
C. dc 1!. de lfcrro. 5, 3, 3,
C. do Thesouroi dc 200$,

Rio da 1'r.i.at "ficquana" , .
Santos. "Minas làcríics .
Itordcos e esc.*!., "(-nronna . •
Kio da Prata, "Deuitirara". .
Rosaçio e escs., '.'Cubalãb • •
Kio -da Prata. "K. Marearei".
Bilbao c escs., "J.eon XllI .
(Wa^ajíí c C'"cs., "Tt:inaruna". ,
Calláo c cs,:?.. "Orissa". . .
1'ortos (!o norle "rara". , .
ílavre e cscs.,_-"Pampa"-. . •
r.euova, "I.uiziaua"

Gottas Virtuo.üs
C-"-:-.ui liemorrlioides, ninjes
<iva',;.v, iirini-- ** -1 •^"¦nr-*':i

_-i_ÍüÍ!l&_J

SEMILt.A

LYCEU LITTIOKARIO POR-
TU(il'M_

ASSEXIBLE'A GERAL ORDINÁRIA
i' convocação

São convidados, na fôrma do art. 5*,
paragraphos i°, 3° e 6o e art. 55 dos
estatutos, a se reunirem cm assembléa
geral ordinária, no dia 18 do corrente,
ás 8 horas da noite, todos os srs. so-
cios para apresentação dc contas, sua
approvaçao c eleição da uova dire-
ctoria.

Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1916.
— O secretario, Francisco Joaquim Pe-
reira Soares.

UNIÃO BENEFICENTE DOS
MILITARES

RUA DA QUITANDA N. 165
Assembléa geral extraordinária para

tratar de interesses sociaes, resolvendo
com qualquer numero, no dia 14 do
corrente, ás 16 i|2 horas. — A Dire-
cloria. (R 43S7

AVISOS

de Emes-
to Souza

do utero
CVctii.

ia. . .
Ditas ideai,
Dilas idem, de

a.

.-.«¦¦"¦$. 1 a
1 UJOi;?, -., 3.

port,,

40,

1,1111
:. a rgícuo c'•m. 

sem opera.

Caixa de Conversão
p o 11 t o & o.

São n-tnn melhor a*:Ío p?.*íT.t:.i —
AVENIDA RIO BRANCO 49 e 51.

•T.KTI-AS DO THESOURO
As letras lítpel foram cota-la.", aos reba-

tes dc 8 e -íi|a -por cento, ficando com com-
rrajnrcs a estes rebate,", c vendedore, uos
•tio 7 11- c 8 -por cento.

Os negócios divulgados foram rcstrielos.

SIliVA HMA. ÍUIIEIP.O Ã O.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 4S.

Únicos que prestam ho.s contas de café

Municipaes do ifj">
51 

Dilas dc 19:4, por
Ditas nom,, Sn. . . .
.Oi.'.. idem. 40 a, . . .

C empanhios :¦".oleri-js 
N. do Rrnsil, ioo,

I1oea.«i da HaUia, ion, cúc
licile Sul Mineira, ioo a.
Proííresso Industrial( 50 a. ,
Docas dc Santos, port., $ 0.

Dcbcntures :
Lu_ Stearica, 25, 76 a. , , ,
Mercado Municipal, $u a. . .
Trsiisiiork- ú carrunçelis, ~o i

Vendas icr (tirara :'9 ac*ões das Minas 5. Je*
¦\f, ditas da I<u* Steárira,' a".

:oo,

ti.

oo a.
.loa a

S.10S000
;_roSooo

7.*"o?no0
75C$000

7;o$ogg

: o 0$ o 110
iSMSooo
it)3Sbpn
I95*Ol'0

I.Í500
25Ç300' 

500
OOO

77.7"a>

ç
Iio*iimn (Ias promios dn pl>no

n. 3.0 roaltsnd.1 cm ll nsnsto tio 10'.G.
PHEMIOS DE ;.0:0i0$ A WnsO-W

CORRIÍIO—;; li*"a repartição cx-icdiri m*
as pelos se*-ui..tt_ paquetes:

fíoic :
1 tapara, pnra Santos, Paraná, R. Kran-

¦10 ! cÍeco c Rio Grande do Sul, rcceliendo
2-i: Impressos até ás fí horas da manliãj cartas
22 f pLira o interior até ás S i\2, idem com
-* ! iiurte dupla nt« ái 9,** I Raphael, para llahia c Nova Vork, roce-
23* bendo impressos até is ii horas da manl.3-
2«1 I cartas -para o interior alé ás io i|_, idem
2«1 co:n porte dup'o c cartas para o exterior
-3 j ato áí 11 c objectos para registrar até

ái 10 11 _.
Mossoró, para ll.iliin, Recife, CabedeUoj

Natal g Macau, recebendo impressos _ ate
ái e horas da manhã, cartas para o inte-
rior titc ás 5 i|.', idem com porto duplo
ate ái 6.

Amanliã:
Frisia, para Santos e Rio da Trata, re-

c.Iieiulo inipresíos até ás 10 liorns da ma-
nhã, cartas para o interior até áa 10 iU,

( idem com porte duplo c cartas para o' cx-
terior alé in il, o objectos para registrar
otií ás ia da mnnliS.

Oronsay, para Can Forrin, XL-irscl Ray,
Algoa Bay, lv. J.omlon, Derban, rcceliendo
impressos até ás to horas da manhã, cartas
pnra o exterior nté ás 11 . ob-ectos para
registrar ató áa 10,

Senper, para Itio da 1'rata, rcceliendo ini-
tprèssos «(é ás 8 horas da manhã, carfas
para o exterior alé ás o e objectos para re-
KÍPtrar até ás fi da tardo do hoje. 

11. S.

Club Cynuinstlco Portuguez

Sarâo intimo em 26 de agosto
Acha-se aberta a inscripção para con-

vi tes até 20 do corrente.
A entrada dos srs. sócios será com

o recibo de agosto.
Especiaculo em 15 do corrente, offe-

recido pela Escola Dramática aos srs.
sócios e suas cxinas. familias. — Hum-
berto 

'Caborda, 1" secretario.

Ccracs (
Km,*), d.
•Dito de
Dito dc
Dito de
Dito do
.1
I

!.:
1 -y-o

IOt'0,
19I5-
i < j 1 a.
1 o; i.

leiam • . .
do líi.i

•¦*Pi"*EKTV<*
0.?, , 800S000
. . . 8909000

. . rr4$ooo
. . ;;.$noo

u ")
500Í,.

port.

O A V I-*'
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos Sacra)
T.y.*íi*nna em io, dr t.'i*"ií**. . . . rciS.273

Knt radas t-ni 11:
1'. I*'. Central. . . . 7.1.140
I,. 1'. l,eopoldina, . . .-'.-...-,6o í.i--;

Tat.il 7 A A1.39Í'l-.mlianpaeB t:;;i i s:
... Unidos fuííot»
IÁir.-p.i ' 500»':iho , , 2.77.».
Rio da Prata $cz
CabotaRcm )[.\$ r.íí^a

. . .. 206.57,11
dc julho alé

embarcaram cm

ISistencia cm ir, «d.* tard
líiitrarain drsdc o dia

hontem -¦.;;, :S,i saccas c
exilai perido ?u.n,i ditas.

l.i.ntem. a-lc mercado abriu Pastcntndo,
rom procura 'reRular e muitos lotes expôs**).*:
.¦i venda tendo sido anuradas. de manhã,
opcracíes dc ?.osS E.nccas, na base dc 95300,
at .nriba, nelo tvoo 7.

A' larde, foram efft-ettiados iicrocÍos dc
cí*rca de 1.772 saccas an mesmo preço dr.
;;.)i_r:.ir.'.. fechando u tucríado cm posiçitO

l' do Uio, ue
nom. . . .

Dito de 500$,'Dito .Mina:*. Ccracs
«":> do I*. Santo
Miuiicip. dc 1906 .
r(jio, nom
1'itas de 19! t. port.
Ditai nora
Djins do 190.1. . .
Pita-, du i'jO-1, pcrl,

.'oninicf-íria.i . . .
Urasil
Lavoura, .....
Conunercio
Nacional liras» . .
Mere

líll
•150?

190Í000

100?0

fgSSooo
880Ç000
77OSO0O'/t«8$0Q0

;C5$ooo
740S000

¦Suíjaoo

..*r-?ooo
¦ia OOO

MíiG..
S)*"5l..'.
1SS70..
4PJ9..

2?o:i..
17870..

0102I\
001;.
2.IG...
cn«..

157R2..
G'PC.

.1910..
r:r.*,o-.i..

PHEMIOS DF. 2Q0S0'

egiirosi

s I*.

C. ile ,
Urasil. .
("arantia
Minerva
Confiança
Arcos. .
Un:ão doi

tios. . . . .
VaiTRÍ?tcs . .
Cr.* -.(rn d • S*
Integridade. .

; liidcmuizadora .
Ejírn'oi ií- /¦'

M. S. Jcronyir
I Vnrnnjtt , . .

o.

.*\ Hols:. '!¦.- Nova Vork abriu com ;, r
nlos .!; baixa,
Passaram nor Jttndialiv 47.,100 saccas,
itraraiti por cabotapem 3.3:2 ditas.
t,  9$?oa

 9*.i"l
¦* 8*990

SÍ500

KVN-T03
T. m 11:
lintradas: r^.too s«TC.-a.*>
l">c;flo i°: 406.,102 saccflS,
Mcilía: -jS-nS suecas.
ICxistcncia: i.4s3.6<:a saccr.s.
Preço por ta kilos: 5$Síiü,
1*. ,'c.ki do i'u-rcs'.: estável.

« 5 v

A .^¦:¦*^í*i^ _ Ctral dai Cooperai!vas do
distado ds Minas communica ss «eguintea
roUções dc café por :ji ki!;-j:
; 1;-_ ¦ ¦ --.m 1 acuam .,*>--"¦-¦: suf n.• *ic.¦_-i-*ik.--v i^-r»<v «ajwmn

Tr;
Cafés do stt'

stc .lc Mil
Cifcs iU outrai

proeed(Vic'H»

| Commum Cor | Conimu Cer

I•1. . .' itSi.il n r 1S-.-.:! 11S151 a nS.i.is
-i. . .! i"?~2,i a H)j.o_-] ioS7_r,i a ioi*)-'/
?. , .1 ioÇ.ii.í a iní-iol ioS.íi; a 10SQ15
ft. . .1 oS')o(> a loSuoi 0S1106 n íúStio
*"* • J —S^il. a _0$'n-TJ o$.UfS .1 _''*¦¦.[;-'

mm.-, j.:¦ ¦ 1-.'¦ twa-un--i-*.Mmvcmmtavimwasmimmmtam«an
Olscnaeõci

Mercadii: íirnie.
Cumliiii: l-- s|S. estável.
-•-itttii: íf-jo.
Os caies americanos nc!i..m-íe. deprecia-

dos, í'r.".iii> mcr.(»s das cot.içõcA ac;ma c as
tv>AÍ'u\.-It-s acima de 7 não acompanho*.- i?:a.
Iivamcnte.

l.f.V.
Uè'de Minora. . 

'.

Xortc do Bras:l. . .
C. (,- Te-idcs:•rtil Industria! . ,

S. Mis
M Fluminense . .
Alliança
Corcovado
Pcropo.itana, . . .
V. Industrial, . . .
í. V, do Alcautara
America ha bri 1 , ,
lí.pcrança ....
Carioca
Confiança Industrial
Cometa

C. Dft.er.tn.:
riocas da Hahia • .
[?. do Sntito.4. nom.
Ditr.i ,-,0 port. . .
í-otcrias .....
T e Carrttnifens. .
T. <. CamtaRcns. .
Ccnlros Pastoris . .
União
Casa Colombo . . .
C.irlmrclo de cálcio
Melli. ria iMaranliüo
fi, (ie Carnes Con ser-

Il.vi«e:>tícá 
'.'.'.' '.

Dcbcntures'.
«". nralnnn....
Docas dc Santos. .
Tc*. M.iJ-rensc. . .
.America Fabril, . .
V. c Carri-a-tens. .
Confiança Industrial
l!-i;!l lnl-i5'r:al. .
Tecida5. Carioca .
IV.,;.. Universal . .
Ccíiins P"*s*orÍ-* , .
Treido* llotafOCT . .
Mvr-.*,lo Municipal .

Mariii'. 
' 

VhindiicnSi
Prn-r. liitl-.str.tt]. .
Industrial .Mineira. .
I.uz Stearica . . .
ííanco- tJntaô. . . .
Fabril Paulistana. .
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20S75

r.O:001*Qt*0|
G!i*-ifl*."00
r.:oni3"'Oíj|
2:n00.(.00
2iO'>flSO'iO
l:"0ÇHnOl
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ltOOÒíOOD
D00S00O!
üOngll 0 I
ÍWOS 00 I
r»0:'-:""0•yi-sono
50K00Q

0) 
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14S9S
23330
_gt:íG
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PUBUGAÇOES A PEDIDO
I)EIiT,a 51..TT0S

MANICURE
Especialidades em preparos

mhas.
Sete tle Setembro n. 3S (2 andarl

FORMICIDA MERINO
O unico exierminador das formip-as.

Merino Sr M.-inry. n-a Ouvidor n. i6í.

7C63 2:0.0 S*RS"(IOI (-.'O'. *.0"*G3
1ÍS02 HSti SC 07
k'-.V7 7IÍ8 2'2Z0
13307 1363. 2S304
g{17"8 2nr.ll 13G14
005. 3105 25018

15701 ÍKIGI 7012
9144 252HG 2-V-OI

20G18 "'MO 1117(5
1107 12505 281 ¦!

10301
«..PPIlUXlMiV l)i-'.*>

p 5'iOi
t, ".-"ii ,.,,,
o ISS77...

IHíZBNAS
t\ 5170
;i 3*«2:l0
ll 1S880

CUNTENAS
íi 5300
a 28:*,nn
a 18900 

tineros torminados cm

èVillil
282- 0
.1*875

üif.l
28221
1S871

íi'«01
28201
1SS01

ü2 '88
ÜTOÍ

400*000
20 if*nno
100S 00

80*000
fins-iflO
IO3000

3 .000
20.000
15S000

Tara todos a "Emulsão dc Scott" de
Scott & Bowne é um cxccllente pre-
parado. "Attesto que o preparado, ae-
noiiiinado "Emulsão de Scott" é um
excellente medicamento nos casos de
debilidade infantil, nas creanças rachi-
ticas, e nos tuberculosos.'* Dr. Antônio N. Coimbra."Recife. Pernambuco."
P-" - mmm*— - —.-«¦¦f-.i .fc. ge**pp_— -1 ii,.

/ ííís.vé! lSdcAgos-
to do 1916

lü: OOO

8 ¦.$000
1pçGooo
ièo$ooo

iroSooo
200ÍOOO
.looSooo

-5$SQO

i ;$;oo
goSooo

!05>_00
i;o$aoo

igo$ooo

TqoSoon
200$000

y;oSooo

.-•"

Todos ns
GG ilmii 2OS0CO

Todos os numoros torminíidns em
0 têm 101001 csc.ptuiiti.lii-se os ter-
minados (íirt fiti.

O ajtidanto íl-r-al dn govorno —
Dr. Poroira do Albuquerque.

' •IMC-lor-a.Sai*' t.11 . .11 Itilotiio
'¦>—-t!-,o J:s Santos Pire*, viec-preji-

Passa hojo-oanniver-
s:it*io nalalieio do Kxmo Sr,

Antônio SSüva
ilignn auxiliar d.-i casa i-achooo
Mnroira. Por estn .lata tão ro*ti-
va para sua Hxnn. f.itnilia o
r.ous innumeros -vnip-ns. envinin-
U101 muitas pnr.-ibens os comptia
tires JOÃO & AM Kl .IA.

M 486S
0_m_ 0I_G?t!--S-O!Sn_3a_niBlla_6___t_3BQ8_,i.- —Dl

"*¦•(*§»¦ <J*fl»-®'6S»«*»

IIV-CUilal HADIC.-U. UM
DROCHMü

pelo especialista Dr. Lconidio Ribeiro,
com o seu processo sem dòr, nem
f-.-bre e isento de reproduecão da.n-.o-
lestia. Cons.: rua da Conslitiiiçãp 1.1
(Piiarmaeia Mello), do meio-dia ás 2
Iioras ria larde. Tel 229,0. Villa.

•::i!e.
iliievtn---presidcnte,

O J-i

6tfrÍ£i Sttra*va dt

mino rf.i Cantuaria,

260$000
2OOÍ0Q0
r_,o$ooo
i_?Soi;o
I20$000

2iííoo
A(3(000
¦145$ooo

I2S2S0
6o5oca

ySí- io
i;$ooo

2Í>li$ Ll )
300$0OO
_rjo$oao

/fC$ODO

1155000
It)5$t*0O
íSoÇooo

tOifiino
10l5oO
j S 5 So ,10
ijojuoo
igo^oon
iqo$300
iGaSooo
ódSooo
SSSoio

Loteria do Estado d.i Baliia
' Uesumo rins prêmios da 4* ox-
lrncçí.0 cin plano n. 20. om liono-

| lUtio' do Instituto GBOjjrnplncn o
Histórico dn Bahia o outrai insiitni.
^õhr, do boneficoncin o Instrucção
realizada 0111 12 da .gosto do 1916 sob
a presidência d ¦ dr. Edgard Doria,
ílsctil do governo.

121' cxtraeçào de 101G
rni-MIOS DE 30:nOíiS A 2.'0?000

 30:0008000

vrttrPKfr*"11 «iilf,i*,-^iiii — ¦ i » i g ™_gg_g_____^_*~'líFn-áffiVíiR*"

CAES DO PORTO
T..'."".*:ho tlo_ vaporc3 c crnVarcaçÕca qu e sc achavam íit'(no trecho rntrefruc h Coinpaani. du Po:í ) r.a dia i- dc

rus da manha,
EMBAR CAÇÕES

C1HS"..
7303'..
0*1526..
O*:!'-!!..
isoin..
72010..
S93.6.."r.'.2..
-1*3*15..

/a'.G20,.
P297Õ..

2'103 .
lüo:..
7-0 o..
SvOSl..
PS075..
12V2..
i:.r.i...
40057..
-*-*G76..
cr.t-.T,..
fiKHO..
7*.*.03..
7SnM..
05G03.;

UM AO ES-
UIO PATJiiA

corrente, palestra¦mão Klorinno do
lispjnto Santo." áí •; horas da tarde, so
o tempo permittir. F.ni*adn franca, rua' 

53, Piedade. (.íí l!"3

CBXTHO ÜVMH.DI-:
1MIMTA FKAXCISOO

Domin*,*., ij do
espiritualista pelo
Espirito S
o tempo I
M.irio Nazarctli,

THE RIO DE JÃNE1B0 CITY
IMPROVEMENTS iíjs, Litd

Esgotos do Districto Federal
PROVTÜIDNCIAS A TOMAR

A Inspeclorln Ue Esgotos dn Ca-
pitai Federal previne nos morado
res desta ''idade qtto, de confor-
-tildado eom os contratos du Com-
pimliln City Improveiuonts, o com
os rògnlanichto- em vigor, nin-
giiciu, salvo a referida Compa-
nlila, poderá construiu qnaesquer
obras do esgotos, inesinu as nddi-
clonncs 011 evtrnordliiiirlns sobro ns
ciniali-íii-ões respectivos o alterar
ou riiconstriiir as já existentes, sob
pena de multa o demolição imme-
dinta, a cvpensns do infrnetor, dns
obras clandestinas, íiuiiornicnte as
oue affectnrcin a Ii.vcicno da liabi-
tufão.

Por meio do petições, rouve-
íiicnteincnto s.Hiitlas, os próprio»
tarios que desejarem quaesquer
serviços dessa naturc-n deverão
dirinir-so ú sede da Inspectoria,
ú rua D. Manoel n. IO, ou no es-
criptorio da Companliia & rua dc
Santa Luzia n. G9, o casas de
maoliiiias (\ Praia da Smidade, em
Botafogo; rua Mello o Souza 57,
em S. Christovão; rua Amoroso
Lima n. 23, Cidade Nova; rua da
Alegria n. 2, Caju; o escriptorio,
á rua José Ilimitado 11. 128, em
Todos os Santos, o rua Larcellos,
esquina da rua Marinho, em Co-
pacnbana.

Quando o podido for feilo para
os prédios novos ou re.onstriir
cção de antigos, os interessados
deverão documentar as suas pe-
tições còm duas cópias da planta
o da elevação do predio, imlican-
do o local para os dispositivos
sanitários, npprovadas pela _*rc-
feitura do Districto Federal e pre-
cisámente mitlienticndas pela nu-
toridade municipal competento e
com a certidão do numeração 011
o ultimo recibo do imposto pre-
dia!.

Sobre desarraujos e obstrucções
deverA tambem o publico dirigir-
se á mesma Inspectoria, nos dias
uteis, das 11 ás _ horas da 'arde.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
.VO COMMEROIO DO IUO

DE JANEIRO
MOVIMENTO DOS DIVERSOS SER*

VIÇOS DURANTE O MEZ DE IU-
I.IIO DE ioití

Auxilies pecuniários
Benelicencitis. ......
Pensões porinvalidcr., , .
Pensões a viuvas
Euneraes
Medicamentos

Serviços clinico;
Consulta- ,.
Operações
Vaccitiaçocs. . . • . . .
Exames bacteriológicos, . .
Visitas domiciliaria.. . . .
Curativos

Odontologia
Frcf(ttcncia aos consultórios

Piiarmaeia-das

mim feito e assignado, rubricado pe-
lo presidente e que será aífixado
junto ao edificio em que funeciona
esta junta, e publicado no Diário
Official, Jornal do Commercio, O
Pais, Correio da Manhã c O Impar-
¦m/.

Cspital Federal, 15 de julho de
1Ç116. — Carlos de Sousa Reis, -" 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 bifurcamento da
Estrada do Porto de Inhaúma e ca-
tninho da Freguezia; pelo mesuno ca-
minho inclusive c 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
unia linha que, seguindo pelo divisor
das águas da serra da Misericórdia,
vá cortar a Estrada da Pavuna, na
garganta entre as estações do Enge-
nho do Matto e Vicente de Carva-
llio; dahi por uma linha subindo ao
alto do morro do Juramento em
frente ao campo do Dendê; deste
alto continuando a divisória das
agitas até o cume da serra conhecida
pelo iiatr.e de José Maria; deste
cume em linha recta ao cruzamento
da rua Iguassu' com a rua da Esta-
ção; por esta exclusive até á Estrada
de 'Ferro -Central do Erasil, seguiu-
do pelo leito da mesma estrada e ra-
mal ile Santa Cruz alé á Passagem
do rio Pirapora; dahi cm linha re-
cta ao principio da Estrada do En-
genho Novo por esta exclusive e Es-
trada do Cabral exclusive até o rio
do mesmo nome; descendo por este
rio, rio Pavuna c rio de S. João de
Mcrity á bahia de Guanabara; cori-
tornando pelo litoral c rio Jacaré e
terminando no cruzamento deste
com a Estrada de Santa Cruz, ponto
inicial.

Confina este districto com os 17o,
19*. 21° c --" districtos com o lista-
do do Rio de Janeiro c com a bahia
dc Guanabara.

IXTEXDKXCIA DA GUElíRA
COSTURAS

Distribuição de peças de farda-
mento a mamiíaclurar, ás costurei
ras matriculadas sob ns, 501 a 8oo,
uos dias 14, 16 e 18, até ás 14 horas.

Previne-se ás sras. costureiras que
só serão attendidos os números an-
ntmeiados, assim colmo o não com-
pareci-nento implica na oerda dl di:.-
trihuição a que lêm direito.

I. G., 13 de agosto de lOlfl. —
Capitão Upaiiiinondas Cunha.

(cin íórnui (lc pílulas)
O mais poderoso especifico pnra a cura da Syphilis

e de Iodas as doenças resultantes da impureza do
sangue.

O DEPURATOL é immiiicntcmenle superior nos
seus effeitos a todiis as injecções.

Gnrante-se a cura.
Tubo com 32 pilulas, 8 a 10 dias da tratamento. ra$W, pelo

Correio mais 400 réis; 6 tubos, 27S00O, pelo Correm mais IgOüO.
deposito GERAL': Piiarmaeia Tavares

63, Praça Tiradenlcs, 6.Ü — Rio de Janeiro
__i__;

l> A5V5ER.CAIMA
309

S 4820«io—12—S—916

A Garantia Federal
150 DENTADURAS

Itio, 12-8-916 «1 -ÍS3S

LEILÕES
ESCUNA"

NORTE-AMBRICANSl
í .1»'Lucinda Sultoii

Do 1480 toneladas do iTgIstro"VI-E-aGI-L-IO

(Virgílio Lopes Rodrigues)
Escriptorio :

Rua da Assembléa n. G5 —
Telephone n. 2.270-Cenlral

1'or alv irá do Exmo. Sr. Dr.
Juiz Federal du I ¦ Vara «lo
Districto 1'e-ierul, e a ruque-
riiiiiMit.) do Caui-io Commiiti-
(Imito «Ia -iseuna «Lucinda
Sutton»
Venderá ora leilílo

Sexta-feira, 18 (Jc Agosto de 1916
AO RllíaiO I>1A.

A bordo ila niosma 
A escuna acima referida é

constituída do madeira, com bur-
rinho para accionar o malincto
e o guincho ; e Ires bombas a
vapor, rigorosamente reparadas
nas offa.inas de Luge & Irmão.

Com todos os apparelhos fixos
e de laborar, a qual se acha
fundeada neste porto.

No dia do leilão partirá uma
lanclia do cães Pharoux, is li
horas tia manhã.

| O sr. comprador garantirá seu
! lance com nm signal cie 20 •*. no
acto da arremutação.

(.1 4715)

Propaganda
832

t^io-12--S-91G. M .',819

«O QUÁORO-*
Resultado dc hontem:

Antigo. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

Variantes
G2—90-30—14

nio, 12-8 - 910

Borboleta
Gnllo
Tigre
Gato

M KiV

Águia de Ouro
C 909

3-16-12-9
Itio—12—8-916,

Caridade
147

J 4415

As dentaduras feita» pelo ospocilllls-
ta J)r. Silvino Muitos não têm m-nliu-
ma differença das Uos dentes naturaes. A
confecção dc taes trabalhos obedece a nm
systonin coínplctniuonto novo, cujo
effeito é -realmente agradável. Refor-
maui-se. em 24 liaras, dentaduras ve-
lhas, ficando perfeiías e novas. Con-
certam-sc dentaduras, por mais quebra.
das que estejam, t-oi horas, bem come
se lhes dá pressão quando nâo a te-
nham. Os seus preços são os mais ra-
zoaveis possíveis, sem competência e ao
alcance de todos, e os seus trabalho!
garantidos por muito Icnino.

3 - RUA URUGUAYANA - 3
Ciuito da rua da Corioi-n

«Si 1

Fluminense
8480

J«16

Operaria
4486

1 4517

Vsrianfes
80—86—47—03—50

I.io-10-8-916 m «oe

RODA DA FORTUNA
DE1UM HONTF.M

Antigo ....
Moderno...
Iít,
Salteado....
í:* piernlo
3

m
178

cr-UTí nos DiriiOMATAS
RUA RUY DARIBOSA 23, llOTA-*OGO

Grêmio P. Filhos dos Diplomatas_
Hstc gre-nio dará hoje unia matiil.c

dansaníc offerecida ao bello síxo.
5-W10*n00l ^'l"';:''1 f"^1 locará a nossa nrchc-.tra
3:000*000 j *?* ° miiiidordo sr. Rom-u Silva -
2iO-.0-nOO A Eccret**'--*-. hnr.clinda Marinho.
ltiwtfiino _ 1___'

st)cn:n.\iM-; hkxkkiokxtw mi-:-
MOltIA AO A1.MIUANTK

ri-,,'K.li.ri-. 
trtí.n- tu.- *%fT*»l 1 r\

« Sl "a***.*,/ "(".a*.**-. í » l'J »»!-*- at»**-»

Secretaria — Jfna General Câmara
n. 313. sob.

(Expediente das 2 áa 4 horas da tarde)
Hoje. ás 7 horas da noite, rciuiifu)

tio conácOho ."íiministrativo.
Rio, 14 de _n'Osl'.i dc- iot6. -- Jca-

quim Vicente da Cru.:, 1" sccrclaro.
(J. 473»)

liOrOWOl
l:OIMf001,

r.o- Sil ü
5fi(.,"<in0
li o*nou'
ao «snno'
annsnoo!
Rnnsnoo!
:*« o* -o,i"niijn 

o
::no , o
2i>isnno!
''."VI? '00
•'00*"OÜ

Reccitní av!:
Foimulas. .

Ass
Consultas:

Ccnimerciac-'. . . •
.Civeis
Criminacs

Ilillio
Visitas c consultas.
Livros rclirndo.*;. .
Livros offcrtados. .

Malrieuli
Socio3 inscriptos

ia Judiciari

l|00*pÇOO
(iiOí.loo

1 :-<):j$-on I
(¦70'SoüO i

1 -.-"3 1SO00
4* » ....

. •*.;_* »¦ J_ J-

: ÍÃÜ-V3
. i.jroí | U

;;; A Hora
['"'; â Rea!
: J Garantia
• r.353

to

, -af.

Macaco
Peru
Gato
Leio

221
STC
929

. 071

gtt-!K;«il:!Hn^

| A lllil
1 S60
_^ii:.!Bi!H

0G0ASIA0 UNICA!
Milhares de discos

p*" reduzir stock, i$, .$ c 3^000
GltAMOrUOXES

com cordas para 7 discos, construcçãc
muito forte e a melhor, de .60Í
por i6o$oool

GRAMOPHONES DE TODOS OS
TAMANHOS a ijreeos .reduzidos.

Queiram vir verificar ou pedir in-
formações pelo correio.

P. PAULHABEI.
119, Kun Marechal Floriano, 119

Defronte á rua Camcrino
(M 470*'

Corrimentos
*-*»..* ¦.*.-,*-.¦;**... ;, - - _., t

curam-so cm 3 dias com

Hum 7 do Kuteuibro, MU
Marinho

12-8-916
ias: ¦il!»

M 4S72|

BANCO LOTERICO
r>. Rosário 74 c R. Ouvidor 70"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — ISO
São n_ casas oue offerecem as

maiores vantucoiis e cnraiia
tins no nublico.

DA FELICIDADE
RIMrKTBS DE laOTBRU

_ Renicttem-so liillictes para ointerior medianto o norte do
Cot-rolo. — PRAJVOISOO .. C.Rua Sacliet n. 14

750
967

S 5(50

,'A
.af.5

fili FELIZ

HYPNO-MAGNETISMO
Quereis odnuiril-o n-iidanicnte ?
Tomae o Curso do rrofessor KA11IR,

n i.rimeiro c unico na America do Sul.
E membro da Socieikdo Magnetic.-i de
l«rança e dc outras 6o_ic<hdcs de Estu-
dos l-j-chicos, nas lr.di.-is c na Kuropa.
l'clo seu melhodo dc ensino, qualquer pes.so:i, com ii lições sjicnas, já poderá in.
(luençiar c dominar os outros. Tambem
dá lições de Sciencias Occultas, prepara
Somnam-ulas, etc, e l.içõcs iiieorica3, r.oi
dias utei; c r-raliCflS íias domingos — Ma,
ri- e liarros, 87, (J ^0)

GRANDE HOTEL
— LARGO DA. I,APA -

Casa para familias e cavalheiros d(
.ratnmeiito. Optimos aposento» rica.
nente mobilados de novo. Aocessori*
rentiladores e co-.inha de i* or-_n.

End. Telear. "Grandhotel".

Ponto a joiu-, R^
bro n. 03, !• andar.

200 rei., iA
7 de Setem-

(117S) ü

10C, RUA DO OUVIDOR, 10G
Filial a praçn 11 de Junho n. 51 — Rio

de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Avtao: — Os premio* «xo pajo* no

me-.mo dia dd extracção.

FERNANDES & C*
Telephone 2.051 — Norte

Sócias inscriptaa "S F»-- -JS-5??;-; 'S/QV£^S_|Ígtíg-S
lüo de i.-uu-iro, 13 de auosto de 1910. \ m^;\-:U^%'^^^Sm

-Pedro Xavier de Almeida, v secre-1 \^)PJS$0'ÍM^^^
.- >.-^e«>s*-. tXBMiit

LU

-.dos 1 Cncs
íiifi,

do Port»
Vi 10 ho-

çôl-f

T . carvão
Vapor..
Vapor..
Chatos.

Chatas.
Chatas.

8) I
. V. o (Chatas.

, Síp;;. IChatas.
o 

P. io IV

7-16
1?

7—1ÍI, ÍUuS

-1'wr....
Vapor....
Pontao....
rontão....
•>*;.pof....
Vapor....
Vapor.*..

v.Mt.7.".

1

Noriteciiea

Americano
Kacionacs

Katíoitaei.
Ka-cionaca

Sacionaça
Nacionaes

:Aiorái.
Nacional..
Nacional.
Kactonal

Nacional,
Nncional
Nacional

F rancei»

I "Califórnia''
Diversas....

Diversas..
Diversas..

Diver.-}..
Diversas..
"I'ln!adoH'iu"
"Urano"

"Arassuahy*...
."Ouahvbj"•'Teic-ia-'

4 \mir«U NicÜy*

Vago.
Desc.

'iSg*
Cie.

carvão.
do "Jungsho-

,...] Cio. do "Juanita".
,..¦} _1c. do *'Men*ing"-
..I U-se. -ií cen, d-i

| tab. II.)
..,.! 7,xy. dc manganês.
....| Cl-.-, de div. vapores.
. . .} VítRO.
...I Cal-otaBCra
.,.( Cabotagem»
... C-iliowsem
... Caliotasem.
..I V.1KC.

Cabotascm.
Uet. eivirok
Vae».
Vago.

PHEMIOS "K lOn-flOO
.10195
41359

120951 2.652 35171
/,:.'ílS! ''.179 C9331

APPROXIMAÇOES

j MOXTHl'10 l»f) Cí.l 15 MIMTAW
j Assembléa geral extraordinária

(f convocação)
iüa-inrl V>c orilcm <l0 sr- 1"aior <lirc.ctor*
"JJ; 

," | convido 03 srs. fccíos a sc reunirem
"'"(>'«'; ji., edificio do Club, áa -t "noras de

quarta-feira, ifi <lo corrente, afim. dc
tratar <lc assumplo dc interesse social.

Rio. J* de asosto de 1016. — Capi-
tão /.:ii.: dc Goitvôa Ravasco, secre-
tario. '.'. 47*3'l

'JO SOO»

2iu'Sfioo
20OS00O

3532S
OOlüá

625RÍ .'.... 303SO0O
7*',s".  a o*fino
95527  150*000
3*317  1005000

DEZENAS
c,ir.*r<f>  m*ooo
7 o.«6  3n?noo
955*.n  20*000
32390 10SO00

CENTENAS
f.1000 10*000
72100 S 000
í>õ.-,üi 7*r.nn
3210') 65000

Todoa os números terminados om
D83 tem in$uoo

Todos os números terminados em
S3 têm ÜSO00,

Iodeis usnuineros terminados om
3 tem 2*000.

Os numoros premiado* pelos 2
flnaes do **ritneini premia nio tom
ilíreito a terminação simples,

us concesion-.rios J. 1'edrcira _ C.

61582
72HS3
9:.:.2."
323.5

C1SS1
720=! I
95521
323S1

61*01
72'i0!
..5..11I
32301

"A 1110 1)11 JAXKIBO"
SECÇÃO PECÚLIO — 1'REDIAIa

.5" jorício
?or.do santificado o dia 15 do cor-

rente, fica o :•," sorteio Ja Scccão Pc-
c-,-,lio — Predial, que devia rc-ai zar-sc
m*se <lia. transi, rido para o .próximo
dia at,. á rua Viscoade •!•- ínhaiima
11. S3, sob,, ás 15 11_ Iioras.

Rio de Janeiro. 1* de agosto de
1016. — A directoria.

BEN. TiE-T.OJ.t. OA.T-.:.
DEMPÇAO

Tercn-feira, 15. Scss.:. de F'n.:.
- O secr.:. Vivaido M. Franklin
-.:. Í.M. 47S8)

os;>:tí*d dos botequins, ca-
cas pe pasto b vindas

A ú rcatoria 'provisória deste Centre
convida ao3 CJ-jllegas das classes acima
para cortípawccrcm' â Qsscnib)éa da ap-
provação dos estatutos, qne se rcali-
rara Iir.je, 13 .io rorrcnle, ás 14 Iioras
i ma Visconde dc Itauna n. 6.

(M. 'Ros)

QCINTA BEGIÃO MIl.iTAlt
De convocação paro o alistamento

militar
\aGESixro muxictpio - (Dco

doto)
O cidadão Francisco Bueno Paes

Leme, presidente da Junta dc Alis-
tamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
lal lerem ou delle tenliam cotiitcci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta junta c,
portanto, convida a todos os jovens
¦de 20 aunos completos r * anno de
191S c domiciliados :'.cs*.e municipio,
a virem se inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno, c, bem
assi:**-, 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 csclarecitncti -
tos ou reclamações a bam de seus
direitos, afim dc 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 funecionará e:n todos os
dias. no Quartel do commando da 5"
brigada dc infanteria, em Deodoro.

IÍ para conhecimento dc todos
manda lavrar o presente edital, pot

PI*/»!A «^"íspffiS £vV^j^í-TCjvvi

BOÍIWPfOi MUI.01Ji

I\lo-12-S- n ;s33

Americana
848

nio—12—8—1M6 J 456

VIAS URINARIAS
Syphilis e moléstias ào

senhoras
T)B. CAETANO JOVINB

Formado pela Faculiludo de
Medicinn dn Nápoles o hnbili-
lado por titulos da do Itio de
Jtinoli'0.

Cura especial e rápida de ti-
treilamontos urethraer (sem opera-
cão), Ronorrltcas chronicas, cysti-
tej .liydroccles .tumores, impoten-
cia. Consultas das g ás 11 e das 2¦ áí 5. T-nrao da Cnrlocn IO. sob.

MO BIÍ3HO"
Todos devem ler "0 Bicho" diária-

mcnie por ser elle o melhor jornal de
palpites. Por certo o numero dc ama-
nhã encerrará uma surpresa aos seus
leitores, Lciam-n'o, (B 457'

Motocycle Henderson
¦\'e!idc-se uma motocycle IlendcrSO-,

4 cylindros 10 H.l'., para ver e tra-
tar á rua Visconde de Inhaúma, 51 —>
Casa do Thesouro. (M 477S

MEDlCa
^ Dr. 'Rubem Branco, medico e-rec'a-

lista partos moléstias senhoras' vias
urinarias; pelle; syphilis; tratamento
moderno e rápido da blcnorrliagia pp-¦plicações do 606 c 914; consultas gratiadas 7 ns o horas manhã na Pharmacia
á rua Aristides I.olio n. 253 — telepho.
ile Villa I5*s; — Consultório: Avenida
Mem dc Sa n. 115, consultas diárias de* ás 9 Iioras da noite; telcplione Cen-
Irai 5081 Residência rua Haddock
Loho n. 4 e 6 primeiro andar, telepho-
ne 11. 2*91 Villa; atlcndc a chamados a
qualquer hora e dá consultas inteira-
mente srratis aos pobres,

MODISTA
Madame Branco, n-.odisía por fi^uri-

nos feitio costumes 20$ scda3 16$ e
cassas 12$ tenho sortimento casimiras,
ítabardines, taffcnis; Velludos, Botões
fantasia; tecidos para luto forros pre.ços baratos c elegância perfeição garan.lida Rua Haddock Lobo ns. 4 e 6 pri.meiro andar. (M .58.13

CASA DOS EXPOSTOS
Aluga-se a loja do predio da travess»

Costa Velho ti. 9, próximo ao Mercado
Novo. As chaves na rua do -Rosário,
56, onde so trata.

CIMAÜMIA ~^õeTltát
hvc. Iironcliilc-íí ? asthma, Prpço, i$ono.
Dip*.siío: Piiarmaeia Rodrigues, ma
Marechal Floriano n. 99. (80C" S) R.

jg_BBBSSB_ggS_gg-_"g

GONORRHÉAS
cura infallÍTel em 3 dl»i_j sem
ardor, usando "Gonorrhol . Oa-
rante-se a cura completa com
um só fiasco. Vidro. 3*000, pelo
Correio £$500. Deposito gtr?!:
rharmacia Tavares, praça Tira-
dentes, 62 — Kio de Janeiro.

P0

S29
Amanhã ús 6 Iioras

lüo 18—8—916. M 4784

279
nio, 12-S-9I5. M CSl

A IDEAL
608

P.!o-l-2-8~916 M '.."*-.

!
5

i
i
isssa*

CURA RADICAL
Da GONOKBHlStA CHKOXICA 011

Ul'CENTE, em poucos dias, por pro-
cessos modaroo., sem dór, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 e 914. Vnccina-f de Wright.
Assembléa, 54, das S ás 11 c 12 Is iS.
SI.RVICO NOCTURNO, 8 lis IO—
— Dr. Pedro Magalhães. R 8349

A "CASA TURUNA"
á rua Senador Euzebio

127
Cot___u*a Ksn liquidação forçada,

Todas a_ pessoas de juizo visitam a
CASA TLTRUNA

Perolina Esmalte ~^áô, «Ju.
adquire c c«*)r.rc;*vA a belleia *!.. pelle, .ir»*
provado peh» Insüliíto dç lícSicra dc t*«i-
rii, premiado na Exposição clc Miltitto,
Preço 3'f-o. PO' UE ARRO- I'ERO-
LINA, suave c fmbellezatJar. Preço 4$.
Exijam estes preparados, á ver.rln cm tia-
das 53 perfumarias c ito deposito deste *
de nutro- preparados, A rua Sete de Se-
lembro n. -oo. sobrado. (i.ín) A

COLORÍNA, Tintura id-al p_-
rantida, para res-

tituir ao cabello a sua còr ori-jinat pre-
ta ou castanha. — Preço t;>$ooo* peioCorreio, mais *S*oo. Deposito fteral. nia
7 de Setembro n. 1:7. — R. KANITZ,

Cabellos. - Pede-se á?> exmas, se.
rihoras e senlioritas, jun*

tae 0=. vossos cabellos caídos e manda*
fazer qualquer trabalho na officina parti-
ctihr, a qu.il st. aclia na rua do Rezend«
im. Bonde .Silva Maneei ANTÔNIO
PUPAK, cabelleirciro.

Creme de Ar-j-ndoss —
O legitimo está registrado sob o n. 10.011,
e traz impre.so o nome do fabricante.
pbarroaceutico Safttoc Silva, etc.

tndispen.avel n3 * iieite das damas e!e
gantes. Embellezo o ro3to, tirati.lo-lhe '
ru^ss e as mancna«, PAte 2$ooo, Ven • .
se no deposito, Drcíjaria Pacheco; ,1 ru*.
des Andradas n, 45. (1007 S) -R

SÓCIO
Precisa-se uni para casa de pr.stc, ciH

ponto superior, tendo um movimento
por mez dc 6 a 7 contos; quer-rc que
tenha pratica e capital de .*, a 4 cn-
ios, negocio muito sério, ímorriv.r coin
Brito, rua Gonçalves Dias, ;f-, Bar Pc-
rola. das 10 ái 1: c das 4 ás 6.

IM 43rj
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tí»"-. MOVEIS
tt cm»» nue veufle m«U b»i'«to *

"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EUZEBIO; T«

Canis de P«ob;. ps™ «wV. "«• 
JJ*'j«í

40$. 50$, 70$. 80$. _¦¦$! toifclle;, »»*• l«J&
íio$ a 130.; mesas de cabceeirj, "S. «5.

cucai. 16 .. '7°* »lc 1'?*' "r-^"
"hRic_. dorn.ilf.rios. ..eslvio «"-«^v^,,*

vendem .c a dinheiro e i presuço--.Ca.it-ltm
PARA VWRAÇAt. \

I *

119
207 S

Ourives,
-nio -

AOS MÉDICOS
Dem montado consultório mclico," 

.chinas clcclrica.. instrumentos
uito conhecido, po.-.to

|tic dá cinco a
,r .,._, por mez, cede-se,

voltar l>nra Eu*
oceasião para medico '_'

-iii-íoriiiailo. Cartas
íeste jornal ás inicia1:

com
oirurgicos, cc
no centro da cidade
íele contos dc reis
por ter o dono qu<
ropa. Unica no escriptorio

V. S. 1 .457

MADUREIRA

Á CAFETEIRA FLUMINENSE
WfÒBVAÇÃO D1BBW*

IIRSIl!
11 |Q.'

'____r<9__^9____l.
I_™™_fflll'b JU íí' ' _____lllli KWiJWJg§i!

DÂSD
ACTOS FÚNEBRES

Oscar Mariaih de
Lemos

| Alcina Olyntho áe An-
drade

ou V.
I w _____! SS3

agggaeágÉBiBSBaaBa^ - ¦¦.ír»_ísss_-«_-H_wíK*w

Exa. é tão abastada que possa ser indifférente
á economia, e neste caso pouco lhe im-
porta comprar nesta ou naquella casa;

ou V. Exa. faz parte d'aquelia clientela intelligente
e avisada que exige receber em mercado-
rias o equivalente exacto do seu dinheiro,
e então, só lhe convém ser fregueza do

t
CIK.A

Vende-sc duas mandes áreas de lerra

_m,_ t luz, aclia-sc dividida «» >

^1^,^.La,'í^cít',,:<',:ríve,K,ri;io
..iícu. - ____•___:_

A rainha das niaehlnus pára café
Privilegiadas c pre .iradas cm _ diveraa*

-exposições nacioiiac. _ c9t.aiiKet.a5. A
eua sutiêrioKdadc foi reconhecida pela .1-
lustrada icrçãci ile machiíial e uiipareluos
da Sociedade Auxiliadora da Industria >>»•
ctonal.

A' venda em todas as prÍuoÍ|iae.. casas
dc fcrrafiçiis c bazares desta Capital c dos
"l'_l.ric- 

e dei), lí. M.-RKC.lÃl, t'T,0-
K1A.NÜ _. 157. — Tel. 151.J Norte;

M. _'. SAMPAIO
Crande fahrica de artigo- .ara illiimuia-

çío, pháróea e lanternas para estradas de
ferro, e das chaminés de malacacliéta, i>ara
çaz e J...o_en_'.

Artigos para electricidade, r.iz, lierozene
. maluca, .iêla em placas.

PARC R
StesSSSmsmmTSBí^S^í^miWfmmWamm

OYAL
_______•__¦

A VANTAGEM SO. CLUBS _ TER «SITOS SORTEIOS
Coni unia só prestação tem-se 6 sorteios por semana

e direito a repetição
COOPERATIVA CHRONOMETRICA

O maior e o mais antigo estabelecimento no
gênero, Clubs de jóias, relógios, gramophones
•¦ discos, ternos de roupa, calçado, louça, mo-
veis, Guarda-'Chuva com castão e argolinha
de prata e muitos outros artigos de utilidade.

Resultado das ...tracnOes para todns os planos
? dn Acosto segunda-feira 230 a 110

' » te.ço-ícirn .'.0(3 e 06
quarta-feira 'J7S a 78

. quinta-teira <i9. o 07
. •> sexta-feira iiíO e CO
• .» " salibado '.«it» e 06

DU. ANNIUAL BliSSONR.
Hio do Janeiro,'1. ile agosto de WI6.

Barbosa e BRello
_ccoi._m*se agentes na Capital e nos Estados.

(Wiso :—Os prospectos do Interior em vigor, são os que
ni a data de li", de Julho dc LOIC.

RUA BUENOS AYRES N. 154 - (Antiga rua do Hospicio)
Tel. ÍS. Oi-._io.te — Patente ii. 7

a vastidão dos nossos sortimentos;
A modernidade dos nossos artigos;

A consciehciosidade dos nossos preços;
a seriedade do nosso coininercio com o publico;

- São os quatro pontos fcardeaes por onde V. Exa.
deve nortear a bússola da sua Economia, para decidir
da sua preferencia em favor do

PARC ROYAL

ÍSua 

niiie c demais parentes
convidam os collcítas e aiuiitos (lo
finado para assistir â missa «.uc,
por alma iio mesmo, fnzoin ceie*
brar, amanhã, sesunda-Oeiriirt-l ilo

corrente, ás o ij'. hora--, _.í çprèjn *!o
ÇiiVnio (rua Primeiro ile Março), ante*
ripando agradecimentos. .1 |ú.t.
s_a_____s_____s____sEf_s__s_-__a
Desembargador Souza

Fernandes
(._¦• ANNMVKR?ARU.I.

Í 

Sylvia . iiíiieiredó úr Souza
Fcmaifttcs, Maria li. I*'criiaiide3
Janvrot c parentes faueni txlc-
luar nina missa pòr aluna *t_ seu
prezado pae, irmão o iiarcntci

desemiiarifadõr SOUZA .liRNANORS,] asi_as___?!S1
autauliã. scgunda-fcini, i. do correnie. '

ás o horas, na egreja do Convento do
Carmo liarso da Lapa .1 .(óóii

. Václòr l.apo faz çflpbrar na
dia 16 du .orrmie, na egreja tia
.Candclaii... á'3 11 horas, missa d.
trigessiilio dia <lo põssãiiicoto de
sua. o?.!remo-.. - Cj.jK.3a O. Al,--•l.l.YXTUO Dis A\nK.U>i:. e
r.-.. a.-li- dc reliuiãú comida

i; 40o

Manoel Joaquim Cor-
rêa da Costa

t Amanhã, .-ctiino dia de seil
fallecimento, será celeiirada um»
missa pelo repouso de sua alma,
ás u horas, no ahar-imir dl
egreja de N. S. do Carmo,

(J -I7.I.
tBm

Domingas Maria da
Conceição

ür. Thomaz Mario Pie-
ruccetti

Os (unceionaiias da R.cel'_dp
í Eva afaria da Si|\

Reli, senhora . filho*, t
senhora c filho, emi
aininos da sua finada

Do..n_ü..s
ria ie Minas, desta capilal. ní..n*j.DA CÕXÜtólÇAO para assisli
dam celebrai* uma missa amanhã

4___t segunda-feira, n do correnie, ás
9 ija horas, na egreja de S. j.'ran-

cisco dr Paula, por alma do seu finado
cóllcRa dr. THOMAZ MARIO 1'IIiRUC-
CUTÍT c. para assistirem a esse a-cto
de religião, convidam os seus amigo..
c* a familia do finado. .1 .|ó;^

a, ticrort
Aiiniluil,

,'idam ou
irmã, tia

MARIA
¦ á missa

dia ijiie por sua alma será
maivliã, seguiid_.-íeii'a, u ilo

liòríis, mi o^icjü

í de ãcniuo
! celebrada a
! correi_tc[ ás <i Uüi\_s, nn ea^çju Uo Ui-
I vino .'!s.;«'viu. S;u'.;e, Itstac^ti de Sá,
I pelo que d_.de já pclilioradós agrade-
¦ ___ 

' 

M' 
'^'"'

Desembargador Au-
gusto Barbosa de Cas.

tro e Silva

Augusto de Castro
Mascarenhas

D. Emilia llr.rlios.- da Fòiiscca
Castro e familia convidam os seus
parentes e amigos para assislir á
missa de trigesimo dia, que man-
dam celebrar na egreja dc São

Prancisco dc Paula, amanhã, segunda-
feira, áa ü ii- lioras. IR .|b,_S,

f í
'Carmen Coelho Me-

deirost

EM QUE MEZ NASCEU V, ?
Compre o livriuliò correspondente >

esse nic. e ficará admirado tle cucou-
trar fielmente deseript.s os seus ta-
lentos, qualidades e defeitos: lera
egualmente os conselhos .ue:_ lhe con-
V-ill seguir particufarmeiite afim de ai-
cànçar, com segurança, o suecesso na
sua vida. IVIn correio, i$ooo. '•• N-
Miscou, Ouvidor, sS. (J 13J9

ESCOLA UNDERWOOD pllS!B»HilllliB!i!Hlli__lí!!IB:i:iffi_ll!lll1 ACUKAM I
SYPHILIS

Et]3:ha-sc a todos üm meio de
laher s? tem syphilis adquirida
ou hereditária, interna 011 exter-
11a c _.t;r.u podem cural-a fácil-
mer.ie eni todas as muiiifeslaçõts
c períodos. Escrever: Caixa Cor- &
rcio, iSSfi, enviando sello para @
resposta. já

iB í;::_:íí:!S;;!.í_!':!_'!':_';: )8I_ 'ii'l_i!!'l_K_-i_l-
M ...Qt

CURA DA TUBERCULOSE
DI.. A. JUNTAS DB QUEIROZ
Modernos inctliodos de tia'...uir.nto

medico e cirunfi.'., coilíorin: a melhor
. tndicaçHo. Consultas, das S í.» 11 da

manhã. Rua Uruguayana a. 4.?.

CHA DA CAMPANHA
_«te chá iem a virtude d» . tarn»r a

pelle nuciu, nuidj c lindj; o.lt» -» ej-
pinli»3, inaiiclu», rugas, «tc. Excellintc
na» doença» dos riu», utxiga e urinas e
elimina e evita " ácido uiico. A -veada
em lado- «nnuzen- conteituias e pluriua*
cias. llepoiiwtio: Pedro Martins, rua u
de Maio 11. i.i. (3 74ÍO)

Pharmacia e drogaria
Vcndc-se, em um dos melhores pon-

toa do centro da cidade, com optimo
sorliniento, e as formulas da casa, to-
daa já bem conhecidas. Condições e
motivos se dirá aos pretendentes; tra-
ia-se com o sr. .Calvão, rua Uruguaya-
na. 110, ipliarniaoja*. __¦ S, ,.-'57.

PAPEIS PINTADOS
.Moderna collccção, desde 400 «is a

peça c guarnição, desde ^$000 a peça,
a unica casa .nc nesta época pode fa-*
zev estas vantagens c a conhecida
Casa. lirandão, á rua da Assçinbléã 87,
próximo i Avenida. S 4483

THEREZOPOUS
Vendem-se nessa aprazível cidade ser-

raua, 2 lotes dc terreno situados a Ave-
nida 1'aiiuequcr, medindo cada lote »J
metros de frente por si de fundo.
Veiidc-se junto ou separado. 1 rata-se

rua do Rosário a, 6a, com Poiigj-,
t p-4.1 "3/

te
Só ali se aprende a 10$ e 15$ men-

uies, pelo systema moderno, com os
tle/ dedos, sem olhar o teclado. —
_V_..1_A RIU URAXCO 11. 10S.

(1001 1/

325, Praia de Icaraiiy 325
uvalhci-

488Í

Prata, ijriiliau.es. camelas do Moaic
Soccorro, çnmpraiu-se; na praça Ti-

adt-tites 6-i, . fijii Cttrciii.

na
daa 12 ás 14 horas,

GRAVIDEZ
Senhora elegante, (pio usa íormul-

infallivel para evitar, dc ifrandc voga
na 'Europa, onde a incsma sempre está,
c de cffeitos inof{cnsivos; indica a
quem pedir, enviando endereço c tun
sello de 400 réis a mme. lfany Garcia,
110 Correio da ilaiilui. Rio de Janeiro.

J 4430

DR. A, BRINTON
IKSPKCIAI.ISTA NA CURA UA

MÜRVH-A
Deseja-se saber o endereço deste

doutor -- Cartas a esla redacção, a S.
¦ü. A. IS73 J

AUTOMOVRS

O dr. Tliadeu de Araujo Me
deiros e filhos, João Ribeiro Per- jliandes Coelho, esposa e filhos,
Maria Isabel de Medeiros, mou-
senhor (sátiro de Araujo Mede!- j

tos agradecem a todas as pessoas que :
compareceram ú mis.a de .elimo dia, i
que íoi celebrada por iiliua de sua sau- jdosa esposa, mãe, filha, irmã, nora e jcunhada, e as convidam para a do iri- j
ffesimo dia, i|iie será rezada amanhã, .
segunda-feira, 14 do correnie, ás .j lio- |ras, na egreja de S. Joaquiin, á rua de 1
S, Cluislováo. (R 40.;5 1
IU III lilllllll ______¦_____¦_¦
Capitão Álvaro de Sou-

za Neves Filho

Anna dc Ca..10 Mascai-cnltas 1
filhos cumulam a todos os p;.-
rcutes e an.i^rt-í para i-.si-._-ii' _
missa d_ seíimo dia por alma
de sen filho e irmão AUGUSTO

! DE CASTRO ,MA. O\RI,\.1..S. que
! mandam rezar iimaiihã.segimd.i feira, 14
' do corrente, ás o horas, ua m.r.tiz d->

São João Bãptisia, 'Bbtá.fogo, pelo que
antecipam iscits agradcciiucntosi

'M. 48,1:*
âmmmmKmmVBmmmmm^fEám\*ÊÊIf&^ÊlT^'"'*^-Wn%

Abilio Pinto d'Almeida
Frias

] (FALUEOIDO XA CIDADE UO

t
PORTO)

Pausto Pinto de Almeida
Frias, mulher . filhos, Avelino
Pinto de Almeida Frias, Horacio
Pinto de Almeida Priat, Adeli-
no Medeiros, mulher c filhos

convidam seus parentes e amigos, pura
assistir á missa dc selimo dia, que
mandam rezar, por alma de s.-u sau-
doso pae, sogro c avó A 1111.10 PU.Tü
I.)'ALMKinA FRIAS, amanhã, sigun-
da-feira, 14 do correnie, ás 10 horas,
110 altar-mór da egreja de S. Francisco
dc Paula. Desde já se confessam gratos.

f Álvaro dc Souza Neves, sua
mulher o filhos. Orral de Souza
Neves, Benjamin Constant d»
Souza Neves, Latira Neves De
Viuccnzi, Sopiiia Moerbeci; de

Souza Neves, Maria 'Eugenia dc Oli-
veira Barroso, Josc Joaquim de Oliveira
Uarror-o o íamilia. capitão Alfredo da
Fonseca Braga c filhas, Emilia de Sou-
za Neves c irmãs; pae, irmãos, tias,
tios c primas de ÁLVARO DK SOUZA
NEVES FILHO, .mandam rezar uma
missa de setimo dia_ por sua alma, na
egreja de S. Francisco de Paula (ca-
pella dc N. S. da Victoria),_ amanhã, jsegunda-feira, 14 do correnie, ás 10 ho, í
ras. J |694 I

t

is quan
011. ca _

[.ara cas_ií.
(¦..v.L.i""_i.:.,

JOOO DO BICHO
.Milliuiln polo iiuul iiiiiicn sc 110-

1 1. 1'Jt lUTtl.T. 111'Sll* jlllíl», foi lll Sl)l),
1 1'iilçiilus iniitluMii.atie.os: «iivla-so
| polo iiii'1'i'io íiioiliiiulf -S ein I
I lellii ou ('sljiiiipillius; carlas íi 1
. A'-c-'i-ti_ili.*s in'"!.* jiininl. (.11780) :

RUA DO OUVIDOR
LOTERIAS S COMMISSÕES

Vendem, c por preços módicos supe
riores para a praça ou particulares _ |
bem assim uma " Uarala para quatro
pessoas; vendas a prestações, Praga,
Carneiro & C, "7, rua Theophilo Oito-
ni, Rio de Janeiro. J 47*lo

rENTERITES?
Oe BOH,JAS _A8T_0-l-IT__T!_A_8r
Dlorlhtí »erüe doi r-cem-n-scldo»,
Gnterlt. mucoinembronoaa, tubsrculuBe;
Prl»úo do vsutre, AccWent-i apiioaíl-
uulor-m, Febre typlioM», Doonçan do
pcllc, Acne, Eciuin-, rurunoulo», eu,

CURA SECURA inan-O

AS
COOPERATIVA ESPERANÇA'

CáSAS QUE Má!S VANTAGENS OXTBRECBM AOS" SEUS. PR_(_ÜE_SS
PAGAMENTOS IMMEDI/iTOS Ka^__^-.

c_r _t._ii._iu

P__c-n.ni t;iíalo,_o_ iÜnsírí
Tu -— Rua dos Andradas

.do Brasil,
. WrV

paia

Autorizada a fuuccionar
rantida por caria paleiile n. 23.

Grande c variado sorliinciilo dc
;iriÍgo_ a prestações semanaes tle
sendo l_lo... os
sorteios diários
prcstanii.sl.i receber tantos prêmios quantas vezes

na mesma semana a sua dezena. Não se illu-
!'!... tinirem sem demora nos clubs desla

outros 1
cima ; '

planos baseados em dezena c com
e repetições, dando direito ao

Estas casas nao têm PARAMES senna & c.

por<|.._. f-ao os 111
'¦ seus fre suezes
Resultado

vantajosos c a uuc melhor ser-

1. pí

!,

finda
7. Scíiimda-feira

Tcrca-fcira ,
*> Quarta-feira

•ai Quinla-f-irn
11 Saxla-fcira .
:.¦ Sabbado . .
do Gotcruo. dr. Ja

Re logio., Chapéos do >o\
prata. Cratuopliones, Cap;.

s de costura e dc escre

tòuos rs |n»iiw. . , \

* óC . . ,
-.- -¦ 78 I

' ' '' í • « •
• ?"

['hino felicio dos i

t:oiii caslão de I n 1
de iiorracha; ' B, »'

l Roit- ! o »

Ha 64 annos!!!
|UC. •••• ...•• •--

CASA

• • • • •

'C_m|i_i-Sii uniu, ou aluga-sc por
contraio, puni um .a.ai, cçi-ouãii
ilo tffreno o com todns as conluio-
iliiltiilcs lij-gienicns c «lc conforto,
nos bairros ti:. Gloria, Lnriinjeiriis

; <• utl.nccaiclns. Cartas ]>aru esle
I .jornal íi II. lí, (H 1619)

ENGENHO NOVO
Vcnde-sc 11:11 bonito predio novo, cou-

strucção solida, com dois pavimentos,
com água c luz electrica, 110 centro de
terreno próprio, lodo cercado, com lo-
niio pomar e jardim, logar salubre,
bonde á porta, para tratai* e mais in
formações com Nascimento _ Fontes,
praça da Republica 100. 4...I J

A CURA T
tofaSS.y©! cia fi

daA perda total ou mesmo p;
.IrUiaadu deprime o homem pliyglco, o
melhor dotado, encaminhando-o paru.
uma velhice precoce. NSo hu nffecçiio
iiuc lhe causo tantos soflrlmentoa mo-
raes, riJo tlie trtiga mais discussões iu-
tlmas, &í vezes ui'>uio sare.«inos e ca-
qjoadas, tornando assim sombria toda. a
sua. oxUtoncla. Deixar este estudo scui
cuidados, na cspectatlva do uni;, cura
liro.ximn, e embalar-se com uma cope-
rane,a cliimerleii, quando pedindo a bro-
irhuía do Dr. ZSlle, Intitulada a '.nes-
taurag&o do Homeni, aeompauhadii de
unitt folha ne consulta rtlrlulda franca
aos <]ue nuo podem Ir Is consultas na

iHiii 93,. mm
das 9 a» 11 c du" - (•-» ii. adquire*.t
h certeza de rohavcr n totalidade ila
»ua virllldado. Essa Interessante bro-
•ohura, de distribuição gratuita, cmiton*
do .jipr.cacòcs o conselhos indlspensv
¦veis aos homens, deveria ser lida o 1.-
'idi o ponderada nas horas de desuni-
eno e .o.-e-iio invencível.

Karope Peitoral ti. Osssssar.z
e mcatrüo da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela liupecroria de Hy-

Sim. « prendido com medalha dc ouro
ua E-ipo-U-j Nacional de 1908. Rite
(Darnvllhoto pcito:_ cura rüdioloisnte
tironchltoi, c.tarrhos chronicos, cotiue-
•uche, aithina, tone, litica pulmonar,
dòrej de peito, piveumonios. lo?se ncr-
«tia-., aonstlpacSet, rouquidlo, sufíoca-
tòfi, dotnfta de garf__i:a '_rvn<>e, dt-
fluxo isthmatico, ele. Vidro ils°o. —
Õepmitoi: Drogariat Pacheco. Andra-
tins 11. 45; Ctirvalbo, rua Primeiro de
* -ço to; Sete de Setembro 81 e 99

_ rua da Asjeir.blii n. 34. Fabrica:
_bar,_acia Santoi Silva, rua Dr. Ari.
lides Lobo n. 239. Teleplione 1.409,
Villa.

. l:u!ii..:i
istolas, Carabirias, Bicyclctias, Filtro l?
.is brancas para homciis. Harmônicas, 'ternos de
asemira, Chapéos panamá, de palha coinmiins, dc |
t.rc, e nut ms artigos,

Acceitani-se atientcs idôneos. dr-H1 boa comissão.
Ins c prospeelos a RICARUO AUGUSTO UIA-
11. -9 •• Telephone }'<3<> Norte -•- Uio de Ja-

CARIMBOS
DE TODA QUALIDADE

PLACAS E CHAPAS
MACHINAS üe NUMERAR

fffff Typos de Borracha

•___S__S-' CAIXA DD CORREIO 906

S. T. LONGSTRETH
CASA FUNDADA EM 1C77

RUA DA QUITANDA 110-SOB.
ACCEITA-SE AGENTES

.mpotei-Gla viril Sã

pres i nt e r tnite nies r t
Cura radical em 3 dias pólo :

"IIÈISBIES1I3"
3Ffü"_a>. Xi____=Í.O-uí_-

SEsquina Tobias Barreto)

Officina de Plisses |
Plisses,

om
systeraas,

;feS*oí|«aí _?,}5 ts . oj o-^ttía g .f H V, ^7^Yô?fMi_____l_tl__.

3SJ_^_f_^Q

t
Oswaldo Sampaio

l.malia IMoreira Sampaio, <'on-
suclo Saiupaioi c Cooilia Saiu-
paio. viuva, filha c iinãe de OS-
WAl.OO SABIPAIO. agradecem
a todos ritte acompanharam seus

restos mortaes ao cemitério c com os
demais .parentes convidam para a missa
do selimo dia <_uc será rezada amanhã,
secunda _eira, '4 <l° correnie, ás 9, i|a
horas, na egreja dc .ão Francisco dc
Paula. J. .1507.'

Diogo Carlos Dias
Netto

Maria Garda Vai-
ladão

José Cliristovão d'Aii;lra-Je
participa que manda rezar uma
missa em suft.auio da alma do
sua jibiva iMARIA (..VltCIA
•VAI,'I.A:DAU, na egreja da I.apa

do Desterro (Larso da l.apa), amanha,
segunda-feira, i| do corrente, ás g ho-
raSj aiitecipáudu os seus itgr_decini-;n-
tos a todas as pessoas quo compareço-
rem ií eslo acto de religião. H, .|Kd, .

Luiz Augusto dos
Santos

João __weira da ll*'on..cen, Ca^-
loriiKi Santos ún ¦Fonsccãj João
Joíc de Varia. Caudiil:. íIds S;m-
tos H'.uia c João 'Augusto dos
Santos participam a morte do

scu saudoso cn.iil»_ki-. _¦ irmão J.U1Z
AL-GUiSTO il'.S,"ãj>'IOS, fallecido
cm Mar do Hespaiiío/, c convidam seus
amigos paia assislir á missa que .man-
dam rezar amanhã, -.segunda-feira, 14
do corrente, ás 9 i|a horas, na egreja
dc .São 'Piauciseo dc Paula. M.

t

OANTISEPTICO MAIS PODEROSO
¦om B-oroorlo nom Cobra

flístlia ,-í|uriiiiiii!(- « on(ii.*/*i« in/wliaal
nt dosa de 60 a 100 gottas diárias de

ANIODOL INTERNO
lAtfama Uça ds flores de larangeira. 9
sgf*ar;í,32,fl.d_Malh_iii!iti_ir.it»'i.. nT

í /Mia lamina Iara
nhã, segunda-feira,
rcaite, ás o horas,
São Chri-ítováo, a

elebrar ama-
1.1 do cor-

a matriz de
de. sc-

limo dia jick. scu descanso éter-
convidando para esse acto religio-

I so todos os amigos o parentes do fina-
do, agradecendo licnliõrtfd. situa.

m, 46.tr.

EM CASA DE FAMÍLIA
Cm rasai deseja encontrar eni casa

de familia de tratamento um commodo
ou a metade ile uma casa com pensão,
nas immediações de lladdocl; I.obo. Es-
tacio ile Sá, e'.c. Carlas para o escripto-
rio deste jornal a J. li. ,T .(io<y

~" ""

GONORRHÉAS
Flores brancas (leuconiiéa)

Fazemos
modernos

todos os
ai

Aveuiil*?
|GomesJÊÈila

Registradoras e cofres ARMAZÉM

Curam;: radic_.'mcnír c:n pou-
cos dias com o XAROPE E AS
PÍLULAS DE MA..CÜ FER-

| HUGINOSO.
fl Vende-se unicamente na phar-
| macia BRAGA..!....., rua da
B Urtiguay.ina 11. 105.

José de Mesquita
Martins

(7AVCM
A baroneza de Itacurussá, seus

filhos, filhas, genros, netos, ir-
mão. irmãs, cunhada c cunhados
cominunicam que ;i missa por
alma dc seu filho, irmão, cunha-

,1o. tin e sobrinho JOSllv' 1_>K atllSQUI-
TA iMi.'Vl.'r'1'Ni., será celebrada amanha,
segunda-feira. 1. do correiíte, ás_ 9 i|a
lioras. iro altar-mór da egreja
Francisco de Paula. í

Domingos Salgado Ri-
beiro Guimarães

f ¦ V iKpii-Uida Martins'..ui.íi iRóiisselal: Mar
.110 José r.l_i Cosia, Jo
¦P,a.pji-;ta0_ç.:ii'i)a

fiunníítfnA
ius.x ['auli-

ío Pau lino
P.iuliiio,. Sal-

gado/; i'i i.Gónip,, eoiividiiin ns
pessoas de sua amizade ipara assistir
á imissa de trigesimo dia que por alma.
de seu saudoso marido, genro e soei"
DOMIXÜiiS iSiAI.CAIÜÜ Ulili.iRi'
OUIMARÂ.!'',.-.. mandam celebrar ama
nhã, segunda-feira, 1 1 do corrente, ás
o horas, na egreja dc Sao lUrancisco de
Paula, au:_eit>'ii.lo os ajgradrcinicilto..
ífllielles nue a issr acto comparecerem.

K. lã.;.

de" Sã.
. .úoo.

Dr. Luiz de Andrade
Sobrinho

A viuva, mãe. filhos, nora, irt

Vendem-se rcgisl
aoo$ooo para cima
par? cima. diverso
pra-sc
Kua 

'

cvcl

ÜVl
(Itial.tièr objcclo

Frei Caneca 11. 7
icdica. TclC]ilionc ;

.dora» Kalioual de i
cofres de ioo$ooo \fabricantes c com-:

commercial. !
11 casa en-

002 Central. I
tiK.o S) I

Freire
127

Bobnflo! G0__0flRHÉA - iP0IE_0i_

Aluga-se uni bom armazem no predio
acabado de construir á rua Abilio 11. 13,

anto da rua D. Carlos, cm S, Jantta-
_ni sobrado independente para fa-

nilia; 
" "

1. -4 c traia-:
-obrado,

, ,0, com sobrado independente para
chaves eslão na rua D, Carlos

na rua do Carmo 11. ;o,
(K 554S)

l*-BB___;re__CTirec_____^^

Bom emprego de capilal
\ ende-sc por ti ;ooo$ooo o terreno ria

rua Ccncral Caldwcll, ondr. cxislitt o
predio 11. ,|o, medindo 3111,54 de frente
por -oni,_o de fundos. Trala-sc na rua
do Rosário 62, com Ponev, das 12 ás
14 horas. (B.iS.)

¦¦_••-_ ^*____h_»wh"?f.t_T__r__K___-nrcer..t-_ã_^__^i«í_

viuva, ma
mãos e demais parentes, na im-1
possibilidade dc agradecerem 03-;
pccialnicntc a todos os nue cn-!
viarani pezames, acompaiiliarani.

o enterro e. assistiram á missa de 7°
dia por alma do saudoso dr. LUIZ
DE ANDUADE SOBRINHO, por não!
lhes conhecer os endereços, hypothc- j
caiu sua gratidão a todas cilas c de j
novo as convidam para a missa de 30
dia, que será rezada, amanhã. 14 do
concilie, ás p horas, na ri.rcja do

,tí. Sacramento, por cujo acto dc
edade dc=de já se confessam gratos. —-

(T 4.7161

Elixir de Pepsina Com-
posto

(Camomilla, liliuibarbo, Caliitnba 1 /'_•
•.iíiin) Fórmula dc Brilo

Approvado' e premiado eoai medalha
dc ouro. Efficaz nas dijicstõ.s mat cU-
boradas, dyspepsi-i.i, vômitos, eólicas do
fígado e intestinaes, inappeuncias, do-
ícs de cabeí;i c vcrtige.ls. Vidro ^$000.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rus
dos Andradas, 45; Carvalho, 1° de
Março, 10; Sete de Setembro ns: Si e
99 e Asscmbléa, 14. Fabrica: Pliarmacia
Santos Silva rua Ur. Aristides Lobo

400, Villa.
(30S7)

antos Silva, rua Ur.
. «9. Telephone n.

EMPRESTA-SE
0MPI.liST-f.MOS:

pvoni isso rias, avt-sos
sob lij*polhcca.,

ou contas do ro-
verno, akiRucis de prédios, penhor mer-
cantil, heranças c todos os negócios
commerciacs e de advocacia. Rua da
Alfândega, 4c, sala 9 (entrada , pelo
elevador), 'de 13 ás 13 c 13 ás ifi
horas

DOENÇAS 00 0 min.

Por mais antigas c rebeldes que sc-l
iam, curaiit-sc certa c rapidamente por|
meio de plantas incdicinacs, infallivcis'

Estômago
: tiycstivo Cruz,
:ttra as doença:'. . .'),nc

é o unico rfn.iííliQ
do estômago c in*

c uhanuacias. Vi
_iãüí..

Pontadas, pa.pi
dc ar, pés itlchad
forte
v do pescoço,
causadas pela

çucr. cai falta
baterhydropsias,

irrcirulai das arierijs. do..pulso
ns lesões ut> coração,
philis, rlicumatismo

I t; moiictisiv
I tem curado
i dicamenius.
I largo d,. Ri
j í.crtc.

is, aiiiliarcs dc pessoas se]
nor intermédio destes me-
A'i venda n-A Flora Brasil,!
-aiio ii, ;t, telephone j.ioS.i

J dáõ»

rs .ÊBHâ. E SENHORITAS
A Casa David Ferro
á iliiíi 7 de Setembro 124

Uecebeu a_ mais lin-
Jus bolsas de couro c

-_rlerio.clilerc.se curam-
DIOGEKOU, crande di
vada pela Saude Publica, p:
moléstias. Granado o; billios,
Uruguayana n. 9'. I(ic de
Importantes atteslados
curadas e de médicos no
6$ooo, 1'clo Correio. B$ji

;e co.m o CAR-'
scoberta appro- \

ra essas ;
Rua da
Janeiro. ]

pesso,

COMPRA-SE
dc rlcntaíluras vc

das
\'idro, | Central 1..8

R "i-MP tiago

arelho dc boca em
Iquer porção, p.itta-s

andar.

todo
i.uro i

¦ bem:
com o

Sementes ds capim gordura
e jaraguá

Vcndc-se qualquer .ttailtidade, semen*
íc? novas c garantidas, na casa I'iiilo
Lopes & C, commissarios de caíé. man-
leiga e cereacs. Kua floriano Peixoto'
11. 174, Rio dc Janeiro, Telephone nu-
mero 30oG. •*'"- J

DR. SOUZA VARGES
ADVOGADO

__

GAPILINA
INI

OURA
CONSTIPAÇOES -

LUENZA, T(

Sr-___.i___ic-_t___*í--ii<mo____f»_Hi-_Pj-.ii. . mi__¦__

Major Praxedes Au-
gusto de Araujo Silva

Esthcr tia Clama Araujo ci
Silva e filhos convidam seus I
parentes e amigos para assistir |' missa dc :" dia _ que mandam ;

IMPOTÊNCIA?
3439-

-ií I
NEURASTHKNIA ? ANEMIA?

Velho-, moços e risonhos, moços for*
!•*¦. r fettzea só depois do uso «-lo STíí.
NOl.IXO, formula descobria recente-
mente por um sábio sui-so: não falha

Wam^mmVSKMKmMBKXmtmWmmmtSmm

AyUJcib — fi, celebrar por alma de seu esposo nas franuezas gcntlacs, ncurasllienias,
nec-pc; r,-*pn Si., Dac maior PRAXEDES AUGUSTO cansado physico. magreza, lulicrculose,joouo, ijiu. j ! ".\|?.\_-jf) 

]. SILVA, amanhã, sc- con»alcscencias, anemias, dyspepsia. Vi-¦uwuií._uuai___i__i! _un_ã.f_ira, ás 9 i|_ horas, na egreja dro, 5$; pelo Correio. ;.--,uo. Drenaria
A 907 ga Lampadosa, avenida Passos. I Granado ^ Killin», rua rruguayana nu-
— 

j 
l.l 't-".i 1 mero 91. Uio dc laneiro. (J 41"'"

I _____!_ :_____?__ãi____?__-E-r__r_^^^^^^^ ——'LOJAS H\)k NEGOCIO :^^smmm^^

Avenida I Cv.uas eiveis, commerciaes e orphano-
sr. San- lógicas — Rua Sachet, ,1. teleplione.

j 46S3' Contrai, .-,.460. J fu-...

DROGARIA 13 PHARMACIA lIOMffiOPATA- eOELIIH
434 1

CÀ3À
i' CCIS uatro quar-ma

ios, e demais dependências, para_ fami-
lia de tratamento, em nia próxima á
praia dc Uotafogo, no I.cme ou em Cu-
pacabana até a eslação. Deixar cartas,
por favor á rua do Ouvidor 131, com o
_ !-]¦¦;,. R 41'9

Orando IViMiiio ua Kvuoslctio

1 ^tssaasíP m

nriiMiiil (ÍO 1900.

MRI. _ B _ 6
OVITA-VIW

);__ S»l
108 on.i\Ks r.s

•HTc-m irorjRw ir_»rzrj t_r^L_.r<' irL lfcaSau ^_,' eaSess_________ m

Alugam-se duas Ic*ja*_ para negocio!
ou deposito, Aluguel ioo$ooo cada ;
uma. R::a de SanfAnna 40. (R 349) |

GISEL.A!...
Nova lintura, que cs;a produziu-

no real tuecesso. Unica que dá a
cúr preta natural e lustrosa, sem
conter iiiir.110 de praia ou 03 seus
sács. Vendem ._ cm todas as per-

j jj funiarias. Deposito gera!: Bruzzl
íi C. rua ''.o Hospicio 1,1,1, Rio de
Janeiro. ' (R, S53)
__r?r.*_r________^*f«__H^

SATOSIN 1
tOIco ci*: ligado de ba __lh..o, cm Iioraceopa

TERRENO
Vende-st

melhor po:
latlo d;i sombra,
com 11 metros
fundo: trata-se
Mourisco, com
Avenida Central
sario.

uui exceliente terreno no
o da rua Mariz e Barrosi

murado de dois lados.
de frente por 43 de

na charittana do Café*
. sr. Alberto Jac.üC",

cimo da r.ia do ko-
(J 46.8

MALAS GT.^RRHEAS-

V
Artigo solido, elejante e l_r*ii. j

__Jao. tí na .1 Mala Chintsa. Rua. La- ;
rrailio «1. '

; cmnpUcaçots¦o- cegtiro. c•J. Um 8 ás
6« rui '« S.

Cura radical pr-:
mpidoí. Br. JO .0

11 c d-, i> V» .}
H• rir», .4.

CURASTHMA -_ Cura as
bronchites aíiuilhicas e

n dsthma por mais «:i-
antiK" 'que seja.

eLOURESINA — 2'-n'-
dio h.rotco par«v flore»
brancas, cuta c. ".i e
radical.

VARIOLINO — l':r«trv\-
tivo contra ns b<txig_s.

IIOMOKOBROMIUM, -¦
t Toiticc. recon iíitníntç

homceopatha) ;ií:.i dçbi-
lid.iiie. fastio, falta de
crescimento, etr.

CHENOPODIUM A_.
THELMINTICUM —

P.ir_ cxpdiif o. vermes
d_ _ creanças, sem ciu_ar
irríUçfio in lei tin*.

CUR\ FEBRE — S.:l>s*.i-
___ o Rulphato de quiui-

r.o em qualque: f-ebre.
PARTURINA — Mediei-

mento destinado n icce-
Ier_r, s«n iuconvenic«t_
e, portanto iem pei Egt-i
DJ9P03ITAKIOS VM TÒ_09 OS

PESAI-VOS ANTES E 30 Bi
Sem gosto,

\S DEPOIS

Mm/ &

S§tft '*í8!_T^,^• *s

iCP- REGISTA•v*a

8 4..
Contra

'Í.5. Jo :
< do (l-i

.
CURA />

Inliuer./av conslipaSoe9
e iiltlcçõc- Br!pi.a:r

em 1 a 3 dl»"

COQUELUCHE

v_.".

Especifico cO'

llSTAlniS

sen dieta I
o trabalho do p-iri.*.

LIG'. OSSO — Poderoso
remédio aue lisa iir.nn-
di.tamente r>» cortes c

ei» .fines st hemorrha-
__*_¦ _-Jl'¦'1 P.Í1USTRIMA ¦

imí'aludt*tr)0i i
'/entre, tnolc-st.
ifailo c ii. .omni:..

VSKUSSINIUM - He-!
roico medicamento dts* \
tina .o n cn .ir ai mani-;
festaçúes syp_itliticas, i

essência' odohtai..|
C.ICA — líeniedio ini-
tantaneo contra . «íor de
dentes,
Possue e_tc antigo esta-

be_e_Íme_ta u so: liir.cn to
con^pleto em íoâos os nit-'

#t 
cíicaminto. honttíop .thicos, :
me ..nc o-i íu.ue.namente

.,,.„¦¦ enipreRSdos^ e nue lhe são
:';-,' > forrttfcídcs por 

" _.ss(_, «.
ift.i". iinpnrfarite_ ''* Küropa
e (iü íimerlcfl rto Norte.

é URI remédio unico pcla sua rf*
ficacia curativa em todas aj af-
fecções pulmonares;

SATOSIN
cura os catirrliça agudos t chr. 1
nico! dos broncliios e dos pul-1
m€_s nos dive.spi. períodos da!
niolasüa;

SATOSIN

Cuidado çoríi os liítr ujoes
Os Dropriot-iiios ila Cnsn
dns r.iziMiilu» Pretas, teu-
ijo snblilo nue cnntinfin h
explòVnçiío ilo crçillto ilo
nume il« sèíi ("itiibolori-
mento nor |)iii'to «lo i tt.lt-
liiiiius siisiiéitos, ;ivi .1111
ao publico de nue n i'itsn
das Fazendo.. Pretas 11H0
1 pm a(;BHte_-*rie lutos o nilo
mniiiln seu» omprecados .1
iloinicilio — sol 1 receber

pefliilo uma tal fim.
,.»jras èxnloradoras o tnm-
/ibiu .nsii.itas são nt-uellas
oue se apresentam como
niilías itintru-incsliiis da
¦'...n das Fnzendns Pretas,

1*1.duo s. orKiRoz
& IRMÃO

Tel. C. 101.

ÍE S G A PH AN D RI ST A S
Vendem-se npparclhos completos^ e

rounas externas do Fabricante SIRP.h
UÒRMAN: internas e necessorios par»— I.ui . Si-

8.. os mesmos. Sliip Chandlci*
i\ nocira -— K.itrt dn Miscrií

I Teleplione 3618 C.

GA8ELL0S DRANCOS
l'sae Urilhanlin.i '1'riumphn para ac;i_

taiihai-os. Frasco, .1, ioo. Vemlc-se 11:11
seguintes pcrftunariiis; Granado J. C,
^azin, Nunes, Casa Postal, Garrafa
Grande, Cirio, llcrmaiiiiy. Nicllieroy,
drogaria Barcellos. R 12.

COLCHÕES DE CR1NA
F;,i-e:u se c reformam sc por preco'

razoáveis e cora iperfcição, lendo para
• -¦-r, uma madiina apropriada; na of-
ficina c deposito da cplchoaria da rua
Frei Caneca 309. próximo á rua
Catumby. (M ^

de
--.15)

iralãoiento da tuherealov :|__S____a__>5S__s__a_3S_S3®___l
provida icxercc cffeitos .ac-

__

no
COI
Iroativo] sobre a iuíecçãc. alei
um limit. tal ui-. parályíiío df-i-;
oiivoívimsntb (lo- hactlios de!
Koc!i .it. _t_pprimít"0_ com o -.in
pr?yo prolongado;

SATOSIN

V.V ... iMffiO It._ÍU'F.t, * O.

c recoiv.ít1 .ndado por iKmm.dA-
des nie-ica» bra .I.iras e estran-
_íir_s.

•.•¦.•lida coi -.i.laç nu boas pharma-

ârmsíTiâo Noites Dias
_V.'...__--.i >'o:;-" 'Dia. e filhos,

mão, irmãos, cunhasleu o aisís
parçmt_ de .MRAJAEÍUO XO!

» TiES DIAS, a*fra..ecem penhora• ___$' ;*t_ pt-í^í-si (\\\? aconíp-ii-U. -
ram ns seus r.-. os .1. :i.w_ ¦*. dc novo
dohvfdiüir para assistir ,i i.isPl-, de seti.
mo. íiia . ie será r. _;;dé aíiiaiihi, 91 ¦
giiiídà . irti." 14 nn' covi.-nie. ás '1 ho-
ru.*. na ina"íiz do S. S. Sacramento.

B. 4;S.'.

Ouro a i$8oo a gramma
rr. .tiv.v «.200

Praia 30 ,1 60 rj, 1 gra uva a. bri-
lhanie», cautelaa do Monte Soccorro e
de casas de penhores, compram-se »
rua do Hospício n. 2:0, hoje -iienoi
Aires, unica casa qun melhor paga.

'M i;.7>.

S!TÍQ OU FAZENDA

• mm

nda-se um jirrto da estaçã. ;h
fio mux-i-io u *. h«irn_ dc-ít; >. _.-

ogav Baudayel c í".< alpiim mat-
rtas eo;-,i iiiformaíõcs du preço,

M,*.'"-> • .'. r_u l_ol» i., tu*. n*i*
S.*0' n- n. -1* i«i7l.

rrB

4-'4
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PEQUENOS UNGI

ÈSííf-i.

vem» i leilão
J. LAGES

MCR1FTORIO E ARMAZÉM, RUA
BUENOS AIRES N. 85

Telepbone n. 1901, Norte
. leilões a rcalizar-sc na semana de
14 a'19 de agosto de 1916:

EUAR.A-FEIRA, 
16, ás 12 horas:

:111o de terreno no Cáes do Porto,
lote n. 105 da quadra ia.

QUARTA-FEIRA, 16, ás 5 horas:
Leilão de inovei» á rua Senador Dan-

QUINTA-FEIRA, 17, 4 1 i|. hora:
Leilão de ferragens & rua do Hospi-

feio 85, armazém.
QUINTA-FEIRA, 17, á 1 hora:
Çeil&õ de moveis, d rua do Hospicio

a. 85, armazém, bens dados em penhor

rr 
Theodomiro Martins, á D, Rabello

C, e existentes á rua Santa Carolina
ti. ai, Tiiuca, pensão Fidalga.

QUINTA-FEIRA, 17, ás 4 horas:
Leilio de predio á rua Coronel Pedro

iMves n. .193.
SEXTA-FEIRA, 18, ás 4 horas:
Leilfo de predios á Estrada Real de

Santa Cruz n. 1878, massa fallida dc
Martins & Ramalho.

SABBADO, 19, ái hora:
Leilão de moveis á rua Buenos Aires

11. 85, armazém, antiga rua do Hospi-
tio.

PENHORES
LEILÃO DE PENHORES

Em 18 de agosto do 1016
A. CAHEH&C.

22 Rua Barbara de Alvarenga 22
(ANTIGA LEOPOliDINA)

Tendo de fazer leilão em IS de
agosto, ás 11 lt3 horas da manhít, de
todos os penhores voncldos.prcvinem
aos Srs. mutuários quo podem rosgn-
tar ou reformar as suas cautelas ntó
i referida horn.

Esta casa niio te.íú füiát-s
¥bb¥b Lquís L8ib & C. soecessores

IU 1029)

..

Si precisa me roupas ou qualquer outro
artigo para homem, para senhora ou para
creança, V. Exa. não sentirá os effeitos
da actual cárestia geral... desde que quei-
ra aproveitar os PREÇOS REDUZIDOS
ECOM DESCONTO QUE

A BRÀZILÉIRA
___W____m___________W_____à__________}_K^________^ *tm____9S_n*^B_______-____n_¥______ f___________WB3_____\-¦¦i am_mmm_____mB_m_^m______w_________mm_wmmm_am__n______^^ »_---akm-t__ki-B«---B-y«-k-k-Mi*^M

está fazendo emquanto durar a recon-
strucção dos seus novos armazéns

GRANDES SALDOS
com descontos de 30 a 50 0[0

ALUGA-SE por 45$. uma sah de frente;
na rua .Senador Euzebio n. 65. esquina

da rua Formosa, prefere-se um catai sem
filhos ou rapazes do commercio. (43101*,))

AI.UGA.SE 
o 2» andar do predio - ma

do Rosário n. 115. Próprio para ate-
lier ou familia. Trata-se na loja.

(»i49 E) J

A 
I.UGA-SE um bom a-niaiein, oa rua de
S. Pedro, próximo á rua Primeiro de

Março. Trata-se á rua Primeiro dc Março
q. 22. (39» E) J

ALUGA-SE por 50$ uma boa morada,
na rua Silva Manoel n. 240; trata-se

na rua General Câmara n. 45. (41908) J

-<em___-_m_______

FABRICA ESPERANÇA DO BRASIL
Pro«rlno que tem á venda grnndes saldos de collarinlios, cniulzns, custu.ues

creanças e muitos outros ai tigos do seu ramo de negocio,
Aproveitem a oceasião

S_2 — RUA DA CARIOCA — 52

para

ALUGA-SE por ifio$ a easa da rim de
Sant'Anna n. 316; trata-se na rna da

Alfândega n. 12, Peixoto & O. (3986E)J

m

IMPLORANDO íi CARIDADE
Por intermédio desta redacção, appell-am

tira a caridade publica, ns seguintes se-
Uioras:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cá.a, c
àMm disso doente c sc:u ninsi-.em para si'.a
«terapanhia, recolhida n um quarto;

VÍUVA ANGELA PECGT.ARO, com
I5 ânnos de edade complelamÜute cega c
pinlytica;

VIUVA AMANCIA, com 65 aiíuos de
«dndr, quasi cega;

ANNA EMILIA ROSA, -mbré vetlii-
nha, viuva, coni ;o annos dc eiade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cégr.
• eem amparo dc família ;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO 7!AR-
HOS, céya dc ambos, ns 0II103 n aleijada;

JOAQUIM FERRE1UA CHAVES, eu-
trtvado, sem lecurcos;

VIUVA LUI2A. com oito filhos me-
Cores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
lha sem o menu:" recurso parti a sttá -..b-
•istencia;

SENHORA ENTREVADA, .li rua Se-
nhor de Mattosinhos, .; |, doente, impòssi-
-ílltatla ile trabalhar, leudu u\ii-isi fitlias
itndn uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, velha, sem poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com 63 snuo-' dé
tdndc, .ravemeute doente'*de molesta in-
curável;

, THEREZA. pobre ce-jiiinlia sem auxi-
lio de uiiiRueb;

VIUVA BERNARDINA, com ;"• an-
nos.

AMAS SEOCÃS j OE Ltíít
« lUGA-Sli muii ama de leite, enni leite*-Tx..q doto mezes, dc côr, nÜa; nu rua

Ituar-nij n, 72, Lem» (4595 H) J

PRECISA-SE di"".:.-•' ¦,'¦¦;. braiici.Te !
.1 i.i a 18 iii-iii.. i. . i tiaa secca; ru-i I
General Sevcriano ... ri;. (43;. A) .1 |

tm—W9~~*?fXI*tfry *tl^-3nt»n-*-**I.'**r:*~.VX*í af^_mmmmmW^^fmmmfsXm.u '

mmmn mmà'
AI.UOiAM-SK 

boas cozinheira* e mocinhas
da roca. pente honesta. Pidld-is .1 A-ic-

nor Portugal, na estação d« Vassoura:.
(Knv.ct.t sellos). (-sfiâ-i i!) J

A (LUüA-SIí uma cozinheira poriin/uc/a,-fl-de nicia edade, -para cozÍ:ilnr o trivial;na rira do Riachuelo -i. -¦¦:. casa -.
(;;.i- il) R

rÍREADA — Procura-se uma oue saibr.¦\J cozinhar, para casa dc fainiiu estran-
feira e que ilurina na casa; ladeira daGloria n. 115. í-,|20 B) J

I) 
RECISA-SE 

~<Íc"um:7 
boa coainlieir.-i;

na rua Lncio dc Mendonça 11. 27;
transversal íi rua Mari» c l)arro.«.

(15,-1 IM .1

PARA HOMENS:
COLLARIX.IOS. inglezes de optima qualidade, dz. de 12$ por . . . .
PU.VHOS. mpidernqs o duráveis—dúzia de 1G„000 por
CAMISAS brancas òu de cores,bem feitas e era tecidos superiores, do preço

deí,*|500 por
GRAVATAS de bom gosto, meias e mais artigos a prficos reduzidos

PARA MENINOS E MENINAS:
COSTUMES de brim resistente, de cores, (2 a 11 annos) preços de re-

chi mo : M^OO. 30900, 4$400, 41800
VESTIDINHOS para meninas, artigo finíssimo que era de C0# e 70#00O

por 30jJ00O e -. .
OAI*AS, pclerines, gorros, meias, camisas, calças com corpinhos e todos

os mais artigos para creanças, a preços vantajosísslmos.

PARA SENHORAS:
COSTUMES tailleur do casimira superior, modelos novos e bem confeccio-

nados, dc 100^000 por
SAiÁS de boa casimira, elegantes e de feitios modernos, variedade de co-

ros, do 25JO0O por ,..,..,.,..,.
SAIAS BIÍ.-WCAS modernas, artigo fino e superior, dos preços de 35JJ00O

o -Í0$000, por 1SSO0O 
MA.NTKAUX de casimira ingleza, de 70$0UOe80J!f000 por. 
OAMISAS, cíilçns, corpinhos, colletos, etc, com grandes reducções

nos preços.

99000
Í4$000

49000

59500

359000

DIVERSOS ARTIGOS
GABARDINE superior depura lã, coros novas a 12^000, 151000 o . . .
CASIMIRAS modernas com 1,50 de largura para saias c costumes tailleur,

de fijfOOOomctro por , . . . .
00BERT.O!iES âyollüdadòs para casal, de 12^500 por
.BORDADOS suissos dc naiizoiik, nova c grande variedade de bonitos pa-

ürões. a 301), 400, 500, 600 róis etc.

709500
199000

399000
399500

169000

79000
89900

GRANDES VANTAGENS nos preços acíuaes de rou-
pa de cama e de mesa, coichas, toalhas, rendas, mo-
rins, etc.

larjo de S. Francisco n. 42

AMIGA-SE, junto a um atelier de cha-
péos, iara senhoras, uni compartimen-

to para^ outro atelier de costuras; no largo
da Carioca n. 6 i° andar, próximo à rua
dc S. José. (3989 E) J

AI.UGA-SE 
o sobrado da rua do Senado

n. 16, lado da sombra, tres quarlos,
luz electriça e bons commodos para fami-
lia. (4*37 E) J

âI,UGAM*SlS 
bons commodos mobilados,

4 rua do Rczcndo n. gi. Tel. 1358
trai. (4331 E) S

AtUGAM-SE 
na Villa Adão esplendidos

aposentos a cavalheiros, com direito a
lui electriça c bem assim á limpesa em
Mil commodo. Esta villa concluida ugora,
foi construída para este fim, pelo que dis-
P8e de Installacõca os mais modernas e
onde se encontra maior conforto a preçosbaratos. E* bem localizada; rua dos In-
validos n. ti, próximo á rua Visconde do
Rio Branco. (2949 E) S

ALUGA-SE, 
baratissimo, no centro da

cidade, parte dc uma casa, compondo-sc
de um superior quarto de fronte, sala de
jantar c maia dependências; informações
com o sr. Manoel, rua da Alfândega -3-Ü
armazém. (4.148 K)

ALUGA-Slv 
um bom quarto independen-

te; na avenida Passos n. 4-t, sobrado,
casa dc familia. (4538 E) J

AILUGA-SE 
tim bom quarto, com ou sem

pensão; na rua de S, Pedro n. 118.
(453« E) J

AI.UGA-SE 
um espaçoso e arejado quar-to ti moços do conunercio; na rua dc

S. Pedro 11. 128. (4540 E) J

A 
LUGA-SK o grande armazém da rua
Senador Evjzcbio n. 206, com commo*.

dos para família. As chaves estão na rua
da Quitanda n. 46, onde sc trata.

(4-*94 E) S

AJ7UGA-SE 
a sala da frento do i° andar

da rua Theophilo Ottoni n. 85, própria
para escriptorio, tendo já dirisScs; trata-se
no armazeni. (4445 E) J

AEUGA-SE 
um lindo sobrado, com tres

quartos, duas salas, cozinha, terraço c
linda vista, na rua General Caldwell 324,
esquina da avenida Mem dc Si; as chaves
estao na loja. e trata-se na mesma.

(1976 E) S

A I.UGA-SE o sobrado da rua Conselheiro
XiSaraiva ai; trata-se na rua da Duitaui
da 165. (3142 E) S

AI.UGA.SE por 96$ o predio da rua Gc-
neral Caldwell n. 14; trata-se na rua

ao Hospício n. r*ro, com o sr. Freitas.
(44S3 E) .T

ALUGA-SE. por nu$. o predio & ruaUeneral Pedra 134; chaves no n. 138;trata-se ng _ Companhia de Administraçãoüaranttda, a rua da Quilanda 68.
(10.15 E) ij

A 
LUGASE, por 30$. o ptedio á rua Ge-neral Pedra 13.-VI; chsves no n, 138;trata-sç na. Companhia de AdministraçãoGarantida, a rua da Quitanda 68. (ig34E)S

ALUGA-SE, por 85$, o predio á rua Dr.(.armo ííetto 138; chaves no n. 131 jtrata-so na. Companhia de AdministraçãoGarantida, a rua da Quitanda 68. (i933K)S

ALUGA-SE 
um bom commodo, mobilado,

com todo nsseio, para vacalheiro derespeito, com boa pensão; tem luz c bombanheiro de chuveiro c ininiorsão. em casasem creanças. á rua Chile 9, 1° andar, juntoa avenida Rio Branco. (4815 E) M

LLUGAM-SE 
os Io e a" andares da rua

do Ouvidor 89. (1996 E) J

ALUGA-SE 
uma pequena ca*a com um

barracão c terreno próprio para deposito,
já tem electricidade; na travessa Moniz
Uarrcto n. 15; trata-se no mesmo.

(3976 G) J

AOS DOENTES
CUBA radical da gonorrhêa chro-
nica ou recente, em ambos os sexos c
em poucos dias, por processou moder-
nos,iemdôr;narnn.e-se o tratamen-
to. Impotência, cancro sjrphllltlco,
darthros, eczomaa, ferldn».ulceras.
Appl. 606 e 914 — Viccina dc
VVright—estreitamento de urtthr»; apr-1.,
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. P-gamento após a cura
Consultas diárias, 8 ás 12: 2 is
10 da noite—Av. Mem de Sn 115.

ALUGA-SE 
o sobrado, recentemente

construído, com .1 quartos, a saias, co-
zinha, despensa, banheiro quente e frio, ter-
raço e W.-C, á rua do Cattete n. 45j 2S
chaves estão 11a rua da Carioca n. 41, loja,
onde se trata. (5507 <••) 1

LAPA E SANTA THEREZA
AvH? ^ ° J-rcd|o da rua Moraes e-21. valle n. 31, com duas salas, quatroquartos, banheira, chuveiro e demais com-Jiiodidades. As chaves no local e trata-sena rua da Alfândega 11. 30, 1» andar, como sr. Borges. (4G6o ¦-) j

A LUGA-Slí o esplendido z° andar da ma
XxS. José n. S9. em frente á rua da
Quitanda; trata-se no mesmo( rastaurante).

(47S6 E) M

ALUGAM-SU 
para familias, as seguintes

casas : ¦
Hua General Pedra. i_o, para ne-

gociu u famiHa ..-*>¦• i5o|ooo
Eua Mariz c Harros n. 2G1. . 223?ooo
-Rira Maria e Barros n. 259, di-

versas casas na "Villa Eugenle",
desde. .oi$uoo

Rua José Clemente n. 47. . . i**$ooo
Kua Santo Christo n. 102. _. . 91Ç000
Kua -Santo Christo, a loja do

31, 199 ITO$000
Kua do Cunha, a loja do n. 64. ioijooo
Kua Carolina Mcycr n. 23, . .22Ç000
Rua S. Pedro, o i° andar do

11. 251 i3o$ooo
Ladeara Joio 'Homem n. 71, , :.|2$ooo
Gamboa (run da) n, 55. . , . 9i$ooo
Rua Santo Christo n. 112, . . 91Ç000
Rua Alfândega, o sobrado do

rt. 229 i52$ooo
Rua Viuvti Cláudio n. 3---1 pro-

pria para ncRoeto o família i.(o$ooo
Tratam-se á rua dc S. Pedro, 72, com

Cosia Uraga S C. (E)

-er-
1JREC1SA-SE ile íuu.i mocinha p.ir.i ser-j V LUCA-SE csploiidida sala 'dç, frente, etn
Ji. ví',"05 leves, om casa de uni <...".! setii 1 Xxcasa .;& familia do tratameCío; rua. da

«RECISA-SE de mili
J. na rua Uambina 00

in eoznilietm;
11K5I II) J

1JRECISA-SE 
de iim-i coílnhcirn, f|ue

. ( lave tambem, em caça <\v pequena fa-milia; :;i:i Marinho 11. 1 -; ~ - Co,pacn-"-l"- (14?3B)S

1>EECISA-SU 
tle uiiin créa"uViiaro' co-ziuliar e lavar que durma no ulugucl,

na rua Dr. Joaquim Sil-.:, n, 45 _ Lupa.
i.i-.ir II) T

CREADOS E GÍBDÜS
PiRECISA-SE 

de uma cn
(Serviço, etn casa de p«|'.ieii-i famiji

im rua Costa Lobo n. 79,

PRECISA-SE dc uma
.1. madeira, na rua liei
li. .;(•. prefcru-EC poitujj íc/h. !•-.

jKira todo
1 família;

(4j»9 O Ií

1)HEC1SA-SE 
,l« tm c:nj,.-, it, ;,, .a

lavar praloi-, que nâo _cj:i \ uai - -.
Ordenado 40$; na rua Visconde do Úio
llranco n, 5, Restaitranl Chinéí.

íii"r_í ' R

PRECISA-SE 
ile 11111:1 crc.nda para todo

o serviço, que durma no aluguei. Tnv
to-.e na rua dos Ourives n, 143, sobrado.

(.',.!-(, CO lt

PRECISA-SE 
dc unia creada nara ami-

mar c ama secca, na rua MitrecHal
Hermes n. -jü — liotafogo. li.'.r'i> Al U

PRECISA-SE, (¦ara easa! sem lllhi», i
uma creada para todu serviço; :

ferc-ie estrangeira; rua ili> Itiachuelg' <¦8J. ú-:.|4 !);

empregos mm.o
ALUCiA.SE, 

uma moca |mni arrumadeira
ou lavadeira de pensão, dirigir-se porfavor. 11 Angela, rua Ucncdiclo llippolyto

11. ií>, sobrado. (4197 E) J

PRECISA-SE de 
unia pe<;ucua de 1.- a

15 annos, para lodo ..'jrviv*o de :•••
quena lamilia; Gonçalves Dias n. 60. 

'_¦••
andar. ($»• _))

DltKOISA-SB do tim bom citiprc-J- gíuli}, pam tim- cofila n um plio-nii;;i'a*ilm o dur banltus i-m 11111
jjii-iiigaio ile cstlnmçfio. Ti-iila-suno
Jliitcl Victoria, (tuitrlin _i. o 23.

(U -í.'07) C
URECISA.SE dc um mc-cT
J. pratica de pharmacia, ¦;
Kcrj n. 4-L;.r„o d) J'eJ.-c

URECISA-SE de 1:1.1.: i„;uii;.t de M a
X 15 aimoí, para serviqo.s ila-.nestieos;
prclere-se preia, ua rua do i'rr.-.-.„ 11. 59,«" andar. ;r,,| pi j

1JRECTSA-SE 
de uma raparijuinlia para

. serviços leve-*, cm.casa *\:' pequena íi-
milia; rua Getulio n, ijj — Todos »«
Sanlos. (4150 (J) lí

alguma
). A.-1111

l-l.-,i7)

1)REC1SA-SE 
ile nina Lui nrriiiiia;!e'ra

e copeira; rv^ de S. Luiz n. ^o --
Haddo-ii l.obo. (j»;i D) .1

IJREC1SA-SE 
Je :-...-1 senhora r..e s;

preste para costurar e recompor rou-
•pc*^ usadas. Trala-sc com Mine. llenr.co
Uii.nuiii, rua Chefe iJ.visão Snlgidi •.„ 7.
Pens5<i Càrlota. (jin !)i ¦'

Düliri-A-Si: do tiniu moça qut*•*¦ siilbii niírcsci-i ir-sc ns frogUC*
eiim. sabendo ciisini-a o cxperinicn»
.111* i'!ui'iiios 1I1* Hcnliovns; rua Gon-
çitlves Dias iti. Hiduis Monstros,
das !> ás 10 da manhã. (,I-li>S(S) Il
DMF.i ISA-SE de i*m loninit par.-. Ir»-

X ij::J;i..r rmi eliac.ir.i ! aliai-m-.-, inform.-
.«; i na Ferreira AIlHCÍÓí n. i; — Meyer.'45.8 V) K

illtos. á nia Iatíz Gama (antiga <!.- »¦"¦¦¦-
pirito Santo), ri. 14, 1? anda:, y.r.o do
tl.eatvò Carlos Gonif-s. (ií»6ó C) S

fJíVl.A escriptorio ou casa commercial,
B. c> '-'"Cít cc i--rj i-.paz com pratica
Com Ju. í-rj.u, .ua S. Cláudio n. 1
Estacio.

Csrioca 40, (ii.H E)

A IiUGA-SE um bnui sobrado pom¦editas boas salas, quatro ntiar-
tos, nuarto r.:ii;i riiaila, (crrmio o
itials diT.ciiilciici.iH. r.v.n ilo La-

(j*-6'; i i lytitdio 118: trata-se n,\ loja. Vov-|2r09«ft;>. (S 4313) E
I>l.i:XI:>ASl'. 

ile unia boa an-uinu, ira: [_ ,.
. mi rua S. Luiz 49 — Iladdocli l.oliõ. A J.t-f.AM-f-i-.. nara íf-riplorioü boas ta-

U7H \3i_J 1 -ti.Ias, '"¦¦-.. sacadas (>.¦.-:, o jardim da fraca' ij dc .vjn.ir.bi''-: rua C.i.101) 1. ()ÍC E) fí
I$KI£ClSA-5->K 

de uma lavadeira •.'- cn*
gouímadelra; ã rua Carvalho Montei*

ro 11. :(> — Cattete. U%: D) J

pREÇlSA-SE de mu ndiz do bar-
beiro quu já trãi-allit! regularmente,

cm barbar.*, dá-se ordenado; tv.?. 1'arquc
n, iS — S, Christovão, dis n á i da
tarde, paia tratar, (5-.--1 --1) J

AlilJtiA-SE o armiuçni da rua da Can-
XA.detaiia _~-; -rata-se ua rua da Quitar.-
da 16.Í. (..M4 K) S

A LUGA-SI. um lindo commodo com Ja-
XXuella para rua ;tc:u electrieija-de; rua
Sete de betembro iss, esquina da travessa
de B. Francisco. (4167 I.) J

A T/UGAM-Slí juntos-ou separados os so-
XJLbrados e annazem do iiuporlantQ pre-
dio acabado dc construir, eom vastus apo-
sentos, trabalho dc primeira ordem; na rua
Visconde du Uio llranco n. 6j, (4j2iE)S

A LUGA-SK uma bna sala de frente c
irViiiu quarto; na rua do lí.aeliuelo ,15r;
tnilà-se no mesmo predio. (.ioSo E) .1

A LT*GA-Slí mn e?;.''cndidü 'qurirfc., 
\n\r.\

fli-v..-,, ct".; ou dois r;vpaze.>. íoi: • ^cn^.r»;^
ua rua U.ac.lictitios u, 19, 1" ünthr; _¦(.4.„. I.') J

A 1/Uf.A.SE o., líuí n---.-s. 11.11.1 T-
4. Jif.iv/.c, sah .-¦:. êj.ij i.t- . u.. o;V:-
n:-., no-i" or.-!.-- duiprid.' d.i Uí*J ii:
5. Fiaiiciítíi d.. Vs-M n. 44. (,v>.,. I.) .1

ALUGAM-SK 
escriptorios, na rua da As-

.seiuMáa ;a, i° andar. (.ia.-o E) S

.ft LUGA-Srá o i° andar do oredio da rua
-Oulo Lavradio n. 184; as chaves ao lado.
110 iS.'. baixos. (33C8 E) .1

A'LUGAM-SIÍ 
a cavalheiro do commer-

cio boas salas e Quartos com creado
para fazer limpeza, luz elce.rica. telcplio-
ue, todos com sacada para o jardim tt.i
Q.raçà Quinze de Novembro, com bondes
dc cem véis parj -todi'« o> rouíiiá da cida-
de, 40$, 43$. sej, 60S c 70$; na. rua
Clapp n. 1. (5*10 E) J

.1 LbcÀJi-Sii t
jr\h rua

A T.UGA-SK uma casa & rua Cos.-----tn Biistòs 47, com terreno o bo-nitu visto, etc; infornuiç-õcs ochave na garnge Universal, rua doRiachuelo 2-1S, sr. Teixeira.
_____ (K 1706) P

ALUGAM-SE as casas <la rua JoaquimiAbilva 92 e 94, I,apa, coniiilclamcntc re-torniaibs e niodernaincnto preparadas, con-tendo cinco magnificos quartos, luz electriçae Kaz para luz e cozinha; trala-se tia mesmarua. canto do beco do Império, venda,com o sr. Valentim. (4S17 !¦') M

AI.UGA-SV, por 70$ a casa da rua Fer-
nandes Guimarães n. 91-VI; tratase na

rua da Alfândega n. 12, Peixoto & C.
(3983 G) J

ALUGA-Sl; 
um quarto mobilado, com

duas janellas, muito arejado, coin luz
electriça. em casa dc familia; na run Dr.
Corrêa üun-q -4. 

(4141 G) R

ALUGAM-SE 
sala c quartos de frente,

a pessoas de tratamento; na praia de
Botafogo n, 186. Telephone 2194.

(4301 G) S

ALXTGA-SB a casa da rua Barão••--de Guaratiba 11. 25. As eliavcs
estão no sobrado o trata-so na
travessa do Ouvidor X5.(B1007G

ALUGA-Slí 
o predio assobradado da rua

Alice n. 38 (Laranjeiras); as -chaves
tio n. 36. Aluguel s--o$ooo. (4685 G) .1

ALUGA»vI'Sl. 
boas .casas com todo o con-

forto, para ipcquènas familias;' na rua
D. Polyxciui 11. 7u, Botafogo. (4644 G) R

CALCADOS I
Grande liquidação por motivo cie obras

Calçados por iodo o preço
CASA BRAZII.

Rua "7 <3.e Setembro 3XT. 135
TKLUPHONE 5438-Central

A I.UGAM.SE 03 cafas da rua do '1'riuni-
^'iplio ii5.*iS:ç 20 (Santa Thereza), pro-
príás para família de tratamento; as chaves
estão á mesma rua n. tC. e traaiu-sc á rua
Io de Marco ti, 87. (4SÍ2 I') J

A LUGA-SE um nuarto. cm easa dc um
«tjLcasal, á dois moços; quer-se pessoas sc-
rias; rua dos Inválidos 58. (4S02 E) M

.I-í... Li_s salas par;* csíriptoripft;
da Quitanda .16;. l'.;-:!ar!a M6-

(.Ü4.1 K) a
« 1

ALUGA-Slí 
tun bom Q-.-,.ir.o com lu: cie-

.ctrica .¦ boni- quiutat, em caf.i de fa-
milta; ua rua I'rci Caneca n. 3vi.

(*-t3 E) J

HüPatiiE; !!,e,;eí;'SíE!; iKaíiíiBE

ipllHP
¦. ¥* W& ÜH m k^ iliSI

, _..ry c._, f
J-m.dc fauli-.i.i. n
Carioca 4% a" a

•;-. di He
«r n )

t.? y*»i senluM; ii.1:- d.t
(.".io E) 1

GATHJHHIO DOS PULMÕES
<'nra 1'apida ro-n n

VVXV ílTAI, UK íiAflVü ¦
li.ti» >'¦¦ l ' t;i- N 'li-iiib ¦< 1 -.,-,

A 
I.UGAM-SE desde 150? mensaes, ojitt-
mas salas de frente c quarlos, para ca-

saes e cavalheiros de tratamento, ricamen-
te mobilados, com pensão ile primeira or-dem, garantindo-sc todo conforto, á ruaBuarutic <le Macedo 11. 71, próximo dosbanhos do Flamengo. Telephone 11. 4359.'Central. (u4 G) J

T_n____________m m»S—— .... ..
A L'UC*A"I*SE boas casas, á rua

fXScveriano n* -<">. com dois aWrt...duas salas c Rrande quintal, oo$; tnfoíí«ia-se na mesma rua 108. Botntogoi
(-4.1 G) %

a, nova, coraj

I ou

ALUGA-SE uma boa casa, nova,-íiiinis quartos grandes e um pequenoas inslallaçõcs electriça, fos„0 ,2
TSfrí^5 A ruiV9 d? FevereiroS-. Botafogo: trata-se á rua Sete de .tembro 116, ds 4 horas. ___»__£_,

_VÊ-G,^-*?f I,or *tS«. «-ni easa de farriS

(1879 G) Bj

Áís«GAM'i}E «P-sentos com ven.
n„»R.?í„COn.9vrÍ2.VelS' deS«-0 *-»00«
?Síi.ía. °i 1?08 mens**«,s. In" clé!ctrica. telephone, etc. o uma belíV«üa de frente. Pensão »/TmiIu3Praça José de Alencar 14; Cattota

(B 560) tí

AElfCA-SE por --q$ a casa da rua CoffíJselheiro Bento Lisboa 11. ir, Cattete.com seis bon9 Jormitorios, salas de risit«3ae jantar e mais dependências; trata-se ngruo da .Assembléa 11. iS; chaves no arm*zern do canto da rua Pedro Américo,S3 informa, (3397

no armi-j
ico, onde!

97 G) Rj
ALUGAM-SE á rua D. Maria Angélica»;¦ü-casas com tres quartos, duas salas 80ÍÍum armazém 100$, com moradia para'famH1I^Ltli"..a'sc "° "¦ 5- casa VII. (34Z6G) RJ
\ LUGAM-SE um ouarto c cozinha, por-^-¦aof na rua O. Polydoro 135. a casalsem filhos 011 duas mocas; para ver. ás 8da manha. (3141 G) 9AlLUGAM-Sr; magnificas casas na aveni?

^l-ila Uella Vista, com acconimoilaíiJes Iiy^«icnicus; na rua Euphrasia Corrêa n. ti)
próximo ao largo do Machado. Alu.uel!.15?; trata-se cem o encarregado.

(3180 G) Jl

AÍ.UGAM-SE 
magníficas e amplas casas:na avenida D-. í,uiza, com boas acconWmodacuei c instalIa;3o electriça; na ruaiEupnrasiB Corrêa n. 41, próximo ao largado Machado; trata-sa com o encarregado»Aluguel t3o$ooo. (3181 Í5)

ALUGA-SE por 80$ o chalet da rua Bítafogo n. 47 (antigo), estaç3o da PI*dade, tendo duas salas, quatro quarto», deipensa, cozinha, ngua encanada, grande terreno; trata-so com o eommandant» Ç««ta Pinto, no Arsenal de Marinha; as cmtl)vei no visinlio. (4449R) 
j

A ¦-'^-'AMjS)» magnificos coniniodos a <tiÁ
^.J-ralliciros o mocos do conunercio, na eon-*íorUvcl avenida Commercio; na rua Chris-
ípvao Colombo n. 38, próximo ao largo ir.Machado; trata-se com o encarregado,qualquer hora. (3,81 O)
A CLUGAM-SE nma sala o um quarto,' r.X.l.moços solteiros; na rua do Cattete, jo«J5) fa('I379

A"LUGAM-SE cm casa de familia bclgafu.1} 9,1,art0 • l""» sala do frente; itirua n. Carlos I n. 63. (.,..31 d) Jj
A 'LUGAMiSE imia sala snobilada ponxiliooS, o um quarto por 60$, cm casanova, do família; Paysandu' 170,

(440| G) flj

A IiXJGAJf-SK lindas cnsns á rua
íP-l); Marelana S7 (230$) e 03
(2SO$000) (II S1S6')«

-fXCIir-au.-u, ti 1."

A .¦UGA-SR o íiiiiuizi-ni da rua
-^^-rlo Ija.rrriitiõ 105, próprio para
nngociò o rcsltlo.ncia, Está aberto.
Xrata-sp »« run Frei Cancoa nu-
nioroí .•-.', 11 ó-íi. (il 1292)R

. -  lem cduas sala:!, !.:.< e'.tc*rica, bán ;••¦
quintal, esplendida vi.,la para r..;..,etc. As ri-ci-e-- r.a mesma ri-.iTratar na travessa de S. Eraii--!*¦Confeitaria do Anjo.

127.
3-!;-«) f) U

A LUGA-SE, rr-xi-i
/\..: ,' ... ¦(

¦i» 11*0.

lianiios ile mar.

(,s... (,) V,

A 1,Lu-^'-'1t. uma esplendida s:,Ia, mobila--í Vda ou não, com linda vi-ta, cm casaile familia; na rua Silveira Martins 11. -5,
sobrado; Cattete. (.íS-d G) M

i_®&)
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Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao queima, nao

mancha a pelle.
A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello e ex- -

tingue a caspa com tres applicações
VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIÁS

PHARSVHACIAS E DROGARIAS — Pipsço SâOOO rs.
iisiiffisÉBM iisiitisiiiraffiisaiíiiiãiiiM

l^3Í vi^^'. Wi\__\ I _ 1 V-iA-í-W' um optimo quarlo, grande c
f-J VS t5lía ! -"iclaio; rua Larrra 136, sob. (.!"-- I!) Sllll X -íUGA-Sl., cm casa dc familia, rodra-

X-Lda de jardim, tuna sala mobilada, sau-
davel» tcIer!.oní\ luz electriça c uai commo-
do .por 30$; na rua Kczcr.dc n. 173, cs-
ui-.iaa da rita Rincliuclo. (54*7 É) A

ALUGA-SE 
uma bella ca'a de frente,

bem mobilada c bastante arejada, a ca-
valliciro ou casal; r.a travessa Muratori, r?.

(.**3o 1-) J

_ LUGA-SUo superior i" aíidar da rua
jtido Hospicio im. com cinco quartos,
duas salas, ele; tratar c eliavcs uo a° and.

1MÍKC1SA-SK 
ile mocos para vender na

rua, bala9 dc licor e chocolate
eo Eugênio Gi, casa i. Ú-"

rua
D) R

gasas e mmm cenibo
A MJGAM-SE em casa nova, quartos liem

_-Xn.obÍlado$, l*1*- electriça; ua rua Joa-
quini Silva n. :*.*. (-13.14 E) J

À J.U-.-A-M-Pi. bons quartos, com janellas
ijLpara ar livre, para rapazes ou casab
cum peu&ão, em casa de familia; rua do
Acre ijO, subrado. (44.3 I") J

4 T,UG»\-SI. metade de uni bom au
^"Vdar, cozinlia iiidei>eudeute, a casal

a" an-
ipetulentc, a casal sem

filhos; ua rua du Hospício n. 109.
(44'jr 'O J

,4 I,UOA-SK um espaçoso quarto, em casa
-CÜ-tle íamilia, cura ou sem mobília, a ra*
pazes do commercio ou a casnl que tra-
L-;.l!ic fora, á rua do Riachuelo n. 38?,
sobrado* (..-.-ii) E) 3

A LUC.A-SK em casa de um casal dis-
-.ttinctb, um bom <n.-ii-ic- arejado e claro,
preço barato, convindo as inforniações, á
rua do Theatro 11. jy, -". C4290 15) S

i LUGA-Slí íim quarto, eaai
Abilia, a senhor de tr. Urnen

familia, naí inc':n: -
1
di
outros inquilino.; iu
\in'.o á rua da. A-
ma rua 147, v ; .,

ou sem mo-
c:n casa

:,'.•¦ •: !>'::n
-.aiMa-a, pro-
:lar n^ mes-
'.'.,3- E) J

A-liUGA-SS s
An, i*r-.\, a:
onde sa t; .:a .

rua ÍSilvi. Manoel
estão no li, ie**,

(45" E)

A I.LC. ;-.l' mn bom commodo cm casa
¦--*-'í(: pcíj-.ena familia, com serventia cru
tod't a casa, a um casal; na rua dos Ca-
iak.icj n. 79. (4:99 E) S

A T.UGAM-SE duas salas, sendo uma de
XXfrente, com direito â cozinha e mais
dependências, por preço módico, a casal
sério; n.i travessa Cosia Velho n. g, sob.

(4300 E) H

A ILUGA-Sl. casa com oitn donuitorioa
-t\,u duas grandes salas, quintal, banhei-
ros e outras commodidadcs, prop-ia para
pensão, grand. família de tratamento ou
repartição publica, sita á rua dos Invali-
dos n. 103. As chaves no theatro Kcptt-
blica. (4293I:,) ií

A LUGA-SI? um grande quarto, a um kc-
»*r3-.nlior ou rapaz solteiro; rua Municipal
11. 2" andar, casa de familia. (4-02 K) S

A I,UGA-Si; um bom quarto para rapa-
ÃJ.-CS solteirus; rua S. Fcdro ti. 26g.

(42S0 E) S

AtUGA-SE 
sala crande. com 2 sacadas,

por 90$; na rua Jo Rosário 174, perto da
rua uruguayana. (4080 lí) J

A-VUGA.-S-, 
unia loia, para moradia c nc-

trono; preso 160$; na rua General Cn-
mara n. 178; as cbaves estão nn botequim,
--fronte. S (4191 E) J

AIiUGA-SE 
um bom quarto, grande c

. limpo, casa de familia; rua do It-spi-
cio n, riJn, (•I5Ô7 E) J

ALUGA-SR, 
cm casa dc familia, uma

pequena sala dc frente; rua Alfândega
44, 2" andar. (.,.,<*, )•) J

ALUGA-Slí 
parle dc uni cscripíoriü, in-

dependente; trata-se na avenida Cen-
Irai 151, 1", sala 5. (4475 E) S

\ I,T'GAM-SK os sobrados do predio ns.
xVi8 tio largo da Carioca; tratar, no Bazar
i11tcrnaci01.nl. (44S7 E) S

AI,U(.A-SK 
um bom nuarto. na acredi

tada Pen
IOS.

11 sã o Monteiro; rua do Kosnrio
(.(Soo K) M

ALUGAM-SE 
doía esplendidos quartos;

preço reduzido; casa dc familia; Con-
stituição 3O, e M. Floriano rt. sobrado.

(.1780 E) M

A LUGA-SB uni sobrado com 3
-í*-quurtos, 2 salas, liozinliu c tom
granilu terraço; preço 180.*?; nu
run Scmidor Ku/.fbio 127, junto
ií pntçH 11. (.1 4102) B
A'I/UGAM-?R dois cxcclientcs gabinetes,

-C3.com duaa sacadas cada um, tendo tele-
phone, luz e mobilia; na rua da Carioca
n. 44, 1» andar. (4-1*5 E) It

AT.UGA-Sl! 
a bia viveniln da_ rua Me-

nozes Vieira n. ioo, com jardim c boas
aecotmiioilaçücs para família de tratamento.

(4-37 E) J

.|> J.UGA-SE a casn 1.1 da rua Barão ;lo»*"i.'H.:o llranco (antiga travessa do Sc-
nado), com quatro dormitórios, duas salas
e Jtuiai* dependências, para família.

(4=53 IO J

A LUGA-SB unia nula rteeentcmrn-
-CS-to mobilada cm casa (!<• fiimilin
èstmneeira; na rua Silva ita-
noel n. 56. (S 1975) E

A I/UCAM-Sli bella saia de frente e quar- I
».i.lo, cm casa do íamilia de tratamento; I A LUGA-SK uma poria e metade de uma
rua Primeiro de Março n. ubr. I -ÍXloja, preço de 5"? a 100?; r.a praça da

(4;9,1 E) M ' Republica 11. 195 • (4483 E) J

T ________\_m
e para as >Tf il
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Rico e feliz será quem co-
nliecer o Supplonionlo
ilhisti-ado do MFNSA.'-
GEIRO DA PORTU-

.. NA», onde são explicados
ps meios para obter bem-estar, conforto, saude e posi-çoes soemos invejáveis. Revela o que fazer para seramado, vencer difficuldades o embaraços dn vida fazerbons negócios, ganhar muito dinheiro, obter bons empre-gos o a sympathia dos poderosos, assim como imporvossa vontade aos demais. DA'-SE GRÁTIS e envia-sepelo Correio para toda a parte. Escreva ao Sr. Arislote-les Italta, Rut, Senhor dos Passos 98, sobrado,Rio < uixü Postt»! «04. Dá-se em mão á rua do Cattete~d, loja. j J8~0

AIjUGA.SE 
uni nuarto, completamente

independente, a rapazes; rua da l.apa
6-\ sobrado. (4S18 F) M

AlfTJGA-SE 
uma boa sala do frente, com

Uir. electriça c 1 impeça, a rapazes ou
senhora só; na nia Monte Alegre n, 17,

(4iS8 F) J

A I-UGA-Sí, grande sala, com vista para
-TVo mar o jardim da Gloria, com entrada
independente, para pessòai solteiras; na Ia-
deira da Gloria n. 37. (-1356 F) J

A LUGA-SE o •prinieirn pavimento do pre-
Jr\dÍó da rua Josó de Alencar n. 30.
Paula Mattos. (4426 F) 1?

AiI.UO.VSK 
o predio da rua do Riachuc-

lo n. 337, com todas as accommodações
para familia, tem (grande quintal, luz ele-
ctrica e bondes á porta. Pódc ser visto
a qualquer hora; tratn-se na mesma rua
n. 1 j6. Aluguel 250$ mensaes. (4*631') R

I,UGAM-SE aposentos mobilados, com
Ltodo o conforto; na rua rio Passeio
70. (1S7- F) J

A LUGA-SE, por 86$, uma pequena casa,-t-LinUepcndcnte. com .a compartimentos,illuminada ;a luz electriça. á travessa liarãoUe Guaratiba .-0 (Cattete); ralta-sc na ruada Gloria 11. 04 (leiteria). (18--4 G)S

ALUGA-SE por 100$ uma casa com tres
quartos, duaa salas, cozinha, tanque,chuveiro o quintal; na travessa Barão dcGuoratnba 11. -6 (Cattctie); trata-se na*2__2_ (4277 ü) 5

ALUGAM-SE 
optimos quartos e salas,com toda hygicnc, com ou sem pensão,<*m casa de família estrnnr-cira; á rua dasLaraniciras -175. (,1500 G) J

A 
LUGA-SI-, uma easa por 130$, com tres
quartos, duas salas c grande quintal;na rua do Cattele 214. (4176G) It

ALUGA-SE por 200$ o sobrado da ruada Piedade n. 3, Botafogo; trata-se narua Marquez de Abrantes 214. (4.-04COJ

ALUGA-SE 
o predio da travessa JoãoAffonso n. Gi, no ÍTumaytá; a3 chavesnc mesmo. Aluguel 150S000. (1849G) S

"0»f.AHf1O
Uy^& 5EMPRÜ O

SABÃO
MANOHAS;
SARDAS,
ESPINHAS,
RUGOSIDADBS,
CRAVOS.

VERJIBIiHTJJOES.
OOjnOHõES",
IRRITAÇÕES,
FKIEIRAS.
FERIDAS,

CASPAS.
IMIIÍDA DO CABEI
DORES,
EOZEMAS,
DARTHROS,

GOLPES,
CONTUSÕES,
QUEIMADURAS,
ERTSIPBDAS,
INFIiAMMAÇCBS,

mm mm t mis
H-XJ-íV TT-RXTG-TTA.-5T.A.-Xr-A- 3XT. 91

Drogas novas
Remédios garantidosDos mais aíamados fabricantes
IPreços sem competência

Temos ura nosso armazem: uraa balrtnça americana, sensível a1 granima, para pesagem gratuita da uossa freguezia.

Deve-se omprcgnl-o sempre dc accordo com as instrucções quoacompanham cada vidvo.C f/f _ VEND* CM TOOr. MRTE ^_

$.<-»<HK^K^*»^K<^K^K^
\ I.U0A.SI5. a fan-.i'i.T. de tratamento, o

xJLconfortavcl urc.bu á travessa do Torres
m. i (. lín-Jondo ser o ai.»mo visto a qual-
micr iif/fj do dia, e trata-se á rua Hiarlme-
!.) i-it. (.i.-.-ti _) .1

V !.L'CA-SE u-n-i esplendida wla. uo pre-
/Idij novo. análacetàdo. da r-.ui do Itrzer.
ic lia, cum iodos os requisitos de bygiene;
;•::!(¦• n íi a'iiHa ur.i bom nuarto. _____J
A I.UGA-SU uma sa'

r.Vüo -3" aniíar da rua
, nara escript-rlo,
acbct ii. 3 onde se

(3688 E) J

4 LUGA-SE, em c-.sa de íamilia séria, a
• Ic-vil sem íiihos ou » mocos do, cem-
mercio, dois bons auartos, com d reito a
liih cas-; travessa do Torres 21, Riachuelo.

(4718 L) J

l LUGA-SE um quarto mebilado, inde-
i .pendente, mi casa ie familia; na/*'*
Sil». Manoel 134. <".ó E) R

\ LUGA-SE na nia <!<- S. Rento
•^--n. 30, 2° andai-, esquina da
Avenida Rio Branco, grando quar-
to de frente, mobilado, com pen-
são, 2 pessoas 2008; luuh 1308,
cas» de família. (. Í507) K

ALUGA-SE 
com penjio para cisai sr-

n-iores ou rapases, tuna hU At frente
« e.iurto; t»»B-so na tua Sr.vaY.- D.:n-
tas n. ____ <_a _» familia. '4S.11 E) _

AIJBlli.su 
tuna boa sala dc (rente, a

seníioj",! do commercio '->u casal sem fi-
lhos; rua de JÜierkordia 11. .;a. t° andar.

(J-46 E) J

A ILUGA-SE por 50$. uma boa sala, cam
-ÇLcntráda independente, para caral sem
filhos ou moços do commercio, tendo cozi-
nha, muita agua c luz e'ectriea, ijucrendo;
na avenida Ferra?., â ma Costa Bastos
n. 20, próximo á do Riachuelo. U70-.I») J

I A T.UGA-SK por 450$ grande prctüo com'. o.l.Rr-i!HÍe lerreno, na rua Camerino, 134-
[Aberto das Ê i|. ás 9. Tnita-se na ua
íS-.:!:c: 11. 3, -" andar. (4693 E) J

4 LUGA-SE ura fliqucno Io andar, pnra
—isenhor so, it) rn-Jlnio respeito, ou para
casal sem creanÇaí, que nâo prccijic cozinhar
cm casn; irate-sc :__\ rua -t-J Quitanda ií-"'.
.- .„0»r. '-ir-s F.) !

\ LUOA-SK "..m i° andar, Drvj-uu para es-
XXeriptori.s eu moçoa do commercio, i.
rua Candelária n. 73. (477'i E) M

A 
LUGA-SK o i° andar da rui General
Câmara n, 162; trata-so na loja do

mesmo. (.tjfio E) J

A LUGA-SE uma hoa saia dc frente, cm
-uAcisii de familia, independente, a meços
do Cütmuçfcto; na rua de S. Pedro «. 168,
--« andaf, C45ÍÍ Ej T

ALUGA-SE o :" andar do predio á ave--CXntda Gomes Freire 11, iou; aa chaves nnarmazém da esquina da rua do Rezende, etrala-sc á rua do Hospicio 06. armazém.
(4757 E) J

A I.l CAXI-SE, a senhores de tratamento,Xa.em casa -de uai casal sem creança3, con-fonavcis aposentos, com luz electriça o tc-lephone; á rua Frei Caneca n. ji, sobrado,
próximo a praça da Republica . (47S»E)J

A LUGA-SE. 3 33$. 45$ e 55$, uma e.v-
-excellente sala com j sacadas, c dois bonscommodos; na rua V. Itauna .3, subrado.

(1510 E) J

A LUGA-SE o predio n. a8 da rua Thco-xXtonio Regadas (Lapa); a chave está uo
Grande Hotol; trata-se á avenida Rio Branco
38 a» andar; aluguel -*oo$. (446- F) S

A LUGA-SE eni casa de família estrangei-
-.çLra, confortável quarto com ou sem mo-
bllía, muito ar, lur. electriça. banheiro: na
rua do Rezende 161. (3433 F) R

ALUG.VSK 
em casa de familia. uma ma-

gnifíca sala dc frente com quatro ja-
nellas, a rapazes decentes; na rua Taylor

i n. J, Lapa. (470a F) J

A LUGAM-SE. por .-*S. 50.? o 6uS. quar--Tl-tos mobilado»; avenida Kio Branco n. m,
-° andar. U-;t>7 K) S

GÃTTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GMfEi*

A 
LUGA-SI. um commodo. cnm pensão,
pan moços solteiros; avenida Pas-

sos ul. 14765 E) R

ALUGAM-SE por 170$ oj prédios novo»
para familia de tratamento; na rua Real

Grandeza ns. 326 c 328, tendo sete quar-tos, duas 'alas, fogão a paz, electricidade,
ele.; as chaves por favor no n. 330 c
tratü-ic na rua Généràl Polydoro w, 2^2,
«om Campos, Silva & C, (5431 G) J

ALUGA-SE 
um quarto de frente, cm casa

de familia, para pessoa só ou casal sem
filhos, com ou sem pensão; na rua Bento
Lisboa n. 176. (4160 G) R

ALUGA-SE 
um bello commodo, completa-

mente independente c com todas as
rf*,\m**-i A.l wli A..t-. .-..'í .1^ í *.. 1 *,_-.. n -
_---_)ii_im. ii-ucpciiucme c com todas as
commodidadcs; rua do Cattete 8-, esquina

(44/4 G) SGuaratyba.

ALUGA-SE 
na rua General Polydoro

n. 20, avenida, uma casa; as chavesestão na mesma c para tratar na rua daPassagem 11. 38. {r.3s G) R

ALUGA-SE 
uma casa por uo}, com dois

quartos, duas salas e grande área; narua Bento Lisboa 11. 8q. Cattete.
(4177 G) R

AV, VSk ° prcilio d-1 rua Büàrdtie »9.Macedo a. 18. coniplelrunentc limpo,cora gaz n eicclricidade; lrala-sa na ruai.Machado de Assis n. ?, onde estão os cha-f
__i  (-W3 G) »

¦"-"**- ^H-.|-^

AT.UGA-SE um quarto de írente, a mo*-ílço.i solteiros; na rua do Caticto n. 275,canto da rua Dois do 'Dezembro.

(4378 G) R-
A LUGAM-SE baralo, bons conimodoj ei

jCVcasmlias; ua rua General Sevcriano, 74,-l ralar com o encarregado sr. Eltzeu.
ALUGAM-SE m' lojas da JÍ^Í^tÂ^.1-de Santa Clirislína n. 78. próprias para,,pequena família; a entrada ú pela rtníHcniamin Constant (escadinhas); as chawsestao no numero acima o trata-sa na tra-vossa Dias da Costa n. 10, das 7 da manlifias 4 lioras da tarde.  (3584 G )J1
A LUGA-SE, por 450$. o predio a ruo-—liumayta 161; chaves no mesmo; trst.Jse na_ Companliia de Administração Garan-tida, n rua da Quitanda 68. (1936 G) S
A LUGAM-SE a .-;$ e 30$, doi» bons'-rj-quarlos independentes, com luz electri-ca e tclcplione, cm casa do familia. B*sperto dor. banhos dc mar o bonde & port*.ledrr- Américo 80 (Cattete). (4838 G) „Í<
' ' "Ti.V-sií tini palncctc, constrn^i-.- >.')-ji i'"in todos os me»,' - "..'lemos, para grani•¦• > -lo i-ratnniénto; na vut»\ uJii.íi(.urio's da l';itriu 143

(J 4550) 0),
A LUGA-SE á cata d~a rua Migüêi Fer-'xa-nandes n. 57, com rtnas salas, do!»!

quarlos espaçosos, co-iniia. banheiro, gradilna frente, electricidade, etc.; trata-se ne.n. 59. Mcycr. Preço, 81$. (4608G) B
ALUGA-SE o predio n. IX da rua Ge--1-nçra .Polydoro n. 55, llotqfogo, tem'e-eclricidadc. (4645 G) R
A LUGA-SE em casa de familia franceza,

;fi-ura magnífico aposento mobilado, com,toilo o conforto moderno, incluindo pen-sao dc .primeira ordem, a casal 011 cava..lheiro de distineção; na run D. Luiza «sil
(.I07S G) I

.LUGA-SE o chalct n. 11 da rua da'-Assinnpçao n. 40, tendo tres saletas.mm quarlo e duas salas, chuveiro e tudo
U700 G) Jo mais necessário.

A LUGA-SE o pavimento terreo do pre-xxdio da rua Benjamin Conslant n. na:..-is__cliavcs eslão 110 n, 108, (4703 G) J
A LUGA-SK por 220$ a confnríaveT caía

fida rua Paulino Fernandes 11. 3, co*duns , salas, cinco quartos, banlitlr», luzelectriça; as chave; na rua Voluntários „„Pátria 11. 132. Trala-se na rua da AUfandega n. 7. (.|„34 fl) J'
A LUGA-SE uma cosa 4 rua Cardoso Ju-J-Xinor 11. 274, Laranjeiras, com dois quarJtos, duas salas, cozinha, quintal, etc, norOsS; trata-se 110 n. 13. (4620 G) K

A2,^if ' P.e-? <-- famiKa, uma es--íXpIendida sala de frente, com quatro sa-«adas. ricamente mobilada, n um casal oucavalheiro dc tratamento. 'JVonhone ba-nhos etc; na rua Bento Lisboa n. .5.
(459- G) K

A LUGAM-SE uma sala de frente c uniXi-auarto, independentes e com fuz ele-ctrica cm casa -de família respeitável; „rua Marechal Hermes n. 42 Botafogo!
(47ÍS G) J

ALUGA-SE 
uma esp endida casa com to.das as commodidades. oara família Aitratamento, com gaz. electricidade e po-Edhabitavel, á rua Euphrasia Corrêa na»(antiga Marquea dos Santos, (4J38G) í

A LUGA-SK nor 120$. a boa casa it^i-lravessa .Oliveira 27 com i quartos, ísalas e mais -dependências, illuminada 0/ejcctricularlc; traiar. rua Volunlarlos 234:B°tof°8Q. (i6pt G) jj
ALUGA-SE nm bom quarto em--^ioiisa do família, para nm rapaíjcom pensão; na rna Andrade Vevtenco 32, tel. O. 5101. (1Í4615)<3

r.m, COPACABANA,
IPANEMA EIEBLÜ

Al/UGA-SE a boa e hyglenicu•-^-casa assobradada da rua N. S«do Copacabana 1089, para fami.lia de tratamento. Trata-so & ruado Ouvidor 102, com o sr. DuiirtdFelix. 0
*"•*" —¦ 1

ALUGA-SE em Copacabana, um bonV
predio muito perto da avenida Allantí.

ca, em centro de terreno, com cinco quar*tos. duas salas, gabinete, etc; trata-se r._
rua Marinha -. 84. (1961H) *

A LUGA-SE.por 8;$ uma boa cnsa, te:n^..grande quintal; na rua Bento Lisboan. 89. l.attcte. . <4,75 (*) R
ALboA-*>b a boa casa da rua Paulino^4.1'ernandcs 11. 60, cora seis quartos, duassala-, eo-- e mais eonunadidades instada-ção electriça o gaz, grande quintal. Alu-guel ]?-..$; trala-se na r^a da Passagem-• --• (131a G) B

ALUGA-SR por 100$ boa casa «om diiisj
sahs, tres quartos, gaz, electricidade s

todas as dependências, i rua Pereira Pas-
sob n. 38. Copacabana. InforniaçGês Sr
avenida Atlântica 762. (3445 H) R3

—1

ALUGA-SE 
o predio n. (2 & rua Eíçrí;

jiiiha; 4 quartos. 2 salas, etc; clectricn
dade. foffílo a fu», etc; as chaves, ponobséquio, i rua Egrcjinha n, 28. armszcins
trata-se á rua da Alfandejta n. 30. .-" anrH

<3353 H) 9.

A T-UGA-SE a boa e hygieuicnj
•^*-casa assobradada da
do Copacabana 1080,
lia de tratamento. Tra
do Ouvidor 162, eom o ¦#•. Du:;!'te'
Feli*. «

•O ll.y^.lM.H lt
da nm X. 93
), parft íaniri
.fttfl-Sn X rua

ILEGÍVEL
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HYGIENICAL'
_§_

ALUGA-SE 
c»r ...o» a oa-» da avenida

Atlantic* n.' 8loj tratg.se; i» rua da
Alfândega n. 1», Peixoto Sr G. (3n8jH) J

duts boa» casai, na rua
136 e 148-, tra-

uo, Copacabana.
(*_-* H) J

ALUGAM-SE 
__. -—. „

Gulm-rie. Caipora ta. ia- e 148*, tra-
13-sc na mesma rua

Purificador e per fumador do ambiente,
INSECYICIDA, aníisepiico, deslnfootanie, _/_»»-

truidor do mau cheiro
(METHODO ESPECIAL PRIVILEGIADO)

N, fi, _ Pcde-se attenção aos Srs. Directores dc
Saude*Publica, Inspectores Escolares, Prefeitos Mu-
nicipaes e todas as autoridades hygienicas brasileiras,
para o Apparelho Hygienical e os seus produetos.

Soe. Hyg"esiical, S. Paulo, Rua
YpSranga, 20

ta ta Uruguayana n. 10, sobrado
l-__io cie Janeiro

TELEPHONE N. 5575, CENTRAL

!0 "HYGIENICAL" é precioso em todas as ha-
bilfeções. E' necessário em quartos de doentes, cm
aposentos de hotel, nos "fumoirs", nas cozinhas e
nos "elosets", E' indispensável em todos os arma-
zens, lojas, repartições publicas, salas de espera, bon-
des ,cstràdá_ dc ferro, vapores .restaurantes, cafés,
ç.ncmatogntyhos, theatros, egrejas, quartéis, officinas,
hospitaes, collegios, escolas c logares dc reunião de
qualquer espécie

Approvado pela Directoria Geral do Serviço Sa-
nitario do Estado de S. Paulo. — Em uso na Facul-
dade dc Medicina, Hospital de Isolamento, Santa Casa
da Misericórdia, Instituto Serumtherapico Butantan,
Automóvel Club, Instituto Disciplinar, Hospital dos
Alienados Juquery, etc, etc.

Em uso da Directoria Geral de
Saude Publica, Hospital Central do
Exercito, Collegio Militar, Hospicio
dos Alienados, Escola Polytechnica,
Matriz da Gloria, Matriz do Espirito
Santo, Pare Royal, Hotel Moderno
Confeitaria Colombo, Corpo de Bom-
beiros, Club dos Tenentes, Cinema
íris, Cinema Cdeon, Escola de Bellas
Artes, Hospital dos Lázaros, Mater-
nidade do Rio de Janeiro, Collegio da
Immaculada Conceição, Gymnasio
Anglo-Brasileiro, Igreja do Santis-
simo Sacramento da Candelária, Col-
legio Paula Freitas, Aldridge Col-
lege, Collegio Raggio, Instituto La-
Fayette, Hotel Tijuca, Câmara Mu-
nicipal, Inspectoria de Hygiene e
Saude Publica do Estado do Rio de
Janeiro (Nictheroy) etc, etc, etc.

casa da rua tpohemà; 57.~o 
no n.

(3145 -I)
ALUGA-SE 

 -
Copacabana; ai chaves est.o na n. f>

ALUGAM-SE 
09 predios. da praça Fer-

rcira Vianna ns. 70 e 76 (Ipanema) tem
seis quartos c todo o conforto necessário.
Trata-Sfl na pliarmacia. (*3<>i H) B

da rua N. S. de
__ n. 1016, com jardim ria

frente*quintal; tem duas salas, dois quar-
tos W;.C, banheira esmaltada 'e dispensa;
illuminada a luz clectrica; as chaves, por
favor, no n. 1013. casa IV. e trata-se na

'run dò Mercado 51, Companhia ltacolomy;
aluguel 162$. Q8i. H> 

*

ALUGA-SE 
a casa

Copacabana

ALUGAM-SE 
no Leme,

ni
somente a fa*

.milias eppcoihidas. as excellentcs casas
da avenida Margarida, á rua Salvador Cor-
rea n. 6a. C .1 -I) J

A 
I.UGA-SE a magnífica caía da rua
Paula Freiras n. 95. tendo quatro bons

quartos, duas (..andes salas, esplendida co-
zinha com fogão a gaz o a lenha, des-
•pensa, banheiro, quarto para creados com
pralliiihciro, grande quintal, com tanque para
plavnr, muita agua, tuz cni-ta. Aluguel.
27o$ooo. Chavei na rua Barata Ribeiro
(1. 253. Copacabana. (•'714 ") J

4 ladeira do Le-
salas»

*i —_ - .
XX-iç n. u, em Botafogo, duas
Itlois (quartos c mais dependências, para

(4650 II) -

iLUGA-SE uma casa.
me- k

familias; as cliaves no 8.

p. LUGA-9E n bon o liygienlcn
p-fiicasn assobraotin dn rua N. S. <le
«lo Copacabana 1089, para fami-
lia de tratamento. Trata-so na rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

INSTITUTO DE
PH YSIOTH ERAPIA

gé pregos
Massagens, _$ <>.f°°0

iáiE, PRAIA FORMOSA

\ 'LUGA-SE nova casa com dois quartos,
__e duas salas, tendo bom quintal; na rua
Farilése; .14, morro do Pinto; trata-se na
rua da Alfândega n. 161. _ (42S3 1) b

A LUGAM-SE boas salas e miartos, de
-Ci.-. a 70$; na rua João Alvos 22.

(1311 R)

ALUGA-SE 
o grande armazém da rua

Visconde dí Itauna ns. 32 o 3-C tra*
ta-se 110 "Fluminense Hotel". (w

M LUGA-SE uma boa loia com 3 portas
_"_c perfeiiaiiicnte montada: Visconde Sa-
DUCallV i/Ã- H-to I)_S

GAM-SE, em casa de familia, «ma
Xi-cspaçosa e ->. ... t . _<'--i .- '.o, a
rua Dr. Carmo Nello ll'. 3uf>. peno tia ave-
nida Salvador de Sá. L__3_-Í-_-!

por 95$ ti casa da rua. da
265; lrata-se na rua da

, Peixoto & C. (308.1D J
ALUGAS 

E
Gamboa 11,

Míaildega n.

sobrado n. zSs
da rua Visconde 

"de 
Ilauna; trata-se na

rua da Alfândega 11. 12, Peixoto & C.
(39S7 D .

A 
l.UGA-SE por 150$
da

ALUGA-SE.com dois quartos.
por

quintal;
11 ho 11.

preço barato, bou ousa
duas salas e bom

informa--.: na rua Cardoso Man-
*, escriptorio; Praia Formosa.

(4250 I) J

Estabelecimento moderno e unlc.» no Brasil para trata-
meuto garantido Ue quasi ...das as n»"1»»^ «*'onlcas

e agudas SEM MEDICAM'¦r.rOS,lllIEitNOS
Arrhritismo e suas manifesta* fH/bGllEt

ções (rheumatismo, eezemas, seia- 
tica. gotta, arêas do Figado e
Rins) Inflammação. dos Rins (ne-
phritcs) Obesidade, Diabetes, Im-

• paJudismo, Anemia, Lymphatismo,
Arteriosclcrose, Grypye, Constipa-
ções, Moléstias do systema ner-
voso (Neurastenia, esgotamento,
Hystcrisino, falta de memória,
indolência, etc.). Perturbações da
menstruação, Àstluna e bronchi-
tes rebeldes, Enxaquecas, Dyspe-
psia, Dores gástricas, Prisão de
ventre, Rheumatismo e todas às
moléstias do listomago, dos In-
testinos, do Figado, do Sangue ji-. — 

-——
e muitas outras são efficazmente i A's assignaturas têm desconto de 10,

curadas pelos ao jfe 30 por cento..

Banhos de luz — Duchas — Bnnhos de Vapor—Mnssaeens
— Gymiiasticas —¦ Banhos mediclnaes : Sttlfurosos —¦

Carbogazòsos — de O.vycenio—«le Iodo — de Amido, etc.
Procurae sempre evitar os remédios internos que guando mal re*

ceitados arruinam vosso organismo* Curae-vos pelos meios physicos que
em qualquer moléstia só produzem resultados benéficos. Os Banhos Me-
dicinaes podem ser tomados em casa. Vendem-se Banheiras e appare-
lhos para Banhos de tuz e de Vapor e enviam-se Bannos para o in-
terior. Qualquer pessoa pôde se tratar no Instituto gastando apenas
?8oo oor dia.

Avenida Gomes Freire, 99

Baqhos de Luz
Banhos de Vapor . .
Duchas, 2$ooo a . .
Banhos Sulfurosos . ,
Banhos Carbogazozos
Banhos dc Iodo . 

'.

Banhos llclon . . .
Banhos de Oxygenio. ,
Banhos Quentes . . •
E outros de 2$o°o a

6$5°°
4$ooo
3Ç000
3$ooo
4$ooo
4$ooo
.-..ooo*5$500

i$5oo
5?ooo

Tclepliono 1202-Ccntral—UIO DE JANE1KO
man-Enviam-se cratis um Livro co in explicações, photographias, ele,

dando-nos 200 réis em sello.

Consultas diariamente das 9 ás 11 c das 4 ás 6 horas. Director me-
dico — DR. ANNIBAL VARGES.

ALUCA-SE 
a casa da rua Conselheiro

Sampaio Vianna n. 25. com 3 nuartos. 2
salas o p.rãrulc quintal; Rio Comprido; trata-
sj á rua Municipal 34. C1541 J) J

A 
LUGA-SK um chalet completamente in-
dependeute, por 50$; 264, rua ltapirú •

(4561 J) J

ALUGA-SE|.ru' n.
horas.

o sobrado novo da rua*'Ita-
I30-A, oberto das 10 ás 2

(4591 J) R

ALUGA-SE 
tuna ca-iinlia com dois quar-

tos, duas salas, cozinha c muita largue-
za; na rua Nova dc S. (Leopoldo n, 68,
ca-sa i; as chaves na casa .1 c trata-se na
rua Barão dc l'etropo!Í3 n. 197. (461SJ). B

Aluga.se 
por 71$

diçúes h y sie nicas,
uma casa em con-

com dois quartos,¦duas palas, cozinha, pia, tanque, quintal,
etc; in forma-se na rua ltapirú' n. *go, ar-
mazem c trata-se na mesma rua n. 273.

(4.13S d _

ALUGA-SE 
um superior armazém novo,

superior ponto para qualquer negocio ou
deposito; na rua Senhor tle Mtittosinlio»
n. 145; trata-se na avenida Kio Branco
n. 45. cora Duarte; cbaves na ma Frei
Caneca 418. (4011 J) B

ALUGA.SE 
a casa á rua Atilia n. 7. P"?

pequena familia, limpa ;a chave esta
na rua Oreste 11 40. proiima ú rua de Santo
Christo. (4773 J) R

"SÜL AMEBICA"
SECÇÃO- OB. 1*_*_P1.I1_J>AD__

Rua do Ouvidor 80
ALUGAM-8E

0« segiiintoa predios:
(As chaves nos mesmos* ou conforme

indicação dos respectivos cartazes),
S. CHRISTOVÃO - Rua de S. Ja*

nuario n. Sa, com 4 quartos, 1 salas,
quintal» etc, luz' electrica. Aluguel, 1-0$.

NICTHEROY — Rua Vi-coiidc, de Mo-
raes 42, com 4. quartos, 2 salas, copa, des-
Pensa, etc, grande quintal e Iui electri*
ca. Aluguel i_o$ooo (tambem sa vende
este nredio)..

BOTAFOGO — Rua Conde
com 3 quartos, «alas,

Alt

de Irajá,
etc-, tem lüi

üctrica. Aluguel 135(000.
S. CHRISTOVÃO — Rua General José

Christino, 44, com 5 quartos, 3 salas, etc.,
luz electrica, porüo habitavcl e grande
chácara, Aluguel 370Ç000.

S. CHRISTOVÃO — Rua Costa Gui*
moraes 22, casa 3, com a quartos, 2 salas,
etc. Aluguel ss$ooo.

ALTO DA HOA, VISTA — Travess»
da Bo» Vista n. so, com 4 quarto»; 2 «a*
bs, luz clectrica, etc. Aluguel _5u$ocpo.

LARANJEIRAS — Rua das Laranjeiras
n. 453, com masmificaa accommodações
para íamilia de tratamento, quintal, etc.,
as chaves na mesma nu n. 410. Aluguel
3oo$ooo.

GLORIA — Rua Senador Cândido Men*
des 18. casa 5. com 2 quartos. 2 salas, lu*
clectrica etc,. Aluguel i2o$ooo.

MATTOSO — Rua Campo Alegre, 89,
com magníficas accommodações para fami-
lia de tratamento, porão habitavel, lur
clectrica, grande quintal, eto. Aluguel
5on$ooo.

VILLA ISABEL - Rua D. Maria Ro-
mana n. 17, casa 9. com 2 quartos, a sa-
las. Ilu clectrica, etc Aluguel 8o$ooo.

BOTAFOGO — Travessa Honorina 28.
casa 5, com 2 quartos, 2 salas, luz ele-
ctrica, etc. Aluguel ioo$ooo.

ALUGA-SE 
o predio a rua Pinto Cuc.

des n. 72, Muda da Tüuca; 3 Brandes
quartos, duas salas, despensa. banheiro,.etc,
chaves quitanda da esquina. (4180 K) J

140S;
. Alda

tres quartos e duas salas.
ALUGA-SE, 

Dor 140S, o pr
Caribaldi 56 (Muda da TUu"'. com

nvlio á rua
jucá), com
(4707 K) J

A LUGA-SE a casa da travessa do Cruz
__.8 (Haddock Lobo), inteiramente reno-
vada; chaves no n. 10; trata-se á avenida
Central 108. (4811 K) B

ALUGAM-SE 
na Villa Flor, a travessa

Salvador n. 164, duas casas 20 e 21,
com duas salas, sendo a do visitas inde*
pendente, dois quarto?, copa, banheiro e
\V. C. dentro da casa. Trcço ii_». Bonde
de cem róis; informações com o encarre-
gado da Villa^ (472Q K) J

ALUGA-SE 
a casa nova, assobradada, cora

quatro quartos, banheiro, luz clectrica,
jardim o entrada ao lado. no proloiigainen*
to da rua Mariz o Barros Si7, «"> «a rua

,UGA-SE a casa. sita á rua de S. Luiz
3 (E. do Si); as chaves estão no

cstabttlo o trata-so na rua da Alfândega
11. 43, a" andar, sala +. (-1373 J) »

An.

. 20$, 25$, 30?
na rua liomfim n. 98, tem mui*

tpi agua c muito terreno. (4580 J) B

A LUGAM-SE quartos
-íi-c 35$;

ALUGA-SE 
cra casa do familia um bom

quarto independente, para casal; na rua
Dr. Carmo Nctto n. 312, não tem escripto.

(4443 J) J

boa
ALUGA-SE, 

por preço barato,
cora tres quartos, duas ,_ln

müi-tal; informa-se ua rua Lan
nlio 11. 7, cscriplorio; Traia Formosa.

(42*0 I) .1

A 
I.UGA-SE
ila Gamboa

pratulc armazém da rua
. 1.17, por ,-reÇo baixo.

Chaves no sobrado c tralar na rua ds Sãu
-'___-________ .(,a__.___-

VI.UGA-SE 
o predio assobradado da rira

Visconde do Ilauna 11 ..1C9. com nm.-
rpftis commodidadc9 para. famiiia, bem ven-
tiu-tda, installação eleclrica c tle gaz, . ten-
do trcpi quarlos. duas salas, copa, cozinha,
etc, com porão espaçoso; lrata-se na rua
do lli)-'|iici,i n, 91, sob.; as chaves no
419, SI.RRARIA S. JUSE' da rtipi Vis-
conda da Itauna. (443? ti R

Al.UGA-SIC 
per 120$ o pavimento asso-

bradado da rua Coront* Pedro Alves
n. 375, ao I.ipIo da avenida do Mangue,
Bcis commodos grandes e quintal; trata-se
nn rua da Misericórdia 11. 24. (4137!) R

Grande Hole! dc lo Rotisserie Sportsman — Rua S. B.ttío n. 16.

S. Paulo, 9 de Miaio dc iqtó.
Convencidos dos graves inconvenientes que para

um restaurante de luxo acarretam os insectos cra ge-
ral, e com especialidade ias moscas, a Directoria.. da
l.otisseric Sportsman sempre sc tem preoecupado cm
achar os meios melhores pana a sua destruição.

Usamos para este fim diversos preparados, mas os
resultados obtidos íoram praticamente quasi nullos,
de modo que chegamos quasi a desanimar. Em boa
hora porém, tivemos a felicidade dc experimentar o
apparelho "Hygienical" com seu liquido insccticidia,
e é com o máximo prazer qne podemos declarar ter
obtido mil resultado completo e rápido, ao ponto de
estarmos hoje completamente isentos, em nossa am-
pia e modern-a cozinha e mais dependências, de mos-
eas, baratas e formigas. Attcstamos isto para a ver-
d.ade, com toda consciência. — P. DUCHEN & CA

Instif.no Senimteraplco — Butantan — Gabinete do Director.

Butantan, 16 dc Maio de 1916.
Illm." Sr. — Communico.-lhc que o apparelho"Hygienical", deu excellentcs resultados na destrui-

çâo das moscas nos laboratórios deste Instituto. O
liquido que acompanha o referido apparelho é um cx-
Cellcnte insecticida. Acredito, pois, que a sua vulgari-
>.ação virá prestar um cxcellente serviço á hygiene
publica. — Dr. VITAL BRASIL, Director.

Servl.o Saniuiiio — Directoria Geral.

S. Paulo, 8 de Junho dc 1916.
Illm.0 Sr. — Cumpre-me communicar que o pre-

parado "Hygienical" _ de insuperável resultado na
extineção dc insectos, conformc tive ocqasião dc veri-
ficar — Dr. JOSE' AUGUSTO ARANTES, Chefe do
serviço de extineção de moscas c mosquitos. ..

Instituto Disciplinar _. s. Paulo.

S. Paulo, 7 de Junho dc l9x6.
Attesto que neste Ins1'lul° foi experimentado o

msecticida "Hygienical", na extineção dc moscas e
baratas, c que os resultados obtidos fonam verdadei-
ramente satisfectorios Como medida de caracter sa
nitario ,de toda a convenienc'a scn'1 sua divnlg'ação.—

A LUGA-SE por iu$ a cpisa ti. 3o da
-•Vriia de SanfAniia; chaves, por favor no
lt. 32. Tralar na rua da Quitanda ti. 62.

(43S11 D R

u...Ui__.-cS.Al.lí.'
E HIO GPPR?-

A LUGÃM-SE, por 13*? mensaes. cada
_-C___-um, os prédios r.s-.obrada.los, da .rua
llr. Campos da Pa. ns. i" c 121. Rio
Comprido; as chaves lipj arma.em dil cs-
quina. (*..i(i6 J) S

A LUGA-SE o predio á rua Colinu 12,
jtjLlCstacio dc tiú, cum .1 quartos e 2 salas.

(14ÜJ I) S '

rua ltar.tn uc
:tlo dns bondeSi

com cinco quartos, porão, duas snlas, jar-
¦dit.i c quintal, por 160$; lrata-se na rua
Sainraipi Vianna n. Co. casa VI'. (27.1.J)S

AI.UGA.Siv 
o prr.lio da rua Padre Mi-

Ruelino n. i_; as cliaves cstüo no ai;
trala-se nn rua Primeiro de -Março n. 91.
sobrado. Aluguel, loojooo. (5490 J) .'

,4 LUGÀ-I-SE os maunificos predio. da
X\:m Uarão tle Petropolis ns. no 156 e
11111 da travessa, pcrtihhos do pppnlo dos
iioiidcs da Estrella, onde te acham as
chaves e mais o 92 da rua da Paz; chaves
110 S.| da mesma rua. c tratam-se na rua do
Koir.rio 11. 10.. (n-l" J) h

ALUGA-SE 
o predio pia

Itapagipc ti. 190, ponto

,4 LUGAM-SE boas casinhas _SE0.rad_das,
XXpintadas e forradas tle novo. bondes de
100 ré... próprias para f.imilia rcRÚlarj _no
rupi l'rci Caneca 252; trata-se na avenida
Salvador dc Sá n... (4272 J) "

^ARDO DE SOUZA. Director.
Attesto que a substancm denominada "Hygieni-

cal", usada cm apparclhos c'c P-Spersocs para matar
moscas, mosquitos c outros insectos damnosos, dá cx-
ccllente resultado c tcnho-a usado cm minha qasa ha
alguns mezes, c sempre com cx't0 completo. Porisso,
não tenho duvida em aconsc*'iar ° uso doméstico do

Hygienical" na luta neccssar'a C011tra taes insectos,
que repesentam um seguro vehiculo dc innumcras mo-
lestias, c tão perigosos são cm contaminar nossos ali-
mentos.

Hospital do Isolamento de S. Paulo.

Certifico que tenho usado no Hospital de Isola-
mento o "Hygienical", como desinfectiante e insecti-
cida, colhendo muito bom resultado. — Dr. VICTOR
GODINHO, Director.

Santa Casa da Misericórdia — S. Paulo.

S. Paulo, 8 de Junho de 1916.
O Hospital da Santa Casa da Misericórdia de

S.Paulo está usando o apparelho "Hygienical"
com o especial liquido insecticida; aclyrimos o resulta-'do satisfatório.

Os Srs. commerciantes devem ter o mn-itr.o intere-.e rrn usar o "!Iy_ienical"
como poderoso destruidor dc insectos (mosca*-, baratas, traças, percevejos etc.i., de-
•odorrppite c dc«p.ifectantc e substituto dc todos os antisepticos .* ingredientes in-
(ecticidas. e águas e loções para banhos e hygiene da toilette.

Devem, portanto, sempre ter em deposito os produetos "Hygienical"' para o
-ontorto de seus c!i.nte_ e freguezes e prosperitiode de seus negócios ,no esc-j-
Tulo de bem _erv-l*o_t. .... , „„

Toda i pessoa elegante deve ter em seu neces r-:o dc toilctlc o preparado "Hy*

tietifc.il" para a hygiene da cutis > ban lio quotidiano, pois sabstituc as loções e
1'es. Ji pelo seu aroma delicioso e suavo. como pelo teu poder iütiscptico s d.-,o.'*"ntf.

T-ta o aromt d» flore» freteu.

,t LUCA-SE 11 boa casa da travessa San-
J*:_tiis Rodrigues 11. 2-1, eom sala dc v.si-
ta. sala de jantar, quatro quarlos, saleta,
despensa, co.inha. bom jardim, tanque, lia-
nliciro, para banho ili! immersio, lus c!c*
ctrica c piz, por 1 .*-'.. alieno .'.as 9 torna
alé ás 4 lioras. Estacio dc Sá. (.4j 17 J) S

Visite Y. Ex. as
MíS EPCiB ÍS

q\w notará g_?a___d©s redu-
çõ®s nes preces snarcados

Grande sortimento de
C:\BEillRASi- GABARDS-

nus, TAFFETA'S
muitos outros tecidos

do novidade

MAS^TEAUX ori 8 rQ
COBERTORES-

CREANÇAS

ia

ALUGA-SE 
barato,

da
mata dcj>endencias»
inações á rua Ur.

pintada c forra.
, Irei tiitartos e

Branda quintal! infor-
Pessoa tle llarros, .14-

C..M J) S

.1 I.UGA-SI*. ..
i"Vta á r.ia T)r. Costa l-'er.-.:/. n.

¦çonforiavcl casa nova. st-
ti*. Uio

eoniprido. lem duas salas, dois quartos,
despensa, cozinha, illuiiiina'.a. electrica,
quintal e jardim. (5433 )> '*-

A MJGA-SE esplendida cira assobradada,
_Ã.;por 130$, á rua Hr. Muitos Rodrigues
n. ií; chaves na venda da esquina IK10
Comprido). (4ie-i J) J-

A I.ÜGAM-SR os seguintes predios : um
__-iasniíico predio com bastantes accom-
modaeõe9 liara íamilia ou pcns3oi r.a nu
Leite I.cal 11. pi (Laranjeiras); ttm duo,
á rua de S. Pedro 11. ..06, próprio pura
negocio; dois magníficos predios na rua dc
S. Januário, próprios para famílias ns. r«
(. 74; um dito próprio para negocio, na
rua Coronel feiro Alves n. 2611 um ma-
g:ii;'ico sobrado na rua ile Catumby u. 3:,
cspiuípip! da rua João Ventura; um maçiii-
fico nrmtizom tendo •comniodos pnra familia,
na ma Visconde de Ilauna n. S7; 11:11
mamiifico saítrado com bom quintal, no
Ilcii.evard Vinte-e Uito :le Setembro 354
(Villa Isabel); uni bom armazém, na rua
1-i-ci Caneca n. 58; uma casa para peque-
na íamilia, na rua l'r. Siiv.i Pinto .11. 31;
11:11a dita ua -rua D, Iwnilia Guiuiarães
ti. -6 (Catuniby); duas dilas para peque-
nas familias, na rua Ti-, Nabuco de 1 rei tas
us. 140 e 15:; uma dila na avenida 13 de
Dezembro n. 34 (Mattoso); uma piita, á
praia de S. Christovão 11. .10: unia dita,
nu rua Assis Carneiro n. 3iS_*; uma dila,
própria para hcbooíp\ na rua Oi. Ciari-
mundo de Mello n. 37 (Piedade); uma
t-rquena cara na ladcifra nlo Nlorro da
Saudc n. <>. avenida casa V* c trata-se na
rua da Quitanda n. 8r,_ Companhia de
Seguros União dos Proprietários".

(|330 J)

E

e©_<n grâ2-ia©s
sfack
^rins e

Grandes exposições de
ROUPAS BRANCAS

para senhoran, mocinhas o
creanças

Barão do Amazonas;
onde estão as* chaves.

trata-so no n. 514.
(473a 10 J

1 nCV HH|uflPlff
MB^———ko i_rr~*i'-' - mmmmmwmmm—— ¦ i >mttÊoc-mm_ia mm «mi

Façam uma visiía e ve-
rifíâu

ALUGA-SE 
uma casa. pcaitenn.- „. cm cen-

Iro de grande terreno, na rua General
Roca 118. U488 K) J

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
e vim a m*

A LUCA-SE, por 05S. boa casa. com o pe-
Acas, ares da Tijuca. jardim, quintal, luz
clectrica; _ tua Santa Luiza 61-A casa.3,
Maracanã, villa com 3 casas; chaves no 61.

(4.(p;8 D J

ALUGAM-SE 
casas com 2 nuartos. sala

e cozinha; aluguel 60$ e 66S: próximo
ao largo Estacio dc Sá; rua S. Uirislo-
vão 36. (44Q0 D -

A T_UGAM-SB cnsns na Villn Rosa
UrXià rua Bell» üe S. _oiio 359; as

chaves na quitanda n. 357; trata-
so na rua do Hospicio 91, soo.

(R 4436) li

da rua Dulce
 ....  ... e riarros),

lrata-se á rua Pereira de Sitpicira 59 (P3-
ditria), onde se encontram-as chaves.

(444Ü I.) 1

A LUCA-SE _ 
__ (prolongamento da ma Mariz

ALUCA-SE 
a casa moderna da rua Ç.iu-

marães n. 51, nerto do prado Jockey-
Ciub (bondes dc Cascadura) com 3 bons
quarlos, copa, despensa. banheiro, jardim,
clectricidade. etc.; as «aves estao no n.
4..-I; lrata-se na rua dc b. Christovão n.
Co-; alu,;uol 133$. _____t_J___._

A LUCAM-SE as boas casas da "Villa

_*l.Espcranca": 2 quartos. 2 salas electri.
cidade, etc.. á|rua Leopoldo
raliy.

Anda-
(4403 1.) u

A LUCA-SE, por 80$.
-f_-rua Dr. Garnicr
Jk chavves na casa n.

uma boa casa, a
iq, Jockcy-Club;

I da villa. (44t.lL)U

A LUGA-SE, por 150S, o predio nssohra-
11 _-i.dado da rua Cciiertd Brucc n. tf, eom

2 salas, 4 quartos, porão habitavcl, luz
clectrica. ele; lrata-se r.a rui do Rosário
u. fp|. sobrado. (44.1.* L) a

ALUGA-S1C 
o predio receni-acaliado: para

pctilima familia dc tratamento; a rua
Pereira de Almeida 11. 19. entre Barüo de
Uhá c MaUbsõ. 

(4443 L) J

ALUGA-SE 
a casa de construcção moder-

na. com tres ouartos. duas salas, cozi-
ilha banheira esmaltada, chuveiro luz elo-
ctrica. entrada independente, com boa arca,
lemlo quarto para crc.ido: a rua Tlarao tle
Colecipe n. 08 (Villa Isabel): as chaves no
n. 100 e lrata-se 110 mesmo; preco com-
mado. (42Q1 D lt

* LUCA-SE um bom e novo sobrado; 4
_M ouartos. 2 salas, crande terraço, luz çle-
ctrica c gaz. imitas. íoiíão a c.12 boa ba-
nheira esmaltada, por 130S: rua Darão de
Mesquita 738. (3437 L) K

Fixos

A LUCA-SE. com ou sem contrato, novo
__prciio. com 3 iiartòs. 2 salas, eaz luz
ele.. 2 linhas de bondes; lonar saudável;
riiaD. Romana <Í6. depois do T. Zoológico.

(1273 1.1 S

» LUCA-SE uma casa nova. com contra-
_f\.to. própria nara necocio tendo comiiio-
dns para familia. na rua Visconde de .Ila-
inarnt*. 123 esouiua da trr.vessa Uiuver-
si.lailip; as chaves r.a mesma nua Sa. e traia-
sc r.o largo do Rosário ". iicoucitc.

(42G2 L) J

veracidade do
abaixo annunciam

Cretones paralenet)es em todas as
cores

Ayentaes para crianças desde I$000
Ricos aventaes para senhora desde

2$900
Pannos de cor acolchoados paramesa desde 15$500

Lotes e lotes de cobertores avelluda-
dos desde S$500

Grandes saldos de casacos de lã
desde 5 $800

Manteanx de casemira com finos
bordados

Grandes lotes de motim desde 5$ a
peça

Colossal stock de artigos de cama
e mesa

Variado sortimento de colletes para
senhora, últimos modelos desde

9$50O
Atoalhados brancos e de cores
Cortes de voile xadrez artigo chie

12$000
Cortes de eoliane em seda a 14J400

16$500eI8$000
Vestidos de linho branco e de cores

desde â5$000
Grandes lotes de blusas em mol*mol

para senhora desde 2$800
Flaneilas brancas e de cores

Voile religieuse enfestado em todas as
cores a 2$400 o metro

Ricos modelos em costumes de case»
mira e gabardine a 48$, 56$,

90$, etc.
Cortes de cachemire ingleza para ves»

tidos a 9$600 e 10$400
Variado sortimento em toucas de

seda a 3$, 5$ e 9$000
Vestidinhos e camisolas para bapti-

sados, a 9$, 15$ e 25$000
Casacos de seda preta de 25$000

ALUCA-SE. cm S. Januário 185, t, 2
_r\ou 3 commodos. indcnetidentes, luz ele-
ctrica iardim a roda. a oessoas de bom
tratamento; c casa de familia o uso «
commodos. (.iu. Uj •"¦

____1jJL__/,j-H___.^-D
mm_B ii 1 vy _vt'í_t'¦

A X.TOA-Sl. o prodio da rua -.ora
X_-_.mei.ca 15(PedPOR*ilIio), com

2 snlas, 2 ouartos c mnis doripn»

donnlns, iioríio Imbitíivcl, grnndc
nuintal. As cliaves estão no n. 13.

(,T 3CS4) L

A LUCA-SU uma boa casa pnr 100Ç. na
.Cinta D. Cândida n. 11. no Barro Ver-
molho morro tle S. lloatie. comporão ha.
bitavcl; bons commodo. nara famíba; trata-
sc na praia dc S. Christovão 3*4- _ .

(aSt.t I.) M
.* (LUGA-SE uma casn com quatro quar-

.__.tos e duas salas; na ma Barcellos 11. t,
S. Christovão: ns chavei na rua U'P"
Souza 11. •'-;• Aluguel 81$. (4708 L) M

ar-

e os mais vantajosos

A LUGA-SE par i?n$ um predio moder-
j__no, assobradado, á rua de Smla .\!e-
xendrina n. 3-13. com tres quarlos. mtalro
sala?, barílieiros, cozinha, instnl açõeü clcctn-
ca e n Ra?.. Chaves no n. ilíí. (4I57.1) R

ALUGA-SEpoi cl.1 Pa
As chavea
c trata-ss 1

predií da rua Dr. Cam-
iz Ui rm, p<ir uo? mensaes.
tão no n. 01 da mcsmi rua

rua 1'ardal Maiet 11. 5.
(4165 j) R

ALUCA.SK
1 ensa da rua Padre

guelino n. S3, Catumby. tendo
quartos, duas sala-, tanque, chuveiro
Citte.in quintal. Aluguel mensal So$;

rua Gcr.cral Canabarro n. =4. tao

Mi-
tres

e pe-
trata-

(4389 J) R
se na
-Christovão.

LUCA-SE uma casa com duas salas,
quartos, cozinha, quintal c luz

eleclrica; tia rua Ur. Maia Lacerda n. .10,
casa 1, por 107$. inclusive o consumo da
luz. As caavea estão no n. 6- Trata-se na
mesma rua n. 66 (Estacio da Si).

(4416 J)

Xliiloií

TODOS

m TM yjblmmm
Trawessa e Las»p© ^e Sâ©

Francisco àe ^sã^lm 2

» LUGA-SE uma casinha com sala, c\<
__Ü0, cozinha e aiiinlal; na rua Uella pie
S. João n. 343- 

''reco, 45$. _J.|33«L) 
«

Tl.UG.V-SP, por 92S u ensa 96
"tiidn t'»a •¦>"•"'¦ Vicente, e i>°i' 71(e

n rasa 111 do n. 02 tia mesma ma.

Chaves na íncsi-a vun 111 (pada-
via), o trata-se na Avenida Cen-

trai 128, sobrado. (J 4690) Xj

. T1*C\.SI* por tp;n$ a boa casa da nn
ilConzara Uastos n. 73. com duas sa-
1-.=, ouatro quartos c terreno. Chavei no
71. Trata-se na rua Uruguayana r

_____ :"__/ -tlj:
A LUGA-SI! bom quarlo comjancl
iia rua, c^iu ou rem pensão,
peaucna familia. Mattoso -'-t
cem réii á porta.

Crepon de seda, crepe da China, char-
meuse, tafetás, messalines, setim
Lyberty, gorgorões e chamelots

LAS
Sarjas, tricotines, casemiras, draps,

gabardine e flaneilas
Meias para senhora a 700 rs. o par

Chapéos para senhora e meninos,
os mais modernos

116,
____-
a para

casn da
Bonde .le

(4540 D J

i LUGA-SE um porto com dois quartos,
X_pipiar, salas e mais dependências c pran-
il* quintal. Alupiicl 50$; na rua I>. Can-
dida 11. 39 S. Christovão, Barro Vermelho.

. (4743 D J

A LUGA-SE por Sp'$ a easa nova da rua
j-_l'cdrn I'or,'a n. -, própria para ncqucr.a

Lindissimas fecás de gaolles e |9!u«
as a preços sem competidor

ilsalas
LUCA-SE uma boa casinha

dois quartos, cozinlir
formada dc novo; na rua
trata-_e iu n. -P?. (Kl :

com du
etc., :

Frei Caneca 41
;sma rua.

(461a d

iâUOOGK
7-__3_»_r]R_-_>T-w:

sliiÃ

\ LUGA-SK par 152$, o oredío á rua
/Ü.Aristides I.obo i.td-IV: chavea no n.
134; trata-se na Companhia dc Administra-
c;.u Garantida, á. rua da Ouitanda 68.

(1031 K) S

predio n. Sa da rua San-
s chaves c-i.áo. por favar,

n.) n. ?8'da mesma rua. e trata-se na rua
?nnto Henrique 146; pri-çci 220S. (4369 K)R
Á 

LUGA-SK
ta Sophia;

\ LUGA-SE o predio da Estrada Nova da
__.Tijuca 157, com duas salas, dois quartos,
pratide porão installação eleclrica cozinha,
tanque, banheito. etc.: as chaves na cisa
167 com a sra. d. Albina; aluguel too$.'oo.

<ío-íi K) lí

A 
LUGA-SK por .0$
dida casa da rua de

mcns_C3 a e?pien-
S:inía AJexamln*

:6, com jarplim quintal, arvores
frutiferas, cinco bons dormitórios c todo o
conforto; chaves e tratsr 110 n. nr.

(4S-3 J) 1.

A LUCA-SE o nro-.lio da rua Presidente
irVlIarroso S7; alueuel 110$; as cbaves cs-
tão na venda da esquina da avenida _*». Ba!-
vp ' -r de SS. e trata-se i rua Evaristò tia

ALUGA-SEdes n. 73.
o predio _ rua Pinlo Gue.
Muda da Tüuca-, 3. grandes

quartos duas salas despensa. banheiro, etc;
aluguel 150$; chaves, quitanda da cstiuina.

(10S3 K) J

íamilia dc tratamento, tendo duas sal.
quartos, cozinha, ele., fogão a traz
¦electrica. As chaves ostia cm
ionde Lins Vasconcellos passa

A l*UGA-Sl., r11-" -t"0*». magnífica caça,
X_t_.ii.ya, com 3 uuaríos. 2 saias luz cie-
Ctrica. quintal; av. ii rua (.entrai Dclçado
e Carvalho n, 2-j; trata-se á rua Conde «lc
Paepetidy 44. <,"j.I3 K) J

A LUGA-SE a casa da rua Aristides Lo-
_T.bo n. 1S5. por 140$. As chaves estão
ror favor no n. 1S1 c lrata-se na rua
Uarão de Itapagipc n. 290. (i;uj) 1

i LUGA-SÊ, Por 1 CoS. o prppdio a rua
___.Viilparr.iso --«. Conde de Bomfim, com
duas salas, tres qupprtos. banheiro e tr.ais
deocndeiicias, com Raz ç fkclnciplado; as
chaves c_ão, por especial favor no n. 30,
e trata-se na rua Junqueira Freire 43. „

(4202 ri.) K

(470.1 J) Af tliaiar.

A LUGA-SE um prclio. com inslalb.cão
A-elcctrica, á rua General Roca 120 Ur.n
III)• r*'>p-:p-, p]as Chitas: alURuel *ip«4

trata-se - rua da Cjrioca 16. com__llal_
(4-33 K) J

\ LUGA-SE a fnmilia de trata-
iptihiCHto o prnlio dn mn dn Ltiz
ii. 03, está todo reformado e pin-
tado; parn tratar na Avenida Hio
Branco 141, com o sr. Lopes.

(J 465G) K

ApLUCA 
SE por 2.0$ a easa da rua Ce-

neral Koca n. ns. Fabrica das Chitas.
Tem seia quarto*!, .virão haWtaveli luz cie-
ctrica o vasto terreno na frente. Xão sc
aitina para casa de commodos. (45!3K)J

ALUGA-SE 
uma boa casa. na rua General

Roca U2, casa Ií, 08 chaves estão na
rua Desembargador Izidro 5, padaria.

(4633 K) J

tres
luz

frente o
esqui-

na pro-ima da rua Cabuçu', local bonito
e saudável, aconselhado peies médicos.

(4548 Li J

A LUGA-SE o predio da rua Feliopc Ca-
Amaino Gç>; ns chaves estão no armazém
da es.iiina. B..u'evard 28 de Setembro
(Villa Uai...!), '"3- __ J

"A 
LUGAM-Sli. pôr ÕÕS á rua Uruguay

Aioi, Villa Marina, casas novas, com
tiras salas <it>i- grandes aiiartos. elecin-
cidade e quintal; as chaves r.a mesma villa.
easa VIL (4601 I.) R

A LUGA-SE o sobrado 4 rua Mattoso 34.
Acom 3 quartos. 2 entradas próximo 5

da Bandeira; está aberto; 2on?oonpraça

A LUCA-SE. a rua dos Araujos
X-sxasa n. 2; as chaves no norão
trata-se íi nu .onde de liomfim 117.

I4606 K)

rs.
6.

i LUGA-SE a casa da rua Dr. Silva Pm-
j!'-.!o 11. 30. Villa Isabel: as chaves rst.,0
nr Boulevard 2S dc Setembro n. 345 (pada-
ria)* trata-se na rua Barão oe Mesquita
n. 731. _.*___I--_-

i LUGA-SE, por 2S0S. uma c-ccllcnte
Aca=a para familia tle tratamento, na rua
Flac- ("starto do Riachuelo). com s bons
nuartos dormitórios, sala de visita, sala d(
iantar sala do espera, sala de almoço, quar.
to com banheiro, stander. i-ia tiuentc 1
fria ladrilbado e azulejadi). cozinha ladn-
ltada e azulejada cam boa mesa de marmo-
re esplendido corão habitavel todo ladri-
lhado com tres ouartos nara creados. .ran.
p|e~ salão nara bilhar saleta para ençommar
bom banheiro ladrilhado c azuleiado para
banhos frios, pequeno pimar, (tatlinliciro,
ele.: informa.se e trala-r-o na r.ua_24 <_*
Maio n. aa3. (348* M J

Esiiovâ@$ para noavas
a 6i$9 m$ e ÍOi

. Rrêcos Fixos
BEM MONTADA OFFÍCÍNA

DECOSTURAS

itrgo19-21 c Í3 -
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CORREIO DA MANHÃ ¦*-Dwningo, 13 de Ágosfo de 19W

Precisa comprar MOVEIS?
\ casa que mais vantagem offerece, em preços e qualidades é

_•___. _E\
MobíliarioB de estylo e phantasia, manipulados

a_ melhore- madeiras do paiz. eom?o gosto do mais exigente e ao aleanee de todos
Especialidade em capas para mobílias e stores bordados.

Remettem-se catálogos para o interior
Bua doa Andradas — 27

TEL*_PHON*- 1350 Ni

os ui/nMoa 3 mezes
Aproveitem...! Aproveitem...

é, melhor das oceasiões para boas
compras com grandes economias

de ronpas feitas e sob medida.
Roupas brancas, chapéos e outros

artigos para homens e meninos
A ultima liquidação da OASA RIO

TRTUMPHAL — Ouvidor 56

A 
LUCA-SE, por 130$, a casa n. 18 4
avenida Liberdade, em Dr. Fro.tln;

pôde ser vista e trata-se na rua Chaves
Faria A', 3. Chriatovio. (4657 L) J

ALUCA-SE, 
nor 110$, a casa da rua Ba-

rao de S. Francisco Filho 365. com a
salas, 3 «íuartos, cozinha, banheiro, luz
electrica e quintal; trata-ae na rua do Hos-
picio 134, sobrado. (4653 L) J

A 
LUGA-SL, por 00$, a rua da Liberdaden. 62, uma boa casa, centro de torreno,

tendo bom jardim, quintal e luz electrica,
para pequena familia; es chaves á rua
Emancipação n. 36. (4675 I,) J

ALUGA-SE 
uma caaa, á rua raraguay

n. 48, em frente á estação do Meyer,
com duaa salas, dois «íuartos, cozinha., pe-
queno jardim na frente e grande quintal
noa fundos. Aluguel, 100$ mensaes.

(4S5« M)

A1_UGA-SE uma casa com bom
•A-pomur, logar multo sadio e tem
água encanada, próximo & estação
de Thomaz Coelho, Linha Auxl-
liar; trata-so com T. da Costa,
Engenho do Matto. (R 4437) M

SOBRETÜiDOS, Capas, Capotes,
Cavours.Pelerines e Mack-.orlands
a 20$, 25$, 309, 40« o 50$OOO

'Muitas outras roupas ícttus e
mais artigos, para homens, rapa-
zes o meninos, liquidam-se, com
30, 40 e até 50 o|o menos do seu
justo valor. Ma grande liquidação
final da CASA RIO TRilüMPHAI/
— 56, Rua do Ouvidor, 56.

ALUGA-SE, por 180$, o predio da rua
Lucidio Lago n. 34, Meyer -chaves no

n. 83; trata-se í rua 1° de Marta 4.
(4205 M) S

A LUGA-SE a casa n. 91 da rua
•fiiSouzi. Barros; as chavos com o
sr. Laranjeiras; trata-se á rua do
Hospicio 91, sob. (R 4430) L

ALUGA-SE 
em Frontin, perto do bonde

e trem, boas casinhas, aluguel barato,
Brande quintal; informaçe*. na rua Joio
Vieira n. 35. (4329 M) S

ALUGAM-SE 
ca*.», na Villa Edmundo:

2 quartos, a salas, luz electrica; aluguel
61$; rua José Domingues 113; unia dita
no n. 1-9; aluguel 71$; na estação da Pie-
dade. (439a M) R

ALUGA-SE, por 71$. a casa II da rua
Imperial 271 (Meyer); com 2 quartos,

2 salas, grande quintal o mais necessário;
as chaves estão na casa I; tratar, á rua de
S. Pedro 207, dias uteis. (4800 M) M

TÔNICO CAPINETTE
Maravilhoso preparado para faier nascer cabellos, eliminar a caipa, dar bri.

Ino, conservar a cor natural, desenvoWer a ertaclmento, dando aos cabellos um aro.ma agradam e tornando-os macios e sedoios.
VIDRO 4SOOO

ü VENDA NAS PERFUMARUS E DROGARIAS
HM B. PAULO — OASA LEBRE, BARUEL «fc O., E BOTIOAO

UNIVERSAL

ALUGAM-SE. 
casas, i rua Padre Roms

- ,-*,c 26. antigo; as chaves estão uo 41,
___________ (jooo M) I

NICTHEROY
ALUGA-SE 

boa casa. forrada e pintadade novo, a rua PetropoUa n. 4, com 3quartos, a calas, luz electrica, etc, poria.$; trata-se í rna Conde de Baependy .4.
(419S T) J

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

ALUGA-SE 
magnifico predio, á rua Pe-

reira Nunes, com 2 safas. 4 quartos, des-
fKtnia. copa, oorSo habitavel, fogão a ia-,iintallaçlo electrica. gaz, etc: tratar, eom
o <lr. Mtlciadcs, rua de S. José íoi, 1" and.

<4<579 D J

ALUGA-SE, por 330$, uma boa casa, parafamília de tratamento, na rua Mariz e
Burros 139, estando as chaves no n. 141;
trata-se na rua Conde de Bomfim 481!, ou
Carmo lt. eom o sr. Demrtrio Basilio.

(4697 L) J

ALUCA-SK 
uma casa, com duas sataj,

dei*, quartos, cozinha, 4rea. terreno na
frente, commodos grandes; aluguel 81$; rua
bon.idor Alencar «ÍS. casa III (avenidaS_ Pinto). (3394 L) J

GRAVIDEZ
velas an- I

¦.eróticas. Sào inoffensivas, cominodaa |
1 de effeito seguro. Caixa com as ,valas s$o«o. Pelo Correio mais (600. 1
Depoiitario: pra.a Tiradentes o, <»,
pharmacia Tavares. g

(1504

ALUGA-SE 
o predio da rua do Rocha

39; é perto da estação; as chaves no 41,
onde se trata, ou rua do Cotovello a;; pre-
ço 100$. (44S1 I') S

«iLUGA-SE o predio & rua Palm
«^NPamplona 40; as chaves estão
no mesmo predio; aluguel 150$;
está pintado e reformado de novo;
para tratar, & rua Ouvidor 94.

(3 4508) M

ALUGA-SE 
o ofmazem da rua Porto

Alegre n. 39, esquina da Grão-1'ará
(no Cabutu, Engenho Novo), baratissimo.
com moradia para família <* próprio para
qualquer negocio; tratar, no mesmo.

(439Í M) R

DR. CRISSIUMA F°. Cirurgião da Santa Casa, dispondo
de installaitfe*. apropriadas, trata,

com especialidade, aa doancas da urethra, cexiga, tesucuio-. prosiaia - rna,
utero c ovarioa. Cura radi-al das hérnias, estreitamento da urethra. hydro-
ceies e tumores do ventre. Ope.a$ões em geral. Tons.: rua Rodrigo Silva, 7,. «.1,«,,/„. ^t9 2 js 4 e diariamente, á rua dos Inva-nas terçss, qtriutai _ -_.l,.«....__ »
lidos n, irl, lobra.lo, is io horas

.4 LUGA-SE, por 80$. uma cosa. com a
•.'Vr-iftos, -i salas e mais dependências; aa
chaves r.a rua Possolo u. 66. Aldeia Caiu-
üista. (4674 L) J

ALUGAM-SE quarto, sala. cozinha; en-
-Murada independente; por 40$; a rua Ba-
hia io, Cancella, S. Cliristovão. (aISaL)]

AJUUGÀ-S12. 
por 100$. uma linda casa; 2

quartos, - salas, cozinha, luz electrica
« grande nuiutal; rua dos Artistas 84, Al-
tltU Oa tupi sta, rerto do bonde. (1843 L)S

ALUQAM-SE casas quasi novas<fA.a familias de tratamento, tendo
quatro quartos, optima installação
electrica com tomada de corrente
ein todos os -ompartimontos, ba*
nheiro com anua quente, dois fo*
KÕes, sendo um a eaz, dois W. O.,
bidet, etc. Avenida Pedro Ivo 61;
trata-se na cnsa u. 3, Dá-se um
mcz dc bonificação depois do doze
mezes de residência. (S _____________
ALUGA-SE 

uma casa, na Villa Suns-
Soucl; 3 quartos, 2 salas, quintal; Bon-

lovard -U «le Scienil.ro 318. (946 li) R

AJ(UtíA-SIv 
uma casa pequena ror 50$;

na rua Lopes de Souza n. 14. São
¦Cbrlatovüa. (2984 L) B

A 
LUGA-Sli uma casa por 70$; na rua
Lopes Souza n. 6, S. Christovão; as

chaves estilo no n. i.\, (-985 I.) B

ALUGA-Sl.. 
a casa n. 3 da rua Visconde

da S. Vicente, no Andarahy, com 2
•íuartos 2 salas e dependências; tem quin-lal o luz electrica; indicações, na mesmo,
t trata-se á avenida Rio Branco 48.

(4349 L) J

A 
LUGA-Sl!, por 1-2$. o predio i rua
Assis Bueno 41; cliai-cs no n. 23: trata-

rí na Companhia (ío Administração t-aranti-
da. i rua da Quitanda 68. (loja L) S

ALUGA-SK, 
por 40$, uma casa com -

quartos, 2 salas, tanque, pomar, tudo
independente, á rua Tavares Guerra .(4.
Madureira, logar salubre; trata-se no 34. „

(4469 M) S

ALUGA-SE 
a casa da rua Boa Vista 53,

E. do Riachuelo. pelo alunuel monsal
de 61?; as chaves estilo na rua Flacfc, esqui-
na da rua Perseverança, (4486 M) &

Placas Esmaltadas
PORNOVB PM.SJ3)

Grande perfeição
Mais durabilidade

E muito mais baratas do
que as fabricadas até hoje
Èuiuliçf.o Indígena

1 RUA CAMERINO
V.  -tá
ALUGA-St-l 

uma casa na rua liarão «lo
lioni Retiro 11. 243; aluguel 91$; tra-

ta-se na mesma rua n, 239. (45'3 •>') J

COLLABIXBOS E PUNHOS DE
LINHO

Oollarlnlios, dz. 7$600, 11$600;
punhos diversos fcitlos, iluziit 14$
Todos os outros artigos a preços
baratisslmo9 pura liquidação final
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IMIIIIH'»»'!!»
B Com(io

normal

i:iii!HBií'!l?:a 
¦.¦«¦«««iíHíilBBI iWii-iBHBi.'a-!¦¦;!«

Coração do
babedor

l9rfll»i'i..B''Bl'i'Bi<BNBl-iIIPHtii

A cura da
embriaguez i

lictlrápida com Salvinis.,. GOTTAS DE SAUDE, |
formulas do dr. Cunha Cruj, com i«5 an- !
nos de pratica desaa especialidade. Ven- !
dem-sc nas droj-rari-is: PACHECO, rua j
dos Andradas 45—Rio. c ll.1r.1cl & C.\ !
rua Direita n. 1 — S. Paulo. (53.1) j

B!:'Bt!>Bi?;B!.:MlT«!;,|lB::liiRll;,iB!l:i«:;«!;:B!:!Bií!B!::i!"_-:EB!!!

AltUGA-SU 
a casa da rua Antônio Ba-

«lajús 37; aluguel 30$, estação Rio das
Pedras, (4795 M) M

ALUGA-SIS 
o predio da rua Conselheiro

Ferraz n. 86, com boas accomniodaçõcs
e bom terreno. Chaves no armazem da
rua Cabuçu' 49. Trata-se na rua Dins da
Cruz n. 96. Aluguel 142.000. (3G90 M) J

ALUGA-SE 
boa casa aísobradada, - com

agira e esgoto, proxinio á estação do
iRio das Pedras. Aluguel mensal, adean-
tado 36$; na rua Carolina Machado 496,
passagem 300 réis ida e volta. (¦1751M) J

ALUGAM-SE 
a um casal esplendida sala,

quarto, cozinha e mais um coiinnodo in-
dependente, a uma pessoa só: rua Christo-
vão Penha 33 (K. da Piedade). (4-24M)'

(i,I«*UGAM-Sl. os dois armazéns novos, no
JÜLoptimo ponto commercial, á rua da Ks-
trella ns. 47 e 47-A, Rio Comi.rldu; as cha-
ves no 45. (4769 M) J

ALUGA-SE 
por 50$, em Bomsuccesso,

liroximo da estação, duas ca-3 novas,
com cinco bons commodos, água, luz ele-
ctrica; trata-se no botequim «Ia rua da Pe-
nha a. 741. (4*25 M) l{

ALUGA-SE 
a casa da rua Dr. Rodrigo

dos Santos n. 29, com 2 salas. 4 quartos;
Machado Coelho. (477.1 M) J

ALUGA.SE 
uma boa casa. com a salas,

5 quartos, sendo o porão assoalhado;
na rua Santo Henrique n. 91; trata-sc 110
89. na mesma rua. (4785 M) 5

ALUGAM-SE 
e.cellcn(cs casas novas,

com 2 quartos, 2 salas, terraço, lava-
torio. bom íiuiittal todo murado, por 65$ o
70$; informa-se á rua Linu Teixeira, es-
quina dc Viuva Cláudio, armazém Jacaré,
Riachuelo, bonde Cnscadura. (4*182 M) )1

ALUGA-SE 
uma bonita casa, com dois

quartos, duas salas c dois comniodos
no terreno, cozinha c privada, á rua Cac-
tano da Silva (Campo dos Cardosos); patavor das ia ás 15 horas; para tratar na rna
Padillia 139. (4»ii- M) R

COMPRAM-SE prédios e terrenos narua Uruguayana n. 8, teleph. 5336,Cent., com Pellegrlu.. (333: N) J

COMPRA-SE 
uma casa até oito contos.

Dinheiro á vista, Villa Isabel; ruas
traii5vcrsacs á rua S. Francisco Xavier
com 3 quartos e jardim na frente. Respos-
ta a J. Machado, rua Uruguay n. 155.

(4M9 ">*) 
J

TBRiNOS DB ROUPA
do superiores casemiras inglezas,
pretas, azues e de cor, pura lã, a
309, 359, 409 o 509. Ternos do
brim do Unho branco, pardo e do
cor 011 de superior tussor, a 189,
209, 229, 249, 269 o 289000.
Para terminar com seu negocio a

OASA MO TRHJMPHAiL
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TERRENO 
— Vende-se um á rua Du-

queza de Bragança (Andarahy) a um
minuto dos bondes que passam pela rua
Barão de Mesquita, com 22 X 25, todo
murado, na írente e dc«s lados. Trata-se
com Mourão; Rosário 161. (N).

VENDI,-SE 
11a; rua da America, cidade

nova, um predio, 2 quarto., 2 salas, co*
zinha e despensa, com quintal, todo mura-
do. Preço s:4ooj, negocio urgente, Alfaa-
«lega, 130, 1° andar, das a is 6.

(4519 N J

VBNDE-SE 
a casa da rua Itamaraty nu-

mero no, em Cascadura; trata-se á rua•Elias da Silva n. 371, com 0 proprietário.
C.J07 M) R

•—•-- ^a^^^B^^i^^i^iW^^HH_-___J_l.l__BI____|_«VHMMnCB__;a!;_

Machina para matar formigas,
resultado

certo
CHARLES .OMITA

Hospício, 238 e 266

CASA 
para negocio c família" em Bra-de Pinna — Vcndesc uma em presta-çõe3 mensaes, e condições vantojosas,' Com

grande sala para ¦ negocio c muitos bons
commodos para iamilia, água, chuveiro,
tanque para lavagem, latrina, bom terreno,
etc, no caminho do porto de Irajá, esqui-na da rua Gaspar. Está cm obra«s c tem
armação^ (4561 N) J

C10MPRA-SE 
uma ca«a que tenha pelo' menos 2 salas, 2 quartos, cozinha c

quintal, com entrada independente, nas
ímmediaçCcn de Haddock Lobo; quem ti-
ver c queira dispor, queira deixar cartas
nesta redacção, com as iniciacs A. B. C.
N B. — Xão se admittem intermediários.

(4375 N) R

ALUGA-SE a casa da rua Lopes da Cruz
11. 8.1, Meyer; as chaves na rua Toaquim

Meyer n. 97. (41C8 -M) J
A LUGAM-SE, baratissimo, excellentes ca-

xi-sas novas, com ouintal"murado, agita c
esgoto, próprias paar pequena família, na
rua Cascadura n. 53. estaijão Quintino Bo.
cayuva. dy,7 SI) li

ALUGAM-SE 
a casa e chácara, por85$ da rua Naznrcth n. ,;lí, lloca «Io

Multo, estacio do Meyer, buiiik Lins dè
Vasconcellos; tratar na rua D. Clnudina
n. j, Avelino. (4,-01 M) J

Ar.UflA-SrC 
nma casa, dois quartos, duas

salas, luz electrica; rua Marechal JJít-
tcncourt 80 (c-.sn j), estação do Riachuelo;
aluguel ;»$. (iC-JJ M) J

Ar.UGA-SK 
um sxundc proJío para fa-

milia de tratamen-, tendo 7 quartos. 4salas; e demais commodidades, água, luz
electrica; para ver e tratar, «. rua Assis
Carneiro n. 16. Padaria Porta .Ia Lua. Iv.
Piedade; aluguel 150$. (4651 JI) J

ALUGA-SE 
a confortável c-gi dama Ta-

vares Vcrreir.i 35, Rnclia, 7«jni bons ac-
coinmodaçõcs para família do tratamento,
com luz electrica; chaves á mesnia rua 70,

(4O-0 M) J

AI_UGA-SI. 
uma casa, com 2 salas, 2

quartos, quintal, luz electrien; •_.-?; na
rua Wencesláo 11, S3; as chaves nu 81,
Moyer. ...6'.. M) J

A 
LUGA-SL t-.ina casinha, com i sala, 2
quartos, cozinha- c ouintal. -51$; 2 mi-

mitos da estação do Meyer; infomia.se com
o sr. David, quitanda, rua Dias da Silva 35.

(4663 M) !saiiracie
Tira os cabellos supérfluos do roato,

collo c braçoc. Encontra-se nas casas: Ba-
lin, He-mamiy e Cirio.

A I^UGA-SE, por tío$, boa casa, c*
_cLí)Uitrto_, 2 salas, cozinha, banhei!

com 3
_ . ..... _Íro C

W.-C,; as chaves eslão na rua Amalia 7-»
fundos, Dr. Frontin, onde se trata, bonde
de Cascadura. (4043 M) R

VLUGA-S1J, por ijo$, a casa 43 da rua
r-.niercnciana; Irata-sc na rua da Alfan-

dega ij. Peixoto S C. (3988 L) J
i M GA.SI-, nma easa, para pequena fa-_ Vnnli.i .na Villa Juracy, rua Junqueiral.itirc 11, 18; aluguel 100$ (bonde de 1110reis); trata-se na rua Sele de Setembro 44,

__.j__;f___': (.Mo. d J
A T.UGA-SI* uma esplendida casa. com 2Xx^raniles «íuartos. 1 salas, cozinha, ba-nlicii.i, quinial, etc., com luz electrica elú.1.1 o conforto e hygirlle. terrono paragallnihciro; rua Oito de Dezembro 11. 156avenida, c outra em frente de rua, na ruaVisconil* du Santa Isabel n. ai; ruas muitom«iidn-_ 9 <i livres Je qualquer enchente;

P-ecn "i$ooo. (414, _,. r

ALUGA-Sb 
boa cat-a nova, com 3 quar-

. tos, duas salas, cozinha, banheiro. W.-C,
jarilim na frente, bom quintal; rua Conse-lieirn Jobira 44, E. Novo, a 2 minutos dobonde; as chaves estão ua mesma.

(4.199 SI) B

ALUGAM-SE 
casas, terrenos e capinzaes;

trata-se com o sr, üernardo, na estação
Costa Uarros, Linha Auxiliar da Estrada de1-eri.o Contrai do Urasil. (4408 M) R

AI/UGAM-Sl. 
uma sala de frente" e um

quarto, a pequena familia. cmrada in-
dependente; na rua Conselheiro Magalhães
Castro 38. (,|<i.ij M) ll

A r.UGA-S*., por roo$, o bom nredio. eom
-t^3 quartos, 2 boas salas, quintal, bem
cercado, olectricidade. bonde ua porta; para
ver e tratar, na rua Assis Carneiro t.io.

(4585 mj R

ALUGA-SE 
a casa, para familia de tra-

tramento. sita á rua D. Romana n. 33í
chaves no 35, onde se Irata, das n ás 12.

(4:3.1 M) 11

A 
l.l <-..-\-Sl'. a casa da rua Dcrby-Club 11.
4", com porão habitavel. quatro quartos,«luas sal.15, despensa, banheiro quente ochuveiro, cozinha; no uorão. tres salas <nm quarto nara creados. tanque «ie lava-

«cm, etc, quintal; a casa lem duas entra-«las; trata.se na rua Visconde «I» Itainaratv
_^i1 onde 'ít.'o ns chaves. (4142 t,)i<

ALUGA-SE, por 112$, a casa da rua dosArtistas n. 32. com 2 quartos, 2 sala?,cozinha, despensa, W.-C. dentro dc cisa. fo-Mio a gaz, illuminação electrica c um bom
quario fura, para creado, completamentelimpa; ns chaves estão ua esquina onde sn!"___.  _ («_____ _LJ

A JjUÇAM-SE, junto cn canino de Pão¦íXthristovao, Cancolla, nor 100S, o predioassobradado, .'.1 rua Bahia 11. 8 t «martos.2 salas, porão habitavel, quintal, por noS; .1«Ia rua Mau,) i;r«i--so 1.2 - •^••v.«s;.l .\i(__-.., pintados de ncv.*, cleclricidade.
(4_i.i8 I.) R

ALUGA-SE. pnr 81?, o preilio á ru.l Te-j.D-ii.-iiIl' l.oita 195: chaves 110 n. no;
jala-sç r.a. Lonipnnlna de Administraçãouaronlida, a rua .l.i Quitanda u. 68.

 (io.it L) S

Wfn!L'om|reiiie%gM
Moveis D_<j_ ^^iii'alis.s J

s_ «1 itinhoir^ítí S^rcstiiçccs §
GM^dAS ( ONOÍtóES

gW SENADO. _J_KB!0?X

A I,UGA-SE 11 pequena casa da rua 11. do
xA.Rom Retiro 30: chaves no 11. 32. onde
sc trata, das 10 ag 11, (4*183 M) lí

A LUGAnt-SlO casas na Villa Ro*"•^'diii. As chaves na rua do Ro*
cha 80, cnsn IV; trata-sc lia rna
do Hospício 91, sol). (R 4 1.18).M

ALUCA-SE, a família dc tratamento, a-ficas.-), com 2 salas, 3 quartos, cozinha,
quarto dc banheiro, despensa, fogão 1C, pia,quarto para lenha, gallinheiro fechado, gran-dc quintal, 2 \V.-C, na esUieão dc llainos,
rua Roberto Silva n. 31, 2 minutos retira-da da estação; tem anua e luz; preco o-ií;traiu-se 110 2ú, E. F. Leopoldina. (4.iS.iM)li

A l.UGA-SE a casa da rua Braulio Cor-XXilciro n. 6«), uma boa casa acabada de
comlruir, por preco barato, estação 11c-
redia dc Sá ou Riachuelo; trnta-se no 71.

(1-90 M) M

ALUGA-SE 
uma casa com quatro «martos

tres salas e mais dependências, luz, ele-
ctrica cm toda a casa, na rna I.opes da
Cruz n. 47, Jloyer; D.ira ver c tratar, nn
mesma, das ii ás 3 horas da tarde.

C-1S6 JI)_J

A I.UGA-S1. uma boa casa. por 60$. na
XXrua Adclia aS, lí. de Dentro; a chave
no 26; com 3 quartos, a salas, bom quinta!,
bondo de Cascadura proxinio; trata-se á rua
Imperial 81, E. do Meyer. (4.-00 M) A

AMJGA-Slí 
ou vende-sc a magnífica casa

com bons aposentos, todos com ianellas.
logar melhor quo tem, na rua D. Anna
Ncry n. 496; porão habitavel e nova; mostra-
se no domingo, c trata-sc na mesma; infor-
mações na mesma rua n. 506, lí. do Ria-
chuelo. (4212 M) J

COMPRAM-SE predios na" seguintes
ruas: Ouvidor, Sachet, Assembléa, Sete

de Setembro, Gonçalves Dias e Avenida
Rio Branco. Negocio directo, com os pro-
prietarios. Cartas no escriptorio desta folha
is iniciacs A. I'. (4727 N) 3

SITIO 
— Compra-sc um até 4 horas dis-

tanto desta capital, tendo casei dc mo-
radia e terras de 30 a 50 alqueires, com
água. Dirigir cartas, com informações mi-
huciosas, para I., Oondím, praia dc lio*
lafogo' 11. 462, casa VII. (4185 S) J

V_N'DE-SE 
por 41200$ uma casa acaba-

da agora, dc systema moderno, .com 2
salas, 2 quartos, cozinha, tanque, latrina,
com nruro e gradil na frente e bom ter-
renoj ao lado alto a i minuto da estação
de Ramos, passeios e fargetas cm volta; tra-
ta-sc na Padaria Central em frente a mes-
ma estação. (4258 N) J

VENTOi-SE 
uma bonita chácara na Boca

do 'Mbtío, toda arborizada, tendo o ter-reno ^.125 metros quadrados, bonita caaa
com muitos conmiodos. Preço dc oceasião;
trata-sc íi rna do Ouvidor «1. 108, sala 3,com o sr. Cândido. (442S N) R

VENDEjSE por 6:000$ unia casa nova,
para pciiuena iamilia, boa construcção,

cm logar saudável, com 2 salas, 2 quartos,banheiro, pequeno jardim c quinial (freniedc rnn), instaflação electrica, rendendo
actualmcnte 8n$, no Andarahy, próximo árua liarão dc .Mesquita; trala-se com o pro-prietario, á rua Haddock Lobo n. 104.
riiarinacia. (4429 X) R

^rHNftE-SB por 26 contos esplon*
V aiilo prediò do residência,• nn

ruu liarão do Amazonas; trnta-se
na rua 'lllicophilo Ottoni 83, 1"
andai', fundos. (M _S6_)X

PIJAMAS
de lindos zepliirc. e nionsseline,
béjo ou branca, a 7$500, 8$500
e 9$500. Todas as outras merca-
dorias são vendidas com grandes
abatimentos nos seus respectivos
preços — Para liqnidar e acabar

_ OASA RIO TKii-._P.aAL
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ViEXBE-SE, 
á rua Dr. Piragibe, morro

do Pinto, um terreno de 6 «por 17; tra-
ta-se á rua Buenos Aires, 198. ('S 2747)^'

VENDE-SE, 
á rua Francisco Muratori,

um terreno de q por 18; trata-se á rua
Buenos Aires, 19S, «las 12 ás iS. (S2747)N

VENDEUSE, 
em Botafogo, uni terreno de

12 por 44; trata-se á rua Uuenos Aires
n. 198, Jas 12 is 18. CS 2747) N

ViBNDIE-SE, 
com urgência e por preço

módico c razoável, para familia de tra-
tamento, o confortável -e solido predio da
rua do Mattoso n. 97; para ver c tratar
no mesmo, com o proprietário, todos os
dias, das 9 11. _ 1 11 _. (J 3S40) N

VENDE-SE 
a casa da travessa Cerqueira

Lima n. 29, no Riachuelo, acabada dc
construir ha quatro mezes, com 5 quartos,2 salas, despensa, cozinha, instai Tações sa-
nilarias com bidet, quarto para creados e
gnyidc terreno; ver c tratar no mesmo.
com o proprietário. (J 5283) N

\^E.\'I)EM-SE em prestações ma-
» truificos lotes de terras, nn rua

Silva Telles. em Oopacnbnuu. Tra-
ta-se á ruu da Ali'aude_a 28, Com-
uiintiiíi Predial. N

\""Ei\'DE-SE o predio cm centro de ter-
V reno, com A quartos, 2 salas, despensa,

cozinha e varanda, com pomar e jardim, a
rua Alegre n. 7, Aldeia Campista.

(R 4163) N

_r«';NDEM-S'E diversos caris de Anilina
V Allemã, no Henry Hotel, das 9 Í! 11

da manhã. Rua do Cattete ri, io«"'.
(.('sou N) J

\7ENnrcM-SE na "Villa Pavuiia"
* excellentes lotes do terrenos

em pequenas prestações de 5$
em demite. Os srs. pretendentes
poderão tomar os trens du Liulia
Auxiliar do "llio d'Onro" o pro*
curar em fronte á Estarão da
Pavuna o escriptorio du Compa*
nhia Predial. Prospectos e plan-
tas são distribuídos na run da
Alfande_a n. 28. (N)

VENDE-SE 
unia casa com duas salas,

dois quartos e cozinha, toda forrada c
assoalhada, cm centro de um bom terreno
com 11 de frente por 6o de comprido, lo-
gar saudável, coberta dc telhas francezas
legitimas, em frente á estação <la Terra
Nova, rua Francisca Zieze n. 25, 8 minutos
dos bondes de Inhaúma. Preço 2.Soo$ooo.

(J 3475) N

VENDE-SE 
grande quantidade de portas¦de alniofada e dc calha, bons .risos de

©inho e canella. toboas dc pinho e canella.
bons «portões -Je ferro, grades e sacadas,
telhas francezas e de canal, boas escadas de
volta e direitas, grande quantidade dc vi-
dros e de lenha de demolições; 11a avenida
'Mem de Si ti, 333, ca/lio da rua lrrci Ca-
neca. (J 29S0) N

TÇTEX1>EM-SI', em pequenas pres-
\ tações nióusacs, lotes de terre-

nos do 7 o 8 metros de frente
por 4-1 de fundo, situados nn ruu
Araujo Lima, esquina da run lia-
rão do Mesquita. Andarahy Grau-
de. Trata-so na "Companhia Pre-
dinl", ú rua dn Alfândega 28. -N

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega ¦— 108 — i° andar

DIRECTOR : — DR. DRUMMOND ALVES
Cursos eguaes oos da Escola Normal. C.IÍSOS DE ADMISSÃO A'ESCOÍjA ^NORMAL. Cursos Commerciaes, Cursos de Preparatórios paraexames no Collegio Pedro II, preliminares á matricula nas Faculiladca e Escola*

Supericrcs da P.cpublica. Giiraos esp^^iacs para candidatos i e.\uiuta üc adiai„iu
aps Collegioâ Pedro II, Collegio Militar, Éícolas Naval e Militar. Cursos e»p«-ciae» dc Physica e Chimica e Historia Natural, com aulas praticas. Corpo docentecompetente. — Teleph. Norte 1399. — PREÇOS MÓDICOS. (M 6310)

y.N» çuei
água e
quarto
salas, s
do a c
tratar
estação

LHCM-St. bons terrenos em presta-«, a construcção é livre, tem bondes
luz, tambem con.troem.se casas com
sala e cozinha, por 800$ c com i

1 quarlfis e cozinba, por i:6ooí, sen-
lonstrueção paga a vista; para ver-e
na 'Estrada Marechal Rangel, AS9,<le Madureira, com iPáulíno.

VENDE-SE .uma grande arca de terre-
no com cerca de 150 mil metros quadra-dos lem bondes água, e luz; trata-se nalistrada. (Marechal Rangel, 459, estação deMadureira, com Paulioo. ' (4785 óN) J

VEN«D.1',-SE 
um terreno com 11X30, pro-xmio a estação de Ramos, preço razoa-vel; podendo «er pago parte a vista e oresto <i prestações; trala-se na rua da Al-fandega, 215, sob. (4,95 ,_.) J

\71T-.NDEM-SE lotes de terrenos d rua Dr.V-Rego Lopes (largo da Sègu_d.-l*«lra):a dinheiro ou prestações; trata-se á rua dauirmo, 66, 1» andar. (J 424U) N

XrENDE-.SE por 42:000$ un» predio em
V centro dc terreno, novo, cm rua trans-

versai á de Affonso Penna; trata-se á r. do
Carmo n. 66, i° andar, (J 4241) N

VEN11E-SE, 
na rua C>>ndc de Bomfim,

passando a Muda da Tijuca, um lerreno
de 12X29, sendo que na linha dos fundas
mede de 4 a 3 metros. Treço do metro
630$; r. da Alfândega, 130, 1° andar, dai
a íí 6. (J W8) «N

V1ENDE-SIJ 
uma casa assobradada, eom

dixis salas, quatro qnartos, cozinha, en-
trada por duas ruas, etc.; para ser*, vista
das 16 horas em deante, ou aos domingos,
das 10 ás 18 horas, «na rua «Senador itãzt.
bio n. 368. (J 4232) ÍN

VENDE-SE 
«ma casinha nova, e terreno

medindo 10X36, cercado e plantado, na
rua Nabor do Rego 11. 65, estação <le Ra-
mos; trata-sc "ua mesma, com o próprio.Preço c condições conforme se combinar.'B 4«3) N

——mu  um _a___u_—Vi.cc._-a contra Coqueluche
1'i-cpai'nda de accordo com a techiilca do Prof, lirnuss

VAC01NA DE ALIiEN COXTIÍA A ASTIIMA I11S0XCHI0A
Autpgcna e stock

Tlecentes descobertas scientificas empregadas Com grande
exito. Kncoutram-so em todas as pluirmacias, drogarias o
oasas de cirurgia o no*••' * Laboratório Paulista de Biologia * *

KUA QUIXTIXO BOCAIÚVA 24 — S. PAULO
Mandamos material estéril gratuitamente parn colheita de

seero_fio necessária n vnccinn autogeiia.
Deposito 110 líio de Janeiro: — R. da Assembléa 7, sobrado.

VENDE-SE 
o casa da rua Vinte e Qua-

tro de Maio n. 44, com duas salas,
tres quartos, cozinha, latrina c quintal; trata-
se com o sr. Couto, na rua da Asscníbléâ
n. 3S, sob., das 12 ás 17 horas. (J4224) N

T7IENDE-SE por 4:300$ uni predio na rua
V dJorges, na cstaçüo do ^^cycr, Cacham-

by; tambem se faz qualquer -negocio; para
ver e tratar na rua D, Claudina n. 1, com
o sr. Avelino, lloca do .Matto. (R4i3õ)íí

VENDE-SE 
cm Jacarépaguâ, praça «Secea,

uma casa nova, com uma grande cha-
cara toda arborizada, com 3 quartos, 2 salas,
cozinha e despensa; trata.s* na mesma, rua
lEniilia n. ,1 1). Eaz-sc qualquer negocio.

(3432) N

Vend_-»!_ 
*"" tcrrcno na nua dasV cuuc-ac I.aranjeiras, próximo oo

largo do Machado, tem mil metros qua-
drados; informa-se, das 2 ás 5, á rua Thco-
philo Ottoni 11. 83, i« andar, fundos.

(43.17 N) S

Vende-"?? pop '- eontos um grandey uiuw •"'armazem e sobrado, cm fren-
te ao Moinho Inglcz; informa-se, das a
ás 5, á rua Theophilo Ottoni n. 83, 1°
andar, fundos. (4337 N)S

VENDE-SE 
por 47:000$ • propriedade

433 da rua Voluntários da Pátria; trata-
et, na rua da Alfândega, ií, Peixoto e Cfa.

(940 N) J

VENDE-SE 
um sitio, terreno próprio,com 100 metros dc frente nor 160 de

fundo», 700 pés «le arvores frutíferas, casa
com duas salas, cinco quartos, cozinba, des-
pcnia, quario para empregados e bonde i
porta; na Estrada da Tcdra n. 38, Guo.ra-
i>ba. (R 3188) M
"f^líNDEJr.SE 

a 400$ lotes «Je terra, t-
\ rua Curupaity, enlre Todos os 'Santoa ««E. de Dentro, medindo 10 por 35 de fun-

dos; lrala-sc com o proprietário, á r. Dr.
Archias Cordeiro 11. 654, ponto dos bondei
«lo IE. de Dentro. (J 4189) N

*_71ENDE-SE uma casa com, duas salas.
1 dois quartos, cozinha c latrinp, *io cen-

tro de grande terreno de 11 'metros de fren-
te e 65 dc fundos, lodo plantado e cercado.
Preço 4:500$; travessa Oliveira u. 24. es-
tação de Ramos, '1;. K, T.copoldina, onde se
trata. (J 4--3) N

VENDE-SE 
uma casa tendo uma sala, um

quario, e cozinha, e grande quinial. plan-
tado, na rua Temporal n. 5, UístaçSo dc Ra.
mos. Ver e tratar na mesma. (4401 N) R
"V ""ENDE-SE uma boa casa nova na rua
\ Frei Caneca, trala-se á rua 'Senador

Divitas, 34 sob, (4,_7 X) J

SEDAS,

SEDAS,

SEDAS,

SEDAS,

SEDAS,

SEDAS,

SEDAS,

furta-côr, changcaüit,
línda-i combiiiiic.es, tons claros
e escuros . 

' 

faille siipei-ioi-jtoiliis as cores,
a 19$ ,
Taffe.ás, moderno, todas
as cores, a I4S o . . .
Crépe de Chcne, cores
modernn., u _2f, 80$ o . .
lavavel, 1* qüiilidiulo todas
as cores a . . 
sefim Lsbsr.y, eüfesta-
do, lindas core., 84^,12$ c
Charmeuse, cores da moda,
qnalidade extra, 

Cada metro

l6$poò

l8$ooo

l2|òoo

9$ooo

S$5oo

(o$ooó

fS$G30
e muitos outras gainerss tis aif-tiga te-

cido de seda na

Casa Leitão
tte*3AaWr-l- Jt_-IM.*ílTO.T»CT«>»»Ml.-^_FI>y^_.'yi~jT|Tgra n?]

Largo de B-BLnteii _F_it_a

A Í.UGA-SK hom aoosento, com ou sem
Xxpensão, em bellissimo predio. a casal ou
cavalheiro dc tratamento; informações, á
rua 34 de Maio 4.1, S. Francisco Xavier.

(4328 M) J

AT.UG.VSK 
uma boa e confortável casa,

preço bastante commodo: na rún Ar,
cliiiis Cordeiro n. 41. mesmo na cstüçjto do
Engenho Novo, tem luz c conducção á nor-
ta; trata-se n«i n. 43, C-lJi-l M) S

1JR.RUI0S 
— Compram-se ainda que pre-._ cisem de concertou, na rua Dr. Ro-

drigo dos Santos n, 76, das 10 ás 12 e
das 17 ás ip horas. (4236 N) J

CypTQ — Vcndc-se a 2 i|_ kilonie-
tros «le Juiz «le 1"üra, uni -si-

tio com 16 alqueires de terras em boas
pastagens^ boa casa de moradia e m.ils
bemfcitonas; clima -superior oo dc liar-
baecia. Para ma-is informações, com o sr,
J. A. Vaz Pinto, á rua da Liberdade.
esquina da avenida Municipal. (3^3'j N) J

rpERREKO — Vende-se um na linlin dos
bo

lios
Tpnncma. Trata-se íi rna
ia, 111 andar. (307a N) J«Io

rpERUENO — Veii.le-c um por 3 con-
JL tos, á rua Senador Soares. (Ai Cam-
pista), medindo C> X 40, próximo á rua
Araujo Lima. Tratà-sc com jlourão, á
rua do Rosário n, 161 ou á rua Souza
Franco n. 47, (X)

^EN!>E-SE um predio novo, na melhor
T rua da estinüa do Riachuelo; trala-se árua 7 dc Setembro n. 31, soh, de 1 ás sda ""''''¦'¦ (4410 N) R

<)l----**gT>S*BEaMÍ_cg^g*BW*_^^

i Gonorrhéa,
ioüram-se om :] diiií ci-n'""
Üiijecção Marinlio
§ l"ua 1 .lc -.etoiiiliro, I8í!

.OPILAÇÃO—ANEMIA PRODUZIDA
lior vermos liitcstlnncs. Ciin» raniilii o sojíiiva r.0111 o VHK.V .TOI.«Io .lllrcilo iio Carvnilio. Kaiil Uo usai', não <:xi_„ niirunntcs c íliem acceito, nelas creanças. Tiiniiineros nttcstnilos ile ourn. \'
yenilii em (oilas as nliarmaeias e ilroeurins iio Rio e tios Estados.l)«'li«ií.iíj.ri<).s: Alfredo d«; Carvalho & (.'. — Riuv 1" de Marco. 10

4 f,l)l.A-Sh, ror aoo$, a rsnlcndida loj'a
-Vil.i predio á r-.:.i .le S. Christovão 197.
própria para negocio, com . uorr.is por esta
ma e ? nela rua llarãj de Icnalcinv; clw-ves no l!o-,i!.'viiil 1I0 S. Christovão ."'í;traia *•• na Companhia «li- AdminislracãoCatanli.la, .'1 rua da Ouitanila 6S, (iirlI.JS

A LliGA-SE a casa da rua Visconde ileAiSanM Irtiz 11. o. com 3 auartos e 2 sa-las; E. Novo; ttala-se á nu L. dc V.iscon-
ccllos n. 11. (43.. ji) K

A EUfiA-SE, nor So$. o oredio. á rua-flBarão do Dom Delirn i.-o-A.II: chavesni 11. 156:. trata-sc na Coiunanhia de Admi-mstr.-icào Garaiitido, á rua ila lliiitainla 6f!. I
(1030 T.) S|

* [.U0A-SI5 um armazom. esnuina. cn::i i(.\
jCXpOTt.-S, junto an cinema Anilarahy; ser* 1\e muilo para botequim, café caneca, c
sobrraluKa umas S .nortas. ouerendo onde!
¦iiAnn iniiítas obrai'de conslntccâo, com mui- i
tos trabalhadores; aluguel barato; rua Bit-
rio .le Mesquita (ii*. (3436 l.l K
VLUGí--SI3 a casa da rua dc S. Fran-

-íjlcisco Xavier n. \':~, está aberta; tra- jta-se cr-iii GuiniarSc.". rua f.tiiz de Ca- \
JnSr- n. 116. (454.1 1.1 M ;

A I.UGAM-SI'. os predios da rua S. JoãoA~\.:;r, c 131, Cachamby, Meyer. coni bons
Minmodòs, quinlnl murado c jardim na
frente; trata-se na mesma ma n. 162.

<!•_•¦ mi ;
(|«l-__í'_í5íSS«WQ____~_iíi-^^ I JA T.UGA-SE uma I

A r.UGAJLSH, por 30$, um quarto c. uma
__-__.sa.a_e cozinha, com tocias as commodi-
dades, independente, á rua da Republica;
trata-se v.o 75, E. de Quintino Bocayuva.

(«ib'ü M) J

0-meWm-mm\mmm9e%K ujjiliuw uela

"V7"*ENTDIi-S;Íí 
p«^r 5:000$ um predio novo

V com dois quartos e 2 _a.íi3 e cozinha e
grande pomar e terrono 11 ms., por 50 de
fundos na travessa do Portiniio n. 111, cm
frente a circular, estação da Penha; traía-
sc nn mesmo. («417 N) lí

A LUGA-SE grande chácara, rm Bento
-i.Ribeiro, á rua l-Vmtinha n. ;*).i chácara

João Teixeira, cotn frutas quo rendem uni
conto c tanío annualmcnte. casa de morada
modesta, He campo, cxcellente tcrrciio para
creaçíio do gallínhas; trata-sc á ma Thco-
philo Ottoni .'o. das 1.1 ás 13 horas; aluguel
50, mensaes. (i.-So M) J

4 1 IV-A-S1. uma casa. nara regular fa-
-CLmilia, na rua Diamantina 11. fíg, estação
Riachuelo; para tratar, na padaria d«i sr.
Coimbra, onde eHão aS chaves, â rua 2A
dc Maio, padaria esquina rua Diamantina.

(-4-S M) .1

ALUGA-SE, 
por ^6S. um predio. com 2

quartos, 2 salas, cozinha, entrada ao
lado, bom quintal cercado; K, Santa Cruz
2127, Pilares de Inhaúma. (41.to M) R

,^r3I^-E3^^-^SÇ»»^C!Va£_»•*C^C« _3lHf —__3rw*«)cy^wyify e_ç*(a_____H
A toil.is Ó3 quo sol-
frem do qualquer .nu-
lestia esta sociedade
enviará, livra do qual-«e^ss bí nae-S-W quer retribuição, os

8.-. P.*. II.¦¦ meios de curar-se. EN-
vif.m PEí.O CORREIO, em carta feolindu-no no.morada, symptotnas ou
map.i(osUu:«Jes da :ii«Jiesti;i —a -mllii |)-ira a resposti, qiu roceberâó na
voltado i.íjitoío. Ciirtiis noi INVISÍVEIS—Caixa Correio 1U3.

tfWPTfri**1*"-- ' ""

¦srENDEM -SE em
v Maxambomba, su-

burbios da Central,
22 casas, rendendo
240$ por mez, por
preço de oceasião. Lo-
tes deterreuos a 60$.
120$ e 150$; os com-
pradores de 5 a 15 lo-
tes têm desconto de
5 010, os de 16 lotes
para mais desconto
de 10 010; os terre-
nos de 120$ e 150$
têm água encanada.
Chácaras de 2,5ool
a 5.ooo 1000. Andrade
Araujo, subúrbios da
Linha Auxiliar, lotes
de terrenos de 50$ a
loo$ooo. Chácara com
IS0.000 ms. quadra-
dos, mais ou menos,
construcção livre; pa-
ra mais informações
com Corrêa Dias, á
sua Sete de Setem-
bron. 29, sobrado, das
2 ás 5 da tarde. S 855

OS VISIONÁRIOS S: S: B: que tem por (lm
socoorrer a todos os necessi-
tados. Quera soffrer do qual-
quer molostia esta S: S: O: en-

via Rratuitamonto 03 recursos para a cura comploU .
Dlrij.Tn-se em carta íocliada aos VISIONÁRIOS; Caixa doCorreio 1917, declarando 03 symptomas, as manifestações da mo-lostla, o iw.na, a residência o o sello para a resposta!

-ri-XDKM-.l-:, â rua D. Marciana, tres
> predios, para moradia e ronda; informa-

se e trata-sc a rua Buenos Aires 11. 10S.
(J --981) 'X

"\7ÜvNDií-SJÍ nm predio por 7 contos, com
t dois quartos, saia, porão habitavel, co-

zinha, com freitíc para a rua Goyaz, no
Mcycr, c uni puxado nos fundos, com sala,
quarto, cozinha, tanque, etc, com frente
para a rua ferreira Nobre n, 71; o ter-
reno mede 9 metros de largura, toda a cx*
tensão de uma rua a outra, abundância
d*água, todo arborizado,_ c rende iio$ men-
saes; trata-se á rua Víscondessa de 'Piras-
sinunsa 11. s«j. (J 23S1) N

\7"dí-XDlySTC 
um magnifico predio novo

npalacçtado com .todas as commodidades
para família dc tratamento, 2 minutos da
est„,fii] de liamos, podendo ser pago parte
á vista e o restante a prestações de ae*
còrdo com a venda; trata-sc na rua líouer*-
to Silva, 25, Ramos, a qualquer hora.

(410Ó -X) J

\ri'.-NDI'..\I-K«i; 
duas caias .novas, que ain-' «Ia não foram habitadas, juntas ou «e-

paradas, .dc solida construcção, com duas
salas, dois quartos e«|iaçiisos, coaniha. pri-vada, banheiro dentro dc casa. installaçio
electrica, rua calcada a paraliclfpipedos, va-raiida au lado, bom quintal todo murado,bondes á poria c porlio dc ferro, podendoservir para relida, por citarem muito pertoda estação de Todos os Santos, 3 minutos.Preço S contos caila_ unir.; trata-se i ruu
Senador í$?í- Bonifácio n. 81, com o pro-Pi-ielnrio, (} 4ooa) «N

^7-'KNDI•"-SI¦* 
uni predia dc construcçilomo-

ilei-na, acabado ba dias, com varanda nolado, luz electrica, etc, na rua Minas, us,
Sampaio; traía-se no mesmo. «Não se aceei-
limi intermediários. (J 3840) N

^^y^'DI?.Slí, perto da c_a«;ão de Vigário
_ ticral, uma casa coberta de zinco, com

dois quartos, sala o co-inba, terreno «le10X50. Preço 000$; ria 11. Joanna M«rc!al
11. 1;, a dinheiro ou prestações, (J5423)N

^""-.NDE-Sli uma casa com dois «juartos,
> duas saias, coziulia, distante 8 minutos

da estação; 1rala.se á rua Uranos ll, 44,estaçilo de líamos. 4:500$. (J 3225) N

TTiI-XDiE-SK, na rua Valentim <Ia Fonseca,
T Kiachuçlo, uni predio de paredes dobradas

e em bcllÍS3Ímo estado dc conservação, »í-
tuand cm centro de terreno que mede
ii\i_(j de fundos, apropriado para unia

pequena familia,modesta;- tem dois quartos,duas salas, cozinha, despensa, gaz, instai-
tação electrica, \V. C, tanque, água c'm
quantidade e local saluberrimo e com bel-
iiísinio panorama c distante da rua Vinte
e Quatro dc Maio 5 minutos. Preço 6:600$;
r. da Alfândega, 130, i« andar, das 2 ás 6.

(11 4304) N

__. -^/^..«.'.Mwji-mr.uuawt -__—_¦¦ _B_I—¦' -W.!tr*.-írBJ_

XAROPE DE 8, BRAZ
Cura tosses, bronchitu, corjuoluctio, tu-

bereuloso o asfclnia. Tomal-o ó tor corto-
za do ostar curado. ItüOÜSl'! OS OUTROS
BONS XAROPE_ ijiiotoi
olTorecom.

- PREÇO DO VIDRO 28500 -
Exija o de «. braz

Drogaria Barcollos — Nictheroy
Depósitos: Uruguayana, 91. i t-.T/-\Marechal Floriano, 115. ',- K1U

Assembléa 31. i

VKNDE-Sl! por ;:ooo$ nm predio, junto
á K. do «Meytr; trata-sc á r. do Carmo

n.' CC, i° andar. (J 4-4.)-N"l^líXlIlC-Slv uma boa casa, dc boa con-* strucção, com água cnciviada. W. C,
terreno de i iX.-o e grande pomar, á rua
Angélica ti, 151, 5 minutos da estação dc
Olaria. Preço baratissimo. (J .liS.i) X

CAMISAS *_ CIÜROULAS VOU-
XUOUBZAS

3 ciiniisás, por 16$, 17.-.500 e
1»!. 500—3 ccroúlns.por 1-1$500
« 1G$000 — Pnra liquidar e aca-
bar a OASA IUO 'J_RIOM_»___L —
56, Rua do Ouvidor, 56.

VK|Xl)l..M-'Slí, 
com urgência, por 22 cci-

tos, sele casas novas, sendo cinco cm
fôrma dc avenida, situadas em boa rua;
trata-se com o .proprietário, na ruo Carolina
Meyer n. ir (Mcycr). (J 4001) 'N

Vi.M)liM-Sl'" cm pcanenos nres-» lucoiis, no nlciuic. do todos,íuiiiriiiiicos lotes du terrenos uo¦•íneiiifieo e uovo bairro denomi-liado OaniDos dos Cardosos".Estes _ são os melhores terrenos
qiju sao vundidos em prestações.Sao servidos pelos trens da LinhaAuxiliar, com as estações "Cavai-
cnnti o "Enücnhoiro Leal".
Jlnnds de Casca.nra e Estrada deForro Central pela Estação dcOascadura. Escriptorio, ruo dosCardosos 352, Cascadura. Prós-
pectos com plantas nn rua d'Al-fandec;.. n. 2S, Companhia Pre-
«l"il (N)

T^KXDU-SK tini esplendido terreno di1 11X41, na rua Uruguay as. 341 e £43.l-reto módico; t««ita-sc c.:n o propriclarln,a rna Visconde dc ltaunii, 341, (k;8is)N

0^__fí^. S*__.Q-TT3E:tuí!L

ri>EltRENOS — Sitnailo? á rua l).r5o
X de Mesquita, lotes io X 40 mtsi a
dinheiro ou prcstaçües*. Tratar, dr. Meira.
Uruguayana n. 3. Tel. 4654, C. Preço 10$
a 15$ metro quadrado. f..too X) J

AlLUGA-SK por 13.)$ a casa asjnlir.i
-rXentr,.da ao Jado. com dua. Mia?.
Quarto*; banheiro, cozinha _ quinta-
rua â.i Consultório r. 45. nroxim.)nida Pedro Ivo: ,--* chaves

«i..!i

traia...
Com6et ií.

umarac*.
ibras e

ra- I.nii .!•¦
(4S49 '¦) M

Mas r.oclos cllzeii.^ijj
c|ue os cofí" »g v

NASCIMENTO
sãn o.s melhores contra fogoo arroiubamenio

Rua Urngiiayanai 143
(csiiuiua do Tíleopliilo Ottuni)

casa, com grande_c_k.quinta1. luz c ngua, _ 1 minuto da esta-
cão; na rua João Romariz n. qo estação dc
líamos; trata-se na mesma rua ;.i; preço
S0S000. (4140 M) li

A LUGA-SIv uma casa. na rua liiüuei-
AXrcdo n. 71, estação do Mcvcr. com Ires
quarto?, duns salas; aluguel mensal i ;*.'$.

(,tn8 M) R _
i IíUGA-SK um bom commodo. co:n pen-XXsão, por So$. a uma senhora do edade;

na rna Bella Vista 138. E. Xova.
(.11-1 M) B

« OíIAPÉOS 1)E PALHA 1TAT.TA-
i nos — a 3!?, 5$, 7$ o SSOOO.
I Chapéos Panamá c francezes, iv
9$800. Chapéos do castov, feltro
o lebre, fcitlos modernos a 5$,
7$, 9$ o llí. 000. Chapéos pretos
francezes, dc copa dura, do novos

! modelos, a 14$ c ll!. 800; na
lOASA IUO TIÜIM. UAI; — Run

«lo Ouvidor 50.

TERRENO 
— Vendc-C, mn «rrini.lc na

rua Visconde de .Santa fcaocl, pro»:i-
mo á praça Barão dc Druniond; lambem
se ia- uma permitia; por um predio cm
Villa l'aliel, Estacio, Mcycr .: Boitca Ao
>[aíto; mais informações com Mourão, á
rua do Rosário 11. i''.i 011 . rua Soimi
l--i.no 27 — Villa Isabel. (X)

V IÍXDE-S1-, 'Por -1500$ uma íaz.n.Iiiili.i.t com água, terras próprias, casa assoalha.da, 110 Es-ailo «Io Kio, na rua Ouvidor, 10S.sala íi, com Carvalliosa. (44i4 X) il

comT7iEXDE-'SE tini terreno com 11X51» residência, por cioou?; para ver c tra-lar, rna Comes Serja, 91, topes, 1-1. daPiedade. (43S3 .\) Ji

SÜ00B8I0S
A Lt:G.V-SE hoa ensa com 2 salas,

«W-t quartos, porão habitavel,
grande quintal, luz electrica, etc.;
íi.) rua Plark 13-1, lliacliuelo, pnr
_9Q$0<fO. (J1351)M

ALUOA-SU. á ru.i (loya* 896, a ra«a
-«C__.asíobradada; 2 saias, _ quartos, cozi-11I1.1. despensa, (juuital e luz; trata.se S94.

 __j 1{

*V
casa
frr:
Alt.
«lc D.lltr...

\M-SE nma ?ala t 11111 quarto de¦ni a respectiva mobilia, a nm

I ?, LUCA-SE, por 101$. uma casa nova.
X3_.com tres quartos, duas sala*. luz electri-
ca, fogão atRa7. jardim e ouintal; rua S.*io
João 115. Cachamby. Mcvcr; as chaves es-
tão na mesma rua n. íoi. (4171 M) R

t MJGAM-SE. em casa de iamilia, a ;o$,
xXbons commodos, a oessoa só ou casal 1sem filhos, na rua Bel.a Vista n, 138, K.
Novo. (31.3 MJ i:

casal sem iilbas ou bicl-.os; nm jardim naIrcnte ..• logar nitiito saudnvel; á rua doAltoin. 109. como dos bondes do Enirenlio

T/"H.\I)I«;jr-S!-; cachorriuhos Lulu'1 Pomernnia legítimos; rua An-
tirado Pertence S2. (i{. -1610)0
"í^-EXDIv-SE 

a casa da rua Ávila, AS, em> ,-). ChristbvSo, com tres quartos e duass.i!:i«, cozinln, banheiro e todos os pertences;trata-sc na mesma, bondes Alegria e JõckevClnb. (4,8o X) J

\^EXDMM-SIO em pequenas nres-' tacões dc SS, 9$, 10$, etc.
mensaes masnlficos lotes du ter-
renos na niatriiificii localidade de-
nojiiitini.il .Sapé, servida peios
trens da Linha Auxiliar. O escri*
ptorio 6 em frente da Estação de
Sapo. Aiiidu existem aleuns lotes
na Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opnlas, Turmieziis c Saphi-
ras. Os prospectos com plantas
são distribuídos no escriptorio da
rua <r.\líande_a n. 2S, Compa-
nhia Predial. (X)

Rua 7 de Setembro, 84
inoveis de vime, tapetes,

oleados e artigos para sport
•"*• -~-mt_._._Fool balls "Gregor" usados nostnatchos da liga uma. . . 351005

FOOT BALLS STAR SECURA
iVs. '2 3 4 5
Preço 8$ 10$ 12$ 14$ íõ$

Peio correio mais 1S500

AT-l-VNDlí-S-i". na rua Valcntim da Pon.
» seca, Kkicliuclo, um «índio (le paredesdobradas e cm bellissimo estado de con-

servação, todo forrado e pintado, situado
em_ centra dc terreno que mole de frente
11X126 e 11X12O de fundos, apropriado pa-ra uma pequena familia modesta; tem 2
fp.nrín., duas salas, cozinha, despensa, Raz.installação. electrica, W. C, tanque, ogua
cm quantidade e local saluberrimo e coni
bellissimo panorama c distante do bonde ou
da'rua Vinte e Quatro de Maic 5 minutos,
.'reco 6:600$; r. da Alfândega. 130, i°
rddar, das 2 is 6. (.1! 4302) N

-Í7EXD.EM.-S-E ires predios, todos refor-
\ , muitos dc novo. com installaçio electrica
j com duas salas, dois quartos, saicta c q-.riu
| tal .grande cimentado, tudo nas condições« nygienicas, easis que estã.i sempre aluga-I dns, próximas ao Estacio; para informa-eües á rua _.-.nta I.uija 11. ,-7. serraria1 •'• Velloso. (R 4,4_) N

<2.i22 M) rt
A UJOA-SV: a casa da rua Condossa de__.IJeln;oiite. com duas salas, dois quar-ti'*, cozinha c t;r.in.!e quintal, :•. 107; ¦¦.-¦

cliaves csião na mesma rua inS Jinçenlio
Novo. (,-01 M) f

1 I.UCA-SC. um bom terreno, com bastan-
-CXte capim, próprio nara um oa mais es-
tabulos, entre as estações Dr. Frontin e
Cascadura; para informações, na rua SSo
Pedro 11. <Í9. armazém. (314. M) lt

i LUfiA-SE a casa «Ia Estraila de Sanla
XVCruz n. 2.983; as chaves cí;ào com o
ür. liraga, no n. 20". próximo, c trata-se
nj ma S. Pedro 69. armazém. (jt«zM)R

Tapeç<.rias e ornamentações. Armadores o estófadore
Mobiliários modcriios para todos os gostos e preços

Cortinas, slores, reposteiros, sanefas coluhoaria etc.
Capas para mobílias, 9 ps. C0.$ e 70$000

63 - RUA DA CARIOCA - 63
AlíroilO Nunes «St C.

"VriOXOM.M.SR 
„as _.„as .Tnrdim

¦ Botânico, Oitis, Magnolias,
Accacias c outras, cm prestaçõesmensaos dc 701.000 em deante,
magnificos lotes dc terrenos em
ruas recentemente abertas o onde
já existem magnificos palacctcs.
Os preços variam desdo 2:500'*;
o lote de 10 metros do frente. In-
formações na Companhia Predial
na rua da Alfândega n. 28 X
TTENDE-SE. na rua Valcntim da Fon--» scç.1, lliacliuelo, um predio de paredesdobradas e cm bellissimo estado de con-servação, terreno de nXi-6, cm centro deterreno, apropriado p.ir.i uma pequena fa-iiiili.l modesta, está todo pinta-lo e forrado,2 grandes quartos, - salas, coziulia, tanque,despensa, W. C, installação electrica e gar,ngua comi abundância e local saluberrimo ecom bellissimo panorama, distante da ruaVinte c Quatro .lc Maio 3 minutos. Treço6:6o.)$; r. da Alfândega, ij.i, 1° andardas 2 ás 6. (i) 4303) N
tTENDEM-SE em pre*ta-5e. rasas e tir-» renos. no Realengo, na Estrada Realde banta Lrnz; trata-se com o sr. Mar-

quês, pa Estrada Real de Santa Cruz, io<-inais informações a rua da Alfândega, -8.
Lonipan'iia Predial. jj

Vf-N'í,.!--S'- «ma boa casa para pequenaT familm. com todas es comniodidade- nnrua .Mai,. Lacerda, Estacio dc SA. J>_r-tratar -e mais informações, á avenida Go-mes I-reire, 105, terreo, das 11 á 1 liora.
-453" N-i T

"\J15NDBJ1-S13i 
em Vijínriò Geral,' Ií. dc Ferio Iicouoldlna, a 155

minutos do viagem, lotos do ter-
renos dc 10X50. 10X67,50 «¦
maiores, desdo 350!"! 11 1:500$, á
vista ou cm prestações, conformo
tabeliã abaixo. Tem air.ua canali-
zaila do rio do Ouro, passusein de
ida e volta, em 1* c.lasso 500 rs.,
c em 2" classe. 300 réis :

Preços Signal PrestaçSo
1;500$|75$000 37SC00
1:200$:00$000 30$000

A•¦ l-ADI-.-SI-, unia easa nova, asso-" briulada, para familia dc trata-incuto, por 18:000$; para ver etratar na mesma, á rua S. Lui/Gonzaga n. .04. bondes á porta.
(4147) X

Lote de

:000$ 50.S000
800$ 40$000
700$I35$000
600$ 3OS0O0
500.Si25$000-150$i22S500
350$|l7$500

25S000
20.S000
Í7S500
lil$(>00
12$500
11 $1)00
9$000

No local so encontra pessoa en-
carregada de mostrar os terreno*
e trata-se com o proprietário, nos
(lias uteis, á rua S. Januário 89,
das 4 ás 7 da tarde, o nos «lor.iiii-
_os, das S horas da manhã á 1
hora da tarde, em Vigário Gorai

(lt 4162) N

TTEXpE-SE 
um magnifico predio parafamilia dc tratamento, em terreno -ie

1..X-6., a no minutos do centro; tra.ta-se á rua Visconde Xicthcroy, 46, esta-
ção de Mangueira. (124. X) lt

yj-Xpi-:__, cm S, Cliristovão, num doi» melhores pintos, com bondes- >je íioo
puto, 05 prédios assobradados, quasi no.«•os, da rua Francisco liiijcnio ns. 114 e11S; Irata-se i rua da Quitanda, Sj, sobra-do, das :i is s horas da tardo, com o; £J^ V'_' (S 6W> N

] yi-JXDK-.siC um ou dois predios,
j \ cujas construcções estão 11 fin-
! dar; estylo moderno, tendo 3miartos, duas snlas, etc. cada um;
\ é um bello cniprcgo de capital. Narua 1'iri.tiny 59 o 61. Quarta ma

do lado direito, do começo deCondo Woinfint. A venda 6 fcit»
pelo custo. Tratar á rua (limpo
*_.U>S''0 "¦ *-.3- (___ 2746) N

VSS-íí*"*í'*' ,"'r "i000** o -iredio da rua
. 1>. Maria Angélica n. .1. Jardim liot:,-nico; traia.se i r. do Hospício n. ig8.

________i__X
\JI.Mll.-SI-. um bom predio, em JacaréT pagua, á rua Dr. Cândido Uenicis
.,', -,' . :'":" , 6 ..uartos, salas, banheiro,". L., luz c.eclrica e porão habitarei, nocentro «.e grande chácara arboriíada; paraver e l-atr.r no mesmo. K

COLLYBSD liHU BRASIL
(XOMB REGISTRADO)

Cui*a a infSammaçllo e pai^ga-
ções cios olhos

1ST3C3. t-oc3L_3b_3 e_s _pSie_rr_i_4ci_a.a
e dro_?arias

v ILEGÍVEL
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Fomos os primeiros!. .«¦
Que adoptamos as vendas a prestações e com este bello

Systema são innumeras as familias que mobiliaram
Suas casas com os nossos Moveis e assim vivem felizes

E cheias de conforto. Visitem-nos e avaliem os nossos pregos e condições.
MARTINS MALHEIRO & C. .»????????????<>; RUA DA ALFÂNDEGA N. ni,

Uma
I TENDEM-SE bons lotos do ter»
IV renos do 12X50, locar alto e
Biunluvi'1, a 100$, em prestações
do ÍOS; fi bom empreeo de cani-
tn); o loear é do erande futuro,
passagem de Ida o volta, 1°, 500
róis; Linha Auxiliar, estação de
S. Mntlieiis, escriptorio em frente
a estação. (It 9028) N

VENDE-SE 
u» excellente terreno em

Ipanema, medindo 20 metros por 50.
Preço módico. Trata-se na Avenida Rio
(Branco 103 (1° andar), cora o sr. Pardo
Cunha, das a 1 á áa- 5 horas.

(R 4648) N

VKNDE-9E 
nm «olido predio com to-

das as commodidades para grande fa-
OiiKa. Preço de oceasião; informa-»* na
travessa do Pinheiro 38* Praia Formoso.

(J 4746) N

VENDEM-fiE por ji contos, 2 predios
a rua Goyaz (,E. do 'Engenho de- Den-

tro), sendo um com uma porta larga com-morada pora familia, outro com janellas
de frente, entrada ao lado eom portão de
ferro, 2 salas, 3 quartos, cozinha, banhei-
ro, tanque c quintal; trata-se com Mon*
xão . rna do Rosário idi, ou í rua Sou-
za 1'ranco 47.

VliN 
DEM-SE um terreno á rua

do
liarão

Dom Retiro, 0X33, á vista 011 parte
em prestações, 31500$; um. grupo de 2 prc
dios novos, rua Alciire, Aldeia, 25 çonlos;
mm palaccic, rua Araujo Lima, Aiular.iny,
40 contos; unia chácara com 96X180 e um.
parque, hom predio para collegio de <\m-
dade ou fam-lia de tratamento, rua trans-
-versai á de Conde do Domfim; temos mui-
tos terrenos em qualquer nona; tem sem-
pre dinheiro para hypothecas, juros niotli-
cos; com Caetano, rua do Kosario n 15S,
sobrado, das 2 ás 5. O 4°jg) *

liüssssB WWWn

SO

VENDE-SE 
uoia casa nova por 1:200$.

Tem agua encanada e um bom terre-
no, e outra por 11400$, de construcção de;
tijolos « systema modera,. T«n oinoo
otjmmodos, «a rua Maria Benjainia 39,Terra Nova, Unha Auxiliar; trata-se com.
o ac* Oscar. (J 4170) IN
^TIENDE-SE uma casa nova com um

v quarto, dtias «alas e cosinha. Rua Ho-
nono 194, Todo» os 'Santos. (R 4131)- N

VENDEM-s» 
junta» ou separadas, 2 ca-

tas. novos com 3 salas, 2 quartos, co-
sinha, Wawr-Closet, bastante ¦ quintal, cai-
xas d'agua de 1.200 litros e- tambem ven-
dera-ee grande terreno que , di de uma

rua i outra, com 3 boas casas, um barra-
cão e bonito pomar. Tudo barato. Ver e
tratar, rua Piauhy o. 76, armazem, com
o dono. (R 4624) «¦

¦"•TENDE-SE 
o terreno com 22 VENDE-SE. 

uma casinha com 2 quartos,
2 salas, cozinha- ti bo mterreno, Na ma

ffiR^ " len-enu cora ra TaTare- 
- ^ (E;T10íratado. __ >;havos1 metros de frente a rua Palm estão na mesma rua m, onde se informa.

Pnmplona, pegado ao predio 49;
fica em esquina d^ outra rua; pa-,ra trotar & rua do Ouvidor 94. 1

(tf 4509) S 1,1,7,',"'__¦*_**

CR 4593) N
XTEN-DE-SE barato e solido predio -
V rua Monte Alvtrne, morro do Pinto.•¦•ia do Rosaria

IJ A4663) N

fH Energil poderoso tônico
2 Novo anti-rheurriatico
PI Energil depurativo agradavé
S Rei dos laxativos

Grande remedio da mulher
Integra a força do homem

r™ Licor o mais saboroso

fi)

4.LMANAK LAEMMERT TRAEIPASSA-SE 
uma casa de seccos 4molhado*, fazendo hom negocio a di.

cheiro, nos subúrbios; iiiionuã-se das 2M 4, na rua do Hospicio n. 24, com o sr.Benjamin. (,9U p) s

PARA 19te O QKANDB ANNUAKIO Do BRASIL»
A» VENDA NA KEDAtÇÃO: A.VKM1DA RIO BKAflOO 181-1*

V.fNQECí-SE as propriedades abaixo in. T7T5NDE-SE, uma cabra di leite nova,
v 'formes, e tratoi Rua Buenos Ayre»

198, das, .ia âs- 18. Piguetredo, & Comp.
EREDIOS

73:000*1 Predio á rua Aristides Iíobo, an-.' tiga Rio Comprido.
12:000$ Pred'o á rua D. Atina Nery, no

Pedrcjulho.
SoiòooJ Predios 3 á rua S. Francisco Xa-

vier oecupados por negocio.
£0:900$ Avenida de ia prédios á rua S.

Francisco Xavier.
?b:ooo$ Predios 3 modernos á ra 3.Krtucisa» Xavier.
giooofo Predio _ rua General Polydoro,

negocio e morada.
50:000$ -r-reuio á rna. loaquim Murtinho

e Francisco Muratory.
50:000*0 Predios e terreno»-i rua do Bar.

roso aig e 221. Ver..
4o:ooo$o Predio e linda chácara a rua Jar-¦ dirá* :Qotanico.
200:006$, Propr cdades para rendi, e tuora.

. ._ „dia * p- &* Botafogo.
22 looojf Predio a rua. Conde de Iraiá. per»to dos Voluntários.
S2iooo$ Predio Moderno á Avenida Mai

racanã — Ver e comprar.
50:000$ Prédios 4 modernos â travessa 6»

Josí, boa renda,
13:000$ Predio moderno i rna dos Ar-

í tistas 35- Vaso _ Ver.
OTfetlias rasoaveis (serão l*«tiS.

VENDA* 
compra e hypotheca. de prédios

e terrenos bem localizados, para Iodos-,
¦6 nesocios sérios, á ma Buenos Aires
D. 198, antiga r. do Hospício. (J =5) "

VBNDE'SE 
o preilio da rua Conde dc

Iraiá n. 130; triiia.se á rua Buenos Au
res ti. 198, das 13 ás 18 horas. (.1 joSiVN

TTiENDiEM-SE predios e terrenos, na rua
Uriigiiayiuia 11. », iclepnui^ ....

trai, coin Pellegrino. U '381') *x

.\*ENDEM-S13 na grande v«mlu
nno ora so inicia, esplendidos

lotes dc terrenos, distantes, da es-
tação de Aiiciiiotii 10 minutos,
a pé, a 100$, em pequenas pres-
tncões mensaes, tomando o com-
prador posso na 1* prestação:
construcção ú vontudo o livro de
impostos c licença. Terrenos fer-
teis, do.Io ordem, pnra chácaras e
iiellos Iocaes, muito saudáveis pn-
ra morada, Passcem do 1". $500.
¦rem airiia encaniiUa e luz electrica
em Anehicta, em frento aos torre-
nos. Os lotes medem 12X50. In-
formações uu IMiarmacia Romnrio
nm frento ú estação. (J 87) N

VriíNÜICM-SE, 
comprani.se e liyiiothc-

caiu-se ú bons juros, predios c terre-
-nos para renda, moradia própria e cons-
irucção; com J. Pinto, rua do Rosário,
.134, taliçllião. (R 4_s_) N

V'KiWE-SIE 
por 13 contos, um predio

i run Boa Vista n. Ii8 com 13^63,
com Kradil dc ferro e jardim na frente,
entrada <io lado, 110 centro com varanda
corrida na extensão do predio, com 2 sa.
la9, 3 quartos, cozinha, dispensa, quarto
com banheiro, c W. C, bom quinai com
arvores frueti feras; IraUme com Mourão
¦i rua do Rosário ifil, ou á rua Souza
Franco 47.

eo contos, um bom
novo de construcção moderna,

tfn* nta itransversai á Praça JBarao \_\c
Uruiiiniiinil (Villa Isabel), e de esquina,
em centro dc terreno, eom jardim e gradil
dc ferro na frente, com 2 salas, 5 bons
quartos, boa cosinha, etc.; terreno de
i'i:Xj.t; trala-se com Mourão á rua do
Uosario 1C1, ou ú rua 'Souza branco 47,
Villa Isabel.

TTENDE-SE por 23 contos, um predio
t de sobrado Ã rua Miguel tlc Frias, cn-

tre as ruas Visconde de Itauna c S.
Christovão, á um minuto de diversas H-
nhas de bondes, com 3 janellas de fren*
te, sacadas dc ferro, tendo no sobrado 3
salas, 3 quartos, dispensa, cozinha, quarto
com banheiro e W. C, grande terraço e
quintal, cm baixo rotula c janella, 4 salas,
3 quartos, coz.nha, dispensa, banheiro, tan-
que, W. C, c pequeno quintal; trata-se
com Mourão á ma Souza Franco 47, ou
IÍUMfio 161.

VIvNDE-SK 
um predio por 6

novo, de construcção moderna.
contos,

. á tra-
vessa José Monifacio (:!•*. de Todos 03
¦Santos), 2 minutos dos bondes, assobra-
dado, com 2 janellas de frente, entrada
ao lado com portão de ferro, varanda cor-
rida na extensão do predio, 2 salas, 3
quartos, dispensa, cosinha, quarto para ba-

11 ho, <*,c.; trata-se com |Mour.4o, _Rosa-
rio 161.
•jrENDlwSK 

.
t novo á rua Theodoroçor 9 contos, um predio

.7" '_ Silva, com 2
janellas de frente, entrada ao lado, no
centro de terreno dè 12X50, com 2 salas,
3 quartos, coz nha, dispensa, banheiro,
W. C, e hoia quintal; trata-se com Mou-
rão. Rosário 161.

VIENDEMiSU s predio
Pontes (Andarahy); sc

'\7!IíM!DGjSE por
V pred o

VENDEíElE 
por 21 contos, um bom prc-

dio â rua Gonzaga Uastos, (A. Cam-
pista) com 3 janellas dc frente, entrada
uo lado, com varanda corrida na exten-
isão do predio, com 2 salas. 3 quartos,
.piarto com banheiro e agua quente e fria,
¦lioa cosinha, despensa, clc., e quintal com
chacrlnhãi trata-se com Mourão. á rua do
Uosario 161, ou 4 rua Souza Franco 47.

1 rua Fcreira
sendo um cm cen*

tro de terreno, com" 3 janellas, entrada ao
Jado, -com varanda corrida, 2 ©alas, lí
quarlos, cozinha, etc.; c 4 prédios cm for-
mato <le villa, com 2 salas, 2 quartos, etc,
rendendo tudo 4,io$ooo mensaes; trata'.sc
com Mourão ú rua do Rosário 16:, ou á
rua Souza 1'ranco 47.

T^MNDE-SE uma casa feilio de chalet,
V tendo 10 i|2 metros de fren*e por

.52 metros de '111111105, tendo í.-S|.k.-iul/da
•sala dc visit<i,_ idem de jantar, 5 quartos,
sendo 4 com janellas, copa, coa nha.. quar-
to para creados, W. C. interno c externo,
e hom quinial; para ver c tratar na rua
Senador Nabuco 6o, logar mais saudável
de Villa Isabel; dias úteis das 12 ás 4
horas, e domingos c feriados das o ás ti
horas. Preço 12:5005000. tara informa-
ções com Mourão á rua do Rosário 1C1,
ou á rua 'Souza Franco 47, Villa Isabel.

VdíNDI-M-SE 
por

á rua Tavares,

\7IENEllíM-SE 
por 36 contos dois. pre-' dios á rua Duque de Caxias, z luiniitos*

¦dos bondes do 'Boulevard, com 3 iarifillas
dc frente, ent.rada ao lado, corn varanda
corida, 2 salas* 3 quartos, sala de espera,
cosinha, quarto com hanheiro, c bom quin-
tal cm roda do predio-, tralu-se com Mou-
trão á rua do Rosário 161, ou ú rua Sou*
za Franco 47, Villa Izalicl.

Thesouro
\TENt

T II»
SDIÍ-SE Por 18 contos, u-m prrdio

rua Condessa dc Uelinonlc ('En-
genho Novo) a 3 minutos dos bondes üe
Uns de Vasconcelios, no centro de ter*
reno, jardm e gradil na frente, com 3
janellas de frente, entrada ao lado. _ com
varanda corrida na extensão do predio, 4
falas, 3 quarios. cozinha, quarto ile ha-
nho, etc; trata-sc, com Mourão á rua do
Kosario 161.

16 contos, 2 predios
OE, do Encantado),

novos, feittos modernos, assobradado alto,
no centro de terreno, jardim _ gradil de
ferro na frente, entrada ao lado, com 2
salas, 2 quartos, cosinha. d spensa, banhei-
ro tanque e W. C.; trata.se com iMouráo
á rua do Rosário ilíi, ou á rua -Souza
Tranco 47, VllJa Isabel.

TTKNDE-SK na -rua Marechal Bitten.
T çotirt, estação do Riachuelo, um ma-

gnifico terreno com 20 metros de frente
por 106 de fiuido.?, onde já tem 3 casas
rendendo 200$ mensaes, prestando-se para
construcção de uma grande avenida. Prc*
ço de oceasião; trala-sc na- mesma rua
u. 52, com o próprio. O-4217) N

A' venda nas drogarias J. IH. Pacheco,
Granada ti_ C. e Araújo Freitas & C., e

todas as boas pharmacias.

gotta
Vfc'NDE-SiE 

bom predio, cru centro dc
grande terreno em Xícthemv 'nior-

ma-sc na' rua do Ouvidor so, sohrado.' 
(J 30&;) N

ViKXKlE-SE 
uma bla casa com, dois quar-tos, duas salas e cozinha.

Rua Angélica 16o. 'K. F,
Têm agua.

Leopoldina.
(J 4748) N

VBNDE-SE 
cm Botafogo, por

32:ooo$oooo, um bom predio recente*
mente construido, em 2 pavimentos, tendo
6 quartos, duas salas, quarto para cria-
dos, banheiro com aquecedor c todas as
dcma"s commodidades. Mais informações
com o proprietário á rua Coronel Figuci-
ra de Mello 237. (R 4438) N

VENDE-SE 
um bom terreno a presta-

çüe3 prompto a receber edificação,
mede 11X74, na rua Padre Lapa, juntoao predio 75; trata-se na rua Dr. Padi-
lha 139. (R 4603) N

VENDEM-SE 
tres casas novos, constru-

cção de pedra -e cal c telhas, 11500$,
21500$ e 3:600$! rua D. Ciara n. 7, esta-
ção de Terra Nova. (J. 4742) N

\VENDEM-SE 
16 predios em formato

de uma grande avenida, á rua Tor-
res Homem, rua este paralcUa ao Boule-
vard 28. de Setembro (Villa Isabel), en-
trada uma portugarda com .grande portão
de ferro, um corredor todo cimentado,
com 4 prédios na frente, de porta-e janel-
Ia, com 2 salas, e 1 quarto, 12 predios
dos lados, com porta c janella, com z
salas, cosinha e \V. C, rendendo S:8oo$ooo
por anuo; trata-sc com Mourão á. rua do
Rosário 161, ou á rua. Souza Franco 47,
Villa Isabel.

VENDE-SE por 31 contos, 4 predios, 4
rua Barão de Bom Retiro, bondes á

porta, co mjardim na frente, entrada ao
lailo com 2 salas, 2 quartos, cozinha c
quintal, rendendo tudo 4Qo$ooo > mensaes;
trata-secom Mourão á rua do Kosario 161,

basta
T§P Q

>7"tEMD\EMiSE 
dois prédios juntos por

12:000$, á nia liarão do.díom Reti-
ro; um á rua Migmd Fernandes por....
6:000$; um á listrada Ueal dc 'Santa
Cruz, - (Iíangu), c um correr de 4 casas
na •mesma estação; 6 casinhas á 'Zvstrada
Real de Santa Cruz; um terreno á rua
•Caridade, S. Januário, ,poir 2:500$, um
;í rua dVeonidia, estação dc Kamõs, por
ImnS. Tratar á rua da Quitanda 83, so.
brado, com o sr. Cardoso. (J 4751) N

V jE0JiDJ2-S'l$ por 27 contos, uni predio
_Y novo.» feitio moderno} á travessa Der-
hy Club, rua esto transversal á rua Si
Francisco Xavier, próximo ao Collegio Mi-
litar, assobradado alto, no centro de ter-
reno, dc 12X45, com 2 janelas de frente,
entrada ao lado, com varanda. 3 salas, 5

[quartos dispensa,_ cozinlia, quarto com lia-
nlieiro e bom quintal; trata-se com Mourão
á rua do Kosario 161. ou á rua Souza
Franco 47, Villa Isabel,

TriiNUK-SK, 
com urgência, por motivo

dc retirada, um magnifico predio por
acabar; trata-se á rua José 33t>nifaci*o n. 45;
Nictheroy. (K -1607) N

TTENDE-SE por ia contos dois prédios
V á travessa S. Diogo, poria o janella,

2 salns, 3 quartos, corredor, cozinha e
quintal, cada predio. Para mais informa-
ções com Mourão á rua do Uosario 161
ou a rua Souza Franco 47, Villa Tzabel.

ViENDE-SE 
por 10 contos, um predio á

rua Theodoro da Silva, entre Souza.
Franco e Abáeté, em centro de terreno,
feitio ile clialct. ftradil dc feiro c jardim
>na frente, 2 salas, 3 quartos, cozinha,
Iianhrirn, tanque c W. C„ tendo mais nos
fundos uma cazinha, com uma sala c um
quarto, terreno de 10X45; tralase com
iMourão á rua do Rosário 161, ou á rua
Souza Franco 47.
)— , tm—mm
\ . M>i-,.»t-SÜ poi ro contos, 4 pred tos
\' cm uma das ruas paralcllas qo Bou-

levard Vinte e Oito de Setembro (Villa
Izabet). próximo no ponto dos bondes de
300 réis, construcção moderna, moto asso-
bradadas, 2 janellas dc frente, entrada ao
Uado, 2 salas. 2 quartos, cozinha, banhei-
ro, tanque, W. C, etc., cada predio, ren-
dendo tudo sSnSnoo; trata-se com Mou-
rão á rua do Kosario ifn.

TTEN-Rrti.SE nor
V á rua D. RiSnann,

1X64.
de terreno, jai
frente, entrada
rida na extensão
quartos, cosinha.

contos, um
com bondes á

:di<
porta.

1 do chalet, no centro
1 e gradil de ferro nn

lado com varanda cor.
do prrdio, 2 salas .1
quarto com banheiro

tanque e bom quintal; irata-sc com .Mou-
rão ã rua do Uosario 161.
"\TKN*I>K-SK 

um magnífico predio, á rua
V General .Delegard (lE. ilo Engenho

Novo), cnm jardim na frente, com 3 ja-
nellns de frente, tendo 2 salas, 5 bon*
quartos, boa cosinha. tanque, quarto *dc
banho, \V. C., etc; terreno de nX?n
boa chacrlnha, e-c.,; Preço 14:000$. Trata
ss cnm Mourão á rua do Kosario íoi, ou
á rua Souza Franco 47.

T/E-XDE-SE por 14 cantos, um predio
^ na ruat Major P. Sayão, subida pe'a

rua _ Carneiro, a 5 minutos dos liondes
n;eiüo assobradado, com povão hnl Vivc*l<
tendo 3 janellas tde frente, entrada ao
lado, com varanda, timdo 4 quar*os, co-
zinha, porão, um Rrande salão na c\*te:i-
são do predio, tambem se faz uma per
enuto, por um nredio cm S. Christovão
ou em Vüla Tsahel! trata-se com Mourão
á rua do fin«ario 161. ou ú rua Souza
it ranço 4-, Villa Isabel,
l"f7iENDE--SE nm prerlio na rua Senador

José Bonifácio, com 5 quartos. 2 salas.
cosinha etc. Pertence com um bom ter
rena de 12 So de frente por 120 de com-
•nrido. Bondes ü poria e muito perto Ac
Todos 03 Santos, próprio parn uma linda
chácara, Incar muito stiaunavel. Informa-
te á rua Senador José Bonifácio 8*. ar
ro.-.zem. Estação de Todoí os Santos,

(J 
I180) X

\7i[-;XtlEM-SE 
terrenos em Copac.ihunn' nas ruas X. S. de Conncabana Cons

tante líamos, Domineos Ferre ra e outra6:
trata-sc na rna D. Manoel jS. (P, afiig) N
*ITK\'DEjSE 

por 7 contos o predio da
rua T/.iiz AngUSto Pnton n. 33. S.

(DÍoro: trata-sc a rua do Lavradio 171-
IRecehe.se a prestacScs. ' (II 4f'42l X"
___.-
.TrENDE-SE dois prédios na Fabrica da

! y Cbíta, por 0:000$, £g 2, com do;s quar-
í^>? c 2 salas; írata-$e na rna do Ouv'*
dor 10S, talj 3. (J 47*8) X

das
WERIDE SE lotes de" terrenos medindo
doze metros e meto
de frente por cinco-
enta metros de fun -
des 12x50 a presta-
ções de 2$5oo. Os
terrenos são altos
e esiKutos em Gsiera
collina. próprios pa-
ra sitios, chácaras,
hcrtaücas, posmares,
fsoricuíturas, avicul-
t&oras. Hs terras sao
superiores. ISreve ¦
mennte ierá ag*sa en-
canada do Rio do
Ouro. Os comprado-
res de mais de 50
lotes pagarão a pires
tações de 8$25o cada
lote de 62%53j foman-
do posse do terreino
na a- prestação de
de 2$f)oo ou de B$25o.
Passagem de ida e
volta no trem dos
operários a quinhen-
tos reis. Pai*a tratar
com Quârino na Rua
da Prainha 7. Tele-
phons 4oS3 «norte.
\|T1J.\*DEMI-SE quatro casas novas en
í Ramos, cm agua, lua e.cctrica c quin-

taea cercados o zinco, próximas á estação
i rua Sião (construcção que suge ta-*se a
exame), Trata-s? com Cantjo á rua 4 de
Novenura l4j, liaii.tJ, CJ 4718) N

__t____________________m___m^^

KSEB98
COLLBTS

g ESTE PRKÇO

E GARANTIDO

U FABRICADO

SOMENTE DK MA-

TERIAIíS

AMERICANOS
RECEBIDOS

DA

NOSSA CASA

DE
NEW YOKK.

PREÇO SO'

VENDE-se 
por litooo? a casa da tra-

..vesso. Navarro n. ao, Catumby, com trei
ouartos, bom quintal, jaa £ elcctricidade e
íògão a gaz; para ver, na mesma. < tratar
directamente com o proprietário, sr. Leitão,
no edificio do "Jornal do Commercio", a»
andar, salas 1 a 3, (J j58i) N

V com 2 crias com oito dias dando bis-
tante leite, rua. D. Anna Nery, 118.

(4Soi O) R

YENDE-SE 
barato uni bom piano, em

boas condicções, n* rua S. Christovão,
311 próximo a praça da 'Uandcira,

^^__ C4468 O) S

VENDE-SE 
superior cavallo de. montaria,

marchador. estampa bonita, sete palmos,
todo branco; vende-se. barato, serve para
pessoa de gosto ou circo de cavallinhos, por
ser bonito, inteligente e muito manso; ver
e tratar n» travessa Leal n. 13, Engenho
de Dentro, próximo a» ponto do bonde.

CS 4jío) O

V'ENDE-SE 
um piano qnasi novo, marca.

Steelc, por um conto de réis (preço fi-
xo); a tratar si. Gonçalves, â rua D. Ua*
noel n, io (t° andar), defronte ao Míniste-
rio -da Viação. (I 4335) O

VENDE.MiSE 
um bom guarda-comidas,

gavetas, 25$; uma mesa elástica, 35$;
um toilctie-commoda, 50$; mcia-comnioda,
30$; uma mesa de cabeceira, 15Í. e mais
movei», na rua Minas n. 127, estação do
Sampaio. O

Vb.\'I>EM-SE 
plantas de todas as quali-

dades, oara pomares e jardins, no et-
tabelec mento dt horticultura de A. A, Pe-
reira da Ponteei; na rua Torres Homem
n. aM, Villa Isabel. (0?7°'> R

VENDIE-SE 
um bom piano, grande for-

mato, de acreditado autor, perfeito e
garantido, por prcoç módico; r. SantWnna
n. 120 (de particular)* (M33JS) O

ViENDE-SE 
barato, para desoecupar lo-

gar, ou troca-se por uma machina Un-
derwood ou por jóias, etc., uma mobília
de peroba, com 17 peças, para sala de jan-
tar. com pouco uso e do custo de 1:600*.;
tua. do Cattete, 105, loja. (R 1036) O

VlvNDE.M-SE 
telhas de zinco, portas, ja-

nellas, caibros, soalhas e forros, tudo
quasi novo e por qualquer, preço, para des-
oecupar logar; na rua. A xu $1, em frente
á estação da Penha. (J 133a) O

MOLESTIJIS DA URETHRA
Gura rápida com a

INJECÇAO DE MARINHO
Rua Sete de Setembro 186

VENDEM-SE 
— Aos srs. cirurgiões-den-

, tistas: um viilcanizador de Cross, para
dois muflos, com accessorios; um martello
automático, nickelado a uma ponta; oito
pontas para ouro e um estojo; um angulo
para motor S. S. \V., tudo em perfeito es-
tado e de pouco uso, por 150$; i rua l«i-
dustrial n. 31, das 3 da tarde ás. 7 da.
noite, (J 3080) O

VB.VDE-SE 
um cavallo manso e bom mar-

cliador; rua Dr. Dias da Crua n. 111.
E. do Meyer. (R 4153) O

VENDEM-SE. 
i rua Haddock Lobo, 417,

lindoi canários de raças franccia e beí.
ga, capões nanicos criadores de pintos e
cãet Fox-Terrier, puro sangue. (Ktis)O

pt«ieo/coMPí)ãTo
^KÍp|^MÍÍÍ'ÍRAÍIÍrÍNA
«••pGtli^^

VENDEjSE 
um terreno com aoiiietros

de frente por 2y de fundo, todo mu*
rado e nivelado, na nia Aguiar, entre o
n". 50 e 60; tralase á rua da Assembléa
n. 16, loja com Jorge de Souza. Tclep.
2502 Central. (J 471a) N

ESTERILIDADE.
NEÜRASTHENTA.

ESPERMATORRHÉA
Cura certa, radical o rápida.
Clinica elcctro-medica esoecinl

DR. CAETANO JOVINE
rias Faculdailes de Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.
Largo da Carioca, 10, sol).

I N. 109 — Tamanhos atú ?ü cm.

VIENDE-SE 
urgente, preço do oceasião

a dinheiro á visla 011 a prestações,
,.-. *n--i n--» lin rnnf-*—'-**,-ío jn'i-/-i Ittn.r
masniíleo, com todo conforto. Tica á mar-
gíâu .a ii. He 1'eiTO uo Curcovado pouco
íicirSa Ia csiação. Para ver ou Iratar com

o .nu-iiie di Imesma e-strada. bande lie
Agüa'9:. Férreas.' (B_.|770 N

i i-:..\'T>EM-Ft'! por 18 contos 2 predios á
V travessa Oliveira, em. Hotafogo. Infor-

mes e tratos 4 rua Ducnos Ayres io8.
contos o predio da
mta Isabel 63. Ver

TXENDE-SE, por ia cc
V rua Visconde de 'San

e tratar á rua Buenos Ayres 10

tr.ENDiE-SE por 7 contos
V rua Maior Fonseca. 26 perro dc S.

predio da
dc S. Ja-

niiario rende iteÇooo. Trata-se na i|ia
do Hospicio 198. (M 47S3) S
¦"ÍTIE.NDiE-iSE na 'Estação de Ramos íim

1 excellente preaiò por 5:500$. Está novo.
1 As paredes dobradas. Uella fachada a ci-
1 me ate branco e situada em centro de ter-
1 reno com 3 quartos, 2 salas, cosinha, tan-' 

ipiei W. C.. e bom - quintal. Alfândega 130,
;i° andar. 2 ds 6* (M 4839) N

I XUSENDE-íiE n« rua da America perlo
; V da Estrada de Ferro Central, ttm pre-
| d q., por 5:doo$ooo, 2 quartos, 2 salas e
1 bon] quintal murado. Alfândega 1301 '°
i andar, das 2 ás 6. (11 .|84i) N

¦\7TCNDE-SiE 
líor 3:9008000 «m predio

Vígrande, novo, cm centro de um bom
terreno ¦? ioX4-{, 2 quartos, 2 salas e

noi-fra.H" | pendcntlna Alfandepi 130, i0
andar, bas 2 ás fi. (B 4840) N

VENDE-SE 
um bom piano, do fabricante

H. Schandemson, com 7I8 e muito boas
voies; no rua do Rocha «1. 65, por J705000.

(J 1970) O

TfENDE-SB 
um automóvel 14x30, ur-

gente; rua Uruguayana laa. (S64OO

VENDE-SE 
um caixão para mantimentos.

propr*o para venda, com tampo de cor-
rer, systema moderno, quasi novo; na rua A
n. 81, em frente á estação da Ponha.

 (J 1323) O

VENDE-9E 
muito barato uma machina de

escrever, "Oliver", em perfeito estado;
tralase com o sr. Alexandre, á rua da Can-'delaria n. 28. (S 3182) O

TTENDEM-SE uma bancada e um lavato-
t rio todo de mármore e mais moreis pa-ra barbeiro; na rua Anna Barbosa n. 38;
Meyer. (J 32SS) O

\f l-.-NDIi-SE de tudo que tiver serventia,
T quer commerciai ou particular! lindas

armações para botequins e barbeiros, ho-
leis, pharmacias, armazéns, etc,, espelhos
de todos os tamanhos, machinas de cos-
tura, de escrever, registradoras. e para car-
plnteiros, transmissões, cofres de ferro, tol-
dos. div soes com vidros e sem elles, pren-
sas de copiar, secretárias, copas de mar-
more, balcões, mesas pi de tronco, bicycle-
ias, louças novas e usadas: rua Frei Ca-
neca ns. 7, 9 e u, CasJ Encyclopedica.
Telephone n. 5,092. O

TTiENDEM-SE chapas de gramopbone- na
T rua Senador Pompcu 240, quarto n, 6,

2» andar. (B 4581) O
» 1 1 1 ¦ , niiirn ¦ ,1 ,— ... - ____________ __________________

VENDEM-SE 
livros om differentes lin-

çuas, duas columnas de faiance (com
jardmeiras), dois mastros de bandeira, um
espelho para sola, um oratório e um. fogão
a gar com quatro coroa» e forno; k trav.
da Soledade ss. 21, perto da pr. da Ban-
deira. (S 3061) O

VENDEM-SE 
duas machinas Singer, sen-

do uma de 5 gavetas e outra de 1 gave-
tas, novas, e dois gramophones e diversas
chapas; trata-se na rua Cardoso n. 199.

(R 547J) O

"TIRA-S1 ASSA-hiE um boteoiiiin cmn um'
- ' b,on>„vaíeja de cigarros, junto á esta-çao de Corduvil, E, F, Leopoldina.
.--¦¦ (45" P) J

ACHADOS E PERDIDOS
CAMPELLO & C.«; rua Lui: de L'«.mães n. 36. Terddiwc a cautela u.
S2.751. desta casa. (4415 Q) R

CAMPELLO & C.«, rua Luiz de Ca-mões n, 36. Perdeu-se a cautela 11.
59.710, desta casa. (Q)

CAMPELLO 
& C.«; rua I.uiz dc Ca",mões n. 36. Perdeu-se n cautela ti.

54.261, desta casa. (.(165 Q.) R
T^EPOSITO de pao — Traspassa-se um±_r deposito, fazendo negocio regular, por000?; trala-se a rua Cindido Uenicio gu.

(4458 P) .1

E9AMUEL 
HOPFMANN; 13 iraves.sa do Rosário. Perdeu-se o camela n.i>o.450> desta- casa. (4308 Q) S.

PERDEU-SE no dia 9, um lorcnon detartaruga, no centro da cidade. Gra-tuica-ae- r
lururu n, Ibi-quem o entregar na rua

loa, ou nesta redacção.
(4-lli.l Q) J

PERDEU-SE 
t. apólice geral, antiga, dt

500$, emittida. no anno de 1S69 e con-vertida em ouro em 1S90, de n. 2.361,averbada em nome de Uenoveva Maria dtAlmeida, solteira, maior, brasileira.— ltio dt
Janeiro, 27 de julho de 1916. I*. p., EmilioEdgard Bokel. (J ,,05)

PERDEU-SE 
a cautela do Monte d*Soccorro com o n. 18.86a (4205 (j) A

PERDEU-SE 
uma caderneta da CaiuEconômica do Rio do Janeiro o.250-722, da 3' série. (4364 Q) I

PERDERAM-SE 
as cautelas ns. 26.3JI,26.333 e 2t.33j, do Moute de Soccor.ro do Rio de Janeiro. (4«i Ü) ¦

DIVERSAS
APARTAMENTO 

_ Aluga-se um lin-
do, sem mobilia, arejado, boa pensão,em casa de lamilia respeitável; ruu Ma-

nz e Barros n. 200.- (43JS S) II

A GENTES nos Estados, acceitam-se n»
xX fabrica de carimbos e gravuras, j,rua Sachet n. 18—Rio. Peçam cuiiiliçóe,
a Jose Aavier, Optima commissãò.

(712 S) J

A 
PAU TAMENTO, aluga-se eom janellasentrada independente, mobilado ou não,com ou sem pensão; rua Taylor n. 47.

(4/jo S) J

A* ?•

VENDEM-SE. 
nas grandea-demolições das

Obras do Porto, á rua do Senado ns. 235
e 237 e rua lladdock Lobo n. 112, viga-
mento de pinho de lei, caibros, ripas, as-
soalho, forro, caixas d'agua, zinco, trilhos,
telhas, calha e conduetor, e outras vários
materiaes. (J 5543) O

CQNSTIPACÃQ
Tome PEITORAL MAHINH0
Rua Sete de Setembro 186

VENDE-SE 
um excellente piano Pleyel,

moderno, cordas cruzadas e esta novo,
•por preço modioo; um dito C. Bechstein,
perfeito; troca-se, compra-se, concerta-se •
afina-se; Ao Piano de Ouro, ba 40 annos,
do Guimarães, r. do Riachuelo n. 433, sob.

(M 3336) O

CARIOCA, 44, 2», com explica-
çoes simples, claraa seguras e paciiat,cia admirável, o prof.' porlugucz que esta.

va na rua 7, 109, 2°, ensina, das 6 is 22hs., desde 10$; portuguez, francez, iirillun.
alff., etc. Convém mesmo n cilosos, princi-piantcs c estrangeiros dt ambos os sexo»,
amigos do socego c respeito, pois não é
curso, o alumno está s6. (4634 S) II

AFINADOR 
de piano — Ilarinonisa bem• o piano e mata os bichos te tiver-com direito a pequenos reparos, tudo 10$.Concertos geraes baratissimos; praça Ti-radentes 87. Tel 4191, Cent. (916 S) J

ADVOGADO 
— Causas criminaes, ei-veis, commerciaes, e orpli.-iuologic.-is;

adeantam-se cusuis; rua 7 do Setembro
n. 193, sobrado das 17 As 18 horas; tc-tophone 4287, Cent. (4768 S) M

A 
P^°.VEITEM suas lâminas de navalha•ti. üillette,, mandando afial-a* na Iraves.ta S. íranclsco de Paula n. 28. Dúzia,ís<m> (274 S) R

A Agnn de Jiinquillios Composta"f74^s o melhor preparado para a
pcllo. Vcndc-se & rua do S. Clirls-
tovão 531. Tel. Villa 1941.

(M 4875) S

BANHEIRA 
esmaltada, compra-se em con-diçõcs; Haddock Lobo n. 197, arma-"m- (4683 S) J

Elixir de Nogueira
Empregado com soe-'

• cesso nas seguintes mo-
lestias:

I VENDE-SEVI"
Bocoa do Mano —

Mcyer, lotes tlc terenofs, cm bellissi-
imxs' condições; negocio urgente; Alfa mie*
B*i n. 130, 1" andar, 2 ás 6. (4842 N) B

VARETAS. BUSC-'7LHOS SAO GARANTIDOS
IiMOXYDAVEIS. BRIM FOBTE E DURÁVEL

4 LIGAS E LAÇO DE SEDA.

TTENDE-SE uma bicyclctn, cm pcríci'0
, V estado j na rua Pinheiro Guimarães

n. 15 — llotaiíoco. (4804 O) M

VENDE-SE, 
na rua Diamantina, Uia-

chuelo, um bem predio. estylo mo-1! demo, de 4 annos dc construcção, 3 quar-1 toa, 2 salas cozinha, dispensa e outras,
:.pomar jardimí preço razoável; 130, rtia

' da Al.Uudeg.-i, i° andar, 2 is 6. (4825 N)M

VENDE-SE por 3:500?, unia cnsa 110
; V;; E. dc Dciitro, com 3 quartos. 2 sa.
¦ JaaJÍ- centro de terreno, bem ' plantado, no*
i vo; trata-sc á nta G. Caraara 206.(488a N)

I Casa Sloper
1 m 1 ¦!¦¦! iniPf ¦¦ ¦ _____*_________ MMiii ___tm_____m

187, OUVIDOR
Kio de Janeira

aySE5MlfeSiSgSiB*»,*«

\^iENClEM-SE 
por 2o:ooo$ooo, parte a

dinliciro e parte cm prestações, duas
casas situadas a vinte minutos do centro,
uma oecupada por negocio c outra por
familia. Rendem por conlncto _:lio$ooo c
aão «evissinas; luíoif.naçõcs á nn PJ
cbet 7, sob. (J 4709) 'N

ViivCfDE-SE 
o barracão da rua Tavaies

206, c o da rua Ucrnarda i6j. onde" 4671) Ntrata. 'Encantado. (J

ViENDEiSE o predio da rua Itapirú'
T n, 276, conátrucçüo moderna, com duas

salns, quatro quartos, despensa, banheiro»
cosinha, porão, quintal e jartüin, entrada
ao lado. (J 4Ç59) N
\j ivNDEMjSE 12 prédios, Andarahy. G
V predios, Tijuca. i predio, Copacabana.

Para informar e tratar com a propricta-
na. Rua Harão dc Mesquita S.|8.

(J 4673) «

Y^lE-NDEM-SE os prédios scRiuntes: —
T 300:000$. 28 predios rendendo 3:500$,

cm R. central de iBotafogo.
; 00:000$ 1 íhiporttínte pred.o e grande

chácara, próprio para Sanaíorio,
Hotel.

60:000$ 1 predio no*.-o em centro de ter*
reno junto go Largo da Sejrjn-
da-feira.

45:000$ 5 predios novos dando hoa ren-
da a R. Confessa Belmonte.

35:000$ • predio com armazém e 2 an-
dares junto ao Campo de Sant*
Anna.

^5:000$ 1 pred'0 novo a R. Consiatite
Ramos.

22:000$ 1 predio novo e bom terreno a
R. Imperial.

¦17:000$ importante chácara bem arbo-
rizada e casa em Inhatima. (líond
á porta),

10:0003 1 predb de rezidencia a R. -Dr.
Campos da Paz.

7:000$ 1 predio junto a E. do Meyer.
Além destes tem outros em diversas lo-

ealkSades, assim como empresta dinheiro
sobre hypotheca; trata-se á rua do Car-
mo 06, i° andar. (J 4^00'» V

Ui SENHOR
Que «tere atacado rir uma forte

tuberculose e de extrema gravidade, of-
ferece-se para indicar gratuitamente a
todos que soffrem de enfermidades res-
piratorias, assim como tosses, bronchi-
tes, tosse convulsa, asthma. tuberculose,
pneumonia, etc, um remédio que a
curou completamente. lisia indicação
para o bem da humanidade, é conse-
quencia de um voto. Dirigir-se por car-
ta ao sr. Eugênio /vellar, Caixa do
r.trrpt^ 1 6R2.

tr-ENDEM-BE porv de
occupadf
rua Sae . ,."\7"iEN'bEjSE

* dois quar

.|2:oooSooo 11:11 grupocasas situado em Dotaloso; todooccupad.i e rende 450S0U0; Inlormações árua Sachet_7,_sob. (J .17,0) ^
-SM uma casa com duas salas

. artos c cosinha. Terreno dc
por Co. Rua Dr. Ilulliõcs n. 125. iFn-

genho dc Dcnlro. Trata-se na mesma.
(J_468;)jN

terre*\^iKXI>K-SK 
uma pequena casa

no. a dinheiro ou a prestações, ,,., ,..tacãn .Ilcnto Ribeiro: traase á rua DanielCarneiro 56, Engenho dc Dentro.
,  CJ 4082) jj

asseiadas

VENDEM-SE, 
compram-sa o liypothc-

cüm-sc a bons juros, predios e ter*
reno1? para renda, moradia própria e con-
slrucção, cotn J. Pir.to, rua do Rosário
n. 134, tahcllião. (4C28 N) R

VENDAS DIVERSAS
T-THvNDEjSE um novo c superior eivai-
V lo <Ic sclla íainlio," e.itamiia andaluza,

_ rua Maria l;!ora 86* :E. de Dentro.
-, (K 46:0) O

\71lvN'DE-'SilJ uni terreno na Penha me-
\ ji-tiitlo 20X40, pora (ratar .0 üecco

da Carioca, 5. Cbapclaria. (J 4-49) O

TTICNDE-SE o botequim da rua Teixeira
V Pinto n. 105, fazendo bom negoco. l$n-
cantado. (4-*iS O) R

9
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Estroplulu,
Diribroi.
Roubas.
Bondou].
Ial)ammat"e] da nlera.
Corrinitnto //>. oovidot*.
Cenorrliêai.
Carbúnculos.
Fistulas.
Espinhai.
Cancros vonerrof.
Karhitisr.10.
Flores Bruitu.
riceras.
Tumores.
Sarnas.
Gostas.
Rbeumallsmo en leril.
Manchas d;i pelle,
AffeeçOe» syphlllllcai.
llceras da liocca.
Tumores Brnnros.
AUtcçSa ilo ligado.
Dores nu peito.
Tumores nos ossos.
lalejanienlo das arte-
rias. du pescoço e fl-
nalmiDte, em
todas aa moles-
tina provoulesj.
tas do wugini.

Encontra-se en
Iodas as pharmacias,
drogarias e casas qua
mim i

«matou so oaionuc

GRANDE DEPURATIVO DO SANGDE
"iTENDE-SE, uma motocyclctte Indian, com

V ou sem síde-car, com 4 mezes dc uso;
ver c tratar á rua Alzira Brandão n. 104.
modelo toií. (33 3455) O

,nrrí;alo ..«um \'íi\'iio |
cavallo pequira, marchado.,

mu to manso, próprio para creança, Tra-
Ia-se á rua Jockey Club 221. (J 4703) O

V verdadeiro

trVGNra^SE. um
V pUKadorcS.

harmonium_ com 13
Quasi novo. Xa igreja do

Espírito Santo, no Estacio. (R 4(140) O

macliina Singer cm
rua dos Inválidos 53.

(J 4736) o
trENDE-RE uraa
Vhoai calado, na

•\7iKXDEM.
V feiras a

•XDEM-SE lindos enxertos de bran-
o pc; limoeiros a i$ooo

c outras plantas de diversos preços, á rua
Salvador 1'ircs, 40, Estação de Todos os
Santos. (J 43f>Q> O

TTilvNüE-SE uma honeca franceza, arti-
V etilada e nova. Para ver e tratar na

rua Sete tle Setembro 178. (M 4";o) O

VIBNDE-SE 
ou traspassa-se um negocio

lucrativo, por motivo de retirada para¦a 'Europa, ou aluga-se a casa sem o serti-
mento; vendc.se tambem um bom predio
para familia de tratamento, na rua S. Pau-
io, próximo á rua Vinte e Quatro de Maio;
trata-se á rua Vinte c Quatro dc Moio, 306.

(S 42SS) O

VBMDEM-SE 
lindos canários de cores

fortes e mestiços cantadores, na rua de
Santo Amaro n. 132 (Cattete). (1628 O) R

*T*ENOE-SE unm bem montada pharma-
\ cia em Icarahy, fazendo optimo nego*

eío. Trata-se com o proprietário, á rua da
Constituição 87, Nictheroy. (0,-836) R

VENBE-M-SEi 
uma linda gata branca,"Angora"; cachorrinhos "Tenerjffe", ty_

po menor; gallos e gailinhas "Orpingtons"
brancos; rua -Pedro ivo n. Si, casa 11.

(S 3267) O

VKXDE-SE 
por preço baratissimo, meia

mobilia para sala de visitas; travessa
Carvallio Alvim 11 3!, Uua Uruguay.

(435.1 O) J

VENDEM-SE 
machinas automáticas deni-

cheis. completamente novas; rua da Al-
fandega n. 137, i» andar. (R4i66) O

VKNDE-9E 
um casal"Tcneriffe", com um anno de edade,

á rua Corrêa Dutra n. 170 "' '*
de cachorritihos

de e-Jade,
(7445 O) J

TTBNDIÍjSE um deposito de p5o livre e
V desembaraçado, fazendo bom negocio,

para tratar i E. Mova da 1'avuna nu-
mero 18 (4357 O) J

VKNDEMjSE 
lindos canários de cores

fortes e mestiços cantadores, na ru,i de
Santo Amaro n. 132 (Cattete). (1628 O) R

VENDEM-SE 
canários na rua do Cattete

n. 31: (4365 O) R

TTiBNDlE-SE uma pensão no centro do
V commercio, bem afreguezada, preço 2

contos, podendo scr algum a vista e o res*
tante cm prestações, que 6e combinar, o
mofvo d.i venda é porque o dono não pôdeesiar a testa do nceoclo; tratar, rua da
Prainha, 7 cora Querino. (4482 N) J

Callista
lv. u.,i.. _. _,a__t t .,.(.-*...i.ista cm UAUU-.VMU úi

callos c unhas encravadas, sem dòr, etc, r,
Ouvidor 165, sob. T.N. 1505. Aos domingo)
attende cbamadoi á domicilio. Tel. Norte 2659

CARAMANCHAO, 
odaptando-se a viveiro,

para pássaros; vende-se na rua Had.
dock Lobo 197, armazém. (4683 S) J

CARTOMANTE 
e faz qualquer trab».

lho pare o bem. nio usar de cerimo-
rias em falar no que desejarei e traia di
feridas chronicas outras doenças; rua
Oliveira n. 38, fundos da capella do Am*
paro — Cascadura. (J260S) J

CARTOMANTE 
Mme. Nicolctti — Pre-

diz o presente e (muro com daren:
consultas todos os dias de 1 ás o. So
para «euhoras; Buarque de Macedo n. 51.

(£175 
S) R

C_OJIPRAM-SE 
vales - Rua 

"do 
Bar"

roso n. 38 A—Copacabana. (32078) K

CONSTRUCÇOES, 
relormai de predios,

pequenos reparos e pinturas, paga men*
to em prestações; tratar com o constru»
ctor Michaloki, ru» Uruguayana n. 8; te.
lephone 5336, Central. (572 S) B

CHAPÉOS 
para senhoras e creanças —

J. h*. Madeira Junior, sueceasor dl
Mine. Henriqueta _ C.*, largo da Cario,
ca n. 6, i° audar, próximo á rua de Sio
José. (,98l S) J

(COMPRA-SEJ jóias velhas,
qualquer quantidade dc

. com ou sem pedras dt
qualquer valor e cautelas do Monte di
Soccorro; paga-se bem; ni rua Gonçal-
vo» Dias n., 37, Joalheria Valentim. Te-
te'ephone 094. Central. (6840 S) J

GASA 
paro negocio e familia, om llrar

dc Firma — Aluga-se uma por contra*
to era condições vantajosas, com grandesala para negocio c muitos bons commc-
dos para família, tem agua, chuveiro, tan»
que para lavagem, latrina e bom terreno;
no caminho do Porto de Irajá, esquina da
rua Gaspar. Está cm obras c tem arma-
Ção. (45c, S) i
nABTOMANTE — Mme. Annitãi
^a mnis perita o verdadeira 6 na
rna Marechal JTIoriiino Peixoto
n. 47, sobrado. (SI 4774) S

C~"artíies 
de Visitas" Ceiitõ"ãT;

Ourives .1. 60 — Papelaria. (3280 S) S

COMER 
REM ? só na pensão, rua Bue-

_ nos Aire» n. 158. loja, tratamento es.
pcaal a i$2«o, por refeição; assignante»
à mesa 60$, fora-70$, (350 S) S

Cartomante 
_ Mme. concepebn,

consulta, na rua Frei Caneca n. 196
sobrado. Preço 2$ooo. C'17^7 fi) M

TT^RJÍDE-SE por 4:600$ um bom preilio
f novo com todos o? confortos para fa-

mi!:a. distante da eS*aç3o dc Ramos 5 mi*
ntotos, e um outro por "(:6noS acabado
de construir. Construcção solida com hom
terreno c agua encanada, distante di mes-
tm estqç&o 2 minutos; írato-se á ma An*
dré Pinto o. 139. (J 4CS0) N

ytiXDE.SE por 4:5
» reno nu rua Qarâc

VENDUM-SE 
terrenos em Copacaliana,

nas ruas N. S. dc Copacabana Dr.
Domingos 'Ferreira; promptos a edificar.'Sete de Se:embro 133, sobrado.

O 4683)';¦'¦_.
oojooo i:m bom ter-

- dc Cotcgipe, juntono C13. Villa Isabel. 8,50X55; trata-se na
rua i° de Março 114, sobrado, com Ben-
Jjjiin, (J 4698) -N
TTI^íND.EjSE i*m *prcdio de contrucção
V moderna á ma D. Anna Xery, com

duns salas, quatro quartos, cosinha, ba-
nlieiro com pertences etc, no centro de
terreno de 10X57, pode ser visto das 4lioras em diante. Pondes á porta, de Jo-
ckey Ciub e Cascadura. (J 4677) 

' 
N

T7*V,EiN3>E*5E 
uma nova e linda casa

com 3 salas. 3 rruartos, cõsfriha, sran-
de terreno, porão habitavel, foeão a g>Tz.
electrcidade, etc; na rua -t. Minas ioa,
Sampaio. (B 1307) (f

"ITF.NDKM-SH 
duas machinas de escrever

V ponateis Corona, UnderwooJ, Coniinen-
tal, Reminston .11 B, Monarch, Smith-
Bros. Fox c Hanimond, rua <la Alfândega,
137, i° andar. ,4529 0) J
'>m]______m_-________________m

Systema com pie-
lamente novo J

A MAIS PERFEITA IMI-
TACÃO DOS DENTES NA-
TÜKAES niio só em belleza e

... , . , „ _ . utilidnile como em sesnrança I
%,.^in^_.m%_.Vxt_xlil_?'._P_^u_'a^i\i. t01',lí,r conhecido o mais rapidamente possível este novo systema; '

íírxí,J;íi'TAS VA,V|AGEÍS 0FPBRE0B S0I5KE OS ANTIGOS ITvOCESSOS, cobramos TREÇOS.iIIMMOh para nuo liiiue bem ao alcance de todos. Qualquer dentadura que uão dê boa pressão, com
pequena despesa, se rara segurar perfeitamente. As dentaduras velhas podem ser reformadas rapi-dameiite, ficando outra vez novas. A primeira consulta para exame e explicações é absr-Jutamente(trntultn* p

BR. 8A' KEOO—Especialista. Rua ib Carmo ÍI, esquina 1i'diWh. A 2233
_,_ü-i____i!m___!______f_^^

mf-mmmmm ¦*MP..wi!iiiWW^i.H^aH!i^p,MIBil|1M)-J|)>,, ¦wj>iJt--Mia|^!ÍBaHigi*i.

JJJjIU lio M1 li lumLO

"A 
?'K.\"nK.Si; varias portas, janel as, ve*

\ ncz anas, grades, eolun-is e mais arti-
ros á rua Edmundo S9, Terra Nova, bon-
de- de Inhaúma, (J -1-187) O
"ÇfíNDE-SF, 

pela melhor oíferta um ar-
•iiidScm ús secos . molhados cm um

dos nfclliores pontos da zona. Tem 7 on-
no3 de contracto, fazendo regular nego-
cio. Casa de esquina, rua ilUvm-nada, Tem
commodos para familia. Para ver e tratar
na estrada da Penha iim; próximo á es.
íacSo de Ramos, E, de I*erro da Leopol-
dinii (R_45li) O

\fKN15E-Sn um terreno no •Boulcrard
jS tlc Setembro, esquina de Duque de

Caxias. 7X2,1. Preço, 12:000$. Trato-áe na
ruo do Ouvidor ioS\ sala 3, com o sr. Can-
dido. (J 4726) O
"i^HaDiv-Sív um magnifico piano de

1 Pleyel em perfeito estado e muito lia-
rato, ua nu da Alfândega 261, sobrado.

,(S 4563) 9

\r'ENtXE-SE 
baratissimo um bom fogão

n, 2, para lenha e cok-c, próprio para
hotel ou pensão; á rua Oito de Dezembro
11. if'5. Mangueira. (6450 N) J
iriCNDE-SF. um automóvel, em perfeito es.
V tado, força de 6 cavallos; para tratar

,10 n. 49. Rua Felippe Cordora. -S. Cruz.
(J33i O) R

¦\71!:'NI>F-SE 
uma fazenda com 140 ai-

V queires de terra, mattos e capoeiras;
3 alqueires em pasto e 115 mil pés de
café cm hom estado; o mato está calculado
em 100 mil carros de lenha; duas léguas
da cidade de Lorena ç a 3 quilômetros
de uma estação da estrada de ferro Pi-
quetc. Preço, joioaoSooo, trata-sc na rua
i\o Ouvidor n, 108, sala o. 3. com o sr.
Cândido. (J 4,-29) O

TRASPASSA-SE
TRASPASSA-SE 

um botequim com tres
bilhares bem montados, no i° pontoda estação de Todos os Santos; rua Ar-

chías Cordeiro n. 450. A esquina da rua
José Bonifácio, com bora contrato e bem
afreguezado, por motivo do dono ter de
se retirar pan fora. (4166 P) B

rpRASPASSA-SE ci
X ni29 condições,

cm esquina de rua.

•<m contrato eni o')ti-
uma oxcellente loja

própria para qualquerneeocio; informa-se na mesma, á rua da
Assembléa n. aa. (3190 P) R

CASAS 
a 100$ — Alugam-se na rua

Campos da Paz ns u-fi—128, novas,
com oprimas uccommodaçõos, electricidade
e quintal. Trata-nc no Restauram Paris;
Uruguayana n. 41. (4380 S) )

COI.I.ETES 
DE SENHORA SOB MF-

DIDA a 12$ — Mme. Marie I.einoí,
colleteira diplomada pela Academia de
Paris e com casa em Paris, montou seu
atelier ã rua da Assembléa 35, Io andar.

(157 S) S

CURSO 
PROPEDEUTÍCO — Ensino se-

cunihrio pura preparatórios no Pedro
II, exames veslibulares c concursos. Ara-
bos os sexos. Taxa fiwa 30$; nta da Ca-
rioca n, 77. Tck-plioncs; oíiicial c R5.7,
Central. Ma aulas particulares. (501SS) J

CAFXAS 
de papelão — Fazcm*se para

pliarmacia, perfumaria*, ampolas, vi«
dros, redondas e outras; rua Ur. Carmo
Netto n, 2*8, próximo h avenida Salvador
de Sáj  (4191 S) j

CURSO 
nocturno de porturjttez, arilh-

metica. álgebra e geographia, a 5$
cada matéria, ou 15$ todas; rua Corneíío
n. 46, S. Christovão. (4204 S) lí

paua-se bem; na
rua

Tel. 4127. Tcnt.
(6182S) J

COMPRA-SE 
ouro .

joalheria (Co4a de Confiança)
Gonçalves Dias n. 39, 

"' '

CARTOMANTE 
d.

Ic-bre
Maria Emilia, a ce-

I» do Brasil e Portugal, con-
sagrada pelo clero, nobreza e povo, como
a mais perita nas -suas predições, com mt«
mares de curas scientifica-, intimas e cora-
merciaes; ,ás exmas. familias do interior e
fora da cidade, consulta por carta «cm a
presença dns pcssoast única neste gênero;
á rtia do Santa Luzia 2.18, sobrado, junto
á avenida Rio Branco, casa de família da
toda a seriedade. Xota — I). Maria ÍSrat*
lia c a cartomante mais popular em todo o
Brasil. (4K10 S) J

DEPOSITO 
de

licenças, armação, vitrine
pao

. ;.ío.
rua Fernandes rS—Eng.

Compram-se as
utensílios,

Novo. (4544 S) J

TnHN'1-IK¦•:>!•: o ncifocio de balas paulis.
V tas, cm Rio e Nictheroy. Convém para

família, l{ua da "Saude 195, 2° andar.
- .(R 457«) O

r^iMcpKQ* cv ,1rn armaTeni de ^ecro"
X e molhados, livre e desembaraçado era

pi iuü n.j6i. ,to, a ivcmda Henrique Vai*
ladares n. 44. O inoiivo í ler oiuros ne-
rocíoí a tratar e não poder ostar á testa
deste, .(4216.P; J

DINHEIRO 
— Emprestam-se qnantiai

grandes ou pequenas de 3:000$ para
cima, sob hypothecas de prédios na cida-
de ou subúrbio? a juros muito favoráveis,
promptidão e pc-ssoa de toda confiança;
nia Io Rosário n. 172, (im do corredor,
sr- Julio. (3144 Si R

DINHEIRO—Dá-se 
sob penhor de mo-

veis, bypoihecns. notar, promissóriase a officiacs do Exercito. Trala-se cora
Seijcaa 4 Fernandes; Rosário n. 172.

(3192 S) R
, ¦¦— _t

DA'-9E 
pensão para fora a 711$ e Ro$,

e rccehem-se doÍ3 pensionistas decen-
tes, na mesa, casa dc familia; avenida Mera
dc Sá n, ui, sobrado^ (4606 S) &

'"ii.;
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A' FORTUNA
Enxovaes completos para noivas

o maior e mais
sortimento pelos últimos figurinos,
a 42$500,70$, 100$, 130$, 160$,

180$ e 260$

o

riFFE_lEOIE_H senJiar pharmace-tico.V/ para empreg-aT-se em pliarmacia ouno commercio; quem pretender deixe ar*ti neste escriptorio, _ iniciaes a. 4.
(483a S) M

Vestidinhos, camisolas e touca-
dos para baptisados

o mais bello sortimento
Sempre novidades em tecidos

do mais modesto
ao mais fino e pelos preços

mais baratos
Grandes abatimentos em todo

o colossal stock
de artigos de inverno

Cirandes officinas de
cosfumes tailleurs

PIANO 
— Vend-ee nm.

Henri Hen, por 500);Pedro a 144.
do fabricante

rua de SSo
(4^85 S) S

PENSÃO 
bas « variada; arulso i$ooo,

por mej 5j$ooo; avenida Passos nu-mero 118. (S)

PENSÃO, _ Foraece*e bem frita, deJL casa de familia; na nie do Cattete
"l 387. (4190 S) A
TXENSAO « commodo* — Alugim-ie aX casaca decentes e cavalheiros aeriosj
txcellentes apoeentos, moMUdo» ou nlo;
eom ou cem pensio, i rua do Rezende
o- '54. «5505 S) J

PRATA, ouro, cristofle e metaesfinos em obra. compra-se usJoalhoii» Andorinhas, á rua Uru-
guayana n. 164. (733) S

PNSAO 
de i" ordem, farta, variada t

. cotn toucinho; di-te i meu e a do-
mvciho; ae rua Ariitidei Lobo o. 33. Tel.aS8a, Villa. (804J S) R

PRIVILÉGIOS 
— Tratam-se dos pa-.pcis com toda a brevidade e módicacomniissão; na rua do Hospicio n. 95 so-

brado, com A. Ribeiro. (4181 S) J

PIANO 
— Vende-se por 450$, á rua

Lopes da Cruz n. 25 — Meyer, paraver até 11 da manlliS ou de 6 da tarde em
deante. (4386 S) R

PARA 
oaixa, vendedora ou dactylogra-

plia, otferece-se uma moça, dando to-dos as garantias. Cartas a M. Ci, neste
jornal, (476. S) J

PARA 
dama de companhia, governante,de casa ou de creanças de tratamen-

to, oflerecc.e uma senhora de meia edade,
dando aa melhores referencias*. Cartas a
M. C, neste jornal. (4760 S) J

A' FORTUNA
PRAÇA 11 DE JDNHO

DINHEIRO 
— Empreste-se lobre pro-niissorias, moveis e demais garantia-,na rua do Hospicio n. 139, 1° andar, com

o ar. Rodolpho Thoraaz, das o ii 11 t
oe 1 *« 4 hora*. (1005 S) J

I TVr0D_ST-_ ~ Confeccionam-se veetidos,XIX sob todos os modelos, a preços modi-cos. Mme. Quedes, rua da Carioca, 49,'• ""'"'¦ (4346 S) S

DINHEIRO 
— Sob hypoflicca, cnipres-

ta-sc até 30 contos. Negócios muito
«spociaes, os juros poderfto «cr de io°|°;
rua do Rosário n. 103, 1», com Maria.

(481- S) M

MOVEIS 
usados'— Compram-ie mobi-Mano* completos, avul«os, objectos

DISCREÇAO 
— Cavalheiro educado, de-

seja quarto para descansar algumas
horas por «emana. Cartas nesta Min,
para D. C. (4799 S) M

__.._„-„__.„_., „. «nu,, UMJC_-.U.de erte, antigmdades, ornamentsçSe», pianos de bons autores, etc.; na rua Sena-dor DanUs n, 45, terreo, cora E. Ri-*""•*•¦ (9114 S) S

DIFFERENCIAL para motor de 24-
30, em bom estado, compra-se com-

Blefo 011 as peças de engrenagem, só,
Offertas a Antônio, & rua Souza Franco
a. 197 — Villa Isabel. (1318 S) J

DA'-SE pensão — Almoço e jantar a
60$; cozinha de primeira ordem; rua

9 de Julho rt. 4 — Engenho Novo.
(4353 S) J

ESCOLA 
-MASCULINA, curso prima-rio c médio de nortug., arlthtn,, cho-rogr., e Historia do Brasil; rua 1» deMarço n. i_j. mensalidade 5$, das 9 _s13 horas. (4888 S)

l_i. sa ilo Rosário. Perdeu-se a cautela». 88.384, desta casa. (4753 Q) j

PO' BE ARROZ «DORA»
Medicinal, adherente e perfumadoLata 2Í.0O. Pêlo correio 2J500
Perfumaria Orlando Rangei

MOVEIS 
— Compramie mobilia», pia-nos, quadros, tapetes, trens de cozi-

nha, roupas de cama, etc, rua S. Luli Gon-
zaga n. 10, (8599 S) R

MODISTA 
— Executa-se com perfeição,vestido* costumes sob medidas, pe-los últimos figurinos, por preços módicos;

á rua D. Alice 97 — Rocha. (4605 S) R

MOVEIS 
— Casas mobiladas, moveis

avulsos e objectos de arte, compram-
sc na Casa Souza, á rua Senador Dantas
". io-i. (4734 S) J

CALLOS
Assombrosa descoberta

O KALOPLASTER é um remédio novo e maravilhoso, unico que baila ap-
plicar em cima doe callos, para n5o sentir mais dores; e os destróe 110 mais cur-
to espaço dc tempo, Sim, porque a grande vantagem de um remédio para os cal-
los, ó fazer desopparecer o dor rapidamente a destruir a raiz? o quo qualquer
outro não faz; por que nao passam de calodios Salicylados ou uiigiicntos ranso-
«os; se tem feito uso desses remédios sem resultado, experimentem o "Kaloplas-
tei" e verão a verdade? a diper efficacia e rapidez com que suprime a dor e
faz desapparecer os callos para sempre. Por i$soo á venda nas Tliarmacias e
Drogarias, Dep.: Rua dos Ourives 8S; S. redro 8a e Andradas 43, Rio. (J4747*
KW-O-SANTE — Precisa-se de um bom

para i :ooo$. Xcgocio dc vantagem.
lrata-se tia rua Visconde Santa Isabel"• -'¦'• (4778 S) B

Í^NSIXA-ÔE 
musica e piano, na rua Josc._'%.0-le 11. 7 — Andarahy. Preços mo-dicos. (46..,j S) R

1_>M 
casa de íamilia respeitável, aluga-se'j optimos commodoí* com peti«3o. a ea-

>al, c cavalheiros dc tratamento, cas.. com
to-to conforto; rua de S. Manoel 11. 20 —
Botafogo, (.1435 S) R

Í^OHXECE-SE 
comida por preço módico.

Travessa Ayres Pinto — S. Christo-
v5o. (4O04 S) R

I?ORNECE-SE pensão a domicilio, farta,
variada e com asseio; rua Silveira

.Martins 5., (obrado—Cattete. (|S*7S)M
rjUARDA-LIVROS — Acceita pequenas\J[ —criptas de casas coiumcrciaes; â
travessa da So1cp_pIc n. 21, perto da pra-ça da Bandeira, (306; S) S
IJYPOTTIF.CAS - Fazem-se de predios11 na cidade e subúrbios, cm 5 dias.M. Vieira, rua da Quitanda n. so, 1° an-•lar, .4_.,6 S) J

HyPOTIlECAS 
— Fazem-se

mÍ6fSo, na rua Dr. Rodrig
sem com-

. -..go dos San-
los il, 76, dpi* 10 ás ia c das 17 às 10
Jioras. (5578 S) S

TJYPOTHECAS — Qualtiuer quantia;
XX r.1.1 Uruguayana n. 8. Teleph. 533C
Cent., com lMlegrino, (-330 S) J
TTYPOTHECAS na cidade e subúrbios.
XL grandea ou pequenas quantia*: rapi-
•átz c juro módico. Informa o sr. Plmen*
.a, nu do Rosário n. 1..7, sobrado, fun-
do.. (3134 S) R

MtNINA 
— Precisa-se de uma para íer-

viços leves de um casal sem filhos;da-se casa, comida, roupa e 10$ mensaes,na rua Barão de Mesquita n. 404  An-«rarahy. (46,4 S) ..

MOVEIS 
— Alugam-se, compram-se evendem-se na Intermediária; rua doCattete ao, teleph. 557, Central. (349 S) J

MOVEIS 
usados

mobiladas, avulsos, objectos antigos,
Compram-se c*.s:.s

moveis de escriptorio. etc
rio 11. 145. rua do Ros,

(4506 S) J

MOVEIS 
usados

vendem-se muito em conta;
pcrietto catado

 conta; nia Se-niior dos Passos n.p. 14—16. (430 S) S

FIRDEU-SE 
um atinei, entre a rua Real

Grandeza t o Ministério da Agftcul.
tura. Gratifica-se a quem o entregar na
mesma rua n, 180. (4756 Q) J

PIANOS 
— Compram-sa ds qualquerautor de ila armário; pagam-se bem;

cartas nesta redacção, com iniciaes  L.
S, P. (4806 S* M

I

Grande Laboratório e Pharmacia HomoEsopatbica
FUNDADOS EM I88O

ALMEIDA CARDOSO & C.
BUTINGUIDOS COM «RANDB PREMIO, A MAIOR RECOMPENSA

CONFHIDA IM HOMCBOPATHIA NA IXPOSIÇAO NACIONAL OS 1-0I
ItriMtdwti _• Aimad*, _M-elto • pri-tipiH eiUbeltcimtntoi mídicoi •

• phamictuticot -
HIDICAM-NTOS ROMCtOPATHICOS QUI CURAM

ALMEIDINA — Can a (oaorrUa chronica, recinto e iuu conieqaenciai.
CARDOSINA— Cura tostes, bronchítes, dores no oeito, costa» e lados.
CARDUUS CARDO — Cura moliitiai do coraçio t hemorrhoides flueaUi.
OYPSUM BRASILIINM — Facilita a diatiçio c tonifica ai trunfai,
SEZORINA — Cura a fibra intirmittinti (iciõei ou maltitu).
ROSALINA — Cora a frivise a tone coqueluche.
CONSOLARINA — Cara a tubarculoie pulmonar im primeiro a segundo gtiol.
SANASTHMA — Cura a aitta- hereditária e adquirida.
VITALINUM — Rutabelice a potência viril aoi doii 11x01. ,
ALBINGIA — Pó dentífricio: O melhor para limpar oi dentei.
DYSENTERIUM — Cura » diarrhía dc qualquer caracter e proveniencii,
SANA RHEUMA — Cura o rheumatismo cm geral,
SANACALLOS — Fti cair oi callol «ea incommodo.
OPHTALMINA — Cura todai ai affecç r* - intlammacões da vista.
SANADIABETTES— Cura a diabettci iiccharlna o luai comequcnciai,
CHSNOPOOIUM AIITHKLMINTICUM — Pó vermifugo — Infallivel contra ai

Iombrigas ou Termti inteitinm.
SANACRYPPE — Aborta a influem! • cara constipações com febre, tone e dorn

no corpo.
CARICA AMERICANA — Regulariia ai evacuações e combite ei ineonmodoi em

xnsequeacia de purgantes.
SANA SYPHILIS — Cura ivphiui, lymph itismo, rheumatiimo ijphilitico, molwtiii

da pelle e touro cabelludo.
ESSÊNCIA BINEDICTINA — (Odontilgico). Cura direi de dentei e eu.idoi,

em 5 minutos.
3UARTINA — "Tônico reconitituinte": Cura neuraithenii, aaemia, Jfipepila a

todoi oi incommodoi do apparelho digestivo.
SANAFLORES — Cura a leucorrhéa (fliiei brancas), caracterinda por corrimento! da vagim.
DOLORIPORA — Auxilia o parto, combate ai collicai uterinas e mais lymptomas das parturientes.BALSAMO DE ARNICA — Cura golpci.contusóes, frieirai c unhai encravada!.
ÓLEO DE FICADO DE BACALHAU — "Tônico reparador". Contra anemia em geral.ALLIUH SATIVUM — Especifico para abortar e curar a inlluenia, constipaçSei, tones, coqueluche, febra e todas as mo*
,*-¦.««-..„— le,i,ias proveniaitei de resfriamento.
HEMORRHOIplNA — Combate todos os incommodo! pelas hemorrhoidas leccas ou nnguineas.

Uma botica com estes medicamento!, inclusive o porte do Correio, 60J000. Os medicamento! acima lin aconwlhadoi
pelos médicos, acompanhados do modo de te usarem e levam a marca registrada: UM ANJO COROANDO UMA AOUIA— Cuidado com as imitaçõet. Executam-te as mais exigente! encommendaa de HOMCEOPATHIA EM .TINTURAS,
[GLÓBULOS, PÍLULAS E TABLETTES. — PREÇOS RAZOÁVEIS.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 11 — RIO DE JANEIRO
VENDA NAS PRINCIPAES DROGARIAS E PHARMACIA- DA CAPITAL E INTERIOR

flj§_!__# j£

§_iRS? í
mtAwtmW^W^^mmlmTmm ___^-_l____--___L'

I Loteria do Estado
DO

Roa Marechal Floriano. 11
BIO DB JANEIRO

Rio Grande do Sul
Amanhã

50:000$OOQ

MILAGRES

POR 15SOOO
Sd jogam 18.000 bilhetes
__f*Xj__i__!ra o

1 premio de 50:000$
1 premio de 5:000S
1 premio de 3:0 iú»
I premios de 2:000$ 4:000S

10 premios de 1:000$ 10:00-1
... prêmios de 500$ 11:0008
33 premios de 2003 6:600S
52 premios de 100$ 5:200$

1880 prêmios de 30$ 56:.00_!
18 prêmios para os tres

últimos algarismos do
1 * premio a 100$ ..*..a0$

180 premios para os dois
ultimus algarismos do
1* premio a 50$ 9:000$

2.200 prêmios no total de. 162:000$

SENSAO 
NATURISTA e vegetariana —

- Acceita pensionistas e avulsos, fornece
a domicilio por módico preço, unicu no ge-nero; ^tratamento especial do artliritisnio,
rins, fígado; cura radical da despepsia
pelo Fragevorismo e vegetarianismo j for.nece tratamento -para tra_ição em todoconhecimento; rua Chile n. o, t» omlar.

(4810 S) M

PENSÃO 
— Manda-se"" boa comida de

casa de familia de tratamento, a pre-ços razoáveis. Pagamento adeantado; rua
S. Leopoldo n. 320—'Estado. (470; S) J

PENSÃO 
PAULISTA — Qi'"rtc- are-

jados c comida especial. Fornece co-
nnda a domicilio. Preços módicos — Cat-
«e 94. (4193 S) J

IÍT-NS.-O 
a domicilio — DS-sc farta c

. variada de casa Ue .familia; travessa
da Gloria 85 _ Meyer. (4678 S) J

PRECISA-SE 
falar urgente, com dd.Isabel de Oliveira e Silva e Premi-

tilde de Oliveira e Silva, cm se» inte-
resse. Cartas para Dayse Pereira da Sil-
va; rua Miguel Fernandes 11, 1S8  En-
genho Novo. (4639 S) R

1JUECISA-SE 
alugar um i_nartiulio parauma senhora de edade muito seria, cm

unia rasa <Ie família respeitável, ate 15$;
pagando.e adeantado. Carta por favor
nesta redacção, com as letras F. M.

(4690 S) J

PUTSCISA-SE 
tle um «ócio para um ne-

gocio já montado ou vende .c; c nc^o-
cto serio e de 'bom resultado, como sc
prova; informa-se á rua G. Gamara .9..
loja. (44s.- SI I

PREPARATÓRIOS Curso completo
de accordo com o programma tio Pc*

dro II. Aula- particulares ou cm turmas.
Collegio Sylvio Leite, rua Mariz e Bar-
ros n. __8. Tel. V. i.S_. (345 S) S

QUARTOS 
mobilados — Alugam-se com

ou sem pensão em casa dc familia dc
todo o respeito V* rapazes ou senhores sós,
á rua Moraes e Silva 11. 150, cm frente ao
Collegio Militar. (4578 S) D

QUEM 
TEM CABELLOS CRESPOS E

DESPENTEADOS? O Macio! alisa,
periunia c faz crescer. Produeto de grandeacceitação e «em egual. Vote 2., pelo cor-
reio, 3,; 119, rua Marechal Floriano, 119.

(4319 S) S

QUARTO 
— Aluga-se um com jaii.lla,em casa de um casal o^tfc não tem

outros inquilinos, a casal sai. filhos, com
serventia na casa, ou a senhor de cdadJ ,
rua ltapirú' _, 41, (4846 S) M

QUARTO 
de frente — Aluga-se um es-

plendído, çom ou sem mobilia, tia rua
Marechal Floriano n. 64. Cl_5 S) S

SALA 
de frente ou quarto, aluga-se com

pensão, a dois ou tres rapazes sérios.!
á rua Riachuelo n, 215, Io and, (4539 S) J1

SITIO 
— Com*prti-se um cm Campo

Grande ou ilirfanibomb;», perto 5!h
cstaçflo. Cíirbas com informações c pre-
ço, ao sr. Oliveira, á rua Sete de Selou-
oro n. 162, sobrado. (4636 S) R

SABOEIRO 
habilitado, offcrecese—Ac-

ceita proposta para o interior. Para
informar, com o sr. Ernesto, rua Souza
Franco n. 197—V. Isabel. (i8ofi S)

TAPETES, 
cortinas, pinturas a óleo e

moveis de residências ou escriptorios.
Compram-se em bom estado, na rua da
Alfândega 1.4, J. J, Martins. (9.193 S) M

TRASIPASSA-SE 
uma casa dc moveis c

mais artigos, ou se admitte um sócio
para catar á testa; o motivo sc dirá, as*
sim como se vendem dois terrenos no Rea-
lengo, na estação, Iitfornia-se. G. Cama-
ra ti. 232. (44S6 S) J

TYPO-RAPIIIA, 
a mais baraleira. Res-

ponde-se a carlas, pedindo preços, At-
tende-se a chamados. Teleph. Norte 4261.
Casa Torres, rua Senhor dos Passos, 98,
Uio. (4283 S) J
rpRASPASSA-SE uma
X ¦ centro, com ''
gocio urgente,
ma vera, rua d;

boa pensão no
muitos pensionistas; ne-

-Tin-forma-se no Café Pri-
Alfândega 156. (48C1 P) B

M cavalheiro formado, procura um pc-
queno commodo claro, arejado, alu-

guel 2')$, não longe do centro, tu resi-
dencia de casal sem filhos, para estudo e
descanso durante o dia. Carta, a E.

(4420 S) R

UMA 
moça^ de familia e muito socega-

da. deseja empregar-se em casn ile
tratamento, para cuidar de creinças, já
crescidínhas e fazer a costura das mesmas;
ordenado -to$; cartas jKira o escriptorio
deste jornal, a L. E. 1). (30198) J

ÜiM 
giiarda-liviro. habilitado, lendo aí-

gumtvs horas disponíveis, acceita pc-
qttenas escriptas de casn? cnmmercioe**.
Cartas para o "Correio da Manhã", a A.
Santos. (4155 S) R

T_M moço do commercio e de tina edu-
cação, estraneígeiri

molril., em troca de lições dc linguàs
procura quarto

outros serviços convém entes.
O. M.i Jornal do llrasil.

farias, li.
(4279 S) S

M moço, acceita procuração de senho-
ras viuvas, ou de quacs-.ucr outras

pessoas, para recebimentos de alugueis de
cosas ou de quaesquer outros negócios;
para o que prestará fiança, em dinheiro,
relativamente ás importâncias que tiver dc
receber. Cartas á posta restante, _>, C. J.

(¦1.107 S) S
moço educado e discreto deseja
olejer com módica mensalidade,

uma senhora moça e nas mesmas condi-
çõc"* .Negocio «crio. Deixar carlas rletn-
lhadas nesic jornal, com as iniciaes S. R,

(15S8 S* R

IP

TTM n
U pre

TTM A senhora passa sua
U 1 :ooo$, garantindo uma
Passa-a por ter de retirar-se
ropa. Cartas para R. R.

pcnsuo por
.liaria certa.
para :i K;i-

(S)

FERIDAS, -6d
thros, eezemas, sardas, pannos, c.-

! niichõcs. etc., desapparccem rapi.í:
mente usando Pomada I.uzitnna.
Caixa i$ooo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tbadentes n. 62.
(Largo do Rocio). (A 4030')

MOTOCYCWS 
—Vendem-se, uma Har-Icy Davi.„_n com 3 velocidades e nIIP., uma Yalc com _• vclocidpiílcs e 8JIP., uma Terrot e u~.i Puch, Mia CasaUnião Cyclista, á rua *_cic de Setembro<_______: (437a s> r

T-I VPOTHECAS

Rosário

- Qualquer quantia
om j. Pinto, rua

tabelliâo. (44=4 S)

iJiOI_.1i.__. 
— Uma senhora ingleza ensina

. e>ie idioma cm aula ou particular men-
.te; rua -S. José ;o, _." andar. (46^:0 S) U

IMPOTEXCTA _— Cura-se com as gar-
raí-;. de catuába, remedin vegetal, VÍn«

Enconlra-se na nu
99. (1182S) J

do do sertão do Cear;
de Sstitò Christo 11.

ÍINDA 
«M"* mobi';*da com nen*-ão, atu*

j ga*fe a csvolheiro ou casal distincto
Fre.i) convcnienie. Travcs.a Maniu» <le
P*.:.ini o. 31, esquin» de Maniacz .lc
41-ran*.e». (4704 **> M

MADAME 
UOSA. .ue mudou da rua doLavradio i..*, casa n, _-.\e foi paraa roça, já está morando im rua .!,. Ri.-i-chuclo n. 7_', sobrado; coi-sulla tod.is o.dias das 8 ás 8, domingo, e dias feriado?

até ás 2 lions: rc.-a todas ,*s doenças efaz outros trabalhos tudo p.ira o hcm.
(1503 S) 1

OFFERECE-SE, 
capas para mobilias i!c

9 peças a 6n? e Store. eollocados no
locar a i_}$ooò; Haddock Lobn n.
Tel. 1501, Villa.

OltllllO*
da c

Euzebio n.
OIIYmCnta da co
d,.

(.'.Mi S) J
Pemlxi e pi-

: á nn Sena*
(4705 S) J

OVOS 
itc raça I.cg.irhli a 1S0.1-.1 .1 dtizia

ovos commui.P; frosquíiií-os, do mes*
n iSjoü a du.ia; rua A**is Buc-—llotafogo. (4.155 S) .1

mo di
no n.

I)i:\s.\0 .ic família
-1. _$-•" 1 c mensal í
sinta; na rua do Ho;*.;rio n

D'|-S1!
!:lp,pp.-

.71. ---'.r.pdfP.
(55'v- S) II

T1TAXDA L, S. — Tem caria com va-
T T lor para lhe "er entregue cm mao

nrõprla, á rua da Assumpção n. 16-.—lio-
iafpigo, com d, Lcopoldina, (4*587 S) Ií

ÚLTIMOS ANNUNGIOS
A 'FjUGA-SK opliiiiu shIii di> frente

**-""li|ior T5$000, com mobilia c
olcctri-i---., em oasa do familia
franceza; rua CoitC» Dtitrn 7

(M -1859) (i

ALUGA-SE 
uma pequena casa com dois

quartos, uma sala, quintal, electricidade;no becco do Motta n. 19. Mattoso, bondede cem réis. As cliaves estão no arma-zeni da esquina. (4885 t)

AÇ/UGA-SE um grande quarto com.diias
janellas para Santa Thereza, parn mo-ços do coininercio ou- casaes; na rua. doKiachucl. n. 99. : (484S 1*)"M

AI/UGA-Sh 
um quarto de frente, 3 mnhomem ou senhora que trabalhe íôrá;na rua Ircze dc Maio n. 37, casa de fa-irnlia. (484;. E) B

A 
ILUGA-SE um bom quarto com janella,por 35$, o unia ou duas senhoras' oua casal sem filhos; na rua Pedro Américon. no, casa s- (4850 G) M

ALUGA-Slv 
uma esplendida sala, a pes.soas (Jo commercio, no sobrado do çre*d|o da rua liarão de Guaratiba n. 17, pro.ximo â do Cattete; (4851 G) M

LUGA-SE, ,- - -:,-,- unla sa|ii de frente, em casa^¦M-ác família; na rua dos Andradas 11. 87.
__ ""dar. (4879 E) JI

ALL^JA-SE por 140$ o sobrado da ruado S. Clemente «1. 87, com tres quar-tos, duas. salas e demais dependências; cho-ves na loj ae trata -sa no largo de SantaRita n. 6. (4s77 G) M
Al_UGA.SE uma sola ão frento"•""-ii-bi-ad-, com e___t_ici_n_o,

em casa do familia socegada; rna
Voluntários da Pátria 420.

(M 4858)G
PRECISA-SE 

de uma boa arrumadeira ecopeirá; avenida Rio Branco n, 122,20 anilar. (4880 C) M

PI-ECISA-SK 
dc costureiras que saibamcoser costuras e pespontar, e tambemahi-.havadciraa e vir.deiras para collari-"lios. Senado -58¦  (4781 D) J

DENTISTAS 
— Extracc.es aem dor.

com o poderoso e infallivel Local
Anesthezico "Idclson1'. (45.1 S) J

PARTEIRAS
rAnTCa°<"n|-'. <> dr. r, 

DE. ANDRADA,cura, corrimentos, hemorr_nrias c «u-pen-soes; de modo simples, evita > gravidtinos caros indicados, faiendo apptraeer •incommodo, sem provocar hemo.Tiaiit,
«A"0. _.".0T»fR(S.rrn,ira mm- JOSEPHI.NA GALLINDO, parteira do HotpitilClinico de Barcelona; consultai diárias
grátis aos pobres. Acceita clientes «ranensão. Conspiltorio e residência: rua do
Lavi-dio n. 111. lobnadío. (304 J) S

PAHTEIBi£-«-_i
cina de Madrid, trata de todas ai doen.
cas du icnhoras e fn apparecer o in*
commodo, por processo «cientifico e sem
dôr nem o menor perigo para a saude; tra*
6alhos garantidos t preçoi to alcance dl
todos, Avenida Gomes Freire n, 77, tele-
plione n. 3.641 Central, consultai (ratis.
Em frente ao theatro Republica.

(S 4<»i) J

PARTEIRA

PRECISA-SE 
de um servente; niaa4do Maio n. a8. (475a D) J

PRECISA-SE 
de chapelciras e boneteiras

na fabrica da rua Senador Euzebio
11. 7<i. (4801 D) R

PRECISA-SE 
de uma boa cozinheira,

para casa de íamilia, na praia de Bo-tafogo n. .1)6. (4803 B) M

pUECISA-SE de dois bons carpinteiros,•1- que saibam fazer armações; rua daAlfândega 11, cgo. (4857 D) M

PRECISA-SE 
de unia moça para todo oserviço, sabendo bem cozinhar o tri-vial c sabendo 'bem ler c escrever; ua ruaLarga n. 181, 1, andar. (4531 B) J

MÉDICOS
Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis -,*& 

$•itincourt, partciro, cura oi tumores dos•tios e do ventre, as moléstias dn vias
urinarias, genitaes, as metrites, 01 corri,
mento» uterinos e vaginaes e regularia,
a menstruação por processo seu. Applica
o 606 e 9-4, com ou lem injecção e esta
tem dor, trata a tuberculose e hérnia
(quebradura) sem operação. Consultório
perfeitamente apparelíiado; rua Rodrigo
Silva 26, «quina da rua da Assembléa,
das 10 as 2 da tarde. Telephone n. -.511;
residência: r. Senador Euzebio n. 342.
Consultai grátis. (1381 S) J

TÍRS. TEIXEIRA OOTMRRiA e
•L"AI.E_._RDO MARINHO — l*e!le,
sypliilis, vias urinarias _ mols, venc-
reas do homem e dn mulher, 606 e 914. e
clin. medica, mol. de creanças; rua Sete
de Setembro 209, das 4 ás 5 e 3 is 4.Tel. 165, C. (634 S) J

Consultas grátis
Por me-

dicos
operado*
res espe*

cirillstas em moléstias dos OLHOS
OUVIDOS, Í.,_I.<;,.M\- e NARIZ,
enfermidades das senhoras, pellesyphilis, venereas, blenorrhagias é
das vias genitaes e urinarias do ho*
mem e da mulher, Todos os dias
das 3 _s 6 horas da tarde. Dua 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 3802

DR, ALVINO AGUIAR
MOI.ESTIAS INTERNASESTÔMAGO — FIGADO — IN-

TESTINOS — RINS — *.OLM.ES,
etc. Consultório: rua Rodrigo Silva,n. 5. Teleph. 2..71, C. Das 1 as 4horas. Residência: travessa Torres n.17. Teleph. 4.265, Cent.

mio, x 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. Josc,
,.Q, das 2 ás 4 (menos ás quarla-feiras).

A 396

O DR. EDUARDO DE MAGALHÃES,
da_ 10 á_ 11 c das 14 ás 17 liom?, ã rua
7 de Setembro ti. jfi. Doenças da pelle,dt) estomaço, pulmão e nervosas. Trata-
mento efficaz da syphilis, arthritismo cmorphéa. A's 4«.s e sahbados dá cônsul-
la e applica o "Radium" a preços redu-
!u\--r, das 10 ás u horas. Cura com omtlhor esito as ulceras cancerosas e do-etiças rebeldes da pelle. (SnS)S

Mme. Francisca
Reíi, diplomada,
fa« apparecer a
mcnitruaçi. por

,. ... processo MUál-fico e «m dor; trabalhos garantidos e pre*cos ao alcance de todo», aem o menor pe*rifo para a «aude; trata de doençai dtute.-o; rua General Camar» «. no. T«I.•*¦•, .'í68. Norte, próximo dl avenida Cen.tal. Consultas iratis. (ul g)

Quem deesjar ver-ie livre
doi atmoi
da vida, u
ber o pen-

tamento de pessoa de amizade, atttahir
amor e bons negócios, ter felicidade no
commercio, tratar todas as doen-
ças, obter o que desejar, por mais diffi-
rol que seja. por trabalhos -científicos e
garantidos, diríja-se a JoSo Pinto da
Silva, em sua propriedade, á rua do
Çupertino numero 7, «stação de Quin-
tino Bocayuva, enviando enveloppe, sei-
lido e subscriptado para resposta e con-
sulta todos os dias, das 8 ás 9 horas da
noite, no gabinete 2$ooo; com talisman
S$ooo; por escripto, io$ooo; com talis-
man, 15$ a _5$ooo; realiaa-se o que de-
sejarem, por mais difficil que seja
em qualquer distancia ou Estado. Go.
norrhéa chronica e impotente, cura ga*rantida. (J 5_3I)

Dinheiro ~ ""mpxesta-.se «ob hypo-__-nne_ro theoa5 de ^ «
quer quantia, a juros e condições que ietratarem; ru» Theophilo Ottoni n. 83, _•andar, fundos. (863 S) S

GRAVIDEZ

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da Maternidade, trata

das moléstias do utero e evita a gra-videz, Acceita parturientes em pensãoe attende a chamados á qualquer hora.
Telephone n. 4589, Central. Rua Ge-
neral Caldwell n. .23. S. 470.

PARTEIRA - ;£«£.-—¦ Com longa pratica, trata de moles-
tias de senhoras e suspensío, por um
processo rápido « garantido. Acetita
parturientes «m «ua residência, i rua
Camcrino n. 105. 103 J
Partos. Moléstias das
Tratamento dos
•hortos c suas con-
•enuecia», dos cor-
rimentos, das coli-
ea» utero.ovarianas e das regras irregulares
e prolongadas. Assembléa, 54, das 12 ás 18.
Serviço do dr. . tiro Magalhães. Telep.
í-._!_.-._5"lL <»547>Í*V

SENHORAS

TOSSE
Tome PEITOItAIi .rAItlNHO
!*•"• Sete de Setembro 18G

—¦'¦i»i-^___ii_____b_BjM_>i.^Jz!_^Z__^T^^^^^^^

Professores e Professoras

O uso constante
do Hematogenol de
Alfredo de Carva.lho, em ura cahx is refeições, cm cuja

composição entram a quina, kola, coca,Iacto-phosphato de «ai, pepsina pan-creatina diastase e flyceiina é a me-
hor garantia á vida do feto e da mu-

lher grávida, pois o Hematogenol, além
ae poderoso tônico é digestivo, vende-se em todas as pharmacias e drogarias
do Rio e dos Estados. Deposito: 10,
Rua Primeiro de Março.

A' venda em toda i parte
Grande saldo DISCOS £

GRAMOPHONES
na Nova Figura Risonha. R. Ourives
n. 58. S 1964

Bibliotheca de Obras Celebres
Vende-se i.nu collecçEo de livros,

totnpleta, inteiramente nova e de quali-
dade superior, por soojooo. E' enca-
dentada »m Roxburgh. Custou 450Í000.Propostas por carta a Antônio, posta.estante do Cerrei» ia Manha.

\M m*>"\. iHmi g_-_*»_*:.-#

Doenças

gargantanariz

Cura garantidae rápida do
OZENA

(fetidez do nariz)
OUVidOS processo inteiramente

boca novo-
Dr, l_.ur.co de Lemos

professor livre dessa especiali-
dade na Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sobrado, das
12 ás 6 da tarde. J 4745
Dr. von Dollinger da
Grata ^° *^°'P* **a Beneficência

* ' Portugueza e com eslagio
na Real Universidade de Berlim/ Do*
enças do rim (exames com a luz). Ci-
rurgia, cura radical das hérnias, lie-
morrhoides, estreitamentos da urethra.
Operações sem chloroformio e com a
anesthesia regional. Mem de Sá io,
sobrado, u ás u e ás 3 1)2. Telc-
plione 4.810, Central.

r*RANCEZ _ U.òe, theoricaj e prati-J- cas, em casa do alumno. Informaçõesno consultório do ararão dentista Syl-vio Travassos, _ roa Clule 37, i«, í- „.gundas, quartas e sexta», das j is 6 hs.
 (136 S) S

INGLEZ, 
france., porluguez, aulas e li-çoes partitekilares (methodo Derlitzl :

Lr"«...mod,c°: *¦" á> Alfândega n. ,M
(9480 S) Jsobrado.

INGLEZ pratico, Mr. Pe.
ter garante ensiatr
-.- seis mezei, íoimensaes. Largo de S. Francisco 36 e ruada Urioc- s-, 1" andar. Vae a domicilio,por preços módicos. (8180 S) J

T IÇOES de allemio, proticamente: en-AJ sma-se a trav. da Soledade n. 21 —Mat,oso- (3260 S) S
TJROFESSORA ingleza lecciona seu idio-X ,nui, em casa e a domicilio: rua SâoJose n. 18 1,0 andar. (_2$ S) S

piANO, violino e bandolim — Profes--l sor. Cartas por favor nesta redacção,
para Arion. (30 S)v R

pROFESSOR de latim,., - outras mate-rias, prepara candidatos a exames nolargo da Sc 3., 2» andar. Preço módico.
(4291 S) J

PROFESSORA estrangeira, cnsi-¦"• na francez, inglez c allemão, embreve tompo. Preços módicos; nat'1»* ti" Carioca 47, sob. (__689)S
pROFÊ-SORA - Senhorita com l-__c.¦L ae, magistono, lecciona primeiras Ie.tra.. piano, theoria. Acedi ta tambem alu-miioa do curso secundário. Trata-se ú ruab. Leopoldo 320—Estacio. (.i»S S) 1

PROFESSORA 
— Precisa de quartoniubilado com pensão cm casa de fa-m_r.i, ale 90$. Não sc ._M_a pidcantado.resposta para C. I., rua Gonçalves Dias,19, 2" andar. (4sD7 S) M

DENTISTAS
DENT_STA

— Coroas de ouro a 5$,
. . chapas de vulcanite o 9"$;na laboratório da rua Uruguayana n. 3,s-I.rmlo. (_fi_ S) 

'j

DENTISTAração a
desJc

A LUGA-SI*) «ni quarta úa frento, cm
i^Lr-i«"\ du* familia; na rua .le S. Joât:
n. ,.6, i° andar. (.869 K) -M .

1 _*$ooo mensaes pira obtu
grani.o, platina, curativos,

primeiro dia. Trabalhos de cha*
pa, coroas, pívot, etc, por preços mini-
mos c trabalhos garantidos, na Auxilia-
dnr.i Medica, na riu dos Andradas ll, 85,
sobrado, esp_iiina da rua General Câmara
teleph., Norte 3157. (3843 si T

A LUGA-SK uma boa
__tj.ru;. General Cornara

sala •!_ frente; na
ii. io_t, j" andar.

(.,86o F.) M

dois
para

A LUGAM-SE cm casa de familia,
_C__,maKnificos ttposentos, dando frente
duna ruas. tendo quatro sacadas, próprio¦para caiai ou cseríptorioj na rua de Sâo
Josj 11, I. 1° andar. (..S_3 IO M

A I.ÍT.A.M-Sl. doi-; bons quarto*, c uma
-_T.__.5ala espaçosa, com ou seai moveis. Tera
todas n„ conimodidadcs modernas, luz cie*
ctrica. ban lio., quente, c frios, jardim, teíe-
plione. í Perto des banhos dc mar). Una
P.ivs.ind.r 11. 1S7. US65 C) M

Zumbidos dos Ouvidos |gg
pelo Dr. Neves da Roeha, com
exito seguro, dos zumbidos dos
ouvidos, pela massagem vibra-

j tor ia, pelas correntes continuas
; e pelas correntes dc alta frequen-
cia. Os zumbidos diminuem logo

; na primeira applicação e acabam
des-ippa.ece-.do completamente.
Consultas de' primeira classe da
1 as . horas da tarde. Consultas
de segunda classe das 10 ás 12
da manhã. — Avenida Rio
Branco 90 A 2117
Mr. Edmond ~r Ç-1*,»"»'. gi™-
i . ,. . ., üc rnedium clarivi-dento, dislmsuido pelas imprensas brasilei-ra _e estrançcm pelo acerto das suas pre-dicoes, continua a dar consultas para des-; cobertas de qualquer espece; na rua _õ-; neral Câmara 3-7, sobrado. Mr. Edmond

I tem subi freqüentado e admirado por nu-entes da mais alia categoria •>meri
quem predisse o roubo do " MÚsêí N'_c,u.nal . a,morte d.i sua iimí a celebre "Ma-
u.imp; _izina e cairos acontecimentos no-taveis* (4790 S) I)

It. Cnldus Von _ IniuiUciisleiii
Esp. em obturações a ouro, platina,

esmalte c extracções completamentí
5t:n dòr; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços rcduíMo». Garante to-1 Moléstias das Senhorasdo ç qualquer traballio e acceita pap Dr. Octavio ,!- Andradementos parcellados. Das _ da manHã, | hospitaes da Europa, eviiuigqs su até as 3 \ indicação scientifica, sem prej.dicaras o i!a nm; A05 d o mi 11
horas. Rua Marechal Florraiio Heiixoto i Kanismo. Heniorrhogiaj,1 Hc.idcncia

com pratica do!
gravidez por¦¦-,:-— o or-

11. 41 (sobradü.i
euayan-.

próximo Ur
i bro

"VY.L-CÃ.SI* 
ã chácara da nn _cmfica 11 FHFf_Vn. i,i, tcnJo entrada ptla tua Jodicy- íf.ffMs.lriub. tendi a casa sete Quartos, duas sa- «; L* ' \.; E 5 _ *_ Plas. quartos para creados. ele. Aluguel | 

"a1' •¦""-•-
200$; trata-se na rua <1«j*4 Ourives n.

<|S-.l M)

1 \iRf!':"..

I r,lTC.A-SH ent
...Venraniodò de
Danlal n. -;.

enç.a de
frcnie;

tílía, um hnm
rua Senado?
'4»:j E) M

AMERICANO
DR. C. FIGUEI-
REDO espt-cialis
ta era exiracçõei

COIliplcl.-.T*l-;i.p-3 ^\ [ lem d*r e outros trabalhos garantido;: ;1 Ij-st.tna sp<-fçiça_do. preços módicos eem prestaçõf", das 7 da ma_h_ 6s '.) daroítt. rua do líospicio u. _«, canto daavenida rassoa.

suspensão, ele.cons: rua Site de Selem-186, ppobraJo. das o ás 11 e de 1..- ... relepaone 1.591, Central. Consultas«r*"'s- -.Ki-.* S)J

Quereis uma casa ? _""<laca planta pelo Tr::er.:e Mourão; rua D-ulniira ii. 40. (.)563 S) T

Dinheiro

i ILEGÍVEL

— Empresta-se sob èypo-
lliecas dç predio?, q-.ialquc:

/J : •• a l"ros '-' condições <pc se ira-«rem 1 rua Tueophilo Ottoni s. Si. 1" ..,,.dar, fundos, ls6l gj g

r^a^^«w,^**^v4«_M^i^*^-->^u-fc^,

Dr. [d. Meirelles Doentes 111.
ternas ecr*.
ancas. Vias
urinaria!.—*
Apparclhos

microscópicos, electricos, de illuminação
para exames e tratamento das doenças; ure*
thra, bexiga, rins. recto, intestinos, esto-
mnso, etc. — Trat. rápido ia gànorrhla,«pphilis, hydrocele. Appl. 606 . 914—R.Sete de Setembro 96, das 3 ás 6—Ilad,
Lobo -=8. 'fei. 1294. Villa.

P*1_ rtrír*ícta — Attende a qualquerr-lCl-iriClSia chamado. Economia e
garantia. H. Teixeira. Teleph., Central
5535: rua Pedro Américo 11. So — Cat-
tete. (47» S) S

Cachorrinhos iãJfáfc
para lavar cães de luxo. Efficaz na
sarna. Destruidor dos carrapatos e
pulgas. Vende-se á Tua do Hospicio
n. 114, Ouvidor 6_, Gonçalves Dias-,
38. (788 S).

cura garantida da
morphéa lisa —

(imaii-has dorinenlcs). Cura 011 melho-
ra -e paralyza a morphéa tuberosa. iPc-
çam attestados. Trata tambem por cor-
respondencia. Dr, Lara, rua Visconde
de Santa Isabel n. 2, terças e sextas,
de 1 ás 3. R. 4439-

MORPHE'A,

PRISÃO DE VENTRl.* -
Doenças de ligado, estômago e intestinos,
curam-se com as Pílulas de Bollo Compôs-
tas do pharmaceutico Santos Silva. Vidroi$5oo. Deposito; Drogaria Pacheco, á rua
dos Andradas n. 45. (1008 R)

Duchas massagens, etc. Insti-
tuto Physiotherapico
do dr. Gustavo Arm-
brust. Docente da Fa-

culdade. Doenças do estômago e inles-
tino, ncuraslhenia, arthritismo, obesi-
dade, diabete, etc. De 7 ás li da ma-
nhã. Rua Senador Dantas, 4S. 345 J

Veterinário *rn E. Cardoso
. -nior, do Insti-

tuto Pasteur. Especialista cm moléstias
dos cães. Cons. e chamados, Pliririna-
cia Ferreira; Hospicio 114. Telephone
1958, Norte, (78D S).

_ | — darthros, empigens,
eezemas, frieiras,
•arnas, brotoejas,
etc, desapparecem

fácil e completamente com o DERMI-
CURA. (Não é pomada). Vende-se em
todas as drogarias do Rio e Nictheroy.
Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre. 38. Tcí. Norte ..265. Pre^o_$oao.

2° andar — Predio novo — Aluga-se
o segundo andar da rua da

Quitanda n. 1.3, entre Alfândega e tiene-ral Câmara., próprio paro íamilia ou irran-de escriptorio. (4489 S) S

fâravidez ?: ^s«™
jector — Nanterre. Facll
commodo e hygienico.

Casamentos trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil. 13%, e religioso, 20$, em 34 horas
na forma da lei, inventários e justifica-
ções. etc., com Bruno Schegue, á rua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a r-lianiado. a qualquer hora.
Telephone n. 4,,14., Central. (S 4.98)

NORRHEAS chronicas e
fecen tes.
Quereis fi-
car radi -

calme„te curado em poucos dias? Pro-
curse informações com o sr. Keijó, que
gratuitamente as offerece, não conhe*
cendo caso nenhum negativo; rua
Theophilo Ottoni 1S7. R 54

SYPHILIS
014. Assembléa
ras. Serviço dp. ....
l,h5_l.S. Telijpli.iit i_s__,,

e tutí comequencias.
<.-ra radical, injecçõescompletamente INDO.I-ORES, ne sua pre-paração, App, (,<_(, _
i-t- ,,S- [3 " '8 to-Ur- PEDRO MAGA-

<•• <«54» S)«

Snh. João Augusto de SouzaResidência: Pernambuco — Gra.rata.
Curado cora o Elixirde Noguei-ra do Phco. Chco. Jo.o da SilvaSilveira, de gonorrhea e cancroduro.

Agencia C__os — nit

SYPHILIS
ESSÊNCIA DEPORATIVA CO?**.
CENTRADA DE CAROBA MIÚDA

.Formula d» Brite)
Approvada • premiada com medalha

de ouro. Cura: cmpigei, boubai, tar*
nai, doenças do aariz c doi ouvidos,
borbulhas, comicbSes, darthrof, pannoi
eezema, erysipela, syphilis e rlieumatia-
mo antigo e recente. Preço 2$soo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua
dot Andradas 45; Carvalho, rua 1* de
Março 10; á rua Sete de Setembro
li • 99 e 4 rua da Assembléa 14. Fa-
brica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr.
Aristides I.obo aap. Tel. 1.400. "Villa.

TERRENOS A 50 REIS
Vende-se o metro quadrado om gran»

des aeras próprias para sítios, chácara»
e capinzacs, com agua para irrigação,
subúrbio desta capital, servidos por tres
estradas de ferro j informaçSes á rua
General Câmara 296. 4 881

APOSENTOS
em casa nova, com mesa de i* ordem,
perto dos BANHOS DE MAR, por pre*
ços módicos, para cavalheiros c fami-
lias. — 44, RUA BUARQUE DE MA-
CEDO — Tel. C 5572. Fornece-se pen»
s3o para fára. (M 4876)

V, Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pôde conseguir facilmente,

por aluguel mental t módico, todot at
moveis; rua do Riachuelo a. 7, Cata
Progresso.

ICARAHY
Vende-se um terreno, Junto á praia.

Trata-se *na avenida Gonles Freire
n. ss, sobrado. 3680 J

VITRINE
Vende-se uma, para centro, no Ba-

zar Internacional, largo da Carioca nu-
meros 16 e 18. S 4488

MOLÉSTIAS 00 CORAÇÃO
Pessoa abastada, tendo-se curado nos

Estados Unidos por um sábio, depois
de dcaenganada. com os pis inchados,
falta de ar, hydropsia, palpitaçScs dolo-
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 1S35. Rio dc Janeiro. J 4440

OUR01$800 A Gr1mA~
Platina, prata e brilhantes compra-se

qualquer quantidade, na cisa "Meridia-
no , rua Unigii.-iy.ina, 77. S 4495

TERRA NOVA
Vendem-se dois cachorros e uma ca-delia, com dois mezes de edade; ruado Cattete n. 104, 10 andar.

Dão-se 2,500 mts. quadrados
Casa o sementes sob a contribuição

de 30 ',' de Droducçâo a trabalhadorescompetentes e honestos; informaçõesconi o sr. Miller, no -restaurante Sub-urbano, em CAMPO GRANDE, ás 2noras da tarde de hoje. (J 474

"CLUB PARISIENSE"
Avisa-se que cxlraviou-se a cader-

neta de matricula n. 11.287,
Rio, 10 agosto 916. J 4_j.)

PROFESSORA DIPLOMADA
Recentemente chegada, lecciona lin-

««as e piano; rua Chaves Faria 21casa II, S. Christovão. (R4152)

SITUAÇÃO
Alu-ra-oo uma com 30.000 metros

quadrados, logar sadio e bonito comagua encanada c bondes _ porta, pro.i-mo á estação de Irajá, da E. d. F
Per,?,!" ,d 

°ciiro' • -»twe com LuizPereira du Souza, na estação da Pe-
CR-464?

FERRO EM OBRA
nona* ,para varanda, 4 sacadas crades
§?,__ 3£.anda e r!ca<3n* l^brcquíns-de
_____ ?tap: v?r e tr!i,1,T n*» «a Volun-tariot d» Tatria n, 132. (] 4655

BAZAR COLO_S
liquidação de retalhos e saldo? èsedas, monas, riscados; Brins, We<one para lenço ; «. ,lmitas ,0!$d's»; mol-mol branco e coros- rmiras com vantagem, dc .$' „,»>!„grandioso sortimento, gollas 

'todo. 
,,,.,delos modernos; gollas -.rdadas 

"
mao, são uma liellcza, 3$; WaiM , _dos tamanhos para roupa K viaéci*
paina, 900 kilo; ternos a marinhei'.-.e ternos calças curtas para menino,de 2 aitc 12 annos; filo bordado tre*metros de largrura, 2 metros chega mr'um vestido, 6$5oo; Esplendido' 5.'.;"mento gravatas dc seda para pre* 

'¦'•'.
a 'homem; Setins liberti Sa'<lo iS-V_Valises 'de couro, Inglezas; Bolsas Sar-icollegio; Casimiras metro meio larau'.ra, p_<Ir5es lisos, chies para costumes
7$5oo; chegarão grande Variedade tleBrinquedosj pannos para, sofá, ou _\-no e cadeiras; sortimento especial ,1*tecidos pretos . hdos artigo, /,,.,,luto; crepe preto largo, perfeito, V,de 8$ agora saldamos <t$soo; \f0-'-marron, lisas,, fio de Escossia fínis.imas, transparentes, lisas ou rendadas
parecem seda» para senhoras, 3$,0n'Meias lisas ou rendadas, superior -'creanças, i$2oo; temos meias crianci'desde 600; Meias de seda Iodas .,',res, senhoras; taífctá metro larmimio?5op; Messalme de seda; c/em* Kl
«ü. 7?Soo; gaze chifom; gnze lisa; \>.ludo para Vestidos; plumas; flore.arame, fitas, gaze, filé, iodos artigos
para chapéos; Meias pretas brancastinas, transparentes, paira senhora*- •_•
temos meias para senhoras, desde'fi.o:Botões para costumes; Camis.is n.ir,ínoivos, especiaes camisas para homemlemos superior sortimento de romupara trabalhadores; tudo preço B. »to; e riquíssimas colchas brancas ecores para noivos; Cortinados c filo5 metros largura para cortinado, _$_oo 

'

rua^ Haddock' Lobo n. 6 — r*nfronte „ egre-ja do largo do Es.toejo^oau S(M ís.i4)

MODISTA dí US
Recentemente c!ie..ad_ da Europa,offerece-se para dirigi,- qualquer oi .w011 acceita obra em oasa. Especialidadeem, costumes "tailleur". Rua da Al*

___________ J 473"

Maria Angélica Gonçalves
Pereira

. Sua mãe, Anna Maria Gonçalves Pe.
reira, tendo de partir para Europa, de-
seja vcl-a, para se despedir, ou, si'
quizer, seguirem juntas. Avenida Pe-
dro Ivo 238, J 474-
GRANDE TEHR1I..NO OOM OAKK

DH ATRACAÇÃO
Aluga-se um grande terreno com cík.p

de atracação, na praia de S; Christovão
n. 94, muito perto do Cáes do Porto.Para mais informações, na rua do Ou-vidor n. 74, -com o sr. Chaves, d.iuma e meia hora da tarde em deante.

J 45.o

OURO
brilhantes e jóias usadas, «ohipfam-sc •
na rua Sete de Setembro n. 112. Joa-lhcna Diamantina, 44S0 1

PIANOS
Compra-se de particular, quatro, debons autores, embora dependam de li-

gciros reparos. Pedc-se modicidade nos
preços. Offertas a Max, no escriptorio
deste jornal. j 4?7_

CRISE
Bureotuc ministres, cadeiras- austria.

cas, estantes modernas para livros, sc-
cretarias americanas, mobiliários com
plctos e moveis avulsos, ninguém pò.-competir com a Casa Souza, á rua Senador Dantas n. 104, pois o seu lemma_ é: vender barato, para vender•nmtQ; s 

473,

BANCO 00 BRASIL
CONCURSO

Ate ao dia 20 úo corrente mez, ae-ceitam-se candidatos a pepraro 110 In-stituto Commercial. Ouvidor, 73.
J 47*1

TERRENO
Vendem-se dois terrenos juntos, daiv.do frente para duas ruas, promptos

para edificar, em S. Christovão. Nimexiste uma cazinha de madeira. Ven-de-sc barato. Trata-se á rua Bella SIc
loio ¦""• J 47"

Sitio em Petropolis
Vende-se um, medindo 41.000 metros

quadrados, tendo uma casinha. Temum no passando 110 centro, o melhor
ponto de Petropolis, Trata-se á maüella S. João 220. ,j A~2^

PENSÂÕ
_Vçiidc-se, no contro, com muitos pen-sionistas, negocio urgente. Informa-seno cafe Primavera, rua da Alfândega*•_..*-?• V-. 4fifc

Deseja-se em Santa Thereza
uma_sala ou quarlo mobilado, com
pensão, para um negociante, sendo d*
preferencia depois do Curvcllo. Offertas para a rua S.nadoT Dantas n.o;
cnm o sr. David. M. 48,-1'.

E LUA
Sou feüz. Muitas c muitas saudade*— Teu loão. ,.\j_ _(<;-,?

Ponto á jour e picot a 300 rs,
De oito metros para cima, cm tiradireita. $200, A jour moderno, ti $605.Assembléa, 117, 2° nadar, entre Ave

nida e largo da Carioca, (M 4777)

Convém a todos
saber que o "Tridigcslivo Cruz". ' •.
unico remédio approvido pda Dirr
ctoria de Saude Publi.», que cura as¦nolestias do e-toinnttn e intestinos.

MACHINA DE ESCREVER
Compra-se, em segunda mão, em>

bora bastante usada, mas que este'»
em perfe:to estado. Prefere-sr> UN-
DBRWOOD ou REMINGTC-N* ou se-melhante. Preço módico. •Informação
ao dr. Rocha, rua Carioca 16 1» jn-dar, da 1 ás 5 'horas.

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITOdpprovuda e premiada com medalht
-,,,.. de ouro
Infallivel nas empigens, uarthroi.«amas, lepra, comichões, ulceras. ecK-mas, pannos, feridas, frieiras e todas u•noleitias da pelle Pote i$;oo. Depc-uio: Drogaria Pacheco, rua dos An-¦iradas 11. 43 e Sete dc Setembro. Si.

(Rji)
COLCHÕES E ALMOFADAS"

Vendem-se colchões para solteiro »
3?, 4$. 5$ e 6$, dilos para casa! 7$, 4Ve 12$. Almofadas macias a ip?, 1*300 e
2$oooj na offieina e deposito Je co!
clioaria e moveis da rua Frei Caneca
n. 303, próximo á rua de Catumby.
_^ (M 48.4*

SOFFREIS ?
Tendes algumi coisa que vos Incomn-.cd»»Perdcstes 1 esperança de cura ou d» _

melhores dias *•
Ptocurae jS a FLORA INDÍGENA -

ACRE Cg, que encontrareis immp..iat(.
allivio

Consulta» GRÁTIS, por médicos » «*
nirit.s, e -.hre tolos o» assumpíos. Dai
7 aa 18 ho_ra% (I i.i.i
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CORREIO DA MANHÃ — Domingo, 13 de Agosto tle 1916

Colletes de «rimaiMin a 1

miSSiím
coUaAeír. diploma-» con distincçío pel. Ac-demU do VilU de ParU. com cas» em Pari», no Boukv-ard Baltaer «'^X fcTiok ?^ deWL £! fri_f ™m V».i nia da Asse-nMé» _5. *** ai-la-Ta^ixo di Avenida Rio^ra-co, onde as suas amigas e fregnez-s .neontrarSp om bom eoUrteJeito oooraeatao de JTO P*ra cima fato com elegi,
jam defeituosos, ficam perfeitamente elegantes pelo seu processo e mais barato do que comprar em qualquer loja e mo toto 

^a 
»j£°->™ 

j-SÍ^.UituadS. í __d-rl2S -,cm ura lmdo
dida pai» a própria pessoa, sem defeito, como acontece por _hi. O» seus colletes nio .ncommodam as pessoas ainda mesmo que nao estejam Habituadas a andar f'de collete.

colletes Sautien-Gorges e ointos*ancia, ainda que os bustos se-
collete completo, feito sob uic-

Comtanhla de Loterias Nacionaes do Brasil
Extraccoes publicas sob a fiscalização do governo federa!

ás 2 li2 e aos sabbados áaa-joras, á
RUA ifiaCOWDE DE ITABOBÜHY N. 45

Amanhã Ãtnanhã Depois de amanha
3-46-S'

25:OOOfOOO
Por 1*400 cm meios

336-13*

15:000$000
Por $800, cm inteiros

,. , 19 do corrente
A'a 3 Horna da tarde — SOO—31*

000
Por S0OOO, em décimos

íBal>l-*ãcíõ^~W\ de outubi-o
A's 3 horas da tarde-NOVO PLA1.Q

a-ic - 1 •
GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

Em 4 prêmios de 50:000^003
Por 14iíi>000, em vigésimos

Os podidos de bilhetes do lute rior devem sor acom.iniiliai.ps do
-..^ÒO rs. par» ojiorte-do Correio o mr.Eldos .«o.^ente- «era**¦^^Km&^^VApO^XU^^. CAIXA N. .817.. Xelw
LUSVKli, e nn eus» - .¦..GUlMAuAíffl^KUa.
no ílo b.co dus Cancellas-

DÒ RO.AI.IO 71, -siiui-
Caixa do Correio n. 1.-7.'!.

EMPREGADO
Moco, 2(í annos, com bastante prepa-

ro, cx-academlco, offerece-se para qual-
quer coílocação. ¦Contcnta-sc cora pc-
íiuciio ordenado. Carta a este jornal, a
P, K. J. (4S40J

Beneficência Espirita
TRATAMENTO HOMOEOPATHI-0

RACIONAL
Fornece gratuitamente as indicações para

o tratamento de toda a moléstia. .Mande
;is míotiuações necessárias ao er. Hahnèi
llianil, C. Postal fc'87, llio. Sello para res-
posta. (_ 94££j

O mais poderoso medicamento empregado
nas Bronchites, Tosses rebeldes, Coqueluche,
Asthma, Hemoptyses, Fraqueza pulmonar é o

Vonde-so em todas as pliarmacias c drogarias
ALFREDO DE I.EM0S

Piiarmaeia S. J. Baptista — 11. General Poly.loro, 2
Dop:.sUarios-Roclolphorio-s& C. r. 7 de Sotcinbro7l.(Casa llurbet)

VILLA IPANEMA
TRlílílONOS A aiSOOílOOO Traspassa-se a piiarmaeia São José,

Vendem-se lotes de 10 por 50 em á rua Carolina Machado . n. 5'/>. Çtu•ruas ond" passa o bonde da Companhia Uio das '«edras, e bein assim o arrenda-
Jardim Botânico, Traia-se na rua 28 de mento de u casas 110 mesmo <-orntc
Agosto ti. 2. (K-l5!)o) ___________

IA BRAZIL^ HllA DA QDITAXDA, 149
,OJOAEIA BIJOUTEKIA

-•Especialidade em concertos «Te reloeios o iolas a preços módicos--
Grando 

"otJinento 
de reloeios Vieiu, Torre o outrns.qnnllcladcs

"ríí!uüs MiUSONNETrMi" — Joins e reloülos n ".«estações semnnucs
,1. 6$00©. — «KOI3BEM.SE ASSIGXATIIHAS.

ALUGA-SE
Sala de frente, com telcplione e sala

dc espera, em casa dc "Coiífeur de
Uan.es", a negocio limpo, d-.: senhoras.
Rua S José 123, 1° andar, U'6-IJ.i

AUTOMÓVEIS
Na casa dc penhores á nm 7 de Se-

tembro -.15, vendem-re dois automóveis
"Bei-lic't"'"landaii!et), e um "Pope', no-
vos. Pre.os vantajosos. (0420 J)

CASA FUNDADA EM 1878 .,,,,„ ,rrf--t-nions depositários do cimento inglez _WJ*1 » «3
e BHOTHIiHS", tinta hygiemca OLÍSIN-,

!i»\t--lNOr. TRXJPI-tâ para matar o carriipato
do sado m

TELEPnONR 274 -- Rua slo Rosário 5a, o»

L S, Cobrador oo procurador
Procure nu escri-- ,. Una Assumpção I Pessoa de bons conhecimentos presta

,6. (BoWíogo), dizendo moradia, fiança para ta! locar. Quem precisar
ssiímpto interesses recíprocos. - /-/.deixe carta neste jornal a Antônio.
iitardo Max. (K-4J86) W-MO.-J
-«-«««-«.•-.-— -* jfl

nOA DO SENADO N. 35 - Esquina
Alufii-so esto predio no to lio ou om parte, completamente

rcfornwido, com boas nccommo ilações no sobrado . srando loja
no--, biiivos, com installaçâo própria pnra bar, caio o restai.-
riuite. Trata-so na Companliia Cervejaria Brnliinn, rua \ iscou-
di- ílo Sapncaltr n. -J<>»;J„;aw-~«g-_g_T_->-_i-i_„_--

Ver
Uunli
.1. M
rua 7

AL-Oll
idem-se um IMison, uma bobina
,rff o mn par de amortecedores

. Ver c tratar com o dr. Júlio,
de Setembro, i.*,.i. O >l->«-i

VRI

Sala do Me na rua G, Dias
Aluga-se a do terceiro andar do pre-

dio n. .io (lia elevador e lur-, cleclrica).
Trata-se no iiuinto andar, com Mme.
Boisson. S. .*-""•

m> 1 E« CALVO QVIM O.UEB.'^\ PERDE OABEI...OS QUESi QUER.
M TEM BARBA 1W1,IIA1».\ QUEM QIER.

WP TEM CASPA QOEM QUER.'porc-j---© o

PILOGENIO
nascer novos c.-ibello.,, impede s sun queda e extingue completamente ca-pa"-.«quer 

parasitas A, eil.eça. barba e sobrancelhas^ A' venda.nas boas phar-
¦as, drogarias e perluiiurlas e no. dc poslto: DROCARIA GIFFONI, RUÕ
MÍ3IR0 DE MARÇO n. 17 antieo 11, 9. RIO DE TANEIRO. _

ARMAZÉM
Aluga-se O grande animem dá rua

do Acre O', para qualquer _ negocio.
Trata-se na rua da Candelária n. 4-
com Alfredo Osório, 3""»S' J

MÉDIUM ESPIRITA
Coimiiunicae.ôes espiritas sobre todos

o- caso". Commercio, litígios, uniões,
<:-., etc. Inteiramente grátis. Uargo
¦i-i Sé n. *. J C840

GRANDE ARMAZEM NO LARGO DA LAPA
AJucn-SO este vasto .-irniiizriii situado na rua Visconde de Jfnrnii-

tuaíio 11. 5, próprio para rcstntiruilt, bar, botequim, confeitaria,
rittenui ou outro uecocio limpo. Trata-so 1111 Companliia Cervejaria
Jlrnlimn, rua Visconde üe Sapuenhy o. 200.

LEVADO
66

Casa especial de bordados
plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. 13, «ob.
Pontos á j'our e picot, desde íoo

réis, plisse desde 100 réis. A unic»
casa que faz plisse chato, accordeon e
machos em pregas finas e borda sou-
tache cm pé. (R 343°)

QUEM ACHOU ?
Num bonde da linha Villa Isabel-

Engenho Novo, no Irecho entre a egreja
da Cruz dos Militares e a Praça da Bau-
defra. ás 7 i|a da noite, perdeu-se um
Broche com uma saphira e brilhantes.
Gratifica-se bem a quem restiluil-o
nesta redacção. (47S1 J)

IDEAL 5-s»

CABELLEBO
e cabelleireira para senhoras, casa de
primeira ordem, especialidade cm «per;
tcados modernos e com ondulação Mar-
cci por 3$; linge-sc cabeça com tinturas
garantidas por 15$ e -0$. Irabalha-sé em
cabellos |iosti.-os a preço moderado.
Casa Júlio, rua «le S. José 11. 122, i*
andar, perto do larjio da Carioca. Tele-
phone 11, *..uo, Central. trjS. J

Funccionain com a máxima segurança c om
wad.i inferiores nos muis perfeitos typos o

syslemas conhecidos

GARANTIA ABSOLUTA
Fabricação esmerada da acreditada

fabrica

fundição Indígena
Rua CeiizrLerizio i.so

Kio de Janeiro '.—— Teloplione Norte 38 7

VENDE-SE
Uma maghifica casa de sobrado,

completamente nova, cm centro de jar-
dim, própria para familia de tratamen-
to, á rua Salgado Zenba 5'. J 4217

AUTOMÓVEL RENAULT
Troca-se um lindo triple-phaeton porum laiulaulct da mesma marca ou de

outra que seja boa. Quitanda, 73, so-
brado. ()S.2 J

UM SENHOR
chegado de fora, dá consultas sobre ne-
goeios e protege os mysterios da vida;
rua Senador Euzebio n, 64, sobrado.

Tuberculose, Neurastiienia!
Fcssoa curada r.a Suissa, com a for-

mula dum erande sábio, e já no 30
gráo, com febre, tosse, dôr no peito,
magreza, dyspcpsia, neurastkenla, envia
a receita a quem mandar endereço e
200 réis em sellos ao coronel Sylvcstre
Casanova, Caixa postal n. 1728. Rio
de Janeiro. J 4441

SÓCIO
Precisa-se dc um com a quantia de

.1 a 4 contos de réis, para montagem
de uma industria propna da oceasião,
e a quem fica entregue o movimento da
casa. Para mais informações, carta
nesta redacção a J. S. A. (4573 J)

PERNA ARTIFICIAL
Vcndc-se, mecânica, inteiramente no-

vá. dc neina esquerda. Rua Valença
11. 44, Caluniby. (R 4*80)

U- JONCKER ii
llll _F,_fi_.3BRlCjí___JO',__*3E_ Mm
P||3 Unica imsíi nn Brasil especializada na cnnslrucçrio de elevadores montecargiis, WmÊ\

Wm & TYPOS 
"db " 

MaCHIÍNAS |Jf|
^®| Manobras a cabo, innnivclas, bolão de pressão e botão universal P__h
píS Í3-7 Elevatioroa em construcção Ü^
|||| _?.__ __lQva£-oi'es o--i_. ftiii<:cio.---an.ent-t. »?-J

^^g (.on.-.-Tvaeão mensal — Translo-inaçio. Telephone 14.1-1—Norte -mS'

P 149-RUA DA SAUDE -149 gj

LOSÜBRIGAS
São -exp...idas

com o LICOR DAS
CREANÇAS (Ta-naceto composto),

do dr. Monte Go-
dinlio, approvado

pela Directoria Ge-
ral de Saude Publi-
ca e Assi.itcr.cia Pu.
blica do Estado do
Rio.

'_£' o -mcllior re-
médio contra as
Itmibriga. e mo*
Iffitias devidns i
vermes, E' infalli-
vel c não se altera

i.-' t> fu»!, .. . »ivel, iüo exige dieta.
_e.ii purgantes. Não é venenoso, lüty irrita
os tntcstmos. Jv* tão bom que c muito re-
ceitado pelos medico-. Drogaria do Povo,
rua de S. J-h: n, 61, e em todas a» dro-
.artai.

/__K_A BEOISTRAB*

BOM NEGOCIO
Vende-se utn terreno, medindo .167

metros de frente por 50 metros dc fun-
dos, -noprio para horta. 011 pomar,
lendo boas niatlas, dista da estação de
Jeronymo Mesquita 13 minutos, preço

1 :ooo$ooo; para informações á rua
Marechal Floriano 1'cixolo 11. to.|, com
o sr. Costa, para ver e tratar com
Pedro Vieira, ua Parada da Prata, Li-
nha Atixili.il-. IR 4313

BOTEQUIM e RESTAURANTE
Traspássa-se 1:111 bem montado e bem

localizado. Contrato longo e cm lonar
central. Para informações com os srs.
Delphim Coelho _ Comp., rua da As-
semblca n. 58, 60. ,*.i*(i J

Sellos para coliecpes
Compra-sc e paga-se bem qualquer

quantidade dc sello? nacionaes e es-
Iràngeiros, assim como moedas e meda-
lhas antigas do Brasil. Kua 1" de Mar-
ço n. 39, casa de cambio. ,S 667

jliisivameíito «le artigos
japoncz-S ;

ESPECIALIDADE EM LEQUES:
E ARTIGOS PARA PRESENTES]

I ^*Mk a,r«*ak Ja*" m 8L, ~—-r~~- ^-rr "

W*t |R*JA<íOí.ÇflLVE5 DIAS Mj1 i V1 i

í¥aWIt
l-^ 4»IVj§ mono
Ml -«,s do seda c dn crepon do!

al.srodü.0
o dos seguintes produ-

ogiliraó. .japotionòs:
"Cliá Bljiir', Oleo ílo Cninor-

lia para o c;ib lio c pó pn.ru
«lentos nuifca lioso.

Sedas, Xariío, Porcellnnas,
líronzes, Alarfltn, Hlovis -*.o
15 iinbú, Cortina-, o Trtuispa-
rontes o toilos os pi-otluetiis dft
liHlu«tiin japonci-n. a preços
módicos.

. Di. SOU../. CARVALHO
TelepboncC. 551!

KIO

ALUGAM-SE
Lindas salas mobiladas; na rua

Rezende io.|. bondes á
ctrica. Banhos quentes
phones.

poria. Luz c!c-
e frios. Tele-

S pi iu

Segunda

ESPIRITISMO I Guimarães & Fernandes
r --..'n-; irr-iti* todos 05 dias das' Encarregam-se dc cobranças, papeis

! ¦ 'is iT-oras a rua S. Francisco Xa- dc casamento, etc.; para tratar no larog
viri-, .100, n0r nfamado niedium receis- de S. l*ranc1sco 36, snla 10, 1? andar.
,:..' 3126 BI Telephone _7°, Norle.  J -lia;

3 IIri--i|1 _ I -S»
' * ~.-.-Kt>-- -T.ími*^-«'ín*«na_Mrir^^aP3ri»fl«*w-««^^

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

N SELLOS 00 BHUSiL FENSÃQ EN6LISH HOTEL
Para familias e cavalheiios de trata-

mento, tem todo conforto, grar.de cha-
cara, i>reço muito reduzido, tudo recon-
.tri.ido dc novo. rua do Cattete n. -r*\
telephone c.008. R 5°3

BOULEVARD S. CHRISTOVÃO N. 10
A?nca-se esto predio cnin todas ns dependências, completamente

rc-foi-mndo, em lotrar dc srando movimento, pnra botequim, l>ar ou
rustaurant. Trata-so r.a Companhia Cervejaria Hrnjinin, rua Viscon-
il.- Sntmcnliy n. -00.

Compram-sc por 50 mil réis os tres
ele "Olho de Doi", sendo muito per-
í.:i05, e por i5o$ooo a série dc«. incla-
j-,-.!-.s Santos Leitão fi- Comp., rua
J*-i:ucíro de Marco 11. 39. S. 436.

OãilGQ mBFCalllll 00 olu 08 üaíiBSPfl
67, lí.sa IPiínnieíiro de R/farçoi 67

João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor BarbosaPresidente

Glauco de Deposito*1, e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

tóSjÊsi- Qullll» I

;W Sà í

 T

A^_-^ w
_S"CT TTSC Xz

i\ Ivaiade de Zinca
B iscoutosC(CARR"
\j hlorureto tle Cal
D rogas :;.„.-. f ,
lli stopas
P eifagenâ grossas
\j rava.as de seda
O cIísk" conservas -57 variedades

1 nte-r.tfa.tfen meias para homens

xl ¦ fàrossmith, Son & Co. Perfumarias inglezas
aç.Sân
ligas s.e seda e algodão
etaes velhos
avaihas de segurança csiaa^ca "CROSS1

O leo de algodão

resisntos is-t^Sezes e nacionaes
uânado Constantino
oxo Bei

C> a&ão e sabonetes de Iodas ns qualidades
s de arear

e por isso
sou o homem invejado

gordo e forte

KOLA-SOE

S-iliímdo

!'* DonilnEO

íd
E' o lo:i'co mais poderoso qui

co conhece, para ccmbaler, ano -
mias, fraquezas, n-rarastlionias, lim-

phalismo, dando um augmento do
peso cm 15 dias de um kilo,

Ulil nas mol'--sliao de esiomago
e a todas as senhoras que ama-
montam.

A venda em feias as

PHARMACIAS E DROGARIAS

{tensi-üos para lavoura

5nl.es franceses e jjorhsij-iezes
-skses "Blacik & White" e ';Rcd Seal"
arque
£.rcao

*VE!lXrXl*___I!-_C

1 RIJA
rtio Die jaV*si_iKo

TINTURARIA ROMANA I 0 segredo do bom paladar

ADVOGADO COMMERCIAL
•Fallencias, concordatas, cobranças decontas e notas promissórias, minutasde contratos e distraclos, pei.horas,despejos, etc. Com o dr. A. Leal. Ruada Quitanda n. 50, sobrado. 816 J

GRANDE HOTEL MILANO
Dirigido jior Oario Del Paúfa. Kl»,

gantemente mobilado. Coiinha italiana
e íranccza. Açccitam pensionistas avul-
sos a Ia carte. Avenida Comes Frei 1 ei
;, teleph. ,i--o. Central. S p.i

¦_fi^_Si.^__^^S_^__fHl

EV
Mudança e grande transformação

''¦¦"¦;-;';-_f_!

13 -1

'-%á\

À

¦ ¦ I3_4l ~

UA Artística Fortupeza
105, Avenida Rio Branco, 105

Rio de Janeiro
Resultado do sorteio dos clubs destaGaleria de accordo coma extracção daLoteria Federal em 12 do corrente

Numero premiado 66
Rh efe Janeiro, 12 de Agosto cfo 1916

0 fiscal do Governo

FRANKLIH JORGE HAYLOR
0 proprietário

M. À. C FERREIRA
A G. A. PorttisiiBza communica nos sócios de seus clulis nuevne mutlar btevemonte n sun sóde pnra a rua Sete de Soiembron. 1.6, om ediuclo próprio aos ramos a que se dedica o aos quitesnddiclonará muitos oulros artigos Ue imprescindível necessidade eem que llios ottcrct*ei*a grandes e reaos vantagens. 1 -1G63

PENSÃO RIO
RUA SENADOR VERGUEIRO, 113

Alugam-se excellentcs commodos';
cozinlia de primeira ordem, inaxiinõ
asseio, sala de visitas, grande jardimuos fundos. Telephone Sul 1383.

(J. Si.1)

DINHEIRO SEM COMMISSÃO
Particular empresta directamente,

sem commissão, an juro animal dc
10 o|o, qualquer quantia sob sólidas
garantias de predios bem localizados.
Com o sr. Leonardo, á rua Sete dc
Setembro n. 130. J. 16,-0.

rai!:9R!!iiU«<<:n<i!-iii!iiiBii;!!U!i::n' EISMi*.lifBB::"!!»:; .f_5!_;_*H!iri__inn__i-i,*r_H:,:;.s_i!f!*i!_i!:n_a:.: i_B-i í__í:*;:i*bí!!i:i

„ Adquirida on hereditária era toda» as suas manifestações. Rheumatismo, g
H rnr-.Mtia* da pelle, Feridas na bocea, nariz e garganta, Ecztmas, Darthroí, g
yt Knrimciiios, dure.s musculares. IiiHammnção das glunduia.*!, Latejamento dai ar- |gS terias, Dor»-* nos osso-*, dorei de cabeça, Uloenas, Tiniuircs, Manchai da yM pelle e tod:;-; as doenças re.uHantes de impurezas do Sangue, se con-segut ™
PU com ¦i
F=íI
H
t_dHi

t.-.TJElrr"YlL__
Licor Vegetal Bi-iodado

O mais poderoso antisypliílitico — O maia enérgico dep inativo. Approvado D|
_ pel.-i D. G. de Saude Pública e rcBÍ«trado na Junta Commercial. O I.UETYI. g
g possue um valor therapeuüco e scientifíco incontestável, comprovado com imi". H
|^ infinidade dc attestados médicos e de pessoas que com elle se curaram denois S
gç de ja estarem ecin esperança de obter a cura. Este prodigioso remédio é i|
EÍ _alvaçfio dos syphtlitícos deseuganado.. Cura a doença, purifica o Sangue e for- ||m talece o organismo. O LUETYL é de pallndar agrauaDilissímo, tonu-se á_ re- 5|
H feições, nho tem dieta e não produz Estomatite.-., eulcriies, tnáo-ettar, etc. m
es como muitos de seus similares. Tomae LUETYL o UNICO que com UM W
K VIDUO f;iz desapparecer as manifestações da Syphilis e as doenças do Sangue. ||

Encontra-se cm todas as Phxrmacias e Drocarias do Urasil. Preço 5Ç000, m

Fabricante: Phc.-Chimico, ÁLVARO VARGES ¦
Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. ¦

•-570, rua N. S. dc Copacabana, 570
— Lavagem cliimica — Limpeza :i sec-
ci — Attcndc-se a chamados *-c!o tr-
lcp!-.o::c sul *.-oo. Serviço a domi-
cilio. (R 41SO

Descobre, quem comprar un-.a panclla
dc pedra "Mineira'
Bazar Villaça", á r
Louças c trens dc
jj "i" que cm outi

venda 110 antigo
ia Fn-i Caneca 12C
cozinha per menos

a casa. R 4427

Araujo Freitas k G.
AGSNTES GERAES

r.io DE .TAXEIno

AGÊNCIA COSMOS

ICARAHY
Vende-se nesse aprasivel bairro da

vizinha cidade de Nictheroy os seguin-
les terrenos, bem próximos Ja praia:

1 lerreno, próprio, Minado á rua Ma-
riz c Uai ros, esquina da rna Vera-Cruz,
medindo por aquella rua *S:u,4o dc fren-
lc e por esta 3,*,m,5*. lambem de frente;

I dito. idem. «itu.ido á mesma rua
acima (.Mariz e liarros). medindo Mm.
de frente por 33:11.5.1 dc fundos.

Trata-se r.a nia do Rosário 62, com
Ponuy, das i- is 14 horas. (B41P4)

TERRENOS A PRESTAÇÕES
NA ESTAÇÃO DA 1'BATA

Vende-se n^-iide are"! d; terreno di-
vididos etn lotes de ioin por som de
fundos a pequenas prestações mensac»
de (if'$ooo), logar salubre, com potic*
distancia de estação de Alfredo Maia
(Linlia Auxiliar). Preco dc passagem
i", ida e volta i$ooo; -\ ida e volta.
Ç6oo$ Trata-se com r. proprietária, d.
Ma-jricia U-ir.cs de Macedo, n» mesma
estação. J Si Sj

l""**"* ccillnoi. O vinlio propalado.
fa,ff*,,i nii-e os quo ti-ni fraqueza pulmonar
g?^3 orto liíi (lo si>r ntollior rcconimendudo,
M.-.i.. íulíi Iictn .in o seja, quando entrar
bo*»_-4 riniuplialuiciito nos lares dos nue são
¦»¦¦""¦" nfelizes, molestos, conte rica. . .
S«í355 nda resisto ú sua enorme nreiio I
JS__í ra nm remédio nue nos tonifica
||<" ¦ o_r> faz uni enfermo firar são:

micos donositario*.

íDrotrarin Central)

oi.ivnrp.A, Jor.GE & cojit.
Assembléa 75

PREDIOS E TERRrd

ESCRIPTORIO DESDE 50$000
Alugam-se «xccllentes escriptorios no

predio n. 30 da rua Conçalves Dias
(lia serviço de elevador e luz electrica).
Trata-se no quinto andar, com Mme.
Boisson. S. 3*69.

ALUGA-SE
Em casa de familia de tratamento, 1

nia Marquez de Abrantes, acceita-se um
casal sem filhos, ou 2 a 3 hospedes de
respeitabilidade. Informações na mes-
na casa n, 76. ( R-388)

Mas de Saude
TÔNICO REGENERADO*' DO OKGA NIS-MO E REGULADOR DO VENTRK

Curam dnenças 1I0 estômago, fígado, intrslinos, dortj rhcumatr.ides, nervosismo,enxüi|iiei-:u. «evrolgins, liemorrlioides, fraqueã., geral e dos órgão dt gi-r«c;iiomanchas da pelle. Deposaarios: Drogarias: Pacheco, ru« dos Andradasfl. -'j — Rio; Baruel Jv- C, rua Direita -S. Taulo. (A 389)

AUTOMÓVEL
Vende-se um, fabricante Vinot, cm

perfeito estado, pnetis novos e licen-
ciado. Informações, por favor, com o

Maia, rua da Alfândega n. 98.

CASA MOBILADA
Aluga-se para familia de tratamento

a esplendida casa n. 4C1 da rua Vo-lnntarios da Pátria. Pôde ser vista to-
dos os dias das 10 áj ia e das 15 ái

(3801 Jl 18 horas. 1319 J _^ ___ (

-iiiiirin 1 - - inimim 11 11 1 1 ¦_¦ iimimiimw iam uai inair- ,,i__ii_r mv "nrTimr_r

Para açougues, cervejarias, botequins, armazéns, loilòrias
fruetas, resdencias, elo., etc.

Faliricant.: i_. i=5-uiírfi©x-. Rua Vasco da Gama 166

QUALQUER DOENTE
será attendido, com tÜcsimcresse e cari-
nho, á rua da Assembléa, 98, das 2
ás ,, nas terças, quintas c sabbados,
pelo dr. ALIPIO MACHADO, med.,
oper. c part. (R 2344

PENSÃO TORINO
Boa pensão, variada e faria, tempera

para todos os paladares, fornece-se
para fora ós exmas. familias. Preço
módico; á rua do Cattete n. 104, so-
brado.

3í:._5í ,-e:':í:e: :r_i i,í_íí ;i:a:..:'i8! :,_?L:i3ri:i_ir:a!i;_5i::::_-!^_i-í;:_.í..í.s: -.hí veí:;i ar- _--;;_!i: i_Sr;;f)i; ^«s;;
ESTA' CONSTIPADO? RESFRIOU-SE?

IKP í. ^^ TOSSE MUITO?

L-ÂPIL1HA
O metiicnmento inais erflcaz da homreopathln

contai as moléstias ao apparolho respiratório
lMtEÇO ílo 1 VIDKO Rs. -$('00

C* VENDE-SE EM TODAS AS PIIABA) A.CIAS
| Depósitos principaes: DROGAHIA PACüiíCO. lt. dos Andradas 43 a 471
B Laboratório Hotnocopatliico ALBERTO LOPES & O. I

HÜA ENGENHO DE DENTOU 26-UIO A 1892 É
Bi;M-.i£lgaHI;!HMIlEK:iailCiaai]Bll;iSiíllHili;!-ll;BI^

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinge

cabellos com um preparado vegetal in-
offensivo, dc sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, nn::ga dos Ourives 10,
i° andar, entre as ruas S. José e As-
sembléa. S 44S

ilill
11 li

Ncurnstlicnin. dôrcs

11

COFRES AMERICANOS
Vcndc-se com todos os requisito!)

modernos de segurança. Garantidos a
prova de fojo, e facilita-se a forma de
pagamento; rua JFrci Can|eca, 7,
próximo ao Campo Je Sailt"i\nnai,

J Caga
i^^lw_-X^.-";^Ii¦"-lra_:5PJC¦'_rí_-;._-'«_t^v^ya

li A £110lllIiiUMi)
do enlioçn, lij*.*tnrin, insomnin, fr.inuczit

do forças, por excesso ile trabalho ou «Jo prazer, prcoecupnções ile
iio.!;nrio 011 iles;íost(is, são curados com giamlc exito rom os l!A-
>;iIO.*i ile Electricidndo estática e os banhos Hydro-Klcctricos.

Estas .-inpliracões, inteiramente inoffcnsivns, proiliizcm sobro
o systema nervos'* unm aceno efficnz c durnclourn, restituiiido
ao doente n cnlma, o soinno o o bem-estar.

«nblnetrv de elcctricidado medica do DB. NEVJ3S DA ROCHA— 00, Avfnida Kio Branco — lüo de Janeiro.
Preços moderados. Das 9 horas da manhã ãs 4 dn tarde. (.73213)

.*E_Z___--_S_£-__aK_i*^^^ -

Garage - Cocíieira - Fabrica
Aluga-se n:na esplendida e grande

propriedade com grande ctiacara e
aoundancia d'agna. Água nascente
S^rve para grande "garage", cocheira
ou para fabrica, sita á rua Itapiru, a
poucos minutos do centro da cidade;
informações á rua S. Pedro n. 9, 3"
andar. (B 4*06,

FAZENDAS
hypothecas a juros

aos noivos
Lltimos

Venda-.--: «um «íormitorio completa- j e palha, a
mente novo, de pt-rolia clara, constando formam-se

lime.
SITIOS 15

Dinheiro para «....-... .-.....--¦-. .- .
módicos; compra c venda com rapidez: de seis peças de estylo moderno, por 6?.
com J. Tin-.o; rua do R*s:.r:d, r.u, ls-| -preco baratissimo, a_ rua Josí* dos Reis1, mero 10.
bellião.

. r.U,
(R 46

t:>- -preço baratissimo, á rua Jt
i;o' n. 59, Engenho de Dentro. (A 4400) I

CHAPÉOS
modelos, c^i velludo, tafetá
12, iS c -5. Tinjem-se e rc-
palhas e iplumas, a 4, 5 e
Uos. á rua da Carioca nu-

Acrcitam-se alumnas.
8. 31*1.

OABELLESREIBO
Especial paia senhoras, casa dc 1' otv

dem. Penteados com ondulação e Mar-
ecl jfooo. Tinge-se cabeça por 15 e *->
n-.il reis. Atelier de cabellos postiços,
modernos, a preços sem competência.
Casa Juüo, rua S. Jü=é 1**, 1-" andar,
telep. 3419 cent. f 4n.j. J)" 

TÃÍLLÊüR PBÜR DAfilES
Costumes sob medida em boas cas"'

miras de côr, forro dc sed.a desde i.*o*>.
vestidos em tafetá qualquer côr a co«
meçar de 140$. feites soh medida, nt
rua 7 de Setembro 101. loja. " Au Pa-
radis". Tel. cRo4, Central. J. Pcreir»
da Silva e Alice Silva. (J -)*o8)
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/SABONETE MYRTA CORREIO DA MANHA — Domingo, 13 de Agosto de 1916 DENTIFRICIO MONO-P0E

_____!

No ODEON Amanhã
LYDA BORELLI

jg§ NO ADMIRAVA FILM DE ARTE SUPREMA jjffr

A FAUNA
• Ú de HENRI BATAILLE O •

ODEON
— Companhia Cinemato-f raphtca Brasileira —

HOJE — ULTIMO DU — HOJE
em que FRANCISCA BERTINI

apparece na nossa tela, para ceder logar
ao estupendo programma

de amanhã

Lyda Borelli, é a estrella mundial da cincmatographia,
a interprete sublime dos romances de HENRI BATAILLE, de

quem já nos deu o soberbo trabalho feito de .riumphos:—
"Marcha Nupcial".

Lyda Borelli, no prodigioso romance

A FALENA
dá uma interpretação sem precedentes á scena muda, e
distribue todos os recursos de sua belieza captivante e
de sua arte soberana, nas expressões mais fascinantes,
cambiando desde a alegria descuidosa *eté á trágica dôr ...
Ella traduz Mngestade, Amor e Dor, como jamais
outra artista alcançou na tela.

•Mil-
IIIIHI

Drama qua é um primor —
Homance delicado am qua a
AKTE ae allia ao BELLO em
um osoulo cujo ciciar como quo
leva longo até aos céos um
nome que vibra e faz vibrar
am harmonia divina : FRAN-
•fUSCÀ BERTINI...

_EQ este maravilhoso procramma se cotn"
pleta com

O "_-£" NEGRO
Um romance policial da gênero todo novo — A mulher heróica

que se bate contra a QUADRILHA MYSTERIOSA — Um drama da
seducçiu em que ha sconus magníficas pela sua sensação, pelo seu
intrincado enredo.
Interpretes: Mme. Valentini Petit e mx*. Paulo

Ma_.--.on — F_lm Gauroont-Paris

----AA--.--.--.-A-.-A-..--AA-L-L-t.-t-

PATHE __
O TEMPLO PAS CELEBRIDADES

__._tO.T_63— TJI_ ¦rilV-.O X_X_A_
O MAIOR DRAMA REALISTA DESTE ANNO

O melhor trabalho mimloo dos doi. famosos artistas
E. Ghione e Bella Hesperia

Seis actos de profundo estudo da psycologia e dos
costumes dos'

APACHES RVBBOS
A trindade: __5A-LA-MOBT —

CASQUE D'OR - ZA-LoA-VIE•Almas tenebrosas
•**--* rrtxW-r -"- «* •"-¦i _____^_____________________________________**__________**«^*o^^i^*______—__r

__*____! __^^^ * __^^T_kÍ____I __é__iw.

V( / ____fc^"rf '» w-__^__K Bbmf-'''*______! _______É5r

^^^J***. _____E______L 
v'\' .'^'•••í*. 

'\\''^rXÍÍ *'sKkxaa**

____THoie o erande triumvirato apache impera e appiaudireis
GHIOXE... HESPERIA... ZAMBUOINI

fffl*' Hoje —Matinofeo infantil.

H»*speria e Ghione, e pela ultima vez, a pedido —
CARLITO... BOXEUH. Grande snoeeaso 11 -I1

¦V^TTTTTTTTTTTfyfff * I I

PATHE
AMANHA

i"lE**_r:-_rri;;3
§
§§
I
Ii

-_í«,_fi_____i**_. v Francisca
Mini

A. rainha da Arte
do

Silencio na sua
ultima

e inconfundível ]
creação"No MilMo ia Vida"

Lacrim& Re rum
Oito actos—Ediojão César Film 1910 |

Drama pungente de amor, paixão, ódio e vingança, H
em que a extraordinária estrella italiana vibra, ama, sof fre, m

chora... como a própria vida 5

A maior vingança... 6 o po1""" B
MnaiiMiiomi ¦¦iinaiitisiiBi-Bi-Jii^

E o ODEON prova, documenta a sua af Armação"Seus projrr.immas podem ser invejados,
mas nnnca imitados" 1 I

COFRE PORTUGUEZ
Vendc-sc um por metade de seu va-

Ior, na rua D. Anna Nery o, 588.
(J.«6i

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem c gozar saude?

Só no Café e Restauram Rio Branco,
rua Marechal Fioriano 11. 195, aberto
dia c noite.

CASA EM RAMOS
Ventlc-sc uma muito bem construida,

tendo tres quartos, duas salas, cozi-
nha, banheiro esmaltado, electricidade.
c uma bonita vista; trata-se com Fer-
nando, Casa Merino, Ouvidor 163.

J 4739

Escripturação Mercantil
Ernesto -.ousada lecciona á Avenida

Rio Branco, 131 (2° andar), das 7 ás
10 da noite e oceeita trabalhos de es-
cripta. CM 4776)

COLLEGIAES
#

^

/

O
O

oorrm
2
>
m
co

COLLEGIAES
SELLOS 

noros c uudo. pira -oHacc-*,comprtm-ie . .e-ufem-M á nu 8_Sde Sootembro 53 "Centro Philatelico".
(3«o S) J

Frontão Nictheroy
- REABERTURA - HOIE

Do meio-dia á meia-noite
Sport da pelota com entradas

premiadas. Nos dias úteis
ás 8 da noite. Domingos

e feriados—-de tarde
e de noite

QUIN_._-.I--1- DOPLÀ.
Doas .armas de pelotaris

¦CONCURSO DA PELOTA
para as entradas premiadas, nos

dias úteis ás 10 horas da
noite. Domingos e

feriados, ás 6
da tarde e ás 10 da noite

CINEMA AVENTO
Empresa Darlot AC — Avenida Rio Branco, 151 e 153

LÜIO B. CONFORTO *E**__.0_~_I-S JB ELEGÂNCIA

• •••• hoje: • é • • ê
MATINE-E. IN-FANTII-/ Films oomicos extra programma

_3IX11«3 __F.__t.0-.l--e em seus melhores trabalhos
Além do programnia noberbo

VINGANÇA TRÁGICA
Drama de grande espectaculo, de enredo que fascina, arrebata e commovc

A.iaa.BLTtlií\i

Musica i outras diversões
R .646

t_| j* .*** mmm o***», mm x\,m _» <» Drama pungente - 3 actos. Amor de um cep-o, cujo
1^1 A<\ «__> 1 9**%. Ba V mx***\ 55o* lnr feliz mio passa do uma iliusio mentirosa.
ATBLETA JE CAVALHEIRO - c°raod** nteresaantfl_. act04
ESCAPADELLA DE BILLIE - Comedia tSvgg'n',to3do comico

O CINEMA AVENIDA. - ELEGÂNCIA _S_ CONFORTO

CIRCO -PH__RRE
Armado na praça Saenz Pena

Grande Companhia Eqüestre
Director proprietário:

e Zoológica
Mr. J.«n Pierre

II0.1K Doniin«p 13 de agosto HOJE
_i Grandes fmicçOes :_

A's 2 1*2 horas da tarde
Imponente "matinée" infantil, dedicada ás

exílios, familias. — l.XIUIUÇAO DA III-
CHARADA 'llio sc .oiiipúo ile yaniiis, vi-
cunhas, tapeies, anlas, tigre?, jaguares,
leões, leopardos, hyenas, cavallos. cabritos,
camello-. macaco?, etc.

A' NOITE — OUTRO SOIlI-RllO ES-
PKCTACUILO — A COBRA HUMANA,
.lifficil trabalho de contorcionismo, executa*
ilo pelo enicrito artista AI.BKRTO .IA- |
QUIEIi, precisamente o mais elegante* des* i
íocador doa ultimoi tempos. i

As estatuas antigas
rc rítuiizidiis, :m vivo, pela hiíiJ.i "troupe"

The Olympian Gardney
À FAMÍLIA JAPONEZA

nos seus novos nunieros acrobaticos e gy-
mirnsticos. de -effeitos deslumbrantes. Uu*
tra.i novidades I MA10RKS ATTRA-
CÇÕES ! AMAXIIA — Grande 1'unccão.

(B .t8661

PALACE THEATRE Cyclo Theatral Brasileiro
COMPANHIA VITALE

HOJE Dois espectaculos HOJE
A'8 2 U2 DA TARDE

MAM'ZELLE
NITOUCHE

A's 8 314 DA NOITE

Df«BiSAHINA
DESCALÇA

Tomam parte as artistas: Pina Gioana, Málria Gioana,
Bcrtini, Ciprandi, Pompei, Cavestri, corpo de baile e toda
a companhia.

Bilhetes á venda na bilheteria do theatro.

jjf Amanhã
Brevemente : Champagne <"*lub

Grandioso festival artístico da prima
dona PINA GIOANA.

(M4870)

THEATRO S. PEDRO Empreca
Pauchoal Secreto

COMPANHIA DAS ESTRELLAS MÜNDIAES
Hermann — La Follette — Rush Ling Toy

HOJE ~~ MaUnêe *¦a*^ — A' nolte- 2 sessões ¦ »s — unje
ÚLTIMOS — ESPECTACULOS — ÚLTIMOS

O grande suecesso do dla-Toüas a s noites novidndos--\umcros novos
•Grande acontecimento ! — Reapparição do celebre

mágico chinez RU SH LING TOY•UIOTTh. 
 C0M PROQHAMMA NUNCA VISTO. VARIADO TJnTT?__o_oj_- E INTERER-SAMTE __*_.J_liPROF. DR. HERMA IM
O REI DA ELECTRICIDADE

0 PROF. HERMAN, jw-sari pelo corpo uma corrente electrica de io-.oo-
V0LTS, força esta superior a que t applicad» na cadeia de Sin-Sin, em New-
York. para executar os condemnados a morte. Fará mais os seguintes trabalhos:

Illumii_C-0 de oito tubo de vidro, collocar sobre o corpo papel em -hamnin,
Suster uma lâmpada electrica, Derreter um ferro os mio, pastando no mesmo tem-
po pelo corpo, uma corrente electrica, A janella da oasa animada, A cura da ncu-
rasthenia (numero de sensacto).
pr___no — Fri-as, oa$; camarote» «ii», :oJi camarote» de a", 6$; dúotinctai,ricijUS 3». poltrona» de i\ a); poltionioi de a*, i*,; galerias nobres, i$ooo, e
gcr.ies, 500 reis.

Nos theatro. S. Joai, S. Pedro. Carlos Gome» e Maúon Moderno, haverá
matinée aos domingo», ia _ i|_. (455°)

JARDIM ZOOLÓGICO
Aberto diariamente

HOJE - DOMINGO, Í3
Do meio dia ás 5 i|2 h. da tarde

GRANDE CONCERNO
a*gr*nire*M**j--pi-*****.*»fl*flr__^^

pela Banda Musical dos

Cow - boys
As 4' boras

Ração ás feras

Cinema-Theatro S. José
Empresa PaRCtanal Sogretooo_____p___._oir__a:i____ molasso

Da qual faz parte a primeira bailarina ANA KREMS-___F*_Dramas, comédias, musicas o grandes bailadosDirector da orchestra MAESTRO MAiMELLA
HOJE - GRANDIOSA MAT1NE-E A'S 2 ltf - HOJEi- Cinema— 2- A comedia Sonambula —3- Attracçõs — 4-A

grande pantomima «Uma noite em Tabarin»
A' noite —Tres sessões, ás Í7á&~8 3[4 e ás 10 _í3Com a representação da grande pantomima

Uma noite em Tabarin
ornada, de musica e gran rios bailados

íím.^^-i1*** Pnnt0__•'>•<• Jo.da o Companhia e varias a.t.aco.e..
_...9_.*_,'l!_!„J._F.0f.S0 t__.«*a*r-l ', - . Grnndos surpresas 1 - .. .,_ ... .. ^ ^^ repu»As sessões prTnolpr_.rãõ"se"mprè"pela exhibição pé" flms 

su-prosas
tadas fabricas— PREÇOS POPULARES

Aviso pelo sino io-
cado pelo chimpanzé'«,._... 
LulÚ 2* J 47611 aa*ros s- José, s. Pedro, Carlos Gomes e Maison Moderna, haverhmatinée aos Domingos, ás 2 1\Z.

EMPRESA
J. Cruz Junior
Bua da Carioca, 49 e 51

_E_COJT_5_ - Ultimas sessões - Em matinée e soirée-2E_COJ__3
O programma dc liojc bem mereceria ficar a repetir, mas THIi-UA
BaRiV ai»parecerá amanliã e quer o seu logur no programma. H.oje,

poitanto, ultimo dia

CIRCO SPINELLI

O RO
Gr-uidc romance policial

O JU
Como extra,na matinétí:

da Ml
soberbo enredo, aa mais admiráveis aventuras -~ 5 PARTES, da Fabrica D"LUXO

Bello drama em 2 partes — FILM 1NE-
DITO, da fabrica UNIVI.RS..I.

%ma0 tryZ -____¦ mim*\ t? tf*****, engra.adissima

Grande Companhia Eqüestre Nacional da
.. Capital Federal — Empresa Affonso * *

Spinelli — Companhia BENJAMIN
DE OLIVEIRA

Hoje - M\R.NV$._SA - Hoje
Succeaso DO CELEBRE ILLUSIONISTA
ITALIANO FULVIOS noa _eua trabalhos

de magia moderna
Terminar, a segunda parte, a pedido

•jeral, com o representaçio da grandiosti
peça intitulada:

A ILHA DAS MARAVILHAS

Astnúinhã
6 actcü nionumcntacs

¦ lista emprcí-i nrciuictlc no. ^".15 freqüentadores — UM ESPECTA**"'O SEM EGUAL -
Uma maravilha da Cincmatographia moderna. ^_ SERP ENTE

6 acto-. estupendos — Posados pela lubríca fascinante, luxuriosa, a incendiaria do film
TH1SDA BAFIA.

NÃO SI* 1*SÜUI_>J\M ! K' na próxima Quint ,-felrn, dia 17 o inicio dn eihibi.âodo estupendo (lim, do
macesioso A Cil MA nn PIRPf. _ Drama p.ilicial-Enredodenventuras-Roraance

trabiillio " riunH «__*V.* V-o I r_ ¦»__» U* estupendo. Trabalho em 15 series da l briea
_lnivers;ü em que tomam parte Grucu Cuillli'd — Fruucis Ford — Rollcaux M -Í873

<___^> <____>• -osaB^ >oi^5iv-*<^___>-'<Si3__-=''-^í__*-*-*''-3S_t»"'

tt-' _ TODOS AO CIRCO —'
noje SPINELLI

Preços e horas do costume

Hoje

Depois do espectaculo,
íin

h_..._ bondes
,ra 

'todas as íinhas.
AVISO — Acham-se em ensaio, acri-

vos a comedia de costumoa nulitares — O
ZE' MÊMÊ e o mágica O QALLO DA
TORRE.

GRANDE E VARIADO

r
IEB1E1 UM

:r^SrHrrBi'^E_i. *_**: :^!'U<Ht !::g_*;-:_ãiii!i aei^Ht::,tfit:Nit_ei!:':i__iii:ii£i_ii.;: __aN<^:__iKr><___mii__ir^_Hn[B_pr_aiHi__i

A IDEAL
AMANHA

0 maior e mais sensacional fllm passado pela
Deusa do Silencio

Terça-feira 848) i

THEATRO APOLLO

tt___» <ioil_-_o ¦ilin^ «olliiiilli oil' «1*111» ¦III" 'QhliilH' o» i_si*iíi;ta"_u,LO. \u j

' 
__r_____rr__i. UH..JB.1I ii 1 ¦ ¦_! 1 TTfri 1* * 11 1 'irmrTBWw**

Companhia do Polytlicam-i ole r_lsbo__

)/ 
Ã7N0ITK \

\A-s7 li2oQ3.4:j( Ã' NOITK
\A'n 7 1.2 o 9 :?l4:) c ___COJlE_

SUCXÍ...S.0

Ultimas representações da primorosa revista de Bastos
Tigre, Rego Burros c Carlos Bittencourt

wjs_r-«—T-*-,-.*T<íi3cs.ifi-'..-_¦_'. '_v-"í-:-_*^*rar=-í:- esc-wss _=E3ír-r «7_i___iw»

_ PÁTRIA

que fascinará o nosso pu-blico nos transes de arte
pnra e genuina, contidos no
magestoso drama social

•______*______ra___BS3is-_sas_^B
Deliciosa musica do maestro Luz Junior—Brilhante des-

empenho por ioda a Companhia

SABBADO, 19—A revisla de Cândido do Castro, h\i'\i Silva e Octa-
vio Rangel, musica de Fclippe Duarte e Raul Martins

ISSO FOI TBMPO

AMANHA-Récita dos autores daStsi salva a Píitria. As
8 i-2—Espectaculo scnsacionnl '. (B 4832)

THEATRO CARLOS GOMES
Grande Companhia de Sessões, do Eden-Theatro, de Lisboa

limiircsi. - 'IBIXKIRA MAKQUES
_BTOJ_es-Tres grandiosos espectaculos-___:o-r___

__rai_ioV--:
MAT.NE-E

Uua so-isüo : ás 2 !l2
A' NOITE

Dnns sogsõcs: às 1 1.3 e 9 3.4

Coin o g-ranciioso suooesso

lO IDI---.-301 ^
QTJ^T-RO

TxTafiXL!______ í_rarr_w_2-'-± * »*_3íw_íX*KJ'T,'--r_Ti,r!a _m. j-.K?.i?&-zi^r?T*:zz&i^&zas?&mmxam\

! em quo sc explica o q e quer dizer o engraçado estribllho

0' mestre: Onde esíá o gato ?
Bs__-»___ir_'.- -¦ •,.__.;__í___c_^_f^-__CT_*X*__.4írr^ -1 ' 11T i a'f_—K-aa—

AMANHÃ — Primeir,!. repri-soníacSo <lo quadro novo
O CASAMENTO DO COI.LAT_.OO* <<*.S84)

^***m.mmm*r
g

*3íí_3____._..'_'S_S-?_*íS-*_

!*C_BllC*aBy*MBgB---)WPO<^ÍWgCT^^M

______^_s;___!____-___

8 snmptnosos ..ctos pela
CAEZAR-FIL!_!S

Soberbo e inimitável trabalho que evidencia o gráo de
perfeição a que attingiu a excelsa artista, durante a suacarreira de 1910 até 1916. m 48O8 !

IBISiíMiílSiailKH

CINEMA IDEAL
HOJE - Ultimo dia do grande suecesso - HOJE
?.r_tó„,*,,2ml>ro .«i8 «Pupal... O grande e maravilhoso dr»m_,psychico, sobra a vld» aocldentada doa aventuralros, aob o títuloALMAS TENEBROSAS
7 longos actos, pela grande (abrioa Tiber-fllm, de Roma

•v^ül%o_ ^fl X

"«l/C. .fiC V

&ÇTT'OtJ__ ^__i**- " •_*•

luiif «Biri.„7irl^^^^ em contrasto cora o
„??..«?! qeza fa 3t>cleda'*18 elevada. O parallalo entra as duasexistências : o crime nas tascas e oa dallctos era maio da grundezu.
?. -íhi^K1-6'**.!? s.umPtu«.90 Pro-rramma o mimoso e mui interes.an"te uim ínrantll ricamente colorido pelo processo PATHECOLOI.Wenê vem <a.e Paris

COMO EXTRA NA MAT1NE'E - O possante drama de amor
SON?A interpretado pelo grande artista o athleia MARIO AU-

3 longas e arre-
bãiadas part-s

PEQUENO PROTECTOR
AMANHA — O maior o raáis st'nsacion'il fllm noiado nala riniiq-ido Silencio, FRANCISCA BERTINI, a inebriadora a?tUta ttallanSque domina corações e empolg;» as platéas. O grande iirama traz otitulo LAOIUMAK REHUM VTUR&lLllió DA VIDA) ^8 longosactos pela provecta fabrica Caezar Films, de Roma.
Quinta-feira - Um grande suecesso policinl com o romance daaventuras temerosas em 5 actos - NÁUFRAGOS DO .ORENOCC).

THÍiS/kXS^O RECREiO_-
Companhia Alexaií-lre Azevetlo

MATINÉE
A's 2 Ii2

HOJE SOIRÉE
A's 7 li2 e!) 3.1

Ultimas representações da deliciosa comedia em 3 a.tos, original de A.CAPUS.traducçâo de JOAo LUSO

roí^iiTT r\ _ Iej.-..-.-.i.r.r>A. ,."j SUZANNA f V _-_!*-VRO O
LE13ARD1N

SERRA
SÁMBL1N

Amanhã-O ÁGUIA- O maior de todos
os êxitos

Km cnsiifos, para rstréa da aclriz Judith de Mello: A TIÇXOZINIIO. Original de
Paul Gavault, o consagrado autor da Menina do c.iocolute. Moveis da Marcenaria Brasileira

ES-,

HOJE • • D_____^l_*UAr-> ¦-=. m

¦Mt^pfawo*»ío*tofraas_H_*^^

— Companhia Portugueza Rnas —
ESPECTACULOS POR SESSÕES

ÚNICAS representações da popular

M-_______M__aB_B_a*_g

- 1^
MATINÉE AS 2 1 [2 —

querida revista portugueza

• hoje:
l"_*-«_tJK.'._;_«_-ffi^__8g__j_@_^;

i.<f_?

's~ " o*o«s-ij-óg-_a___^__a__s____3M__aB____i

.go^-a.;"^;1..,111!,:-! aTgag ««¦¦̂ £^1 Aí 9II.
O celebre -"-Múú  por Arth_ir»'"_R^ri/|í.i«l_' '" ,'u '" -.---"-¦ "-±2 '•**¦"*

Amanhã, 2- feira - Grande acontecimento-Únicas repS£ç5es da revista SSfilTdí A mvtíf1 * A*t^' Teixeira
JX B3ir^_^ _^_fS"-4-_»% GENTIL, 

musica de PASCHOAL PEREIRA.
PMÇOS, Cama..,.. eMi^J^^^^^l^^^ aa Oo__._______.__.

A Companhia embala para L7s^oaT^-^p0r DEsi>í, (B482J

— I

mmmxt


