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presioer oia!
O. partidários intransigentes do rc-

giitieii presidencial costumam aceusar

o parlamentarismo clc ser um systema

baseado cm ficções, ao passo <|ue o

presidencialismo é uma íórma positi-

vá de governo na qual a letra da

Constituição corresponde a factos

reaes da vida polilica. Comtudo, a

experiência tem demonstrado que, se

é verdad.e que no nosso regimen o

presidente exerce indiscutível supre-

macia que por vezes loca às raias de

uni franco poder dictatorial, por 011-

tro lado o chefe do 'Estado sempre

ovado a responsabilidade constitucio-

nal que o onera, abroquclando-se por
detrás dos seus ministros. Longe <le

corresponder ao que theoricamente

se podia esperar do systema, a ver-

dade é que o presidencialismo, na

pralica, consiste om ter o presidente

poderes para cercear a iniciativa dos

seus ministros e para intervir mes-

mo na espliera privativa dos outros

poderes conslitiicionacs, emquanto que
cm matéria de responsabilidade a

doutrina 'básica do regimen não passa
dc letra morta. __ como em um rc-

gimen presidencial é difficil respon-

sabilizar iministros, o epilogo da co-

media politica é -que a nação soffre
os cffeitos do desgoverno sem que,
nem o presidente, nem os seus se-

oretarios, possam ser chamados a

contas.
dísta verdade .está sendo agora evi-

deliciada com o que se passa com o

sr. V. cnccsláo. Os erros políticos, os

actos repetidos de improbidade admi-
nistrativa, as associações indesculpa-
veis com políticos desmoralizados e

o sacrifício dos interesses públicos
tis vantagens da politicagem, têm
mostrado ao paiz como era destitui-
da de base a confiança que 'lios todos
depositámos nó actual presidente da
Hcpublica. Mas os amigos do sr.
Wcncesláo e aquclles que não se qui-
zeram ainda resignar á dura realida-
dc persistem cm encontrar ttma' ex-

pticação para os erros e desmandos
do governo, procurando proteger o

presidente com a trincheira tministe-
rial. Ainda ante-hontem os nossos
collegas <!o Imparcial, cm nm edito-
rial, no qual reconheciam o despenha-
deiro por onde se vae lançando o go-
verno, argumentavam desse modo,
apresentando o sr. Wenccsláo como
victima dos erros e das paixões mes-

quinhas dos seus secretários dc Es-
tado.

Xão podámos acceitar de modo ai-

gum essa defesa do presidente. An-
tos dc examinar a questão sob o

ponto de vista constitucional, abor-
demot-a pelos seus aspectos ptiramen-
tc politicos e moraes. O sr. Wen-
cesláo nâo é uma creança c, quando
a Constituição não o tivesse investido
d:>. suprema responsabilidade pela di-
recção do Poder 'Executivo, não lhe
ficaria bem pedir á nação que o absol-
vesse pela dirimente da privação da.
intelligencia o dos sentidos, que se
tornou já a formula consagrada da
impunidade neste paiz. O presidente
sabe muito bani o que se passa em |
torno de si e tem ao seu alcance to-
dos os meios de obter informações
sobre a marcha dos acontecimentos
politicos e sobre o modo como a opi-
nião publica recebe c julga os seus
actos. Alia*, os erros mais graves do
sr. Wenccsláo versam exactamente
sobre questões em relação ás quacs o
presidente não podia allegar ignorai.
cia. Não foi nenhum dos seus mi-
nistros que o induziu a tornar-se o
paladino dos negócios do sr. Azeredo
c a lançar o prestitrio c a força da
União contra o presidente dc Matto
Grosso, que apenas procura defender
o patrimônio do seu Estado contra a
voracidade do vice-presidente do Se-
liado. Não é tambem devido á orien-
tação de nenhum dos seus secretários
que o sr. Wcncesláo continua a co-
brir com o scu manto protector o
director da Estrada de Ferro Central,
que, como ó hoje publico e notório,
praticou o escândalo de fazer favo-
res indébitos a uma firma commcr-
ciai a que sc adia ligado por laços dc
familia.

Nc=ses rr.no em vários outros
netos com que o sr. Wenccsláo se
divorciou da opinião publica, para sc-
Ruir a orientação -funesta dos politi-
queiros que hoje o dominam, seria
impossível deslocar as responsabilida-
des dos liombros do presidente para
íis mirar ús costas dos seus ministros.
¦Mas, se estes são os causadores dos
erros do seu governo, porque persis-
tc o sr. Wcncesláo em niantel-os nos
seus postos? Toda a gente sabe neste
paiz que o presidente da Republica
considera o ministro da Fazenda um
incompetente, tendo nicamo manifes-
tado essa opinião dc modo a que cila
se tornasse publica. Comtudo, o sr.
Wcncesláo conserva á frente do Tlie-
souro. no momento da mais grave
cri," financeira que o Brasil tem atra-
vessado, esse mesmo sr. Calogeras,
cuia falta de idoneidade para o car-
«o elle recofhece.

Acctisa o Imparcial o ministro da
Marinha como responsável pelas in-
justiças commcltklas em recente pro-
moção ao posto de contra-almirantc.
-Não é possivcl encontrar facto mais

característico d_ responsabilidade

presidencial. A Constituição quando
conferiu ao chefe do Estado as fun-
cções do supremo commando das
forças dc mar e terra, quiz exacta-
mente accentuar que cumpria ao pre-
sidente exercer uma severa vigilanria
sobre os negócios da defesa nacional e

sobre tudo que a ella se relaciona
Entre os assumptos mais graves da

administração militar está incontesta-
velmcnte a promoção dos officiaes e,

sobretudo, a promoção ao generalato.
Um presidente, que assigna de cruz
decretos dessa natureza, confessa im-

plicitamente a sua incapacidade para
o excreicio da suprema magistratura
da Republica.

•Sc tanto sob o ponto de vista po-
litico e imoral, como constitucional-
mente, o sr. Wcncesláo não se pódc
ir esconder por detrás dos seus mi-

nistros, ha ainda um outro aspecto

da questão que torna essa attitude
impossível ao actual presidente. O

sr. Wcncesláo, ao subir ao poder, de-

clarou soieniicmcntc que iria cumprir

o presidencialismo á risca; s. ex.

insistiu, até ao ponto de ser um pouco

descortez para com 09 seus futuros

ministros, em que encararia os seus

secretários como agentes da sua con-

fiança, que seriam despedidos logo

que não correspondessem á especta-

ti va. Um presidente, que entra para
o governo com semelhante program-
ma, não pôde appellar para a respon-
sabilidade dos seus ministros, afim
de innocentar-se das culpas próprias,

Mas bem se comprchende como
milita gente ainda relute em conside-
rar o sr. Wienccstáo o principal re-
sponsavel pelos descalabros do seu

governo. .Manhoso e dissimulado, o

presidente conseguiu illudir a nação
inteira, que o recebeu com franca
sympathia. Nós mesmos demos-lhe,
durante muito tempo, o nosso apoio,
esperando que elle se desvencilhasse
completamente! das ligações políticas
que o queriam arrastar para a politi-
ca qnc tão funesta já havia sido ao

paiz. Pouco a pouco, os actos do pre-
sidente foraini nos impondo a idéa dc

que nos tinhamos illudido e que o
inquilino do Cattete era um politico
sem orientação, que se prestava ás
manobras dos próprios homens que
cllc affcctava desprezar. Mas as
condições financeiras do paiz e a me-
lindrosa situação internacional creada
pela guerra impunham discreção e
reserva. Entretanto, a attitude do
presidente começou a delinear-se com
maior nitidez. Não era mais possível
duvidar de que o sr. Wenccsláo es-
tava alliado aos peores elementos da
politicagem que nos arruina. E o
Correio da Manhã, seguindo a sua
orientação dc todos os tempos, não
podia deixar <!e apontar ao paiz o
presidente da Republica, como prin-
cipal responsável pelos erros e escan-
dalos que sc vão tornando freqüentes
na sua administração.

tal Partido Autonomista. Composto
o partido, e quando se tratou da es-
colha'dós seus candidatos ás cadeiras
vagas no seio do Parlamento, logo o
Sr. Irineu deferiu a outro a tarefa...
A acção do inquieto trampolinciro
vae, pois, continuar a ser egoísta, ex-
clutivista e pessoal. Quando se traiar
de um proveito do partiido, elle estará
firme; quando se quiser um proveito
Para o partido, estará... ausente.

iFoi assim o Irineu do passado; c
assim o do presente; será assim o do
futuro...

Tópicos _ Noticias
O TEltfPO

Um domingo cliein de fulgor, de sol ra-dioso e dc céo de puro matiz, tal foi o • cli.ida hontem."-in, _ratura nesta capital : minima, ir",2*,máxima, 2-)\i.
 na-xs »á— ¦

HOJE
Está de serviço na _epnrtiç,.o Central deTolicia o 3" delegado auxiliar.

Publicações a pedido
A neutralidade c o tlieatro, Um germano*

pnilo ; IUsníos. srs. directores da Compa-
gnie du Port de Uio de Janeiro

A cirno
/Para a carne ..ovina, iposta lioje em

consumo nesta capital foram affixatlns pelos
marchantes no entreposto de S. Diogo, os
preços de $600 c $620, devendo ser co-
brado ao publico o máximo de $820,

Carneiro, i$5oo a i$3oo; porco, i$ -
i$-oo e vitella. $600 a $800.

ai«i_
O sr. Antonino Freire, deputado pelo

Piauhy, possue cópias de telegrammas.
daqui enviados para aquelle Estado,
quando se encontrava cm agitação politi-
ca, para eleição do scu actual, gover-
nador.

Entre essas cópias, merecem especial
destaque as referentes aos telegrammas
do senador maranhense José Euzebio. O
sr. Euzebio aconselhava aos correligio-
narios do anniquilado sr. Miguel Rosa
que resistissem a todo transe aos oppo-
sicionistas, c que nessa resistência fos-
sem até ao desrespeito ao habeas-corpus
do Supremo Tribunal.

Eis um politico que se conserva
fiel aos princípios cordiaes do Partido
Conservador cm reconstrucção.

Vivo íosse o sr. Pinheiro Machado, e
não seria o sr. José Euzebio quem cn-
viava aquclles despachos aos piauhyen-
ses, mas o próprio sr. Pinheiro, o chefe
do Partido e do governo.

Foi cotn a pratica de processos da
ordem dos aconselhados pelo senador
maranhense que o sr. Hermes, soldado
raso do P. R. C. conseguiu governar
durante quatro annos, convindo não es-
quecer o estado de sitio de oito mezes,
a que elle sc agarrou como taboa de
salvação para atravessar o resto do
quadriennio.

Já o outro dia apontámos o nome
do senador Azeredo, protegido do sr.
Wcncesláo Braz, para a chefia do
novo P. R. C. E' um presidente que
está a calhar, porque cm pouco tempo
restaurará todas as mazcllas do outro.
'Agora, lembramos o sr. José Euzebio
ao menos para membro da commissão
executiva do partido. Nesse posto, o
sr. Euzebio vae longe...

AUTONOMISTA E EGOÍSTA
'As 

pessoas desprevenidas desta ci-
¦dade e as dc boa fé foram hontem
alarmadas com a noticia, impressa nas
folhas, dc que se fundara o Partido
Republicano Autonomista do Distri-
cto Federal. O espantoso não era
propriamente a fundação. Todo mim-
do pódc rcunir-sc om grupo c, depois,
deliberar que da rcitniSo nasça uma
quadrilha on um partido. O espanto-
so, iamos discr, era que sc estampas-
se o nome do Sr. Irineu Machado
como o cto indivíduo que se incumbiu
de congregar o pessoal, do ageilar c
disciplinar, para o conduzir ás mais
estrondosas victorias, O espantoso
era, numa palavra, que se houvesse
constituído o Sr. Irineu em centro ou
cabeça dum grêmio orgauisado para
os embates . combates da política,
islo c, cm primeiro paladino dos in-
teresses duma determinada colleclivi-
dade, scu guia, sua atalaia, sua ban-
deira,

ii por que é issa espantoso?Porque
está cm desaccordo com o presente e
o passado do Sr. Irineu;--porque, em
toda a acção dispersiva da sua vida
publica, esse homem tem sido épico,
trágico, cynico, buffo, mas invaria-
velmcnte egoísta. Sua epopéa, como
seus crimes e seus esgares, Iem sem-
pre em vista o proveito próprio.

Oro, o comutando dum grupo poli-
tico exige muitas vezes o desinteresse,
a dedicação ao interesse alheio, a as-
sistencia permanente ás aspirações

geraes. A acção do Sr. Irineu é for-
¦midavcl e pôde tender para o bem
ou para o mal. Num ponto, porém,
não varia: ê sempre -pessoal. f.Ue
•mesmo inconscientemente se definiu,
quando, nas lulas aecesas do gover-
no passado, declarou que formava na
Câmara uma tutoria, gracioso cuplic-
inismo com que disfarçava a falia de
sinceridade dos seus derramamentos
oratórios, necessários para oceultar
aos olhos maravilhados da multidão,
sob a forma dum gucòclhiiio girondi-
no, o solerk advogado aâministrall-
vo dos corredores das secretarias.

Ila muitos C muitos annos milita o
Sr. Irineu na polilica do Dislriclo Pe-
deral. Nunca o seu valor eleitoral

foi posto á prova senão cm beneficio
de si mesmo. .linda recentemente,
qttandu traiu o conselheiro Ruy Bar-
boS.t, só encontrou para a sua allitu-
dc uma explicação: a dc que aquelle
illustre brasileiro o queria forçar a
dividir votos eom um correligionário.

F.stá, pois, muito mal arranjado o
partido que se funda eom a id-'-a de
que o Sr. Irineu vae comntandal-o e,
portanto, defender-lhe as aspirações.
Deputado eom eleição dc tres cm tres
anuos, cllc ligava-se indistinclameiite
aos amigos e até aos adversários,
quando isso lhe era conveniente. Sc-
nador ainda por oito annos, não sa-
crificará nem . seu tempo, nem o
scu ciiliinsiasmo por ninguém.

A prova tcm-n'a aquclles mesmos
que se convocaram para o advento do

O ministro da Fazenda, cm resposta
a uma consulta do delegado fiscal na
Bahia, declarou-lhe que a scllagem dc
nm recibo cm que a União figura como

i pagadora e um Estado como recebe-
<lor, não é absolutamente acto relativo
a negocio de economia do mesmo Es-
tado, e sim um acto em que este fi-
gura como qualquer particular, sujeito,

| por conseguinte, ao pagamento do scllo
devido.

— > .._•. 1» tm
ROUPAS bmticas — Sortimento sem egiial
— Casa Manclicstcr — Gonçalves Dias 5.

mB ¦*> <-__? ¦> CP» '

A noticia da asscmbléa do Club Mi-
litar para definir a attitude do Exer-
cito contra o augmento do imposto de
vencimentos, parece não ter funda-
mento. Em verdade, a directoria do
Club ficara mal impressionada com 03
boatos desse augmento c, nesse senti-
do, se entendeu com o sr. ministro da
Guerra, mostrando-lhe como seria pc-
noso para o Exercito qualquer aceresci-

j nio de ônus. Foi uma ponderação res-
I peitosa, dentro das normas da mais

j severa disciplina, inspirada pelas terri-
1 veis difficuldades de vida, que todas as
| classes estão soffrendo nesta emer-
| gencia, e cuja realidade não permitte
j o menor sacrificio, a mais, aítingklo
: que foi o limite das possibilidades em

nossa loucura tributaria. Mas o mi-
nistro da Guerra, com a palavra do
governo, fez desvanecer logo esses re-
ceios, declarando terminantemente que
nenhuma cogitação ofíicial havia a
respeito. O governo era mesmo con-
trario a qualquer idéa nesse sentido.
Assim, pois, teria um caracter tumul-
tiwirio injustificável, a merecer uma
rqjircssão lenergica, a lannunciada re-
união dos officiaes. Desde que não
ha motivo para a reclamação, porque
o fado que a motivaria está liquidado,
o movi-i-Cti-O dos militares teria eó a
expressão de indisciplina, que as leis
militares não permitiem, nem toleram;
c seria um acto de insólita compres-
são contra os poderes constituídos,

Felizmente, o boato desse protesto ar-
mado não passará de boato, como de
boato não passou a idéa do extorsivo
augmento do imposto sobre vencimen-
tes. O ministro da Guerra, a quem
ouvimos sobre o assumpto, autorizou-
nos a declarar que o Club, na sua
próxima reunião, não tratará do im*
posto, mas dc matéria diversa.

Sim, o Club r.ão tem que tratar do
imposto, que não o incominodará. desta
vez: quem vae pagar o imposto, enca-
recido tão decididamente pelo governo,
é o povo, que anda desarmado e nunca
protesta...
.—¦.¦ 1 _i 'Ç. ia_>-c^g»a ¦*"¦

GRAVATAS — Lindíssimas — Sn tu
Casa Manchester—Kua Gonçalves Dias 5.

_a-o-<_n-c-c_-
Vae ser registrado, no Ministério da

Viação, o diploma de engenheiro civil
conferido ao sr. Anioaio Tavares Ho-
norato.

O ministro da Fazenda autorizou o
delegado fiscal em S. 1-tulo a vender,
cm concorrência púliü.-a. um terreno
de propriedade da União, situado cm
Bom Jesus, cidade de Mogy das Cru-
zes, depois de prévia avaliação, que
servirá de base para a venda.

¦¦ __a--»-*g_c>*-*o>p»-  *

BIBUOTHECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no
Lyr-eu de Artes e Officios.

O Tril.uii.il dc Contas julgou idônea
e sufficiente a fiança prestada per d.
Laudelina de Menezes, agente do Cor-
rcio do largo de Bcmíica, nesta ca-
pitai ¦--.

Desbarato da
frota mercante

'Estamos convencidos de nue o as-
stimpto de qud nos vamos' oecupar
não lé desconhecido do governo. Sue-
cede, apenas, que o governo, embora
saiba o que se passa, embora tenha
por ventura informações mais minu-
ciosas do que as nossas, mantém-se
naquella permanente attitude de in-
certeza, de indolência, de desidia que
tem sido a sua principal característica,
a não ser que descambe para o dis-
parale, para o erro grosseiro de
administração, como tambem tem
sido nelle muitas vezes observado.

O caso actual c o seguinte:
Obedecendo ás normas decretadas

para a observação da rigorosa neu-
tralidade brasileira ante a conflagra-
ção européa, o governo resolveu pro-
hibir as vendas dos navios mercantes
nacionaes a nações estrangeiras, cm-
quanto durar o actual estado dc
guerra.

?A medida era boa e conveniente
não só como acto dc respeito pela
nossa neutralidade, mas ainda como
arma de defesa de Importantes inter-
esses brasileiros, intimaimente ligados
ao commercio nacional. Mas quem
fez a lei que esti cm vigor, prohi-
bindo a venda dos navios, não soube
ou não quiz prever a maÍ9 do que
possível iiypothcse de que houvesse
quem, sopliismasse e burlasse o dis-
positivo legal, c.fectuando operações
que são, de facto, de venda de na-
vios, mas que de direito são simples
arrendamentos a longos prazos! E
porque o governo não soube ou não
quiz fazor essa previsão, resultou que
vários navios brasileiros foram já
vendidos a estrangeiros, tal qual sue-
cedeu edm o Rio Branco, cuja venda
foi feita disfarçadamente, sob a ap-
parencia de um simples arrendamen-
to, a prazo longo, tão longo que exce-
deria o tempo de existência do mes-
mo navio, recebendo o antigo pro-
prietario, por esse presumido arrenda-
monto, muito mais do que o valor
real do barco se este fosse vendido
em outras circumstancias!

_ Parece que 05 exemplos já conhe-
cidos deviam ter aproveitado ao go-verno. que procuraria impedir que o
decreto da nossa neutralidade fosse
burlado novamente. De certo, nin-
guem deu fé, que se saiba, das provi-dencias goyernamcntaes no sentido
indicado, pois ú mais do que positivo
que a estas horas o sr. Wcncesláo
Braz ainda está cogitando no queconviria fazer, se é que por ventura
s. ex. se lembra que é chefe do go-verno c como tal tcm.de fazer a
administração do paiz.'Pois bom. Acatamos de receber,
vinda de Paris, uma carta que vamos
traduzia para melhor conhecimento
dc todos os leitores. Essa carta é
essencialmente grave, mas do quenella se diz estamos informados de
que o governo tem pleno conheci-
mento, embora se conserve de braços
cruzados como sóe acontecer com
tudo quanto tem real c positiva im-
portancia nacional,

Eis a carta:
"Senhor. — Tenho a honra de levai aoscu conhecimento que, a despeito do de-cictu n. u.Sofi. de 9 do dezembro de1015, assignado pelo presidente da.'Rcpu-blica e por todos os ministros, decreto quel-ronibc a dispersão ou diminuição da ma.rinha mercante nacional, c que autoriza aexpropriaçãn dos navios do marinha mer-

çanlo nacional por motivo de utilidade pu-blica, 11111 importante banco de Paris, comsuccursal _ no Uio de Janeiro, está em viado negociar com um grupo anulo-franccz aalienação de toda a frota mercante da com-
panhia brasileira Commercio _ Navegação,
mascarando cs-:a alienação com a compra dctodas as acções da mencionada companhia,
que continuará a intitiilar.se brasileira na
apparencla, mas quo na realidade passaráa n.f.o. cstrarifíeiraa."Senhores a!> .lutns da companhia, todoso.j seus navios, ainda quo viajando com pa-vilhão brasileiro, servirão rara o transpor-
tc dn_ mercadorias dos novos proprietário.,mallograiulo o serviço do cabotagem nacio.nal c o trrin-porle de mercadorias brasilci-
ras. actualmente já bem restrlcto entro os
por!, i brasileiros,"A nova direcção, abandonando a expio-
ração das salinas c outros interesses (T.companliiai aiwssor-se-á somente dos navios,
qne não percorrerão senão portos estran-
freiro!*;, desprezando i .tcirainento os porteidn Rrasil.'Um inquerito rápido _ sírio demonstra-
rá o bom fundamento das ass.rçõc. queUi. conimunico."

'Procurámos 'informações, e foi-nos
assegurado que o fado c inteiramen-
tc verdadeiro. A companhia Com-
mercio c Navegação, quo oecupa o
segundo togar entre as nossas cm-
presas de marinha mercante, tem sido
tentada por francezes c inglezes para
a venda dc seus navios, precisamente
nos termos em que de Paris nos com-
mímica o nosso correspondente ano-
nymo. E não temos que censurar a
companhia se ella aproveitar o bom I
neirocio que lhe offerccem, pois cj
evidente que a operação se fará por
valor muito superior ao das acenes,
mesmo consideradas ao par. O gran-
dc negocio do Mio Branco, isto _, a
venda do velho navio pelo duplo ou
trilito do seu valor, desafiou muitas I
cobiças, c poz cm evidencia muitas
ambições.

/Mas é ao governo que cumpre pm-
yidenciar immediatamente, afim d,c
impedir qtte a nossa navegação mer-
cante fique desfalcada de uns tantos
navios, que são bons, 'que são muito
aproveitáveis, que tóm feilo com re-
sultado a cabotagem nacional, e que
farão sensível falta se forem desvia-1
dos dos portos nacionaes para irem
servir interesses estrangeiros.

Consta-nos que o governo, muito
antes do que o Correio da Manhã.]
teve conhecimento do que se pa-s.-.;'mas o que não consta é que o mes-
mo governo tenha procurado obstar
ao projectadn desbarato da nossa
frota mercante,

'" -*-—— -H. ^7r TTr_ ¦

tin foi nomeado director da Escola
Polytechni_a I

Era o prêmio devido aos esbanja-
mentos que soube fazer em favor dos
amigos do seu grande amigo. E' mais
do que evidente que um homem nessas
condições não teme inquéritos de qual-
quer natureza.

Para que servem as posições numa
terra de justiça vesga como esta?

O! raairechal Hermes, em paga das
immoralidadea que autorizou no seu
governo, teve uma rendosa commissão
na Europa. O sr. Frontin, porque obc-
dc-ceu ao marechal, é director da Poly-
technica. Os outros serão premiados
mais tarde, nos restantes dois annos
de governo do sr. Wenccsláo. O essen-
ciai é que saibam esperar,..

¦ . ¦> 1 m
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Ds um depoimento tomado no inque-

rito policial destinado a descobrir o
autor do roubo, de que foi victima o
sr. José Fortes, consta a declaração de
que o ladrão dissera a um collega haver
feito a sua independência, tendo advo-
gado e dinheiro para gastar, afim de
ser solto por "habeas-corpus".

Trata-se de um preto bronco e igno-
rante, que não tem comprehensão para
app_ hender as complicações de basti-
dores da policia e da justiça.

A experiência do que elle tem visto
durante a sua vida de crime é o
bastante para convencel-o de que, com
dinheiro para advogado, tudo se arranja
nesta terra.

Quando as intelligcncias mais rudi-
mentares e incultas adquirem essa no-
ção da sociedade que as cerca, claro
está que para as pessoas cultas essa
sociedade não pôde merecer senão o
máximo desprezo, podre e corrompida
que está.

E a verdade é que o preto ladrão
está cheio de razões. Desvie elle dos
cento e trinta e nove contos que roubou
algumas dezenas para advogados hábeis
na pratica dessas coisas, e pódc-sc ter
como certo que, no fim das contas, um
"habeas-corpus" salvador o amparará.

São esses os tempos que atravessa-
mos. Os próprios criminosos chegam a
reconhecer a esterqueira do meio em
que agem e que, na maioria das vezes,
lhes garante a impunidade. Nãn ha,
nesse caso, senão esperar pcla completa
e absoluta dissolução desse meio. Infe-
lizmcntc, é o que se vae observando.

NOTICIAS DA GUERRA

AS OPERAÇÕES NO SO

Enlrou hontem no porto desta capital
o cruzador inglez /lmelliyst.

Os decantados escrúpulos da admi-
nistração dc S. Paulo têm collapsos
que assombram. Para explicar certos
casos que ali oceorrem dc quando em
quando, o enthusiasmo dos seus mais
extrenuos thuriferarios sentiria difficul-
dados inauditas, tanto que não ha ex-
plicação possivel. Agora mesmo chega
ao nosso conhecimento utn facto cara-
clcristico. O governo paulista, ao ser-
viço de cuja politica ha uma plialangc
de*, advogados illustrcs, por interesses
inconfessáveis, entendeu que podia fa-
zer." advogado, na comniissão dc limites
entre o seu Estado c o de Minas, o
juiz Meirclles Reis, ministro do Supc-
rior Tribunal de Justiça. Não vos es-
pauteis ainda! O pcor é que o juiz,
afastado pelos encargos da advocacia
do excreicio do seu cargo, não só con-
tinúa a receber os vencimentos integraes
de ministro, como desfruta a maquia
de largos honorários. A cadeira do mi-
nistro está vaga no Tribunal e os seus
collegas, sobrecarregados do serviço que
lhe cumpria, carpem a desdita da
sorte madrasta. No entanto ha uma
chusma de procuradores, cuja funeção
se quadraria perfeitamente no doce en-
cargo commettido ao sr, Meirclles Reis.
Expliquem os sábios da escriptura esses
segredos. Sempre tivemos birra com
os cscrupulos muito decantados... E
abi está.
._- .i _1»g»i»g_ '¦¦

A administração do Corrtio da Ma-
nlui, 'assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
_ revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas puWicações calho-
licas editadas em Portugal. Anno 6$ooo

"Bateria 
3. cürn fanha italiana atravessando uma villa lio valle _. 

'Asticà

Á luta no Mosa
e no Somme

Foi naturalizado brasileiro Manoel
Autcli 'Dias, natural da Hcspanha, rc-
sidente resta capital.

"' iQ T'1 'TD1 . ¦ ~i 
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PERFUMES — Especialidades —' Só na
Perfumaria Nunes — L. S. Francisco 25.

inqos & Respiaqo

BENGALAS ... Elégantei c resistentesla-a Mance.ester — Gonçalves Dias
— —•*«c^HS>_>aB_i 

O sr. Frontin affirmou a um jorna-
lista não temer um inquérito a que o
governo haja de proceder na Estrada
dc Ferro Central, para apurar as ir-
regularidadcs da sua adminst ração no
periodo marechalicio.

Xão pódc manifestar-se de outro
modo o ex-director da Estrada. Xo
inicio do actual governo, mandou-se
porceder a averiguações na Contadoria
da Central. Vinha de longe a grita
contra os escândalos que ali deviam
existir, sabido como c que aquelle pro-
prio nacional foi a válvula de escapa-
mento dos dinheiros públicos para os
bolsos dos correligionários do governo.

Tudo quanto se articulava a respei-
to ficou mais ou menos provado. O
sr. Frontin de facto foi o grande in-
strumento de que se ajudou o sr. Her-
mes para encher a barriga de quanto
desoecupado sc arvorou á ultima hora
em político filiado ao Partido Conse.
vador.

Mas neste mesmo governo .Vences-
lão, que teve conhecimento da cnormi-
dade dos gastos feitos pela Central,
sem justificativa nos serviços executa-
dos durante aquelle tempo, o sr, Froo-

Queixa-se uni vespertino dc que, diária-
meiue, .. uma hora certa, falta a luz na
Ilililio.licc.i Xaciunal, co_ grande prejuízo
<lo_ leitores.

Picuinhas da T.iglit contra os estudantes...
q__ estudam,

*
*

Kelntu a Noticia : "De I.ondrc; chegam
noticias do extraordinário caso tle um cibo
do regimento de YV-Stminstcr, chamado
Meycs. qnc pódc dízer-sc resuscitou, depois
dc morto,"

Xão <¦• prrci.o ler o caso para conside.
ra!-o extraordinário : — rc__.citar já não
era coisa muito banal ; mas f.-.zcl-o depois
de morto c da gente morrer de espanto,
sem resnrrcição possivcl I

. _
*

Do mesmo vespertino :
"Josi'' Antônio contra Josr.' Antônio.
Ambos xarás duplamente, alem de con-

tenancos, pois nasceram ambos na Arábia..."
Ambos xarás r é espantoso i náo só o

primeiro tem o mesmo nome do segundo,
como tambem o segundo tem o mesmo nome
do primeiro.

Na Arábia dá-se disso, algumas ve-cs,

*
ESPERANÇAS

Passou do augmento da receita a moda ;
-.assou, de resto, como tudo passa :
Sonho desfeito em pó, cinza, fumaça,
Com o qc"l ninguém mais hoje se incom-

T moda.

Para a Pátria salvar de tal desgraça
Oue nos faz a cabeça andar k roda,
O Tcmcdio moderno é o corte, é o poda,
Dos funecionarios, funJo, cerce, em massa.

Não vo9 impressioneis, ô funecionarios I
Tremeis atoa, se indn vos _?erra
O corte en vossos míseros salários 1

A moda lia dc passar e araguem berra :
Sobre nós vela o Deus dos Perdulários
Que ba dc o ouro fazer minar d_ terra.

*
*

Parece definitivamente resolvido que
o Stnsdo iri para o theatro S. Pedro,

Agora é que podemos enamar aqtitl!o
a "xe_*i-*cntae"o- nacional e... por se.
e5cj.

Purij, ia (A. H.) — Os franceies,
entre Hardecourt e o Somme, atacaram
a terceira linha aliem-, da qual captu-
raram todas as trincheiras e obras po-
derosanicnte fortificçadas num compri-
mento de seis kilometros c meio e numa
profundidade de seiscentos a mil me-
tros.

Pouco depois as tropas francezas,
num poderoso ataque, repelliram os ai-
lemães c penetraram na aldeia de Mau-
repas.

Londres, 13 (A. A.) — Os inglezes
estão atacando com maior energia as
linhas do inimigo, entre Thiepval e o
bosque de Foureaux, mi proximidades
de Guillemont, ao norte de Ovillicrs e
nas cercanias de Pozieres, tendo conse-
guido novas vantagens.

Paris, 13 (A.-H.) — Os francezes,
desenvolvendo a_ operações da véspera,
alcançaram um grande suecesso. Aca-
baram de desalojar os allemães de
tod,'» o planalto dc Maurepas e apode-
raram-se da terceira linha inimiga, lc-
vando as Oas forças até ao extremo
i'4 vertente sueste da cota 139, em face
de Buscourt, a 500 metros da herdade
de Monacu.

. O exito coroou plenamente a magni-
fica arremettida da infanteria num vigo-
roso ataque, após a conveniente prepa-
ração de artilheria. A posição conquis-
tada, que já era muito forte antes de
julho, foi desde o dia 1 desse mez con-
sidpravclmcnte reforçada. Numerosas
metralhadoras foram ali collocadlas c
fortes contingentes de tropas inimigas
a oecuparam, desde que passou a fazer
parte da primeira linha.

Os_ suecessos obtidos ao sul de Cléry
e Pcronne, permitiem agora aos fran-
cezes ameaçar os flancos allemães cm
Coinbles e Guillemont.

Por scu turno, as povoações dc Mau-
repas e Fofcst não tardarão por certo
a cair completamente em poder dos
francezes.

As tentativas de rcacção allemã termi-
naram cm toda a parle por completos
e sangrentos fracassos.

Na frente de Verdun, o inimigo tam-
bem foi obrigado a recuar.

Ao sul do Somme,'a artilheria fran-
ceza continuou a destruição systematica
dos fortins allemães, coiistruidos sobre
uma altura guarnecida de pequenos bos-
quês nas proximidades do castello de
Dcniccourt, operação absolutamente nc-
cessaria para o suecesso dos futuros
ataques.

Paris, 13 — (A. II.) — Communi-
cado das 15 horas:"Ao norte do Somme, a noite de-
correu relativamente calma. Consoli-
damos as posições c o terreno conquis-
tados. O fogo das nossas mctralhado-
ras deteve um contra-ataque allemão
proveniente da direcção de Cotnblcs e
______!

Instituto Nacional de Musica
Escrevem-nos:"O Correio da Manhã encetou uma

campanha patriótica para mostrar aos
poderes públicos os muitos avelinos
que per ahi proliferam. Tor isso não
nic furto ao desejo dc rccommendar-
vos uraa vista d'olhos para o Instituto
Nacional de Musica. O dr. Rivadavia,
afim dc attender .i um pedido dn sr.
Alcindo, creou uni logar de thesourei-
ro para o Instituto. Esse logar rende
500S000 mensaes. c a despeito dessa
circumst _*ncia, o serventuário Ia não
apparece, muito embora o regulamento
no sou art. 103 exija o coniparecimen-
to, das 10 ás ..

Esse funcionário a**im procede,
por..ne obteve nm outro emprciro par-
ticular, que lhe rende niais de um
confe dc réis pnr mez,

O mais interessajnte, entretanto, é
f;i.e o thesoureiro, qnc recebe 05 scu.
vencimentos integraes, é substituído por
um inspector de alumnos, pago pelos
cofres públicos prirn uma funeção mu.-
to diffcrcnte, sendo que ainda recebe
pcla verba eventuacs do Instituto uma
gratificação por esse serviço.

De tudo isso sc concilie que o logar
de thesoureiro c inútil c o dc inspector
de nhimnos níío faz falta, pelo que a
commissão de Finanças poderia suppri-
mil-os, sem prcjuÍ70 pnra n serviço
publico e com economia para o nosso
pobre paiz.

Se essa noticia lograr a acolhida que
merece, muita coisa interessante pode-
rei contar a respeito deste Instituto
de ensino, inclusive a historia dc um
professor <fuc ise acha foragido, pnr
ter abusado de unia senhora casada."

^i-¦g^¦^^^^ai>^¦0>•_a¦^^^^-^^¦•^" --¦—

CAMISAS—O que ha de melhor e »l"g,in-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5,•—  iwim mi. .f_n> -nrni'

O ministro da Viação, á vista das
informações prestadas pela directoria
da Estrada de Ferro Oeste de Minas,
indeferiu o requeriraonto ral que Ed-
mundo Ramos solicitou a venda, dc
100 trilhos, que pertencem a essa via-
férrea, pelb preço que tem sido cobra-
do aos demais compradores.

dirigido sobre a egreja e o cemitério
de Maurepas que oecupámos. As per-
daa inimiga, foram pesadas. Fizemos
oitenta prisioneiros.

Na margem direita do Mosa progre-
dimos ligeiramente e t, sueste de Fleu-
ry. O inimigo tentou vários pequenos
ataques na mesma região, sendo todos
elles repellidos facilmente. A artilhe-
ria manteve-se activissima de um c ou-
tro lado.

Aviação — O alferes-aviador Lenoir
abateu o seu setimo aeroplauo iniini-
go, que foi cair perto de Ginercy, no
Mosa,

As nossas esquadrilhas de bombar-
deio lançaram, durante a ultima noite,
vinte c uma grandes bombas na esta-
ção de Metz-Sablons, nos estabeleci-
mentos, na linha férrea e nos quartéis
de Mctz."

— _
Londres, 13 (A. A.) — Os jornaes

de hoje, annunciam que as tropas in-
glezas, depois dc terem repellido vários
ataques dos allemães, ao norte de Po-
zieres, infligindo-lhcs grandes perdas,
conseguiram apoderar-se de uma nova
linha de trincheiras do inimigo.

Londres, 13 •— (A. H.) — Coniniii-
nicado do generalissimo sir Douglas
Haig:"No planalto a noroeste de Bazen-
tin-lc-Pctit, ganhámos terreno na dire-
cção de Martinpuich. Capturámos as
trincheiras a noroeste dc Pozieres e
fizemos outro importante avanço na
profundidade de trezentas a quatro-
ccnlas jardas numa frente de quasi
uma milha. As nossas perdas foram li-
geiras, aipezar do fogo de barragem do
inimigo.

•Durante a noite levamos a effeito
vários e felizes "raids": o primeiro, a
sueste da herdade La-Folie, nas altu-
ras de Vimy; o segundo, dcante de
Calonnc; c o terceiro, a leste dc Ar-
menlieres. Infligimos muitas perdas ao
inimigo c capturamos uma mctralhado-
ra c prisioneiros. O inimigo tentou _ um
"raid" contra ais nossas trincheiras,
perto do redueto de Hohenzollcrn,
mas foi repellido com perdas. Captura-
mos nessa oceasião diversos soldados
bávaros."

Brasil--Uruguay

-«
_¦
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UM TELEGRAMMA DO CORONEL
MATO AO SR. ALTINO ARAMTES
5. Paulo, 13 (A. A.) — O dr. Al-

tino Aranles, presidente do Estado, re-
eebeu o seguinte telegramma, que, de
Santos, lhe enviou o tenente-coronel
Sylvestre Mato, membro da commissão
de limites do Uruguay com o Brasil, que
tambem telegraphou aos secretários do
governo:"Tenha v. ex. a perfeita segurança
de que são para mim inolvidaveis as
profundas emoções recebidas durante a
minha estadia em S. Paulo, e faço vo-
tos pela felicidade pessoal de v. ex. e

Nas linhas italo-austriacas
_?_hiít, 13 — (A. H.) — O ultimo

communicado do generalissimo Caidor-
na annuncia que no Carso, as tropas
italianas passaram além de Vallone c
conquistaram as vertentes occidenlaes
dc Nadlogcm e o cume de Crinhrid.
De manhã oecuparam tanubem Oppac-
biasella, fazendo 270 prisioneiros e
capturando tres canhões, alem de gran-
de quantidade de munições e material
bellico.

Londres, 13 — (A. A.) — Circulou
aqui, honieni, á noite, a noticia, ainda
sem confirmação, de que as forças ita-
lianas oecuparam Tolmino.

__¦_

para que veja completada a sua medi-
tada gestão administrativa cm' bem
desse progressista Eslado e para que
a cordialidade urtiguayo-brasileira seja
sempre franca."

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
França — Paris, 13 — Peuetriuid*.

em Maurepas, as nossas tropas oecupa-
ram a parte meridional do cemitério-
e estenderam as suas linhas até á
vertente meridional da cota 109, ao
longo da estrada de Maurepas a Cie-
iy, tomando tambem as alturas a oéste
desta povoação.

Uns mil prisioneiros já foram iden-
tifiçados; outros continuam a chegar.
Caputraiuos t|iti9em Itriut., inetraíha-
doras.

O inimigo tentou entre Clcry e Mau-
repas um contra-ataque, que não deu
o menor resultado.

Ao sul de Somme .executámos tiros
de destruição conlra. as organizações
inimigas na reçiãi. de Denieeourt.

'No sector Vaux-Chapitre, c Fleury
houve intenso duello de artilheria.

lNfit.ATr.RRA — Londres, 13 — Ne-
nhtiina alteração sensível entre o An-
cre e o Somme. Canhoneio intcnni!-
tente ein toda a linha dc batalha.

Dc manhã, a sueste de Vj>rcs, depoii
de um violento bombardeio, tropas
frescas dc infanteria allemã tentaram
um ataque contra as nossas posições.
A tentativa, porém, fracassou comple
tamente.

Actualmente reina eahna'.

A GUERRA NAVAL
«OATOS SOBRE Osi:_>r._n__o "dbuts-

0H_A1.D"
Nova York, 13 — (A. H.) — Com-

municam de Pensacola:
"Segundo se dizia, o comniandanlf

do cruzador-auxiKar francez Amiral
Aube. chegado hontem a este porto,tinha declarado que um navio ingfc/
puzera a piqu. a 8 do corrente o sub-
marino allemão '"Deutsohland". Açore
socn.ava-se que o official em questão,
tendo-lhe sido pedidas novas informa
ções sobre o caso, se recusara a con
firmar ou a desmentir a versão cor
rente. O agente consular da França
porém, desmente formalmente o boa1_.

___^.^_-4^^y__»*^^p__-

EM MONTEVIDÉO

Reunião do Congresso
Patriótico

Montevidéo, 13 (A. A.) — O pro-
gramma do próximo Congresso Pátrio-
tico, que se reunirá 0. 25 do correnie,
ficou 'estabelecido de forma que no-nes-
mo seião discutidos os seguintes assum-
pios; organização da propaganda na
própria casa, nas escolas publicas e par-
ticulares, noí centros universitários, na
imprensa, no exercito c na marinha; o
commercio cm suas relações com o pio-
gresso nacional; conservação dos loc.._~ I
e monumentos hsi.ricos; necessidade
dc robustecer nos filhos dos estrangei-
ros domiciliados no paiz o culto da pa-
tria; fomento da an*: nacional; funda-
-r- de uma academia dc letras edefesa
nacional.

mi-B 4j «3__i-**_H-tt-*»- ¦¦ ' —¦ ¦

PUNHOS e collarinlios — Especialidade
— Casa Manchtster — Gonçalve» Dios 5.

1 ¦ u n ¦> rjr <_. b 11 -——

O ministro da Fazenda, despachando
recurso interposto por Buxton, 01-

ditch _ C, do aclo pelo qual o conta-
dor Affonso Américo de Freitas, em
inspecção na Alfândega de Pelotas, in-
limou-os a recolher a quantia de

:.vl. ./õ . de differença de imposto,
mandou que seja o funecionario en-
carregado do manifesto^ responsabilí-
zado pela differença de q_c se trata,

l ___ _.-_wfCTJ^-^_->'^l'H-3J »*"-¦" ¦ ¦ '

"O IMPARCIAL"
O Imparcial entrou hontem no seu

5° anno de existência.
Jornal dc interessante feição, dotado

de todos os melhoramentos da impren-
sa moderna, feito ao sabor do grande
publico, que nelle encontra uma fonte
de preciosas informações sobre todos
as assumptos que interessam a commu-
nhão, O Imparcial logrou conquis.tar as
sympathias j.üj.uiat-_s, mjb cujo bs-cjo
tem vivido e prosperado.

Hoje é uma folha querida, que o
publico procura com empenho, certo de
cjicontrar cm suas columnas tudo quan-
to lhe possa interessar de perto.

Conimemorando o seu anniversario,
O Imparcial apresentou-se hontem numa
edição de 36 paginas, cerca de 26 das
quaes de matéria retribuída, prova ir-
recusaveJ das sympathias de que goza
o apreciado matutino.

Ao digno collcga felicitamos pcla
data de hontem, dcsejandolh; novos_ e
mais accentuadas progressos jornalis-•riço»,

A GUERRA NO AR
AEHOPI/ANOS ATjT/B

MãIOS VfiAM SOBRI
CONSTANZA

Huearcsl, 13 — (A. H.) — Tres ae
roplanos allemães voaram sobre *
porto d_ Constanza, no Mar Xcgro. C
faclo causou viva emoção cutre as po-
ptitações.

O sr. Zeballos _ sempre 8
mesmo homem..,

La Pas, 13 - (A. .A.) - El Dia-
rio, jornal desta cidade publica uma
entrevista do seu correspondente cm
Buenos Aires com o sr. Jistanislau
Zeballos, na qual o antigo ministro
das Relações Exteriores da Rcpubli-
ca Argentina affirma qua a propa-
gand.a no llrasil contra a sua actua-
ção na politica internacional sul-ame-
ricana, está sendo inspirada directa-
mente pelo actual ministro das Rela-
ções Exteriores, dr. Sousa Dantas.

Diz, textualmente, nessa entrevista,
o sr. Zeballos: "O sr. dr. Sousa
Dantas foi empregado subalterno da
legação brasileira em Buenos Aires e.
nessa oceasião, sondo eu ministro do
Exterior, não o quiz receber, íican-
do por isso muito resenliJo atií hoj.
commigo."

-_-__B--*r -_I>-e9*a.*it-

A fundação dos cursos
jurídicos

Curityba, 13. (A. A.) — Realizou-sa
hoje, na Universidade, uma sessão so-
lcnne, com que os acadêmicos prest.*.-ram homenagem á data da fundação
dos cursos jurídicos no llrasil.

Nessa oceasião tomou posse a nova
directoria do Centro dos Acadêmicos.

O ingresso n5 Universidade foi fa-cultativo a todos que quizessem assi--
tir á sessão.

—W5 -;". ?r.x_.fcj-j,

Grande Commissão Por-
tugueza Pró-Patria

A directoria dessa commissão pedenos a seguinte publicação:"A_ secretaria da Commissão Central
funçciona diariamente das 10 .ís 18 ho-
ras na sede da Câmara Fortueucza dc
Commercio c Industria (Edificio do
Jornal do Comnicrcio, 3" andar).

A correspondência relativa ís sul-
commissões deve ser dirigida á Caixa
Postal n. 1.365.

As listas da Crande Subscripção, du-
rante a ausência do respeciivo ihcsou-
reiro, sr. Albino Souza Cruz, devem
ser entregues com as quacias que as
acompanharem, ao sr. Antônio Ribeiro
Seabra, na rua Visconde dc Inhaúma,
78 (Seabra _ C).

Os donativos para a Cruz Vermelha,
devem ser entregues ao mesmo se-
nhor."

O secretario girai da Grande Cem-
missão dirigiu officios ás exmas. sras,
dd. Estephania Macedo _K_s Macieira
e Elzira Dantas Machado, asr.-.Jcceiidn
a communicação da 'constituição da
Cjuzada das Mulheres Portuguez»*,
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i\ CHI5E
iÉm uma intervier em que A kua

teve a grande gentileza de ottvtr-me,
e na brilhante reunião <la Liga <lo

Commercio, tive a oceasião de.ma-
nifestar francamente a minha opinião
¦sobre a crise que assoberba o .pau.
Hoje, venho pedir a hospitalidade

, generosa do Correio da Manha, para' 
insistir nesta ordem <le ideas. ;.

A crise qtte atravessamos nao me

apavora. ,'•",'•'"•"• - - i'»L
lEllá desehha-sc pela ¦diminuição das

rendas de importação, recurso tntasi
exclusivo da União."O 

Thesouro não tem meios para
pagar o serviço <la divida externa e

nisso reside a crise, 'que não tom ca-
racter econômico, pois o café esta co-
tado a bom preço e a borracha tem
subido de valor nestes últimos tem-

pos. . .
Ora, ninguém dirá que o paiz nao

tem recursos sufficientcs para dar a
União 70 011 80 mil contos necessa-
rios ao pagamento de nossos com-

pf omissos.
1 Deante da inercia do governo, o
' €ongrcsso sc apresenta desorganiza-

do, sem saber o que lazer e o quc
adoptar. Lembraram já o imposto

1 sobre o transporte de mercadorias,
idéa que parece do diabo, pois todos' 
sabem qtte uma circulação fácil e ra-

pida dos produetos de lavoura para1 os centros de vida collcctiva, c das
mamtfacturas dos centros populosos
para o interior, é uma condição de

prosperidade e dc bem estar.
1 'Se alguma coisa dia a fazer, deante

da impossibilidade em que está o lavra-
dor de mandar os seus produetos do
interior Para as cidades, pois os fr»-
tes das estradas de ferro absorvem o
custo de producção, é tlesentravar a
circulação, íncilital-a de modo a tor-

,. «ar a vida mais •farta c mais com-
moda.

Outro alvitre lembrado, da eleva-
ção da quota em ouro, é um desaslre.

Temos uma tarifa axphyxiante,
onde ha gêneros qtte pagam 200 T,
c elevar a quota em ouro imporia
om sobrecarregar os gêneros de con-
sumo de 50 T, o que trará a ditni-
nttição da importação, diminuição de
rendas c a fome, c a miséria, para
todos os lares.

Quando, 110 governo Campos Sal-
les, estabeleci, dc accordo com Joa-
quini Miirfinho, os 35 0|" ouro sobre
importação, dei mais que o sufficieti-
te ao Theostiro para o pagamento do
serviço ila divida, atirando 100 mil
contos dc differenças dc cambio, que
pesavam sobre o erário publico, nos
íiombros do commercio honesto e de-
páüpcrado.

O augmento da quota em ouro
trará a diminuição da receita papel,
tim acerescimo avultado c um saldo
em ouro .quc o governo terá de ver,-
der na praça para cobrir o déficit
papel, contribuindo assim _ fatalmente
para trazer maior instabilidade cam-
bial.

Não, a bem da Republica essas me-
didas não podem ser adoptadas.

A crise só pôde ser resolvida por
tun prograinina de severas c rigoro-
sas ecQjiomias.

lEm vez de revisão de aposentado-
rias e reformas, o governo que ado-
ptc a providencia de não preencher
as vagas que sc forem dando no fun-
ccionalisímo durante enco ou dez
annos, dc modo a red.uzil-o de um
terço, pois é evidentemente excessivo,

dle dez annos para cá, o Congresso
não tem feito outra coisa senão att-
gmenlar vencimentos do ¦fmiccionalis-
¦1110 civil c militar da Republica.

ilí' justo que na hora presente fa-
çamos uma sensata c judiciosa re-j
ilucção em todos os vencimentos
mensaes superiores a 500?, supprimi-
dos os impostos sobre vencimentos.

'Por outro lado, somos um paiz cm
. quc o absenteismo, isto 'é a remessa

<le lucros da actividade humana para
o estrangeiro, é enorme.

90 °\" dos lucros líquidos da activi-
dade comimercial, dividendos de ban-
cos e companhias nacionaes c estran-
geiras, não ficam no paiz, não nos
pertencem. O imposto ulc 5 °|" sobre
esses lucros líquidos c sobre esses
dividendos, a favor do Thesouro, é
razoável c sensato.'O 

que não sc explica é a inercia
úeis poderes públicos, Governo e Con-
gresso, ante a crise que nos está
corroendo, c que nos pódc levar á
situação da Turquia c do Egypto.

(Precisamos agir com energia c com
verdadeira e sadia orientação repu-
blicana.

¦Sem vontade, sem fé, sem a cogi--*!^—
tação da causa publica, vamos dei- ^~^
xando que os dias se escoam no meio
da nossa indiffercnça criminosa el\
impatriotica.

iVivemos numa calmaria pôdre a
atlcslar ao mundo a nossa ignoran-
cia. a nossa incompetência, a nossa
mediocridade e a nossa 'falta de vi-
rilidade.

'Precisamos sair, custe o que custar,
deste marasmo.

Precisamos salvar o paiz e a Re-
publica da 'intervenção estrangeira,
que eslá batendo á porta das nossas
Alfândegas,

gerzouello COnilfiA.
í

OS BOATOS
A offficialidade do Exercito e o

imposto sobre vencimentos

;A assembléa convocada* 'pelo Cliub
Militar motivou liontem o alarmante
boato de tim movimento de protesto
collectivo da officialidade desta guar-
nição contra o augmento do imposto
.sobre vencimentos, quo outro boato te-
tí» referido como projecto do Congres-
so. A imprensa chegou a c-posal-o e
isto deu logar á triste impressão quc
tomou o espirito publico. O general
Barbcdo fona comparecido, lia dias,
coin o seu eslado maior a um comício
de funecionarios civis, que se lvaviam
reunido cm .prolcslo contra o annun-
ciado atigmenlo do imposto sobre ven-
cimentos; officiaes iteriam expressado
cm rodas publicas a sua revolta, e era
conhecida a conlrariedade dc Ioda a
classe, deante da noticia, 'listes factos
c oiítros deram visos de verdade á ba-
leia.

Conseguimos, porém, informações sc-
guras, qus colioeam a questão nos seus
devidos termos. Se houve irritações
pessoaes ao anntincio de augiuento do
imposto, essas irritações não aliingiram
a classe, .nem os deveres de disciplina
que cumprem aos militares, O Club
Militar fizera, por sua direetoria, re-
speitosas pomk-rações ao ministro da
Guerra, sobre o caso; mas tivera logo
a certeza de que eram infundados os
receios, porque infundada era a hiato-
ria dos novos ônus. 15, satisfeita, a di-
rectoria do Club parou ahi.

Ouvindo o ministro da Guerra, quan-
to aos moveis da convocada assembléa
do Club .Militar, s. ex. nos garantiu
que essa reunião visava assumpto di-
verso, e que nella não se trataria de im-
postos.

Teria havido antes a idéa de uma as-
sembléa tumultuaria ?

Na circular reservada que dirigiu aos
seus camaradas, o coronel Augusto M,
Sisson, comiuaiid.iiile da 'Escola Mili-
tar, revela que houve tentativas pes-
soaes para isso. Mas não passaram de
tentativas.

iFoi esta a circular do coronel Sis-
sou, a que nos rjferinios acima-.

"'Commando da Escola Militar.
Circular reservada. — Constando que

officiaes sócios do Club Militar pre-
tendem promover uma assembléa geral
dessa associação, opde se tratará da
questão do imposto sobre vencimentos,
e sendo semelhante iniciativa, além de
inopportuna, por demais perigosa, pelas

explorações uoliticas que cin torno
delia ccrlamciite surgirão, venho cha-
mar ,para esse facto a attenção dos
ofíiciaes que servem nesta Escola, a
todos rccommendando a maior ponde-
ração, afim de não fcoucorrerem por
um acto menos refleetido para que se
torne irremediável a melindrosa situa-
ção financeira em que nos debatemos
e, subvertida a disciplina militar, des-
prestigiados os poderes constituídos,
ao Brasil se recuse, nos momentos an-
gustiosos que sc approximam, o direi-
to de ser tratado como Nação senhora
de seus destinos, empobrecida, é ver-
dade, porém digna.

Evitemos á Pátria o vexame de sc
apresentar ao estrangeiro qual um povo
dissociado pela anarchia, nsphyxlado
pelo surto irreprimível dos interesses
individuaes, sem capacidade mora! pura
assumir compromissos Íntemacionaes.

Se tal acontcicer o Brasil perderá o
direito de existir, como Nação livre;
será quando limito tolerada a sua exis-
tencia como Paiz tutelado, até que so-
bre os seus destinos um accordo sç
estabeleça entre os povos fortes.

A direetoria do Club Militar, .levada
por iniciativa própria, ao circularem as
noticias de augmento do imposto sobVc
vencimentos, dirigiu-se como já é pu-
blico ao sr. ministro da Cucrra e a
elle, c.vpoz o qtianlo seria penoso para
os officiaes aquelle Acerescimo, iica.ii-
do inteirada de que o governo era con-
trario a tal medida, do que ainda rc-
eentcmenle ¦houve confirmação.

iEin laes condições, é uma imprudeii-
cia ventilar-se. em uma assembléa da
classe, tão delicada questão, que não
pôde ser entregue ás inconveniências o
surpresas das deliberações colloctivas,
onde predominam os impulsos e rara-
uienle a razão inspira a solução de
questões quc apaixonam. '

A nós, militares, mais do que a
qualquer outra classe, cnlic o dever dc,
collocar a honra da Pátria acima do
quaesquer interesses individuaes, aci-
ma de todos os sacrifícios ciuc, cm seu
nome, nos sejam exigidos.

Esse dever é a própria honra mili-
tar; é a condição de nossa existen-
ciai

'Que os meus camaradas meditem
por um momento sobre o quc venho de

lhes dizer, inspirado pela experiência
que traz a edade e levado pelas ini-
nhas responsabilidades de chefe, c pro-,
cedam como militares que pela honra
da Pátria , tudo prometteram sacrifi-
car.

Realengo, 11 — 8 — 1916. — (As-
signado) Augusto M. Sisson, coronel
commandante."

O QUE XOS DISSE O

MINISTRO 1)A GUERRA

Como dissemos, procurámos infor-
mações com o general Caetano dc
Faria, ministro da Guerra. S. ex. ia
sair, mas conhecendo o motivo pelo
qual o procurávamos, autorizou-nos a
desmentir a nota alarmante a que um
vespertino deu liontciii curso, declarran-
do-nos:

— A reunião convocada pelo Club
Militar não tem o fim que lbe querem
emprestar. O Club Militar não tratará
da questão do imposto sobre vencimen-
tos, e sim de assumpto uuiilu diífe-
rente.

ALGUMAS PALAVRAS
OO • TlíXFjXTE JIAIMO

ÜAKB1.DO

Procurámos ouvir, lambem, o ge-
neral Barbcdo. Não o encontramos,
porém, cin sua residência, á rua Fur-
quini Werneck n. 82. Tivemos, cnlrc-
tanto, ensejo de falar a seu filho, o
i" tenente Mario Barbcdo. Inquiri-
mol-o a:erca dos fins da assembléa du
Club Militar a reunir-se 110 próximo
dia 13. .

Informou-nos o alludido official;
Como sabe. o Club reune-se pe-

riodicamente, tni assembléa geral, para
tratar de assumptos que dizem respei-
to á sua vida interna, á sua economia.
Presentemente, procuramos resolver
certas questões dessa natureza. Os nos-
sos estatutos precisaram de S''r refor-
mados. Cogitávamos, de algum tciiipo
a esta parle, da. instituição c descnvol-
vimento, entre nós, de caixas benefi-
centos. Dahi o motivo da convocação
da asscínbléa para o dia 15, «manhã.

 Niisse caso, não se cogita do im-
posto sobre vencimentos.,.

Creio poder dizer que o motivo
da convocação não é, propriamente,
esse. Entretanto, parece-me ser possi-
vel que essa questão venha a ser ven-
tilada, na assembléa. Mas isso não tem
11 minima importância. _ Já o governo
declarou que não coghava absoluta-
mente de aggravar tal imposto. Deve-
se confiar na palavra do governo. Ora,
su assim é, não ha razão para alarma,
deante da possibilidade do Club Mili-
lar ua sua próxima assembléa traiar
da qtn-stão. Naturalmente será cila tra-
tada de modo conveniente, sem o me-
nor sacrifício do espirito de disciplina
quc anima toda a officialidade do
Exercito.

Pode"r-nos-á dar a impressão que
terá causado entre essa officialidade a
circular do governo?

Ignoro a existência dessa circular,
f/i A Una. A noticia, porém._ que essüs
vespertino vulgarizou foi redigida cm
termos lão care»ricos, e transcrevendo
certas plir&Ses, que nte inclino a acre-
ditar nessa existência. Ao mesmo tein-
po, todavia, cai na dmida, propen-o a
crer que carece de fundamento essa 110-
¦licia...

Porque? - .Porque seria uma circular perfet-
lanvenh- inopportuna e dispensável.

No entanto, essa noticia disse taju
bem que o sr. Barbosa tinia
0111 ce
cito h.. .
so nio diminuísse o imposto sobre ven
cimentos, não funccionaria além do mez
de setembro.

Li egualmente esse lopico da no-
licia. Ignoro que autoridade teria o ai-
ludido official para fazer tal declara-
ção. Não cileio ¦nvcsnío que haja official
ilo Exercito que tenha autoridade para
assim se manifestar.

Eviileut-cmenle. Seria a anarchia...
Mas convenhamos que seria uma

bòa idéa a do Congresso cuoerrtar os
seus trabalhos o mais cedo possivel.
Em setembro por exemplo. O momento
é de sacrifícios. listamos todos de nc
cordo. E' tambem de economias. Não
lia, a respeito, duas opiniões. Porque o
Congresso não dá a sua solidariedade
á opinião geral, evitando proroguçOss
da sessão' v

<<ztuxmaKV_rT_a_V6

sencia deriyada egualmente do alcatrão,,
a mirbana, d« que ji falamos, lorfl.Ro».
coe compoz um delicioso perfume, a que
denominou heliotropo branco. De res-
to, a maior parte dos perfumes natu-
raes, o da rosa, do lyrio, do .eno e
muitos outro9 obtêm-se artificialmente
da hulha e de seus derivados, e como
«stas essências artificiaes custam muito
menos que as outras, os perfumistas em-
preganMi'a.s de piteíercncia.

Não são somente essências odorantes
e matérias corantes que nos dá o alça-
trão da hulha ,mas tambem outras sub-
stancias egualmente curiosas e impor-
tantes. Taes saio o eveosoto, a cstearl-
na, a parafina, descobertas ha mais de
meio século pelo barão Reinchcnbach, o
mesmo qiíe primfcino descobriu o od,
substancia luminosa, ao mesmo tempo
penctrantlc e discreta á qual se dão tani-
bem novos nomes.

-"¦uem não conhece tambem o ácido
plicnico, este poderoso antiseptico que
Mitchcllicu extraiu do alcatrão da hu-
lha em 1861 e.que, graças ao methodo
do dr. Lister, presta tão grandes ser-
viços á humanidade?

A antipyrina, descoberta 110 alcatrão
da hulha em 1868 pelo dr. Knorr, da
Universidade de Erlangen, i tun^antl-
thermico tão enérgico como a quinina c
ás \lezcs mesmo prefcrivel a este alça-
loide. K\ dc algum modo, esta quinina
artificial que, em 1856, o dr. Wiiliam
Berkins cm vão procurava preparar com
um derivado da hulha.

Muitas outras substancias medicinaes
são extraídas desta inesgotável matéria-;
sãp por demais numerr/sas para ser aqui
apresentadas. Todavia, devemos assi-
gnalar ainda o thiazo, que os médicos
americanos empregaram com suecesso
para combater a febre amarclla, o sul-
plional que é um excellente somnifero,
e tanillem a saccliarina, que, duzenras c
vinte vezes mais doce que o assucar or-
dinario, é de grande utilidade 110 trata.
mente dás diabetes.

E' incorruptível e, por isso mesmo,
freqüentemente empresada na prepara-
ção das conservas assucafadas,

As cores artificiaes derivadas do ai-
cairão da hulha s",o uma das mais bellas
conquistas da chimica moderna; tíup-
plantaram as cores naturaes ie rcvolii-
cioiiara'111 a arte da finturaria.

Para avaliar os progressos da indus-
trias dos corantís bastam alguns algaris-
mos relativos aos preços destas sut'í'.;i'i-
cias. Eni 1859-1860 o preço do kilo-
gramma da fuchsina era doze conlos e
v cosina custava oito coutos o l.ilogram
ma.

Em 101*. a fuchsina e a cosina valiam
respectivamente quatorze e oito mil réis
o kilogrammã. Em 1S60 a ahilina custa-
va vinte e quatro mil réis; em 1S0S seu
preço baixou a dois mil c quinhentos
réis c ha alguns annos baixou ainda,
niãnlcildo-se até antes da guerra entre,
os limites extremos de seteceritos a mil
c duzentos reis.

Em 18K5, a Allemanha exportou
4.64Ú toneladas dc cores de alcatrão da
hulha; cui 1890 sua exportação elevou-
se a 17.6,-0 toneladas, representando um
valor de quasi oitenta mil contos.

(DVi Industria),

IA pi

-' taju-
nryrVa,

ria roda. quc um ofier^ do Exer-1 r.
avia. declarado que, se o Congresjl c]u.

-Ul «li 1» O IJii ¦¦'

Quciu só bebe OASCATIXHA
Jlstá livre tia MUIHXIIA.

mwO +, «HS* '-9»-ttU-

(L'í>os du hulha c produetos
derivativos)

1)1-1 I-OIVÍO A.LEGRE A CANOAS

As fiirçns ila Ilrlgndn 1'oliclnl vão
construir mri ostrntln de

rodagem
Porto Alegre, 1,1 — (A. A.) — De

accordo cum as deliberações do gover-
110 estadual, as praças da Brigada Mi-
litar, procederão á construcção da es-
trada de rodagem desta capital a Ca*
noas.
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ãFíssIsTe hoje
Kezam-sc as scííuintc3, por alma dc:
Alzira .Mattos, ás o horas, na egreja

de N. S. de I.ourdcs;
Oscar Mariath de Lemos, ás 9 t|a

horas, na egreja do Carmo (.Kua Pri-
meiro de Março) ;

Desctnbargador Smiza Fernandes, ás
9 hora-;, na egreja do Convento do
Carmo (I.argo da Lapa);

lir. Thomaz Mario Piruccetti, _ ás
n t|3 boras, 11a egreja de S. Francisco
de Paula;

Desembargador Augusto Barbosa de
Castro e Silva, ás o i|j boras, na egre-
ja de S. Francisco dc Paula;

Carmen Cncilio Medeiros, ás 9 boras,
tia egreja de S. Joaquim, á rua de São
Cbristovão;

Capitão Álvaro de Souza Neves. Fi-
Iho, ás 10 horas, na egreja de-S. Fran-
cisco de Paula;

Oswaldo Sampaio, ás 9 i!_* lioras, na
egreia de S. 1-rnncisco de Paula;

Dío.so Carlos Dias Netto, ás 9 horas.
na matriz de S. Christovão;

Josc do Mesquita Martins,, ás 9 1J3
lioras. no altar-mór da igreja d; São
l-rancisco dc raula;

Dr. l.uiz dc Andrade Sobrinho, as
9 Imras, 11.1 egreja do SS. Sacramento;

Maior Praxcdes Augusto de Araujo
Silva.' ás 9 ii-* horas, na egreja da
Lampadosa;

Armando Noites Dias, ás 9 horas, na
matriz d;> SS. Sacramento;.

M.-ticsl Joaquim Corrêa da Costa, ás
9 limas, na egreja de X'. S. do Carmo;

Doicíngas Maria da Conceição^ ás
9 horas, ua ct-reja do Divino Espirito
S..1-.-.0, lU-.vx-o lie Sá;

Avsur-i de Castro Maicarmlias,
o hora-", r., matri- dc S. Jú:""1 Hap

A hulha serve para o aquecimento em
geral, nos motores, na metallurgia.

Por dislillação secca dá;
i", gaz de illumlnação, usado para luz,

oalor, motores, etc.;
2", coke empregado 110 aquecimento,

fogões, metallurgia, etc.;
3", carvão de retorta (pilhas, luz ele-

ctrica, etc;
.|", águas ammoniacacs (ammomaco c

saes) ;
5", alcatrões. Estes dão por distilla-

ção fraccionada: óleos c piche, fabrica-
ção de carvão dc Paris, asphalto, agglo-
merados, clc.

O alcatrão é uma substancia negra,
ile apparciicia pouco attraente, de clici-
ro detestável para muita sente e oue
foi, por muito tempo, considerado como
substancia quasi desprezível e sem va-
lor. Ora, na realidade, elle é uma das
mais complexas, das mais curiosas e
das mais úteis substancias, que existem

chouc liquido, solução frequentemer^e
empregada pelos cyclistas.

Já em iS-'o. Gardcn extrairá a na-
phialina do alcatrão da hulha. 13a na-
phtalina obtiveram muito mais tarde o
sncccssivamentc numerosas substancias
de cores admirai eis, que servem para
a tituraria, que varia do amarcllò-ouro
e do veide-esineralda á ptirpura escar-
late. Os naturalistas, principalmeiilc^ os
botânicos c os cntomologistas, conside-
ram a naphtalina como a substancia mais
efficaz para preservar suas collccçOes
dos vermes c dos inscclos.

Em !*.!-'. Eumas, chimico francez, des-
cobriu r.o alcatrão unia substancia que
elle denominou anthracena,

l-'sia descoberta ficou durante muito
tempo como um facto puramente scien-
t:fico, hoje não é mais assim. A nnthra-
cena é agora uma substancia de muito
grande importância industrial.

lv' com effeito a base da niagnifica
eor vermelha, o vermelho de. garança ou
vermelho da Turquia, cujo principio es.
sencial é a alizarina.

Outr'ora, islo é ha uns ,*o annos, só
se podia obter este bello vermelho das
raízes da "rubia tinctoriiim" e ainda
seu pri parado não era uniforme; o me-
lhor nfelhodo era o dos tiiiuueiros da

0 sr. Astol_,bo vae a Catiignazes
Partiu liontem, .pela manhã, para Minns,

o sr. Astolpho Dutra, presidente th Ca-
mara dos Deputados, eFfcctuaiido.se o seu
embarque, a que compareceram amigo, c
políticos» na estação da Traia lfoft»osa.
S. cx. deve estar do volta no din e*.

A situação em Matto Grosso
Cuvaua', 1* (Do correspondente) — O

Tribunal da Uelaçfio, em sessão de hontem,
tomou conlicctniento do pedido de habeas.
cortas impetrado pelo dr. Amaro Lopes,
procurador da -Republica, em favor dc Tu-
venal Siqueira, capanga do sr. Caraceiolo,

Trm vista das inforiprcCícs prestadas pe..
fc de policia, dr-.c.Hio que Juvcnn. nio

sofíría nenhum coastratigimcntç, sctidJ o
pedido dc habcas-cort>ns simples exploração
politica, feita pelo procurador da Republica,
afim de crear embaraços ;í administração do
K-tado, o Tribunal da Relação negou a
concessão daquella medida, por uaanín!!-.
dado. dc votos. ._ .

Ksác 'pronunciamento <\o Tribunal ca^.ou
a melhor impressão no espírito publíc-S dei-
xando os pcrrectstas muito desapontados «
contrariados*.

* * *
0 sr. Rivadavia

Pelo ArsQÚQ$a chega amanhã a esta ca*
pitai, acompanhado dc s, exiüa. família, o
senador Rivadavia Corrêa.

S. cx. regressa tle uma excursão :'-- pro-
vincias do Prata, ten-io embarcado '.; 'ie-
nos Aires.

OS MELHORAMENTOS
DO RIO

"0 prefeito quer trabalhar e
conta para isso com .

a boa vontade de todos"
O dr. Azevedo Sodré, quando assu-

miu o governo da Municipalidadei longe
de se apresentar com um programma
dc administração, segundo a praxe an-
tiga, expoz cm poucas palavras qual a
orientação que pretendia dar aos ne-

gocios do Districto Federal. Muita gen-
te pensou que o suecessor do sr. Riva-
davia Corrêa trouxesse como norma da
sua 

' futura gerencia da Prefeitura tuna

plataforma de .promessas inexequiveis,
cemo í geralmente do uso dos adminis-
tradores políticos. Longe da politica,
tendo vivido sempre afastado delia,
como professor da Faculdade de Medi-
cina e posteriormente como seu dire-
ctor, o dr. Sodré fez jús a que o es-
colhessem para o importante cargo de
dircetor da Instrucção Publica Muni-
cipal.

Saindo o prefeito Rivadavia, o nome
naturalmente indicado para substituir o
actual senador do Kio Grande do Sul
era o seu. E assim foi. S. cx. está
á lesla da Prefeitura, e não houve até
hoje quem Se queixasse da orientação
que vae seguindo o cx-direclor da
Instrucção.

•Pessoa da intimidade do dr. Sodré,
conhecendo muito das intenções de
s. ex., nos proporcionou agradável pa-
lesíra sobre a pessoa do actual 'pre-
feito.

Então o dr. Sodré não é politico?
Nada. Nem entende de politica,

não que lhe falte capacidade, mas é que
clle não quer saber dessa coisa, que c
,1 tuberculose do paiz. O dr. Sodré quer
trabalhar e conta para isso com a boa
vontade de todos...

Excepto dos politiqueiros.
Isso mesmo, porque s. cx. não se

deixa seduzir por essa gente.
Mas a sua interinidade...
Pude dizer aos leitores do Cor-

reio que o dr. Azevedo Sodré ficará
definitivamente á testa da Prefeitura.
Dizem que isso depende da volta do
Sabino, da saida do Lauro ou da de-

posição futura do Calogeras, que eslá
ameaçado pela politica mineira, mas

posso assegurar que o dr. Sodré fi-
cará na Prefeitura. Sobre a volta do
Sabino lia duvidas... o Lauro não sác,

porque o presidente da Republica se
oppõe energicamente a toda c qualquer
combinação para 

"sacrificar" o chan-
celler, c o Calogeras não sairá tam-
bem, porque lo Wencesláo -ainda o

agüenta por causa do Sabino, e o Sa-
bino irá ficando pela Europa, que sem-

pre é mais divertida que aqui.
O dr. Sodré fica, e fica porque o

Tfáquem e d além».
^^^ ———-

Confirmam-se as nossas previ-
soes. — Portugal e a guerra. - A rui
na de Portugal. — O auxilio pecur.ia
rio da Inglaterra. — A quem vão ser-
vir os navios allemães e austríacos.
— Roubos. — O futuro presidente-.

(Está já plenamente confirmada a
opinião quc emittiraos na nossa chro-
nica anterior, d.e que seria coisa muito
problemática a organização do tão fa-
lado ministério nacional portuguez.
Evidcutcmcnte, o sr. liernardino Ma-
chado, presidente da Republica Lis-
boeta, não conseguiu, apezar'de todas
as suas astuciosas habilidades, con-
vencer o sr. Brito Camacho, com
quem teve largas _ conferências, <lc
que seria coisa optima entrar para
um ministério de canibolliada com
cvoiucionistas c -democráticos, para
assumir a responsabilidade de fados
graves, e tendo que •enfrentar um
congresso indissolúvel, sobre o qual
paira omnipoteute a vontade exclusi-
va <lo sr. Affonso Costa.

Quanto aos monarchicos, apezar de
que elles constituem a grande maioria
da nação, esses, tambem conforme
provimos, nem sequer forani ouvidos
sobre a tal projectada organização de
um ministério nacional.

lv eis abi como o sr. Antônio José
d'Almeida continuará sendo o presi-
(lente nominal do governo portuguez,
e o sr. Affonso Costa permanecerá
dando as cartas na politica dc Por-
tugal.

(Nestes -últimos oito dias passaram-
se naquelle paiz varias coisas, -dignas
de registro.

(Reuniu-se o Congresso extraordina
riãmentc, para ouvir do governo a
declaração de quanto sc havia passa-
do no exterior com os dois membros
do governo que foraini a Londres c
a Paris, lí o que o sr. Affonso Cos-
Ia narrou ao Congresso é assás digno
dc nota, e confirma plenamente quan-
to temos dito, isto é, que são os re-
pulilicanos, por motivos que não con-
fessam, que querem á força atirar
o povo portuguez para o mata-
douro europeu, arrastando Portugal á
máxima-miséria c á unais apavoradora

o que lhes emprestar

- *--Tr--»<w*,s3eM<>j_rt--

Bilhetes de Minas

Ainda a Estrada
Ferro Goyaz

110 mundo, quer sob o ponto de visla .
scientifico, quer sob o ponto de vista in. 1 Ásia Menor.
jps.ri;,!. A cor oblida da garança turca tinha

Esta negra substancia rontún corpos mais brilho quc a <la Alsacia c das ou-
da braiicura da neve e ainda outros de trás regiões da Europa.
coiTs brilhantes, onde sc representa to-I Em 1760, porém, dois chimicos alie-
da a gama do arco-iris. lista substan- mães, Grade e Libermand, conseguiram,
cia, dc cheiro desagradavelmcnte pene- j por um methodo lão simples quanto en-
trante, encerra essências odoranlcs c | genhoso, preparar uma alizarina artifl-
variadissinias. São em crande pane j ciai com a anthracena.
perfumes deliciosos, semelhantes se não
idênticos aos mais suaves perfumes do

íosto de 1016.

de

Po-

governo precisa da sua capacidade de
administrador, principalmente agora

que s. ex. tem encaminhado grandes
e importantes melhoramentos, como já
sabem, Creia que o dr. Azevedo So-
dré conseguiu fazer uma "alliança"

que SÓ Irará benefícios, para a cidade.
Não foi propriamente uma "alliança",

mas uma " enlcntc-cordiale".
O nosso .amável interlocutor explica:
— Infelizmente, dc certo tempo para

cá a Prefeitura andava um pouco di-

vorciada da empresa que maiores ser-
viços tem prestado ao Districto Fe-

deral, a Light. A politicagem não per-
mittia aos prefeitos agirem livremente

quando cllcs pretendiam qualquer coisa

da poderosa empresa, porque lá^appa-

recia um obstáculo, um "pistolão dc

cima" e outras coisas mais. Por qual-

quer pretexto faziam-se 110 Conselho
concessões absurdas para extorquir á

Light algumas centenas de contos. Taes

foram as "pequinlias", que
chegou a desistir de um accordo com

.1 Prefeitura, pois verificara até que
os seus papeis eram trancados nas ga-
veias da Prefeitura, á revelia do pre-
feito.

Coniprehcndeiido o pwjuizp que
isso representava para o governo e

¦dr. Azevedo Sodré,

Síelcgraminas

que vae iuaug

cifrados?

La-

inundo vegetal: outros, pelo contrario,
têm cheiro acre c azedo. Taes são. por
exemplo, o ácido phcnicoi o creosu.o, a
benzina, rtc.

Alé hoje tem sido descoberto quasi
um cento de substancias d.s.inc.as nes-
se oleoso alcatrão do carvão -de pedra
e ha ainda margeai para descobertas
futuras.

Os corpos definidos retirados dos
óleos dc alcatrão de hulha sâo: hydro-
gemo.
zina, lolucna, xylena, naphtalina, an-
Ihraccna, chyserva, pyrciu; ácidos ace-
tico, phenico (phenol) e crésylicô (cré-
sol>, rosolico, cyanhydrico; amntoniaco,
anilina, oluideiiã, íxylidina, pyridina,
quinolcina, clc.

Todos estes corpos fornecem uma mui-
tiJão de compostos ou derivados, cujo'
nome.--, unicamente, cobririam paginas c
se descobre novos todos os dias, por as-
sim dizer; todas ;.s cores artificiaes. cm
grande numero de produetos industriaes
c de medicamentos, derivam dos alça-
trões de hulha.

IJsta descoberta revolucionou comnlc-
lamente as industrias relativas á im-
pressão c á tinturaria dos tecidos de
algodão. Em toda a parte exccpto a
Ásia Menor, a alizarina artificial sub-
stituiu a garança.

A cultura desta planta, que constituía
não ha ínuito um prospero ramo de in-
dustria agrícola, istá em plena decaden-

i cia e dentro em poucos annos cessará
I dc existir.

Ante da descoberta da alizarina arti-
ficial, a anthracena, de que ella é um

•Citcinos.

; -í.-a;
o Pinto çTAImeida Frias, ás to

hora?, na egreja de S. Francisco de
Paula;

M.tri.i Garcia Valladão, ás 9 horas,
ra i-ü-ij.1 il.i T.apa do Desterro (Largo
na Lapa)-:

Luiz Augusto dos Santos, ás o 1'*
horas, na egreja dc S. Francisco de
Paula;

Domingos Salgado Ribe:r'* e,u inarpes,
A* o libras, na egreja de S. Francisco
de ?.'-'..ia.

l1!!!.nil'..!;í^lCn:lA.íl"Í!iÍ"?' 
b'"' 

I derivado, servia unicamente para ltibrl
ficar rodas tle carro e ven.lia-se á ra-
zão de poucos mil reis a tonelada; im.
ínecliatamente depois da descoberta dos
dois chimicos allemães, a tonelada deste
produeto attingia o preço dc 1:200?ooo
a i:soo$ooo. Do alcatrão da hulha c::-
tráe-se tambem direC.ar.icnte a anilina.
qiíe é tirc-v das mais preciosas matérias
corantes que se conhecem.

E' encontrada ahi, porém, cm pc ptc-
r.a quantidade.

Desde iS^', Zir.i-.i estabelecia que se
pode obtel-a egualmente da mirbana.

Desde esse dia a preparação indus-
tiial dc anilina tornou-se possivel; c dez
annos mais larde, em 185., o dr. Per.
'kíiis, procurando preparar uma quinina
artificial por meio da anilina, achou,
não a substancia medica quc desejai o,
mas uma maguiiica matéria corame, a
.iniiina malva. Desia descoberta nasceu
uma industria nova e importam.1, des-
cobriu-se e fabricou-se em quantidade
enorme uma s?ric dc substancias coran-
tes de base da anilina, principalmente a
niagcnta ou vermelho de anilina, que o
professor Iloffmann obtinha cm iS.-S,
è que é, cremos, a mais brilhante das
cores deriva-las -Io alcatrão tle carvão
de pedra.

Entre os niaís recentes per .umes ob-
tidos desia substancia nos limitaremos
a assignalar a baunilha, perfume que
sc semelha de tal modo ao da fava da
baunilha que hoje se emprega quasi
por ioda a parte esta essência em lorrar
ila baunilha natural, mie é muito mais
cara. O uso que di-lla se faz é tão
vasto e variado nue a cultura da trepa-
deira (jiie produz a baunilha natural di-
mintte de anno para anno 110 México,
Ilha de Borbon e outros logares.

Aiuntr.tiio a baunilha com entra es-

3 essência de
mirbana (derivTdo da benzina), a aui
Una, a ro.-ani.ina c seus sa
benzoico, a antht
da alizarina), o ácido piroico c os pi-
cratos (derivados do phenol), o hydro-
quiuoue (para pliotograpliia), o ácido
pyrogallico, a haunilina, a sacha~'"
aniipirilia. o ascptol, o çrcsylol,
fonal, etc.

•Seria, pT conse-iueneia. impossível
indicar aqui as particularidades dc todas
as substancias, que já se tem isolado
do carvão de pedra, bellas certamente
é .-. benzina uma das mais interessantes.

Descoberta V^r Fa-

qjaciJo(¦preparação

sul-

Todos a conhecem
ásirailay, em i8j:. e hoje emprceada em
ta, I enorme quantidade, porque c delia que

se obtém a anilina e um períiiiiie pene-
t-ar.te. chamado oleo <U amêndoas
amargas ou essência de mirbana.

límprcgam-sc actualmente cerca de ein-
coc-.ita toneladas desta essência para
ptarfumar os sabões de loilelle que se
lindem como sabões dc essências amar-
F-n"- ¦ , 1A benzina tem a precio-a propriedade
de dissolver a gordura, a resina c a bor-
racha.

Pn.ii seu emprego nn limpeza a secco
dos oecidos e na d-a na ração io caout-

Patrocínio,
sitivamente a Companhia Estrada dc
Ferro Goyaz foi organizada nesta se-
cção para pôr á prova de resistência
a paciência do povo. Em matéria dc"vae. não vae". mítica vimos coisa
egual. Parece mesmo mn brinquedo de
menino. A impossível estrada dc ferro
eslá hajendo o record de tudo quanto
se tem inventado .para fatigar a pa-
ciência do publico. Quem .poderá en-
tender semelhante estafermor O "sim"
da Goyaz, quer dizer "não", eslá pro-
vado. A incom-prchensivel via férrea
tem feito peior do que a montanha da
fábula; aquela pronictteu, fez escareco,
mas afinal sempre alguma coisa saiu.

A Goyaz, dá berros e urros, que a to-
dos põe cm espectativa, "O que será,
que nâo será"?

'Chegaram' *»•''
Que será?

lv' a Goyr.z
vrinhas.

Que que coisa extraordinária! Dizem
todos.

Vae se não quando, a Goyaz -lõc-se
a dormir I

Decididamente a pavorosa via férrea
está se transformando em purgatório
da paciência geral dos habitantes des-
ta zona e (principilmeiVe de Pairo-
cinio.

Quando se fazia a c-ias"rncção na
serra do Urubu', a Goyaz ameaçou Pa-
trooinio, querendo loreer para í>. l'.*;.u-
cisco tias Chagas do Campo Gramie,
Carmo do Paranahyba, Patos, deixan-
do esti cidade de lado, a doze léguas.
Patrocínio sentiu-se impaciente cm-
quanto não viu passar o perigo da
serra.

Houve afinal, -um suspiro de
vio.

tllas, não parou alu, a intpaci
do povo dc Patrocínio. Ao che.
S. Pedro de Alcântara, a requi
via férrea tinha que ir -com tro:
tudo. para Araxá,

Dessa vez iria mesmo, dizia-se
ta ridade com certo desalento.

Ilímquaiito a 'interessante Goyaz não
sr.ia de S. Pedro, aqui quasi ninguém
respirava cotn calma. Quando a oa-
prichosa via férrea aprumou cm dire-
c-;ão r.o rio S- João. já não havia mais
nesta terrtí \foguetes- quo cherrassem
para subir aos ares em signal de re-
gosüo. Incohcrcnte e caoricíiosa.a Com-
pauíiia Goyaz ao observar isso, pira.
recosta-sc.

As soücilaçõas e roto? do povo pira
que cila saia dc S. Pedro, vindo para
cá, a Goyaz responde, c não responde,
dizendo:'

"Xão sei se vá ou se fique,
Xão sei se firme ou sc vá;
Eu indo, não fico anui,

1U11 ficando não vou -p'ra lá."
"Queremos a inauguração de T,avrt-

nhas! Oucrcnios a inauguração'.'' Gri-

para o publico.
com poucas palavras c um só gesto,
acaba dc prestar ttm relcvanlissimo
serviço á população do Districto Fe-

deral, resolvendo o problema do trans-

porte de carnes verdes c outros vários

assumptos de interesse para este mu-

nicipio.

O governador da cidade, como já

foi publicado, pretendendo chegar a

um accordo definitivo com a 1-ight so-

b-e melhoramentos da cidade, longe dc

se amedrontar com a politicagem, con-

vidou para uma conferência o repre-

sentaute daquella empresa, e durante

algumas horas de conferência obteve

compensações de grande beneficio para
cs poderes municipaes, que mais uma

vez serão por cila auxiliados nas obras

que pretendem fazer, para beneficiar

a cidade. O prefeito obteve, como é

sabido, reducção de 50 °i" "O preço da

corrente electriça fornecida ao Mata-

douro, c que a companhia contribua

com uo conlos para auxiliar a Prefei-

tura no calçamento a asphalto da praia
da Lapa, poupando á Prefeitura uma

despesa que. cila iria ter, sozinha.
O mais importante não é isso; o

que torna o dr. Sodré digno da grati-
dão de todos os habitantes do Uio dc

Janeiro é o facto de ter s. ex. resol-
vido a questão do transporte de car-

nes verdes. Estendendo, com pesados
encargos, as suas linhas até o Curato

de Santa Cruz, a Light pronictteu en-

carregar-se desse serviço, transportando
a carne em vagões adequados, o qu*
alé boje não conseguiu fazer a nosst

Centra'..
-M_?_[--"_^*__>-^-:P*nm- ~

A questão financeira, disse o sr.
Affonso Costa, nenhuma relação tem
com a entrada de Portugal na guer-
ra, como se fosso possivel isolar nm
do outro esses dois factos gravissi-
mos, e como sc a guerra se 'fizesse
sem dinheiro!

Mas onde ir buscar o ouro, quc
foi, c e ha de ser sempre o nervo da
guerra? Respondeu o sr. 'Affonso
Costa, segundo as informações tele-
eraphicas: <i Inglaketva emprestará
todo o dinheiro necessário, para ser
restituido dois minos ,depois da as-
siíjnatiira da pas, podendo então Por-
tiiçjal fazer qualquer operação dc cre-
dito, interna ou e.rttrna, para realizar
aquclla restituição.

Os portuguezes qttc estão lendo cs-
Ias palavras comprcfheuderão fácil-
mente qual o futuro que a Republica
está preparando para a mísera pátria,
bem djgna de micllior sorte! Poucos
ott muitos quc sejam os soldados en-
via,d,os aos campos dc batalha, a des-
pesa 

"a 
Jazer com a 'guerra será co-

lossal, Nem a Inglaterra nem a Fran-
<a precisam delles, e vem a propo-
sito relembrar as palavras do ponde-
rado jornal Lc Temps, dc Paris, quc
ha oito dias aqui reproduzimos c
que -depois vimos transcriptas cm va-
rios jornaes; 

".-1 Inglaterra, apreciou-
tio sem <din>ida, no seu juslo valor, o
concurso do sen all-iado, tem lido cs-
erupulus, até agora, de fazer éerra-
mar o sangue portuguez nos campos

a Light! de batalha da França e da Bélgica,
sem nina necessidade absoluta, lista
absoluta necessidade, felizmente, ain-
da sc não fez sentir, c c para desejar
c esperar que nunca se apresente."

Apezar deslas declarações percfcn-
ptorias, o governo republicano por-
tuguez insiste em atirar os filhos
das lindas aldeias para o morticínio
europeu, ficando s.Visfeilissimo por-
que a Inglaterra, que será a única po-
tencia a ganhar com a victoria, se
cila vier a pertencer-lhe, lhe empres-
ta todo o dinheiro que fôr preciso,
pnra lhe ser resiil-uido dois annos de-
pois dc assignado a paz! Mas onde,
e cm quc condições, irá Portugal ar-
ranjar os muilos milhões de libras
nue a guerra então lhe terá custado?
Qual seta a potência européa que,
dois annos depois de assignada a
paz, não estará profundamente arrui-
nada, incapaz de emprestar dinheiro
seja a quem ifôr, entregue ao trabalho
penoso e colossal de rcconslrucção
nacional, para o qual serão poucos
todos os recursos econômicos? Onde
fazer operações dc credito capazes de
enfrentarem os encargos de uma tão
grande restituição? ]-', o próprio Tor-
tugal, sem braços para a lavoura e
para as industrias, com as suas na-
titracs^ fontes de renda paralysadas,
onde irá buscar recursos para atten-
der a todos os encargos que resulta-
rão da mencionada operação, que,
mesmo a realizar-se, não poderá dei-
xar dc ser nas mais gravosas condi-

de restituir
agora!

'Irão realmente para a guerra os
soldados <le Portugal? Parece evi-
dente que vão, visto quc o governo
assim o quer. Agora, cm Lisboa, pre;
para-se ttm grande comício, que será
presidido pelo presidente do ininiste-
rio, -dr. Antônio José d'Almeida, no
qual o sr. Affonso Costa exporá ao
povo as vantagens inenarráveis e as-
soinirosas aue Portugal obterá í«-
tranio na guerra. Ksses comícios são
fáceis de realizar em Lisboa, 110 Por-
to c noutros centros, onde a carbo-
naria vive em grandes massas para
defender as costellas dos governan-
tes. Não faltarão applausos aos ora-
dores, partidos daquelles quc ficarão
tranquillamcnto 110 paiz, emquanto
os camponezes, que não são for-
nstgas brancas nem vivem estipendia-
dos pelo Thesouro, vão ser empurra-
dos para os campos -de batalha para
ali morrer por uma causa que não
é delles nem interessa directa ou in-
directamente á pátria, interessando
somente aos quc fazem da guerra
instrumento <le lucros pessoaes.

O governo, repetimos, está resol-
vido a mandar 03 portuguezes para
o morticínio. O sr. Bernardino Ma-
chado, com aquelia santa inconscien-
cia com quc Deus o dotou, e com a
mais comprovada falta de linha para
o cargo que illegitimàmente oecupa,
tclegraphou pessoal c directamente a
um jornal francez, dando-lhe entlni-
siasticamente a noticia de que, 

"Je-

pois do voto do parlamento, iremos
bater-nos cmtahnciitc na frenlc curo-
péa."

filas, irão, mesmo, os soldados para
a guerra? Aquelles vinte ou trinta
mil homens, ou lá quantos forem,
deixar-sc-ão arrastar para o sorve-
4pttro, onde morrerão sem gloria e
sem utilidade pátria?

# :H *
(Afinal, já sc sabe para que foi que

a Inglaterra creou a Portugal a gra-
ve situação que determinou a decla-
ração dc guorra por parte da Allcma-
nha. O governo inglez queria os na-
vios para o seu serviço, c dos selen-
ta e dois de que Portugal se apro-
'priou já requisitou cincoenta e um,
que navegarão com bandeira e tripu-
lação porliiguezas. mias ao serviço dos
inglezes. Dizem isto os últimos tele-
grammas.

¦Mas, sendo assim, como fará o go-
verno republicano o transporte dos
soldados que pretende mandar para a
Bélgica ou para a França? Ou esta-
ná preparada uma traição, mettendo-
se os soldados a bordo sem que elles
saibam o que delles se pretende?'Reina em toda a politica portugue-
za mniita confusão, de sortu que,
quem vive longe daquelle tncio^ luta
tom difficuldades para se orientar
convenientemente. Os próprios jor-
naes portuguezes, sujeitos á censura
militar, chegam alé nós com grandes
claros, cin resultado dos cortes fei-
tos pelos censores nos artigos e mes-
mo nas simples noticias que deveriam
ser fornecidas ao publico.

O que se sabe de ultima hora, como
d.e mais importante, é isto: o sr. Ber-
nardjno Machado, que devia ir á Rc-
goa, não 'foi, cm virtude das impor-
tantes questões que preoecupam o go-
verno, c, tendo os jornaes noticiado
que era esperada no Tejo uma gran-
de esquadra que iria prestar hoinena-
gem d Republica, appareceram ali in-
espcradamenle dois simples cruzado-
res, a cujos officiaes e marinheiros
os republicanos prestam* todos os sa-
lamaleks, para o fim de fazerem es-
quecer que foram elles os maiores
adversários que a Grã-Bretanha ti-
nha cm Portugal; que foram elles
que, por oceasião do ultimatiiin nunca
esquecido, arrancaram cs escudos da
legação e <lo consulado da Inglaterra,
airrastaudo-os pela lama das ruas, e
de que foram ainda elles que deram
ás libras esterlinas o suggeslivo co-
gnome de piratas]

Ah! é que então elles não espera-
vam poder chegar a uma 'época em
que a mesma Inglaterra lhes facili-
taria a realização dc grandes nego-
ciatas!

**! ff l*S

Os jornaes portuguezes narram que
de bordo dos navios allemães c aus-
triacos, dc que-o governo portuguez
se apossou, foram roubadas mercado-
rias no valor de 160 contos forles,
e quc umas barras dc estanho que fo-
ram roubadas, c depois apprehendidas
pela policia e levadas de novo para
bordo, tornaram a ser roubadas!

rtJm official dc marinha explica as-
sim a coisa: paira serem guarnecidos
os navios, o governo lançou mão de

CARNES VERDES
MATADOURO DB SANTA Cltli

— Foram abatidos hontem:
541 rezes, 47 porcos. 20 carneiros e

38 vitellas.
41 rezes e 1 porco: Dttrisch & C, 1:
rezes; A. Mendes & C, 65 rezes; l.i.
ma & Filhos, 40 rezes, 11 porcos e j
vitellas; Francisco V. Goulart, oS re-
zes, 18 porcos e 9 vitellas; C. Stil-Mi-
neira, 8 rezes; João Pimenta de Abreu,
30 rezes; Oliveira Irmãos & C, 94 ie.
zes, 16 porcos, -• carneiros o " vitcllas;
Basilio Tavares, 1 porco e 8 vitcllas;
Castro & C, 28 rezes; C. dos Reta-
lhistas, 5 rezes; Portinho & C. 21 r,
zes; Edgard de Azevedo, 24 rezes; Xor-
berto Herlz, 5 rezes; F. P. Oliveira &
C, 30 rezes; 'Augusto M. da Moita. 41
rezes, 18 carneiros e 7 vitcllas.

Foram rejeitados: 8 i|.| 2J8 rezes, 3
porcos e 3 vitellas.

Foram vendidas: 333:4 rezes.
Stock: Cândido E. de Mello, 24; re.

zes; Durisch & C. 150; A, Mendes íi
Cr, 822; Lima & Filhos, 227; Francisco
V. Goulart, 233; C. dos Rctalhistas, 3;
João Pimenta de Abreu, 125; Oliveira
Irmãos & C., 306; Basilio Tavares, 6;
Castro & C, 203; Portinho & C, 38;
Edgard de Azevedo, 82; Roberto Hertz
41; Augusto M. da Motta, 246; F. 1'.
Oliveira, 17S; C. Sul Mineira, 96. lo-
tal. 3.010.

MATADOURO DA DRXITA —
Foram abatidas honleni 21 rezes.
416 rezes.

VIUGOMI-MCOS — Caldeira & Fi-
lhos abateram hontem; para exportação

ENTREPOSTO DE S. IHOíiO —
Vigoraram os seguintes preços:

Bovino $óoo $o-o
Carneiro .... ífooo íSSou
Porco i$ooo 1Ç200
Vitellos $úuo $Soo

Dos moveis da

Red-Sfar!
toda a gente fala bem!
Pagamento a credito.

I). Dias 71-Uripayana 82

çoes r

a. li-

cncia
ar a
stada

nt;-

POLÍTICA U11UGUAVA

A imprensa eonimenln a couven-

ção 
" colorada"

Montevidéo, :.*, — (A. A.) — Qs
jornaes desta capital oecupam-se da
grande convenção "colorada" havida
hontem nesta capital, cm que foi accei-
ia a renuncia apresentada polo sr.
lüattle y Ordonez, da sua candidatura
á terceira presidência da Republica.

Esses jornaes reproduzem ainda, na
integra, o voto de confiança expresso
pelos convencionaeü ao dr. Feliciano
Viera, presidente da Republica.

¦ ¦ . •—"m^__T\-^^'^T>-^>-ll^t *

IE na falta do pagamento, que exi-
gira a Inglaterra como indemniza-
ção da divida? -As colônias, sempre
tão cobiçadas?

Xão nos importam absolutamente
nada as descomposturas que. segundo
nos informam, alguns republicanos
nos dirigem nos pasquins onde escre-
vem e que invariavelmente uão lemos,
nem tão pouco nos incommodam as
ameaças aiionytmas que semanalmente
recebemos pelo correio.. Limitamo-
nos a perguntar aos portuguezes ho-
nestos, amigos da sua pátria, que não u
fazem negócios com a guerra, repu- sc"dado
blicanos ott monarchicos, se tudo
quanto estamos dizendo, sem nenhu-
ma espécie de azedume, não é pro-
fundaimcntc verdadeiro, li porque é
verdade tudo isto. 6 possivel haver
quem apoie aquelle regimen político
que reduz Portugal á situação de es-
tonteadora miséria como a que nos
ameaça sinistramente?

toda a gente que lhe apparecett, até
mesmo de... ladrões conhecidos da
policia!

* *i: *

_E, como noticia sensacional de ul-
lima hora: do Porto communicawi-
nos que corre ali insistentemente o
boalo. de quc o suecessor do sr. Ber-
nartlino, na presidência da Republica,
será... adivinhem!... Damos-lhes
uma!... 'Damos-lhes duas!... Da-
mos-lhes Ires!...

•Será o sr. Anionio Josó d'Al-
meida!

Democráticos c cvoiucionistas dis-
ctttcm isso. ©«quanto... os homens
do governo pensam cm mandar os

idos portuguezes para a carniíi-
cina da Flandres!

Gritos, varas dc ferrão e a Goyaz
a dormir, a dormir, lia mais de dois
anno'! ,r

Desanimado "¦ pessoa! dos rn-llos, das
vê.ras de ferrão, chupa pastilhas de
clilontr> __ ipotassa (a rouquidão 0
grande) c vae queixar-se ao governo.
Este responde sempre, "desta vez vae
mesmo/" IAj>proxii*vi-Be d.-J Goyaz e
impõe: "Levanta-te 'Goyaz. ou decla-
ro-te caduca!" e a Goyaz nem se mo-
ve! — João Ser*'

| Dormitórios cT^^u
I liarios dc qualidade superior e por
| preços relativamente módicos, v. cx*.
I só poderá encontrar á rua do Ou-
i vidor gj e 9; e nos antigos arma-
N -eus, rua dos Ourives -o a a*. Casa
f LEANDRO MARTINS * C„

* * *
'Que a Inglaterra tem continuado a

não invocar o tratado de alliança
para impor a Portugal a entrada na
guerra, é coisa sabida. O próprio Af-
fonso 'Costa, a quem, mais do qtte a
ninguém, o paiz deve todas as ago-
r.ias presentes c futuras, limitou-se a
tratar no Congresso -da questão fi-
nanceira, mias o ministro dos Estran-
geiros, o sr. Augusto Soares, disse

' que a Inglaterra, reconhecendo plc-
| namente a lealdade c assistência de
. Portugal desde o começo .das hostili-
I dade-s, o convida cordealnicnlc a uma
| maior cooperação militar nos campo.'
] r.'ii V.uropa, 'Eslá-se vendo que isto é
; ttma fôrma diplomática ile afastar
! um importuno. A Inglaterra não
[ quer nem nrecisa de vime ou qttarcn-

ta mil soldados porlugüezes, cila que
faz alarde mundial da presteza com
que levantou um exercito de cinco

'.'aceié :* (A K.) ¦ Che-ou de milhões dc homens. Mas como os
Penedo o dr. Freitas'de Mello, 

"politico republicanos portuguezes querem, á
influente naquella cidade, quc aqui teie; força, mandar para o morticínio —
uma recepção concorrida. | que elles, os propagandistas da guer-Maceió, 13 (A. A.) — "O Impar- ra, iá se vè, não vão lá! — os po-ciai" reclama contra as irregularidades; t,res soldados lusitanos, a Inglaterra

que trazem grande cncol|,e 0s hoa-.bros e responde-lhes
rC-0 — *
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Eusenip SUjVEIRA.

AGGRgPTpo DENTRO DO
-\.vi)i;i;z
A ipcdiui-i -prendeu como ladrão oárabe Ibrahim Ferreira. Recolhido aoxadrez do a.' districto, onde tambemse achava Manoel Nunes, de 20 annosc residente ua ilha do Governador, quizo lara;<:o furtar dcfte 5$, c, como Ma-noel protestasse, Ibrahim o aggrediu

quebrando-lhe a cabeça dentro do pro-'Prio xadrez. O commissario acudiu efez lavrar contra elle o fia
pectivo.

00 INTERIOR PAULISTA
SANTOS. 11. -- Realiza-se hoje, á

noite, no Colyscu Santisla, o 'grande

concerto do tenor portuguez Almeida
Cruz. .. ,

Nos meios artísticos desta cidade, e
esperada com certa aiiciedade essa au-
dição do artista lusitano, que vem pre-
cedido de muita fama.

A .policia local esta cnipeiuiada
neste momento, em uma campanha ex-
traordinariamenlc moralizadoraí

¦E' bem freqüente encont* ivciu-sc
meninas empregadas em casas de mu-
Iberos de vida airada.

Kssas pequenas são terçadas a isso,
em conseqüência da falta de meios de
subsistência, mas coniprchcnde-se factl-
mente que ahi está o inicio da perdi-
ção.

O dr. Bias Cuciio, delegado da pri-
meira circumscripção, resolveu acabar
com essa situação o nesse sentido tez
intimar as proprietárias de todas af
casas de tolerância, fazendo-lhes ver
quc absolutamente não permitte a per-
inaucncia de menores nessas casas.

A policia appreliendcu diversas me-
nores, na maioria japouezas, emprega-
das em casas alegres, ,O individuo Luiz Smuies Matheus,
que matou a .punhaladas a Manoel Dias,
eon forme relatamos minuciosamente em
correspondência anterior, continua em
estado grave, na Santa Casa de Miseri-
cordia desta cidade. ,

A policia prosegue 110 inquérito aber-
to sobre o facto.

A policia local acaba de c.ffccluar
a prisão do individuo Tacyntho Gomes,
aceusado como autor dc um notibo de
jóias.

CAMPINAS, 11. -- A direetoria d.:
Centro de Seiencias, Letras e Artes,
desta cidade, realiza no dia 15 do cot-
rente imponentes cerimonias fúnebres
para commemorar o 70" anniyersanc
natalicio do general Francisco Glycerio.
filho dcsla cidade.

Para essa tocante cerimonia scrac
convidadas todas as autoridades desia
cidade.

Realizou-se hontem, no salão <lo
Centro Campineiro, ,perantt selecta
assistência, uma audição do professor
Américo Belardi. . .

O programnia foi nprcciadissimrJ.
nelle tomando parte os alumnos do pro-
fessor Belardi.

 A attenção publica mostra-se mui-
to interessada pelo resultado dos Ira-
balhos da commissão encarregada de
explorar uma mina de ouro que se diz
existir no districto de Cosmopobs, neste
municipio. , . .

Os trabalhos de exploração foram
confiados a profissionaes de notória
competência, aguardando-se um residia-
do satisfatório.

Ribeirão Preto, 11 —¦ Acaba dc ser
registrado um grave desastre ocoprn-
do eiilrc as estações de Tardiiionohs e
Cresciuma, com tun trem especial de
linha que a» dirigia .para esta cidade.

O empregado da Companhia Mogya-
na de nome Vicente Paulino, estando
no' alto de tun vagão, .pretendeu apci-lat
um "breacl;".

Como esse apparelho nao estive?-'.-
fiiuccionaiido regularmente, partiu-se
inesperadamente, oceasionando a queda
do infeliz, que ficou horrivelmente cs'
-magado sob as a-odas do comboio.

Percebido o -iccidente, o trem parou,
rccolhendo-se o cadáver da pobre vi-
clima do dever. _

O enterramento foi feito om Jardmr>
polis, a expensas da 'Companhia Mo-
gyana.

 O coronel Joaquim da Cunha
Bueno, fazendeiro neste municipio, en-
viou o donativo de 5 :ooo$ooo para as
obras da nossa Catihcdral.

S. CARLOS, 11 — Tem augmontado
a venda avulsa dessa folha nesta cida-
de, com a noticia publicada pelos jor-
naes locaes, de que o Correio da Ma-
nliã havia inaugurado uma sessão do
interior dc -São Paulo, em que figuram
diariamente correspondências dc Sâc
Carlos, como de outros pontos do nos-i
Estado.

A Prefeitura Municipal .prorogoi
por mais dez dias, o prazo para .paga
mento, sem multa, dc todos os impôs-
tos. . .

il-"in-.lo esse prazo, a cobrança scra j .*
dicial.

O sr. Alexandre Simões Rodr'
gues, negociante nesta praça, tomando
bontem, em movimento, um electrici d •
linha do Cemitério, perdeu o cquilibr..,
caindo c fracturando bastante as per-
nas.

¦O ostado do ferido ú lisonjeiro.
O Derby-Club preliende reaii/af

domingo próximo uma importante cor-
rida. destacando-se um grande prcnr.o
disputado por animaes puro sangue.

Os jornaes locaes trabalham aeti-
vãmente, no sentido _ dc conseguir s
creação de uma agencia postal ua esta-
ção desta cidade, appcllaudo para u
deputado Marcolino Barreto, a quem
pedem trabalhar nesse sentido.

(Oo Correspondente',
grante res

NOTÍCIAS DE ALAGOAS

do serviço postal
prejuízo ao conuiv

Maceió, 13 (A. A.) -- Devido á pas-
sagem do arc-chi>po dc OHnda pelo r.o?-
so porto, estando-lhe preparada, festiva
recepção, o Jockey Club, adiou as suas
diversões para o próximo domingo.

— Pois se querem tomar purte 110
baile sangrento, venham. Isso é lá
com vocês! 'Emprestar-Hyes-ei o di-
r.heiro, se precisam deüe, mas no fim
da festa eu lhes direi como me hão

rRATAMGNTO DAS MOLKST! \-J
PELAS GÜANDES MEDICA-
ÇÕES PH78I0AS. PELO KS-
PECIAI/ISTA
1JR. ÁLVARO ALVIM _ Kxamt

r.c.os raios X. Installação especial parao tratamento d.-is moléstias do peitotuberculose, bronchite, cmpbysema. De10 i|. ás 4; largo da Carioca, n, 1-nndar.

Paraguay-Argentina
A EMBAIXADA ESPECIAL PORTE-

NHA KM ASSUMPÇÃO
.¦Issiimp;•':: 13 f,\. A.) — Foi hoje

recebida solciinemente no palácio do
gowrno, p.-to dr. Eduardo Schacr-cr,
presidente da Republica, a embaixada
especial argentina chefiada pelo vice-
almirante Darilari, lendo o chefe da na-
cão .e este marinheiro .pronunciado bel-
lissiurfios discursos, nos quaes se cnalte-
cen a paz do continente sul-americano e
os laços de amizadte que hoje reúnem a
Argentina ao Paraguay.

Hoje, á noite, o chefe da Nação offe-
n cera á embaixada argentina 11111 lauro
banqiíele, havendo .depois, em palácio,um baile e*m sua honra.

Lokena, 12 — (Do correspondente)
— A colônia italiana aqui domicilia";,
possuída de intenso c natural eliíli*.i*
siasmo, em virtude do ultimo feito das
armas do exercito de Vietor Ma-
noel III, conseguindo a queda de Gon-
zia. levou a effeito. hoje, imponente
manifestação patriótica, sob acclau-i
ções cnthusiasticas.

A's 6 horas da tarde, saiu da pr: *a

Dr. Arnolpho Azevedo, cm demanda
das principaes artérias da cidade, 11
meroso prestito cívico, «onsliltiiio p'-
los representantes da laboriosa cn '
nia italiana, fraude massa de povo ''
uma banda dc musica, que exccii;.'
diversas peças, entrecortadas dc quan
do em vez pelo espoucar de foguete-. <-
acelainações delirantes, que se fizera:
ouvir durante Indo o percurso. Apus
essa demonstração de patriotismo j
biloso. reuniram-se os manifestante*
no edificio do Cinema Kio BratKC
onde o sr. Torres Sobrinho, iiiterprç-
tando o contentamento que acaba d*
assaltar a alma dos filhos da grande,
Itália, pronunciou feliz allícução, qui
arrancou applausos dos circumslantcs
Seguiu-se a projecção de escolhidos
" films", prendas dos proprietários d"
cinema, srs. Canettieri & Filhos, u"3
dos mai» jubilosos da coloA*
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rAOrlJfkl •" CURA DOENÇAS DA GARGANTA,
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"CORREIO DA MANHA — Segunda-feira; 14 dc Agosto dc 1910 OS TUMOS EM PACOTES "VEADO"
SAO OS MELHORES DO BRASIL Recusaé as imitações
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NA ENSEADA DE BOTAFOGO
AS REGATAS DE HONTEM
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A chegada do "Minas Geraes" EOTtDCal 1 Olffl

Quatro dos barcos vencedores nas regatas de hontem, vendo-se á esquerda o. tripulado, for marinheiros
da gaarnição do "Minas Geraes*

Com exIrnorJin.-irio brilho, para que
muito concorrera ni o dia radioso que
bonleiii íivemos «• a assistência sclecta
que encheu o pavilhão dc regatas,, cr-
Unido na praia lie Uotafogo, realizou
a Federação Brasileira
do Reino a segunda regata da actual
temporada, para disputa do "Campco-

nato do Kio dc Janeiro
vez foi conquistado pelo
gatas do Flamengo".

i) grandioso cenanit-n
hon rado com a presença
listado, «|iie s
secretario, «Io

das Sociedades
-ata
do

, «pie desta
'Club de Re-

náutico foi
do chefe do

li/, acompanhar dc seu
sitb-chefe de sua casa

mliilai' !• «lo ajudante de ordens, capi-
tâo-tenente Dodsworth Martins; do mi-
nistro ila Marinha, do prefeito, por
sen official üc gabinete, dr. Paulo Fi-
lho, c de outras altas personalidades
do nosso inundo social c sportivo.

\ praia d.' Botafogo cngalanou-se, e
unia multidão se premia ua amurada
dn cies, ávida por assistir á disputa
dos pareôs, que era feita, renhidamen-
i«-, pilas valorosas equipes tjnu toma-
ram parte no prclio e ás qua.- saúda*
i. ;n com calorosas ovaçõos e prolon--.-:,.Ins applausos.

\'o mar, na bella, enseada cruzavam
líritudcs e pequenas embarcações, en-
fritadas «le galhardeles, com as respe-
«:ivas nianijas ostentando as cores dos
seus pavilhões, e an largo feericamen-
te ornamentadas quatro barcas da Can-
lareira estavam repletas de uma mui-
lidão alacre e folgazã. 1* nas alamedas
que defrontam o pavilhão, aproveitando
.-« tarilc deliciosa, uma sociedade fina
e legantc su entregava ao fooiing e
ao corso, zombando da crise dc que
lauto se fala.

O programma teria sido cumprido á
risca se divergências, que não vem a
pelo registrar, não tivessem afastado
ila soberba pugna os bravos rowers da
veterana sociedade do "Boqueirão do
l1a..sfiò",

»* ¦'J*IWnWWBIlW»«WWM-W>MM»-____W_______~i

ria: i- iq-
4'25"2|S:
4 30"SJS.
tá, Ao São

Foi esse o resultado:
1° jjareo — 1° logar, Bellita, Ao Ifl-

ternacional, em 3' 45"; 2°. Yara, do
Guanabara, em 3' 48".

2o pareô — Correu apenas Ischion,
do Cragoatá, vencendo a distancia de
1.000 metros em .' 39" -|s; Idyla, do
Boqueirão, como os demais barcos, não
correu.

3° pareô — 1" logar, Asicria, do
Vasco da Gania, em 3' 49" iIs I 2°,
lacyra, do S. Christovão, em 4' 49" .|s.

4" pareô — Concorreram oito embar-
cações, o que quer dizer, houve luta
renhida, conseguindo a victoria: i° lo-
gar, Midosi, do Botafogo, em 4'
_¦>, Clotilde, do Natação, em 4'

5" parco —¦ i° logar, .unia.
Christovão, em 7' 16" _|s; 2°, Tamoyo,
7' 20" 4lS.

6o parco — i" logar, íbis, do Vasco
da Gama, cm 4' 20"; a", Irany, «lo Fia-
mengo, 4' 23" 2I5.

7° pareô — Io logar, Alzira, do Nata-
ção, cm 3' so" I 2", Cacique, em
4' 7" 4I5.

8o parco — "Prova Clássica", insti-
tuida pela Federação em 6 de fevereiro
de 1912, cm homenagem ao dr. Julio
Furtado, benemérito protector do sport
náutico, para "yoles a 2 remadores.
Foram vencedores: i° logar, íbis, do
Vasco da Gama, cm 4' 13" 3|_; 2°,
Mucury, do S, Christovão, em 4'23" 2I5.

9o parco — Para escaleres de 12 rc-
mos, tripulados por marinheiros da Ma-
rinha de Guerra. Concorreram dez, des-
sas embarcações, logrando obter o
logar o escalcr do Minas Geraes,
5' 3" 4l.". e o 2" o do Bahia,
5' 13" 415. „ .10o parco — 1° logar, Iscliion,
Cragoatá, cm 4' 41" 4I5; 2", Cacto,
S. Christovão, cm 4' 43" -415•

11o parco — Campeonato do Rio
Janeiro — E' a prova magna do rowing
da bahia dc Guanabara, e foi instituído
em 1897, pela União de Regatas Fltiini-
nense, a principio, para baleeiras a .
remos e, depois, para "yoles" a S re
mos

Na prova de liontem tomaram parte teria.

quatro "yoles** que a disputaram com
ardor, mostrando-se cada qual das equi-
pes, mais aguerrida, mais adestrada.
Conquistou o 1° logar, Aymorè, do Fia-
mengo, cm 7' 27" i|s, tendo por patrão
Paulo Ramos Nogueira e remadores Al-
cides Short Vieira, Guilherme Lorena,
Arthur de Sá Britto, Manuel Alvernaz,
Manoel de Almeida, Everardo Peres da
Silva, Aroldo Borges Leitão e Oclavio
Teixeira Soares. O 2- logar, Pereira
Passos, do Vasco da Gama, cm
7' 27" 4l5.

12" «pareô — 1" logar: Ciumento,
do Internacional, cm 4'3'i" -I5, e o
2", Marabá, do Icarahy, cm 4'35" i\s.

3" pareô — i° logar: Yara, do
Guanabara, em 4's", ie o 2o, Bellita, do
Internacional, em *"6".

14" parco — Prova clássica — Insti-
tuida cm 1913, como preilo de gratidão
e homenagem á memória do grande
protector do Sport 'Náutico, dr. Pereira
Passos, para canoas de um remador.

'Disputaram-na sete embarcações,
conquistando mais uma vez a victoria
Leo, pilotada «por Carlos Martins da
Rocha, do Guanabara, om; .t'38", .se-
guindo-se-hc Yara, do (Flamengo, tripa-
lada por Arfíonio Augusta llonta, cm
4,39".

15° parco — i" logar: Pereira Pas-
sos, do Vasco da Gama, em 3'43", e
o 2°, Pourqiioi-Pas ?, do Botafogo, cm
3*48".

16o parco — i° logar: Imperia, do
Cragoatá, em 4V 1I5, e .", Eslher do
Guanabara, cm 4'"" 1 |s.

A barca do iFlamengo foi multada
pela .Federação, por ter prejudicado o
clirononielrista, no correr do penúltimo
parco 9 bem como quasi todos os clubs
que tomaram parte na pugna .náutica,
por haverem levantado os vemos, em
frente ao pavilhão.

O presidente da Federação retirou-
se do pavilhão antes de findas as rega-
tas, por se achar adoentado.

Abrilhantaram o grande cerlamcm as
bandas dc musica de Marinheiros Na-
cionaes e do 2" regimento de infan-

A VINDA BE DOIS DIPLOMATASm
Apezar de domingo, teve hontem o

nosso porto um pequeno movimento,, o
que, nos tempos que 

-- ¦-- ' ~!—
rar_.

Ao raiar o dia de hontem, iranspòz ã
barra o paquete do Lloyd Brasileiro
Minas Geraes, de regresso de sua via-
gem á Nova York, e que já aqui era
esperado ha dias.

Cumpridas as formalidades do porto,
conseguimos galgar as escadas do na-
vio, e, uma vez no tombadilho, encon-
trámos o commandante Reis Junior, ao
qual pedimos informações sobre _
viajem.

Como sempre, imavel, o joven com-
m-ndânte nos attendeu, cxplicando-noi
o motivo do atrazo da chegada do
Minas.

• Um fortíssimo temporal, que desabou
lias costas americanas, e que apanhou
o paquete dois dias depois de sua said»
de Nova York, tinha obrigado uma na-
vegaçSo em zig-zag, afim de poder sal-
var o navio, que corria sério perigo.

Felizmente — disse-nos o comraan-
dante — a não ser _ água que invadiu
todo o vapor, outra avaria não nos cau-
tou o cycfone, que, ao cabo de 48 horas
diminuiu de intensidade. Durante, o
resto da nossa viajem, nada mais tive-
mos que nos aborrecesse.

Agradecendo ao commandante Reis o
bom acolhimento que nos fez, e, em de-
manda de «novidades, subimos ao passa-
diço.

Encontrámos logo o novo ministro
da Rússia junto ao nosso governo, con-
selheiro Alexandre Stcherbats Kay,

S. ex. viajava cm companhia de sua
esposa e de dois filhos.

Approxiinamo-nos desse diplomata, a
ijucm declinámos a nossa qualidade de
jornalista, pedindo-nos elle que o in.
formássemos sobre a situação .dos belli-
gerantes no velho continente, Ap ter
noticias dos feitos das armas alh.das,
uma grande satisfação se irradiou cm
sua physionomia.

Sobre «a polilica européa, quando o
interpcllámos, esquivou-se s. ex,, delica-
damente, em falar, por não o permittir
a sua posição official.

Agradecemos as suas attenções c pro-
seguimos na nossa oeregrinação.

Falámos em seguida ao dr. Luiz Gui-
marães Filho, que serve como minist.-o
do Brasil em Caracas.

S. s., que vem cm gozo dc licença,
trouxe sua esposa. Intcrpellado sobre a
situação dc Venezuela, exprimiu-se re-
conhecido pelo acolhimento dc que sem-
pre foi alvo, por todos os memt>ros do
governo daquella republica.

Relativamente á actual situação inter-
na do paiz, disse-nos o dr. Guimarães
Filho ser cila de grande prosperidade,
sendo que, no Thesouro da Republica
existia saldo, o que fala em abono dl
administração que ora tem aquella
nação.

Agradecemos ao nosso ministro em
Caracas as suas informações e deixamos
o paquete do Lloyd, onde se notava o
movimento de costume.

A crise das snbsisten-
correm, é coisa,, (.fog £ cafla yez majg

sensível

««I^ll I
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A Taça Rio-8. Panlo
Os pauCSstas vencem, mais

uma vez, pe"© "scope"
de cinco goafls. a zero

No Jardim Botânico
Cursos práticos de bo-

tanica
F.' idéa assentada pelo professor Pa-

checo I.rão. director do Jardim Bota-
n«co, ampliar as funeções deste departa-
mento scientifico, relativamente ao en-
sino e á diffusão dos conhecimentos da
botânica, e de modo especial dos atti-
nentes á nossa flora econômica. Com
«•sie filo o mencionado professor pensa
em crear naquelle jardim cursos dc fei-
ção pratica mie digam resneito á Sylvi-
cultura, á Botânica Systematica das
plantas uteis c ao estudo dos cogumcllos,
.¦•geiaes estes nue- comquuiito peitei!-
cendo ás cf.iscs inferiores dos seres or-
ganizatlos, dia a «lia vão crescendo de
importância, principalmente pelas gra-
ves moléstias que causam ás plantas cul-
tivatlas, aos animaes domésticos c ao ho-
mem. .A littilo de ensaio começará nu r de
setembro proxinio o curso relativo aos
cogumcllos, a cargo do engenheiro-agro-
noino Eugênio Rangel, chefe do labora-
torio de Phytopalliologia, e se desenvol-
verá de accordo com o seguinte pro-
gramma;"Mycologia; importância do seu es-
huln. Morphologia e physioiogia dos fun-
H««s ;condições de vida e relação com o
meio exterior. Saprophylismo c para-
silismo. Classificação dos "fungos. Te-
clinica dc pesquizas c processos dc cul-
tura. Estudo «los principaes typos de co-
guiiicllos, mormente dos fungos infe-
riores de valor econômico."

11 curso, dc caracter accntuadaniente
pratico, tem o objectivo primordial de
despertar aptidões e provocar o gosto
para c-«tc ramo dc estudos, sobremaneira
relevantes.

() numero «lc assistentes limitar-sc-á
:i 12; estando abertas as respectivas
inscripções no Jardim llotanico, onde
diariamente, de 12 a 14 horas, os can-
«lidatos serão informados das condições
exigidas,

am. «xa.
Quem s«'< br-lm CASCATINHA¦•"stá livro (lu MIUDINHA.

Pequenas oceorrencía
policiaes

11 USA STI! KS, AGGRESSÕES,
ATl.OPEIvAMENTOS, ETO.

Quando, honteni pela manliã, através-
sava o leito da Estrada «lc Ferro Leo-
poldina, na estação da Mangueira, foi
colhido por um trem que por .ali pas-
sava, um indivíduo dc cor preta, de 45
anno. presumíveis e qnc vicslía muito
pobremente, Esse infeliz teve morte
instantnncn,

«I cadáver foi removi.lo para o Nc-
croivrio com guia da policia do it>" «lis-
tricto, qu.' teve conhecimento do facto.

Hontem pela manhã, 110 Mcycr, o
menor Álvaro Xavier, pardo, dc 11 an-
nos (le edade, rcsid'cntc com seu pac á
rua Miguel Ângelo 11. 110, íoi atropc.
lado por uma carroça, ficando com o pi
«;'.i«i-i completamente esmagado.

A Assistência socorreu o menor e i-e-.
íu.iivii-o depois para a Santa Oasa. O
carroceiro causador do desastre, Josc
de Souza Xuncs, foi preso ent tia*
grante.Os ladrões qtie andam agora ope-
r.iiulo pelos subúrbios, fizeram na ma.
dragada ile liontem, tentativas dc visita
n cenas casas tias ruas Clarimundo Mel-
lo, Prtiifenrc d'c Moraes e Atiguslina
Kcis, sendo pilescntidos por pessoas «le
cada tuna das casas assaltadas «i- rcpel-
lidos .1 liros.

Os ladrões agem assim, com a mais
absoluta confiança na inacção da poli-
cia. oue não foi creada para tralralhar
de noite...

Xa rua Figifrira dc Mello, quando
trabalhava, Edmundo Grangé. residente
ii rua Joaquim Silva n. 70, foi colhido
po-_ 1:111 páo, ficando ferido ligeiramente.

lídmundo foi medicado na Assistcn-
cia e depois Retirou-se para a sua rc.i-
dencia.

Xa rua da Antórica, quando pro-'Curava pular num bonde, o menor Rodol-
phitio Jl.inoi'1 Ktrcnte, branco, «lc S an>
nos dc edade. brasileiro, residente 110
morro da Providencia 11. 82. foi colhido
pelo m.smo, recebendo nina contusão
:ia região frontal c contusõs 'C escoria-
<;õ -; generalizadas.

Drpoi.s «lc medicado pela Assistência,
•foi mandado para a sua rcsiu.:ncia.

SARNOL contra 05 carrapaíos no
gado. Vende-se na Hot-

77.rua do Ouvido

A secea no norte
OS TRABALHOS DA INSPECTORIA

DE OBRAS
A Inspcctoria de Obras contra as

Beccas recebe;: communicação <lo seu
2° illstric'0, com sede em Natal, dc que
ficaram terminada*, respectivamente, a
o- d« abril o a 30 de junho ultimo, as

^olir.Ti de restauração dos açudes pu-
blicoi "CaUvubas" e "Xova Cruz", nos
nruíiícipios dos mesmos nomes, no Ks-
tad.i do Rio Grande do Xor.o, as quaes
haviam sido iniciadas, respectivamente,

-k 27 dr março e a 9 dc abril do cor-
f-rn-r anno.

]~"il QUE PAIZ ESTAMOS? ]

0 perigo dos charlatães e dos
"práticos" de pharmacia

lia poucos dias, ainda. no_ referíamos, cm
suecessivos artigos, ao perigo da falsificação
dos medicamentos. Essa campanha terminou
felizmente, pela ordem dn director da San-
de Publica nos fiscaes de pliarniacra para
agirem de accordo com as nossas indica*.
Ções,

Xão temos razão p.ira suppor qua as
reconimenilações do dr, Carlos Seiill não
tenham sido cumpridas; por isso espera-
mos pelas providencias das respectivas au-
toridades.

Comprovando a oportunidade dessa cam-
penha que encetamos contra os íulsiíica-
dores acabamos de receber do interior dc
Minas a seguinte carta, quo merece ser
lida pelas autoridades de Hygiene do nosso
paiz.

Eis o que reza a interessante epístola ;
"Sr. redactor do "Correio da Manli.V',

Cordeaes saudações — Sendo o seu jornalo defensor dos direitos para, de livre e
espontane-j vontade, propugnar pelo inte*
resse de todos üs classes, venho hoje, pela
primeira vez. pedir-lhe a fineza de publicaresta e a receita junta, para que, por toda
o parte,_ repercuta a anarchia que reina
neste paiz, tão desgraçado pela- vontade so-
berana dos seus administradores, e dos
seu) politicos.'Essa receita veiu á minha pharmacia para ser
aviada (pois que, quein llie escreve é phar-niaeeutico) c como o cu-.to delia era uma
somma meio elevada, o frefi.itcz não a pro-curou mais, resolvendo então mandar-lha
eniiio um documento interessante. Por ella
verá, sr, redactor. que o Itaçu' e outros
tantos charlatães, são, relativamente, nota-
biudndca médicas qnc muito sc reconunen- jdam pelas suas importantes curas feitas e |nue farão sempre, pois que as autoridades '
niss-j consentem.

Tenho lido em scu jornal alguns árticos
cm que combate esses abu=os verificados
diariamente Mii no Hio, sendo elles per-ftitamente toleráveis relativamente aos qusse reproduzem cá pelo interior de Minas,oude chegam nté ás porlas do crime.

Não ha dois mezes ainda, em um mu-
mcipio de Minas, o charlatão que pre-cre-
yen essa formula que iunto. exerceu tal
influencia sobre o espirito dc uma mu*
lher, que esta acabou por mandar assassi-
nar a uma. sua comadre porque tinlia-a
como feiticeira matriculada, conforme disseo tal charlatão.

W lastimável n anarchia a que chega-
mos ; a medicina e pharmacia hoje estão
nas mãos de qualquer e principalmente nas t
dc homens (ine delins se servem para sa- jciar 0.1 seus desejos dc vingança ; c o
nosso governo dorme, dorme, e continuará
a dormir embalado pcla i"o!iiica absorven-te. Isso é quanto á medicina. Quanto á
pharmacia, cliCKOit ao extremo a dcsmorali-zi-çáo ; pois devido ,11 licenças concedida*»
pelo Roverno de Minas a indivíduos sem
responsabilidades, sem critério c sem a me.
nor competência profissional, a pharmacialioic pouca diferença tem de uma venda
dc cachaça, Onde o indivíduo vae comprar
sulf.-ito de quinino, c o pliarmacoutico lhe
vende hicarbonato de sódio, dizendo quefaz o mesmo effeito. pnr não ter o sulfato.

Coliegas qtie .se recommendam pelo seu
preparo scientifico, pela competência pro-fissional, pela educação apurada e pelo seu
talento, deixaram-sc levar na onda ria anar-chia, porque 05 taes práticos, que hoje jíconseguem licença, mesmo para ns logares
onde lia formados, nulo desmoralizam e tudose atrevem a fazer, inclusive amputação de
pernas, extracções dc crianças, etc; na
manipulação, quando n medico ou charlatão
(isto é muito comnuim) receita 20 grani,mas de íodureto de potássio cm uma for-mula. elles empregam 5 grammas porque
podpm competir no preço Sem prejuízo, o.
qualquer que não tem consciência elástica
para commcttcr essas vilanias.

Em Bello Horizonte, hoje já os práticossão approvados com distineção, prestandoapenas o seguinte exame, que consiste eai
dobrar um papel em (úrni.t de filtro, ou
preparar um purgante de acua vieiliiensc,
tendo em sua frente o respectivo Clier-
noviz,

|K' necessário, sr. redactor,
classe medica se levante para prote;tra esses abusos e estou certo de que a
clasíc pharmaceutica eom cila estaria unida
e sempre forte c valente para reagir, oté
mesmo onipregando todos os meios necessa*
rios. Muito era;o lhe serei por estas pu-blicações, promettendo voltar, se m'o per-mittir, com a exposição de outros muitos
factos que, cá neste recanto de Minas,
sempre íe reproduzem. Pe um leitor c
ass'gnontc assíduos. — Agosto, io dc
1016.''

A receita a que sc refere a carta supra
é a seguinte:"A S-irs. Antônio Pacheco Uzn; l"r°.
i Pugantc de Carmelanno CompoStOj Com
Uíbarbo hendo Praitomar com 4 tl*ns de
Can ma, alimento gallinha da Carne Preta.
sem sal o dc pois deste tome 2 vidros 2•dos Pílulas Brancal Ferruginozo, TomeComo niandan abiilla Tome 2 sarrafa «li
vinho ila gurubeba Fecruginozo Paratomar
,1 hantes das Hepecãos Como manda, abulla2 vidro de Vitamona', IVira. tomar, nonio miyo di Comida, Tara Tomar, niivoC.-iHcs 1 Vidro (lep.istilli.is, do Dr. Ricardo

Paro, Tomar Bem, de, pões, ila^ lüpe-
caos Cl dipois destes Rlmcdns To«!,-.s. Tome: vidros dc 'Eifimocaos de Capivara.

Tome Toli.-v estes Rimedíos Como mandaabullas quandoa Comesnr "i Tomar, estes
apliques i sin.ipismo n.is pernas c si, over
Pesprícos 19 dc Setembro de 1*115."

O chefe de poiicia ia fer um
refraio no 24' disfriefo

MAS
E

O DINHEIRO DESAPPARECEU
O RETRATO NAO SE INAU-

..ROU...
_ Uma cois.il qua «pareceria fantas-

tica, sc não se passasse no longínquo
Jacarépaguâ, «j essa da quasi inau-
guração do retrato do sr. Aurelino
Leal na sédc do 21o dislriclo.

Entretanto, se tudo isto ó simples
porque se «passou em Jacaréoagúá, não
deixa de ser alguma coisa curioso, por
ter partido a idéa do próprio «lelegado
do 24" dislriclo, «Ir. Vianna Marques.
E, apezar dos peitares, é um caso queassombrou e que não tem qualiffcati-vos.

Diz-se que lia mais de tres mezes,
o^ velho Agostinho, official dc diligcn-
cias do 2." districto, andou de portaem porta de cada um dos habitantes
daquella zona. co-.n uma subscripção
aberta pelo dr. Vianna Marques, pediu-do assignaturas a tantos por cabeça
para que fosse .inaugurado um retrato
do dr. Aurelino Leal, na sédc da de-
lega cia.

Essa list.l, como era n.iluralissimo,
facilmente contou as assignaturas de
pessoas dc representação social, entre
cilas a do marechal Argollo, generalMuller «le Campos, dr. Leandro Cavai-
cinti, negociantes J. Vilhena, Serapliim
Uranco, J. Morgado, A. de lAlmcida e
vários outros. E a 'coisa foi adeante...
porque bem poucas pessoas recusaram
suas assignaturas em tal lista.

O dinheiro devia ter .montado uma
importante somma. Dizia-se que a tun
conto dc réis.

Soube-se do dinheiro; mas do retraio
e ila festa da inauguração não mais
3c ouviu falar.

E depois do dinli
sonhe...

E assim é que contam a historia
desuni-retrato do chefe «lc policia, rc-
trato que não app-reccil, anezar dc ha-ver. sido junto dinheiro para tanto...
h é tão escandaloso isso é uma ver-
goiilicira tão sem nonid que não a
queremos crer e a pomos de quaren-tena, esperando «.ue se apure a ver-dade. —m—-&e_pmfrQei

TIMIHX.Uj 01. CONTAS

Os pontos do concurso que ali
está sendo realizado

r.ira servir nns provas do concurso des* cntrancia, a^ que sc está procedendo noInbunal .le (.ontas, foram unanimementeimprovados os seguintes pronratnmns depontos, propostos pelo cxaniinador dr. Cita-

ArEZAR DA CRISE";

Inaugurou-so uma cnsa do moveis
Os srs. F. Veiga _ C. inauguraram

hontein, ás 2 horas da tarde, á rua
dc S. José n. 7., uma bem montada
casa de moveis e tapeçarias, e obj'c-
elos dc arte, denominada "A Ideal".

Os srs. F. Veiga. _ C, depois de
abrirem as portas do seu grande ar-
mazem, onde sc acham lindos moveis
e tudo o quanto se torna necessário
para conforto e adorno de unia casa,
offereccram .\os seus. convidados, en-
tre os quaes se encontravam muitas
senhoras, um profuso lunch.

Dois passageiros clan-
destinos

DO

anco-
nosso

SORPREIIENDIDOS A BORDO
VAPOR GREGO "KYNNA"

¦.Proòcdente dc Buenos Airos,
rou, na manhã de liontem, em
porto o vapor grego Kynna.

Visitado pelas autoridades marítimas,
a eslas apresentou o commandante do
Kynna os hespauliocs Isidro Casado,
do 24 annos, e Manoel Romão Garcia,
de 46 annos, .os quac9 se tinham occul-
lado a bordo, ao deixar o vapor o por-
to de Buenos Aires.

O siib-inapcctor Miranda, da Policia
Marítima, não consentiu no desembar-
que dos dois clandestinos e deixou a
bordo um agente, afim dc não os dei-
xar cscapolir.

Assim que o Kynna estcj'a abastecido
de carvão, deixará o nosso porto, rumo
a Marsaithc, em Las Palmas, levando
a '"carga" não consignada 110 mani-
festo de bordo.

 ¦-._-» —

nao mais se

OA' E L.V MAS PADAS DA...

Em Nictheroy a policia tniiilicin
persegue os "iiinniliiigiiciros''

A policia da vizinha cidade, a exem-
pio do que vem a nossa fazendo, tam-
bem se atirou aos sacerdotes da bru-
xaria, por lá installados. Hontem deu
elle um creo ao antro da Maria Ca-
bocltt, uma das mais populares mães
da meia do arrabalde fluminense da
Pendatiba, fazendo uma colheita cm
regra.

Nada menos dc quarenla pessoas
estavam anichadas na pocilga onde
pontifica a Maria Cabocla, á espera
que o espirito de Ongorâ lhes inspi-
rítsse meios de cura para vários males
do corpo c da alma,

Foi nessa altura que appareceu a
policia, cuja chegada determincAi a
fuga de cerca de 20 dos eoiisulentcs. Os
demais foram presos, e apprcliendi-
dos os pelrcchos da mandingaria, cn-
tre elles uma esverdeada mistura li-
quieta «Hie a Maria Cabocla propinava
a seus irmãos,

Dos presos, dois são os conhecidos
ladrões Manoel Pereira Soares, vulgo
Parasita, c Antônio Gonçalves.

—«^h»X»v<»*ttí-«*

Instrucção militar

Passagem aa cavallaria pela ponte de
barcas, montada pela engenharia,
entre Tancos e o Arrepiado, para
a travessia do. Tejo

Po.to, Julio de 1916 — (Do corre-
spondente) — A crise da9 subsisten-
cias ca.a vez nos aperta mais mim
cireulo de ferro...

Não ba milho, a não ser por preço
elevadíssimo; não ha assucar; não ha
bacalhao; o carvão é escasso e, em
summa, não sabemo9 «orno podem vi-
ver as classes menos abastadas e as
mais pobres, privadas dos gêneros de
primeira necessidade, a começar pela
clássica brõa...

A Câmara Municipal distribuiu pelas
esquadras de policia algum assucar,
afim de ser vendido em pacotes de um
c meio kilo, _ razão dc 3/0 réis o kilo.

Todas as tardes se agglomcra em
frente das esquadras enorme quanti-
dade de povo, que espera a vez para
apanhar um pacote de assucar, para
remédios, pois que só para .remédios
se pôde adquirir.

O bacalhao começa a ser vendido
nas mesmas cireumstàncias, á razão de
i6$6oo cada quintal dc 60 kilos, mas,
em breve, assucar e bacalhao esgotar-
se-ão por completo.

O sr. Pereira Osório, governador
civil do districto, mais uma vez foi a
Lisboa pedir providencias para este
péssimo estado de coisas, e certamen-
te, como tem suecedido, voltará com
as mãos vasias ou com algum vagão
de milho, que não chega para nada.

A Caiiinra espera pòr á venda, um
novo typo de pão de mistura, em sub-
stituição do actual, mas isto durará
alguns dias, á falta de matéria prima,
o cereal.

Os abusos dos açambarcadores são
tantos e tão variados que já não ha
maneira de os metter na ordem. Essa
classe de gente com tudo faz negocio:
até com os famintos.

Applkar-sc-lhes a lei?
Certamente, mas não sei se haveria

logar nas prisões para lá caberem
todos.

E assim vamos vivendo com a graça
de Deus I * * *
O QUE INFORMAM OS TETjE-

GRAMMAS

Os vasos ile guerra in*
glezcs 110 Tejo

. Lisboa, 13 -- (A. A.) — Os Jor-
naes de hontem continuam a publicar
detalhes da recepção festiva feita aos
offieiaes c .marinheiros da divisão na-
vai ingleza, aqui chegada hontem, para
saudar Portugal cm noníc da Ingla-
terra.

Os nossos hospedes, que se mostram
encantados com o modo captivaníe «por
que foram recebidos pelo dr. Bcrnar-
_ino Machado c altag autoridades do
paiz, continuam a ser alvo de enthu-
siasíicas acolamaçõcs dos populares, em
todos os lo_are3 onde apparccem.

¦ Lisboa, 13 — (A. A.) — illoje, rea-
liza-se 0111 Cintra, o almoço que os of-
ficiaes da marinha portugueza offere-
recém aos seus camaradas inglezes.

«De regresso de sua excursão a 'Cin-
tra, os offieiaes inglezas. irão assistir
á tottrada r.o Campo Pequeno. Os una-
rinheiros terão ali entrada franca.

Lisboa, 13 — («A. II.) — Realizou-
sc o banquete offerecido pelo ministro
dos Negócios Estrangeiros aos offieiaes
do marinha inglezes que se acham_ nes-
ta capital. A festa decorreu no meio da
maior cordialidade. Ao "loast" o sr.
Angus! o Soares brindou ao rei da In-
glaicrra. «respondendo-ílbo a ministro
inglcz, sr. Carnegie, que saudou calo-
rosamente o .prosidente Bcrnardino Ma-
cliado.

Ouiz o Destino que mais uma vez
fossemos derrotados pelo seleccionailo
representativo do football paulista, e,
o que é mais, por uma diflerença ele-
variai

Entretanto, pelo que nos diz o nos-so correspondente especial, deu-se uniincidente lamentabilissimo logo ao ini-
«10 da prova, com a aggrcssão brutal
feita por um jogador de S. Paulo con-
tra um dos cariocas.

^Depois deste facto condemnavel, quepoe em condições bem tristes o gráode disciplina sportiva dos '-footballers"
do Estado visinho, é de imaginar-se oestado de pressão moral em «pie jo-garam os encarregados dc defender asnossas cores. Essa atmospltera dcconstrangimento ainda foi aggravaila
sensivelmente com os applausos que aassistência proporcionou ao grande ae-roe da aggressâo!

Oue fazer? Nem mais o direito te-mos de nos queixar do que sc passade anormal nos terrenos paulistas. Asnossas «palavras são classificadas no roldas despeitadas, a nossa altitude é in-crepada de anti-sportiva por querermosdesculpar derrotas que nos são infrin-
gidas,..

De modo que só nos resta, para ser-mos «randies "sportsiuen", impaciacs,elevados, dignos de admiração, reuniros nossos applausos aquelles que victo-
processo da aggressâo paradurante as pugnas do
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rjtie a
-.rir con-

Um quarteirão destruído
por incêndio

Santiago. 13 (A. A.l — Um violento
incendio destruiu cm Victoria todo um
quarteirão central, causando grandes
perdas materiaes.

Debaldc os bombeiros se esforçaram
para cxlínguil-o.

trios
Na

stries
taque
riqun
Zieze

O ASSAIiTO DA lll"A 1
.ÍKHT.l.IXO

hv de Alencastro
ContiiliiliJnde publica — 1") Conlabilida-ile publica; noção, finalidade noparclha-mento. _ I'une.3o do Tribunal de Contas.--") Constituição: recursos do Estado, re-ceita du l mão, receita dns listados, dispo-siçocs impeditivas, lüiuccão do Tribunal deCantíis.
„", Despesa publica: noçiU legitimidade,

classificação, distribuição, lúincção do Tri-bunal dc Contas.
4aV Roceira publica: noção, legitimidadeclassiliçaçno; .impostos, patrimônio do lis-tado; industrias (In listado: monopólios dolutado; receita extraordinária: receita even-tu.il 1'tinc.ão ,1o Tribunal dc Contas.
5") Orçamento: finalidade, elaboração,execução. Hnieção do Trilitiu.il de Contas.(i"J «.rcdiio publico: natureza, utilidade;empréstimos públicos; divida publica. l;un-cçi.o «lo tribunal de Contas.

. 7o Impostos: noção, finalidade, systemacl.-.ssinc.iv.il, nomenclatura, p.eiiomenos, eco-iiomieos. funeção «Io Tribunal de Comas.S.J Repartições .lc 1'azetuia: Thesouro.Nacional, delegacias, alfândegas, recebedn-rir.s. collcetorias, mesas de rendas, postosiis.-.-es. açcncias aduaneiras. Caixa de Amor-lizaç.in, Lasa da Moeda Imprensa Nacional,e.nxas econômicas c montes «lc so.-corro.1'uncçao dq Inbunal dc Contas.
o") Créditos: orçamentários c extra orça-mentanos: stipplemcntarcs. especiaes cxtr.i-onliiiarios; processo dc abertura .luraliili-uade. Funeção do Tribunal «le Contas.10") tribunal «le Conias: histórico fina-lidade, systema, funeção.
t,c"isla.,io Je Fazenda - 1") Tcrminolo.siai lois. decretos, rCRttlamcntos. portarias,instrucçücs, avisos, officios, ordens, deei-sõc*-.. circularcs.
2") Adeantamentos: Casos, rrçisírn. appli-c.icào. comprovações, desclassificação em lo-mana de contas. Jurisprudência do Trlliu-nal cc Contas.
3") Ajudas «Ie custo: preparos do viagem,transporte, primeiro estabelecimento. Ju-risprudencia do Tribunal dc Contas.
4°) Aposentadorias: origens constitucio-

naes, condições, tempo dc serviço, inípe-
cções ile saude; espécies, calculo de venci-mentos, ouro e papel; quotas. Jurisprudcn-cí.i do Tribunal úo Contas.

S* contrato--: hypothcses, nríiccp-o*;, du-
ração, registro, fiscalização; accão da sr. dr.
representante no ministério publico, Júri.-
prudência ,1o Tribunal de Contas.

6°) exercícios findo*: definição lcçral, di-v:d,.«t rrtacionadas, restos a parar, proces-fo. provisões de credito. Jurisprudência do
Tribunal dc Contas.

7n fianças: Processo, especial, termo*-,
documentação, procurações. Jurisprudênciado Tribunal de Contas.

R°) Pensões: montepio civil, n:ontcpio mi-
litar. _ meio soldo; abono provisório; joi-i***.contribuições: reversões. Jurisprudência do
Tribunal de Cont.-.«.
_ 9^) prescrípção: divida activa e pafsiva,interrnpçüe., culpa de repartições, pensões.
Jurisprudência «lo Tribunal de Contas.

io0) Tomadas de contas: competência,
jurísdtcçüo; instauração, organização, pre-
para, juramento execução; rccur?os. !)<> |Tribunal *'e Contas como supr-Kna instância, districto policial.

UMA REUNIÃO DO CONSELHO
SOCIEDADE DE TIRO N. C

RcuiiC-SC boje, ás 3 liora i da tarde, na
sédc da Confederação do Tiro, o conselho
director de 191^-1915 da sociedade n. 6.

LisDoa, 16 (A. H.) — Realizou-se o
banquete offerecido [íclo ministro «lo»
Nlegocios Estrangeiros aos offieiaes d.
niarinlia illglcres que se acham nesla
capital. A festa decorreu no níeio «Ia
maior cordialidade. Ao («?<!-' o sr. Au-
guslo Soares brindou ao rci^ da Ingla-
terra, respondcndo-lho o ministro inglcz,
sr. CarKcgic, i|ite saudou calorosamente
o presidiem. Beruardino Machado.

riaram o
abrir caminho Jiiranie as pugnasfootball.

I-Í3_ o que nos relata o correspondente
especial:"Com numerosa assistência, realizou-se 110 campo da chácara da. Floresta,
o encontro entre «paulistas e cariocas,
para a disputa da "Taça" instituída
pela nossa folha.
, Os "tcatns" eram reprcsenta,lns nos
jogadores seguintes:

S. Paulo:
Casemiro

Carlito — Lefevre
ítalo — Rubens — Lagreca

Dias — Pcres _ Friendcnreich — Xtac
D. Lcan — llophins

Cardoso
Vidal — F. N~etfo

Adheiuar — Oswaldo - P. Ramos
Menezes _ Aloysio — Patrick — Rollo
r, — Sylvio
Como juiz serviu o sr. Cunha Bueno,

do C. A. Paulistano.
A saida coube aos paulistas, inician-

do-se a partida com grande brilho.
A primeira pliasc caracterizou-se com

um manifesto equilíbrio, durando ella
de.esete minutos.

Neste ínterim o j'ogo foi suspenso
devido a uma aggressâo covarde leva-
da a effeito pelo "lialf" Rubens- Sal-
les contra Sylvio Vidal. O jogador ca-
rioca achava-se deitado c foi aggredi-
do a bofetadas! Francisco Xelto' cor-
reti em soccorro de seu companheiro c
reagiu da mesma fôrma, com a indi-
gnação natural produzida pelo lameii-
tavel facto. O j'u:z, fraco, não tomou
nenhuma providencia.

A partida proseguiu.
Logo depoi.s, Friedt S-cicli, recebe um

passe de Rubens, e marca o primeiro
goal de S. Paulo, com um shoot inde-
Sensavol.

Os cariocas evidenciam a impressa.
que lhes prod_yziu o incidente do inicio
da contenda, desenvolvendo já agora
uma actuação nervosa e, portanto, bem
diversa daquella com que entraram nos
pjimeiros minutos de píleja.

Ainda Friedenreich, aos vinte c tres
minutos, _e um passe de ítalo, adquire

->o Segundo noal de S. Paulo, collocado
da meia-direita. Vidal, Xetto e Cardoso
desdobram-se cm defesas magníficas,
reebassando as perigosas inv.stidtis queeram organizadas pela linha deanteira
antagônica.

Terminou o primeiro periodo com o
scorc de 2x0 propenso a S. Paulo.

Na segunda parte do embate, ainda
mais se accentuou o abatimento moral
dos jogadores cariocas com a attitude
hostil qiíe lhe mostrava a assistência,
a qual, para cumulo de seus senlimen-
tos apaixonado?, chegou ao ponto de
applaudir Rubens, quando este entrou
novamente em campo I

Poucos minutos de jogo são decorri-
dos e os paulistas íevantam seguida-
mente mais dois goals, de que são auto*
res respectivamente Mac Lean e Hop-
kins.

O dominio dos nossos adversários e,
enião, completo, obrigando a defesa ca-
rioca a uni trabalho insano.

Sónicnte depois de trinta e dois mi-
mitos é que, de uma bella escapada,
Fricdenreich accresccnta o quinto e ul-
timo «700/ á victoria de S. Paulo.

Os cariocas, ante a elevação do score,
roagçm com vigor, emprchendendo dl-
versos ataques e proporcionando ma-
gnificos rebatidas a Casimiro.

O scorc, porém, não se modificou.

O juiz, sr. Bueno, foi regular... O
campo levantava muita poeira.

O jogo, em sur.s linhas gcracs, foi
fraco.

Com o encontro «le hontem, ficani
sendo os se_.niii.t-c_ os resultados das
provas «Ia "Taça Rio-São Paulo'' il.-s.l.
a sua instituição:

i.ü.l-
Io encontro (110 Rio): empate, oxo
Juiz — Alberto liorgerth.

1914:
2° encontro (110 Rio): empate. 1 x 1
Juiz — Amonio l.uiz Werneck'.
3" encontro (em S. Paulo): S.

lo, 4 x 2.
juiz — lbane*-. Saltes.

1915:
4" encontro (cm São Paulo):

Paulo, -xi.
Juiz — lrincu Malta.
5o encontro .110 Uio): Rio, 5 x
Juiz — W. A. Tulk.
6o encontro (cm S. Paulo)

lo, 8x0.
Juiz — H. «Frieze.

1916:
7o encontro (em _. Paulo):

lo, 5x0.
luiz — Cunha Bueno.'Os 

jogadores qua têm tomado parte
nas disputas tèm sido 03 seguintes:

De S. Paulo:
Casimiro Amaral.. ..
José McnezKS

Netto.

Pau-

Sai

S. Pau-

São Pai:

5 vezes
vez
vezes

1 vez
1 "

A ÀTTRAÇAO DA ART A

——««_«¦<¦ <T1»"^»-1W- "
DR. REGO MONTEIRO. Mols. das se-

nhora.- e dos olhos. 7 de Setembro Si.
(4780 S) B

 — » — O —1

Domingo de aviação
AS

que
Bra-
ma-

-Tontem, pela manliã, uma turma dc 22
alumnos do Internato do Collegio Pedro Tt
c Gymiiasio Pio Americano, tomou parteem uma sessão de liro no alvo, realizada na
Unha de tiro daquelle internato, s.-'» a di-
recção do respectivo insíruetor.

Assistiu no exercício pratico de tiro o
dr. Araujo l.ima. director dc ambos es
coücgios. felicitando ¦>¦'• jovens atiradores,
pelos brilhantes resu'tados ai rnn çado.. e con-
citando-os á máxima ns-iduidade. aos traba-
lhos, «Ia prepar:iç««o militar da mocidade
acadêmica.

Teve como resultado geral o útil exercício
90,6: °|° de impactos ou tiros acertados ao
alvo. fazendo os discentes de ambos insti-

usoi do fuzil c alvo regulamentarei*..
posição tle pé e a braços livres em
de s tiro?, conhe o lunar dc «le**-

aos alumnes Waldcmar Torres, Ilen-
Silveira, AHpio S. Pessoa c To-ê

de Oliveira.
-«*_¦¦*_¦- js*-"» ___¦> 1

PROVAS DE HONTEM, NO AERO
DROMO DOS AFFONSOS

Dc accordo com o programma
estava elaborado pelo Acro Club
sileiro, realizou-se hontem, pela
nhã. 110 Aerodromo dos Affonsos,
domingo de aviação.

Compareceram os direclorcs
Acro. grande numero dc sócios c
ciadores dessas provas, assim
todos os alumno- da Escola d,
ção do
panliar

1)151-1

A |ii)Ii«ii. nin ila não
consug.iiu pôr n mão em"Moluquc Maiiiilio"

A poiicia não conseguiu a;nda preti-
der o larapio "Moleque Marinho", o
autor do assalto de que foi victima
o «capitalista Fortes, facto dc que lar-
gamente nos lemos oceunado.

Hontem, á noite, a policia do 9" dis-
tricto ouviu, no 'inquérito que prose-
cuc, Oscar Assumpção, residente a rua
Miguel dc Paiva
íre dc Carvalho- res
Miguclino 11. no.

Hontein tambem e«
do o" districto. o dr.
valho, advogado da)
Mineira, de que

ler

n sr- Fortes. Dos r_jn contos que
este foram roubados 56 pertenciam

Álvaro Jo:
i rua Padre

:ve na delegacia.
.1. C Mello Car-
Coopera/liva Sul
Drcscntanle aqui

a

Cooperativa.

do
apre-
como
Avia-

Aero Clul). que ali vão acom-
o curso pratico do aviador

Bento Ribeiro, instruetor do Aero-
dromo.

A's S horas, começou a. lição pratica
dc pilotagem, sendo feitas varias de-
monslraçòcs, em differentcs typos d;
apparclhos, icndo logar cm seguida os
vôos habiíuaes.

Voou, em primeiro logar, Darioli,
pilotando uni monoplano, que attingiu
grande altura, cm caprichosas » arris-

idas evoluções.
A's 10 iioras, terminado o program-

ma. os directores do Acro visitaram
os ajiparelhos em reparos nos liangars,
alguns «los quaes já eslão quasi prom-
ptop, -para serem incorporados á es-
quadrilha.

Embora o? domingos de aviação te-
nliani lido grande concorrência «lc
apreciadores, estamos certos dc que
esta seria muito maior, se a Prcfci-
tura providenciasse no sentido de mc-
lliorar com alguns reparos o pequeno
trecho da Eslrada Real, que fica pro-
xinio ao Aerodromo.

O péssimo eslado cm que elle se
acha, impedindo quasi completamente
o transito dc automóveis, influc cerla-
mente sobre a animação, das provas;,
tendo ale certo ponto prejudicado o
suecesso desta iniciativa do Ac, C. B.

i-_a . •*¦_¦) _> [*¦¦¦ «¦ ¦ ---

Francisco Bueno
Augusto Bèrfone.
Juan C. Bertone
í'rc<lerico Buckor  1.'."
líurico Mendes  1
j. T. Aquino  t '

Decio Vicari  - vezes
¦Mac Lcan  7 vezes
C. ISangartner vez
Hugo de Moraes  2 vezes
Orlando Pereira  - "

O May  - „
Alfredo Callo  3 „
Rubens Salles  5 „A. Fricdenreich  4 H
A. Xavier  S
luvenal Campos  1 vez
A. Ilopkins  6 vezes
Octavio Egydio 1 .1 'n
'Demosthenes Sylos I
Osny Weriicr  .1 nSylvio Lagreca  4 „
F. Morelü 1'üho  a
O, Bianco  1 vez
Carlos Wazareth ¦ 2 vezes
Carlos Aranha  -vez
C. Lefevre  «, ',

ítalo  1 ,
Dias  1 „
Pcres  •

Do Rio dc Janeiro:
Harry Robinson.. ..
Pindaro dc Carvalho
Emniaiuiel Nery ..
Lincoln Soares.. ..
Rolando Delaniare..
Mario «Pernambuco..
Oswaldo Gomes.. ..
Sidncy «Piillcn
Harry Welfare. ..
Benjamin Sodré.. ..
Lauro Sodré .. ..
Luiz M. Rocha ..
Armando Almeida..
A. iBrewerton.. ..
Marcos «Mendonça..
Guilherme WEtte, ,.
Fernando Ojeda.. ..
Oth'on 'F. Bacna.. ..
J. F. Pauta Ramos..
Luiz «Menezes .. ..
Haroldo Domingues  1 vez
Sylvio iFontes  3 vezes
João Cantuaria.. ...... 1 vez
Sylvio Vidal  1 

'"

Francisco Notto ..• 1 n
Adliemar Saut09 o 1
Aloysio Pinto .- .. *
Patrick Donoke - '
José Rollo  1

Marcaram «70ii'.r em partidas da Taça
os seguintes jogadores:

Dc São Paulo:
neniosthenes Sylos
Mac Lean.

vez
vezes

6
6
1
6

"
"

6 "
6 "

S "
1 vez

vezes
"

II

'goals'

Rubens Salles  a "

A. Fricdenreich  «3 n
A. Xavier .. .. ... ..1 .
Tuvonal Campos  1 goal
A. Ilopkins  -s ..S0"1'*.
C. Nazareth -. 1 "goal

Do Rio:
Harry Welfare  4 ,"goals
Sidncy Pullen  1 goal"
Benjamin 'Sodré.. ..• .. - „Roal
Fernando Ojeda  1 'goal

Luiz Menezes  - goals
'Xos jogos effechiados alé agora S.

Paulo marcou -a goals o o Rio 9.
A disputa próxima será realizada no

Rio de Janeiro. Sc os paulistas forem
mais uma vez vicloriosos levantarão
definitivamente a "Taça Rio-São Pau-
lo"; se houver empate, ainda será ob-
tido idêntico resultado; se vencerem
os cariocas, a disputa de 1016 ficará
empatada realizando-se cm São Paulo
a lula que decidirá da sorte do trophéo.

CASA ALVIM
Agencia de_ Loterias:

Pagamento immediato
Rnn cin Asscniblíi» 9,"

Teleph., 5683, C.
mSK-l

Os larápios

O que elles fazem para rou-
bar o próximo

O japonez Magogira Tuira, negocian-
te cm Aquitiauana, Estado de Matto
Grosso, ao desembarcar liontem nesta
capital, deu a sua mala a um carregailoi
nãn numlerado para conduzil-a a um
hotel arabe da praça da Republica.

O carregador fez o trabalho c depois
de receber a gor;,"ia rctirou-sc. Mago-
gira, ao abrir a mala, momentos depois,
viu que havia sido furtado cm 5to$ooo
moeda corrente que se achavam no in*
terior da mesma.

Acompanhado dc um empregado do
hotlel foi cn'ão á delegacia «lo i.<° dis-
triclo, onde deu queixa.

A' policia do niesmo districto apre-
sentou o guarda nocturno n. 9 o ladrão
Gcrm.-.r.o Gomes, preso r:n flagrante na
oceasião cm qtte, juntam-tüe com dois
outros larapies «.ue sc evadirani, arrom-
bava a porta da casa 153 da rua General
Caldwell. Germano foi atitoado c reco-
lhido r.o xa.lnez.

— O larapio ArnV.-.ndo Pauüno íoi
preso cm flagrante na oceasião em que
roubava a carteira dc uma senhora, du-
ranlle a missa de hontem, r.a egreja da
Conceição, de Botafogo. Armando fo)
cnti-rgue á policia do 7° d-';'«ricto, que
o atitoott c recolheu ao estado-maior Av
grades.—— — . -ua « u»

OS melhores e os mais procurados
moveis são os que vende a Casa ,Uar-
tins, rua da Carioca 67;,quem 03 exa-

«cí-XB-WB»
minar não deixa de,. .,——..**ata--t>-t*'nft--

ni-,

AS RIAS QUR IIKCLA.MAM

Vulta il«>
«fi ruu il«>

Os moradores da r-.i.i
tlem-nos reclamemos pr

falta dc policia:

policiamento
Scniulo

CIR/iENTO
do Sen.-..
•videncias
c 11 * o ali

i pe-
cm-

tr.i a

Os reclamantes dizem que vivem ali
sob continua ameaça dos faccinoras
que e?co!licra*it para Douto de reunião
a antiga barreira do Senado, assalían-

pleno
como

do em
gocio.
res.

Os mor;
pellairi pa
como já
.-.-iria.

dia, tan;o as
as residenci

casas de nc-
is particula-

>c r^-1

«lorcs da rua do Senado ap-
,i_ o chcíe de policia, visto
item. im-profic._amen.te. ft. ito

aacões á delegacia do ia"

Gibbs. in-
_ 1 e z. —

Teleiilione 83-i. Central. — Rim
Santa Liiziu _02

— PAULO PASSOS & C. —
1 ¦¦*¦¦"*_*_¦•**¦_ ' **» 
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RRASIL-PORTUGAIi

A pi-o.jcctnda linha «le nnvcgação
parn os portos brasileiros

Lisboa, 13 — (A. A.) — Um nu-
nícroso grupo <i<» contitíercíant-cs portu-
guezea c brasileiros, chefiado pelo sr.
Adriano Teltes, vae entregar ao dr.
Bcrnardino Machado, presidente da Ro-
publica, uma reprcser.í-ação, em nome
da classe, solicitando o estabeleeimen-
10 de uma linha de. naveçação para o
Brasil, c mais. que seja Lisboa consi-
.ic'..*l_. -porto franco.

Carlos T.enl. vuluo o "Colla-
tiniu", rcali/anilo hoje, o sen
seu casamento, rom toda a
pompa. 110 thentro Carlos Co-
mes, ennviila o publico a nssls-
tír a t-ão eommnvente ceri*i
moiiia.

NA ESTAÇÃO DO RTAüHüKÍ.O

OI hom.mu esmagado pelohom.mu
P.

esmagado
T_ 3

Na oceasião em que cruzava o
leiío da estrada, na altura da esta-
ção do Riachuelo, da Eslrada de Fer
rt« Central do Urasil, uni pobre homem
foi colhido pelo trem P. L. ., que
na oceasião passava em vertiginosa car-
reira.

O pobre hotrem, que sc chamava
Pedro de tal, era branco, portuguez,
de 30 annos presumíveis* cozinheiro e
morador á rna Magalhães Castro n.
2-4, leve morto instantânea, ficando
horrivelmente esmagado.

ímmediataniente foi communicado o
farto á policia do 1S0 districto, que
immedialjsmente comp.ilcce-.i no local-
tomando_ todas as providencias que o
c.i?o exigia e fazendo remover para
o necrotério policial o corpo horrível-
mente mutilado do infeliz cozinheiro.

Um caso facilimo... que se
tornou bomplicadissimo

A' delegacia do ii)0 dislriclo, seriam
2.30 da tarde de liontem, compareceu
o sr. Arthur Mariano da Silva, _ que
contou ao delegado, pedindo providen-
cias, a atr.-npaHiação que sc seguiu ao
fallcciutcnio dc sua mãe, Marianna
Rosa «ia Conceição, brasileira e dc côr
preta.

Marianna residia com scu filho á
travessa da Gloria n. 8S, no Mcycr.

Xo dia 11 do corrente, sua mãe
resolveu visitar uma familia sua amiga,
que mora á rua do Commercio, cm
Sanla Cruz.

Já na casa dessa familia, sentindo-se
mal, porquo era uma mulher doente e
avançada em annos. d. Marianna fal-
leceu. sendo baldados todos os esfor-
ços, logo que ella sc sentiu mal. para
evitar o d«-senlacc falai.

O filho de il. Marianna, sabedor des-
sc fac-.o, foi a Santa Cruz c dirigiu-se
á delegacia do 27" districto, onde com-
municou o facto, pedindo a verificação
de óbito e providencias outras para o
enierramento daquella senhora no cc-
miterio de Inhaúma,

O còmmissario de dia ao 27", pnr
falta de pratica ou por falia de vou-
tado, descartou-se da coisa, aconsc-
Ihaiido o sr. Arlhur a qnc !ran««por-
ta?íe o corpo de sua mãe para o comi-
terio e lá sc entendesse com o pes-
soai da administração, que tudo lhe
facilitaria.

O sr. Arthur a."i:n fez, mas não sou-
!>c como sc entender, não foi tampouco
.(tendido, e «lesta fôrma andou dc
ll-rcles para Pilatos.

1'iuquato nisso ia andando c o caso
não ficava resolvido, o corpo_ da po-
bre senhora, que eslava depositado na
capellinha do cemitério, entrava cm
franca decomposição, urgindo por isso.
scpuHal-o.

Como visse o sr. Arlhur que nada
podia fazer, visto como o administra-
dor do cemitério não tinha poderes
para resolver o cas.-1} foi cllc pedir
providencias ás autoridades do 19o dis-
trict.-J mas o còmmissario Xuiies, dc-
ante da urgcrl ia de uma solução, tudo
communlcou á segunda delegacia auxi
liar. pedindo providencias, tendo-se o
sr. Arthur apresentado aquella dele-
gacia, com rccommendação da policia
do 19o districto.

E tudo ficou resolvido.
il If -ti ¦_"_" 1 *> 1*1 1
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MOVT5I13XTO OPERÁRIO

S.vmlieato dos Sapa-
lei ros

Convidam-se os sócios deste Syndi-
c.1-0 e a classe em geral a compare-
cer á grande reunião q:ic se realiza
hoje, ás 7 i|2 horas, para tratar de
assumptos de máxima importância,
como a leitura do manifesto que será
publicado na próxima semana. Pede-se,
pois, c> comparecimento dc todos os
op-rarios cm calçado, na sede social,
á praça Tiradentes 71, sobrado.

I'i

ENTREVISTANDO-MÉ
A MIM MESMA

"Ha cerca de sele annos nue Ir.ili.Vlio
ínVV-,."' ° V .T "nia í[,ss'; multo10\en, (16 annos) dadn a minha ir.esisll.vel paixão pela arte, pela musica, tive alorutna de quasi logo gráu.eai conslde.ração.

U meu iirimeiro capo cômico foi o car...Mnrchetli, que mo«predisse, a;.'ó$ a mi-
nlia estren, cni Uo-
lonlla. no papel do
Princcza do "Sonho
da Valsa"j que eu
teria na ari_ lison-
geirò suecesso.

Depois dessa predl-cção tive ainda mais
vontade de consegui**;
bom exito e, com
effeito; pouco tétnpíi
depois, fui "contra''»
tatada" como primadonna soprano emoutra cxcellente com-
panliia «le opereta
italiana, a Compi-u
nhia Maurício 1'orl*
üi, onde estive .pia-í-i quatro annos.

lia cerca ds urrl
anuo sou sicrano abi
snliito da cinnpaiihls-..av. Vilalc, ao laeia
da minha in*ú Míij
ria, que .tambem t
prima donna, c ml-
lita ha npcima dois
annos com suecesso^
nas fileiras da ope-
r-eta.

Amo cvtr.i.ir uniria*
mente o theatro, maa

amo tambem miiítis.siiiio a vida caseira lran«|tiilla e, especial-mente, a vida da familia, por.ue adoro asminhas irmãs e o- meus ininjos, orpliSoiile pae r, lia apenas ií mezes, dc niile, «lounia nue nua eu idolatrava..Nasci Ia em Turim, «le uma familia dis-t '«ela, une mo deu educação - instriicçiioiiuasl collcgial jímais acreditei poder reali-zar o meu ideal — o iheatro, que .les.locre«uça exercia sobre mim grande fasci-u.-içao, estranha ascendência.
Uni a companhia 1'arigl, viajei bastante.- -1 * 111 dc todas as .'idades italianas, pri-corri no estrangeiro Smyrnn, Atlicnas, Port-.-lid, -\l.-.\.iii.li>ia, - iu, fÍKj.pto, e semprecnm grandí suecesso.
Desejava, pois, ir cantar alvili iceanona grande America, do que s.-m-r* n.\l-.uropa, c particularmente ira Itália, selaia com tanto cnlliitsiasmo.

Iv1 tambem eu anui confirmo e«e cn-lituüiasmo, in.iniK-iiic velo Hrasü, Jiimlelevarei optima iniprcssão.
Aelio a cidade .lo Rio maravilhosamenteDelia, e ca para mim acredito «ej.i mesmoa mau bella dn mundo.
Os seus habitante.", rcio pouco tempo

que tenho oceasião de conhcccl-os, acho-o*,
gcntilissiiuos, muito competentes, de umagentileza captivaníe c da qual guardareiuonuslin,. lembrança.

As oi.eret.is que eu prefiro são as vien-uise* .porque se adaptam perícilamcnle1 meu temperamento artistico, e nellasnqmsto os meus maiores suecessos.Ouanto ao publico, seja na Itália, seja1 estrangeiro, sempre mc acolhe com nRri.... sen.lo «iuo os meu- maiores triuuiplio*itive-os em Milão e Florcnça.lispero lanilieiii deixar no Urasil cjeelulcs recordações, como as levo pelo 111,1.ufico acolliiniciito que me dispensou o sy niiluco publico «1.1 Uio."
lim linlins geraes .alii tem o leitor t

perfil de Pina (üonna, traçado co:n a íirnicza de um caracter de raça que ella ée nue< hoie faz a sua .«..roía «Coiioie, 110 Pa-laec-Tli*atre. De verdade, a platéa carioc:1 estima iii, e muito, não só pelo profiin.Ia sympatliia quo inspira, como tauibera'elo. seu valor artístico.
Tina Gioana, com a visita do publico•armea—oue. é fora de duvida, cnclierá lo.

:o, a noile, o Palace-Tlieãtro — recebendois carinhosas manifestações da platéa verl¦elribuida a sua amisade pelo Urasil «iprovcitado o seu esforço de artista inttlli.
tente.

DINHFIRfl *nb Í°'M c eaiitelü!
torro, condições especiaes — A5 e. 47,«¦na Luiz de Camões. C&Sa Oonthier.
Fundada em 1S67.

OS DESESPERADOS DA VIDA

Um funecionario pos-
tal suicida-se com

bismutho
.ontinu'a ainda prcocctipando o es-,

pirito dos amigos, conhecidos c compa-'
nheiros de trabalho do sr. Arlindo
Etnilio Rodrigues, funecionario dou
Correios, onde trabalhava na 1* secção
de Contabilidade, ile que era a" .offi-
ciai.

O sr. Arlindo era- bastante estimado
entre os seus coliegas e companheiros
de trabalho, e a sua morte suhita cau-
sou grande .surpresa c uni profundo
pczar.

A' policia do 19" districto foi mos-
trada uma caria do sr. Arlindo diri-
gída a sua esposa.'Nessa carta o infeliz despedia-sc de
sua senhora e declarava que os moli-
vos de haver praticado o acto dc «leses-
pero elle os explicara cm uma outra
carta que dirigiu ao «Ir. Camillo Soa-
ares, direelnr dos Corroios. I

Tambem foi entregue ás autoridades'-
do i«j" districto um vidro contendo ai-
gtinias cápsulas do veneno de que sa
serviu o trcsloucado ,para pòr lermo á.
vida.

Pároco não haver duvida de que ct
suicídio do sr. Arlindo foi motivado
por se haver visto esse funecionario,
de unia hora para outra, envolvido no
caso dos desfalques oceorridos cm ai-
gitmas das agencias dos Correios, de-
vido á sua boa fc no exame das fo-
lhas do balanço mensal, «.tic lhe eram
entregues pelos agentes.

DR. ALBERTO DO. REGO LOPES -,
Do Hospital da Misericórdia. VÍr._ uri-
naria*, c_''"rac;5c3 em geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias de
garganta, n-ari. e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina.
Contultorio: rua Sete de Setembro n.k99.

(A j"-..,>
mt > 1-» «1 emm

Bebam só Café Ideal
PRECALÇOS DO srORT

O Floriano tanto "tor-
ceu" que caiu n'ag'ua

Floriano Burlamaqtii, morador nc
Meyer, á rua Americana 11. 30, 6 um
entliusiasta do sport náutico. Assim
sendo, o nosso Floriano desandou lion-
tem, logo cedo, do seu populoso sub-
urbio, rumo feito para o pavilhão de
regatas, na praia de Botafogo.

Lá chegando, tomou posto junlo ao
rarandim e ali ficou a babar-sc de gozo
com os emocionantes detalhes da re-
gati, nada lhe suecedendo de anormal
até á realização do Campeonato.

Nessa altura, o Floriano, que é parti-
dario do Club Vasco da Ganiu, «iu nos
postos da frenie a baleeira Pcrcirti
Passos, a "bicar" co:n a Ayuioré, Ao
Flamengo, c começou a "lorcer" como
um fuso.

Tanto torceu e retorceu, que acabou
por se projectar do varandim abaixo,
num mergulho iuc-perado e Iragico,
Bebeu alguns litros d'agita, perdeu os
sentidos, foi pescado e levado para -*.
Assistência, onde ao voltar,
guntoti:Oiicin ganhou?...

-- O Flamengo...
Raios os parlam !...

torci tanto...

per-

eu qu-

Vestir hom (' uniu dns condições
do smecrsio ! Olil lln.lnnd, alfaia-
taria — Preços módicos — Artl>
cos Iniilpzes.

22 — CRLT.rAYAXA — 22

KM BUENOS AIRES

Um "match" d«> "box"

Buenos Aires. 13 — (A. A.) — O
match de "box" enlre os profisslonaci
Satn Langford e Sam Mac-Vca, para o
Campeonato Mundial, que honteni so
realizou, foi declarado empatado pelo
juiz Wiily Jai.

_<-<B-»n»"«

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO .1 0.~-

Rim dos Andradas 19 e 21, O»
maiores arninzens dostn capital-m » -usa < Vam

AS KSC0I/AS DE ARTIFICIÍS
DO XOUTE

O encarregado _o inspecclonnl-al
chegou ,a Aracaju'

Aracaju', 13 — (A, A.) — Chcgoi
a esta cidade o sr. Paulo de Assttnt-
p.ãn. encarregado de inspeccionar as
Escolas dc Artífices do norte do paiz.

Da visita que fez á «Escola do Arti-
fices, desta capital, teve o sr. Paulo de
A.sumpção saliífatoria impressão, elo-
giando a ordein, a boa orgarÍ7.?.-;"o e 1
marcha p-ríeita, da mesma.
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CARTAZ DO DIA
Theatros

APOLLO — Espectaculo rariado. As
8 3I4.

CARLOS GOMES — "0 diabo .ua*
íro'1* (revista). A'ai 3I4 e o jl4. . ,IPAIíAOE THEATRE — Festival de
IPina dona. A's 8 3I4.

RECREIO — O afliití (comedia). A's
J JU e-o 3I4.

«BROBIi A picareta (revista),.....-BLICA •
ÍA'. 7 il- e o il-.

S. JOSE' — Espectaculo da eompanhla
J.Iolasso. A's 7, 8 3|4* e *io i|_.

5. PlODRO — Espectaculo da companhia
ller-iann. A's 7 3I4 « 9 3l..

* * *
Cinemas
11 im ¦¦¦¦¦¦¦._i.-r.

AViRNIDA — Nas trevas (drama);
Athleta e cavallieiro (comedia); Escapa-

delia ie Billic (comedia).
IDEAL — No turbilhão ia vida (dr.v

ma); Pathé Journal (do natural); uma ar..
Üstica comedia.

IRIS — A serpente (drama); O W0I1-
>ií_rí_j (comedia).

ODEON — A falena (drama).
PATH1'' — A'o turbilhão ia viia

(drama).
. * * Si

Circos
PIF.RRE — Attralicnte cspcct.-icu.o,

reclamos""

¦

Theatros
O cf-pectacuiò de lioje, no Apollo, '._

em homenagem aos autores da revista —
"Stá salvo a pátria".

O progranima de.se festival c o mais
attra.icntc c interessante.

Começará pela primeira representação de
tim;t peça cm um acto, cm verso, de lias*
tos Tigre ".Ciimrca da estrella", que tem
por interpretes os artistas Philomena Ui*
ma c (.''.emente Pinlo. Os artistas Emma
Pola, Uomualdo de Figueiredo c Carlos
Abreu representarão depois o "grand*gui«
ííiiüí" — "Os olhos". Em seguida, lia-
verá um grandioso acto de cabarct, cm
que tomarão parle os artistas: Mirks, *imi-
fadar do lic.Io sexo; Carmen dclt Villa.,
coufíletistã hespatiltola: Loa -Minervin.,
dnetistít*s cômicos italianos; Rosita Uotlri*
pue., cançoíictista mexicana; Brandão, o
j!opu.a-.-ssimo. Edmundo André, cançoiiç-
lista brasileiro; Pliilomenn Lima, Salles lli-
beira, Nat.ialina Serra,' o 'ca rica turista
Ivan, Carmen Osório, lida iStichini, llcr-
tlui Miranda, ltoMãn, Artliur Rodrigues.
Joaquim Prata, Eugênio Noronha e Al-
berto -Miranda, O cspectaculo terminará
com n representação da revista — "S-tá
saíra a pátria".

Cont um programnti. tão __ convidativo
como i™stc, o-* apreciados escriptores thea-.
traes Uastos Tigre, Ucíip. llarros c Carlos
Bittencourt, têm o direito de esperar, no
-Apollo, uma enchente á cunha, em a noi-,
tc de lioje. •

Volta hoje á scena, ,pela companhia'Alexandre Azevedo, a esfusiantè comedia
—" O .tRilin", que ainda ha pouco, no
Trianon, passou o centenário.

Do fina "verve", com situaçõrs dc um
cômico irresistível, a peça certamente vae
•f.i/er. cm «ua "repri.c", no Recreio, o
mesmo retumbante suecesso que obteve no
outro theatro.

O papel ile GiHierta, será, pe!.-! primei-
ra ve/., -representado pclà applaudida actriz'
Cremilda dc Oliveira,

* 
Em unici. representação, #:sobe hoje a

.cena, no Republica, a revista dc cos tu-',
mes paulistas — "A 'picareta", que cau-
«ou grande escândalo em S. Paulo, clic-
gandn a ser probíbída de representar pela
l.olieia. tal como suecedera, no Uio, com"A agiiia negra". Essa revista apenas na
noite de hoje será representada, despe-
di ti do-se amanhã a companhia, com a re-
vista — "Agulha cm palheiro", que tan-
to agrmln 'sempre conseguiu no Kio. As
eeseõcs são ás ; 3J_| e 9 i ]__..

A companhia que trabalha no S. Pedro,
e da qual pc destacam os tres grandes
artistas Iíu.k Liug Toy, prof. IIerman e
í.a Kolicttc, que constituem um ¦ trio dia-
boüco anmmcia já os seus últimos espe-
etacúlos,

Quem ainda não teve o hom posto dc
ir pas.ar liora e meia, 110 S. Pedro, apro-
volte, porque empregará muito bem o seu
tempo.

Todas as noites o progranima <é alterado
rom magníficos numeros e grandes _ur-í
jpreaas para o p.-blico.

V.' iucontestavclmente um cspeotaculo de
primeira ordem, o quo ci empresa Pas-
choãl Segreto proporciona aos freqüenta-
flores do S.t José, eom a companhia Mo*
_a-3so, que dia a dia conquista maior nu-
mero de admiradores, pela arte impeccavel
cotn que representa, no.adnnicntc G. jMo-
lasso (C Ana Kremser, artistas dc raro
merecimento, quer como mímicos, fluercomo CMiniios bailarinos que são,

Todas as noites os dois 'apresentam uo*
vos bailados, cada qual mais interes. ante,
e de effcitos surprchendentes.

Já lioje temos outra primeira — "A
-Mimada de Paris", comedia mímica, em
uni neto. orifrinal dc (I. Molasso, musica,
do maestro Davc Vinning.

A ordem do cspectaculo é a seguinte;
in sessão, "Uma noite em Tabarin'"; sa
i-cs..ão, "Mimada ttc Paria"; 3a EC_são,"Uma noite cm Tabarin"."Em todas as sessões, tomam parte di-
vcm_ attraeçõcs. *"O diabo a qu-atro", n engraçada e ap-
paratosa revista ora em scena no Carlos
Comes, -sen. lioje accrcscída dc um qua-dro novo, com u titulo —- "O casamento
do Colla-Tudo", que obteve grande exíto'
cm Portugal.

;;: ü: í.í
Cinemas

A direcção do decante Odeon offerece
lioje aos seus innumeros "habitues'' um
espectaculo dc fín.i arte. Ali ugappareccráa festeiada "estrella" da iincmatograplila
H.yda íllorelli, tãn querida du nosso pu*blico. A laureada actriz sc exhüiirá como
protagonista pio arrebatador romanee de
illcnry llataillc — "A falena", na qual tem
ella uma verdadeira creação, tal o desem-
Pinho (pie lhe dá ^ notável artista, queempresta ás scenas do emocionantissimo dra-
fita todos os recursos de sua arte sobe-
raua i

Xo "p-cran" dn luxuoso r.illií, si'.rf*c hoje,
mais unia vez, uma actriz dc inconteste re*¦íicino na '*p\rl,i pio silencio". Ii' cllpi n
consagrada Pranccsca ilpirtini. que lioje so
fará applaudir em um novo trabalho, reve-
Ipulor il. sen malcavel talento c de seus
r.-iroj. nredicadas nrtisticos. "No turbilhão
da vida" on "I.aeriuire rerum" — é o ti-
ttilo do admirável drama etn que c'l;i se nosapresenra como >protagontsta. São oito actos
il; pungentes scenas de amor, luixão, oil-o
e vingança, durante os qupies a c-traordi-
íaria '*estrella" italiana vibra, ama c cliora.

V,' dos mais urandíosoa c surprchcndcntcan novo programma nue hoje começa a e*.lit-bir a empresa 11nrl_t, no seu confortarei
cinema Avenida. D publico que boje forali assistir a uma das scs.sp-.es sò poderálicmdizer a feliz, inspiração da gerencia ilu
Avenida. O soberbo programnia está as:im
constituído 1 "N*as trevas", .pungente dramaem Ires actos, durante os quaes se dc_\_*i-rola o amor de um cego, cujo lar appa*rentemente felíü nüo pas«a de uma terri-vel il usão; " \ibleia e cavalheiro" fina c
Interessante comedia cm dois aclo.= ; "Ksca-
padella dj Illllic", comedia do um «micoirresistível*

*
Ustãn lioie dc parabéns os freqüentadores

do popular cinema Ideal. Ali terfio ellesenscio dc apreciar mais um surprclicndente
trabalho de Franccsca Bertini, que cs f.isci-
nará nos transes de arte pura. c genuína,contidos no magistral drama social — "I,a-
ftriin.L' rerum" ou "N*o turbilhão da vida",
inexcedive' trabalho da Ccezar Films, emoito vigorosos actos. llertini tem nesse vio-lento drama uma brilhante creação, cio-
quente attcstadò tios excepeíomcs recursos
.-místicos da consunitnada actriz. Seguir.sc-Ao a esso sumptuoso füm o ultimo nu-
mero do MI\ithç Journal", com as ultimasnovidades muntHi.es, c, como extra, na "ma-
tinée" uma artística comedia.

S:
% O Tri.-., o querido cinema da empresa'Cruz Junior, muda hoje, como de costume,o seu programma. 15 f.il-o de modo a pro.Oprcionar aos nue procuram de prcfereti-cia ns seus .salões um cspectaculo cniinen-temente sensacional. Constpi clle do seguiu-t? : **_A serpente", tuna maravilha cinemato-

Rrapliíca, em scís estupendos actos, posadosnela distineta . c repurada artista ThedaBara que fará o mil^ico vibrar da mais
imensa emoção ; "O violinista*, delicado
film artístico da Universal, e:n tres scin.
tillantc. actos,

* í! #
Circos

Or.n-'lc funeção, hoje, com a estría do
nrtista Antônio Zootte o xí suai!, tres co-
trás africanas.

11 jockey Alexandre Guord, saltará, pela
pr.imcira vez no Uio de janeiro, com uma
cesta nos pds*, á maneira de nnchisca
Very.

MUSICA 
*

FESTIVAL SEGUIH
sEsteve encantador o pequeno festival quea conhecida professora de canto mme. Sc-

gani ofíereceu ante-hontem ás suas ai um-nos, por motivo do sau anniversario naía-liei o.
_ Antes do chá, feí-.e um pouco de enu-

¦íoi, sppndo executado o 5e_r_in'.p: ptu.
gramma:

Segundo estudo de 'Schnraann. piano, por¦Manoel Braga; GazouVh-ma-.ts du Prir.- ¦
tentps, dc One?: piano, por Miss Cnop.cr; j.lü bois, tv maíín, de Tcan Coquard, canto '

I i>eia senhorita G_auu Noeller; Ariitu, de

P4ul Vidal, canto, nor -irne. Seguin: Ob-
si nation, de 1'ontenailte¦, canto. 4)el» íenho-
ri a üa_miare; Polouaist, de Choj>in, piano,
pila senhorita Magda Pinho; Come Ana
to you, canto por miss Coopeer; Si mes
vdrs avaient des ailes, de Reynaldo Hand,
canto, pela senhorita Margarida Magalhães;
Pfloiiaise, de Chopin, .ano, por mim
Cpopeer; Maiame Butterfly, canto, porm*nc. >Seguin; Obstiuation, de Tontenaillei,
canto pel;. .enlior.ta Campos; VInvitation
ai voyagc, ¦ De 'Dupac, canto, pela senhorita
Ehiraa Noeller; Ie faime, de iMassenet,
cinto, por -mine. Sejfuinj IVcrtlitr, de Mas-
xínel, ária dae lagrimam canto, por mme.
Ajehilles (Pederneiras; Si ;ln le veur, de
Kioeclin, canto, por mme. Seguiu; Plaisir
rf.anioni. de Martini, canto, pela senhorita
Ah-a Pederneiras; Hcrodiaie, de Massenet,
aiia do propheta, canto, por mme, Seguin.

"No fim -do -programma, o • grande anestre
professor Arthur Nópoleão accedeu eni
executar o seu segundo estudo, ttm nocturno
di Chopin e a Rhapsoiia, dc lista, «endo
applaudidissimo. I

TRIO BARROSO-MILANO-
GO*MES

A musica dc camera, que exige uma oul.
türa especial c solida, ainda não entrou
bem nos nossos hábitos. Comtudo, ha sé-
rias esperanças que venha a conseguir»
com um pouco de tenacidade e propaganda,desbancar o maxixe nacional e os roo time
yankees!

Consolemos ao menos essa perspectiva.Hontem, no "Jornal do Commercio", o
tíio Warroso-Milano-Gomes fez a sua ren-
Uêe annual auspiciosamente, com um pro-'
gramma na verdade maravilhoso, consa.
grado ao mestre entre os mestres da mu*
sica de cámera, Henrique Oswald.

_A escolha não podia ter sido mais acer-
táda para inaugurar uma temporada de
arte. 1. _o publico logo o fez notar.

.Oswald, na sua modéstia excessiva, alheio
á época cm que vivemos, deshabituado dos
pfoecsrfos strugglc -moderno, deixou-se :fic_ir
ei tre nós, numa pasmosa c íatalista cal-
níaría, quando o seu nome aureolado, *de-
via ter transposto, ha muito, o oceano,
como o dc uma legitima celebridade, ac- |
clamado com delírio nos mais brilhantes |centros musicaes.

A finura do seu espirito, a inspiração I
sempre nobre c original, a grande sciencia
do ¦niétier, são qualidades que o tornam
nin artista de eleição, fidalgo entre os fi-
dalgos,

• Ainda neste concerto tivemos miais uma
vez oceasião de verificar es3es dotes pe-
ciiliares do seu gênio musical, tanto na
Sonata, op. 36, para piano _; violino, como
no Tempê dc Sonata, o». 44, para piano
e violoncello, no magnífico Trio, op. -45,
paro p any, violino e violoncello, e .ias tres
píças 'para canto: Minha Ustrclla, Aos Sinos
c\Canttga BoJtcmia; i.to é, eni todo o pro-
gtamma, porque Oswald não soffrc descai-
dns, não ] banalisa o talento cm coisas de
somenos im portancia.l'or isso, ouvir Oswald í ter a certeza de
apreciar sempre as maiores bcllezas musi-
c^es,

IDa intcrpretaijão que tiveram essas peças,
por parte dos exectltanteSj ?ó podemos direr
bem; c dessa mesma opinião foi o nume-
roso e eiilliusiasta auditório que aa applau-
díu com .calor e sinceridade.

Cantiga Bohcnua, foi hisada, assim como
outros números do progranima,IO maestro Oswald recebeu uma verda-
dtíra ovação ao terminar o .concerto.

Ijn sutn.ua, "podemos assifinalar que o
tr'o ._tarn.so-MHaii04-C.omes teve estréa ma-
gnifica, cheia de coisas promissoras pata
ns subsequentes audições.-rJ.

Varias •

PATHE
Vasta Platéa — Camarotes e Galerias

O GRANDE CINEMA CH1C
HOJE «5»

|| SESSiESUULITESEbüNPA FEIRA DA MODA
O Grande ídolo da tHaléa Carioca:

*-***——m————*—————a——mm—-—_-—_______________
Hoje deveis apreciar a ultima creação tia famosa

Deusa da arte do silencia, nos oito
maravilhosos actos do arama

-~m_-___n__-__-N___ra_____M-_-OT____ra--____a____^^

(LAGRIMA RERUM)

Rcin.i Rrande .nnpmnç.o peia 
'festa <le dei.

prdiiki do imaeStro "Luz 
Junior, a realizar-

s* amanlia, 110 Apollo, O programma é
tentador -c convidativo. Os artistas I.ctV-
pultlo l"ro_s, r.ucili.i Pcrcs. Alilla de Mo-
raes e A. Mendes farão a peça de gran-
glittínol Beijo nas trevas.'Pelos artistas da companhia do Polytliea-
_l,i Palm. ra Torres e rCrico llr.-iga e Julia 1
dc Assurapçíio, será representada a come- I
dia em um acto — Nodoa da amora, I'O que, porém, mais vac despertar n c.irio- '
sidadedo publico são os brindes, que Serão ¦
fornecido- aos .especíadorea, offcrta de va- r'
rias cpisas comraerciaes. Haverá tmiibcm um '
bom intermedia, no qual tomarão ppiripp ar. '
listas de vários tlieatros. O maestro Luz
Junior, que conta "muitas sympathias na
píatéa carioca, • receberá anianliã carinhosa
manífestutão dc apreço.

^ Xa edição de 12 do corrente, publi-cámos uma nota acerca do Tcapparocituento
dos artistas da fracassada tentativa do
Tlieatro Pequeno. Segundo a nossa nota,
Verdadeira aliás, n troupe, com pequenasmodificações, resurgirá no Paláce Thèatrei
Í5. 'Sabemos mais que não continuarão npp
dompanhia as actrizes Una Kulvia e Tina
Vaile. ;\ nclr- _ Ktclvina pSerra foi. .fie-
ativamente, convidada e mostrou ardentes
desejos dc acccdcr. Por 'motivos indepen-
dentes da (-sua vontade a estimada artista
Hão entrará, entretanto, para o elenco da
Companhia de Comédias, que é o novo ti-
tulo -íidoptado pelos ex-artistas do TheatroPequeno. Xa -reorganização, .como noticia*
mos. entrarão os artista1* Lole líolini, Ma-
ria Amélia c Fernanda Figueiredo*

O Theatro Pequeno fica com o titulo, e.
por agora, sem artistas, c os artistas, fun-taram-se c vão estrear «a Companhia dc
Comédias.•Kstâ eerto...

•<?? Continua a despertar gTande interesse,
a iniciativa do Theatro Novo, que, dentro
om breve, terá execução. Os ;ensaios da
tfoitpc do Theatro Novo terão inc:o ainda
este -mez, estando já escriptas as cinco pri-meiras peças a serem representadas. O
repertório do novo tlu-vitro rompòr-se-á dtí
vattHcvittos .musicados, comédias, .arcas c
Charaes, de diversos auetores nacionaes
escriptas especialmente para essa tentativa.
O elenco do Theatro Novo & composto dc
pequeno numero de artistas, cujos nomes
divulRaromos, logo que esteja completa a
tro 11 fie.¦^> Faz beneficio no dia 18 do corrente
no Apollo, n actri_ Mercedes Villa, que foi
durante todo o lcm<i>o dc seu funeciona-
mento "estrella" da companhia do extineto
theatro ..in llranco.

O proRramma da festa dc Mercedes Villa.
está sendo cuidadosamente organizado e
promett.1 ficar Hndissimo.

•t^ Devia ter estreado hontom. no tltea-
tro João Caetano, de 'Nictheroy, uma
contpanlro nacional, da nual fazem parte
Olympio Nogueira, Bratidio, o t popularissi-
mo, IMuardo Pereira. João Gilás, além dc
ouiros artistas.

O npparecimento da novat,.rí»pc devia
3- dar com a peça do Olytnpío Nogueira —
limôr travesso.

•*-_"* Telcgrannna da Agencia Americana:
.iPorto Àlcjire, 13. — Continua a obter
sucoesso no theatro "Petit Cúsino", «. com-
panhia Christiano de Souza.

1— i.ii_i-» qr^^Mw**111

deste club e oi" do Batalhão Naval,
o captafn solicita o comparecimento
dos seguintes jogadores, c respectivas
reservas.

Sarandy
Maranhão — Heraldo

C. Durão — Georges — Domingo»
.-Orlando — Estevc3 — Pina — Mon-

teiro — 'Custodio
_lcscn*_s — O. Lobo, Roberto, Haas-

locher e Murin.lli.
* « *

O FOOTBAMi EVTBRBSTADUtA-.
Os acadêmicos paulistas o cariocas

empatam por 3 "goals"
Reslizou.se a 11. rm S. Paulo, o «n.cont» de foot_all entre estudante» cariocas

e Bauhstas, promovido pelo Centro Onze dcAgosto.
D ti.»! paulista era este:

Afçenor
Carlito — Fcfevre

Moraes — Maurício Pestana
V. EgyiUo — Zonzo — Fritz — Dcmosthe-
,„,__-, nes — OscarAdindo — J. Carlos — Salema — Hapti_-

ta — Oscar.
Villaça — Fàliio —'liais

Osny — PiniJaro•Camza
A prova terminou coin um bello empate

por a tflal'.
Os cariocas fizeram uma fulgurante clie.

SPaíia. pois cIicRarani a ter .1 noals a o. Oi
nossos 3 (joals foram marcados todos porHa.tista, quo íifníron em loijar de Aloy-
sio.

O ¦ sr. Rtxbens Salles foi um optimo juiz.!si* « «
O A.v*._VF,_*SA-.ro do B0TAF0-

GO FOOXBALL OI.UB
Completou antc-bonteni 12 nnnos dc sus

existência de glorias o Botafogo Fooiball
CUib um dos mais queridos c poderososclúbs do Rio de Janeiro. Pertence mos.no:
ao núcleo celebre dos "todo poderosos",idealisado pelo representante do S. C. Bra-
sil na Metropolitana.

O Botafogo, que Ieva_toii, em loro, o
campeonato de foótball *Jo Hio de Janeiro,é. uma sociedade (jue faz honra ao sport na.
eional, do qual c elemento imprescindível.

A sua directoria as tá assim composta :
Presidente, Joaquim de Souza Ribeiro; i°i

vice-presidente, dr. tuiz Koclia; 2o vice-
nresidente. dr.^ I*'lavio Ramos; Io secretario,
dr. Augusto Fontenelle; 20 secretario, dr.:
Sylverio Barbosa; i° thesoureiro Oscar
Torres; 2" thesoureiro, Antônio Pinto lri-
lho.

Commissão de sports: Osny Wcrner, T.uiz
Menezes, dr. Álvaro Werneck, Oscar Por-
tcila e Francisco Coelho.

Innumeros foram os cumorínientos rece-
hidos ante-liontem pela directoria a cuja
testa se acha o esforçado presidente da Li-
ga Metropolitana.

PEDRO TI F. O. versus PAULA
FREITAS J\ C.

Realiza-se hoje, scpunda-felra, no cam-
T>o do America, âs 3 1.2 horas, o tão
linipurtante "inatch", -entre as_ "equipes"
dos coIIcríos cujos nomes encimam estos
linlias.

PELOTA
FRONTÃO NICTHEROY

-Resultado da funeção realizada hontem :
0. Vencedores Dup. Rateios
1. Chiquito-Goenaga .... «4$6oo
2° NíloiVergará 26 i_:$8oo
31 Vergard-ITermencRildo . _7$Goo
4' Nilo-Iíerm 5. i3$.ioo
S* Nilo-Goni. . .-. ... 25 3S$400

Chiquito-Zolozabal ."..•-¦_¦ 6* Vergara-Casemírb .... ia 32$ooo
7* Casimiro.Zolosàbal ... 15 24$ono
S* Jícrm.-Casiniiro ..... 26 ig$6oo
91 Zolotabal*Vergara . . 34 2_.$6oo

io* CasimIro*Vergara .... 34 16J900
ii» Zòlò-Sibãl-Gi. i4 7ri$.]oo
12* Goní-Zolozàba ..... 36 27IS200
13a Zoíozabat-Vergam ... 56 13S200
14" Zòlozabal*Vergara ... 45 i6$..oo
15a VcrRara-Casinüro .... 45 24$ooo
16a V-crgara-Zolozabal .... 23 135300
,,> Vcrgara-Caslmlro 15 9S600

l.ntradas premiadas durante o dia, 2t.
Ilelu; durante a noite, 20, Samuel..

DE TODOS DS RAYONS
Granfles saldos a preço»

sem proec-ente.
Ofaiulo exposição 110

Io nnílnr.

GUSA NASCIMENTO
Wnu do Ouvidor 1G7

Telcpli. 1000, Xorte.

TRATAMENTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FIGADO. URINAS

E INTESTINOS COM O

TRINOZ
nis

EBKESTO SOUZA

Podo se asseverar .SER O MAIS fERFEITO TLiAIULIIO
t DE BERTINI

% A grande artista da cmoçíXo, da alia come-dia, do drama intenso, da emotividade um iodasas suas laces NÃO AlfAKDOiVA A SGiSN-A du-rante todo o correr da peça.lie* tini, come sempre^seduz, attrae, fascina,
concénlra toda attenção na stu. pessoa ei.car-iiniifio, vivendo, vibrando e fazendo vibrar todasas almas com os sentimento-*, do personafren».Seducção... Amor... Ódio.. Repulsa... Con-solo... Paixão o... o grande conse ho:

lí^S"* A SEGUIR: leda Gyss, Diana liarenneVWW- e mario Bonard

_Wà...E'OPffiDAO!

•«•
mmTJVmimm.iim\in>irÊ—x\LJMv—M:ui.i——is^^ >. r'r'\vi-^——frnrr'.-"—!rim

Extrncto fluido das tres no*
7.es : Noz de Kola, Noz Vomica
o Noz Moscada, contendo ainda
n MBLISSA. o ANIZ e o GER-
VA0—DVSPEPSIA, ANEMIA,
DEBILIDADE NERVOSA. Más
dieestões, máo hálito, peso do
estomaeo. dores do cabeça,

o falta de nppetltc.
OItAXA l)Q..C'.-l"deMarco. 14
,_.„.__- .ma >mibim>- 0-ct.i
Ainda e sempre os auto-

moveis
UM MENOR ATROPELADO NA RUA

GUSTAV/1 SAMPAIO
Na oceasião cm o.u. passava cm

vertiginosa carreira prpla .nia Guí-'avo
Sampaio, qtinsi prn„iino ,m Leme, O
automóvel n. qjo. atropelou o menor
Juvenal, dc 8 annos de edade.

Espsa pobre creança recebeu diversas
escoriai; ?es pelo corpo e soffreu gran--de abalo com o choque.

A Assistência prestou-lhe soecorros.
O motorista causador do desastre,

que sc chama Ernesto Vieira, é brasi-
loiro e tem ._ annos, foi preso em
flagrante c conduzido para a delegaci»
do 30" districto, que o autuou.

FLUMINENSE-HOTEL
Reformado sob nova direcção

.: Aposentos para 200 pessoas •*•
O oíit* mais convém aos passaeoi-

ros do interior. — Preco?.*
Ouartos coni pensão 7$ e SSOOO

diários. Ouartos «em pensão-J.SOOO c SSOOO diários.
Praça da Republica 207—".io de
Janeiro. Bul frente ao Campo do
SautVtnna o ao Lado dn E. F. O.

TURF •
A GORRÍOA DE HONTEM

In.erview levanta o
Grande Premio Major

SucHow
A reunião de lroiüem, 110 Jockey-Club, correu com plena animação e rc-

guiar concorrência. A principal .prova
do dia, o Grande Premio -Major Su-
ckow, foi. ganho facilmente ppor Inter-
view, dirigiilo por Enrique Rodriguez;
secundou-o Enérgica.

Os demais parcos tiveram como ven-
pedores: Mediiz- (Indalccio); Hj-géa
(.1. Escobar) ; Image e I.ord Canning
(1*. Barroso); Ha,lpin (Marcellino)';
Mont ISlanc (D. Ferreira), e Velhinha
(Zabala).

O movimento total das aipaSas orçou
por _o:o.1'?oog.

Passamos aos por.menores da corrida:
i" parco — CONSOLAÇÃO — 1.600

ntetros — Premio: tttooS e 2C0S000.
IMH.DUZA, f. c. 4 an*

no9, Argentina, .por Fui-
men e Mc-.loza, do sr.
1'obias Machado, Indale-
cio, 52 hilos n"

Trunfo, li. (Rocha, ."-*  ."
Miss Linda, L. Souza. 5*  j°
Monte Christo, J. Escobar, 50., .. 4°
David, A. Vaz. ;.  50
Majeslic, R. Oliveira, 52 , 6"
Maeiste, Afrgèo Souza, 52  70
Barcoloaa, J. Garção, 5.  s°

Ganho por meio corpo; terceiro a
vários corpos.

Rateios: Mcduza, :,S$..oo; dupla (ti)
-Oí>í_.00.'1'empo, io.t" 1,5,

Movimento de apostas: 4 t3?.|.*ooo,

." çiareo — EXPERIÊNCIA — 1.430
metros — Prêmios: 1:300$ e soo$ooo.IIIYGEIA, f. a. ,. annos,

S. Paulo, por Zimpanet e
Remise, do ^ sr. A. Fon-
tcncllo. J. Escobar, 45... i"

Santa Rosa, lv Rodriguez, 50.... _'
CaStilla, Michaels, 30  3°
Espanador, 'F. Barroso, 53  4°
Fábula, Zabala, 50 , .. .. 50
Falta, Le .Mener, 5.1  6o
Pooh Pooh, Marcellino, 50  jr°
Guaguá, H. Rocha, 30  S°

Gapiho por meio corpo; terceiro a
dois corpos.

Rateiost Ilytj.a. _o$soo. dupla (14),
lOiSQOO.

Tempo, _6" 4I.3.
Movimento do parco: 7:3_..$ooo.

3° pareô — E. F. QEXTRAL DO
BRASIL — 1.430 metros — Promios:
1 .'500$ C ,100$000.

IMAGE, f. cas. 4 annos
Argentina, .por -Npagno e
Suzanne, do sr. F. Se-
rarrtes. iF, T-arroso, 53... 1°

Pistachio, P. Zabala. 30 3*
Romilda, D. Ferreira, 33 30
Sicilia, J. Coutinho. 30 4°
Laply Pericies, E. Rodricuez, 50.. _."
Fausto, D. Vaz, 30 ii0
Boulangcr, A. Fernandez, 33.. ., 7°
Histórico, J. Biar, 50 8o

Ganho por um corpo; terceiro um
pesco p-o.

Rateios: Image, ij;$ooo; dupla (13),
2S?-00.

Tempo, 95" 4lá-
Movimento de apos'as: n:2i5$ooo.

4° parco — Prado Fluminense —
1.609 metros — Premios: 1:300$ e
30o?ooo.

MONT BLANC, m-, c,
4 annos, Inglaterra, porGalloping Lad e Nelly
Woolí, do dr. Tobias Ma-
chado, D. Ferreira, 53 k. IoStromholi, J. Coutinho, 50 k. . . 2°

Dionéa, Zabala, 50 k. . , , . , , 3*Margot, H. Jacklin, 47  .'Helios, Le Mener, 51 5»
Ganho por meio corpo; terceiro a

vários coiqios.
Rateios: Mont Blane, 41*100; dupla

(14) 2I$900.
Tempo: 103" 2.5.
Movimento de apostas: I4ti2o$ooo.

5» parro — 16 dc Maio — 1.609 me-
tros — Prêmios: 1:300$ e ,.oo$ooo.

LORD CANNING, m„
c-, 5 annos, Argentina, por
Simonside e La Veine, do
sr. A. Fontenelle, F. Bar-
roso, 33  1»

Mont Rose, D, Ferreira, 53 k. . . 20
Marvellous, E. Rodriguez,'53 k. . 3°
Yvonette, D. Suarez, 53  _°Ganho por pescoço; terceiro a dois
corpos.

Rateios: Lord Canning, 53*000; dupla
(.34) 39$5oo.

Tempo: 103".
Movimento dc apostas: !õ:6i6?ooo.

*
6" parco — S. Francisco Xavier —

1.609 metros — Premios: 1:600$ c
320$000.

IIATPIN, m„ tord., 3
annos, Inglaterra, por Sen-
seless e Amazon, do dr. A.
Novis, Marcellino, 51 k. , 1"

Vandcrbilt, A. Fernandez, 53 lt, . 2°
Adam, P, Zabala, 53 3*

Não correu Pegaso.
Rateios: Hatpiti, 3o$Soo; dupla (13)22$Soo.
Tempo: 104" 2]$.
Movimento dc apostas: 13:9835000.

*
7o pareô — Grande Premio Maior

Suckow — 1.900 metros — Premios:
5 :oco$ e i:oouSooo.

IN.ERVIEW, m., ai., 4
annos. S. Paulo, por Tanus
e Khaky, do coronel J. Al-
meida, E. Rodriguez, 55 k. t*

Enérgica D. Ferreira, 55 k. ... 2°
Patr 'no F. Barroso, 34  30
Mvsterioso, L. Araya," 32 k. . . . 4*
Houli, II. Jacklin. 51  3»

Não correram Hurrah, Triumpho, Es-
copeta e Samaritano.

Rateios: Intcrvicw, i;$30o; dupla
(23* 2S$300.

Tempo; 125" 2.5.
.Mo» intento de apoíias: 10:2.15*000.

8o pareô — Animação — 1.609 ms-
tros — Prêmios: 1:500$ c 300$ooo.

VELHINHA, .„ tord.. 4
annos. Inglaterra, por Ún-
cie Maq e Grey Hair, do
sr. J. Pereira, Zabala, 52 k, i*

Mistella, Le Mener, 52  2"
Ií. Pachá, .1. Couuni'0, 52 k. ... 3*
Colombina, D. Suarez, 52 k. . . . 4*
Paraná, Marcellino. 52 5»
Alliado, A. Fernandez, 32 Ic. . . 6"

Rateios: Velhinha, 3ó$5oo'; dupla
(35) 26,.$6oo.

Tempo: 103" 115.
Movimento de apostas-. I4:tp*i6$ooo.* * .*

FOÓTBALL
FT,lrMTNF;VS_ FO.OTB.__Ii CI.Tn?

Para o training que se realiza hoje,
ás 4 horas da tarde, entre o 30 team

IGLEZAS
As legitimas c.-iscmiras só na

CASA LONDON
Unico deposito no líio. Ternos

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

Aviamentos do 1* nnnllclado.
Cuidado com os imitadores. A
nossa casa é

nUA UÍÍUGÜAYANA. 136
fridi tvi m» m%9 nr_n~ 1

Sociaes
DATAS INTIMAS

Completa hoje maia um anniversario na*
talicio d. Maria da Gloria Nascimento, viu-va <lo coronel Nelson do Nascimento. Con.
tando a nm.ive.ear.antc, no seio da nossa
sociedade, ns melhores relações, receberá,
por esse motivo, innumeros cumprimentos.

A noite, mme. Nascimento offerecerá
cm sua residência, uma chaveiia dc chá ás
pessoas de sua amisade.

Fazem nnnos hoje :
A sra. d. Anna Ayrosa <.e Oliveira Man-

cebo, viuva do contra-almirante Manoel
Marques Manccbo ;a sra. d. T;eonor da Silva TSalccí-ros, esposa do sr. Arnaldo Diilimo .liai-•ceiros, fitnceionario publico no listado doUio ; Francisco Pisco. imc!li.;entc e estúdio-so, filho do coronel Joaquim fróes Vieira
Pisco ;Faz annos hoje a senhorita Rosa deFigueiredo, alumna da Faculdade dc Mc.
dicina c filha do sr. Antônio dc -igucire-
dpi, capitalista dc nossa praça.A's ro horas da noite, no palacete dcsua residência, será offcrccida ás pessoasde suas reações um lauto banquete.o tenente-coronel Augusto Alves Bit.tencourt;

Completou hon.cm mais um anníver-
sario natalicio a sra. d. Catharina Pau-
lina Paulmann, esposa do funecionario apo.
sentado da fc*. 1. C. do 'Brasil, Henrique
Francisco Brochaplo Paulmann.

üs * -1*

0LUI1S E FESÍAS
curo svrio BRASI1.KIR0 — o ciu-Syrio Brasileiro, eom sédc á praça da 'Repu-

blica _ n. 6j, fará no dia 26 do corrente n
sua inauguração solenne, amparada por to.des os elementos ile que dispõe como so-cicdatl» constituída,

Haverá uma sessão masna. conferências,
d.insas e outros diversões, quo certamente
imiitp) concorrerão para o seu cngranile-i-mento.

.\ directoria espera que todos os interes.
sados compareçam, juntamente coni as suasfamilias.

* *
-0MMT.M0_A0(5ES

Passa hoje n data do quarto annlver-sano da morte do dr. Jacintho Paes de
Mendonça Dias, filho do sr. Carlos Dias.

Na matriz da Candelária, será ás 9 1I2nonas, celebrada uma missa cm suEfrapode sua alma.
Após a cerimonia, os seus paes irãoao cemitério de S. João llaptista da La-

íroa, depositar flores sobre o jazigo doseu ulho.
*!¦ #

COXFEREXOIAS
O ESPIRITISMO CHRISTA0 E ALOUCURA — é o Mi ema escolhido paraa conferência que o Centro Espirita "Re-

c.emji.ar" fará, quinta-feira, 17 do corren-
te, as 8 lioras da noite, na As-sociação dosEmpregados no Commercio.*

coronel Rego liarros fará hoje, ás« ila horas da noite, no Club Militar, umaconferência, sob o seguinte thcnvfi — A de-
fesa tiactonat,

tf!
. O dr. Renato Vianna, nosso collejra deimprensa, transferiu para o próximo dia a_
do corrente a conferência qu. devia reoli-zar amanha, no salão nobre do Jornal doC ommercio, sobre o — "Amor e casa.mento".

-Ií % -íí
ASSOCIAÇÕES

A Rc.i! Asçociação Beneiiccnte Condesdc Mattosinlios c S. Cosme do Valle, rea-liza n-m-.íi-, um, brilliante (estivai paracommcmorar o 31" anuiversirio dá suafundação, que será precedido de missa 60-lenne, cm louvor do seu padroeiro, queserá realizada ás n horas, uo altar ere-cto uo salão social. A c-.se acto rcüçio-so seguir-se-- a sessão festiva, para a
posse da nova administração, entrega dcmedalhas de ouro c diplomas hononíicosn diversos consocios c distribuição de ele-vn-tlo numero de donativos a orphãos insti-tuldos rela lei social e offcrtados por so-cios beneméritos da grande instituição
q-ic ba muitos arpuns fc ,-,(-;].. So_, a com_
potente pre-s-dencipp <!o com. .Manoel Thia-
go Tcrrcira dc Rezo-vlc.*s

Realiza-se hoje, Ss 4 >|_ da tarde, umasessão da Sociedade Brasileira de Scien-cias. aura de se proceder á eleição daairectona definitiva, bem como dos dire-etores de secções de matl-.cmatiea, pbysi-ca e.cliimica c biologia.
Está reunia, terá togar no salão nobreda Escola Po.ythechnica,

* * *
VIAJANTES

De Pernambuco, onde ss achava, chegouhontem a esta cidade o conhecido jornalis*ta í*yrr.pliro:iio Magalhães, cujo nome éjustamente acatado na* rodas intellcctnaesfio paiz, como um exempla ile activi,!.*..-honesta, posta sempre a serviço das boascaiips. com pertinácia c brilho.
Ivemos hontem mesmo o prazer de abra*,al-o, na visita que fez a csü redacção.•

Ch-gou _ont«m de S. Paulo o sr. Are.010 de p_o-.iz.i, director technico da So-cietlade Ilygienical daquelle estado.U sr. AreJio de 'Soura vsiu em compa-

Ahia de sua esposa e acha-se 'hospedado ss
Hotel Avenida,

*
No Hotel Globo, I10spcdaram.se hontem:
íldefonso M. de Barros, dr. José An.tonto Flores, Carlos de Carvalho, Uarci.lio do .Nascimento, -C. D. Dutra, 'Eipidio

Augusto de Oliveira, I,ucio Gonçalvot, J.Castro, Mario tafayette, Raul Moreira,
Ernani Cabral, José Kranchini, Remo Fran.diini e José M. Fima

41A iordo do patruete "Itatiba" partiu,acompanhado de sua familia, para Bahia,onde, cm commissão, -vae exercer oi ele-,vadas funeções de administrador dos Cor.reios, o eoronel Augusto Arnizau de
Mattos, i° official da Uirectoria Geral dosCorreio».

*
IIospedarara.se hontem no .Fluminense-

Ilotel:
Victor Facciolla J-unlor, Valentim Pi."nheiro, J. M. pSalarar, coronel Juliano Mo-

reira, Franciaco de ÕliVelri Campos, A.
Fernandes, Antônio de Abneid», Alberto
Carneiro, Manoel Monteiro. Eduardo JoséFerbabos, Manoel Mparcondes de Oliveira,
Antônio Joaipiim Ferreira, Peryeles Palma
e Ü'edro Augusto de Vasconcellos,

_. •__; g:
BET/TGIDSAS

\*i:X«KRAV_I, IRM.-VXn.__E DO DI.
VIXO 'KSPIRITO SA-XTO DA J.APA DO
DESTERRO — Conforme -noticiámos, rea.
lizou.se hontem a posse da nova adminis.
tração da Venerave. c Arch.episcopal Ir-
mandado do Divino Espirito Santo da Lapa
do Destetto, Com uma concorrência t «xtra-:
ordinária de familias c irmãos, r*vestiu-4e c
a ccrcmoáia de desusada imponência.

Já tivemos oceasião de relatar 3. nonii.
nata da administração que lioje enceta os
seu* trabalhos.

*
N. pS. DA PIEDADE — Amanhã, em

Corpleiro de Cantagallo, celebra-se a festa
de '.V. S, da Piedade, pregando no '-Svan.
«telho c ao TeDcum monsenhor Hvuripedes
Pedrinha.

* m *
PALIrECl-IEXTOS

Follcceu A rua Ypiranga n. 96 dona
Cítrolma liaria dc Freitas, tendo .sido se-
pultada hontem 110 cemitério de S. JoãoBâptista.

A fallccida cra fa.endeira cm Batatal,l;âtado do Kio.

Falleceu a 8 do corrente ua cidade àtAlvinopolis, o joven Irineu de Míllo Mo-raes, d.lccto filho de Antar Gomes Pereira
de Moraes, guarda-livros di Companhia

Q?abril (Xtascarcnhas.
__.... «sDeu-se hontem, cm Nictlieroy, o falleci-

mento da sra. d. Anna Carvalhnís Pi-nheiro, solteira, de 04 annos dc idade.
A extineta cra irmã do capitão JoséCarvalhaes iPinhelro.
O seu enterro eftectuarse-á boje llò ce-

miterio de S. Gonçalo. da capital flitmi.
oensc,

Falleceu hontem, em sua residência, no
Meyer, d. Maria Angélica Cordeiro de Oli.
veira, esposa do sr. Adolpho Carlos de
Oliveira inspector dos Telegraiilios c mãe
do acadêmico dc direito Aroldo Antônio de
Oliveira.

O enterro rcalíza-se boje, *no cemitério
dc S. Francisco Xavier, saindo o feretro
as 4 112 horas da tarde, da estação inicial
da Central do Brasil.

BIBLIOTHECA
-DO-

"CORREIO DA MAUHÃ'
Acham-se & renda os volumes:

O MARQUEZ DE FAYOLLE,
Por tícrard de Tíervnl

O TAMANCO ENCARNADO,
Tor IIcni'7 Mureer

Um casamento na Época
do terror,

Por Mirecourt

LÁZARO
Por Don Jacintho O. Plcon

DUAS ORPHÃS
Por -lietto SInrio

PEDRO E THEREZA
Por Mnrccl Prevost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Marc Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

ÓDIO IRRECONCILIAVEL,
Por Carlos M. Ocantos

Servidão e ferio na vida
militar,

Por Alfredo do Vigny

Memórias de duas jovens
casadas,

Por H. de Balzac

UM CASO ESCURO
Por H. de Balzac

Mysterios da Villa Rosa, jjPor A. E. W. Manson

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

MULHER DE MÁRMORE,
Por Carlos M. Ocantoj

O CORREIO DE LIÃO
Por Marc Mnrio

ABRADESSA DE CASTRO,
Por Stondhal.Henrlflue _.7.1e)

PT.T.COS AVULSOS — Nn!
S-tfiínn: Vn,""1<?' , l)l*OPlin(los.-1S000: oiiondornndos om ner-calina, 3$000; com encader-
48000 

nmador (especial),
No Tnterlor: Tolnmes liro-1clindo... 2S500: onradernatloq

em nercnliiin, ÍÍS.-OO: com en-caqernacão do nnindor (esne-ciai). 4S500. franco do por-te. Instrncçne* pnrn asslsnatn-rn- vide nnmeros anteriores,sendem-se colleccões a preçosreduzidos.

ULTIMA
A GÜERIIA

wgjg/B.

O AVANÇO DOS
ITALIANOS

Romi, 13 (A. II.) — O c-mniuni-
çado do gencralissimo Cadorna de ho-
je de tarde annuncia a _o_*._ista da
colina i_«: c <_0 desfiladeiro no sectorde Mon.aloon.; <Ja altura de Nadlo-
gem. -ao sul 4o Carso, onde foram ca-
Jurados 1.565 prisioneiros; -e da co-una 174, a leste de Gorizia. onde fo-ram -appiurados 533 prisioneiros.
__y. tl°t*11. *¦** prisioneires capturadosaesde 6 do corrente «leva _e a l_i_a..
_.Roaf'^3 ]A* .H.) - rei Vi.torManoel III dirigiu ao Exercito a se-guinte ordeai do dpia:''Pouco .depois de liavcrdcs oppostoui-a insuperável barreira ás fiodcrosasforças qtte, pelo Trentino, tenta\_m de-sembarcaT aas pequenas planícies daItália, com renovada íaudaicia c a maissolida fé, conquistastes brilliantcmente

poderosos -baUartes durante longo tem-
po disputados.

IA. PatniB .ju-ilo*i oloôülre pcm igeu
sc:o A Goriiia, que representa um gran-de passo dado 110 caminho árduo, mas
glorioso, que conduz á realização das
nossas santas aspirações,

A. victoria já nos ajyparece no ho-
nzonte e dc certo sabereis alcançai*».'!
Que a memória dos vossos irmãos dc
armas síloriosamente oaidos vos sirvade incitamento e que vos sejam exem-pplo os heróes da Kcnascença! Sinto-m.orgulhoso de ser vosso chefe c agra-deço-ros cm iiomc da 'Pátria que voscontempla com admiração, ,'com amor.com reconhecimento I"

Um desmentido da Stefani
Roma, 13 (A. H.) —Uma nora daAgencia Stefani dcstucnüc qtre* os acro-

planos austr-ic.os tenham attingido comseu bombardeio um dos hangares deUimpalro, pc declara que nenhuma bom-ba dam nas officinas ali estabelecidasnem soffreu avaria alguma o material-veronautico.

O anniversario do impera-
dor Francisco José em' Buenos Aires

..Buenos Aires, 13 _ (A. A.) — Os-icnrbros da colônia austro-húngara re-sidenres nesta capital estão preparandopara o próximo dia 18 do correntegrandes festas commemorativas da pas-sagem ido nataicio do imperador Fran-cisco José.
A legação, porém. ,iião dará .1 costu-ui-da recepção, >de\'ido no estado deguerra cm que aetiralmcnre se encontrao seu paiz.

O "Deutschland"
Paris, 13 — (A. A.) — Com um tc-

lcgramma do cônsul francez de .Pensa-
cola,^ está officialmcnte desmentida a
noticia dc haver sido capturado o su-
per-submarino allemão "Deutschland".

Os jornaes, reproduzindo esse tele-
gramma conimcnlam Largamente o fa-
cto.

st*
COSTUMES CHIC ?...

La Maison Nouvelle
9, RUA GONÇALVES DIAS, 9

*
A condemnação de Lieb-

knecht
Mova York, 13 — (A. A.) — Com-

municações aqui recebidas dizem que a"Frankfurter ZcHung" noticia que o
conselho superior de guerra de Berlim,
em sua sessão -de 16 de s.tcmbro pro-
ximo tomará conhecimento da appella-
ção da condermnação do socialista Lie-
bltttcckt.

*Hf

Tolmino ainda não caiu
em poder dos italianos

Londres, 13 — (A. A.) — Apezar
dos boatos que aqui circularam esta
tarde, telegramma. officiaes de Roma
dizem que Tolmino ainda não caiu em
poder dos italianos, o que não impede
que sc considere imminente esso facto.

*
Não precisa do reclame "'IíA-IBA-
BY", Acua minera] natural. Deno-
sito Th. Ottoni 34 — T. 355. N.

Os russos na Galicia
Londres, 13 — (A. A.) — Tele-

grammas 'recebidos de Petrogrado an-
nunciam que os russos não encontraram
obstáculos capazes d. sustarem a sua

DE PORTUGAL
OS \AYTOS INGLEZES NO TIÍJO

Lisboa, 13 (A. H.) - Todas as fes.tas realizadas hoje cm honra dos offi-ciacs c marinheiros da divisão navalbritannica tiveram grande imponência.
, Uc manhã, os officiaes c marinheiro!inglezes, em companhia dos seus cama.radas .portuguezes, partiram para Cintra, onde tiveram uma recepção cnthi.siasnca.

Depois realizou-se, no castello dai"ena, o almoço offerecido pelos offi**ciacs portuguezes. O ministro da Ma-
«nha. sr. Azevedo Coutinho, levantou

brinde de honra á Marinha de guerraingleza. Respondeu-lhe o almirante Jcl-veston, que saudou Portugal e a Mar:-
nha c o Exercito portuguezes. Os doijbrindes foram calorosamente correspon-didos por cnthusiasticos "hunahs!"
Os marinheiros portuguezes e inglezes,
que em mesas separadas assistiam aoBanquete, entoaram depois a "Portu-
gueza .

iíl,-n'ard?' os visit*'l!-,"=s regressaram a
-»& ."««ntc todo o trajecto, osofficiaes inglezes foram acclamados. 1*,a sua chegada a Lisboa, como suecederaa sua partida, uma verdadeira multidãotez aos marinheiros britannicos grau-*-tosa manifestação de sympatliia, ouvin-do-se por toda a parte vivas á higla-terra c aos demais paizes aluado-:

Np regresso de Cintra, officiaes emarinheiros portuguezes e inglezes or.
gamzaram um cortejo para atravessar
a cidade, tendo á frente, entrelaçadas,
as bandeiras das duas nações. Um sar-
geuto inglez, antes do cortejo se párcm marcha, adeantou-se e beijou asduas bandeiras. Esse gesto provocouentre a multidão delirante eiHliusiasmo.

um seguida, o cortejo poz-se eni mar-
cha, sendo por toila a parle acolhido
com acclamações. As senhoras, que cn-
chiam as janellas, applaudiam os mari-nhciros inglezes, á sua passagem, co-brindo-os dc flores.

Lisboa, 13 (A. H.) __ chegou hojeao lejo n divisão naval franceza qnevem saudar Portugal cn_ „on,e __,l> rança.

O QUE A TODOS INTERESSA R.\-
HER, é que a Joalheria Esmeralda, dc-
vido a ter de entrar em balanço, estâ
vendendo por preços tão baratos qit_
causam espanto I

O senador Bernardo Mon-
teiro, enfermo

Bcllo Horizonte, 13. (A. A.) — Temestado enfermo, sendo muito visitado,
o senador Bernardo Monteiro.

¦ » » 1 »p 
Quem quizer lêr sempre as ultimai

novidades é só na casa Braz Latiria
k-gente geral da ATLANTIDA.

78, RUA GONÇALVES DIAS. ?8
Entre Ouvidor e Rosário

A recepção ao arcebispo de
, Olinda, no Recife

Recife, 13. (A. A.) — D. Sebastião
Leme, novo arcebispo de Olinda, qtif*viaja a bordo do paquete Ruy Barbosa,
será recebido aqui pelo vigário capi-
tular, o bispo Irineu Joffily. altas auto-
ridades, commissões, irmandades c col-
lefíios catholicos, bem como represen.
tantos do clero e muitas outras nes-
soas gradas.

Pronunciará um discurso, por oc
casião do seu desembarque, saudando
o arcebispo o dr. Barreto Campello.

D. Sebastião Leme assistirá, depois,
na egreja do Espirito Santo, uma ora-
ção congratulatoria, havendo em segui-
da um Te-Demn solenne.

Terminada .. cerimonia ,0 arcrliii1
po seguirá para o palácio archi-epis*
copai.

grande offensiva contra as linhas ini-
migas.

Depois da _ victoria das tirmas do
Csar em Stanislati, os russos prosegui-
ram no sen avanço estando agora a
sua artilhcria bombardeando as defesas
externas de Kalusz. .sendo que o cerco
ti mesma praça accentua-se cada vez
mais.

Nessas vizinhanças travou-se liontcm
uma formidável batalha cnlre russos e
austro-hungaros, sendo c€tes forçados
a atravessar o Lomnica, sob mortífero
fogo das baterias moscovitas.

Os cossacos continuam perseguindo
fortemente os austríacos, que fogem
desordenadamente em frente á mesma
direcção dos Carpathos.

ipitaolÉ
§| |3 Ernesto Souza

Ibronchite
3] Ronqui.ío, Asilai,

^Sw3**-

QRONCHITE
13., Asilai,

[ Tabercolose pulmonar.
GRANDE TÔNICO

1 o -ppeine e praaoj a
forca nnucDiir.
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j. Sociedade de
Cultura Jlrftetlat

de São Paulo
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Primeiro Congresso de
Neurologia, Psj-chiatria e

Medicina Legal
Na secção de Modicina Legal desseCongresso, a reunir-se entre nós, nosdins _..; 24, _5 e -5 <_0 correnle .meze?'.ao ia annunciadas as seguintes com-municações:
Dr Guilherme Rocha — A períciatoxicologica 110 Brasil;
dr. -Miguel Salles — Da necessidade

oe ura apparelho frigorifioo no Necro-terio do. Serviço ..Medico Legal do Riode Janeiro;
dr. Acila Torres — Os raios deKoemgen em Medicina Legal;

.dr, Antenor Costa — A capacidadeovtl dos surdes mudos,

Gottas Virtuosas de Eornc'-
, ., 'o SouzaUiram hcmorrlioides. males do uteroovarios. urinas <• pi nrnr.ri'a Cystite.

O foótball em Campos
Campos, 13. (A. A.) — O scratchcarioca que sc acha nesta cidade, jogouhoje uma partida de foótball com aequipe daqui, resultando desse encontro

perderem por sote goals a zero.
O barão de Miracema em

viagem
¦ Campos, 13. .(IA. A.) _. O barão deMiracema seguiu hoje para Nictheroy
pelo trem .nocturno, afim de tomar nos-se da senatona por este 'Estado, tendosido o sou embarque muito concorrido

Estão publicadas as suas
conferências

!A Sociedade de Cultura Artística, de
S. Paulo, reuniu num bello volume,
um de cujos exemplares nos foi gen-tilmente offerecido, a serie de confe-
rencias de 1914-1915, que realizou-se,
então, com soberba galhardia, sob osseus bons auspícios.

No Brasil, por essa/ éioca, havia
a praga das ditas, desafiando os applau-
sos e a banalidade dos salões, cm tor-no dos assumptos mais futeis, molhl-dos da ternura lyrica, na anotheose doleque, do espartilho, de meias brancas,ou azues. Poucos dos nossos literatos
escaparam á febre epidêmica, que pu-nha sempre cm risco a reluzente ceie-bndade dos divinos, a trato com osthemas .hulos, em que vimos mais deuma austera fama immortal desarvorar-se, pelo ridículo.

Entretanto que se fundara aquellecentro de cultura, a nortear competen-
Cias vorazes, ou promessas reaes de ta-lento, para um ideal de arte mira. Oma sena para clle aproveitado numtrabalho de divulgação e educação ar-tistica. Assim nasceram as conferen-oias que um ou dois annos depois depprofendas, deletrcamos agora, ainda en-contrando a emoção feliz, o interesse
esthetico, o encanto attico que teriamcomrmmtc.d. aos seus ouvintes quandoda sua expressão verbal.
J.í?r"-Í Antônio Piccarolo que nos falad O Romantismo no Brasil, desde a
phase da Marilia de Gonzaga, até a ai-
voratla de Alencar, com o estudo dos fa-ctores ethnicos, do momento s.ciologioo,
do ambíenre moral que o determinaram*
ora, é Ricardo Severo, dizendo-nos d'_iArte Tradicional no Brasil, nagina do*cumental sobre a evolução da archi-rectura entre nós, no seu encadeianren.
to histórico, que deriva dos portugiíe*zes. vindo da arre religiosa dos templos,e acaba num imbróglio de estylos. quedisparatam, fazendo da nossa edificaçãoa oopia Kbarbativa de todos os tvposarchircctonicos, sem liam,.., com o pas-sado, irem esperança de trma individual!-dade própria no futuro; ou Plinio Bar-reto, refcri-do-nos <i vida dc Gre.oriodc Mattos, poeta e bacharel, no disnarodas suas satynas como um David bar-Ia..o, fiscal dos bons costume., c dosenso commum", r.iáo grado dos escon-
juros dos que elle ferrotoou; ou Àdal-

giso Pl-reira, tecendo a apolo.ia d'0
Hif-i_io idioma, aom que Ruy escreveu o"estouro da boiada: ou Alcidies Maya,
na reconstituição do D. Juan, typo dc
lenda ie dia bailada, cujo perfil de pecca-
dor impenitenüe a pintura, a architectu*
ra, o romance, a poesia, ti musicí» fixa-
ram, sublimaram, deformaram, anathle-
matizaivim, sagraram; Alberto de Oli-
Meira erguendo O Culto da Barma na
Poesia Brasileira; « Alberto Seabra re-
compondo a figura de Tobias Barreto
ou Graça Aranha revivendo A mocidade
heróica de Joaquim Nabuco.

A edição da Sociedade de Cultura
Artística ni-rccc ser lida.¦ •»"___ <H^-Wpw .¦!.¦ __ —

Carta de Portup
O desastre de Bar-

cellos
Outras noticias

-,-tioA, julho de 191S (Do corres*,
pendente) — Ha dias, quando o com-•boio expresso da linha férrea do Mi-
nho passava nas cancellas dc uma pas-sagem de nive! existente entre as es-
tações de BarccHos c' S. Bento colheu
um cltar-á-bancs que conduzia 14 pes-soas que vinham da grande romaria dc
_• lorquato-

O cocheiro, como visse as cancellasnegligentemenlra -bcrta_J Ipreteiiucuatravessar a estrada, mas o carro foi
apanhado em cheio pelo comboio ex-
presso. prodilzindo uma coisa horro-
rosa! Os passageiros foivir.i arremessa-
dos a grande distancia, ficando o car-ro etn pedaços .

0^ comboio parou, aeudindo os pa--sageiros que verificaram que o coelieiro
do carro e um passageiro estavammortos e os restantes mais ou menos
tendos.

Ainda etn Dírcallo- houve grandetumulto^ popular, iniciado pcio pessoalda fabrica de serração c que á fregtic-
zia da Silva íoi promover desacatos.

O capitão.commandànte da força mi-
litar foi ali e conseguiu prender .0
dos amotinados que entraram na ca-
deia.

A guarda republicana foi defcmler
a_ casa do administrador, dando-se en-tão suecessos bem ilamentaveis: ou
soldados dispararam sobre o .povo, se-
gmdamcnle a umas pedradas, ficandomorta Elvira de .Souza, carrejona e
muitos indivíduos feridos, alguns com
gravidade.

As Icttendas dos filmsA KepatKão do Turismo matidoiuma nota á imprensa dizendo que jámais de uma vez linha pedido ao go*vernador -civil providencias no sentido
de não consentir nas fitas ciucmalo*
graphicas dizeres em língua hespa*
nhola.

Alguns indivíduos que estavam num
destes -dias, no Chiado-Terrasse, protes-taram contra o facto das legendas sc*
rem escriptas em hespanhol, c com Ul
ruído que teve de intervir a policia,effectuando algumas prispies.

A orisp do pnpcl (le
,T inu»i*pnsn.Numa das. salas da Kação, realizo'.'.-

se a annuneiada reunião da imprensa,
sendo fornecida a seguinte nota aoJ
jornaes:
_"Füi resolvido nomear uma commi.s-

são que procurará o chefe do governo
e o ministro do trabalho afim de i*isis*
tir pela isenção da franquia, como mei*"
de attenuar a grave crise dos jornaes.

A commissão ficou compostj dos sr»
Moraes Rosa, Ribeiro de Carvalho, dr.
Eduardo dc Souza, Emilio Segurado,
Manoel Guimarães e J'">ão Pcreir. Re*,
cita. **

CS
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liruxellas e Arseiitimi. Medalha dò ouro,
Ta ris

feito

do
horríveis

Quem cumpra um CJ.N'1'0 que .... ,,.,,
.03 medida, conforme a crossura da UI,Km*\

Mitoru d-as verei expõe-se ao estrang 1 amcttto,
iretoatíno o cone o perigo da moiic cn-.c
*"no 

grande e.iábelccime'i,to_dò *{£["»« 
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o
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az cr cxérâciõs de
operação alguma',

ázzariiil. aíim1.1

grande eslubeleciuieiito do
HINl Iodos os apparelhos são
didi, conforme o caso c 11 enlc
nenhuma mola ,1c ferro, são l"™°,"..'»"'SSbem" dílindo uma contenção suave e pene, ... u 11 be 11 ua
Heruiw as mais volumosas: podendo ojoene "íJ""-
m„a9.,cu ou «quitação, ficando com, .«e .U "^^of
pessoas que «olfreni da Herma enlevam »vj
obter o-tratamento gratuito. r,«T0 do Professor LAZMRÍNI Bqtiei comDeclaro que lazendo uio cIo C I.- » , ¦ , A
pletamente curado de uma fleiiua J-s:rP ,,a •',:,).-.,,
lundo essa cura, tambem renovo V" . i\-,,,vvi',r
Contra-meitre da Fabrica de Iccidos <.ore v^'' ,' bli 

-
Tenho o pra/er ile comiiuinicai-U.c ,|i 

ç 
de* I"; "P >U<

Apparelho. .a minha 9^^J^^cJ_3.T^
tiiniiio Obesidade, llinsjiiiovcls, Ven

Mu Garcia do Amaral.

seu
durante 2 mezes q

completamente- Nteuí
-liuccros agradecimentos — C. Caltam

Favns nara ciirin' em pouuo
ire S. ."cMllclnile iieivosao l5liei...i..lls.no.S. prppvliu para se-
uliorii o Cavalheiros.

LARCÍO DE S* FKANCtSÜO X. «RIO D B JANEIRO-r

ÇÔMMERÇIÕ
lc 10 16. |

O primeiro soccorro em caso de accidente

Cura feridas, talhos e evita a infecção

INDICADOR

JR. RODRIGUES LIMA -- Professor da
Faculdade dc Medicina. -Consultório: r.
As^cnAléa di, resid.-. Fliiiueiiçu SS.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Com.:
Assembléa; 28: *.-."*;.! qtVs e G.'s, liai 2
ás 4 horas. Tel, C. 1000. Res, Praia deHotafogo n, ioo. ra

DÒ13NÇÂS DA'O.VUGAXTA. 
~

NARIZ; OUVIDOS 13 UOCCA
li'

ADVOGADOS

14 cio agosto
NOTAS IH> DIA

. Hoje. deverá realizar-se a nssciubléa da
Comlianliia Marcenaria Aulcr. as 2 lioras
,la larde, as das Companhias Industrial V
Constriiclora "Jlom Retiro c Cervejaria
lirahmii, c ás li horas da tarde, :; du Ni-
diedade Anouyma Fabrica dc Artcíactos dc
.Amianto.

Hoje, á 1
nir-se os cre
• 1'cicíra Í«o

hora da
Jures d;i

laiilc, il
fallencia Aífon-

tos, ,1 1
Pin na;
dilos, ;

i..-.iíi.
couro;

ÁSSBMBTjiSAS CONVOCADAS
Companhia <Ie Avicullura, dia 17, ás 3

Companhia Viilcano* dia 17. ás -' lioras.
Sociedade Anon.vina "Cnsa Welliscít, dia

i'í, á 1 hora.
Companhia Picdial America Jo Sul, dia

*í2 ás a h"r;ts,
Antoiiio laniiiii-.zi, Filhos» c Gòmp. dia

zi ás -: horas.
Sociedade Anouynu listam paria l,euo,

dia eb. ás .1 lioras.
Companhia listradas k\o Ferro Federaes

Brasileira (Rede Sul Mineira), dia 30.
Kmpresa dc -Terras c ColotiuaçiTo, dia 3v>

i 1 iiora.

11.

CONCOKBBNOIAS
AN.NUNCl.V.DAS

Si-perinléndencia do Serviço da Limpeza'uhliea e l'artieular, para acqidsivfi.i dc 45
ros de borracha massiçã jiara automóveis,
ia 17, á 1 Hora.

:\ Uniiiislração dos Correios do hslado
1 Rio de Janeiro, para collocnçãii. _ con-

ervação e_ reparos daa caixas dc* col.eetaa
rimiias, din .''. ii ;\ hoi"as.

lisu.-ala de Ferro Central do lirasil, para
construcção ds sele carros de luxo e

dc dois carros dc passagci-sivriuaçao
dia 31, 00 ineio-di

TU-: UNIÃO 1)13
illcneia dí- Ucnjami
ío, á t hora.

nllcncia de 11. I cil
Heitc.íl dc l;eliL'i->ii

ciíi'.i)oi!i:s
i ila Silvn l-'errcita,

hora.
dlio, dia

Ileneia de
dia s_, ii

Àgostiuho
hora.

Iiora.
iS, ii

Mar:

MANTEIGAS FINAS,
niialj-sàdas, marcas ile inteira garantia
c superiores, na casn 1'iiilo. I.opes &'
Cr.mp,, depositaria dc importan'.tá fa-
liricantes do l-ls::iilo ile Minas. Kua Ma-
icchal l''loriano, i;i. Tclrplipne, 3006,

.MAXII-'I-;ST()
l

IA
fiu-iiil
a A.

Ifafa

ni-:
onal

IMI'(»KT.\ÇAi»
'Hnliba", dc 1'ui-livapor--- Ctirga recebida: 590

. ;i Oiüniaiàe.i irmão; 35
A, l*nsc; 372 dc adubos, n
su «ii1 batatas, a J'41'i/. Ca:
José P; Aguiar; S5 dc arroz

: iou fardos dc peixes, 1
so, a Macedo Silva; rd, a
10, a .1. Vicirti da Silva;

a Thomaz i!a Silva; 1.05
.70 dc feijão, -'iu dc balai:
y/., 500 caixas de banha, 506

321 ile a!útf;t. á ordem.
io vapor nacional "rata", dos
lorte -- Cariía recebida: 38 caixas
nho, a liordcaux; to dc cerveja

barrica de castanhas.
ioo saccos dc arroz,
tí-l _ fardos de alfjoílão,
i !¦'. Gomes Pedro; 130 cai*
a C. llíitori i-;..\ fardos^ de
saccos th1 arroz, 17 bat ricas

í caixas dc iiRiii.vdei.te, 5 vo*
dc polvilho, so {¦accoa
is de colla, -o fardo

ai rc
ttim

Corrca; 1
Peixoto;
Raiuos;

ira; 100,
dc oleo

Jílilll, «'00
camarão. $ ca

tes dc taptóca,
farinha, ') 1».

de urrou;
Av. Kil.

rt Pring
1 Soares
Marinhe

: 57.1 ile
o dc t.l-
;is: i.Sjo
iü fardos

portoj
mi-- dc

irbõsii Atbüquerqut*; iC>:. ditos, a M.
jÚo ditos, a li. Albuítuertiiiej -.•.'•

Siqueira Veiga; 7" ditos.; a 1;. j
80 ditos, ao mesmo; 61 dito?, a

Cliristovãn, Perez; 41 saccos de milho, a
Jíuíícu; -*3 dito;*-, a Ctitmarã-es írinSo; ^5^ j
dito-?', í\q mesmo; 30 ,*¦ C. V'.; 30 a U. ti.;
4 saccos de milho, a João Kfeppej 125,
a Ferraz Irih.io; ?b, n l.ino & C": 31,
a Manoel lliírròs; iC saccos dc polvilho;
a Gulinarãci Irmão; 5 dito? de (ubá,-a
iiiciii; r dilos dc canjica, a A. Pinto Ir-
niítoi 1.21S couros. 11 li. Albuquerquej

li. Kálkulil; ó"l aliiarriidos de
II, Albiimicrquc;- 5 rolos de
llaul.lzio:" 3 .i Siqueira Ss (¦¦';

121 fardo.', xarque, a 1?'. II. Wallcr; 8
3accos, idem, 11 llrandão Alves; 100 la-
l.-i-, carne, á ordem; iS rolos dc ívJmo, a
Alfredo Lopes;, õ vols.. idem, n Siqueira
Vi ua: 10 encapados, idem, a-ltilieiro X.
l.cssu; 32 vols. phosphoros, 11 ordem; 100
lalav, idem, n Zcnlia Ramos; .;u amarra-
do?, i-ezidnoSj a A. Paiva; coo caixas,
iiiíiín- 11 K. A. Caxniiibii'; 50, li V, M.i-
laniuru: i'..i de vinho, a I'. .Mourão; 10
pipas de li-suardentc, a Vieira Castro; 1
l.irril, idem, a Siqueira ,Veiga; =i to-
neis dc álcool, 11 1'crrcira llrai;:i; 6 quan
lolns de sebo, a V. Carlos.

Alfredo Main: — 7- latas de manteiga,
a Prista; .iS, a Jo=é P. llranco; 10, a
Cci-q-.ieir.-i Soares; 3. a .1. M. ,, Andrade;
,1, o llcrmida; 3 jucás dc,queijos, a v_,
liurbosa; ¦;, «aecos dc fcijSu, a .1. I*.
lli.iges-, C, n Monteiro Irmão; i lata dc
mantclgiij n V. fniupos; '¦ *i , i.e-.leria
Carioca; 2 jucás de ijueijo.', a !•* Morei-
ra;'•!. .1 idein; C, a idem; -', a luem; 2,
,t Pcrciia Almeida; 2, a Arlhur;
Wi.iinl-cck; i n li. .M.1I1IH-: '.
(loiiv.òa: i. a Pereira; 1, a Alves Innau;

U. ; ,|. .1 Pinto I.opcs; -'. a .1.
.1, o Couto & (.'.'; d, a S._ 1--
j cai.sas. idi.111. a 1.. licitiis;

diversos, a Pereira Almeida.
;. dc !¦'. r,eopoldina—Carga rece-
¦ saeéiis de milho, a -í-úiiics l,a-

¦Jiiüft ao niesníó; 43 ditos ao
dilo* un inclino: 24 d I"5-, a

1'ilhoj --o dilos, n Cmirado c t.;
-1 'peixeira itorges; 22 ditos, a

is: .-o dilos, ii liarbosa Albu-
dilos, a Manoel S. c-ririiiãoi

ordem; ia dilos, á oiikmi:, ".-•'
im: ,11 dilos, 11 João S. <,ui-

5 ao mesmo; 5(* ditos, a
1,1 ditos, ao mesmo; no
de Souza; i:> dilos. ao

ao mesmo; 22 ditos a
,d ditos, a 'Salvador Silva;

Kibciro X. I.císa; *M ditas, oo
ditos, a , Meirellcs /.aiiiilh ^.1»

05, íi Siqueira Veiga; --o jlito-
dur Silva; iS ditos, a Queiroz

dilós, ii l<- Cavalcante; :ó ditos
iHery C; 15 dilos, .-1 Uoilrigues
z; iS Jirus, a Cãsemiro 1'into;
s, uo mesmo; 22 ilUns, a '
ndc; a-l ditos, a Silva I,.
in*. íi Teixeira Borges; 40

.: 21 ditos, n Cuia 1'.
á ordem; ••-• dilos, S

luares J,avrador; ni di
Ar.: 2_ diios, a \

a Miguel 'S.
dc 'Souza; 3-

mesmo;

DR. AMALIO DA SILVA _.. üu.i Uru.
ptiaya.w a. 7, i« andar;

DR. ALOYSIO NEIVA -- Advogado —
Kua Quitanda n. _. Telephone Ccu-irai S.

S. PAULO — DR. ASCANIO CERQUE-
RA — Advogado. Kua tliiciia S A. Cai-xa Postal 790.DR. BERQUO' COELHO. K. do Rosário
81. Tel. 3017, N.

DRS, CARVALHO DE MENDONÇA
(M* I.) c SALGADO PILHO - Ad-
Vogados. Rua do Hospicio, 2,". Tel.
5*304; Norte,

DRS. EUGÊNIO DE BARROS BU-
LHÕES PEDREIRA c JOÃO PE-
DKEIRA _ Advogados — Kua Iluenos

DR. HERBERT C. REICHARDT -Can-
sas coninicrciaes c inventários. Adean-
ta custas. Uruguavana 77. Residência:
1'. de liotafosu 384, "Pensão Mages-
tie'1. Sul ou.

DU. JAIR CUNHA -- Advogado - Rua
S. Pedro 11. S.-. Telcph. 2421 Norte.

DR. JOSE' PINTO DE MENDONÇA, r.
do Rosário 150. Tel, 265, Norte, ttes,:
tua Alves dc lliiio iS. Muda da Tijuca.

DR. MILTON ARRUDA—Processos eiveis,
r.òinmcrciaca e crphanologicos ; de apo-
setitadõrias, montepios; tem representai.-
tes nos Estados e çsú Portugal c adeacta
cãstãa; Sachet 4 Ctcl. G. 3;(ío).DP.S. OLIVEIRA SANTOS c ALBER-
TO ALVES RIBEIRO - Advogados'.
Escriptorio: rna du Uosario 103,

DR. PADUA -VASCONCELLOS *_ R.
BUENOS AIRES N. 35. (amiga do
Hospicio). Tel. Norte 3^"iu.

DR. UKALDINO DA MOTTA UASTOS— Escrip,;¦ rua do Hospício, 23, i",
Tel. .¦(Mo, X, lios.: r. Conde Itomfim,
7-2. Tel. 10'J4, Villa. Expediente .hs li

OIilNlOA MEDICA

DR. CARLOS NOVAES—Mcinli. da As«.
1'rnnceza de Urologia. Trat. da tilehorr, I
.-lundu c chronica estreit. e tiiostiitites j
chronicas pelas correi.tes t!icniio-ç'ectn- {
casi C!on^. r. Carioca 50, daa 12 ás 17* (

DR. CAMILLO BICALHO. — Cirurgião!
da Santa Cits.1. Res.: Conde de Hom- |fim 159 (Tel. 1:7a Villa). Cons.: rua
Ourives ;i). 3".s, 5:,.s c sahbndos, ás 4•hora*.

DR. JOAQUIM MATTOS —Do Hospital
da Saude. Mui.-sihs de senhoras, vias
urinarias, hérnias, hydroceles, minores
dps seios c do ventre. Kua Rodrigo

DR! NELSON MARCOS CAVALCANTI
— Dos Hosp.: Miter. e Ueiieí.. Port..
ÇÍrurgi'a, mol. das senhoras e vias un*
naiias, Cons.: ;ío, Ourives, 3 ás 5 hs.
Res.: Passos Manoel 34. T. 3197, C.

DR. EUP.ICO DE I.EMOS, próícs:da Facilidade de Medicina do Rio. comco annos dc prãtiMa Cura garantida erápida do Ozena (ffétldef nasal), porprocesso novo. Copí.: rua da Carioca,¦ 3 sob., de ia ás ¦<.' da larde.

M0LKST1.VS DAS SKXHOIUS,
operações; I'.\ RTOS

MOI.USTI.VS DÁ iGADGAXTA,
X.Vlil/ K OUVIDOS

DR CASTRIOTO PÍNhÊÍrÕ"- KxTaTsisteiilc da clinica- do . Proi Ui-liants-chilech, dc Vienna*; Ri;i Sete de Se-icnihr,. S.-. das _• ai .1 lis ¦
DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO— Especialistas: olividus, naiiz, gargan.ta, vias nnn.-.rias,; e operaçOes. Cons.rua Sele de Seleinliro 61. 10 andar, dc 1as 5. Res, r. feliiSla Luuha 29.

DR. AGENOR
coníiihorio:
pilou e i-0-'-!,
em déaiite.

DR. AGENOR
cutdade. Co:

MAFRA — Residência e
rua Riachuelo, 222; tele-
Central, Consultas das 2

PORTO -
Hospício,

Pi ii. da
d.is

Fa.

.1. I

5. Ucs.: Marquez dc Abrantes, 12, tel.
188, Sul.

| DR. ANTONINO

u
incuto
syphil:

cspeciiico
; rua d.

FERRARr —
da tuberculose

Aséênibléa r.í.

Trata*
e da
de 1

Pi

--I

llasl
ntui';
ditos,

ma rar.- dilo

dilos,

dil

Al-
.Mai

ditos
Murl.il

Mo
A.

Uuei.
¦22 di-
a Ke-

Kih
diln

Pdl

diti

ido o dito
Marie

i dilo

A.'/.:.
lí.

15 ditos
a 17

sumiu
nutii:
tos. M

Veiai
dilo

nrinh

papel 1:
caixas de

loncis dc
illk-iis, a 1

. Ah rei'
;<, t,iii

... :t !•'.

., .1 T.
. .1 Vicio-

lí. du 1;

cool,
iiiln Am.1
5 Uastos;

r,ul,
Draga; ri. a

M, kocha c
Us"íiender

Central

,1 V. Azi
Cuichni-il

iou tardes

John

do
. receimlu:
inliia 11.
3« ditas, .\I

jacttelmos;á mesma;
u ditas, a i t
.1 Montei- ! RS ditas, a
s dc mau
s, a lUrair

Murtin.!

<S. lii«KO) -¦- Curit
dt: mutiteiiía, á Comi
•H ditas, á mesma i
iu ditas, a Guimarães irmão;
iFerru/. Irmão; .|;i ditas, a \ i.i
ro; S ditas, a üaápar kihcíro;
11. Vasques; t .* falas c 1 o cais
tcina, á J,ci'cria Modelo; 1.1 dit
.','iv Alves; S iacás dc4 uucijui,íS:íraiva;; .1 ditos,, a Guimarães Irmão; ,1dilos, ao mesmo; 1 dilo, a ConCa Uiheiro;
i3 caixas de íitiçijos, a C. 11, i.aclicinios;

.1 iacás de queijos, a Teixeira Carlos; 1 j
lütoí, a Mcticiius Kocha; . ditos, a I'..-
ii-azio; 6 ditos, a A. II, long; .1 dilos, a
Coelho Duaue; 11 ditos, ao mcãino; 10
ditos, ti A, H. Joiik; 2 ditos, a Álvaro
ll.inrrusoj i c.iií.a dç (lucíjop, _\ Antônio Si.*
^.i•, 2 jacj- dc carnes,.a Ü. Albuquerque:
iu íardo3; de carne, a John Moore; 5 du

ivi..t a ptiimarãcf: irmão; .• jacas de carne,
:i Corrca Kibciro; 1 dilo, a l*. s" ordem;
.1 ditos, ,-1 I. K. ordem; .1 iliuis! a Jliif-
<i'.'c.s; s ditos, a Marinho Pinlo: .| diluí,
n G. I. oriH-in: s ditos, 11 -S. V. ordem,
ri ditos, a I*. II. ordem; u ditos, a A,C. ordem; S dilos. a l'. /.. ordem; i-*
t\\\-i'-. :•. G, I'. ordem; .; dilo*, a Marque.*•
2. duos, a Caldas Uastos; 1 dito, a M.
Cc-me3; ca ínrdos dc
-m ditos, ti AnRclino
carne, a Ferrai Irmão;
Carlos; 7 diios. a 1
dito-!, r.o mesmoj : .2 jacas
no ^mesmo;i 7 dilos, ao mesmo
Toixcira Carlos; 12 ditos, n
anão; a ditos, a C. ordem; \2
tScIiniídt Filho; io dites, a Carlos
-"-• ditoa, a Adolpho SehmitK; 3 dite
<bs Uastos; 7 ditou, a Guiuiarãe,
iS ditos, a M. Gomes; r6 ditas, .
Jtibcito; 6 ditos, a X. V. ordem;
a C. X, ordem; 3 ditos, u 11, C
.1 ditos, a I, lí, ordem; io diti
iT, ordem; 7 ditos, a O. í. orde
tos n íl. V. ordem; 7 dilos, ;i
ordem; 1 dito, a Marques; :t
5 iacá> de toucinho, a Marinhe
:i lí. Albuquerque; .1 a Corrêa

Augusto Constau

I a

o A.¦ \tliarde;
ordaiii U-. a Tho-
vira l-cr-
Irmão; i.t

15 ditos, to
, a Ribc;to X.
C: so ditos, o

, . .lii.is. a iM«iri-lli» '/¦¦••-

, a 'Jlasíos Martins: ao di-
Pinlo; io d los, ^1 Pinheiro

. l.adeirn; -•: dilos, n Avellar C: Co di-
tos, n Miguel 'íinião linin'.; .15 duos, . a
Pinheiro c Ladeira; 3" dilos, a Teixeira
lloi-ccs; 5 diios, a Meirellcs /amnlii I»
dilos, 00 mesmo; so dios, a 1'liomáz Pc-
uii-.r, ió ditos, a llrandão Alves; 1;. duos,
,-in íncsiiio: .(S dilos, ao nicsiiio; --o ditos, 11
_,. M, Miiivllis: 40 dilos, <i Mc, Kinlay;
10 saccos de feijão, a 'íciscira U<"8éj! >;,
;. Barhosa AIIuiiiuotiiuc; .1-. n,,-i- Urre!
I- a Vieira Monteiro; :i:. a Machado l;a-

.11 Olshitrisli: 3(1. u leixeira
nrJcm; --. á prdein; 20, n

.1, n Teixeira Honres; O,
11, Silva I,. Ifiheiro; 10.

., n A. Pollerv & Cl; 00. a
1. I-'. P.: r!!. a Tlioniaz Pe-
1!. íí, Nogueira; '-*• íí A.

.: s a Pereira Carvallio; 50.
\i.\i: 10, :i Avellar K i. .; 16,
ilrâ; 20, :i S losc .-V.-s.ift; 21,

DKA. ANTOMIETTA MORPUKDO — Ua
Soe. dc .Med. e Cirurgia, com pratica dos
hosp. da Kuropa. Ucs, e cuns, U. São
José, 49. ConSoItas ;ís aas, 4*- e _'_, de

1 it 3 lis. Tel; 31S. C-
DR. ALPREDO DE MATTOS — Partos,

mols. da mulher e das creanças. Cons_.
e residencial ma Canele 5 (tel. -uoé,
(.'eat.í. Chamados por escripto^

DR CASTRO PEIXOTO -- Chefe do
serviço dc parto? dc Polyclinica dc Cre-
.-iiu.-as da Santa Casn. Tel. V. 2209.
Res.: Hadd. I.obo .(óa. Cons.: rua
Uruguayana, 25, das 2 ás 4 horas.

DR. CAMACHO CRESPO — Pnrlòs e
moléstias de Èeiihoras. Rua Conde de
li0111 fim 577, Tel. i,i?i, Villa.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assist. da I
Maternidade do R, de lauciro e da Ass, I
Aux. M, da 'Est, de I". C. do Urasil.
Cons.: Hospício K.i (íis 4 hs. Rc;.: 1(. I
Monte Alegro 3131 R. Thereza').

DR. DAC1AN0 GOULART — Ila Pply-
clinica dc Creanças, Cons.: R. Uruguáya^-I
na 23. das 4 ás o lis, T. 3762, C. Res* jKua Hadd. Lobo 130. T. 11.10, Villa. i

DR. DANIEL DE ALMEIDA — Cura
radical dai hérnias. Kcsidcncias rua do :
Hospicio n. 68 e Farani n. 7-

DK. HERCULANO PINHEIRO -Partes,
moléstias _\v; senhoras c creanças, Con-.
sultiis das 16 ás [7 horas. Assembléa¦37. keãid.: rua do Lopes 154. (Mada-'
reira). .

DK. MASSON DA FONSECA — Docen- |te da Vae. dc Med. e medico adj; do
Hosp. da Misericórdia. Cons. rua Uru-
BUàyaiiit 37, dns 3 ás fi. Tel. 104.Í, C,
Res.: Laranjeiras 354. Tel. 5S58, C. I

MOMíSWtAS IVA GAKÜAXTA,
XAIIIZ B OUVIDOS, líRO.N.
(!HOH('0!'IA m lOSOp-lUGOS-
C01'1A

.FRANCISCO BeAéTILHOV.-MÃi*-Assist. jiln F. dc Med. Ex.
Prol. Ili-ieyer (Breslati) e do

Uruguayana -5,
Ucs. Kuásell 10,

PHARMACTA MACEDO SOARES — R.
Senador Euzebio 123. Direc. de Samuel
de Macedo Soares. Cons. _\c i ás 4*

. Deposito do PERMOPHENOL, .clficainas ulceras, cremas, mol. FVphililicas.
PHARMACIA REGO SOARES — Rua

Cattete 77. Grande sòrtimento de dro-
«a*! nacionaes e eiirançciras. 1'roducios
chimicos e pharmaceuticos. Oaranle a
hoa manipulação dos seus 'preparados e
de qiulquer recciluario medico.

PHARMACIA SAO THIAGO -• Rua
Conde de Bomfim, ?.fo. Tel: Villa 1480,
Consultas diárias e grátis. Dr. Ernesto
Thibáu Jmiior, das S 1)2 ás o t'-. Dr.
Ernesto Possas, das 91!: às,ioi;.\

PHARMACIA COUTINHO — RUA
CONDE DE BOMFIM 98. TELEPHO-
NE. VILLA, 293.

HOMOIIOIMIIUA

pTiÃrmÃcIa" HOMOEOPATICA — De
Araújo Nobregà jt C. Completo forti-
mento dc drogas lidmoeoDát. recèbUlÜs.'dÍ*
rect, Esp'. pharm. "Nimplica Virilís",
para a cura da impotcticía; V, Pátria, io.

BSPÍ3CÍÀ^Í1>AUÈS IMIAKMA-
CEUXIOAS

IdSOOMS DK CóRTK

'¦'Imifaçoeá' ti4 cü^r; ¦¦¦-•- :^->M
n j«—¦ 1 n. ¦¦„ «j- ¦¦¦¦¦•-¦¦¦¦• •¦'M

MMM. ZAMI5I-:U,I. — Kiishin a
¦ 'rorlar soli • i]ii:iliiiu-i- hüiirlno.

Oiirso ile i-órlii aeoiirvlricti. Vos-
liilns melo iiiiifrcciiniailns. —
Moldes sob iuedido. ,--- Aveiiiilai
llio . Itraiico H. 137. — Kio-1
vailoi' soüi-c o Oilooii." — Tele- j
liliono. Coíiti-al, 17ÍHJ..

DBLtÉ -MATTOS
MAMCLKU

Especialiiiadea cm prepari
Urinai

Seu- ds Setembro
— ¦ — íS

1 par»

a-idarl.

DR.
CONDES
assist. do
Proi. Killlaii Úlciiiini.1 as 3 i|a. T. 37SÍC.
(T. Í750 C*) v

JI( I.IISTIAS DA O.MUJAXTA,
N-AIIIZ 10 OUVIDIIS — (TUADA GAGUI355

DR. AUGUSTO LINHARES — Cliefeile clinica 11a Põlmtiiiica* Ex-assist. dosProfs. lvilliun, Gutiiiiiii.il e Bruhl.
,i'"r ía K;'C'-iez «(pioc. Giitziuann, de

__l.erliin);^rua Uçiftíjayaiía 8, ás 3 lis.
-MOIJ-ISti.as ÍVàI&OCOÁ E SJ2ÜS

AX.\i;xos

MYOSTHENIO, formula do dr. J. M.
de .Macedo Soares—Melhor tônico recon-
Stltütiite, e indispensável ás creanças, ve-
llios, donzellas e ás senhoras durante a-jravidei e após o parto, ús amas ile lette

EUPLINA -- Formula de Orlando Ran-
gel. Na toilette dac senhoras não teiq
rival. Usa-se tlQ banho; como déiitifrl-
cio; nas feridas e mol. da pellc; eiu
cartrarejo e em itüialaçõos,

GARGEOL — Cura angina e moléstias
da (garganta cm gar gare) os e inhalações.
Recommendado nor todos os cUtucos,

attestam o seu valor, Arthur Coe-
ma Theophilo Ottoni n. 83.

IODOLINO DE ORH—Diz o dr. W-.illlier
Gomes Ribeiro:... ''em visla nos rxcel-
lentes resultados obtidos com, o lodolino
de Orh na anemia, lymphatismo, rachi-
tismo, etc. renunciei ao emprego do

Oleo de Figado de Uaoalháb,,."
SYPHILIS — Cura definitiva,; síria, sem

injecçao, pelo Sigmarsoji destinado a re-
volüciouar a tlierápéitti.ea. Cada caixa
oo cumprimidos. Informações: E. C,
Vauleleti *.-;, 1"; t» de Março.

nue
llio;

AUBERTIE -
pcciítlistá —
Teleph. iSjS

Draígiõo-deiitista —
Rua is de Novembro

S. Paulo.

Es-
33-

MOIilíSlTAS D.A l'i:i;LE
SVPHiliIS

i)R. ALFREDO PORTO — Com pratica-lns liosp, da Eur., incnib. da A. de Med.hulis. no serv. de mols. da pellc, dal'o!ycl., etc. Cl Roilrigo Silva, í (tel.c.-7i.(.. R. av. Atlântica,cr?, t. S.1.193.DR. F. TERRA - *foi. da Faculdade deMedicina-; director do Hosp, dos Lázaros
Assemblca 11. ão, dns e ás 4 lioras.SILVA ARAUJO FILHO - Assia.e da Facilidade dc Medicina. Rua 7Setaubro ,;S, ás 3 lis. Tel. C. 5510,

OOXSTltUQTORKS

DRS. NUNO OZORIO DE ALMEIDA
c SERZEDELLO BENITES MENDES
— Engenheiros construetores. Avenida

I Rio Branco no. (Tel. Central 3150).

AS PIUXCirAlSS GÀRÀGES

R
DR.

lei
d<

 .. _  _ Res.: "".Marquez de Aliranlc. ...
vmiwjTuci iVaq eicvrirtnAt; hppi0FrDR- uu rabello - De voltaJIOl,J'>. I IAS DAS S>l!,i\ UUUAS, tia Europa, reabriu'o consultório. Trata

PARTOS, OIMSUAOÕES, VIAS ! ijelo radium os tnàibrcs e outras doenças
UJtlN-VRIAS aa pelle cons.: rui. Assembléa n. Ss.

OARAGE SUISSA — Avenida Salvador
de Sá, 6. Recebe automóveis em esta*
dia e íaz todo e qualquer concerto,
para o que dispõe de modelar ofíicin»
mecânica.

jTyoTÍíXIÍ ÂTilMKXTÀll 
~

HJ,M(>S. SlíS. DUtKCTOUKS DlooaiPAGsrua im imi-.t im: roo
I>K .Í.AXHIKO.
O IràbiUIiádrjr ilo nrmaneiti s. |'|cnri-

que bilvn, por oiilem do sr. li,,,-., |!;ir.bosa, fiscal do Ira fogo, andou sabbado11I1111111 percorrendo iodos os nriiiazcrisdo cáes, intimando os traballiadoies aassiguai-etii um ruqueriiiiciito cm qiii: é
pedida ,-i ilmiissiio ilo distineto inedieo

. da Sociedade BéiicCiccntc da Coiiipa.
.._ ..! "Iiia; dr. Arisleo dc fViidratle, c anua-

TINTURARIA RIO BRANCO — Av. '•''".'do (le serciil dcspc-illilos ,-if|iiel|es que
Mem de _ Si 29, Attende immediatamen* j «*' '^o $c recusassem, IJ ^:•. llóvtatc ao? diainados pelo tel. Cem. 41,34,! Ilárbosa quer coiiscguir essa duniissão p-i.I.ara. buscar .roupa e entrega nas resi-l ru alii coílocardencias, depois de pago o trabalho.

MME. TELLES, RIBEIRO —•Kiisiiu
cortar sob medida. Moldes. .^Tailloars
meio eoníècciõitadps. Aulas 'de
Avenida Kio llranco iJ7,
Elevador Odeon,

T1XTUKAK1AS

'de íchapéos.
VI andar.

ente
ja

:em

LEIiiOElltOS
ALBERTO IGLEilAS _ Leiloeiro pu-blico — ICscriptorio: rua Hospício 7b'.Tel. Noríe ijoi. Resid.: rua Uadilock

Lnhii. rüo. (Tel. Villa 174;).
MIGUEL BARBOZA — Casa fundada i

cm 1S9.1: rua do Kosario n. t^S, Un* t
tipo 126A). Tel. Norte 105.1,

um sen .pare
sa.raiitiu o logar. Para mostrar *

y. s. o caracter c a honestidade ile
llorla üarbpsa, em artigo seguinte Ira-tarei dos negócios delle sohre atracai
ções dc navios e embarque de íniii.-rio
o carnes congeladas. \—TH -f 1—-| -(| y-,1,

FÓP.MÍOIDA MMiíIXO
O. uuico extcriuiiiiiilor das lor

I.lerino í: Málirj', rua Ouvidor n.

1017

LOTIIKIAS
AO TRIUMPHO: DA AVENIDA — Bi-

üietes de loterias. Estampilli.is de to-
dos os valores. Cartões posl.-.es. Ave-
nida Ceiitrol -t9 (porta larga)i Tclep.
u. 2900. Arthur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor 1O5,
Apostas .sohre corridas e bilhetes de lote-
rias. Filial casa Cliantccler; O.:vidor 139,
Paratncs Senna & Comp.

O LOPES é quem dá fortuna rápida; nas
loterias e oííerece maiores vantagens ao
publico; R, Ouvidor 151, R. Ouitanda.
79 # is de Novembro 50 iS. Paulo).

A MKVXA DO CHOCO li-ME
ES^EQIALIDATJES cm boiíbons, 

"oa||a-'

inellos e chocolates finos. Aquàno Sc
Dias, R. S. José 122, pro.*:, ao largo da
Carioca. Tel, l\ 410.

163.

(Fórmula
Ribeiro.

Poderoso
hydroceles

HYIllióí.
do especialista Leonidio

rczollilivo empregado uni
. Iicmatoceles* sarcoceles, or-

clnles.e tumores de qualquer naiuréza.
Deposito: rua S. Prancisco Xavier, 367,Telc-pliònc, Villa, ^.-Sú.¦ 11T1 Ç ir""0 13 p-m ™

MO V131S^ A PRRSTAÇòUS
Pa

DiaBeticos! i;^

errm-D-ÃfnTQ
ço. e
Serv; co

.

SAL DE MACAU — Aos doentes do es-
tomng-o -só é permittido usar como in-
gredieiHe uos seus alimentos, pela sua
pureza e especial confecção, o ''Sal de
Macau", da Comp.* Comnicrcio e Na-
vegaçfió.

CASA VEIGA _ Pabrica dc moveis. Pre-
condições ao alcance de todos.

i de carpintaria, armações, d1 vi*
soes e balcões; r. S. Euzebio, 222, (Av.
do Mangue). Tel. 5^34.

PRAÇA TIRADENTES 72 — Esta "Em-
presa" offerece as suas vendas cm me*
lhores condições do que qualquer outra.
Moveis bona e baratos, a dinheiro ou
a prestações, sem fiador. Visitemos.

IMPORTADORES ____
J. FERREIRA ft C. -- Praça TiradenieJ

27. Tel. C, 698. Molhados finos c uni-
cds import*i*|oroi do txcredritado v^nho"Rio Dão".

? ma; ,u, n i.orde.il, 1 v.oi(;es; 11...
L**aiv*f(lur
Daslos M,
a linntaúof
ordem) .1.
mm; :.
Püllwy &

Miva;

¦:;',:¦ lm
l.obo;

Pinto mesmo
¦10. .

li: 50, a
limão; 50,
iv..' Irmão;

& C.

C. Sojircsi !
Ciisciniro Pinlo;

is;. n '|. Silva: 1- a
M. r.iun.i: .11 a Coell

f, II. Fernandes: 5,
:i T1'."í";i;' da Silva; 22

, n l.}. Moreira; 18. .1 S
i Pereira Almeiil:

,. liorgcs; 4. « P- l'"!lc'
li-inüo; i--. :i C. Soares;,
iilyadoi- Silva: ir I eixcii
r.i.-m; en. 11 .T.1I111 Moorc;
iv C. :•<>. a Ilraiiilio. Alvnsi 2,

; 100, dc arroz 3 l'.. lrinaoi
:¦„:¦. :i oídoin; 7'so, a Meirellcs

iu, niesníó; e;o, a J. boaresj
mo; 860, á ordemi 33. do litbu,
.'i-;i:a: 10 dc Riiandò. a Tciveir.i

¦ .. [Jc chriic, n
1 rica dc carne,

a A.
1.

\vclliir
li 11:11-
Nnz.ir

a Per-
S lioa-

Tei.

farinhiti
mes: So,
i^Siuiiei-

Zniiiitlí;
3.1.1. "1
Suliu-i-

BòrijcS!
Ilárbosa Alb.uqueri|ucj
C. OIsburRb; = jacas

carne n Sitiucir
limões; 4 jacas

S dilui,, -a Teiiici

C^oi rea Ribeiro; 15, ;
n lt. Albuq.ucro.ue; 0.
jacas c &2 caixa.--, a
caixas a Alves Irmão;
o Villela ordem;, 20. a
ordem; 12. a Teixeira

Uos. a A.
5 Tavcira;
tos n Cal-
es IrniJo!

Corrca
ditos,

urdem;
itos, :i V.
li-.;:: r, dl.

11 p. II.
n I'. O.;

Pinto; P,
Ribeiro; 15

jacas, ii

matães Irmão; £. n Prisl.
jnesmo; iu caixas dr banha,
ro; 11, o X. 1' ordem; -•-;.
a Caldas lla&tosí i caixa

Alvos limão; t.'.
a Prisla í\ C.i -m
Dias U.imaüio; 3ÍS

.'". a II. ordem; 70,
C. ordem: so, a V.
l'...rtiL-s; si, a Cui-

k-

& C: i.i
a Corrca Ribet-
n P, ordem; 4i

.. de reqtieijfto, -i
X'. Destelr.no; 3 iacás dc mocotós, a V.
C. ordem; 1, a Marques fi C; 1, n Mari.
nho Pinto; i dc orelhas, a Marques & C;
,1. a A. S. ordem; .-, caixas do iiresuutos. a
Augusto Constante; 4 ccsíos, a Murtiiis
Saraiva; 3 caixas dc línguiçai. a Augusto
Constanlc; 5 saccos de farinha, a Antônio
llarcia; $ cie batatas, ao mesmo; 1=.^ jacasdc meudos, á ordem; 2, a Teixeira CuvI-js;

.<; Iata3 de manteiga, ã ordem; 5 a .1. A.
.Uiboiro; 10 S. Macedo; .10. a J. A. V.\-
beiro; ,-o, a M". Pereira; 8 a Avellar; 2.
;i Arthur; 7 iacás de aucíjos. a A. V. or-
dem; C. a A. II. .Ioiir.; ü, n Juão da
Cunha; ,i, a C. Irmão; 2. n H. Silva; 0.
í\ i\. Leite; 3, a í'. Irmão; 0. a Carneiro;
n, a João da Cunha; *;. a C, irmão; 4,

a C. Ribeiro; *, ao mesmo! 2. a A. Ir-
mão; 2, a V. Moreira; í. a Gaspar Ríbel*
ro; 3. a Teixeira Cario.-: 3, ao mesmo; 3
n .í"*m da Cunha; 4. a C, Vasques; 3, a
l*. Moreira; 3, a llrandão Alves: -\ a C.
Irmão; \ caixa, a C, Irmão: 1 caixa de' re-
micjjão, a Cruz Irmão; í ao mesmo; 2.
•jr!*;ãs do toucinho, á ordemj t. a .T. Pi-
nho; 1, n S. Moreira; 1 de carnes,-a No-
gueira; ? d>
velunies cie plnlirics, ú ordem; i cesto dc
liuçutÇaS. a V.. Gríj'
jacas dc queijos, n

Pela Marítima —
íaccos de feijão, a
a Bordcaux; >oo dit
tos, a M. Chaves
ordem; 400 dito?, á
ordem; 160 diios,
•ütes, n Ilernis Si
iSouza Oliveira: ef»
díto?. a Amaudiii Pinto; i'i
í-eliuo Simões; 'i rütos-, a C•23 duos, a 'rii"is:.:.: Pereira
Carrapaloso Cosia; 27 dilos,'oitos, u Renevídes IrmSo; l
dem; 15 ditos, a Com,,: :n
ipar Ribeiro; í; ditos. í, ordem; uo ,ii:.j.,
a 11. Tarrant; 107 dii.-- n Avellar; .n
dito-, n ílordcaux; ?.z ditos, a Amaudi'»
Pinto; 6; dilos. a Teixeira Uorgcs: 51 d.t-
tos, ao mesmoi 20 ditos, ao mesmo; H; di-
tos, ao mc*mo; 8r ditos, no mismo; 14
ditos, ao mesmo; 100 dito**, a A. I.opesju*
rior; 10 dito?, a Soares Rezende; .tn ditos,
a Guimarães Irmão: i.i ditos. :i C. Mar.
tins; -o ditos, .- II. Albuquerque; ao di-
tos, a Siqueira Veiga; .io ditos, a V.. Al-
buquerque; ; ditos, n A. Sclinudti Ss dl.
to», a Prisls; .17 ditos, a Uras Ramallio;
4 1 ditos, a A. Pollery; 67 ditos, n A,
ürliniidt; =7 ditos, ao mesmo; .11 ditos, a
Albano Carvallio: 30 ditos, ao mesmo; :
íli:o=, a Vieira Monteiro; 4" ditos, a A.
Frrr.-.z; SO dilos, n C.i-*:i;iro Pinlo;
iiloK. sm mesaii 1 --S dius, à" mesmo;
dlfoc. -, Beiitvides Irmão; os ditos, a
queira VeiRa! 3o ditos, a Caldos üaslos;
li; «acons gic arro/, a Antoilti) Cú-t.i: :oo
áltna. n t: Rolllm; soo dito», a Ferra»
frii.'-.,; íos ditoa, a Oiicar Xavier; 333 *¦

5. n Torras Ucjíq
ú ordem; 1 cesto
: i. a A. Santos
M . Marque*.
Cansa recebida:

l-, Rollini; 200 di

3 Pinlo; co ditos,
ordem; 3.10 ditos

1 Coelho Uuarte-,
Ui; io ditos, a
dilo-, ao mesmo;

¦ 1I10, n Teixeira lloriies; .::. a K.
l':-Mr,,-, 175 laias de uliosulmros, " ordeni;
- rnlui dè s-iln n A. Pereira; 10. loiieis
dc álcool, a '1*110111(12 Silva; il? de anuardcn-
lí .1 J.' V. Soares; 1 rolo do fumo. 11
fslivelr.i Pimenta; 1 fardo de |icixc..a. Ró-
cha >S C; fi sacens diversos, a leixeira
ll.,rt-i-s; su, a II. Albuquerque; ". " J0,1U
Mnorc; 0. a Avellar & C; s caisas <k- pa-

MAIUTIMAS
V \P01tES P.SPlíIÍADOS,

I..--.-.d:e- c (s.-s.. "Pluln.rcii." i.|
Amsterdam n cícs., " t;ri=ia". . . i r
Pio da Praia, "Vvi.li" 14
Ijinhembuigo e cses.. "Année Jonson" 15
Uio ila Prata, ''Aramiava" i.i
Nova Vorl. c cses., "Vostris" íí
Novn York c escs.. "Wnllcr d'.S*oyes", u.
Ptrtns du norle. "P-aliin" 6
Amsterdam o e«cs,, "Uiiíland*'. ... 17
Uio da Praia, "Desna" lS
Ni im Vil:, "Tiipy'' iS
Gcnov.1 c escs.. "P. di 1'ilir.-.-". ... 19

DR, A. MAC DOWELL.—(Doe. da Fac.
de Medicinal. Moléstia;; internas.--Appl.
dos raios X, para o diagnostico. Cous, :
r. Hospicio 8.J, das 3 ás 5, — lies.:
S. Clemente n. 187. Tel. 1710, Sul.

DP. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
— Professor da faculdade dc Medicina,
r<mf,: -.-. Assembléa 87. (ile 1 ás 3),
terças, quintas c sabbados. Uesid, ira.
vessa Cru/ l,iin;i, :?r. Tel. Su! No )•

DR. ALFREDO ECYDIO -- Esp.: Mol.
das creanças. Vias urinaria-:, Coiis. Uliá
C. Jtumíim S17 (í'h. Freire rPAfílliar),
fias 8 á-j 10 hs. e Sdor. Ei*zebio po. ('2
ás :K lies. i*. C. Bomfim ;o;í. T. '/B$, V.

Dli. ÁLVARO DE CASTRO—-(Doe. da
Pa?, de Med., mel. adj. do liosp. da
Misericórdia) — Clinica medica e cirur-
íííca. f'ons.: Carioca 8 (ás 2 jj.3), Tel.
i'. In.ii. kes.: Aguiar 77. Tel. 293. V.

DK. ARTHUR DE VASCONCELLOS--
Assistente dc clinica medica da Facul:
dade'. Cons.: Kosario H.; (das 3 ás ?
hs.) Tel. Xurjc iii.|, íí cá.: r. Vüluii*
1 arios da Palria 2$(>. Tel, Su! i6oy.

DR. AKAMIS DE MATTOS — Cons.: r.
>. lo-é :o6. át. terças, quinlas t sabba-
d..,*. Td. Central 53.17. Kes.! r. Euplira-
sin Corrêa 16. Tel, Central, .',iSi.

DR. C. BRAUNE — Longa pratica dos
hospitacs da E»'**õpa» Clinica medica.
Iv-p. coração c estpr.iugo, Con.-;.: rua de
S, losé, 1 u, dc 1 â.í .!.

DR. CAETANO DA SILVA -- Esp, mo.
leàüas pulmonares, Cons, rua Uruguayaun
;i5. d.is .1 ás .1, ás tcrçin, iiuinlas c's:ib-
liados. líesiti íí. c-i âà Maio, 151.

DK. COSTA JUNIOR (A, F.) — De
volta ile sua longa estadia na Europa;
Cons.; r, Marechal Floriano uo. Tel. N.
io;**. Esp, cm vias urinarias, syphilis C
pelle Cons,: das 10 ns 'i j e 3 ás .(.

DR. CIVIS OALVÃO — Clinica medica,
eypliilis, vias urinarias. P.xamcs de pus,
escarros, urina, etc. App. o 6n6 c 914.
í\-n~. e res.: r. Clnstitulção -}5, sobr.
Tel; am. Ccnlr.

DR. EÜAS DE MENDONÇA — .Assis-tente de clinica na >Faculdade; Cons.:
1. do Rosário 140. ás 2.»s, 4>as *• G.^s,
das 2 ás .{ hs. (Tel. Norte .1070).

DR. PLAVIO DE MOURA — Clinica me-
dica. Cons.; rua i° dc Marco it. io,
das .| ás 1 (tel. N. ií.ii). Res.: rua
Ui-URuay. .-1(18. Tel. 1050, Villa.

DR. GARFIELD DE ALMEIDA — Di-
rectòr do Hosp. S, \ Sebastião, Docen-
te da Fac., chefe do serviço da I-iga
C. a Tuberculose; Ucs.: S. Salvador 2J.
Cons.: 7 dc Setembro i;6. Tel. 607.

DE. GUILHERME EISENLOHR, trata
da tuberculose por processo especial teu-
do cppseguidü a cura radical em cchtci&s
dè dóc'ulcs, Pratica o processo de "Por-
niilini". Cou-. r. Cíeueral Camara 26,

DR. GAMA CERQUEIRA - Mol. inter.
nas, gyiiecologja, vias Urinarias. T-ongo
exercicio, prof. e pi*ctíca recente nos
ho?p. dt- Pari? c Berlim, Cou*;. e res. r.
X. S. Copacabana 621. Te!. ióL;i, Sul.

DR. HENRIQUE DUQUE -- Consulto.
.¦in; rua da Assemblca, fe,;. residência:
U. Riachuelo, Me. ,

DR. IULDEGARÜO DE NORONHA.-!
Clinica em perul. Trat. especial da bic-
norrhasia. Cous.: Sete de Setembro n.
qq, sob., »*,fls, <}.ní e ó.^d, das 2 ás -i.
Res,: Gonçalves Crespo es. Tc! i =81, I
Villa. ' 

j
DR. J. MASTRAMGIOLI -- Assist. de!

cl. iiuvi. na Fac. Ex-interno do Hosp, 1
Coiliin dc P.iris. Serviço do prof. 1-'. !
Widal. Res.: r. Paulo Frontin* 5.
Tel. rmfis (.'. Cons.-: Rosário 140 l.r.s,
S».s e sabbados, n ás 4. Tel. 7,07.1 X.

DR. LACERDA (Tel. C. 5955)
MAIA (Tel. C. .1848) — Chamados i.i
noile com urgência. Cous.: Constifuicão |

DR. OCTAVIO DE ANDRADE — Cura Sotvlcos mcdicds; nliarninçoüticós,
liemorrb. uterinos, corrimentos, suspensão, | (lriiini-ios o viHitiis a domicilio
clc,, «em operação, fios casos indicado?,
evita a Bravidej. Cous.: R. 7 de Setembro I CEJNTRO MEDICO— Dez clínicos; nlto
i8é, de ij ás u e de r ás 4,Tel. 1.591, I

DR. ROBERTO FREIRE — Cirurgião |
dit Misericórdia. Operações, apparelhos c |vias urinarias. Cous.: r.Carioca 26. Res. 1

! JÓIAS, RBJJOGlOS E 0BJJ30T0S
1)F, AKTK

R. D. Li

I CENTRO MEDICO— Dez clínicos.
pathas-e liunioepaihas de respeitabilidade Imoral. McnsaUdadevã$ooo. Directores drs.llraule Pinto e Ettiesto Possas, U. Prci I
Caneca 153.

MANOEL TEIXEIRA
lojoaria. Compra ouro,
nas. Oíf. de ourives
certos garantidos de

- Joalheria c re-
prata e pedras (i.

1 relojoeiro. Con-
jóias c relógios,

5(1. Tc J-U! C,
RodrÍgo#SÍlva an, peno úci r. 7 <íe yliro.

1'AIíTOS B MOtiKSTIAS OA MU-
IilIMK — TTM01ÍKS DO V.EN-,'1'IUO K IK)S SE109

DR. MAURITY SANTOS — I.. docente
ila Faculdade. Kes.: rua Riachuelo n.
-\|7 (lc!. (.'. <ij8i. Cons.: rua Carioca
n. 47 (.das 4 tm deante). Tel| Cent.

Ti:.\T.\.>ll'\i'() 1».\ 0ÚTI8

j SIOUISXIAS l)K CHEAXOAS AS MELHORES PENSÕES

MME. CI.ARAZ — Successora de mine.
Stan mil?:. Applicaçõcs do elcctricidade
pára embelleramento do rosto e do cor-
po. I2sp, ua reducção dc gordura esclu*
fiivaincute das senhoras; rua da Quitan*
du 65, (dns 11 ás 15 lis.). Tel. ,5.'7"- C.

CIRURGIA GKRAI/í
DAS . SKXUOIIAS,
NARIAS

MOLÉSTIAS
VIAS URI-

DR. P. CARNEIRO LEÃO -- Medicodo Inst. de Protc. e Aísist. á Infância.
Hx-lnb do Cons. tlc creanças da • Mise-ricordlai Consi: Çonç;alvcs Dias *il.1 lei. ,ío6i C.) das io ás i.-. Res.: SilvaManocl ija. (Tel. G-j68. C.)DR. MONCORVO — Director funil. <lo
I. dc A. *i Inf. do Rio dc l.meiro: Cli.do Serv. de Creanças da Policli. Esp.
doenças das creanças e pelle. Cons.:i-, U. Dias 4i, ús 13 lis, Ucs.: Moura
Urito 11. 58. _ •

DR. MARIO REIS — Do hospital de
N. S. das Dores; Consultório: rua da
Assembléa 11, 37, das 3 ás 4.DR. PEDRO DA CUNHA — Da Fac. de
Mctlic. e do Inst. dc Assist. ú Inf. Cl*
medica c das creanças. Cons: Gonçalves
Diaa 41. T. 3061,-C., das 3 ás 5. Kes.:
S. Salvador 73, Cattete. T. 1613, Sul.

,DR. NABUCO DE GOUVÊA — Pioícssot
da Fac. de Medicina. Chefe do serviço I j-jjjcirúrgico do Hosp. tia Saude, R. i° dc |
Marco. 10, das 4 á«; fi. Tel. 816 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS — Tòr.
mado e laureado pela Faculdade de
Med. de Paris, cx interno dos IIoup. de
Paris. Cons.: Av. Rio llranco 257, 20,

3 as 5. Te! .9 jo líe?. V. da Pátrio 11.229;
DR LEÃO DE AQU1N0 — Ua Acad. de

Medido Hosp, da Gamboa. IWp. vias |urinarias, mol. das senhoras, operações
cm geral. Res.: Costa Uastos 45 'rei.

•jíi, C. Cons.: Gen. Caniara 116, das
3 ás 5.

DR. C. DE ROSSI — Cirur-íia . geral.
Moléstias das senhoras. Vias urinaria*,
(¦ura radical das hérnias, K. Ouitanda,
27, de 1 ;is 4, Kes.: R. Visconde Silva,
38, Hotafogo.

ANALYSES CLIXICAS E
JIICROSCOIMA

ALFREDO A, DE ANDRADE —
Prof. da especlallih na Fac. de Med.
do Inst. Pasteur de Paris. Trabalhos
para diagnostico med., analyses chtmi-
cas, exames mic:bscopieu3, etc. Uru-

DR. HENRIQUE ARAGÃO c ARTHUR
MOSES—Laliorat. Largo da Carioca 24,
:!°. Tel, 4272, C,, tel. da res.: roa-jj
S, e S. 106. Kx. dc urina, escarro,
lezcs; Keaci dc '/Wassermann, clc.

DR. SILVA ARAUJO (PAULO) — Sy-
philis: <)\.\ — fio6.-Mol. infectuosas; vacc,
de Wriclit. An. de urinas, sangue (ty-
pho, malária, syphilis), escarros, clc. i° tle
Março 13, o ás uc dc 1 ás S-T. S30J M

CIRURGIA INFANTIL

PENSÃO BRASILEIRA — Rua lladdock
Lobo. 123, tel. 1.716 Villa, a 20 minutos
da cidade, bondes á toda hora, oíferece
boas accommodações a familias e cava-
lheiros de tratamento,

PENSÃO LA TABLE DU COMMERCE—Av. Rio Branco 157. T. 41.18, C. Para
familias e cavalh. de tra. Serviço (á Ia

carte) e a preço fixo O $500), Acceita
peusio. foru. a domic. e vendem-se vales.

PENSÃO NOGUEIRA—Mareclial Horiano
193. T. 1834. C. Esta Pensão continua
a offerccer aos srs. viajantes e exmas. fa-
milias commodos confortáveis em condi-
ções hygicnicus.—Rabello Varella h C.

PENSÃO CAXIAS — Praça Duque de
Caxias 6 c 8. Tel. C. 5115. Optimas
accommodações para familias c cava-
lheiros de tratamento. Cozinha de i1
ordem. Preços cou forme os aposentos.

PENSÃO NOVA KRIBURGO — Praia
Botafogo 214. Tel. 1718, Sul. Confor-
laveis commodos com frente para o
mar, diariais de 7$ e 8$. Toniccc-se
comida para fora.

PENSÃO CANABARRO — Excellentes
aposentos 113ra familias e cavalheiros.
Casal, . 2G0Ç; solteiro, < (20$ooo. üondos
de: Andarahy c Aldeia Campista. Rua
General Canabarro 371, Tel. 1212, Villa.

MOVEIS K COLCHOARIA

,N,

RUA MARANCJJAPE 16 — Chamados
nelo tel. 26, C. — Vendem se moveis
novos c usados cm melhores condições
que cm outra parte. Reformam-se col*
chões. Compram-se moveis de ioda a
ipalidade.

GRANDES HOTITIS

lVHr o syphilis — Curas jiclo"Rniliiiin" e 91-1 — Estoiruiíto,
imlniões i' elocuens nervosnsi

DR. SYLVIO REGO — Do Iilst. de As-
sist. ú Infância. f Cirurgia ceral, rxtrtos,
cirurgia de creanças. lies.: V, Itauna
t.ji, (tel. -'666, .Nbrtc). Cons.: Gonçal*
ve9 Dia» ^i (tel. C..30C1).

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da [.elle
c m-icosas. uker^s cancerosas, tumores
fibrõsos; nrthritismp', r-yphilis c morphêa;
ncurasUieuiai doença.» do peito e dyspc-
psia; 7 "cmbro, 30, ás 10 e 14 hs;

MOIiUSTIA* DE OLHOS

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO
GADO, INTESTINOS' E
VOSAS

DRS. MOURA BtfASlL e GABRIEL DE
ANDRADE — |*»nsu!torio: largo da
Carioca. 8 (de í£ í.s 4), todos os dias.

! DR. PAULA FONSECA — Consultório;
j r. Sete dc Setembro 141 (das 2 ás 5 hs.

v - 'i» ' diariamente)."'''"" i DR. RODRIGUES CAO' — Especialista
dé doenças dos .olí;oi. Cons.: rua d:

HOTEL AVENIDA — O mais importar»-
tc do Urasil. AccommodaçÜcs para 500
pessoas. Confortável. Distineto, Central,
Serviço dc elevadores dia e noite, en-
dereço tclccr.iphico Avenida.

HOTEL METRÓPOLE -- Confortável e
luxuoso no saluberrimo bairro das Ca-
ránjciras a 20 minutou do centro da
cidade; rua das Laranjeiras 11, 510.

OS MELHORES CAFÉS

FI-

DR. CUNHA CRUZ _ Cura o habito!
da embriaguez, por suçgestfio c com jos medicamentos "Salvinis" e "Gottaa (de Saude", U. Carioca 31, 3 ás 5.

Asscinibltía
3C76.

só ,3 ás ,,| hs, Tel. Central,

OOÜLISTAS

.MOLÉSTIAS DO l'UL.MÃ0,
R.VCAO E AlMWHiailO

DIGESTIVO

CO-
DU. MARIO GO'ES —

cttldade. Consultório:
11. 38, das 3 ás 5 lis.
sid.: Barão Flamengo

Asáislcrite da Fa*
r. 7 de Setembro
l'cl. C. 5510. Re-I
3;. Tel. S, Mio. j

CAFE' GLOBO — Chocolate llhering.
Bonbons finos. Rua 7 de Setembro, 103.
Fabrica: rua 13 de .Maio, 19, Tel. Cen-

tr.il. 1 |8.
CAFE' MOINHO DE OURO — E' o

melhor café. de [-osio agradável e de
optima quaKdadè, Chocolate e bonbons
finos de primeira qualidade.

CAFE' TRIUMPHO — Praça Tiradentes
56. Tel. C. 3806. Torrefacção e moa-
gem. Chocolate, chá. matte, bonbon3f
assucar, balas. etc. Teixeira & Fonseca.

LIVRARIAS
DR. ADOLPHO DA

largo dc Santa Fila
Res.: ma Dr. Dias
Mcyer,DR. i 

FONSECA—Cpns.:
10, das 2 ás 4.

Cruz n, 301,

MÉDICOS HOJIOErATHAS
da DR.

DR. MARIO
mediei, par
Cons,! R,
ás segundas
Ilelia Vistil

DR. PIMEtITA

DE GOUVÊA -- Clinica
s e mol. de senhoras.

1 de JMuio oi, (5 ás 61,
quartas e sexta-s. Res.! r.¦ii (lí, Novo). Tel. íoi, V.

T)t MELLO — Cônsul.

Clinica incilit'0-cii'lirgicil dns ilrs. i
Felix Nogueira c ilulio Moutei-'
io, á run Souaílor Euzebio, S'.',H \
— Telephone, Norte 1,186* I

PEREIRA DE ANDRADA
r, 24 fie Maio 1S6 (das 6 ás 7
e r. Eng. de Dentro 2G, das 3 1!
o iJ2 hs, Fes.: r. D. Annà Nery
(Rocha). Tel. if84, V.

CURA DAS PERNAS
Ei

Cons.
hs.,

|2 ás
3-*8,

¦ LIVRARIA
i acadêmicos
1 de Jnnelrp

ALVES, livros collcRiaes e
Rita do Ouvidor 1O6. Rio

„ S, Paulo, rua S. Bento 41,

ESCOLAS, CURSOS
E CÍYMXASTOS

tas dinriaa (escej)lo ás 4,,5-feira5), Ou-
rives, 5; ã; j lioras. Resid,: Aííoiwo
Fenna n. 49,

DR. PEDRO MARTINS — Especialiila-
des: moléstia-; de estômago, coração, fi*
ghdo e rins. Cons.: r. dos Andradas 52,
sob. Tc!. 1736, Ueü,: rua N, .S. dc Co-
pacabana n, 990.

•'¦;¦.:.:lloidcos e e*scs.. "S
Goilicinburgo e cses.- "K.
Fio da Prata, "Carmina".
l'io da Prata, "J.con XIIT'
Tnglaterra c cses., "Oris:

Mar,

CLINICA «1E1ÍI0A, MOLESTIAÍ
DAS SENHORAS. SYIMIII.IS

DR. PELIX NOGUEIRA-
mol. dc sentn, hydrocele^
thra, fistulas e corrím.
svphílis; appl. de "606" 1
.-I Res. trav. dc S. Sr.

DR. JULIO MONTEIRO-

-Op., partos e
estreit, da ure*
Trat. Cip. da"914", fn ás
vador 211.
¦Med, do liosp.

de S. Sebastião, Mol. internas puímão,coração, fígado, estômago e rins. Mol,
infectuosas (syphilis, etc). Das 2 ás 4hs. Kes. rua de Ibituiv-na 35,

Cíhiu e escs.,
Inulíiterra e e
Uio cia Prata,
Rio da Pr.it;
Xorfoii:
P1.1I1.S sul, '

V.\l"

Mac:.. " Sie-nerara".'rampa". . . ."I,uisianaf'. ,
, "TiUl«". . .'Sino". . . . .

África do Sul
Rio lia Praia.
Nova Vork e
Uio di Praia,
Inglaterra c c
Iliiê-r e tves,
Nova V

)Iíli3
'Oro:i'
i''i'iãia'v

A 5AIR

'Verili

'il

ii-ili;, Tluai
:íi ditos,

.-. Prisla:
ditos

ditos. Ca-

I,

Si.

Il-.Blati
Macán
Ri eife
Riu da
Nova
Rio ,1
Santos
Morde:
Rio d;
Posi ri
Rio d

Aracai
Calláo
P.irlu-:
I lavre
C„li.,v

A

CCS."Vestris'. . . .
;.. " Atvistnya"."Arcssualiv . .¦srs., "Cüahyb.l".

res, ¦'Curnpj**', ¦ .
norte, "Miir.-.iili.iii".

c escí., '* Kidelense".
escs.. "Jtapacv*. .
sul, "Ilamica". . .

...- "Oyanoc". . .
í- C3Ci„ "Ilis", ,

e esc»., '• Desna '. .
=t 3., '• Piauhy ". . ,
ics., "Iiatine.n". . .
tn, "P. di Milinc"."Aratíiiarv1', . .'Kcijuana" . .

DR. ANNIBAL VARGES — Mol. lias se.
nhor.:.'', pelle c trat. espec. da syphilis.
App. elcctr. nas mol, nervosas, do nariz,
garganta e ouvidos. Cons : Av. Gomes
Freire 90, das 3 ás fí hs, TI. 1202, ('.

DR. GREGORIO RISPOLI — Medico.
operador da Kcal Universidade dc Na»
polis e da Fac, do Rio de janeiro. Cons.
e res.: Av. Gomes Freire- .17- Tel.
Central. 1 7-17-

DR. JUMO XAVIER _ Clinica medica
e de moléstias dc senhoras. liei. Ii, Felix
da Cunha, -Li. Tel. Villa o.io. Consultas:
de 2 "ás 4 e das 7 ás 9 hs.da noite, nu
R. liarão tlc Mesquita 2ti.

DR. JOSE' CAVALCANTI —Clinica me.
dica c syphilis. Cons. Sete de Setembro"* 139. das 10 i\2 ás 12 c das 4 ãs 5 1!^.
fies. r. Senador Octaviano, c.iS,

_ ANALYSE DE URINAS
BI.AKE SANTANMA e ÁLVARO

AFRANIO PEIXOTO - Cliiuiicos. l.a-
bora torio Chímico de analyse dc urina.
Analysc completa 20$; rua 7 de Setem*
bro n, 105.

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DA TUBERCULOSE

A

Al.VARO GRAÇA — Mol. internas.
Roca do Malto, Mcyer. Trata a tu-¦* uinsc pelos processos mais moder-

>. lies. r. Nazarelli o.i (Mcyer). Cons¦embléa 73, das 4 ás 6 hs.

DR. HENRIQUE MIEHE -
ti nas doenças das pernas,
rio: rua Uruguayana 5. das

VETERINÁRIOS
RAUL GOMES VIEIRA

Telephone 2377, Villa;
Mesquita n. 797.

— Veterinário,
rua liarão de

CURA DAS IIF1ÍNIAS
CASA CERALDES — R. Hospício 11S,

(em frente á praça_ Gonçalves Dias).
Trat. dis vias urinarias coin o emprego
dia sondas e alça vias dc burracha, de
i$5oo a .''$500. Pura as hérnias, as fun-
das de 2? a I2$ooo.

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
Direcçâo do Insp. F.sc. Francisco

F, Mendes Vianna e da Prof. d. Rachel
de Moura. Matriculus e informações das
3 1J2 ás 6; r. Gonçalves Dia* n. 30.

ESCOLA DE HUMANIDADES — Av.
Rio Branco U.1, 20. Director: Alphcu
Portella F. Alves; secr., Francisco Ma-
lheiros. Corpo docente de i* ordem.
Pvlens. 20$, 3*;$, 3n%, ¦*-;$ e. 40$ooò.

CURSO DE MATHEMATICA — Direct.
Capitão Dr, Mario Barreto, Preparam-se
alumnos para os eximes das Escolas
Normal, Naval, Militar, Polytcchnica e
Gymnasio. Av. Pas*os 116, i°, Informa-
Ções das 18 ás 21 hs,

lc m g-*.-53i*fTsrjca*ra*jyr3ov'ira

PUBLICAÇÕES A FEDIDO
A XEVTRALIDADE E O

THEATRO
Eslá ainda na memória ile Iodos o

caso da iproliibiçSo on.nosta pela nossa
.policia :i raprcsenlacSo ila pera -.'I .-Ijiiio
Negra, depois de haver lido e visado
05 respectivos originaes. Ksse ciso, era
que 05 tribunaes deram mão forle á
ipoiicia, poderia .(cr ttrazido ;io Ura-
sil gravíssimas coniplicacões, sc os jui-
zes, ao envez ile .prestigiar o aclo po-
licia!, tivessem corrido em soccorro do
bom direito, que estava iodo do lado
do emprezario da Aania Negra.

lA-gora annuncia-se litiiía. peça. cuja
reclame annuncia ter estreitas ligações
cm seu enredo com o grande conflicto
europeu, visio que aborda cm um dos
seus quadros a recente entrada de Por-
ttigal ria guerra, dissa peca é a revista
Isso foi lcmpo\, cm ensaios no Apollo,
e cujos originaes, com. certeza, a po-
licia já leu c visou, pois de outra fõr-
ma a empreza não teria poslo a peça
cm ensaios.

Pergunta-se agora: a autoridade que
leu e visou esta peça teria sido um dos
taes mocinhos que puzeram em apu-
ros o dr. Aurelino I.cal na questão da
Águia Negra? Se foi, é o caso do dr.
chefe de policia tornar a tnandnr bus-
car os originaes da peça ora em en-
saios c lel-os pessoalmente para evi-
lar futuras complicações c 'futuros pre-
juizes ú empreza. E nada levo pelo ai-
vitre que tomo a liberdade de sugfjérir
,1 s. cx. o ilr. chefe de policia...

fim gerinanopliilo.
-~~*msn^t>-<3P-&-0£*> *—¦ "A Sul America"
COMPANILTA DE SEGUROS

SOBRE A VIDA
Realizando-sc no dia 16 do correu-

ío mez o nosso 41o sorteio, dc apoli-
ces de Rs. !o:ckx>$ooo, vimos pela
presente convidar os segurados c o
publico cm geral ú assistirem ao refe-
rido sorteio, que terá logar ás a lioras
da tarde, na sua sédc social á rua ilo
Ouvidor h, So, pelo que antecipada*
mente agradece a

A DIRilvCTORlA.
.•Mais de MIL E SETJBOBNTOS se-

guiados tiveram alé hoje as suas apoli-
ce3 sorteadas, representando uin capital
de mais de DE2BS0IS M-M, lí QUI-
X1H1BXTOS .CONTOS 'DE Ríil-S. 

"

(Durante o seu 20o exercicio animal,
findo em, ,51 de março p. p,, a "SUi,

AMKRíClA". desembolsou cm paga-
mentos dc sinistros ás viuvas c her
deiros dos segurados fallecidos, liqui-
ilações do apólices por sobrevivência,
distribuição de lucros, etc, a quan-
tia do :

Rs. 5.17S:S25$093
DURANTE ÜM A.VXO

o que representa, durante o referido
exercicio, um desembolso de

Rs. 43i:5(58$8,33 em cada in;ez!
Rs. 99:5Q2$8oS em cada semana!"Rs. 14:l88$564 em cada dia!

59i?ioo em cada hora!
9S853 cm cada minuto!

$164 em cada segundo!!
DIA B XOITE ! !

Proinios jiiodicos
Te-sam 'Pro3pect'09 e informações na

S&lc Social á RUA DO OUVIDOR So.

Rs.
Rs.
Rs.

SOCIEDADE UNIÃO niOTIHTO-
RA DOS RETALHrSTAS DK
O.VKXIO VERDE

KUA l.-UIZ DE CAMÕES, X. 30
Sessão do consellio iiilniinisliaüvo,

hoje. ás 7 horas da noile.
Rio, 1.1 ue agosto de ipifi, -- /.

Monteiro Guedes, secretario.

ASSOCIAÇÃO I!EXi:|.'ICi:X'l'E DOS
EMPREGADOS XO CÃES DO
RORTÒ DO RIO DE JANEIRO

Assembléa Geral Extraordinária
Km Continuação

A Mesa aeclaiiiada para dirigir oi
trabalhos da Assembléa Geral Estraor-
limaria (a* Convocação) que se reali-
zou lionlem, o, de aceordo com a sua
deliberação, convida os srs. Associa-
dos quites e no gozo de seus direitos,
.1 se reunirem novamente, segunda-feira,
14 do corrente, ás S horas ila noile. ua
mesmo local, para, em continuação iln
mesma Assembléa, tratarem de assiim.
iitos Jc interesses sociaes.

Rio de Janeiro, 10 de agosto ile
19x6.—Domingos Ribeiro, presidente.

•_ ' __<-1-55 JI
IKMAX DA DE DE iSAXTA ORUZ

DOS Mll.lTAliES¦ N',-1 forma dos artigos 54 a ;(i .lf,
Coinproniisso c clc ordem do exino, sr.
eorouel provedor, convido a todos 01
irmãos ;i coinparccereiii ás quatorze bo.
ras de domingo, ío do corrente, 110 Con-
sislorio desta Irmandade, munidos dai
competentes listas, para eleger-se a
Mesa Administrativa que lem de lun.
ocionar em 1917, as qiiaes deverão eon-
ter trinta nomes; sem que nellas en-
Irem, porém, os dos irmãos coronéis
Fcliciano Benjamin de Souza Aguiar e
Antônio de Albuquerque Souza, general
Manoel Antônio da Cruz Brilhante; ma-
jor dr. Joaquim Mendonça Sodré a ia-
pitnes Antônio Miguel liarbosa l.islioa
c. I.uiz Gouveia Rayasco, por já lerem
sido reeleitos pela actual Mesa (arligo
51), nem os dos irmãos capitães Auto.
nio Ferreira da Fonseca, Manuel Fra-
zão Conèa e Rodolpho Vossio Ungido,
por já lerem servido durante ires an-
nos consecutivos (art, 56).

Na mesma oceasião serão lambem ciei-
tos os membros das seguintes commis.
soes: oi Medica; b) de exame dc con-
ias c da conducla conipromissoriá da
Mesa em exercicio.

As listas para a i" conterão doze no.
nics e para a 2* dez.

Consislorio no Rio de Janeiro, 7 de
agosto de ioiú. — Maiwcl Antônio da
Cru.-: Brilhante, irmão escrivão.

 O 4j33)

MONTEPIO DO CLÜR mTlÍtÃÍT
Assembléa geral extraordinária

(3' convocação)
De ordem do sr. major directof,

convido os srs. sócios a se reunirem
no edificio do Clnli, ás 4 horas de
quarta-feira, 16 do corrente, afim do
tratar de assumpto de interesse social.

_ Rio. 12 de agosto de 10 ui. — Capi-
tão Luis dc Gouvêa Ravasco, secre-
tario. (.1. 4723)

SOCIEDADE HEXEFTCtíVnO MPN
MORTA AO AliMIRAXTE

CUSTODIO JOSE1 DE MELLO
Secretaria — í?na General Camara

». 313, sob.
(Expediente das 2 ás 4 lioras da larde)

Hoje, ás 7 horas da noite, reunião
do conselho administrativo,

Rio, 14 <Ie agosto ile igifi. --- /oa-
ijiiim Vicente da Crus, 1" secretario.

(J- 473°)
AiSSOOIAÇAO liENEPIOENírE .

DOS EMPREOADOS NO OAES DO
eORTO DO RIO DE JANEIRC

Assemblca Geral Extraoi-dinaria
11 convocação

A Comniissão Directora, cm cumpri-
mento ao resolvido na Assembléa Geral
Extraordinária hontem realizada, con-
vida os Srs. Associados quites e na
«oso de seus direitos para tuna oulra
Assembléa Gmal Extraordinária (i*
convocação) a sc reunir cm 14 do 1 ír.
rente, á rua da Saude n. 3, ás 9 ho.
ras. e cm que se. deliberará sobre a ai-
temção dos Estatutos•

Rio de Janeiro, 10 de Agosto dc ioiI
.-( Commissãò Directora. (42^6 J)

TRATAMENTO DA TUBERCULO.
SE PDTjMONAR IM5L0 1'NEtT.
MOTHORAX ARTIPIOIAL

ÍProccsso iln Poflaninl)
"ÕOKXOAS 

ME.NÍAÍS~Í SKlT }mt' ^^
VOSAS ! sti-. Resid. 1

los nvinci- | ..,,, ,-,«,,,, ,cih Assem. ! MOLES I IAS
'*, e 6.»3. ini fc.|.

. 1'ra.at"Minas
3 P CSC 8,

Prata, '

, Í'rata""

¦f.i

DR. HENRIQUE ROXO _ P
nica tia Fac. cora freqüência
paes hosp, europeus. Cons.: r.
bléa, •)$, das 4 ás 6 a.«s, a-"'
Re*. V. iln 1'tri.i .155 Tel. Sn

DR. \V. SCHILER -- Cons,: 2'
6'.3, r. Hospicio R.!. dias .1

! I':i*.-i dc Sanilc Dr. Kirns, rua
| ik- Olinda, lis .-,».?, s-i.f. c s:il,l:

ABRANTES ¦
u6 (2 ás 3).". Iíaião clc
í)6o..

- Cons.:
T-l. C.

flamengo

DAS SENHORAS
1'A RTOS

CIRURGIÕES DENTISTAS
EMILIO DEZONNS — Cirurgifio.ilenlii-

ta. Diplomado, com longa pratica. Prc-
ços e condições dc pagamento ao alcaiv
ce de todos. Tons.: electro-dentário.
Alto da Cun feita ria Japão. Eat. do
Moycr.

DK. MIRANDOLINO M. 0E M1RAN-
UA — Especialista cm extracções sem :
dor e tratamento dc fistulas. Das S ás ¦
17 boina, nos dias titets. Gonçalves Dias
ij, sob., tel. 5.660, Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado pela Escola I.ivie de Odon- ;
tologia do lüo ds Janeiro, com ío an- ¦
1105 de pratica, Cons.: r, UrUBUayana
n. .it liei C. 1670I.

DR. THEOPHILO PESSOA — Diploma-
do. Premiado Exposição 10.08, Traba
]!ia opm
dentano:

1 ••(>!.IIETIM DO "CORRETO D.\ ll.lMI.i" r,i

cima da
Nu* }M,

rapidez. Constiltorio ciectro-
r. 7 de Setembro 133 (por

casa Cnvé). Tc!. iSqo. íJcut.*;.as e Êabbados, das 8 ás a hs.

a.
Iou pu" olt;i todo o dia. Fechou a poria e não -ain com mi ilo de sei

nao
longí

"tiaroiina
l\iiirra:-.-|"."Ciibiitío"
•K. Mnratirc
l.i.n N i 11 •
"Itanarima"
"Orissa". ."Pará". .'Pampa". .

I , Ucs Ila

.fi, 4*.s c
ás 5) c
Mitriiucz

idos (1I1:.i .io, Tel, 1113,S.

CLINICA CIRURCrOA, VIAS
URINARIAS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARAU.
JO c CI.ODOMIR DUARTE—Assist. daMat, da Santa Casa. Cora pratica dos:Hosp. da Europa. Con?. r. Carioca 6o. -, i

5jis. Tel. .72;, l". Res.: Al/ira

RARTEIRAS

lis.
llrandão
lernidade

11. o
955,

Tel.
C.

-•S.i3, V. Tel. Ma-

in- gsa
. * 1 r «K-tiior e

03 Tomaífí- --^«-j
rvas Alimenticiai.

l*7g*~aH****M»" * ¦¦¦- ¦ — ¦

DR. A. COSTAI.LAT - üo Hosp.
I Misericórdia. Com pratica do1; liosp.

líerlim e Pari*. Cns.: r. da (!ari
30 Cilas .1 ,',i ,: hs.). Resid. : rua
Laranjeiras, So ftcl. wsfi Cl

j DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do. Hospital da. Misericórdia. Vias uri.
narias opciT.tGe.-. cm geral. Rua .Sete dsSetembro, og.

DR. CARLOS WERNECK — Cirurgião
da Sta. Casa. Cirurgia de adultos e
creanças; mol. dns vias urinarias e das

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
NilORAS — TUMORES
VENTRE

SE-
NO

K-enic
em.

A 1 vi\(» ESCAPOU. . .

Vma iirriui jtiljiiiilít im-
jiroccilfitite

, Kccife. 13 _ (A. A.) -- O juiz sec-
cioiml .iiiljimi improcedente a acção
sii!iiiii;\ri,-t iiiii-níailn contra :, União poralguns guardas da Alfândega, ultima-
nuiKc deniitridos.

íenhoras. Cous.; r
ús 5 ha, Ucs.: r
11. $2. Tel. Cent.

Ourives 3, da* 3
Senador Octaviano

1043.,

da
dei

>ca
""" 

! DR. ARNALDO QUINTELLÃ" - Do
_' livre da Fac. ile Med Cous R A-
ri. | bica, 28, tcrcis, quintas c eaboados

4 lioras da urde. Res. li, ü, Carlota
(BotaíoRo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA - Moléstiasde seitlioras e partos. Com.: Assembléa |iS. Kís. rua d.ií Laranjeiras 17.1.DR. QUEIROZ BARROS _ Con

MME. HELENA DIAS PARODI — Par-
tei rã formada pelas Fac. dc Medicina
de Buenos Aires c Rio de Janeiro. Res.
e con?.: rua Marquez de Olinda n. 2j,
Botafogo.

MME. MARIA STROCCHI —-Pareira
c massagista diplomada pela Kc.nl Uni-
ver-iilade de Bologna (lialia). Kesiden-
cia: praça Tiradentes n, 4j.

PHARJIAOIAS E DROGARIAS

63,

Pritnetn
ra>. Rc

'le .Mari..lidencia: prai:
de

dc Boti
us 3
fogo

ma
lio-

194.
k**X*t

JMgjKQãgexl
Em Porto Alegre

UMA EXPOSIÇÃO PERMANENTE DEPRODUCTOS NACIONAES E
ESTRANGEIROS

Porio Alegre, 13 (A. A. — Será Ire-
vemeiitc inaugurada aciul, uma expo-
sição .permanente ile .proditetcs nacio-

rangeiros, num v.iôlo preilio
dos Andradas.

1

Sem rival para oranquear os dentes

d.i rua
Haverá enipitpados para levar os fo-

rasteiros ao recinto da exposição, onde
locará uma orclicstra e será feito um
serviço de cliá e c.-ifi'-. Innumeras casiis
já tomaram espaço» 1103 mostruarios.

PÜRTO DE CAMISAS ! MOVIMENTO OPERÁRIO

Da Fabrica S. l''c!'i>:. ú rui de São
Pedro n. -•;-. foram íurladas liontein I
variai camisas, por dois ladrões, que j
as pescavam, de caniço, do topo <U ;
escada do predio. '¦

Dc-icorK-.rlo.; pela policia. o= _ malan-1
dros (le:-a:ii o íóra. sendo o facto lc-
vado ao conhecimento da policia do :" ;dislrictft.

BART-XIAO DOS 0PPICIAE3 Dlil,i.IKO — Airi5j-se nos associados que s15 do corrente, ás 9 lioras, realirar-sc-i
serablea geral ordinária, na qual se

interessea de Jia^tante impor-(liwntirão
tancia.

Haverá l-.ira •l.i baiancet.

comparecimento
rua Sete de Set

• -Ir, :'¦
de todo

PHARMACIA E DROGARIA P GAIA -
Lo bora to rio de produetos chimicos c
piiarmac. 1-'. GAIA. Completo sortin-.e--
to de drofias, Sctç3o de lidmòcopathia.
R. Senador liuiebio --38. Tel. 1.1S6. N.

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS -
Conde Iloniíiin 456. Dri. José Ricardo,

I daa 9 ís 11. Almeida Fucs, dc 1 ás 2.
Arseno qaitiol, para o> fracos. Cyano,' Gouol e Illcno-lhaiialo, nara B->norri-.éj.' PHARMACIA CAPELLETI -- Humaytá
Mo. T. io.*3, S. Compl. íorí. de dro-

j R3i e produetos pharm., Cons. t)r3.:' Emygdio Cabral (o ás íoi e SantfS
i Cunha ilo ás ni. Grátis aos pobies.1 PHARMACIA CRESPO — Conde Bomfim' e,o T. e4;o, V. Cons.: dr. Camacho

Crespo. 9 á» 11: dr. P. :1c Souza. 3
ís 9 aa ra. e 4 is s; dr. Linneu Silva,

• das 7 ás 8 n.: dr. P. Lúira, a ás 3.
: PHARMACIA ALLIANÇA — Dc Isaias

P. Alies. Laranjeiras iji. Tel. C. 2141.
Cons.: Drs. Souza Carvalho (o ás 10):

j C. S.impaio Corrêa (10 ás 11); Raul
Pacheco (11 ás 13); A. da Cunha e

i Mello (i.i á; m>. Dep. do "Bron-
cliiol" para constipações e toíses.

1 PHARMACIA LARANJEIRAS, Tei- s;54.
I Laranjeiras 45S, Cons.: Drs. Leopoldo
! do Prado (o áí to); Souza Carvalho

!(io 

ús tt). Fabrica e dep. do Hi'an-
lofoimio". para tosses, tesíriaú.>s, " Co-
'üicluche".

PHARMACIA HADDOCK LOBO--(M.
Capeleti) — H. Had. I.obo 204, T. V.

I 1.187. !-'ar>. do Carbn viclralo de Tiorces,
! do Elixir de Citro-vieirato o Depursan.

1! l!ons : dos drs A. Alves e M. ÂutMit,1 Oíiion Piiuenlel e João Coimbra.
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Kclizmcntc .1 oalnina do carvoeiro não ficava muito longe.
Quando lá chegou, Marceilina caiu como morta. Gloii-Gloit tornou lo-

go a sair para ir buscar braçadas de folha? seccas c de musgo. Quando rol-
iou encontrou-a adormecida.

Não ousou accordal
V

visto.
Além disso, por aquelle lado

tava situada no meio do bosque,
muiio tempo que e=lava abandoi
guardas, c esle; só lá entravam
tempestade. Mas naquelle dia o sol brilhava f
e não havia que receiar unia tempestade,

Kra já noite quando Marceilina acordou. Dormiu dui
dezeseis horas. Eslava muito fatigada, apezar ilissvi, sentia a
cidas e violentas dores de cabeça.

Deve ter vontade de comer, disse Jan-Jot.
Deu-lhe um, pedaço de pão secco.
¦A joven recusou e com voz fraca, disse:

Não, nfi-c tenho fome, mas tenho muita sçilc.
—< Ila um regato perto daqui... poderá ir até lá?
Marcelüna arrastou-se até chegar ao local indicado, deitou-:

regato, bebeu a longos tragos, c depois refrescou as mãos e

havia perigo nenhum. A cabana es-
de todo e qualquer caminho. Havia

ida. Xinguem passava por ali além dos
[liando eram stirprehendidos por qualquer

ro no céo, não fazia calor,

ante quinze ou
; veias cnliime-

bíjm.-i corrente
—• Agora
— Assim

, Sairam da
de Gloit-GIou.

c gelada. Sentiu-se melhor e levantou-se mais forte.
disse cila, poderemos partir sem receio,

o creio. 'Não temos tetn.po para perder. Coragem!

beira
rosto na

cabana; ernaram-se pela florcâta, por atalhos conhecidos!

I ói mais jr,'ii trajecto doloroso.
A joven caminhava com a cabeça baixa, os braços pendentes, as eo = ta<

curvadas, u.ln proferindo nem ;mia palavra sequer. Jan-Jot não sc atrevia a
fallar. mas olhava para cila de vez em quando, comj toda a compaixão dd
seu bom coração.

— Dizer que tudo islo é por culpa minha!..
Marceilina caminhava como cm 11111 pesadeilo

parava, olhava cm redor delia, para o arvoredo
olhos por rima das copas tranqtiillas das grande;

vezej.

-- Para onde vou eu? parecia cila perguntar
estas hora:

Depoi:
firiio.

murmurava elle.
Macliinalmcnte,

sombrio, ou levantava 0.1
arvores adormecida1.

. Por que motivo estou j
nesta floresta e com este homem!'
a acabrunliadora e irremediável realidade vollava-lhe ao e>

— Está indo acabado, pensava ella, eslá tudo aca'
E recomeçava a caminhar no seu pa = *o desigual.

t nas raizes. sem dar por isso.
Do «litro lado na floresta,

60tl: Bcii..

iado para sempre!..
tropeçando nas silv

IKIU -.'V.-.itu iuüÇ:. eia a cm|iy>

Ms- 'í
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OliUIÍ DOS DEMOCRÁTICOS
Chamo a attenção dos srs. Sócios

t.u_ se acham incursos nas penas do
ART. ii, aiineas "E" e "F" ilo ART.
ia c PARAGRAPHO 2" do ART. 13, do
CAPITULO V Jos nossos Estatutos;

Castèllo, 7 dc Agosto de 1916. Fer-
atando Lacerda, 1° Tliesoureiro.

BEN.: KK-._OJ.:. OA1'
DEMPÇAO

Terça-feira, 15, Sess.:. dc Kh;T.
—- O secr. :. Vivaldo M. Pranklin
ia. :. CM. 47SS)

n. s.
Club Gyinn-istit-o PÒrtíígiieii
Sario intimo em 26 de agosto

Aeha-_c aliena a m_e.i,ção |>ara con-
vites ate so do corrente,

A __._.•..(.a tios srs, sócios será com
o recibo iic agosto.

Espectaculo cm 15 do corrente, ofie-
recido pela l.scola Dramática aos srs.
sócios e suas exinas. familias, — Ilüm-
bcrlo Taborda, 1" secretario.

UNIÃO-SOCÍAÍo
SF/DE": RUA DO HOSPÍCIO, 314

Kxpedi.nie diário, das 11 á 1 hora ia
tarde.

Convido as orphãs filhas do sócios
que conlarcm ile edade até i_ annos, a
enviarem a esla secretr.ria suas peti-
ções, declarando edade, filiação e resi-
dencia, para nesse modo screni inclui-
das no sorteio dos donativo- aiínuàes,
a realizar-se 1 17 do amianto.

Rio de Janeiro, _ de agosto ile 191'C
João da Costa, secretario. S 4.(77
Mer*-: r,n"n:i{.\i!io _>b._-

Il.G-.l__
ASSÈ.Ml*)jf.E'Á GERAI, ORIHXAUIA

:a convocação
São convidados, na fôrma d" arl. 3",

paragraplios i°, 3" _ 6" c art. 55 dos
estaiuios, a se reunirem em assemblèa
geral ordinária, no dia 18 do correnle,
ás 8 horas da noite, todos os ?r<. st
cios para .aprcscntaçüo de' comas, sua
approvação e eleição da nova dire-
ctoria,

Rio de Janeiro, o de agosto de miC.O secretario, Erancisco Joaquim Pé-
reira Soares. ¦ -¦

¦!M.U> IÍKXiil-lCKNTI.* DOS
Mll.r_.A_. ES

RUA IDA QUITANDA \'. ._•_
Assemblca i-cral extraordinária paratratar de interesses sociaes, resolvendo

IualquiT numero, no dia 14 do

GR.:. OAOP.:. DOS OCAV.:.
NOÁOH.i.

Hoje, sessão ordinária, ás horas e
no logar do costume,
da Ord.:., Daemon.

O Gr. Secr.
R •___

BEN.:. LOJ.:. OAP.:. 1711...
DE CAMÕES

• O secr.:.
R 4895

Hoje, sess.:. econ.:.
José Bonifácio,

IRMANDADE DO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO DA CAN-

, DEL ÁRIA
No dia is do corrente, pelas 12 ho-

ras realiza-se no templo desta Innan-
dade solenne "Te-Deum" «in acção de
graças pela posse da administração, que
servirá no exercicio de 1916 a 1917.

Dc ordem do exmo. sr. provedor,
convido a Mesa Administrativa os nos-
sos irmãos e fieis a assistirem a esle
acto.

Secretaria da Irmandade, 12 de agos.
to dc 1916. — O secretario, João Sa-
raiva de Andrade.

EDÍTAES

correnle, ás i(i 1
cio ria.

horas. A Dire
(H 4387

í. IRMANloADE í)l.'l. TlTi
GLORIA 1)0 OI.TI.II.O

K1ÍSTA DI. MOSSA SENHORA D\
GI/ORI.A '

Amanhã, 15 do correnle. esta Innaiv-dado fará celebrar cm sua capella doOuteiro, a festividade em boiira ile sua.xci-lsa padroeira, com a pompa e cs-
plcndor dos annos anteriores.

A's 11 horas terá inicio o solenne oí-fieio divino, sendo celebrante nionse-nhor João Nicoláo Alpeu, vigário da

<_.*L\"I'A REGIÃO MILITAR
De convocação paru o alistamento

militar
viGrisj.vid município - çp_6

doro)
O cidadão Francisco Bú.hó Paes

Leme, presidente da Junta de Alis-
tameiitó Militar:

l'a_ saber aos i|ue o presente edi-
tal lerem 011 delle tenham conheci-
mento i|tie, nesta data, íoram instai-
lados os traballios desta junta e,
_ior.Lai.Uo, convida a iodos os jovens
dc .20 annos completos r; anno cie
«->(_> c domiciliado., neste mmiicipiò,
a virem sc inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno, c, bem
i.jisin.*. todo. 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 tambcm iodos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen -
tos oti reclamações a. liam de seus
direitos, afim de ¦"•"_._ a junta possa
bem orientada ficar tia verdade c
dar as informações precisas a csci.t-
recer o juizo da Jitnta dc Revisão,
que tem de apurar este alistamento.

A junta funecionará em todos ns
dias. 110 Quartel do «mimando da 5°
brijpda. de infanteria, em Deodoro.

K para conhecimento dc todos
manda lavrar o presente edital por
mim feito c assignado, rubricado pe-
lu presidente . e que será af fixado
junto ao edificio em que funeciona
está junta, e publicado 110 Diário
Official, Jornal do Commerciò, O
Pais, Correio da Manhã c O Impai-
ciai.

Capital Pcilcrãl, t.. de julho de
toi(). — Carlos dc Souza Reis, _" te-
nente secretario. — 1'rãnéiséo. Btieito
Paes Leme, presidente,

Limites:

___?___ 5_368 4_?7(L_
35ÍT 363 876

16 9S 071
IBlIüíiii
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GONORR
Blenorrhagia ou qualquer corrimento da urethra, cura radical em * a 8
dias! Com a maravilhosa injecção seocatlva o capitulas 40}. Quando tudo
falhar, este extraordinário preparado sempre triumphará. O unico allivio
da mocidade! Experimentae e vereis o effeito assombroso ! Nâo tia gro-
norrhéu que resistu a esta prodig-iosn descoberta;

..., . -"arca registada Vende-se na Drogaria Granado à Rua 1. de Marco 14 • 18 e nas prin-eipaes pharmacias e drogarias desta cidade e de todo o Bra.il.

AVISOS MÁKIT! MO
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It.
BANCO LOTERICO

..osii.io 74 n lt. Ouvidor 7G"O PONTO"
1_0 — it. OUVIDOR — 130

6íio ais casas nue offprecem as
múiòfes viin.M_.etis <• annin-

Mas ao miMiei).

freguczia do 'sagrado Coração de Je-1 listrada de hanta Cruz, exclusive
SH5* . . a partir do cruzaniento com ò rioOccu-rarii a .tribuna sagrada para fã- Jacaré; seguindo a Ustrada da IV-
Í.L V'.'!0'**"™0 da •n,1"**cl,-?-l» Vir-i r,ha inclusive até o bifurcamento '
KCin da Olona, o provecto orador sacro -• '
reverendissimo padre l.néas dc Maia.A orchesira, sob a regeiicia do nossoirmão professor loão
drigu&s, executará o si

Ray.miuulò
uinte

PROGRAiMiMA t
Ouverliira "l.aymond", dc

Anibrosio Tliomas; "Missa Nossa S_-nhora Maria Auxiliadora", do maestroo cardeal João Ca.i-li.ro "Gradual",
lll) t«flj»B.i.ri l.'....t 1 /1_ 1t. _t . '

Estrada dn.Porto de luliatima e ca-
minbo da Freguezia; pelo mesiiTO ca*
minlio inclusive e caminho do Ila-
rara inclusive até encontrar a linlia

: divisória das agtias da serra da Ali-
,„.... Lsericordia; por esta divisória ao alto' ""rí- do morro do Çarico; deste Alto por

tinia linha que, seguindo pelo divisor
das águas da serra da Misericórdia.

do maestro^Uaphael Coelho Machado;'-vá cortar a listrada da Pavuna, 
"na

••ív'!;Í •ar,:! ' ''" mnct? , Scl1»'"-"1»i garaanta entre as estações do Eiige-

nhora da Gloria, expressamente escri-¦P'o i><.*lo maestro H-r.-111.i_ca i|l.„gn;' haiwtus", do ni.iciiro Charles 1','úti-
nod; 11a elevação " Beiledieiiis", do ma-estro Charles Gounod; c ".Agnus Dei"do mesmo maestro.

iA's !_• i|j hora?, lera logar o so';Ieiine Mc-Deum" precedido da ouver-tura "l,e Kspoir d'AIsace", do mães-
tro Adob; Hcriiianii, séguiiidò o alter-nado "Tt-Oeiim", do inaestro Francís-
co Miiihtí da Silva.

\.i pregador, a "Ave Maria", damae.lriii.1 Magdar.
Subirá á iribuna sagrada o distiiicío

pregai,or reverendissimo monsenhor
I'.an_isco Xavier üa Cunha vigário dal'..-.Iade.

A's 7, 8, 9 ,- 10 horas, serão ceie-bradas inissas festivas cm louvor da
Virgem Santa da Gloria, sendo que na
missa das 9 horas camará por devoção
a exma. «ra. d. Xicia Silva, e na das
díü horas, a exma. Irmã A ia 
A.sisleiltc d. I-'..!ieidade .felix de Pa-
ha.'Xos__ logares do coslutuc se acharão
os officiaes, niesarios e consultores da
Irmandade nue receberão dos fieis de-
votos as off.rcndas que desejarem fa-
zer^ á milagrosa Santa.

'Hi:i nome da administração comido
todas as i.\:na... ai.is, irmãos, irmãs e
o povo caiholico desia cidade a assisti-
rem a esse. nelos religiosos em louvor
<b' nossa excclsa padroeira.

I"KS'11EjOS l'N'1'.KI.XOS
¦A egreja e adro estarão bellamcntc

cngalanados e profustunenlc illuminados
interna c externaiiieitte. iKar-sc-á ou-
vir a harmoniosa c disciplinada bunda
dn regimento d_ cavallaria da Brigada
Policial.

Das i_ horas em deante, pelo leilo-
clr.o I-iliz Driimmoiid. serão apregoadas
as íagnifieas e valiosas prendas ofíc-
reemas pelos caríssimos irmãos c dc-
votos.

Secretaria da I, Irmandade dc Xossa
Senhora ,hi Gloria do Outeiro. cm i*
de agosto de 1016 — O secrelario, .¦)/•
bino Bandeira. I.. 4902.

lho; dahi por uma linha-subindo ao
alto do morro dò Juramento em
irente ao campo do Dendê; deste
alto continuando a divisória das
águas ató o cume da serra conhecida
pelo name de José Maria; deste
cume em linlia recta ao cruzamento
da rua Jgttassu- com a rua da lista-
ção; por esla exclusive até á listrada
de Ferro jCemral do Hrasil, seguiu-
do pelo leito da mesma estrada c ra-
mal de Santa Cruz até á Passagem
do rio Pirapoía; dahi cm linlia re-
cta ao principio da listrada-do Un-
genho Novo por esla exclusive c lis-
irada cio Cabral exclusive até o rio
do mesmo nome: descendo por este
rio, rio Pavuna e rio de S. João dc
Mcrity á bahia de Guanabara; côu-
tornando pelo litoral c rio Jacaré e
tenniinando no cruzaniento deste
com a listrada de Santa Cruz, ponto
inicial.

Confina este districto com os i;",
19o. -i" c 22o districtos com o Esta-
do do Rio de Janeiro c com a bahia
de Guanabara.

AO PÍONOPOLIO
M FELICIDADE

IHMIETUS DI. U.TI.UIA
. í!eiiiet(-'ein:.se biiliettj.. num oInterior mediante o porto doCoyrclõ. — PRANOISCO .•i C.Ilim iònelict 11. 14

01 li
:oS. RUA DO OUVIDOR, 106

Filial _ praça 11 d. Junho h. ..1 _ I""_ «le JaneiroCOMMIS_St.ES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

DENTISTA
DR. SlIoVINO MATTOS

LAUREADO COM GRANDES PRE-MIOS E MEDALHAS DE OUROEM EXPOSIÇÕES* UNIVERSAEÍ,INTERNACIONAES E NACIONAES!
lixtracções de dentes, sem

dôr, 
Dentaduras de vulcanite, cada

dente a 
Obturações, de 5$ a ... .
Limpeza de dentes a . . . .
Concertos cru dentaduras que-bradas, feitos em quatro lio-

ras, cada concerto a , ,
h assim,' nesta proporção de preçosrazoáveis, são feitos • os demais traba-

lhos ciruri-ico-deiitarios, no consulto-
rio elcctro-deiitario da

RIJA URUGUAYANA N. 3,
esquina da rna da Caricca e cm frenteaoJara. da Carioca; (!_.> ; iioras .„ ma'
nhã ás 5 da larde, iodos os dias.'n'l.EPl!ONE. i:-555 '—. 

GENTRAÍi
(A 4036

5$ooo

5$üoo
loiooo
5$ooo

10$000

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE BRITTO

Approvada e premiada cotn medalha de
ouro nas e.xposifões de hygiene

Excellente preparado da antiga Phar
macia Raspail, empregado coin sueces*
so nas empigens, comichôes, frieiras,
darthros, acne, pannos, aspereia e'rritação da eutis, rugas, suores fétido»
e todas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á rua
dos Andradas 45: 1° <!>. Março 10, As-
•emhl.a.34. Sete de Setembro 81 e 99.
Fabrica, Pharmacia Santos Silva, á rua
Dr. Aristides Lobo -29. Hephone nu-
meio 1.400. Villa.

VITRINE

ESCRIPTORIO
_A!i!ga-se nm. gran'!e, excellente, hy-

gienico, arejado, com salas de espera
e telephone, por módico preço; na rua
Un-K-iáj-ãna n. 3, sobrado, lado da
sombra. ^ 403;

iiüi
cura infallivel em 3 dias. sem
ardor, usando "Gonorrhol". Ga-
rante-se a cura completa com
uni só fiasco. Vidro, 3$ooo, peloCorreio $$500. Deposito g_r_l. 1
Pharmacia Tavares, praça Tira- |dentes, 62 — Rio de Janeiro.

Vende-se uma, para centro, no Ba-
zar Internacional, largo da Carioca nu-
meros 16 e iS. S 44SS

TAILLEUR POUR DAMES
Costumes sob medida em boas casi-

miras de còr, forro de seda desde 120$,
vestidos em tafetá _ qualquer côr a co-
me.ar de 140$, feitos sob medida, na
ma 7 de Setembro 191, loja. "Au Pa-
radis". Tel. 5S94, Central. J. Pereira
da Silva •_ Alice Silva. (J 9208)

Xarope Peitoral de Desessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pel» Inspectoria di Hy-

giene e premiado com medalha dc ouro
na ExpoiiçSo Nacional de 1908. Este
maravilhoso peitoral cura radicalmente
bronchites, catarrhos chronicos, coque.
luche, asthma, tone, tísica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, toane ner-
»os»s, constipaçõe», rouquidüo, suííoca-
(Ses, doenças de garganta 

'-arynge, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro í.joo —
Depósitos: Drogarias Pacheco, Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 61 e 99
« á rua da Assembl.a n. 34, Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
tides Lobo n. 2*19. Teleplione 1.400.
Villa.

uoyp B
MOVI.U__i\TO DE VAI-OR1.S

VAPORES ESPERADOS

Do Norte

__***-*-*SST_s-«S__í^*_!!_3 '

_S^____1**^1_] BP SOalri__ri__* l-L_L 3 __«?< i. ¦*.*B ypxf **mxW m ts_i____i H H ^a,^»/

OURO

Ha 64 annos!!!
que

"Minas Geraes", hoje.
"Baliia", a 16.
"S. Paulo", a 29.

Do Sul
"Sirio". • _j.

Tola:

rara.

New

• • • • .
« • • • • « •

brilhantes e jóias usadas, compram-se;
na rua Sete de Setembro n, 11;. Joa-
lheria Diamantina. 4489 .1

Doenças da pelle e venereas —
Ptiysioüierapia

Dr, J. y. Vieira Filho, fundador e di-
recior do Instituto Dermothenipico do
Porto (TArtugal).-Tratamento das doen-
ças da pelle e syphíliticas. Applicação
dos agentes phy.ico-_...turae_ (electrici-
dade. raios X, radium, caior. etc.), no
traiamento das moléstias clironicas e
nervosas: cons.: rua da Alfândega n.
95, das a ás 4 horas.

GREOSGENCL
Moderno tratamento das tosses, bron-

cintes o mais moléstias pulmonares.
Agencia á ma da Quitanda 50, sobr.
Vidro 2$ooo. A 4927

• •••••• •••«•¦»

Fehres intermitentes ?
Gura radicai era 3 dias pelo"immumm JESUS"

<.S'""J,., ' enlr'- n,*lé"' « Man
..>•„• ,cn"''-* Maranhão .
„líu>' HarboEíi", em Ualiia.
„';"e ! ctn N"*W York.
„iV. de Janeiro", cm Dalii
_.*>'no.' em Montevidéo.

Jlri.r.iik"1, em Iguàjie.
Jaceftuay", em Maceió.Puma", cure Triniilad .lork. k"Tapijüz", entre Santos c RioGiaiara", entro S. l*rancif5o eMontevidéo;" norborema", cm Rosaria., Sãrellite"; em Paranaguá.'Bragança", om Victoria.

Volta:

"Ceará", em Mn.anh.o.
__B,-i'ii_", cm Ualiia."S. Paulo", entre S.m Juan e Be-lem;''Murtiuho", em Bahia,"tloyaz", entre llc-ciie e Santo.'.Amazonas", em Santos." lúicainu", cm Rosário."Mantiqueira", cm liuenoí Aires.

LINHA DO NORTE
O pnqucicMaranhão

; Saliirá quarta-feira, h", do cõrrctit.as 12 horas, para Victoria, Italiin'"itaccio, Recife, Càbedello, Matai r_a.ra, Ttitoya, Maranhão, Pará, S_11t_rt.11Obido-*, Parintins, Itãcoótiara o M >'.
nao...

LINHA AMERICANA
O paouete

MIMAS GERAES
SabirA no dia 20 do corrente14 lioras, para .New York, escalandona Balna, Recife, Pará e San Jiiaii,

LINHA DO SUL
O pa.note

ÍRIS
, 

-*_(ii|i scxtò-Içira, t3 ilo corrente,u^ u; horas, para Santos, ParanaguáAntoiiuiii, s. Francisco, Itajahy, Vlo^rianopof», R.„ Grande c Montevidco.nsto paquete |r«-.be passageiros ccargas para Pelotas e Porto Alegre.com trati.liuMo 110 Rio Grande; .para Matto Grosso sómchto oarg.nseom transbordo cm Montevidéo.
LINHA DE SERGIPE

O paquete
OYAPOCK
Saiiir.i quint-i-feira, 1. do corre.He

ás 16 .horas, para Cabo Frio. Vicio-ria, Caravellas, P. Areia, Illi.os, Ba-bia, Aracaju', Maceió c Recite.
AVISO -— Àa pe&soa*. iiue qeír.imir a bordo dos paquetes levar õli rc-

çèber p-sívlgeiros, deverão solicitar
cartões dc" ingressbj hí» Sec(,*3o do
Trafego. (C 2O.0Ò")

•*_!_^*am*^'^Smxm.^axaMT**~*SiE!kx*'-*S3^a**4£gBf ooJfJ___s_ «.;_______? «U__Uo>"*ofl_J___.
__!__^!"'_ '_^J J!'C!my'>n,""r I M II HH.ll—ii _MBM^M^^BB1j^|^M^MM|B>|>M

3Pl.TT_â_ XaA._CK3-_.__
lEsquina Tobas Barreto

«raittfc

Aviso: — Os prendo»Bie.mo di. d.i extracçao.
sao pagos no

FERNANDES & C*
Telephoiij 2.0.1 ... Xorte

IlIliflIlfíííC.

PODA DA FORTUNA

i\ Nofre-Pame deparig
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|o_ em todas as mercadorias

e SENHORITAS CARIOCAS

VIAS URINARIAS
SjDliiòls e inoleâtlrts «.n

senhoras (

nn. CAETANO jorcxi.
Forniiido pela Faculdade tle

Medicina du Nápoles e Iiab.ll-
tado por títulos da do Hio do
Jnnoji'0.

Cura c.pecial e rápida dc cs-
trcitamentos tirelhrae. .(sem opera-
ção). j.on6rrh_as clironicas, cyiti-
tes .hydroeeles .tumores, impoten-
pia. Consultas das o áííi i' e das 2

I ás 5. linriro da Onrioca 10, sol».

BOLSA LOTERICA
QUBKBÍS TRAVAI. RKT.AGÕISS

COM A FORTUNA? 
'

Coniprae bilhetes nn ROIjSA IiO-
TERtOA. Avenida Rio Iliaiico
14.5, esquina ila rua da Asscinhléii

Lá enconti-nreis a realização do
vosso idcnl.

— Quanto gastacs anuualmcnte com
vossos vestidos c vossos chapéos ?

Uma somma considerável, e nem
sempre ficaes bem servidas.

Pois bem, com a 5* parte do que
gasiaes cm um anno fieareis habilita-
das para sempre a fazer,, vós mesmas,
com todo o chie, vossos vestidos e
vossos chapéos, e as respectivas flores
¦para enfeital-os.

1 Centenas dc senhoras já tem ali se
preparado c estão con! •ntissimas.

Experimentae!

Avenida Rio Branco 106-108

TERRENOS A PRESTAÇÕES
NA ESTAÇÃO ÜA PRATA

Vende-se *jrandc área de terreno di-
vididos em lotes de lom por som de
fundos a pequenas preslacõcs mensaes
dc (io$ooo), logar salnbrc, com pouca
distancia de estação de Alfredo Maia
(Linha Auxiliar). Preco de passagem
i*, ida e volta i$ooo; 2*, ida c volta.
56oo.$ Trata-se coin a proprietária, d.
Mauricia Uorges de Macedo, na mesma
estação. J 61S3

QUEDAS D'AGUA
For-fccem-se instrucções, illustrada»

com gravuras, para medição dos volu-
mes das quedas d'agtia c forças que
possam produzir, em termos lão claros
que pessoas mesmo estranhas á profis-
são dc engenheiro poderão tomar iodas
as medidas no local que forem neces-
sarias para o respectivo calculo. Car-
tas ao engenheiro Souza Coutinho, rua
Capiião Salomão 11. 23, llotafogo.

J. ..051.

mF tosse Irai
Jj^BRONCNiTESrak
f&i CATARRHOS IgJ

^_Ü1^_m
[Adoptado ps/os 03 Hospitaes).

A veiwia om Iodas as IMiannnriu» o Dropíirras.
K em Paris, 20, Rue des Orteaux.

Para receber brochura gralis, dirijlr-so a Roíiart Perigols,
Ca/xa da Carreio ¦___. Hla-da-Janeire.

PIANOS
Compra-se dc particular, quairo, debons autores, embora dependam dc li-

geiros reparos. 1'ede-se modiciilade nos
preços. Offertas a Max, no escriptorio
deste jornal. J ._7_;0

VILLA IPANEMA
TERRENOS .*. 3:500$000

Vendem-se lotes de 10 por 50 em
ruas onde passa o bonde da Companhia
Jardini Botânico. Trata-se na rua -S de
Agoslo n. 2. (R .i.o)

Bexiga, rins, próstata e urethra
¦._„kA-.UR0KORiMIIíA í1"'? a ins-olficiéircia renal, as cystites, pyctites, neiilirite.,urelhntes, catairho da be„u;a, inllammaç.ã. d.i próstata Dissolve as arcas e oocalculo, ile ácido lírico e urato?.

NAS BOAS fflfflMACMS-RUíir DE MARÇ017 - Deposito
SELLOS DO BRASIL

Compram-se por 50 mil réis 09 tres
de "Olho de Boi", sendo muito per

ESCRIPTORIO DESDE 50«
Alugam-sc cxcellcnies escriptorios ns>
dio 11. .19 da rna Gonçalves Diasfeitos; e por i5o$ooo a série dos iucla-j (ha serviço de elevador e luz electrica..

nado9. Santos Leitão iS* Comp., rua Trata-se no quinto andar, com Mme,Primeiro de Março n. 39. S. 436..'. Boisson. S. 3-iiij.

CURA TUBERCULOSE
O VINHO REVEIL

Drogaria Rodrigues
S .4.5

«S!ail!íi_!il!tHfaEIII«_llii_£!!l_!!!il_li3IHÍraBBI!lí!B
ACURAM I

SYPHILIS J
Ens:na-se a iodos ura meio de m

saber se tem sypliilis adquirida J011 hereditária, interna ou exter- gj
na e como podem cural-a fácil- p

MOVEIS BARATISSIMOS
Loonul de Carvalho & (I.

PtXJ.A. DOS _-___.**J.Q__l_*^_D.A.S _29
Dormitórios, salas dc jantar e de visitas em vários cslylós,'grande variedade de cadeiras e outros moveis, tapetes o capachosa preços excppoionaes. J 4389

PENSÃO TORINO
Boa pensão, variada e faria, tempero

para todos os paladares, fornece-se
para fora ás exinas. familias. Treçn
módico; á rua do Catlete 11. 104, so-
brado.

PILOLAS de caferana

VENDEM-SE CALDEIRAS
_ Para cozinhar sabão a vapor, com

dispositivos automáticos para misturas
assim como uma caldeira comnium.
trata-se na rna da Quitanda n. 147-
Uio dc Janeiro.

Abreu

mer.te eni todas as manifestações B' OUlrVAXIl

müMiiTi.nn.1

GRANDE HOTEI.
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias _ cavalheiros dí
tratamento. Optimos aposentos rica-
mente mobilados de novo, Accessoríí,'cníüadores e cozinha de Ia ordem.

End. Telear. "Grandhotel".

381.9 .'.353 «7S1~ 
819 353 7,81

19 53* ~~8Í"

CURA RADICAL
Da GOXORRH1..Y CHROMCA on

RECHXT.IÍ, cm poucos dias, por pro-cessos mod_rnos, sem dòr, f-arante-sc o
tratamento. Tratamento da syphilis.
iVpp, 606 e 91.1. Vaccinas d» Wright,
Assemblèa, 34, das 8 ás it e 1: ás 18.
SERVIÇO NOCTÜRXO, 8 íis 10-«— Dr. Pedro .Magalhães. R S549

1
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracções publica, sob a __scaii_.ação do governo federai
33 2 1.2 e aos sabbados ás 3 horas, á

fSÜA l_lSOOa.DE DE |TjgOgAHY N. 45
HOJE 

 "" 
HOJE

25:0001000
Por 1*5*400 em meios

Amanhã Amanhã
•| g rj l 3 •

15.000$000
Por $800, cm inteiros

m

A'f3 3 liõrsis da tarde—.'.OO—31*

0*\ 

O n _PU" UUL\mJ I \aJ \axJ ^^
Por SsSiOOO, cm décimos

Sabbado, T túc oi_itvil3i-*o
A's 3 horas da tarde-NOVO PLANO

.148 - 1-
GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

<;_. O RI-ALKJO Dl. .),VX-.10T JÜMíS MARI'

Quando passavam pela frente dos casaes, o ruido dos passos fazia latiros caes. neutro das estrebarias ouvia-se o riuujtiar das vac. as e, de vez cm
quando, os cavallos baterem com as ferraduras no solo.

Glou-Gloit parou, de repente, deante de uma casinha construída cie ripase barro, nao tendo senão rez do chão e cell.iro. Uma latada corria por cimadas portas c das janellas c a um canto, uma cerejeira apresentava-se inteira-iirentc carregada dc fruetos. Tudo aquillo parecia muito pobre, mas muitolimpo.
—• E' aqui. iiivnin.. Marcellitla, disse o tocador de realejo indicando aBjodesta casinha. Acabou o seu martyrio.
IA joven suspirou, olhando com tristeza para o bom Jan-Jot.
V-abava o scu martyrio, dizia elle. quando na verdade elle começava

naquelle momentoI Qtie vida sc abria deante delia! Qne desgostos! Quetnaguas! Que misérias?
sustentava: era

Ninguém lho

ba-

5él_Cila
dedos

UlgllU
Um unico pensamento llio reanimava a coragem e a

Gerardo, sen filho.
Viveria na sua companhia, i ¦ se separaria mais dclle.

jpodia impedir. Xão era infeliz'.,:.nu?
Com certeza, t'er-se-ia suicidado sc não tivesse aquella esperança.
O tocador de realejo bateu á porta, com bastante força, para despertar

tt mãe, e com bastante prudência para uão accordar os vizinhos.
<>s velhos não dormem muito. A caniponeza estava já accordada,i hivi-H. e a sua voz tremula respondeu ás pancadas com que lhe

tiam á porta:
i— Quem está ahi? E's tu Jan-Jot?
-- Sou eu, mãczinlia. Faz o favor de abrir?
i'assaram-se alguns minutos . A velha não parecia apressar-se.Merece desculpa, dis_c*_..0H-<_.o'', já tem poticíá forças. Bem

«-jue ella já não tem os seus vinte annos.
l.miim. abriu-se a porta c appareceu uma velhinha engç'!iada,

cor.) ,; cabellos grisalhos em desordem, olhos muito pequeninos e
!!•• '..¦..-..., sustcitdo nas mãos um castiça'.

Loi.0 que viu .Marcellina recuou.
Knlão. disse ella com voz tremula, então, que é is;o!

-- Logo lhe explicaremos tudo. respondeu Jan-Jot.
I-esnuingando, a velha abriu mais :i poria.
|'udo ali era pobre, quasi miserável, iikií assolado.
•'¦;• longo tempo e sem que 'Marcellina desse tuna palavra, Glou-Glon

o?* ií. :i á n*<ãe o casamento da joven. depois a sua fuga e a vontade qus
cila Milia de passar por morta c dc nunca mais tornar a ver o marido.

.'¦• '..lha .évalitou as mãos para o céo.
Ma. tudo is-n é impossível, tn.lo isso é um crime. \'ão s.* ahandou.

H---in: um Iromem honrado. Xuncn ce viu semelhante coi«a. Por qtte inotivo.
Deve ha cer em tudo i--o um segredo terrivel.

¦ Is-o não c comuoseo, minha mãe, Kn não interroguei a menina Mar-
edi': •. I'*aça como eu.

-.- '¦'¦' nm crime, um crime, e eu não me presto a i'=o.
— Liem. disse Marcellinaj vou-rne embora, minha senhora, vou-me cm-

bora.
A joven prenunciou aquella phrase en; tom, a tim tem,.o tão humilde

tio submisso, tão rr.ct .ificado. que a velha ficou interdicta e calou-se.

ooo$
Em 4 prêmios de 50:000^000

Por 14*_*000, em vigésimos
Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados de

irmis 700 r.s. para o porte do Correio o dlrlitido.s nos imputes ireraps
NAZA1U3TH & C, RUA DO OUVIDOR 94. CAIXA N. 817. Telcé
JjUSVEL, c nn cnsa P. GUIMARÃES, RUA DO ROSÁRIO 71, esqui-
na do beco dns Cancellas — Caixa do Correio n. 1.-73.

c períodos. Escrever: Caixa Cor- _a
reio, 1686, enviando sello para S?
resposta. gj

l!i!!i:i:;i_!í!ílliílli!BII,;ia,!i;i_ii5l_iíJ_i;ía:ii5a';!!!B.íi-Í
M .1494" 

IBS E TERRENOS"
SÍTIOS M FA551-NDAS

Dinheiro para bypothecas a juros
módicos; compra e venda com rapidez;
coin J. Pinto; rua do Rosário, 134, ta-
belliãõ. (R 4630

UTERINAÍeVS
I quo cura FI_01.ES URANGAS o os'
I Corrimentos das Senho.-as.

Vende-so nas princtpaos phar-I macias o na Drogaria Araujo Frei
I tas _• C.

Se_-õe»-_tl filei tas¦ri^ebre*! 
palnstres

Inti-rmittenics

•o:. ... . NcvralufíaaMuilo cuidado com :io imltnçúcs e ralsineações

ümeos depositários, Bragança Cid & C. -Rua do Hospicro9

PENSÃO EN6LISH HOTEL
Para familias e cavalbeiios dc irata-

niento, tem todo conforto, grande clia-
cara, preço muito reduzido, tudo recon-
struido de novo, rua do Cattete n. 176
telephone 2.00S. ]. 503

GRANDE HOTEL MILANO
Dirigido por Dario Dcl Paula. Ele*

gantemente mobilado. Cozinha italiani
e franceza. Acceitam pensionistas avul-
sos a Ia carte. Avenida Gomes Krciie,
7, teleph. 3"'o, Central. S (_,.

Curam em poucos dias as moléstias
do estômago, figado ou inrostino.

Estas pilulas além dc tônicas, são in-
dicadas nas dyspcpsias, prisões de ven-
tre, moléstias do figado, bexiga, rins,
náuseas, flatulcncias, máo estar, etc.
São um poderoso digestivo e regular!,
rador das secreções gastro-intectinaea.
A' venda em todas as pharmacias. De-
nosito: Drogaria Rodrigues, rua G.
Dias, 59. Vidro i$soo, pelo correio
mais 300 réis. J _,._

^TT.. --, 1 1u0 CX'1-1 .sem ° menor inconveniente. Pedir detalhes IPÍLULAS I comP'etos á Caixa Postal 172-4 — Rio. A 4910 i

CÂPILINA
OURA

- CONSTIPAÇÕES-
INFLUENZA, TOSSES, ETC.

A 997

TERRA NOVA

MODISTA DE VESTIDOS
Recentemente chegada da Europa,

offerece-sé para dirigir qualquer aieHcr,
ou acceita obra em casa. Especialidade
em costumes " tailleur". Rua da Al-
fandega i6r. J 4737

ATTENÇÃO
Vende-sc uma boa pensão, muito

afreguezado, pessoal de Minas; está
cheia de pensionistas. Negocio decidi-
do. Informação com o sr. Tinoco
(café).

adquirida ou hereditária em todas as
manifestações. Rheumatismo, Ecze-
mas. Ulceras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas. 'Darthros, Furunculos,
Escrophulas, Dores de cabeça noctur-
nas, etc., e todas as doenças resultan-
tes de impurezas do sangue, curam-se
infallivelmcnte com o

O mais poderoso antcsypbilitico O mais enérgico depurativoUnico que com um só frasco faz desapparecer qualquer maim.Unia colher apus as refeições. Em todas as pharmacias e drogarias¦- ¦Fabricante; — Pliarmaccutico Álvaro Vargcs — Av. Gomes Freire

lis il
manifestação

ALUGA-SE
... g

Em casa dc familia de tratamenlo, á
rna Marquez de Abrantes, acceita-se um
casal sem filhos, ou _ a 3 hospedes de
respeitabilidade, Informações na mes.
na casa n. *¦_. ( R4388)

AOS NOIVOS

LIQUIDAÇÃO
Da conhecida casa «

Venda-.e \m dormitório completa-mente_ novo, de peroba clara, constandode seis peças dc estylo moderno, porpreço baratissimo, á rua José dos Reisn* 50. Engenho de Dentro. (A 4400)
*íflr,1l*n M A «K n** w-cvyAjj.A
•^aison AcB*-e»

Travessa de S. Francisco de Paula 18
l'or motivo do fallecimento do chefe desta

preços
*.,,•_,,¦ ,-s h-n!,,,,, e r, „m E.,.l. „«; <*-)&£$!$? -SrV,,pr...ÕfC.|_Í„0P^custo, todos os artigos de qu_ se compõe o "stock" ii__i_ •,_.„ • ¦, 1 , -.-

" • rimlcí ¦,„¦;_„;' "V...-".::.'.!.".-' Z.':::"?"- e .U5u. doméstico;
nto de todos srti-

rotihs. camisas, punlio?
^r£p^iaL!__rs««"^:< í-íJ'.6?!.*"'¦¦»''«»" ^t-?osí_:

„;;,: . c »•« u-moaiicoj romo sejam: ce-
Í._V .' fí'''S branras. rendadas e bordadas,

¦ _.. _ ' ,0''ilh'*<* P-"'-1 rosto, banho e mesa
c ar_Sos ,„c. .leixaino™^'.3 iamòcxT9* "' 4 * " ^ ' ™ «**

Todas as mercadorias existentes serão vemtid-s sem r_n_n-a df rr--n- „.-»rapid.1 e definitiva liquida.ão. ~ •!1 ac Vr^°*, P»ra

Aproveitem a opportunidade
— TODOS A' "MAISON ACRE" —

TRAVESSA DE S. FRANCISCO DE PAULA 18

Vendem-se dois cachorros e uma ca-
delia, com dois mezes de edade; rua
do Caltete 11. 104, i* andar.

s>
i -uaa coir.ptic«c_e.. Cura radicli poi¦í^l"5"3 *ei~"'<" « rapidoi. Dr. JOÃOABREU. Dn S ío 11 e daí lo ii 1.•onras: 6_ ruJ d« S. Pedro. S«.

HYPNO-MAGNETISMO
Quereis adnuirll-o rapidamente ?Tomae o Curso do Professor KADIHo primeiro e unico na America do Sul.E membro da Socicdado Magnética derrança c de outras sociedades d_ Estu-dos Psyclucos, nas índias e na Europa.1'elo sen meKiodo dc ensino, qualquer pes-soa, com 8 lições apenas, já poderá in-flttCDCtar e dominar os outros. Tambcmdá liçucs dc Seiencias O-cultos. preparaSonuiambulas, cie, e Lições theoricas, nosUH1S utets e praticas aos domingos  Ma-nz c Barros, 87. (J 4840)

OURÕT"
Prata, .riihames, cautelas do Monte

de Soccorro, compram-sc; n» praça Ti-radentes 64. Casa Garcia.

GURA DÀ TUBSRCUIOS.
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ•tr *ií _u*-itsnSn_0 _nj_ •squ.u.

np 11 sç g tep 'seiinsuoa -oüStoidui
Joijiaiu x ?iujo)Uod •CDiJJanjio . oaipsui
oiiisuibiej» sp sopoijiaut '«otu-ipoj-j

Maria Angélica Gonçalves
Pereira

Sua mãe, Anna Maria Gonçalves Pe-
reira, tendo de partir para Europa, de-
seja vel-a, para se despedir, ou, se
quizer, seguirem juntas. Avenida Pe-
dro Ivo a,*-.. j 474_,

Pomada aníi herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

AfProvnda t premiada eom medalhe
dt ouro

Infallivel tias empigens, òarthroí,•urnas, lepra, comichôes, ulceru, ecie-
mas, pannos, feridas, frieiras e todas «9moléstias da pcllc Pote 1.500. Depo-lito: Drogaria Pacheco, rua dos An-dredai a. 45 e Sctt de Setembro. 81

RHEUMATISMO
FACTOS E' O OUE SE DEVE EXIGIR

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Attesto que, tendo prescripto as 0OT-IAS OI.LEBER n doentes de rheuniali.-mo arbcular cbronico obtive os melhoresresultados..
S. Paulo, 18 de julho de 1015.

DR. A. FAJARDO.
Attesto que tenho empregado no rheit.matismo articular agudo, com feliz resul-tado, ai Gottas «ntirheumaticas Olleber,e oo tenho razões para recommendar esse

preparado.
Em fé de meu gráo — S. Paulo, 39de outubro de 1915.

DR. CESIDIO DA GAMA E SILVA.
(Firmas reconhecidas).

Attesto que noi casos os mais variados
de rheumatismo, em que tenho lançado
tnüo. em minha clinica das Gottas anti.rheumaticas de Olleber, os resultados obti-
dos têm sido satisfatórios.

O referido í verdade e asiim o «tteito.
S. Paulo, 19 de maio de 191..DR. ROBERTO GOMES CALDAS.
(Firma reconhecida).

Illm*. sr. Manoel B. Rebello—S. P_ulo:Declaro que aoffrendo ha dois annos deum rheumatismo chronico, que me obriia-to a andar de joelhos, por nOo o poderfazer ds outro modo, me foram dados, pe-lo ar. dr. Roberto Gomes Caldas dois vi-dros do preparado "Gottas antirheumaticas
de Olleber", estando eu hoje quasi curado,
pois ando bem dispensando qualquer am*
paro para o fazer. Faço esla declaração abem daquelles que como eu, s.o victima*.
do rheumatismo, e ijae encontrarão na."Gottas de Olleber". allivio e cura paraseus soffrimentos.

S. Paulo, ia de maio de 1916.
MIGUEL GACCIONB.

(Villa Joaquim Antunes .-Al.
(Firma reconhecida).

Prepjrtdo puramente vegetal. Approvado
pela Direciona dc Saude Publica do Riode Janeiro — Vende-se nas ruas: Andra-dis 41, S. Pedro 40 e Chile 31—Deposito.

DR. SOUZA VARGES
ADVOGAIDO

Ciusm eiveis, commerciaes e orphano-
lógicas — Rua Saehet, 4, telephone,
Central, ..460. J. 6__s.

Xarope adstringente
de Quina. Cascari-
lha e Simaruba

Formula de R. de Brito, da Pharmacia
Raspail, approvada pela Inspectoria
de Hygiene.
Receitado pelos mais abalizadas médicos,

eontra as effecç-es do tubo gaslro-iutesti-nal, principalmente contra as diarrhéa.s re-
beldes, acompanhadas de eólicas, dytente-
ríãb c mesenteríteâ, _.__r.l.ét_â da dentição e
das convalescenças das fetres graves e dastiolcstias pulmonares, conseguindo itmpremaravilhosas curas.

Modo de JMr: rej.vse no vidro.
Preço. l?ooo. Deposito — Drogaria

Pacheco, .1 dos Andradas, 45, i* de
Março 10, <f Setembro 81 e 99 e As-
J.mbléa 34. V-biica. Pharmacia Santos
bdv«, a rua Dr. Aristides Lobo a.g—
Tel. 1.400. Villa. Rio de Janeiro.

Garage - Cocíieira - Fabrica
Aluga-se uma esplendida e crande

propriedade com grande chácara eabundância d"agua. Água nascente
b-rve para grande "garage", cocheira
ou para fabrica, sita á rua Itapirú, a
poucos minutos do centro da cidade;

._ -- ""formações á rua S. Pedro n. o, 3»M) »"<•*•¦- (B 4206)

Não ha o que dê mais cuidad.
aos paes do que uma

creança raciiitica
e doentia

Emquanto a digestão é perfeita _ ilaude e boa, nao ha perigo; quando, po-rem a criança começa a envphltide-*cer, mudando a côr do rosto a cada in-stante, que vá enfraquecendo gradual"mente apezar de um apetite insaciável,sobrevmdo dores de estômago, colicai.convulsões e paralysias, urge ver o moldo de cural-a.
. Pois os symptomas acima em gera!indicam que a creança tem lombrigas,contra as quaes nada é de resultado táóprompto e latisfatorfe como o Vermi-fugo "Tiro Seguro» do dr. H. F.i-eery, unico genuino, propriedade eip
p-nS'r (I?t Wr'e''t's Indian VegelabMt-iti lo. Usa-se conforme as direcçõe.da circulai que acompanha cada frasco.Vende-se em todas as drogarias *principaes pharmacias do Brasil

Wright s Indian Vegctable Pill Ci3.2 Pcarl Street, New York, E. t}jde A.

AOS DOENTES DO ESTÔMAGO
Que nos mandarem o seu endereço,acompanhado de um sello de 100 r_l_

para a resposta, indicaremos, gratuit».mente, o unico meio para obterem umícura verdadeira e radical.
„?,•?»••¦_• "tlacção d'A Abelha. .Villa Nepomuceno — Mina»-.

«té. ai de junho.
J 88..

BANCO 00 BRASIL
CONCURSO

Até ao dia 20 do corrente mez, *i_t
ceitam-se candidatos a pepraro no Inistitulo Commercial. Ouvidor, .3.

j 47*11

O segredo do bom paiadar
Descobre quem comprar uma panclliUe pedra Mineira" á venda no aniig.Bazar Villaça", & rua Frei Caneca i.S)¦.ouças c trens dc cozinha por menos

R 442*»30 que em outra casa.

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Britei

Approvadas e premiadas com meda.
Ina de ouro. Curam: prisão de ventr..
dores de cabeça, vômitos, doenças do
fígado, rins e rheumatismo. N5o prqoduzem eólicas. Preço, i$soo.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua do*
Andradas 45; á rua Sete de Setembro.
ns 81 e 99, i» de Março 10 e Assem,
blía 34. Fabrica: Pliarmacia Santo.
Silva, rua Dr. Aristides Lobo n. 239.1
Velephone n. 1.400. Villa. 3-159,

COLCHÕES DE CRINA
Fazem-se e reformam-se por preçolrazoáveis e com perfeição, tendo paraisso uma machina apropriada; na ofoo

ficina e deposito da colchoaria da rui
Frei Caneca 309, próximo á rua d_
Catumby. (M 4835)!

ilegível i
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j. LAGES
ESCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA

BUENOS AIRES N. Ss
relephone n. 1901, Norte' 

Leilões a realizar-se na semana de
ia a iq de agosto de 1916:

QUARTA-FEIRA, 16, ás 12 l»«8;_.
Leilão de terreno no Cães do Porto,

lote n. 105 da quadra 12.
QUARTA-FEIRA, 16, ás .lioras.
Leilão de inoveis a rua Senador Dan-

%UINTÁ-FEIRA, 17, á t ila hora:
: Leilão de ferragens á rua do Hospi-
cio 85, armazém. . ¦

QUINTA-FEIRA. 17, & «•_»¦ . .
Leilão de moveis, á rua do Hospício

n. 8-, armazem, bens .dados em penhoj
por íhcodomiio Martins, a D. Rabello
S C, e existentes i rua Santa Carolina
11 _í Tijuca, pensão Fidalga.

QUINTA-FEIRA, 17, ás 4 horas:
Leilão de predio á rua Coronel Pedro

iAlves n. ..93. „ .'.•'-.
SEXTA-FEIRA, 18, as 4 horas:
Leilão dc predios á Estrada Real de

Santa Cruz n. 1878, massa fallida dc
Martins & Ramalho.

SABBADO, 19. á 1 hora:
Leilão dc moveis á rua Buenos Aires

n. 83, armazém, antiga rua do Hospi-
cio.

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA JBRAZIL,
Flvlzl T <a.e Sei.ez_a.l3ro _Nr. 13S

TEL1.PHONB 5438-Centx-al

PENHORES
Leilio de penhores

EM 17 DE AGOSTO

DELGADO, SILVA & G.
SITOCESSOKES PE

* ROCHA & FARRULU.
_79, Rua Sete du Setembro, 179

Itocum nos «rs. mutuários re-
formarem _t_ a véspera do leilão
as suas cautelas vencidas. (RI*»**

Por intermédio desta redacção, appe.Iam
pura a caridade publica, es seguintes ee-

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
_lém c!Í3so doente e a em ninguém para sua
companhia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, com
85 annos de edade completamente cega e
l_.rr.lv.ira;

VIUVA AMANCIA, com 68 «mios de
edade, quasi ce*ga;

ANNA EMILIA ROSA, pobre vellii*
nha, viuva, com 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cisa
_ iem amparo ds família;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, ceifa de nmho-s os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
trevado. nem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito filho, me-
iiores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
lha sem o menor recurso p_r_ a sua iub-
_i_tencia;

SENHORA ENTREVADA, di rua Se-
nhor de Mattoiinhoi, 34, doente, impossi-
bílitnda de trabalhar, tendo _%ias filhas
sendo uma tuberculosa I

VIUVA SOARES, velha, sem poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com 68 «mios de
•dade, gravemente doente de moléstia in-
cura vel;

. THEREZA, pobre ceguinlia -em auxi-
Üo de ningtieh:

VIUVA BERNARDINA, com 78 an*
ros,

AMAS SE.CAS E DE LEITE
I ALUGA-SE «ma ama de leite, com leite
-i-a.de doia mezes, de côr, sadia; na rim
Bu.-ir.ue n. 72, Leme. (450- H) J

PRECISA-SE 
dc uma moca branca, de

.4 a 18 annos, para ama secca; rua
Ccncral Sevcriano n. 114. (-.572 A) J

PKECTSA.se 
de lima paicm pnra unia

crennça de 18 mezes; Marquez de
Abrantes ti. 92, depois de 10 horas da
manhã. (4504 A) A

PRECISA-SE 
de oliapelciras e boneteirasna labnca da jua Senador Euzebion* 76. (480! D) R

PRECISA-SE 
de uma pequena de 13 a15 annos, para todo serviço de pe-queira familia; Gonçalves Dias n, 60 *°

andar__________ (4883 D)

PRECISA-SE 
de un-ri mocinha para ser-viços leves, em casa de um casal semIilhos, íi rua Umz Gama (antiga do Es-

pinto Santo), n. 14, 1° andar, perto dotheatro Carlos Gomes, (1966 C) S

PRECISA-SE do um bom empre-* gado, pnra dnr corda a um pho-nographo e dar banhos em um
papagaio do estimação. Tratn-se 110
Hotel Victoria, quartos 21 o 22.

(tt 4407) C

PRECISA-SE 
de um carpinteiro queseja desembaraçado c hábil, para con-cortar moveis, lustrar, etc. j ,rua do Hos-

picio n. 303. (49. D) A

PIÍECISA-SE 
de dois bons carpinteiros,

oue saibam fazer armações; rua daAlfândega n, apo. (.,857 D) M

CASAS E COMMODOS, CENTHD
AW.GA.-SE por 96$ o predio da rua Ge-neral Caldwcü n. 14; trala-se na ruada Hospício n. 170, com o sr. freilas.

 (4453 E> J

A'LUGA-SK 
uma boa sala do frenle; narua General Câmara n. 102, 3» andar.
(4860 E) M

AI.UGAM.SE 
03 -• e a' andares da ruado Ouvidor 89. (1996 I.) J

A IiUGA-SE na rua do S. Bento
••£*•_. 30, 2° andar, esquina da
Avenida Rio Branco, grande quar-
to do fronte, mobilado, com pen-
são, 2 pessoas 200$; uma 130$,
casa do familia. (. 4507) E

AI.UGA-SE 
a casa 13 da rua Barão do

¦Rio Branco (amiga traves!» do Se*
nado), com quatro dormitórios, duas salas
e deaiaii dependências, para fainilia.

(4-8 E) J

ALUGA-SE 
a boa vivenda <la rua Me-

nezei Vieira n. 190, com jardim e boas
accommodações para familia de tratamento.

(4 .7 E) J

l!l_!!!:!_!!!l!„Ill_!:illBl!_l__!_ffli!íi%Si!!a
UZAR g
Guaranesia I
B' PROLONGAR :. VIDA

f_E!___i[i3_iinj__n___ti__i!it_Siii;_i_3i_iii!i_B_ii__i:n__ii

ALUGA-SE esplendido quarto, em casa
de família, a um ou mais rapazes do

commercio, preço módico. Rua da Carioca
ii. 4_, a» andar. (4760 15) A

A LUCA-SE uma casa íi rim Cos-
•^-fca Bustos 47, com terreno o bo-
nita vista, etc; informações e
chave nn gnrnso Universal, rua do
I.iu.huelo 243, sr. Teixeira.

(R 4766) F

ALUGA-SE 
o esplendido 2° andar da rua

S. José n. 59. em frente i rua da
Quitanda; trata-se no mesmo ( rastaurante).

(4786 K) M

Rico e feliz . erá qu. m co-
nhecer o Supplcnionlo
il lustrado do MI.N__Í-
GEIItO DA. FORtü-
NA», onde são explicadosos meios para obter bem-nslar, conforto, saude e posi-ções sociaes invejáveis. Revela o que fazer para seramado, vencer difficuldades e embaraços du vida, fnzertnns negócios, pranhi.r muito dinheiro, oblnr bons empre-

gos e a sympathia dos poderosos, assim como impor
vossa vontade aos demais. DA-SI. GRÁTIS o envia-se
pelo Correio pura toda a parto. Escreva ao Sr. Aris.ote-les Itália, líuu Senhor dos Passos 98, sobrado,
-Rio, < aixii Tostai G04. Dá-se em mão á rua do dl.-te,
223. loja. j 1870

TpUECTSA-SE de uma pequena para. ama -
.L secca; â rua Minas ri. 22 — E. dol
Sampaio. (4941 A) A

¦4IIIIOIBPIIII!lII_1l!l_Mai3D_MIBiaPB
I AO DEITAR... _

TOMAE UM CALIX DE Ii
 a

ltt:!-i:;i_!í!i!_l!l!l_!!!:i_!l!ii_lí!:iBI_!lll_!!!ilO

A LUGA-SE um sobrado com 3
¦^quartos, 2 salas, cozinha o oom
grande terraço; preço ISO.. ; na
ruu Scuiiilor Euzebio 127, junto
il praça 11. (,T ____) lí

ÁLUCA-SE 
cm casa de familia, um bom

comiuodci de frente; na rua Senado:Dantas n. 27. (485a E) M

ALUGAM-SE para famílias,casa. :
Kua General Pedra. 159, para nc-

K0C1. a fainilia. ..... . ,Rua Mariz c llarros n. 261. . .-tua Mariz c üarros n. 259, di.
versns casas na "Villa Eugcnie",desde. 

Rua Jos_ Clemente n. 47. , . ,Hufl Santo Christo n. iu_. , . .Rua Santo Christo, a loja don. 190
Rua do Cunlia, a loja do n. G4. .Kua Carolina Meyer n. 23. . .Rua S. Pedro, o i" andar do

n._ 2ji , .Ladeira Joáo Homem n, 71. . .Gamboa (rua da) n. 55Rua Santo Christo n. 112. . . .Rua Alfândega, o sobrado cion. 2_9
Rua_ Viuva Cláudio n. 321, pro-

pria para negocio e familia .• lralaai-sc á rua dc S. Pedro,
Costa Braga _ C.

A LUCA-SI5 o sobrado 11. i. da rua doi*-Sj_.ta.!o, lado da sombra, 4 quartos, luz
electrica, bons cômodos para familia; a casaestá limpa e bem localizada. (491S lí) A

as seguintes

_50$QOQ
í_J$00O

1015000
122$000

9I$000

iioSooí)
lOiÇüOO
12_$Ü00

I3o$ooo
Í42Ç000
0I$000
9I$O00

IS2$000

I.JO$000
72, com

(E)

Guaranesia

A 
LUGA-Slv um bom comniodo. mobilado,com todo asseio. Dará vacallieiro derespeito, com boa ncnsfio; tem luz e bombanheiro <le chuveiro c tinmorsSo. cm c__._sem creanças. á rua Chile 9, 1° andar imitoa avenida Iüo Branco. (481- E) JI

A-VUCAM-SK 
beíla snla .lc frente c quar-to. cm casa de familia de tratamento;

p____._..

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
AI.UGA-ST3 

uma cozinheira portugueza,
de meia edade_ para cozinhar o trivial;

11a rua do Riachuelo n. 221, casa ..
(4594 li) R

rua Primeiro da Março n. 20. nndar.
(479.1 K) M

t LUGA-SE uma boa casa, com a salas,•fi... qunrlos. ii..,.o iti.vcl grande (|\iill-
tal o tudo mais une é nrcci.o nara ser ha-bilada pur íamilia dc tratamento; rua Se-nátlor rurtado u. u.|; trata-se na rua Tlico-
pllllo Ottoni 11. 152, sobrado. (4928E) J

CURA radical da gonorrhóa chro-
nica ou recente, em ambos os sexo» e
em poucos dias, por processos moder-
nos,sem dõ.-enrante-so o tratamen-
to. Impotência, cancro s.-rphilitico,
darthros, eczoinas, feridas.ulceras.
Appl. 600 e 914 — Vaccina de
Wright—estreitamento de urethra: appl.,
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento apó» a cura
Consiiltns diárias, 8 ás 12; _ ás
10 do noito—Av. Mem do SA IIG.

AT.UliAM-Si., 
cm casa de família, um

quarto tle frente c um sotão, ambos
para moços solteiro?, preço razoável; na
rua Senador Euzebio n. 65. (E)

A LUCA-SE um hom quarto mobilado,
____.com ou sem pensão, a um ou dois ca-
valheiros; na avenida rassoá n. _o, sob.,
casa do família. (4950 10 A

,4 WJCA.S . um bom nuarto mobilado,
jílcniii 011 sem pensão, cm casa dc familia;
avenida Henrique Valladares a... sobrado.

(493o IJ- A
A LUGAM-SE dois esplendidos quartos;-".-preço reduzido; rasa dc familia; Con-

StitUÍção zb, c M. Floriano 71. sobrado.
(.1.89 !•) Mrira ifiíi__ irâüUJjijIIIIIJ I.IUUIIJ1 DiiiiOlli

A LUGA.SU uma senhora portugueza, pa-Ar,, cozinheira dc casa dc tratamento; á
Tua General Câmara n. 174. (4016 B)A

PRECISA 
SI. de uma cozinheira, quelave tambem, em ca. de pequeno fa-

milia; rua Marinho n. 15 — Copie. -
l^na- (4473 B) S

P RECISA-SE dc uma boa cozinheira;
na rua Bambina 99. (4691 lí> J

(NOMIC RICGISTRADO)

t.ã
eaos ©___©s

3E_i__i t.oca._3_s sas K>*H*airi___._aiCiabS
e drogarias

ALUGA-SE u
familia,

IJRECISA.SE 
ile nina boa cozinlicira;

na rua_ Lúcio de Mendonça n. 2;;
iransversuj ú riu Mariz c Barros.

(4574 B) J

PUECISA-SE 
de uma boa cozinheira,

para casa de familia, na praia de Do-
t-fogo n. 296. (4S0J U) M

1)RECISA*SE 
de uma creada para co-. linhar c lavar que durma no aluguel,

>.a rua Dr. Joaquim Silva 11, 45 — Lapa.
(4537 H) J

commodo cm c_sa <Ic
a uma senhora; na rua l-.va*

to da Veiga 11. l.*o, 1° andar. (4942E)..

ALUGA-SE 
um nuarto,

casal, á dois moços; quer.se pessoas si
cm casa dc uni

. , .,11
nas; rua dos Inválidos sü. (4802 K) _I

e
CREADOS E CREADAS

IJlHKClSA-SE 
dc uma creada para todo

«erviço, em casa de -pequena família;
oia rua Costa Lobo a, 79. (-15H9 C) K

1>REC1SA-SE 
de uma creadu para arru-

mar c orna scce.i, tia rua Marechal
Hermes u. ;8 — llatalogo. (4406 A) U

PRECTSA-SE 
de uma creada pari todo

o serviço, que durma no alu.i_.cl. Tm*
ta-se ua rui dos Ourives 11, 143, sobrado.

(4.370 C) H

ALUGA-S- 
uma senhora, para lavar c

engommar; rua Bnbylonia n. i*, An-
darahy. (491? C) J

ALUGA-SE 
uma senhora de meia edade,

portugueza, pira cozinheira ou ttrruma-
"loira, dá fiança da sua condueta; im rua
<Ic S. Leopoldo 11. 71, casa 7. (375- C) A

ALUGA-SE 
um bom quarto, na acreditada Pensio Monteiro; rua do Hosaricrio

(48110 E) M

A LUGA-SE. o superior i« andar da rua__Vdo Hospício 174 com cinco quartos,duas salas, etc; tratar c chaves no 2» and.

ALUGA-SE 
o i° andar da rua CcncralCâmara 11. 1..*; irata-se na loja domcsni-, ^^ (,1560 E) J

ALUGA-SE por 4:0$ grande predio com.rande terreno, na rua Camerino, 114.Aberto das 8 11_ ás 9, Trata-se na ruabaclict n. 3, a° nndar. (4-93 _J) j

AT.UCA-SI* por -o?
entrada Independeu

uma boa sala, com
,,, ...Jente, para caiai semumas 011 muços do commercio, tendo cozi.nha, minta nRua c luz ccctrica, querendo;na avenida, 1'crraz, á rua Costa Uastosn. 2n, próximo a _i0 Kiachnclo. (4702E) J
A LUGA-SE ~~ "~

¦rt.cas.-i de familia;
n. 36. 1» nmhr.

quarto de frente, em
na rua de S. losé

(4SI. K) XI

DRRCISA-SE uma crc.ula para co--l peira c nrn madeira c m.-.i* serviçosleve. ; prefere .e portugueza^ cm cn-a dcfamília <Je tratamento; na rua Riachuelo"¦ f'7* (4.38 C) A

Í)RI_( 
ISA-SE clc uma copeira que dur-ma no aluguel; na rua Srnador Dn:i

.»s__n._„5, sobrado. (,.951 C) A

I_RECrSA.SE dc uma crc.-.da para todoserviço de duas pessoas, ua rua Eva-listo Ma Veiga 11. 30, sob. ((903 C) A

1

A **.* Va*-*1'' mil oxcellente sobrado, casa-Ciso dc um andar; na rua S. José; trata-sc na mesma rua 26. (4,13 _;) ,\
familia seria, a... ,. moços do com-mercio, dois bons miurtos. cora direito atoda casa; travessa do Torres *i, Riachuelo

(4718 E) J

A LUGA-SE, cm cana de__c,isal sem filhos 011 -1

A LUGAM-SIÍ. por 3:$. 50S o OoS quar.xXios mobilados; avenida Uio III2" andar.

ALUGA-SI. 
um commodo. com

para moços
sos 118.

solteiros; pensão,
avenida Pas-

(4765 El R

A 
LUGA-SK uma sala, nara escriptorio,110 2» andar da rua Sachet n. 3 onde se

trata, (3ÚS3 E) J
A I/UGA-SR um pequeno i" andar, para-TA-scnhor só, ào ma.stino respeito, ou p^racasal sem creanças, que não precise cozinhar

cm casa; trala-sc na rua da Quitanda 186,
_ ""dar, (,,-., Tí) J

ÍJeJiitraefe
Tira os çabellos supérfluos do rosto,

collo e braços. Encontra-se nas casas: Ba*
iin, Hcrman-ny e Cirio.

ALUGA-SE 
uma boa snla de frente, asenhores do commercio ou casal sem fi-lhos; rua da Misericórdia n. ia. 1" nndar.
(4-4-5 E) J

A 
LOCA.SI; uma esplendida Bala. no pre-

i dio novo. apalacetado, da rua do Hczen-de 193, com todos os rcatiisil.05 de Iivríchc;
trniibom se aluga um bom quarto. (4..31E) I

A LUGA-SE, a familia de tratamento, o
xiconfort.ive! nredio á travessa do Torresn. i,.. podendo ser o mesmo visto a qual-
quer hora do dia, c trala-se á rua Riacliuc'.___;__¦ (4-.-0 E) .1

ALUGA-SE 
uma boa sa'a dc frente, emcasa dc familia, independente, a mocosdo commercio; na rua dc _. I .'dro 11. 16.

t",*»"***** C-tsG-I E) J
A LUGA-SE a 35$. 4?$ e .,.$. «ma ex.XXcclicnte sala com ; sacadas, c dois bonscommodos; 11a rua V. Itauna 11. sobrado.

(4510 li) I

>RECISA-SE do uma menina pira to-mar conta de uma creança e alguns :rvicos leves; nu S. Liriz Gonzaga ii'. .
(19.12 C) A:.-9—S. Cbri«tov5o.

empregos mmm

anco n. 11.
(4767 E) RI

M/ff ^____A1_^"^^¦^^^^^  
¦  ¦

ALUGAM-SE
NA

SBOÇÃO DE PROPRIEDADES
"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
Os seguinte» predios:
(A. chaves nos mesmos ou conforme

indicação dos respectivos cartazes).
Para tratar das 8 ás 6 da tarde.
S; CHRISTOVÃO — Rui General Joli

Chrístino, 44, com $ quartos, 3 salas,' etc.»
luz electrica, porão habitavel e grande
chácara. Aluguel 370S000.

S. CHRISTOVÃO — Rua Costa Gui*
marães aa, casa 3, com 2 quartos, 2 salas,
etc. Aluguel 555000.

BOTAFOGO — Rua Conde de; Irají,'
175, com 3 quarto», salas, etc., tem Iui
electríca. Aluguel i3«$ooo.

ALTO DA BOA VISTA — Traves»,
ds Boa Vista n. 20, com 4 quarto . - «a-
Ias, luz electrica, cte. Aluguel -5o$ooo.

ALUGA-SE 
sala crande. com 2 sacadas,

por 90$; na rua do Rosário 174, perto da
rua Urufeuayana. (4080 E) J

ALUGA-SE 
um optimo quarto, grande c

claro; rua Larga 136. sob. (4525 E) J

ALUGA-SE 
um grande quarto, a um se-

nhor ou rapaz solteiro; rua Municipal
II; 2o andar, casa dc familia. (4502 E) S

ALUGA-SE 
um bom quarto para rapa-

zeo solteiros; rua S. Pedro n. 269.
. (4=80. E) S

A IiUGA-SE o armazcni da rna
•^_o Lavradio 165, próprio para
negocio e residência. Está aberto.
Trata-so na rua Frei Caneca nu-
meros 35 n 39. (R4292)E

ALUGAM-SE 
em casa nova, quartos bem

mobilados, luj electrica; na rua Joa-
quim Silva n. 133. (4334 E) J

ALUGA-SIÇ 
a sala da frento do i° andar

da rua Theophilo Ottoni n. 85, própria
para escriptorio, tendo ji divisões; trata-se
no armazem. (4445 E) J

A 
LUGA-Slv um espaçoso e arejado quar*
to a moços do coinincrcio; na rua de

S. Pedro n. 128. (4540 E) J

A LUÇA-SE um bom qtihrto, com ou sem
XVjpensão; na rua de S. Pedro n. 128.

(4S3S E) J

ALUGAM-Sí. 
bons commodos mobilados,

á rua do Rezende n. 91. Tel. 1358•Central. (4331 E) S

A LUGAM-SE, para escriptorios, boas sa-
_ÍT__.las, com sacadas oara o iardim da praça
15 dc Novembro; rua Clapp 1. (366 E) S

ALUGA-SE 
lim quarto, a praça'da Rcpu*

blica n. 22. i° andar; trata-se na loja.
(553- E) .

ALUGA-SE, 
em casa de familia, rodea-

da dc jardim, uma sala mobilada, saiu
davel, teleplione, luz electrica c uni commo-
do por .30$: na rua Rezende n. 173, ca-
quina da rua Riachuelo. (5477 É) A

A'LÜGAM-SE 
a cavalheiro do comnier.

cio boas salas e quartos com creado
para fazer limpeza, luz -electrica, telepho-
ue, todos com sacada para o jardim da
(praça Quinze de Novembro, com bondes
dc. cem reis para todns os pontos da cida-
de, 40$, 45Ç. 50$, Oo$ _ 70$; ua rua
Clapp 11. 1. (55'9 E) J

ALUGA-SE 
uma bella sala de frente,

bem mobilada e bastante are;..da, a ca*
vallieiro ou casal; na travessa Miralori. 22.

(2.80 13) J

A 
LUGA-SI. o 2o andar do predi_ íi ave-
nida Gomes Freire 11. 100; as cliaves uo

armazem da esquina da rua do Rezende, c
tr__ta-sc á rua do Hospício 06. armazém.

(4757 E) J

A LUGAM-SE, a senhores de tratamento,
__j_cm casa dc um casal sem creanças, con-
fartavets aposentos, com luz electrica o tc-
Icf-bone, á rua l;rci Caneca n. si, sobrado,
próximo á praça da Republica . (4758!.) I

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGAM-SE 

aposentos mobilados, com
todo o conforto; na rua do Passeio

n. 70. (1873 P) J

ALUGA-SE 
o predio n. 28 da rua Theo-

lonio Regadas (Lapa); a cliave está no
Grande Hotel; trala-sc á avenida Kio I3ranco
58 2» andar; aluguel soo$. (44C- F) S

ALUGA-Slí 
o primeiro pavimento do pre-

dio da rua José dc Alencar n. 30.
Paula Maltos. (44=<> F) R

A iLUC.A-SE o predio da rua do Riacliue.
_f_Uo n. ,.37, com todas as aeconimodaçõcs
para familia, tem R.andc quintal, luz ele*
ctriea e bondes á porta. Pódc ser visto
a qualquer, hora; tiara-se na mesma rua
n. 126. Aluguel 150$ mensaes. (4363F) R

ALUGA-SE 
em casa de familia estrangei-

ra, confortável quarto com on sem mo-
bilia, muito ar, luz electrica, banheiro; ira
rua do Rezende 161. (3453 F) R

ALUGA-SE 
grande sala, com vi-ta irará

o mar o jardim da Gloria com entrada
independente, para pessoas solteiras; na !a-
deira da Gloria n.. 37. (4.1.*6 F) J

ALUGAM-SE 
as casns .. rua Joanuim

Silva 92 c 04, Lana. cr uletamciite re-
formadas c modernamente preparadas, con-
tendo cinco magníficos quartos, luz elt-ctrica
c caz para luz e cozinha: trata-se na mesma
rua canto do beco do Império, venda,
com o sr. Valentim. (4S17 F) M

A LUGA-SE um quarto, completamente
jt_.indtpcndciitc, a rapazes; rua da Lapa
Ca. sobrado. ('S18 F) M

ALUGA-SE 
o predio á rua de Santa

Christina n. 121. Tem cinco quarlos,
duas sala?. luz electrica, banheiro. bom
quinta!, esplendida vista para a barra, etc,
etc. As chave.; na mesma rua n. 127.
Tratar na travessa dc S.. Francisco n. 33,
Confeitaria do Anjo. (4599 V) R

A 
LUGA-SK cm casa de familia. uma ma-
gniíiea sfila de frente com quatro ja-

nellas, a rapazes decentes; na rua Taylor
n. s. Lapa, (4/05 I. .

A LUGAM-SE as casas da rua do Trium-
____.pho ns, íS e 20 (Santa Thereza), pro-
prias para familia dc tratamento; as chaves
estão a mesma rua n. 16, c traam-Se á rua
1» dc Março II. 87. (4552 F) J

\ T.UG.VS.. pnr 250$ o prediz á rua Pru-
_t__,_.cntc dc Moraes u. 91; Ipanema; ns
chaves no próprio ou na rua Vinte dc Ko-
vembro n. 59, Ipanema e trata-se n.i rua
Senador Esteves Junior n. 37, Gattete ou
pelo telephone 1.614, Sul. (3S03 F) J

A'LUGAM-Slv cm casa dc uma scniiora,
-OLuma sala c quarto para descansar; in-
forma-se ua rua da Gloria u. 102, sobrado.

(61S9 F) J
A-LUGA-SI. um Rrandc quarto com thias

XXjanellas para Santa Tbcreza, para mo-
Cos do commercio ou casaes: na rua do
Riachuelo n. 99. (4845 1**) M

CATTETE, LARANJEIRAS,
0011080 E 6WE.

A'LUGA-SE um quarto de frente, a mo-
XjLçoq solteiros: na rua da Cattete u. 275,
canto da rua Dois de "Dezembro.

(4373 G) R

A -_.UGAM-_.I_ uma sala mobilada, porítXioü$, c um quarto por 60$, em casa
nova, ds família; Paysandu' 170.

(4404 G) _
ALUGA-SE por 43$. em casa dc fami-__Iia, um bom quario de frente, mobila-

do. Kua D. Carlos 1 n. 94, Cattete.
(1879 G) R

fes-
ÁRIA FRANCEZA

AVENIDA RIO BRANCO-133
(BX-CEMB AL)

Roupas brancas parasenhoras e homens.
Roupas do cama,mesa,
camisas Bertholet ooutras,
Especialidades emmeias francesas.

Cotios os artigo, desta ca_a sáo vantajosamente co. U?àdt °nÍ0rie> *'**'
_h.ec,dos nao «ómente pela sua superioridade como Punhos e collarlnhos?ç» seus preços, que desafiam toda concorrência. elo 

"etc. eo"aMnnos>

A LiJGA-SE nm palaeete, constru-•"¦cçjio nora, cora toilos os me-
lhoraiuentos luodurnos, para gran-de familia do tratamento; na rua
Voliíhtarios da l-atrla 143

(J 4550) G

A 
ILUGA-SE lim bom quarto com janella,
.or _5?, n uma ou duas «nlioras ou

a casal sem filhos; na ma Pedro Américo
"¦ no, casa 5. (4850 C) M

ALUGA.\f-SE 
doia bons quartos e uma

sala espaçosa, com 011 sem moveis. Temtodas os commodidades modernas,' luj clc*
cinca, 1. banhos quentes e frios, jardim, tele*'lihone. (Perto dos banhos de mar). UraPaysandu 11. 187. (4365 G) M

ALUGAM-SE 
bons aposentos, com com.implicações, com bella vista para o mar

c deironte dos banhos do mar; na praia doKussell io_ (4816 G) U
A I/UGA-SE um bom quarto em

-fVcasa do familia, para um rapaz,
com pensão; na rua Andrade Per-
tence 32, tel. C. 5101. (IMG15)G

A 
LUGA-SE a casa da rua MírucI Ecr-
nandes n. 57, com duas salas, dois

quartos espaçosos, cozinlia, banheiro, gradilna frente, electricidade, etc.; trata-se no
n. 59, Meyer. Preço, 81$. (4608G) 11

ALUGA-SE 
em casa de familia, uma cs-

plcudida sala de frente, com quatro sa-
cadas, ricamente mobilada, n um casal ou
cavalti_.ro de tratamento. 'lYc;.ionc, ba-
nhos.-.etc.! na rua Bento Lisboa n. 25.

(4592 G) R

ALUGA-SE 
uma casa á rua Cardoso Ju.nior n, _;.j. Laranjeiras, com dois quar-tos, duaa salas, cozinha, quintal, etc, por65$; trata-se no n. 13. (4620 G) R

ALUGAM-SE 
boas casas com todo o con-

forto, para pequenas familias; na rua
D. Polyxcna n. 70, Botafogo. (4644 G) R

ALUGA-SE 
o predio n. IX da rua Ge-

neral Polydoro n. 55, Botafogo, tem
electricidade. (4645 G) R

A 
I.UCA-SK. em casa de família francez..,
uni maRiiifico aposento mobilado; com

todo o conforto moderno, incluindo pen-sfm de .primeira ordem, a casal ou cava*
Uicirodc distineção; na rua i.. Luiza 63.

(4G76 G) !

ALUGA-SE por _ _o$ a confortável casa
da rua Paulino Fernandes n. ¦¦, com

duas : salas, cinco quartos, banheira, luz
electríca; as -chaves na rua Voluntários da
Pátria n. 132.' Trata-sc na rua da Al.
fandega n. 7. (4634 G) J

ALUGA-SE 
o chalet n, li da rua da

Assumpção n. 40, tendo tres salctas.¦um -quarto e duas ealas, chuveiro e tudo
o mais necessário. (4.00 G) J

pavimento terreo do pre--iijamin Constant n. 112;
as chaves estão no n. 10S. Cl "03 G) J

ALUGA-SE
_r_Ldio da rua Rcnjamin Constant n. n_;

ALUGAM-SE 
a 27$ e 30$. dois bons

quarto., independentes, com luz electri.
ca e telephone, cm casa de familia. Ii'
perto dos banhos de mar c bonde á porta.
Pedro Américo 80 (Caitete). (483S G) M

ALtTGA-Sl. 
uma esplendida sala, mobila-

da ou não, com linda vista, cm casa
dc famÜin; na rua Silveira Martins n. 56,
sobrado. Cattete. (4821! G) M

A TiUGAM-SE linda., oasns ú rua•¦-•*_). Marciana 87 (230$) o 93
(zsosooo). (li ;._¦;<;.(;

A 
LUGA-SI. uma esplendida casa com to-
das aa commodidades. para família dc

tratamento,. coin gaz. electricidade c porão
habitavel, â rua Euphrasia Corrêa n. 26
(antiga Marques dos Santos. C-4..5SG) ,1

ALUGAM-SE 
uma sala dc frente e um

nuarto. independentes c com luz ele-
ctriea,, cm casa de familia respeitável; á
rua Marechal Hermes n. 42 Uotafogo.

(4-6-! C.) .1

ALUGA-SE.travessa Oliveira 27
por 1-.0S, a boa casa da

com . quartos, 2
salas/j'e . mais dependências, illuminada a
electricidade; tratar, rua Voluntários 234.
Botafpgo. (-fiç)! G) .1
A DUGA-SB uma snla do frente

¦^mobilada, com electricidade,
em casa do fniiiiliii soccfindii; rua
Voluntários da Pátria 429.

(M 4S5S)G

ALUGA-SE, 
por 1.17S. uma rasa, na Vil-

Ia. Palácio; Silveira Martins 72; as
chaves na casa IV. c trata-se na rua Buenos
Aires 144, i° andar. (4280 G) S

A LUGA-SE. por 12:$. uma casa, na Villa
-TjLJacyloj Pedro Américo 8_: 33 cliavcs no
11. ioo, e trata-so na rua liucnos Aires 144*
1" andar. (4400 G) S

A LUGA-SH. por 101$, uma casa na Villa
xVJacyJó; Pedro Américo S.t; as chaves
110 n. 100, c trata-sc na rua Uuenos Aires
144, i° andar. U**-*.** O) S

Á IiíIGÁ-S_ optima sala de frente
•^llior 75S000, com mobilia e
electricidade, em casa do família
franceza; rua Correu Dutra 7

(M 4S59) G

ALUGAM-SE á rua D. Maria Angélica,
__Xca_as com tres quartos, duas salas. 8oS,
um armazém 100$, com moradia i>ara fami*
lia: trn!a-se no n. o. casa Vil. (3426G) U

A LUGA-SE por J-*o$ a casa da rua Con.
xl-s:!Iieiro llcnto Lisboa n. ai, Cattete,
com seis bons dormitórios salas dc visita,
do jantar e mais dependências; trata-se na
rua dn Asscmbléa n. 18; chaves no arma
zem do canto da rua Pedro Américo, onde
s- informa. (.1.197 G) R

\ IjUGAM-SR aposentos com pen-
•^isão, confortáveis, dosdo 4S000
por dia o 100$ mensaes. luz ele-
ctriea. teleplione, etc. o uma bella
snla, de frente. Pensão Familiar
Trava José de Alencar 14, Cattete

(R 560) G

,. LUGAM-SE desde 130$ mensaes, opti-
_r_inas s.ilas dc frente c quartos, para ca-
saes c cava heiroa de tratamento, ricametl-
te mobilados com pensão de primeira or-
dem, carantindo-se todo conforto, á rua
Bu-rque de Macedo n. 71, próximo do;
banbús do Flamengo. Telephone 11, 43*¦)¦
Central.

ie n. 43"
(134 G)

A UUGA-SR a casa da rua Barão
¦*-"l-_o Giinrnlibn u. 25. As chaves
estão 110 sobrado e tratn-se na
travessa ilo Ouvidor 15. (lil!)07(i

* LUGAM-SE por i" . °s prédios novos
_____Para família tle tratamento; na rua Kcal
Grandeza ns. 326 e 3:8, tendo sete quar-
to?, duas salas, fogão a traz, electricidade,
etc: as cbaves por favor no n. 330 e
trata-sc na rua General Polydoro t\. 372,
com Campos, Silva & C. (5431 G) J

A LUGA-SE um bello commodo, completa
Am ente independente e com
commodidades; rua do Caitete
Cunrãtyb-<

todas
_.., esquina

(4474 G) S

~°™»— -"^^—- 1 -, _m___jfV.^<>Qgl

Ol'1'l'.lil.fE-.-'.. 
capas para mobílias dc9 pc-as a 6..$ c Stores collocados 110l.;(tar a i4$oooi Haddock Lobu n 10•jfi. 1501, Villa. (3J4, S) j

£ RSOLESTISS 820 FESTO usem ssmpr-e
__Xarope ê® Qfmêdiâ

PRECISA-SE 
dc uma copeira c arru-madeira, na ma General Canabarro,>.. in, pre-rc-se portugueza. r.,E,.,c hem.

(4627 O R

^_fc_.

DüIK .SA-SIO do uma moça que¦*¦ saiba npresentar-so fis fremie-
zns, sabendo costura e experimen-
tar cluipíos de ?enlioi'ns; rua Gon-
calvos Dins 46, lilclins Monstros.
flas 9 ás 10 da mnnbã. (J458C) I)
pRECISA-Sl dc sim moca para tod<__-» serviço, sabendo bem cozinhar o tri-

Jial e sabendo bem ler e escrever; no rua*-'r" u. 1S1, 1, nndar. (4s.11 M) j
J(iJ_Ei Iía.se dc costureiras que _li,ra

S". ,K'""': coJtur* c pespontar, c tombem¦linluvadcir-is c viradciras para collarl-¦ibos. Senado .-58. (17Sj P) JÍRECISA-SE de uni -«avente; rua aa. .de Maio ru _K (475, oi J

O

d© OX_X"V3__I_=tjí__ -TXTl_rXO___
Poderoso CALMANTE, __?Or_TICO __i_ E_S:_3__OC _fi?03=_._--\.KT«X"___

Pedir e exigir sempre: "GEIHDELIÜ OLIVEIRA JUNIOK"
A' vsn.a cm qualquer p:iarra_cia e drogaria Araujo Freitas & G. - Rio de Janeiro

r._._-___fl.kc^S,^^-^^*^™-™^^^^!^^^- -J

A 'LUGAM-SE em casa ds familia, um-«-quarto e sala dc frente, independeu-tes. a casal, á rua dc S. José n. .1, 1»andar. (4054 E) A
A I,UGAM-bE optimos quartos e salas,-__com toda hyfiene, com ou sem pensão,om casa de família estranecira; á rua dasJ*aranieiras H75- (4100 G) J

A ___.'• V™ '-t0' o solirado da rua
f*-aa »• Clemente n. 87. com tres quar-tos, duas salas e demais dependências; cba-ves na loj ne traia -se no larso de Santa

(4.7 G) M
--_-. .•_ .uj
Kiti n. 6.
'À_ 

n i_ 
' 

_. •"•'«"''¦«s casas na i>eni--i.«a llclla \ ista, com accommtidaçõcs by-«icnicas; ua' rua. Euphrasia Corrca n. 4--,próximo ao largo do Machado. Alugue:,.15,; trala-se cenr o encarregado.
L_____L_

|iuiii_iiwniH!n_nii!!iii!n_HOi
ã A'S REFEIÇÕES... 3

UM 
CALIX DE I

I Guaranesia I
A 1.UGA-SI. uma magnífica casa com 3¦"-a-quartos, .^ sa|aSi cozinha e bom quin.tal

casa
a rua Marquez de S. Vicente n. 77,I, Gávea; aluguel 81$. (4806 G) R

ALUGA-SE uma esplendida casa. com 2
, quartos, a salas, cozinha e bom quintal;a rua Marquez de S. Vicente n. 77, casaVI. bavea; aluguel 66$. (4897 G) R

ALUGA-SE 
um chalet completamente In-

dependente, por 50Í; 264, rua Itapiru'.
(4561 J) J

ALUGA-SE 
uma casinha com dois quar-tos, duas salas, cozinha c muil3 largue.na; na rua Nora de S. Leopoldo n. 68,casa 1; as cliavcs na casa 3 e irata-se narua liarão de I.tropolis 11. 197, (4618I) U

A LUCAM-SI. os dois armazéns novos, nó-__optmio iionto commercial, á rua da Es.trella ns. 47 c 4;-A. Kio Comprido; as chj.
y,s uo 45- (4769 X) 1

A 
ILUGA-SE a casa, sita i rua de S. Luizn. 23 (E. de Si); as cliavcs estão noestabulo c trala-se na rua da Alfândega

n. 4;, 3° audar, sala 4. (4373 J) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Padre Mi.

guclino 11. 83, Catumby. tendo Ires
quartos, duas salas, tanque, chuveiro c pc-queno quintal. Aluguel mensal 80$; trata-s? na rua General Canabarro n. 54, São-hristovão. (,us<) í) R

ALUGAM-SE, por 130$ mensaes, cadautn, os predios assobradados, da ruaDr. Campos da I'nz ns. 117 e 121, KioComprido; as chaves uo armazem da es-
quina. (4466 J) S

ALUGA-SE 
a casa da rua Conselheiro

Sampaio Vianna n. 3-. com 1 quartos, 2salas o grande quintal; Rio Comprido; Irata-s; a rua Municipal 34. (4541 J) J

ALUGA-SE 
o sobrado novo da rua Ita-

piru n. 130-A. aberto das 10 ás 1
horas. (459, J) K

ALUGA-SE, por So$, uma boa casa, irua Dr, Garnicr 11, 19, Jock.y-Cluli;as chaves na casa 11. I da villa. (inil.)R

ALUGAM-SE 
as bens casas da "Villa

Esperança'': 2 quarlos. 2 atlas, clectii-cidade, etc. a rua Leopoldo 11. a.* Anda-rall>-* (440.1 L) U

ALUGA-S . a casa moderna <la rua Gui-
. inanies n. si, perto do prado [ockey-Club (bondes de Cascadura. com .1 bons

quartos, copa, despensa, banlieiro, jardim,electricidade. etc; as chaves estão 110 11.
43-1; trata-se na rua dc S. Christovão ti.605; aluguel 132$, (42S1 1.1 J
ALUGA-SE 

a casa n, 4 da rua Dulce
(prolongamento da rua Mariz e llarros),trata-sc á rua Pereira de Siqueira -o (pa-daria), onde so encontram as chaves.

(4440 t,. .1
A _UGA-SE o preilio da rua Nova-¦-H-nieriea 15(l>iiIregulbo), com

2 salas, 2 quartos o mais depen-
denclas, porão habitavel, granido
quintal. As cbaves estão no n. 13.

(J :.GS4) h

A 
LUGA-SI',, por os$. boa casa. com 9 pe-cas, ares da Tijuca; jardim, quintal, lulelectrica; á rua Santa I.uiza 61-A casa 3,Maracanã, yilli com j casas; chaves 110 Cl.

(4418 L) J

ALUGAM-SE 
casas com 2 quartos, sala

e cozinho; aluguel CoS e 66S: proximeao largo Estaçio dc Sá; rua S. Christo.
vão 36. <4.Wo L) £

PARA 1916 O G1UNDB AKNÜAKIO VH> BIÍAS1L
jVJ-_-__PANA BEDAt ÇÃO; AVENIDA KIO BRANCO l._l-í

__________m__)__lmi__tB___jm_
A LUGA-SE em casa do familia"l»*» bom quarto de frente para

jardim a rapaz distineto, com pen-são, na rua Andrade Pertenço 32.
Teleph. Centr. £._0_. (A 4053)

A LUGA-SE uma esplendida s.ila, a pes-Xisoas do commercio. no sobrado do pre-iho da_ rua liarão de Gu.iratiba n. 17, pro.íimo a do Cattete. (4851 G) M

M, COPACABANA,
IPANEMA E líBlI

A I/UGA-SE a boa o liygicnica
¦íXcasn assobradada da rua N. S.
do Copacabana 10S0, para fami-
lia de tratamento. Trata-so & rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. h

A LUGA.SE o nredio n. S2 da rua Egre-XXjinha; 4 «uartos. 2 salas, etc; electrici-
dado. fogão a ríz, etc; as cliaves. porobséquio, á rua Esrejinha n. 28. armazém;
irata-se a rua da Alfândega 11, 30. 2- and.

(.1353 H) S

ALüíiAM-SE 
os predio.. ila praça l^er-

reira Vianna ns. 70 c 76 (Ipanema) iem
seis quartos c todo o conforto nccc?sarÍo.
Trat.!.a na pliarmacia. (-I361 II) B

\ LUGA.SE tuna grande sala, com a
-__quartos, cozinha e grande terreno, tudo
indepen dento j aluguel 45$; travessa Vista
Alegre 39, Catumby. (4932 J) A

Ar.UGA-.SI. por 250$ mensaes a esplen-
dida casa da rua de Santa Alexatidn-

na n. 126, com jardim, quintal, arvores
frutíferas, cinco bons dormitórios c todo o
conforto; -chaves e tratar no n. 117.

(461.1 J) R

ALUGA-SE 
a casa - rua Atilia n, 7, para

pequena familia, limpa :a chave está
na rna Oreste n 49, próxima á rua de Santo
Christo. (477a J) R

HADDOGK-LOBO E TIJUCA
A LUGA-SE a casa da travessa do Cruz

.£__ (Haddock Lobo), inteiramente reno-
vada; chaves 110 n. 10; trata-se á avenida
Central 10S. (4811 K) D

ALUGA-SE 
a casa nova, assobradada, com

quatro quartos, banheiro. luz crectrica,
jardim e entrada ao lado, no prolongam_n*
to da rua -Mariz c llarros 517, fim da rua
liarão do Amazonas; trata-se no n. SM»
ond« eslão os cliavcs. (473a I . J

ALUGAM-SE 
na Villa Elor, a travessa

Salvador n. 1G4, (luas cisas 20 e ai,
com duas Balas, sendo a de visitas inde*
pendente dois quartos, copa, banheiro e
VV. C. dentro da casa. _rcço 112$. -Onde
de cem reis; informações com o encarre*
gado da Villa. (47:0 K) J

twmmmimsmBiimmmimKmBir™*!? -w

PARTOANALGINA
PODEROSO PREPARADO PARA SUPPRIMIR AS DORES DO PARTO

VERDADEIRO ALLIVIO DAS PARTURIENTES,
RIGOROSAMENTE SCIENTIFICO

NENHUM PERIGO.

* * Laboratório Paulista de Biologia * *
RUA QUINTINO BOCAYUVA N. 24 — *— SiO PAULO |

e cm todas as pharmacias, drogarias, casas de cirurgia e no deposito do Rio de
Janeiro : — RUA DA ASSEMBLEA N. 7 — SOBRADO

A LUGA-SE a boa c liygionich
-^i-oasn nssobruilmlii du run N. S.
il« Coimcnbana 10S9, para fami-
lia do tratamento. Trata-sc á rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

ALUGA-SE 
uma casa. á ladeira do Lc-

me n. 12, em Bolnfogo, duas salas,
Idois (quartos e mais dependências, para
familias; ns chaves no 8. (4650 fjj »

A 
ILUGA-SE a magnifica casa da rua
Paula Vieiras n. 93. tendo quatro bons

quartos, duas (rrandes salas, esplendida co-
zinha com fofião a R-z e a lenha, des-
pensa, banlieiro, quarto para creados com
cnlliuliciro, crande quinlal. rom tanque rara
¦lavnr, muita acua, _uz «ui-tn. Aliifiucl.
.'7n$ooo. Chavei na rua llar.ila Ribeiro
11. gs3, Copacabana. (''TM H? J

A LUGA-SE a boa e liysienica
•flicasa assobraoda da rua N. S. de
do Copacabana 10S0, para fami-
lia de triitam.nto. Trata-sc na rna
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

A LUGA-SE por too$ boa easa com duas
___Lsalas. tres nnartas, ttaz, electricidade e
todas as dependências, i rua Tcrcira Pas-
_os n. ..8. Copacabana. Informações _â
.venid-. Atlântica 762. (.1.140 H) R

A LUGA-SE a casa da rua Irnncma 57.
__.Copacaha_i; as chaves eslão no n. _.

(3145 H) R

A X/UGA-SEi oor 140$, o prodio1_LG.irili.ildi 16 (Muda da Tijuca)tres quartos e duas salas.

rua
coin

(4707 K) J

A LUGA-SE, i raa dos Ar.mjos 75, a
-nLcasa p.. 2; as chaves no porão 6. e
trata-se á rua Conde de Bomfim 117.

(4606 I _ R
ii LÜGA-SE o prodio á rua Pinto Oue-

^'Vdcs n. 72. Muda da Tüuea; 3 crandes
quartos, duas salas, despensa, banheiro, etc.,
chaves quitanda da esquina. (4180 K) J

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

INJECCAO DE MARINHO
Rna Sete de Setembro 1S6

ALUGA-SE 
uma boa casa, na rua General

Roca iri, casa I;_ as chaves estão na
rua Desembargador Izidro 5, padaria.

(4 .a K) J

ALUGA-SE 
uma cisa. pcauena, em cen-

tro dc grande terreno, na rua General
Hoca 118. (4488 K) J

ALUGA-SE 
por «5 . a casa da rua Ge-

neral Roca n. ns. Fabrica das Chitas.
Tem seis quartos, .porão habitavel, luz ele.
ctriea _ vasto terreno na frente. NSo ae
aluga para casa <lc commodos. C45-.5K)J

A LUGAM-SE esplendidos e arejados com-
__moilos, dc .0$ a 50$; à rua Iladdock
Lobo 36. (49-7 I . A

COFRES NASCIMENTO ,
S. PAULO E RIO

São 09 que tem dartn melhores provas até hoje, contra foco e arromba*
mento. Or. cofres NASCIMENTO são fabricados pelos_ processos mais mo-
demos, resistindo aos apparelhos "Coroa", empregados ultimamente pelos assai-
tantes.
Deposito: R. Uruguayana, 143 (esquina da Thephilo Ottoni)—Rio de Janeiro

.AUGE, PRAIA FORMOSA

ALUGA-SE 
o itrsnde armazém da ru»

Visconde dí Itauna ns. 31 e 34! tra*
ta-se no "Fluminense Notei", (D

\ LUGA-SK o predio assobradado da rua
_XVisconde de Itauna n .469, com am-
iplas commodidades para fainilia, bem ven-
tilada, instaüação' electrica c de _p7, teu-
do tres quartos, duas salas, copa, connha,
etc., com porão espaçosoJ trata-se na rua
do Hospicio n. 91, sob.; as cliavcs no
419, SERRARIA S. JOSI. da rua Vis-
conds de Itauna. (4437 D «

A LUGA-SE o crande armazem da rui
__da Gamboa n. 137, P"r preço baixo.
Chaves no sobrado e tratar na rua de São
José :6. (18-4 D R

A LUGA-SE uma boa loia com 3 portas
/Slc ccr_''_m-nte montada; Visconde Sa-
mic.ihy 176. (4.10 I) S

A LUGA-SEJ com pensão-CXnborcs ou rapazes, uma
e quarto; trata-sc ni ruatas 11. 76, casa dc (aiuiiia.

para casal, se-
sala de frente
Senador Dan-

(4.1 E) M
A LUGA-Sli um

Xi-criptorios nu
um iD andar, prui.uo para es.

iptorios nu moços do comnicrcio, .*.
rua Candelária n. 73. (4779 E) SI

A LUGA-SE a casa da rua Silva Manoel
¦íVti. ii;-A; as chaves cstSo no n. 127,
onde s: trata. (4531 E)

A LUGA-SI. uma porta com 1:11,70;
rua Marechal Floriano n. 175»

(4359 E)

4 LUGAM.SI; escriptorios, na rua da As-
XÍLsemblca 5J, iD andar (.2;q E) S

ALUGA-SE 
uma lota. oara moradia c ne-

rocio; preço 160$; na rua General Ca-
mara n. 178; aa chaves c_!âo no botequim,
defroat* ii (4191 i') .1

ALUGAM-SE 
os sobrados do predio ns.

18 do largo da Carioca; tratar, no Bazar
Internacional, (4487 E) S

ALUGA-SE 
um quarto, cotn ou sem mo

hilia, a senhor dc tratamento, cm casa
de fainilia, nas mesmas condições e sem
outros inquilinos; rua General Câmara, pro.
ximo á rua do. Andradas; tratar na mes-
ma rua 147, i6 andar. (6480 E) J

ALUGA-SE 
um espaçoso quarto, em casa

de f_i_itia, com ou sem mobilia, a ra-
peres do commercio ou a casol que tra-
ba lhe fora, á rua do Riachuelo n. 383,sobrado. (3848 E) S

A LUGA-SE parte de um escriptorio, in-
X-k-dcpendente; trata-sc na avenida Cen-trai 151, to, s_,.|a ,. (_,,-, e_ S

A LUGA-SE um bom quarto, grande e-TVlimpo, casa de familia; rua do ünspi-
cio n. 189. (4567 V.) )

A LUGA-Sü
_c\-_I_ccdo n. 18^ completamente limpo,
com pas c electricidade; trata-se na rua
Machado dc Assis n, 2, onde estão as cha-
ves. (4393 GO R

ALUGAM-SE 
cm casa de familia belga,

UtQ quarto e uma sala de frente; na
rua D. Car.os I n. 63. (4421 G) 'R

A-LUGAM-SE uma sala e um quarto, a
Xlnioçoj solteiros; na rna do Cattete, 209.

(4379 G) K
A LUGAM-SE magníficos commodos a ca-

xXvniheiros g moços do commercio. na con-
fortaveí avenida Commercio; na rua Chris-
tovão Colombo n. 38, próximo ao largo do
Machado; tratn-se com o encarregado, a
qualquer hora.  (31S2 G) J

ALUGA-SE 
o predio da travessa JoãoAffonso n. 61, no Humaytá; ai chaves

nc mesmo. Alu__eJ 1 .<>______ U-.jC) !j

Tio-predio da rua Duarone de I 1 LUGA SE _r 2.S o clialc' é-fVtafoiío n. 47 (antigo), estação da Pie.
dade, tendo deus salas, quatro quartos, des-
pensa, cozinha, acua encanada, grande ler-reno; trata-se com o commandante Cos*ta Pinlo, no Arsenal de -Marinha; as cha.vei na visinho. (4449G) J
ALUGAM-SE macnificas e ampas casas.^Ina avenida D. Luiza, eom bo.is accom-

modações e instaüação electríca; na rua
Euphrasta Corrêa n. 41, próximo ao largodo Machado; trata-se com o en ..r.f-t. rido.
Aluguel 13'.000. (_13i G) j
ALUGA-SE por jooí o sobrado da rua-Tida Piedade n. 3, Motafofro; trata-se narua Marquez de Abrantes 214. (4S04OJ

A LVCAM-SE boas casas, i rus General-fi-Scveriono n. 100. com dois i-uartos,duas óalas e grande quintal. QoS; infor-ma-sc na mesma ru» 108, Botafogo.
«.4-1 G) 1

A LUGA-SE. por preço barato, boa casa
__com tres nuartos. duas salas e bom
ciuintal; informa-sc a rua Cardoso Marinho
n. 7. escriptorio. Praia Formosa. (4000 DA

A LUGA-SE, por preço barato, boa casa
___. com díM? quartos, d'.-11*1 salas _ bom
quintal; informa-sc á ma Cardoso Marinho
n. 7. escriptorio. Praia Formosa. (4910 I)A

ALUGA-SE. 
por So$. a casa da rua Sara

n. 67, Santo Christo; 05 cliavcs estao
defronte, n. 74. (49n I) A

A LUGAM-SE boas salis e ouartos, de
__V_t.s a 70$; na rua Jo5o Alves 22.

(Mil R)

mim, ESTAGIO
E RIO iwmw

A LUGA.SE o rrt-io da nm Presidente
jM-Rarroso 67; aluguel 110*; as chaves es-
tão na venda da esnuina da avenida S Sal-
vador de Ss, e tratn-se A rua Evaristo da
V«i-. *. _,

S, CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABF'

A LUGA-SE por 150$ a boa casa da rira
«1 Ü-Gonza .a Uastos n. 75, com duas sa-
Ias, auatro quartos e terreno. Chaves no
71. Tr.it.i-sc na rua Urugirayana n. 116.
-as a is 3. (445-1 L) R

A TA7GA-PI. uma casa pequena pnr 50$!-/Ana rua Lopes de Souza n. 14. S?lo
Christovão. (.84 D B

« LUGA-SE uma cisa cor 70$; na rua
-rtT.npri Souza n. 6. S. Christovão; as
cliave*- estão no n. r_. L2^* ^ ?* LUGA-SE uma cisa, na Villa Snnj-
/"\Souci: .. quartos. _ salas, quintal; Bon-
Iev.ird a8 de Setembro 318. (546 L. R

* T;TJGAM-S_ ns riHsn-i dn rnn-^T). >ÍRrin __(..l_pln^(_Tm.lstn..
trnnsversnl á rua P.rrtlrn Nnnp_
n.nrHS, {-om dnfs nunrtos. dnnn
snlas, cozinha, J.anhciro e tanque
de Invnccm, todos os commodos
illuminado.. n luz electrica. As
chaves no local. Trata-se na rnn
Gonçalves Dlns 31, próximo dn
cidade, n iioncos jntisos dos bon-
iles de Aldein Campista, cuia nas-
snzem em duas secções é de 200
réis. A lucileis 100S e 90S0OO. L

ALUGA-SE 
uma casa, com duas salas,

dois quartos, cozinha, área. terreno na
frente, commodos crandes; alueuel 81S; rua
Senador Alencar 168. casa III (avenida
S Pinto). (,1304 L) J

A LUGA-SE a casa de construcçao moder-X_k.na, com tres quartos, duas salas, cozi-
nha, banheira esmaltada, chuveiro, luz ele-
ctriea. entrada independente, com boa área.
tendo quarto para creado; á rua Barão de
Cotcgip- n. g8 (Villa Isabel); as chaves no
n. ioo, e trata-se no mesmo; preço com-
modo. (4;g, L) R

ALUGA-SE, 
por 150$, o nredio assobra-

dado da rua General Bruce n. .4, comr salas, 4 quartos, porão habitavel, luielectrica. etc; :rata-sç n» ru» do Rosário

ALUGA-SE 
n casa da rua de S. Fran.

cisco Aavicr n. 15J. esti aberta; tra.
ta-sa com Guimarães, á rua l.uiz de Ca*mões n. 116. (484. L) M

ALUGA-SE por 130. a casa assobradada,
entrada ao lado, com duas palas, tres

quartos, banlieiro, cozinlia e nuintal, da
rua do Consultório n. 45. próximo á ave*nida Pedro Ivo; as chaves nas obras e
tr«_-se com Guimarães, á rua Lula de
Camões n. 16. (48..q L) M

ALUGA-SE 
uma pequena casa com floU

quartos, uma sala, quintal, electricidade;
no becco do Motta n. ia. Mattoso, bonde
de cem réis. As chaves estão no arma.-cm da esquina. (4S85 L)

_ AO
iiiüüQiinsiiniüi:
LEVANTAR.

¦liinoiiiiiSiüia
TOMAE 1~ UM PEQUENO CALIX DE

| Gtiaranesia |
^l-IliMiSMiiiliailBilJBJilBIiaiiiliÍHiiãilli;1»

ALUCA-SE 
uma boa casa por 100$, na

rua D. Cindida n. 31, no ünrro Ver-melho. morro de S. Roque, com porão lia-
bitnvel, bons cômniodos para familia; trata-
s; na praia de S. Christovão .154,

(4814 L) M

A 
LUGA-SK o predio rece m-acabado, par.
pequena familia de tratamento

Pereira de Almeida ti. ig,
Ubà e Mattoso.

; ii rua
entre liarão <1«

(444 a D .1
X __UA____ casas na Villn Rosa•^^ií rm» llella do S. João 259; as

chaves nn quitanda 11. 257; trntn-
so nn run do Hospicio 91, sob.

(lt __.__) Ii

A 
LUGA-SI. um predio, por go;;
quintal; rua Presidente Barroso n,

bom
65.

A 
LUGA-SK um bom porão assoalhado e
forrado, com luz, para pequena familia;

na rua dc Santa Luiza n. i_s, Maracanã.
Preço 75?, com luz. (.I.*.. T.) A
A LUGA-SK por 92.*f! a casa 9fi

^_n run .José Vicente, o por 71!?
a casa III do n. 92 da mesma rua.
Chaves na mesma rua 111 (pada-
ria), o trata-so na Avenida Cen-
trai 128, sobrado. (J 469G) L

ALUGA-SE por 86$ a casa nova da rua
Pedro Roma n. 2, própria para pequena

família dc tratamento, tendo duas salas, tres
quartos, cozinha, etc, foj;ão a fTaz e luz
electrica._ As chavei estão cm frente n
¦bonde Lins Vasconcellos passa na esqui-
na próxima da rua Ca_uçu\ local bonito
e saudável, aconselhado -pelos medicos.

(4548 d j

ALUGA-SE 
um porão com doís quartos,

duas salas e mais dependências e gran-de quintal. Aluguel 50$; na rua D. Can.
dida n. 39. S. Christovão, Barro Vermelho.

(4743 L) J

ALUGAM-SE 
quartos a ío?, 25$, 30.

e 35$; na rua Bomfim n. 98, tem mui-
ta offua c muito terreno. (4580 Jf) lí

ALUGA-SE 
uma casa com quatro quar-

tos e duas salas; na rira Barcellos n. 1.
S, Christovão; as chaves
Souza n. 14. Aluguel 81$.

na rua Lopci
(4708 L) M

ALUGA-SE 
uma casinha com sala, quar*to, cozinha e quintal; na rna Uella de

S. João n. 343. Preço, 45$. (4830L) M

ALUGA-SE 
bom quarto com janel.a paraa rua, com ou sem pcnsSo, casa dc

pequena familia, Mattoso 204. Bonde de
cem réis á porta. (4540 L) J

ALUGA-SE, 
por 230$, uma boa casa, parafamilia de tratamento, na rua Mariz e

Barros 130, estando as chaves no n. 141;
trata-se na rua Conde dc Bomfim 486, ou
Carmo ..6. com o ar. Demotrio Basilio.

(.1607 D .1

A 
LUGA-SK magnifioo predio. ii rua Pc-
reira Nunes, com _ salas. 4 quartos, des-

pensa, copa, porão habitavel, focão n ga.,installacào electrica, gaz. etc; tratar, com
o dr. Milciades, rua de S. José 106. i° and.

(4.0 L) i

ALUGA-SE. 
por 80$ uma casa. com 2

quartos, 2 salas c mais dcpendc.ic.ag; as
chaves na rua Possolo n. 66. Aldeia Cam-
pista. (4674 1.) ,f

A LUGA-SE,, por 120$, a casa n. 18 _
_T__ avenida Liberdade, em Dr. Frontin:
nóde ser visla e trata-se no rua Cli.nct
Paria 41, S, Christovão. (4657 I.) .1

ALUGA-SE. 
por 280$. uma excrücnle

casa para familia de tratamento, 111 111.1
I;lack (estação do Riachuelo), com .. bons
quartos dormitórios, sala de visita, sala dt
jantar, sala do espera, sala de almoço, quar-to com banheiro, stander. a_.ua quente c
fria. ladrt_hado c azule jado. cozinlia ladrí-
lhoda e azulejada com hoa mesa de tnarmo-
r-e, esplendido porão habitavel todo ladrí-
lhado, com tres ouartos para creado... pran-de salão para bilhar saleta para enjjommar,
bom banheiro ladrilhado e azulejado para
banhos frios, pequeno pomar, fralltnheiro,
etc.; informa-se e trata-so na rua 24 .lt*
Maio n. 223. (3494 ti) .1

A LUGA-SK a casa da rua Dr. Silva Pin-
Á\\cí n. .-.o, Villa Isabel; hs chaves estão
nr* Boulevard _8 de Setembro n. ...ia (pada-
ria); trata-se na rua Barão de Mesquita
n, 731. (4614 L) B

A LUGA.SE. por 00$. .1 rua da Liberdade
An. 62, uma boa ca.a, centro ds terreno,
tendo bom jardim.. quintal c luz electríca,
para pequena família; as chaves á rua
Emancipação n. 36. (.167. L) J

A I.UGA-SE o sobrado a rua Mattoso 34,_l.com 5 quartos, 2 entradas próximo i
praça da Bandeira*, está aberto; .00*0.0,

(4.8.1 L) II

A LUGA-SE, cor uoS. a casa da rua Ba-
__7__r_ o de S. Francisco Filho sf>.. com a
salas. 3 quartos, cozinha, banheiro, luz
electríca e quintal; trata-se na, rua do Hos-
picio 124. sobrado. C4-5...1 L) J

LUGAM-SE, por .0$. & rua UruguayAf

_,._. ._.!_, uu 1 -.v_-iii.il, 1 ;n_. ,
,(47.4 J) M ' n. 64, «9brad\ ,(.433 V) S

duas salas, dois Rrandes quartos, cloctr:-
cidade e quintal; as chaves na mesma villa,
casa VII, (4601 I.) R

A LUGAM-SE nuarto. sala co7Ínha; etn.
___Ltrada independente; por .10.; á rua Ba-
hir- 16, Cancelta, S. Christovão. (4754DJ

A LUGA-SE a casa n. 25 da rua Major
à\\ Fonseca. São Christovão, com cincc
nuartos. duas saras, lttz electrica e mait
dependências para familia de tratamento.
Na casa tem uma pessoa ate . s 10 bons ditrranbã a trata-se na rua da Quitanda io*:,
ondt estão as chaves. (4192 L) 

'.!

» IUGA-SE a casa da rua de S. ChrisXitovão n. _47. bonde de ico réis com jnuartos e mais dependências, luz electrica,
pintada e forrada de novo; chaves no n,
4451 r_r_ ?!_tar, ma An Hospicio n. or.

<7I.I t) ]

ILEGÍVEL -:__^".:t__JÍ->
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que os grandes

ABMAZSNS BRAZIL
(Antiga casa Souza Carvalho)

á rua da Assembléa n. 104
a». -..

estão liquidando, representam uma ocea-
sião excepcional para quem quizer com-
prar, por preços verdadeiramente insigni-
ficantes, os melhores artigos.

Costumes de casimira, para senhoras,
que eram de 50$ por 15$00O.

Ditos de casimira, forrados de seda,
artigo chie, que eram de 130$ e 150$ por
75$0OO.

Ditos de sarja azul, forrados de seda,
que eram de 120$ por 60?000.

Saias de casimira, artigo superior, que
eram de 20$ e 25$ por 10$ e I2$000.

Tecidos próprios para a
estação

Considerável stock de tecidos de lã,
cores chies, igualmente para saldar.

PARA CRIANÇAS
Completo sortimento de vestuários

para crianças de 3 a 1_3 annos, em brim
e em canimira. a começar de 3$800.
Completo sortimento de

roupas d.e oéu-ah. © mesa
AS SECÇOES NOVAS

Acaba de ser instalada uma secção
completa de meias para senhoras e cri-
ancas. Este artigo é dos que têm encare-
cido e dos que não existe grande va-
riedade no mercado, Pois os ARMAZÉNS
BRfiZIL têm delles um enorme e incom-
paravel Stock, com preços que não têm,
neste momento, competidores.

Visitar os grandes

ARMAZÉNS BRAZIL
está no interesse de cada um.

LA' FEMINA
A* RUA URUGUAYANA N. 144

' a «aia que i_»ii barato vende 05 artigos
abaixo nuneionadot como «ej.ni: linhas
coi*-« c tlark *m tuboi e carretei de
todas -.6 «orei e números, machinas de
costura,, oito, borrachas para Machinas,
retroí, torcaei, trulhas, rendas, ponto
russo, frefa, borla-os, etc, c artigos
para alfaiates e m-diiUo.

144. RUA URUGUAYANA, 144
*¦*'"¦  - '» .-.11— ... 1 
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ALUGA-SE 
a pequena casa ila rua B. do

Bom Retiro 30; chaves no n. 32* onde
s™ trata, das 10 as 11. (4583 M) B

ALUGAM-SE 
uma sala de írenlo c um

quarto, a pequena familia, entrada in-
dependente; na rua Conselheiro Magalhães
Castro 38. (463* M) R

ALUGA-SE. 
por 60$, boa casa, eom 3

quartos, * salas, cozinha, banheiro e
W.-C; as chaves estâo na rua Amalia 7*,
fundos, Dr. Frontin, onde se trata, bonde
de Cascadura. (4643 M) K

QOEM PAGA 0 PATO ?
Áquelle que nâo compra a

AI4UGA.SIS 
uma casinha, com i sala, a

quartos, cozinha e auintal, 50$; 2 mi-
nutos da estação do Meyer: infoinia.se com
o sr. David, quitanda, rua Dias da Silva 35.

(466= M) J

ALUGA-SE 
uma casa, com 2 salas, 2

quartos, quintal, luz clcctrica; 65$; na
rua Wencesláo n. 83; as chaves no 81,
Mcycr. (4663 M) J

mÈm
_,«M-b*_-k
^^R^

que é indiscutivelmente a melhor
lâmpada!

A' venda nas melhores casas de
electricidade do Brasil!

ALUGA-SE 
a confortável casa da rua Ta-

vares Ferreira 35, Rocha, com boas ac-
commodaçúes para família de tratamento,
com luz electrica; chaves á mesma rua 70-

(4670 M) J

ALUGA-SE 
uma casa, dois nuartos. duas

salas, luz electrica; rua Marechal Bit-
tencourt 80 (casa 3), estação do Riachuelo;
aluguel 70?. (4*9* M) J

ALUGA-SE 
um erande predio para fa-

milia de tratamento, tendo 7 quartos, 4
salas. e demais coninio'idades, ag.ua, luz
electrica; para ver e tratar, á rua Assis
Carneiro n. iG, Fadaria Torta da Lua. E.
riedade; aluguel 150$. (4C31 M) J

ALUGAM-SE, 
baratissimo, excellentcs ca-

sas novas, com auintal murado, acua e
esgoto, próprias paar pequena familia. na
rua Cascadura 11. 53. estação Quintino Bo-
cayuva. (4577 M) 1)

ALUGAJf-SE 
a um casal esplendida sala,

qunrtor cozinha c mais uni commodo in-
dependente, a uma nessoa só; rua Christo-
vão repila 33 (E. da Pielade). (47*.|M)'

NICTHEROY
ALUGA-SE 

o magnífico predio. com ex-
çcllentc chácara, da rua Marquez do Pa-

raná 308; trata-se na antiga Casa Souza
.Marques, na Ponto Central. (4308 T) R

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

A I.UGA-SE
-Cxtovâo 11.

.. ...,- ¦ -.._.,„ a casa da oraia dc S. Chris-
-t_Ltovão 11. 163; a cliavc no n. 161, c
trata-se na rua do llospicio 11. 144, 1" anil.

(4-*o* I.) S

¦A LUGAM-SE, nor 11*$. boas casas, com
-TVtres quartos, .duas salas, etc., bondes do
100 réis, S. Luiz DurJo; ás ruas Mourão
do Valle e Jamuizzi; as chaves na praia de
S. Christovão i6i; trata-se na rua do
Hospício 144, i° andar. (4393 £¦/) S

A LUCA-SE o predio da rua Eelippc Ca-
JtXniarão 69; ns chaves estão no armazém
ua esquina, líoulevartl .28 de Setembro
(.Villa Isabel). (412Í L) J

ALUGA-SE uma
casa nova, com
contrato, própria
para negocio, ten-
do commodos
para familia, na
rua Visconde de
Itamaraty 125, es-
quina da travessa
Universidade; as
chaves na mesma
rua 82, e trata-se
no largo do Rosa-
rio 14, açougue.

SUBÚRBIOS
t l.l'('.\-SK boa onsii com 2 snliis,

**-_ qiuu-tos, porão linbitavel,
(ininile quintal, lnz clcctrica, etc;
nu nia .'Int-k 134, I.laclntclo, por
l-.OSOOO. (,J _55_)M

ALUGA-SE 
a casa da rua Visconde dc

Santa Cruz n, y, com 3 quarlos e - sa-
Ias; K. Novo; tiata-sc á rua I*. dc Vascon-
ecllos n. 11, (4374 M) R

¦4 l.UGAM-SE os predios ái rua S. João
-TXi-a c 1,11, Cacham!*-*, Meyer, com bons
¦commodos, quintal murado e jardim na
frente; trata-se na nieíiua rua n. 16*.

(1321 M) J

.4 liUtíA-SK «111a casa com bom
•^Iponiar, logar muito sadio c tom
água piicanaila, próximo íi estaçíio
ílo Tliomaz Coelho, Linha Auxi-
liar; trata-se com 'í. ilu Costa,
Kiigcnlio do Matto. (11 _-37) M

A 
LUGAM-SK casas, terrenos e capinzaes;
trata-se com o sr. Bernardo, na estação

Costa liarros, l.inlia Auxiliar da Estrada dc
Kcno Central do Brasil. (4408 M) K

PATINS

CASA 
para negocio

de Pinna — Vei
familia, em Itraz

endese unia cm presta-
ções mensaes, e condições vantajosas, com
grande sala para negocio c muitos bons
commodo* para familia, água, chuveiro,
tanque para lavagem, latrina, bom terreno,
etc, no caminho do porto de Irajá, esqui-
na da rua Gaspar. Está em obraa e tem
armação. (4561 N) J

COMPRA-SE 
uma casa até oito contos.

Dinheiro á. vista, Villa Isabel; ruas
transversa cs á rua S. Francisco Xavier
com 3 quartos e jardim na írente. Rcspos-
ta a J. .Machado, rua Uruguay ri. 155.

(4669 X)J

a presta-
edificação,VEXDE-SE 

um bom terreno
ções prompto a receber

mede 11X74, na rua Padre Lapa, junto
ao predio 75; trata-sc aa rua Dr. Padi-
lha 130. (R 4603) N

VEXDE-SiE 
-ma casinha com 2 quartos,2 salas, cozinha e bo mterreno, Na rua

Tavares _. *'s, .Encanta*». As (chavesestão na mesma rua 111. ondo se informa.
(R 4593) N

r*EN'DE-'-E uma casa nova, com dois
V quartos, duas salas, cozinha, despensa,

água encanada, etc, terreno cercado, por
41500$ á rua Francisca Meyer n. 150, E.
dc Dentro. (A 4-901) N

VíàNDE-SE 
uma casa nova com um

quarto, duas salas e cosinlia. Rua Ho-
norio 194, Todos os Santos. (R 4131) N

TOSSE?
BRONCHIGIA DE

ADOLPHO VASCONCELLOS
27—Rua da Quitanda^—27

R 4000

VENDE-SE 
por 36:000$ o p/edio da rua

das Laranjeiras n. 451; pôde ser.visto
nos dias i-l, 15, 16, das ia ás 15 i|*.
pois para isso sc acha aberto. (A 4.941) N

VENDEM-SE 
duas casas e uai barracão;

na rua do laboratório n, 43, por
5:800$. E. Q. ÍBocoynva. (A 4.95S) N
*£71EXDE--SE duas maclilnas dc meios ga.

V binetes, marca Singcr, novas; 3 gramo-
plioncs e 81 chapas, tudo baratissimo, para
desoecupar Jogar, no armazém da rua Eu-
Una n. 67 (O 4.930) A

VEXDE-SE 
o confortável predio da rua

Visconde de Tocantins 11. 34, estação
dc Todos os Santos; trata-se no mesmo.

ON 4.891) K

ViENDE-SE 
um terreno em Santa The-

reza, no melhor ponto, servido por
duas linhas de bondes. Trata-se na rua
do Costa n. So, officina de carpinteiro, com
o Costa. (A 4.923) X

VENDE-SE 
quatro casas, tres teem dois

quartos, duas salas, quintal e jardim,
uma tem cinco quartos, duas salas c ter-
reno com 29 metros de frente. Rua Bar-
cellos ns. 48 a 54, S. Christovão. Trata-
se no rua Uruguayana a. 4a, casa de
louça. (R 4-7-18) a\'

barracão da rua Tavares'a 164, onde
•Encantado. (J «71) N

ViENDE-SE 
- --,---, -- ,

206. e o da rua Bernarda 164, onde- -- 4é7i)

Andarahy. C
\JENDEM-SE 

12 predios, Andarahy.' 
predios, Tijuca. 1 predio, Copacabai

Para informar e tratar com a proprieta-
ria. Rua liarão de Mesquita 848. , „

ü 4'73) •*¦

VENDE-sc 
por 13:000$ a casa da tra-

vessa Navarro n. 20, Catumby, com trez
quartos, bom quintal, gaz e electricidade e
fogão a gaz; para ver, na mesma, «tratar
directamente com o proprietário, sr. ,'I.cilao,
no edificio do "Jornal do Conunercio , 2"
andar, salas 1 a 3. (J 3680 N

ViIvNDE.-SEdois quartos
uma easa com duas salas

e cosinlia. Terreno de
11 por Go. Rua Dr. Bulhões «. 125. lEii-
genho de Dentro. Trata-se na ""«'™*.,

(J 4681) N

\7ENDE-.SE barato e aolido predio a
V r-ta Monle Alvcrnc. morro do Pinlo.

Informa o sr. Pimenta, rua do Rosano
li.l-, '»i-. 

Mo", "J C-4C63) N

PI Energil poderoso tônico
2 Novo anti-rheumatieo
ff| Energil depurativo agradável

COMPRAM-SE prédios e terrenos, na
rua Uruguayana vi, 8, teleph. 5.136.Cent., com Pellcgríno- Í233iN)J

FAZEXDA Vcndc-se uma no munici-
pio dc Nictheroy, com cerca dc 1 mi-

lhfio dc metros quadrados dc terras pro-
prías, em pastos cercados, grande matta,
pomar, grande|)asa nova tlc vívenda, com
6 quartos, forrada c assoalhada, com todas
a.s commodidades, cocheiras, tulhn, galli-
nheiros, engenho para farintia movido «
animal, etc!. Presta-se part- criação de
aves, carneiros, porco.1* c gado vaceum.
InformaçÕesi com AdroaiJo, á rua do Jler-
cado n. 5, sobrado, ate 13 horas.

(3181 N) R

SITIO 
— Compra-Fe um até 4 horas dis-

tante desta capital, tendo casa d#mo-
radia e terras de 30 n 50, alqueires, com
agua. Dirigir cartas, com i^orniaçõcs mi-
nuciosãs, pnra U. Gondim, praia de #*¦
taiogo u. 462, casa VI f. (4185. S) ...f

99
0

Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

GANHAR DINHEIRO -
Tendes algum desejo que apezar do

vosso edfcrçç. n_o conseguis realizar?
Sois infeliz em vossa familia ou em
commercio? Precisaes descobrir alguma
coisa que vos preoecupa? Fazer voltar
para vossa companhia alguém que se
tenha separado?. Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo ou alguma moléstia?
Destruir algum malefício? Recuperar
algum objecto que vos tenham roubado ?
Alcançar bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Revigorar a
potência? Augmentar a vida ou meitio-
ria? Adivinhar números de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? Empre-
gae os ACCUMULADORES MEN-
TAES NÚMEROS 5 e 6. Nada têm de
feitiçaria ou contrario á religião. E'
unia descoberta da influencia occulta
da própria vontade, para dar ao magne-
tismo da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio da luticta em relação
á vista, ou como o phonographo que fala
por causa da voz que nelle foi grava-
da, como ,1 da. saturação da vontade nos
Accumuladores.

Todo o dinheiro que se gasta com os
Accumuladores recupera-se logo com
grande lucro I Numerosos attestados fa-
voraveis estão nos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado e são por nós
vendidos desde ha doze annos! Contra
factos não ha argumentos. Um Accumu-
lador sozinho dá resultado; mas os dois
(ns. 5 e 6), quando eslão reunidos cm
poder da mesma pessoa, servem tambem
para hypnotizar ou magnetizar, curai- só
com a mão ou em distancia, enifini são
muito mais efficazcs para qualquer fim.
PREÇO DE CADA UM 33$ooo.

Se não puderdes comprar já os Accumu-
Ia dores, coniprae o Hypnotismo Afortu-
nante, com o qual obtereis muitas coi-
sas e que ci sta apenas 10*000.

Os pedidos de fora devem ser envia-
dos com os importâncias em vale postalou cartas dc valor registrado á — LA-
WRENCE fi C, rua da Assembléa, 45,Rio de Janeiro. Dá-se grátis o Maga-
zine do Dinheiro. J 893

VENDE-SE 
por 2:500$ unia fazendinha,

com água, terras próprias, casa a.ssoalhíi-
dn, no d;stado do Rio, na rua Ouvidor, 108,
sala 6, com Carvalhosa. (4414 N) R

VENDE-SE 
por 5:000$ um predio novo

com dois quartos e a salas e coi.inlia e
grande pomar e terreno 11 ms., por 50 de
fundos ua travessa do Portinho n. in_ cm
frente a circular, estação da Tenha; trata-
ie no mesmo. (4417 N) R

VENDE-SE 
um predio novo, na melhor

rua da estação do Riachuelo; trata-sc i
rua ; de Setembro n. 31, sob, de 1 is 5
da tarde. (4410 N) R

VJJNDE-SE 
a easa da rua Itamaraty nu-

_ mero 130, em Cascadura; trata-se á rua
'Elias da Silva n. 371, com o proprietário.

(4367 M) R

VENDE-SE 
por 6:000$ uma casa nova,

para pequena familia, boa construcção,
em logar saudável, com 2 salas, a quartos,
banheiro, pequeno jardim e quintal (frente•de rua), installaçâo clcctrica, rendendo
actualmcnte 8o$, no Andarahy, próximo á
rua Barão de Mesquita: trata-se com o pro-
prietário, á rua Haddock I.obo n. 104.
Pharmacia. (4429 N) R

ViENDE-SE 
uma bonita chácara na Boca

do iM-atlo, toda arborizada, tendo o ter-
reno 4.1*5 metros quadrados, bonita casa
com muitos comniodos. Preço de oceasião;
trata-so á rua do Ouvidor 11. 108, sala 3,
com o sr. Cândido. (44*8 N) R

V!KXDLÍ-SIv 
na rua da America, cidade

nova, um predio, 2 quarlos, 2 salas, co-
zinha e despensa, com quintal, todo mura-
do. Preço 5:4oo$, negocio urgente, Alfan-
dega, 130, 1° andar, das 2 ás 6.

(4510 N 
*

AGIDO SULPHUROSO
PARA MACHINAS DE GELO

VJBJSDE.SilD QUALQUER QUANTIDADE
GASMOTOREN FABRIK DEUTZ

Succursal Brasileirt**.
RIO DE JANEIRO

Caixa 1304 ATenida Rio Branco n. 11m
ViE-NDEM-SE terrenos em Copacabana-as ruas -N. S. de Copacabana, Cons.tante Ramos, Domingos Ferreira e outras;«rata-e o» fua D. Manoel 28. (B 4649) N
¦yiB.VDl-.S-B, 

i rua do Cattete, um terre-T «10 de 10 por 8o; informes e tratos árua Buenos Aires, 198, das ia is iS.
(M 3330 N

IMPOTÊNCIA
BSTERIXIDADE.

NE-RASTHENIA,
HSPERMATORRHttA

Oura certa, radical e rápida.
Clinica electro-madlc» especial

DB. CAETANO JOVINB
das Faculdades de Medicina de
Napolti e Rio de Janeiro.

Das g it 11 e das 2 is 5.
Larjto di» Carioca. 10, tob.

VENI.E-SE, 
na avenida Us-açáo, lindo

predio moderno; informes e tratos irua Buenos Aires 198. (M 3331) N

VENDE-SE. i rua Marquei de Olinda,confortável predio e chácara; trata-sei rua Buenos Aires n. 198. (M3331) N

VENDE-SE confortável predio i rua das
. Palmeiras, perto da rua S. Clemente;informes e tratos, rua do llospicio, 198.

yiENDE-S'E -m predio, r. da Matriz, emt Botafogo, perto da r. S. Clemente, in-forme» ctrotos, rua Buenos Aires n. 198.
ta.se á rua Buenos Aires, 198 (6281 N) J

VENDAS DIVERSAS

-*"7"B**ElEf-E 
,nrr'!á.ò um ,V«Vmo »T.verdadeiro eavallo pcquira, marchado-muito manso, próprio para creança 'fra

ta-se i rua Jockey Club 331. (j 4703) o

VKNDiEM-SE 
e compram-se moveis us.i-dos, mobílias completas de quarto etcpaga-se nem; na rua Senhor dos Passos

"¦ *-. loja. (J 3S8.) o
**»7ENDBM-SE 

cncliori-iiilios Lulu** 1'omeranla legítimos; rua An-
drndo Pertenço 32. (R 4616)1)

yil-.NDE-SE um bom piano Pleyel poucoT usado e perfeito, por 750$; trata.s» porfavor com o sr. Silva, praça Tiradentes,-_3_ (A 4.95o') O

VENDE-SE 
varias armaçSes, balcões, co-

.fres, estantes, varias machinas nara mc-decino, vanos mancaes, grande balcão com
40 gavetas, próprio para qualquer negocio,varias moedas, portas janellas, grades deferro, assim como dous terrenos n0 Rea-
Jengo; ruas -Edmundo, 89 e General Ca-•"«"•a. >3i- (] I.486) O

VE_NDE-_E 
um bem montado deposito de

pao, com forno e commodo3 par» fa-milia pu para alugar. Pequeno capital. Sua
Uopoldma Rego, 34S. .Estação de Olaria.

(A 4.908" O

VENDEM..!-, 
lindos canários de core»lortes e mestiços cantadores, na rua deSanio Amaro 11. 13a (Cattete). (1628 O) R

VENDE-SE 
o negocio de balas -paulia-

. !."•*• <¦**- Rio e Nictheroy, Convém para!?..- a I aa Ca>.a.1_ _aa _.. *familia. Rua da -Saude 195, a» andar.
(R 4576) O

VE-NDlE-SE 
baratissimo um bom foglo

n, a, para lenha e coke, próprio para
hotel ou pensão; a rua Oito de Dezembro
o. 165. Mangueira. (6450 N) J

VBNDE-SE 
um deposito de páo livre e

desembaraçado, fazendo bom negocio,
para tratar k -E. Nova da Pavuna nu-
mero 184. (4357 O) J

VEN-DE.M-SE 
canários na rua do Cattete

n. 31. (4365 O) R

V'ENDE-SE 
o botequim da rua Teixeira

Pinto 11. ios, fazendo bom negocio. 'En.
cantado. (4418 O) R

VENDEM-SE 
duas machinas de escrever

portáteis Corona, Underwood, Continen-
tal, Rcmington 11 B, Monarch, Smith-
Bros, Fox e Iltnimond, rua da Alfândega,
137, 1* andar. ,4529 O) J

A' venda nas drogarias J. M- Pacheco,
Granado & C. e Araujo Freitas & C, e

todas as boas pharmacias.

SITIO - Vende-Fe a 21|2 kiloine-
tros ile Juiz de Fora, um íi-

tio eom 16 alqueires de terras em boas
pastagens, boa caia de moradia e mais
bcmfcitonas; clima superior no de Bar-
hacc-ia. Para mais informações, com o sr.
J. A. Vaz Pinto, â rua da Liberdade,
esquina da avenida Municipal. I3239 N) J

VEXDEM-SE, 
compram-se e hypotlte-

cani-sc a bons juros, predios e terre-
nos p-ira retida, moradia própria e cons-
trucção: com J. Pinto, rua do Rosário,
134, tabcllião. (R 46.-8) N

Com rodas (Ir aluinimo, fibra e aço,
paia senhoras, homens e creanças.

OASA GRÃO TURCO
OUVIDOn 06—Tel¦ Xorte. 1031

, por o t Ç. tnagíiifica casa, illu-
inada a electricidade; á rua S. Fran-

cisco Xavier 11. 537, Villa Mauricio.
 (4910 _) g |

A I.UGA-SK
-CXniin

"./¦lOXDE-SR 
por S6 contos esiilen-

V diilo iircdlo ile resideiici.i; na
ruu limito ílo Amazonas; tvátá-SÒ
nn run Tliooliliilo Ottoni 83, 1*
niidtii*, fundos. (M 48G-1)X

".ruNDESr-SE, em Vigário Oerul.
' IO. do Forro Leo-ioldina, a !5S

minutos do viaeoni, lotos do ter-
renos tle 10X50, 10X67,50 o
maiores, desdo 350$ n 1:500$, ;í
vista ou em prestações, conforme

! tabeliã abaixo. Tem acua canali-
zada do rio do Ouro, passaeeni dc
ida e volta, cm 1* classe 500 rs.,
e eni 2* classe- 300 réis :

Prestação
37S000
308000
258000
208000
178500
158000!
128500!
118000!
98000|

^-TF.NDE-SE 
por 3:500$, uma casa no

15. de Dentro,' com 3 quarto*, 2 sa-
Ias, centro dc terreno* -1CIi1 plantado, no-
vo; trata-se a rua O. Câmara no'.

C|SS_' X)

Pre;os Signal

Lote dc 1:500$ 75S000" 1:2008 608000" 1:000$ 50$000" 8008 40$000" 700$ 35$000" 600$ 30$000" 500$ 25$000" 450$ 228500" 350$ 17$500

-\7TEXDEM-SE 
a 400$ lotes de terra, 11a

V rua Curupalty, entre Todos os 'Santos e
E. de Dentro, medindo 10 por 35 de fun-
dos: trata-se com o proprietário, i r. Dr.
Arcliias Cordeiro n. 654, ponto dos bondes
do Üí. de Dentro. (J 4189) X

17llvXDE-S'E na Estação de Ramos ann
excellente predio por 5:500$. Está novo.
As paredes dobradas. -Bella fachada a ci-
mente branco e situada em centro de ter-
reno com 3 quartos, 2 salas, cosinlia, lati-
que, W. C, e bom quintal. Alfândega 130,
1» andar. - is 6. (M 4«3") N

Xo local so encontra pessoa cn-
carroçada de mostrar os terrenos
o trata-se com o proprietário, nos
dias uteis, a rua S. Januário 89,
das -1 As T da tarde, c nos domin-
cos, dns S horas da nianliã A 1
hora dn tarde, em Vieario Geral

(R 4162) X

A£

„\ LUCA-SE
f-S-Peri

A I.UCA-SI-; a casa da rua Antônio Ba-
-Xilajós 17; aluguel 30$, eslação ltiu .1.-,-" (4795 

M) SI

liredio da rua Conselheiro'erraz n. 83, com boas accoinmodaçõcs
bom terreno. Cliavcs no armazém da

rua Cabuçu' 40. Trata-so na rua Dias da< r-J2 n. 96. Aluguel i.(-:$ooii. (3690 M) J
r.-GA-SE

l.laj
retiras

LUGA-SE a casa da rua Engoiiho de
entro -19. com luz clcctrica, etc., e as

casas ns. i, 2 c 3 da rua Di". UulhÕes 117;
as chaves na rua do Engenho clc Dcnirn jo.
onde sc trata, ou na rua da fíuilnnd-*i 27,
com E. I.npcs. (4901 M; K

i LUGA.SE a casa da ma Moreira 30,
aflLMrycr. 174, com duas salas. 3 quari.ii.
duas saals c mais dependências; cliavcs ua
Estrada Real de Santa Cruz 11. 2.-56. coiil
o sr. Ferreira.  M) J

casa da rua
da Silva n. 07. Sampaio;

rua Buenos Aires io-*».
(:.m M) si

i LUGA-SE ou vende-se
^--.Bittrnrourt

\LUGA.SE, 
por 71S, casa II da rua

Imperial a'7t (Mcycr); cora 2 quarlos.ü salas, grande quintal mais necessário;
ns chaves eslão 11.1 casa 1; tratar, á rua dc
S. Pedro .'07. dias uteis. (4S00 M) M

4 !.I.'('A-.SK o predio á rua 1'aini'-'"^iPiiiiifiloiia 49; ns chaves eslão
no iiii-simi predio; aluguel 150$;
está pintado o reformado de novo;
Vara tratar, á rua Ouvidor 94.

(J 4508) M

VMJGA-ST3 por 50$, cm Bomsuccesso,
próximo da estação, duas casas novas,

com cinco bons comuiodos, água-, luz e'.-"trica; trata-se no botequim di rua da Pc-
nha n. mi. (,|6;5 Ml 1*

i LUGAM-SE a casa
- -?;$ da rua Narareth

chácara, por
-th n. $6, Boca do

Matto. estação do Mcycr, bonde Lins dc
Vasconcellos; tratar na rua D. Claudina
n. I, Avelino. («701 M) I

.", ' Ul.A-SE uma casa. nara regular fa-
j-A milia, na rua Diamantina n. Ho. estação
Riachuelo; para tratar, na padaria do sr.
Coimbra, onde estilo as chaves, á rua 24
dc Maio, padaria esquina rua Diamantina.

(5423 M) .1

K LUGAM-SE casas, á rua Pa're Roma
-il-t e -6. antigo* as chaves c«*tão nn 41,
Calme',. lioc-n M) J

VlalÃ-A-Sl.. 
por 40$. uma casa com 2

quartos, ; salas, tanque, pomar, tudo
independente, á rua Tavares Guerra 44,
Madureira, logar salubre; trata-sc no 34.

(4160 SI) S
• i.AM-SE uma sala e um quarto dc

xXfrcntc, com a respectiva mobília, a um
casal fm fillios ou bichos; tem jardim na
freiuc c logar muito saudável; á rua do
Alto n. 109, ponto dos bondes do Engenho
de Dentro. (342^ M) 11

A LUCA-SE
-tj-deiro n. <5

casa da ma Brau-io Cor*
6g, «ma boa. casa acabada deconstruir, por preço barato, estação He-

reü.,i iic Si ou Riachuelo; trata-se 110 71.
(1790 Ml St

¦ ¦ -—-—— ..-¦¦.-¦'--—- ———— —mm

i LUGA.SE a casa da rua Condessa de
XVBcImonte, com duas salas, dois quar-
tos, cozinha e grande quintal, n. ior; as
ihavcs c-ião na mesma rua :o8. Engenho
Novo. (1701 Ml J

rua Barão dj
igarl 91S: tra-

(4SI3 SI) J

VEÜ.DEM-SE 
lotes

ãeterronosdel2M50
por 25$00Q cada lote, |
a prestações de 21500 j
mensaes. Os terrenos |
são altos e enxutos,
próprios para sitios,!
chácaras» hortas, po-
mares e floricultura,;

i brevemente terá água!
A LUGA-SE a casa da rua Lopes da Cruz i enCaiiada. OS COUipra*

An. 8.1, Sleyer; as cliavcs na rua loaqulm _ _.- _ *** iüAA^üJ i dores ds 50 lotes para
ciai a pagarão a pres-:
tação de 11250 por ca-j
da lote. O comprador
toma posse na pri-
meira prestação, tem
o trem de operários,

VENDEM-SE, 
com urgência, por 12 cert-

tos, sete casas novas, sendo cinco cm
I fôrma dc avenida, situadas em boa rua;
[ trata-se com o nropríetarío, na rua Carolina
j Mcycr. n. 1: (.Mcycr). (J 4001) N

FERIDAS, e m p 1 n-
gens, dar-

tliros, ec.emas, sardas, pannos, co-
michões. etc, desappareccm rápida-
mente usando Pomada Luzitana.
Caixa 1*000. Deposito: Piiarmaeia
Tavares. Praça Tiiadentes n. í-.
(Largo do Rocio). (A 4030)

ÍXDE-9E urgente, preço de oceasião
dinheiro á vista ou a prestações,

u;u bom predio, construcção solida, lugar
magnífico, com todo conforto. Fica á mar-
gem da Iv. dc Ferro do Corcovado pouco
acima da estação. Para ver ou tratar com

o agente da 'mesma estrada, bande lie
Águas Eerrea*, (B 4771) N

VlvNDE-SE 
dois predios na Eabrica da

Chita, por 9:000$, ás *, com dois quar-
tos e 2 salas; trata-sc na rua do Ouvi-
dor 108, sala 3. (J 47-8) X

VEXDE-SE 
uma pequena casa e terre-

no. a dinheiro ou a prestações, na es-
lação .Bento Ribeiro; trata-se á rua Daniel
Carneiro 56, Engenho d« Dentro.

(J 4CS-*) X

VENDEM-SE 
terrenos em Copacabana,

nas ruas 'X. ... de Copacabana, Dr.
Domingos 'Ferreira; promptos a -edificar.

'Sete de Setembro 133, sobrado.
(J 4C83) N

VENDE-SE por 4:500*000 um t-om ter-
reno nn rua flarlo de Cotegipe, junto«o 613, Villa Isabel. 8,°oXss; trata-se na

-rua i° de Março 114, sobrado, com Ben-
janiin. (J 4698) ü

ViEXDEM-SE 
os predios «seguintes: —

300:000$, 28 predios rendendo 3:500$,em R. central de dlolafogo.
,100:000$ 1 iniportiCnte predio e grandechácara, próprio para Sanatório,

Hotel.
60:000$ 1 predio novo em centro de ter-

reno junto ao Largo da Segun.
da-feira.

45:000$ 5 predios novos dando boa ren-
da a R. Condeísa Belmonte.

35:000$ . predio com armazém e 2 «n-
dares junto ao Campo de Sant'
Anna.

25:000$ 1 prcd'o novo a R. Constante
Ramos,

22:000$ 1 predio novo t bom terreno a
R. m Imperial.

17:000$ t importante chácara Item arbo-
rlzada e casa cm Inhaúma. (Bond
& porta).

:o:ooo$ 1 predio de rezidencia a R. Dr,
Campos da Paz.

7:000$ 1 predio junto a E. do Mcycr.
Além destes tem outros em diversa, lo-

ícalida-des, assim como empresta dinheiro
sobre hypotheca; trata-se & rua do Car-
nio 66, 1» andar. (J 4695) X

VEXDE-SE 
por preço baratissimo, mel»

mobilia para bala de visitas; travessa
Carvalho Alvim 11, 31, Rua Uruguay.

(4353 O) J

VENDE-SE 
uni magnífico piano dePleyel eni perfeito estado e muito ba-rato, no rua da Alfândega 261, sobrado.

(S 4563) O

Vili-NDESf-SE 
lindos enxertos de Ijrãn-

jeiros a i$joo o pé; limoeiros a i$oooe putras plantas de diversos preços, i rua-Salvador Pires, 40, Estacio dc Todos-Santos.
<J 45«9) O

Gonorrliéa
curam-se em 3 dias com
Injecção Marinho
l.ua 1 de Sotorabro, 186

VVEXDE-.se 
um harmonium com 13

puxadores. Quasi novo. 'Na igrejo do¦Espirito Santo, no -Estado. (R 4640) O

VENDE-SE pela melhor offerta um «r-
matem dc secos e molhados eni um

dos melhores pontos da zona. .em 7 an-
nos de contracto, fazendo regular nego-
cio. Casa de esqulna,_ ruo illurainada. Tem
commodos para familia. Para ver e tratar
na estrada da Penha 11-14, próximo i es.
tação de Ramos, E. de l-erro da T.copcl-
dlna. (R 4611) O

UTERO-OVARIOS E ANNEXOS
O ICHXHYOLOI/, de Alfredo de Cnrvallio, ê de effeito s»_u-

ro na cura das moleetiaa deises órgãos — Inflnmmacõe-i, cor-
rlmentos asados on chronicos. A' venda em todas as nhnrraa-
cias do Rio e dos Estados. Depositários: Alfredo de Carvalho
A C.* — Rua 1* de Marco n. 10.

VENDEM-SE 
machinas automáticas de ai-

citeis, completamente novas; rua da AI-
fandega n. 13;, 1» andar. (R4166) O

ViBXDEM-SE .lindos oariuioa de cores
fortes c mestiços cantadores, na rua de

Santo Amaro o. 133 (Cattete). (1628 O) R

\TEXDE-SE 
um excellente piano Pleyel,' moderno, cordas cruzadas e está novo,

por preço módico; um dito C. -cclistein,
perfeito; troca-se, compra-se, concerta-se *
afina-se; Ao Piano de Ouro, ha 40 annos,
do Guimarães, r. do Riachuelo ". 423, eob.

(M 3336) O

V;BN'l)ívSE 
uma motocyclette Indian,com

ou sem side-car, com 4 mezes de uso;
rer e trotar á rua Alzira Brandão ti. 104,
modelo 1916. (B 3455) O

V'ENDE-'S'E 
um terreno com 20 metros

¦dc frente por 20 de fundo, todo mu-
rodo e nivelado, nn rua Aguiar, entre

ver e tratar, a

Meyer n. 07
,^K^r_-?--i^S*«a"ia««-f-»^«W"*Íilf:!1í^^'''* -Í-

Cura Ita-picl-*. e Segura dst, I

liilAíOlfiSfcSá
COQUELUCHE

PELO

XAR.PEco_P_EHATEde_AFEINEPE.RARD
Recommendado pelas Summidades Medicaes

Fh-rmacie du CAPITULE om TODLODSE (França) e em todas pharmacias

OSSE
Tome PEITORATi MAI.1XM0
ltua Sete de Setembro 1SG

a iaucm-siü ensas na vaia Ro- j passagem de ida e vol-
"-¦"í-u-Iiíi. As cliavcs na rua do I.o-Í4.Q da K(\{\ v<-íc Tíivn.
«Im at). rasa IV; trata-sc 11a nm »* «e 0UU re*f« ^P11**
iio iiospicio 91, sob, (r .i.is-oi! tratar com Queriuo,

rua da Prainha 7, te-AI,-
_d-cas

.UCA-SE, a faniilia dc tratamento, a
com ?. salas, .1 qiiitrto:., cozinlia.

quarto <ic banheiro, despensa, fogão K., pia,
quarto para lenha, galhnhelro fechado, grau-
de quintal, c W.-C, n«i ostr.ção dc liamos,
rua Roberto Silva n. 31. J minutos retira-
da da estação; tem apua e !uz; preço 04$;
trata-se uo _6, K. F. Leopoldina. (4384M)K

A LUGA-SE uma casa, com muito torre-
a_f-i.no, rua Dr. Silva Gomes 68. Cascadura,
distante 3 minutos da estação; informações
na mesma rua n. 70; trata-se na rua Mc:-
cado 51, Companhia ltacolomy. (M)

GATHÃRRQ DOS PULMÕES

I
Oura rápida com o

PEITORAL DE MARINHO
Rua Sete do Setembro 186

A LU-A-SE uma casa na
_lJlBohi Retiro n. 243; ali
ta-.e n_ mesma rua n. -'39-

A LUGA-SK o afmazem da rua Port.-*
^""lAle^rc n. 39. esquina da Grão-Parà
(no Cabuçu, Engenho Novo), baratissimo,
com moradia para familia c próprio para
qualquer negocio; tratar, no mem?.

.•4.10' M* It

A..U*..*-SI. 
boa

ti
casa nova, com 3 quar-Lios, duas salas, cozinha, banheiro. W.-C,

Íardim 
ua frente, bom quintal; rua Conse-

heiro Jobím 44, K. Novo, a 2 minutes do
bor.r..' cs chaves estão na mesma.

(4.100 Mj n

IAI.UGAM-SE casas, na Villa. Edmundo*.
ili quarto., _; fala«. lur electrica; aluguel
<i*; rug José Doniinp-.ics nj; uni.i dita
«_ a. im; aluguel ;i$; na estação da Pie-
Hrít. (4*9* M) K

A LUGA-SE a casa 11. 91 da rua
**JSouzá Barros; as chaves oom o
sr. liaranjeiras; trata-so ií vim ílo
Hospício 01, sob. (R -1430) Ij

A 
LUGA-SK, por 180$, o predio da rua
Lucídio Lago n. 34. Mcver yhaves no

n. Sj; trata-se i rua «_ de Malío 4.
(4*oí M, S

'«

A LUGA-SK o predio da rua do Rocha
-C-Mg; c perto da estação; as chaves no 41,
ondo se trata, ou rua do Cotovello 27; pre-
co 100$. (4481 F) S

ALUGA1I.SE 
wcellcntrs

com 3 quartos, 2 snlas.
casas novas,

. terraço, lava-
torio. bom quintal todo murado, por 65$ c
70$; informa-se á rua Lino Teixeira, es-
quina de Viuva Cláudio, armazem Jacaré,
Riachuelo. bonde Cascadura. (4582 ,\1) li

A LUGA-SK a casa, para família dc tra-

chaves no 35, onde se trata, das ii ia i*.
(4583 M) B

A 
LUGA-SK, por roo$, o bom predio, com
3 quartos, 2 boas salas, quintal, bem

cercadí*1, olc-ctrícid.^.de. bonde na porta; para
ver c iratar, na rua Assis Carneiro 139-

 (4585 M) lt

A 
I.UGA-SE uir.a bonita casa, com dois
quartos, duas salas c dois commodos

no terreno, cozinha e privada, & rua Cae-
tano da Silva (Campo dos Cardosos); para
vw das 12 às 15 horas; para tratar, na rna
Padilba U9. (4'o- M) K

¦\7*:>'.\ni-à.SM 
Ijior 3*9qo$oo*) ;im predio* 

grande, novo, cm centro de um bom
terreno 

'•.: 
10X43, *• quartos, 2 salas c

o-.ílxaÁ t -ncndcnrà-ia Álfandcea i.i". i°
andar, uas 5 ás 6. (H -l8-i") X

*S7EX1JE-Si!:
T da listrada

no rua da America perto
dc l*crro Central, um pre-

d-0 por 5 !4uo$opo, 2 quartos, 2 «alas e
hòm quintal murado^ Alfândega 130. -0
andar, das 2 ás C. (11 4840 fi

T^K-NDEM-SR prédios e terrenos-, nn rua
V Uruguayana -n. Bt telephone 5.336» Cen-

trai, com Pellcgrino. (J 23S1) X

VB.VDE-SEerande
bom predio, em centro de

terreno em Nictheroy; infor-
rua do Ouvidor 50, sobrado.

(J 3689) N

n°. 50 e íío; tratase k rua da Assembléa
n. ií, loja com Jorge de Souza. Telep.
.302 Central, (J 4712) N

ViEXDEM-SE 
por 2o:ooo$ono, parte a

dinheiro e parte em prestações, duas
casas situadas a vinte minutos do centro,
¦uma oecupada por negocio e outra por
familia. Rendem por contracto 26o$ooo. c
¦afio ««rvissimas; Inforf.naçõcs á rua (S*
cbet ;, sob. (J 4709) N

\r,ENDKM-'Sl2 
por 42:ooo$ooo um grupo

I de casas situado em líotafogo, todo
oecupado e rende
rua Sacliet 7, sob.

4so$000i informações
(J 4710) a\

"V^rONÜK-Sl; 
o predio da rua Itapiru'

T n. 276, construcção moderna, com duas
salas, quatro quartos, despensa, banheiro,
cosinha. porão, quinta! c jardim, entrada
ao lado. (J 4659) N

RHEUMATISMO
CURA. A' RHEUMATINA

ADOLPHO VASCONCELLOS
27—Roa da Quitanda—27

VBXDE-._E 
um bom piano Pleyel, <-ue

está ben1 conservado, _a praça Tiraden-tes ii. ao. (R 4.906) O

TRASPASSA-SE
TRASPASSA-SE 

um botequim com tres
bilhares bem montados, no 1° ponto

da estaçSo de Todos os Santos; rua Ar-
chlas Cordeiro n. 450, á esquina da ru»
José llonifacio, com bom contraio e bem
«Ireguezado, por motivo do dono ter da
se retirar para foro. (43C6 P) B

TRASPASSA-SE 
uma caso de seccos .;

molhado», fazendo bom negocio a di-
nheiro, nos mrburbios* informa-se das »
i* 4, na rua do llospicio 11. 24. eom o sr.
Benjamin. (1944 P) S

TRASPASSA-SE 
um botequim com um

bom vareja de cigarros, junto á esta-
ção de Cordovil, E. F. Leopoldina.

(436a P) J

R 4809

VEXDEM-SlE, 
nas grandes demolições dai

Obras do Porto, i rua do Senado ns. 235
e 237 e rua Haddock Lobo n. 112, viga-
mento de pinho de lei, caibros, ripas, as-
soalho, forro, caixas d'agua, zinco, trilhof,
telhas, calha e conduecor, e outros vários
niateriaes. (J 5543) O

VENDE-SE 
de tudo que tiver serventia,

quer commercial ou particular: lindas
armações para botequins e barbeiros, ho-
teii, pliarmacias, armazéns, etc, espelhos
de todos os tamanhos, machinas de cos-
tura, de escrever, registradoras « para car-
pinteiros, transmissões, cofres de ferro, toi-
dos, divisões com vidros e sem elles, pren-
sas de copiar, secretárias, copas dc mar-
more. balcões, mesas pé de tronco, Ijicycle-
tas, louças novas e usadas; rua Frei Ca-
neea ns. 7, 9 e 11, Casa Iíncyclopedica.
Telephone n. 5.092. O

TRASPASSA-SE 
com contrato em opti-

ina-s condições, uma cxccllente loja,
esquina de rua, própria para qualquer ne-
gocio; informa-se na mesma, á rua da
Assembléa n. 22. (4907 P) R

TRASPASSA-SE 
uma casa _ de inoveis e

«mais artigos, ou so admitte um sócio
para estar á testa; o motivo se dirá, a;-
sim como se vendem dois terrenos no Ren-
Icngo, na estação, 1 nforma-fie, G. Cama-
__ "• ___ ^-*B6 _j J

TRASPASSA-SE 
uma boa pcnslo r.o

centro, com muitos pensionista!; ne-
gocio urgente. Im forma-se 110 Café Pri-
movera, rua da Alfândega 156, (1861 P) 1)

ACHADOS E PERDIDOS
CAMPEI.LO 

_ _.•; rua Luiz de C«
mões n. 36. Perddu-se a cautela

52.751, dosta casa. (-1415 0) R

VENDE-SE 
muito barato uma machina de

escrever, "Oliver", em perfeito estado;
trata-se com o sr. Alexandre, á rua da Can-
dclaria 11. 28. (S 3282) O

VENDE-SE. 
d rua ftfarquez de

lindo predio para regular fami)predio para regular
ta-se á rua Huenos Aires, 198 (02

Olinda
a; tra-
l N) J

X71ENDE-SE uma boa casa para pequena
> familia, com todas as' commodidades. ua

rua Maia Lacerda, ICstacio dc Sá. Para
tratar c mais informações, á avenida Go*
«nes Freire, 105, terreo, das 11 á 1 hora.

,4530 N) J

leplioue 4088, Norte.
A 4943 1

terreno na¦o. pf.ra (rata
Chapeíaria.

^rlE•^¦DE-•S>I, 
um

' -iliiulo 2UX4O.
da Carioca,

XTEaVIaE-SE o terreno com Si*
V metros de frente á rua 1'iiiin

raniploiia, i>cgntlo no predio 19;
fico, em esi|uimi de outra rua; pa-
ra tratar ú rua do Ouvidor Oi.

(,T 4509) S

Penha mc- i
no Itcccu

(.1 4719) O

V**.N1>.!--51-
v tos, duas

Rua
uma bia casa com dois q;*ar-
salas e cozinha. Tem água.

Angélica iü». E. F. Leopoldina.
1.1 474S) N'

T71ENDE-SE um lei
V 28 de Setembro, esquina

Caxias, 7X23. Preço,
r:in do Ouvidor íuS, 1
dido.

no Tloulevard
dc Duque <lc

ií:ooo$. Trata-sc na
3, co:n o sr. Can.

..! 47;!-) O

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,

. não mancha a pell-
A Juventude Alexandre desen-

volve o crescimento do cabello
c cxlingiic a caspa com tres ap-
piicações.

Vende-se em iodas os perfu-
marias — Pliarmacias e droga-
rias. Preço 3$ooo rs.

V F,N"DEM-SE na arando venda' oue ora se inicia, esplendidos
lotes de terrenos, distantes da cs-
facão de Auclilcta 10 minutos,
i\ \ií; a 100$, cm pequenas pres-
tacões mensaes, (ornando o com-
prailor posse na 1* prestação;
construcção ú vontade c livro de

BDI

* S. Christovão, com tres quartos e dua!
K.!.i*-, cozinha, banheiro e todos os pertences;
trata-se ua mcsina, bonde.1. Alegria e Jockey
Club, '4rSo N) .1

T7ENSEM -SE e m* Maxambomba, su-
burbios da Central,
22 casas, rendendo
340$ por mez, por
preço de oceasião. Lo-
tes de terrenos a 60$.
120$ e 150$; os com-

impostos o licença. Terrenos fer- j tjradOrOS de 5 a 15 10teis, de Ia ordem, para chácaras e ! " "T**"* **"" ***-*-**"< •*«* **-"
bellos locaes, muito saudáveis pa-
ra nioriidii. Passecm do 1", $500.
Tem nena encanada c luz electrica
em Ancliieta, cm frente aos terre-
nos. Os lotes medem 18X50. In-
formações nn Pliarmavii. Romário
em frcnto á estação. (3 87) Ji
Ttri.NpK-STv tim magnífico predio paraV famiüa de tratamento, «ni terreno de
13X2C.Í, a -o minutos do centro; tra.
ta-se á rua Visconde Nictheroy, 46, esta-
cio dc Mangueira. <i:s- N) R

Corrimentos
fl—TIlllH—ll MllilWilH llll I—lllllll r

curam-se cm 3 dias com
Injecção Marinho

Kua 7 de Setembro, 186

VIONDI-.-SI? 
um caixão para tnantimentos.

próprio pam venda, cora tampo de cor-
rer, sy.tema moderno, quasi novo; na rua A
n. 8t, em frente í estação da Ponlia.

(J 
'3*3) O

"t^IvNDKM-Si; 
telhas de zinco, portas, j«-

T nellas, cailiros, soalhos e forros, tudo
quasi novo c por qualquer preço, para des-
oecupar logar; na rua A n, «Bi, em frente
á estação da Penha. (J 1322) O

>7,KXL)I'..\fl-Slv 
quatro casas novas eni

Uamos, com acua, Iu* electrica e quin-
taes cercados a iinco, próximas á estação
á run «Sião (construcção que sufjcita-sc a
exame). Trata-se com Canejo i rua 4. dc
¦Xovcinhro i4.,. Ramos. (J 471S) N

TTFaXDE-SE, ca rua Diamantina, Ria-
V et

derno,
ta**, a
pomar

melo, utn hem preJ:oF estylo mo-
de 4 annos dc construcçã-j. 3 quar-
sala?, cozinlia, dispensa c outras,
jardim; preço razoável; :.\o,

áa Altondega, i" anda ás 0. r.;S.-;X;M

VEXDE-SIE. 
na noeca do Matto —

Meyer, lote.** dc terenos, cm bellíssi-
mas condições; negocio urgente; Alfnndc-
gti n. 130, i° andar, 2 ás 6. U^A2 N) 11

TTlIvX-DdJ-SE uma fazenda cem 140 al-
t íiueircs de terra, mattos c capoeiras;

8 alqueires em pasto e 115 mil pés dc
café cm bom eitado; o mato está calculado
em 100 mil carros de lenha; duas léguas
da cidade ds I.orcm e .-. 3 quilômetro*»
de uma estação da estrada de ferro Pi-
que te. Preço. 5o:ooo$ooc*, traía-, e na rua
do Ouvidor .1. :o", sala n. 3, com o sr.
Cândido. (J A7'í) O

n Botafogo, pnr 
um bom predio recente-

mente cor.str.iido, em 2 pavinicnt05, ter.d.
fi quartos, duas «alas quarto par.i cria-
dos, banheiro com aquecedor e to.Ias as
dema:s commodidades, M.rs informações
com o proprietário á rua Coronel Miguel-
r.i de Mello :27- (R 443S) N

TrasnE-SE e:
V 3^:ooo$oooo,

"fTE*íDE-S!Ei com urgência, por motivo
V de retirada, um magnífico g predio poracab.ir; trata-sc á r;:a T:_c Donifacra n. 45,
Xictheray. (R 4607) N'

«Bat-g_g-0i_----ttfte--_B»aB3C!
A todos ós quo sof-
irem de qualquer mo-
lestia esta sociedad-
enviará, livre de gua'-
quer retribuição, os

8.". I*,*. BC." meios de curar-se. EN-
JVIEM PF.I.O CORREIO, em c-ii-ti fechada—mme, morada, symptomas ou
jmantfestações da moiostia —3 sello p;ira a respost*., que rocaberâó na
volta do Correio. Cartas aos IN VISÍVEIS—Caixa Cjrraio 11*25.

•tr-KXDK-SE, em S. Christovão, nui
V melhores pontos, com bondes de $too

ptrto, os predios fl?íibr.i(hdos, quasi no-
vos, da rua Francisco 1-Àif.emo ns. 114 c
ii8; trata-st á rua da Quitanda, 8-, íoira-
do, das n ás 5 horas da terde, com r,
sr. Roque. (S 6^o) N'

"ÍTEXDE-SB nina casa nova. asso-
? bradada, nara faniilia dc trata- i á estação,

monto, por IStOOOS; para ver c
tratar na mesma, á rua S. Ijiiiz
Gonzaga n. .0-1, bondes á porta.

(4147) N

\7-RNDF.-SB 
por 4;:oco*. a (irop:ie'ade

435 da rua Voluntários da Pátria; trata*
sc, na rua Ja Alfândega, rs. Peixoto e Cia.

 
(94Q -N) .1

\7í'.X1U-:M.£E 
tres casas nov-is. constru-

cção de pedr3 e cal e tellias, ::3"o$,
*:-.o->$ e 3:6coS; rua D. Clara n. ;, esta-
cüo de Terra Xou. (J 47UJ •*•'

tes têm desconto de
5 oio, os de 16 lotes I
para mais desconto!

Ide 10 oio; os terre-
nos de 120$ e 150$
têm água encanada.
Chácaras de 2,5oo$
a 5.ooo$ooo. Andrade
Araujo, subúrbios da
Linha Auxiliar, lotes
de terrenos de 50$ a
loo.-jaooo. Chácara com
120.000 ms. quadra-
dos, mais ou menos,
construcção livre; pa-
ra mais informações
com Corrêa Dias, á
sua Sete de Setem-

V^F3„;s?2bT°sn„ "SíJSS dVer" í>ro n. 29, sobrado, dasT icnos Ue __.\.>0, locar alto e n A*, c j. ..j o nn-saudável, a 100S. em prestações 2 aS O «a taiMO. S 855de XOS; e bom empreco do capi-!

¥sa-e.nB_e &ft %^t^%°ò VÔ«_ÜC cTI JUR «"* cosinlia etc. Pertence com um bom ter-
reno de i',6o de frente por 120 de cora-
prido. Bondes á porta e muito perto de
Todos os Santo.'. Próprio para urna linda
chácara, lugar muito íliaudavel. Informa-
ce á rua^ Senador .Tose Bonifácio 81, ar-
nwieni. .v-tação <3c Todos os Santos,

(J 6180) N

VEXDH-SK 
um bom piano, do fabricante

H, Sclundcmson, com ?|8 e muito boas
Vozes; na rua do Rocha <i. 65, -por j7o$ooo.

(J i"*o) O

TTlvND.EM-SiI* plantas de todas ai quali-
V dadei, para pomares e jardim, no ei*

tabelecljnento dt liorliciiltura de A. A. Pe-
reira da Fonseca; na rua Torres Homem
n. i?4, Villa Isabel. (0778t) R

GRAVIDEZ-.-K:
velas an-

tisepticas. São inof.ensiras, commodos
e de effeito seguro. Caixa com 25
velas 5S000. Pelo Correio mais *6oo.
Depositário: praça Tiradentes n, 6a,
pharmacia 

'i_varcs.

(1504

TTENDEM-SE. * rua Haddock I.obo, 417,
> lindos canários de raças fraíiceta e tel-

fia, capões nan.cos criadores de pintos e
cãe» Fox-Terrier, puro sangue. (R8is)0

\ri*.NDE*Slí 
um automóvel, em perfeito es-

tado, força de 6 cavállos; para tratar
no n. 49. Rua Kelippc Cordora. -S. Cruz.

(-381 O) R

\riENDi*^"«E 
um novo e superior cavai-1 lo de sella zainho, estampa andaluza,

í rua Maria Flora Í6„ Ií. de Dentro,
(R -6io) O

VENDEM-SE 
chapa3 de gramoplione na

rua Senador Pompeu 240, quarto n. 6,*° andar. (B 45S1) O

róis: Linha Auxiliar, estação deS. Matlieus, escriptorio em frente
(B 9028) N

\r.'v.\DK-SK 
um born predio, em T«caré-

paf.iá, á ru» Dr. Cândido -cniciopa*
n. 3*o, rom 6 Quartos, silas, banheiro,
W. C„ Iní electrica e por.o habitavel. no
centro de grande chicara arborizada; peraTer e tratar :*o metTn.  Jí¦VTENDK-SE 

por 4:jou$ uma ca=.i acaba-
V da Agora, de systema moderno, com 2

salas r quartos, cozinha, tanque, latrina,
com muro e gradil na frente e bom íer-
reno, ao lado alto a i minuto da estação
ile Ramos, pafscios e Sargetas em volta; tra-
ta.se :u i'a lari* Central cm frente a mes-
ma estação (42Su ,\i [ „ Hnnn

¦VT-ENDEM-se 
juntas ou separadas, a ca.

V sns novas com 2 (Valas. 2 quartos, co-
sinha^ Watcr-Coseí, bastante quintal, cai-xas d'agua de i.joo litros e tambem ven-
dim-se grande terreno que dá de un-a
roa i outra, com 3 boas casas, um barra-cSo e bonito pomar. Tudo barato Ver 

'e
trotar, rua Piauby n. 76, armazem, com

-. (R ¦>¦*.,) N

Tome PEITORAL MAUINTRO
Rna Bete de Setembro 186

\rEXDEM-SE uma bancada e um l.ivatoriotodo de mármore e mais moveis pa-

CAMI-ELLOmões n. _
59.710, desta casa.

_ C." rua la-.ii,-; de C»
mões n. 36. Pcrueu^e a cautela 11.

(Q)

DEPOSITO 
de pão — Traspassa-se um

deposito, fazendo negocio regular, po*
600$; trata-se á rua Cândido Henicio 90.

(115» P) }

E 
SAMUEL HOFFMANN i 13, trave-

. sa do Rosano. Terdcu-sc .1 enute
n. 88.38.1, desta casa. (-1,-55 ü) .'

PEP 
DEU-SE um annel, entre a rira Rc.

Grandeza c o Ministério da Agricul
tura. Gratifica-se a
mesma rua n. 180.

quem o entregar r.a
(.1756 Q) J

PERDEU-SE 
a apólice geral, antigo, de

500$, cmittid- 110 anno de 18*9 e cor.
vertida «m ouro em 1890, dc n. !.,-'>¦
arerbida «m nome <le Oenoveva Maria ric
Almeida, «olteiro, maior, brasileira.— Kio <Íc
Janeiro, 17 de julho de 1916, P.p., Emílio
Edgard Boltel. (J 1105)

PERDERAM-SE 
as cautelas ns. 26.3H,

26.333 e 26.335, do Monte de Soccor-
ro do Rio de Janeiro. (4,131 0) *

PERDEU-SE 
unu caderneta da Caixi.

Econômica do Rio de Janeiro
35"--;**, da 3' série. (4364 0) S

DIVERSAS
AI.UGAM-SE 

ternos do casaca, «obrt-
casacas, smockings; rua Visconde Ki<*

Branco 36; lei. C. 4415. (4925 S) A

A' 
RUA CARIOCA, 44, a°, nSo etn

curso, o prof. que estava na rua ;,
100, 2o, ensina: portug., francez aritlini
alg., etc, desde io?. (Í4S6 Sl 1

APARTAMENTO, 
aluga-se com janella»

entrada independente, mobilado ou nio,
com ou sem pensão; rua Tuylor 11. 47.

(1750 S) )

A 
FIXADOR dc piano — Harillonisa bci*.

, o piano e mata 09 bichos tc tiver;
com direito a pen,ucnos reparos, tudo 10$.
Concertos geraes baratissimos; praça Ti-
radentes S7. Tel. 4191, Cent. (916 S) J

ADVOGADO 
— Causas criminaes. ci-

veis, conmierciaes, e orpliaiiologicas:
adeantam-se custas; rua 7 do Setembro
n. 193, sobrado, das 17 is 18 lior.ia; tc-
lephone 4287, Cent. (47C8 S)

mobi
I>OA 

SALA independente e bem
J lada ou sala e quarto, al-.ic.-in

nia do Lavradio n, 181, próximo a oo
Riachuelo. com ou sem pensflo. (4915 S).\

BANHEIRA 
esmaltada, compra-sc em con-

dições; Haddock Lobo ti. 197. arma-
zcm. (46S3 S)

COPIAS 
A'

perfeiçüo

ra barbeiro
Meyer.

na rua Anna Barbosa
(J 3=55) Ó

ViENDE-SE 
varias portas, janellas, ve-

ncz.nas, grades, colunas e mais arti-
Terra Xova, bon-

O 4487) O
gos a rua Edmundo S9,
dt de -ii.!.r..:.i_.

VENDH-5E 
uma

bom estado, 11.1
machina Singer em

rua dos Inválidos 5-.
O 4-M'). O

MACHINA ?... Tcrei-s com
em qualquer idioma e ta

preços razoáveis feitas por Stcno-Dactylo-
Rrapha muito competente. lnlormaçúei:
Tel. 703, Sul e Casa Stephen, S. Tos*
n. 117. ';94 S) B

CASA para negocio c familia, cm Bra;
de Pinrm — Aluna-sc uma por contra*

to em condições vantajosas, com ^rar.v.t
sala para negocio e muitos bons cómmc-
dos par.i familia, tcr.i p.ruo, chuveiro, tar.-
que para lavagem, latrina e bom terreno;
no caminho do Porto de Irajá. esquina d»
rua Gaspar. Está em obras c tem arma-
ção. (.-,50.! S)., _,

COMPRAM-SE 
prédios

mas: Ouvidor, Sacliet, Assembléí,
nas scgumtcs'.. 

Se:c
de Setembro, Gonçalves Dias c Avenida
Ríp .íranco. Negocio directo, com os pro-
pri etários. Cartas no escriptorio desta folhi
lt iniciaes A. P.. {.17-7 N). 3

¦ffifâ&Bsftlti

.a. ..:•" 
-Uir MUTILA^ I %- m
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CARAMANCHAO, 
adaptando-e a viveiro

pau pássaros; vcndc-se na rua Uou.
dock Lobo 197, armazém. (4083 SJ J

CHUMBO 
— Còmpra-sc «jualqucr. quam

tiiliule a .500 o kilo; rua 1 * ">«•

tembro n. 1G9, com Gomes J"nl°J' s) A
"^  

H^n Fstacio de Sá
Casamentos n. 49, ÍObndo, .ira-
tam-sc, civil e rcl.ioso, todos osJ«l
bem enino. Iodos os negócios ';>r""~e''
não ec recebendo dinheiro adeant mo, "

com o máximo escrúpulo. Preços col lor-
me se combinar. !_____. "'

C' 
AKTOMANTE d. Maria Emilia a ce-

lebre c 1' do Urasil e Portupl. con-
e-gi-.-ula pelo clero, nobreza e. povo, corno
amais perita nas..sua.. |.icJiç««. com «W
lharcs «le curas scient ficas, 111 "*>f c-"m_
merci.cs: ás cxtnas. (minhas do interior c
Srá da" 

'cidade, consulta &£»¦££*.
mrescnca «lis nesso.is, unica neste gênero,
% ruá e San a Luz a n,S, sobrado ...junto
__?«»-. Kio Branco, casadeünuli^de
ioda a seriedade. Noi? - 1• Ma » «¦»
lia «• a e:,rlo.naute mais popular Ç>«o'°''° ?
Urasil. 1

CH/ - 
¦

j. I', Madeira Junior.
Mine. Henriqueta &
ta il. 0, i" andar, próximo
_05<i.

creanças —
sucessor de

lariro da Cario-' 
rua «ie São
(198i S) J

I_Q$

CASAS 
.. .- . ,,Campoi da Paz n»

Alugam-se na rua
26—12S, novas,

,-„m , ..imãs 
"occoramodaçBcs; electricidade

_ quinial. Trata-sc 110 Ucstaurant _r.ins
Uruguayana. n, 4t. ^

1AUTOMAN.T1-
para o t

luas cm ialar nn

anl i-ris;
(«So S) J

C—-llio para o bem.
luas cm (alar no que
feridas chronicas
Oliveira n. 38,
liiaro —¦ Casei

faz qualquer traba-
não u-nr dc ccrínio-
desejares e traia dc

oultas doenças: rua
fundos da capella do Am*

adura. h_____ J

CARTOMANTE 
Mme. "Mcoletti -- Ire-

diz o prescnle c ímuro com clareia;
consultas todos os dias «le 1 as 6. bo
.ara senhoras; Huar.iue dc .Macedo 11. 31.

. ji rs 
~>j K

O...IPKAM-SB valc« - llua do Bar-
ro.-o n. 38 A—Copacabana, (32072) 1<

_~.ONSTRUCÇOES, reforma» de prédios,
pf,«'««'aos reiriros o pinturas, p-gamen.

1,1 cm prestações; tratar com o constru.
ctor Miclialski, ma Uruguojain 11. H; le-
icpliouc 533C, Central. (S"-''') o

COMl'HA-SE 
qualquer «iiiautiilaiic «je

jóias vellias, com ou sem pedras de
<|iialil',:«'r wlor e cautelas do Muiile ue
Soccorro; paga-se bem; ua rua («ouçal-
vm Di-: u. 37. Juall-.eria Valentim. Te-
teleplione !)«H. Central. (68.3 S) J

CAMTiES 
UE VISITAS — Cento =$;

Ourives 11. Ca — Papelaria. (3-180 S) S

COMEU 
BEM í só na pensão, rua lluc

nos Aire«i 11. 158, loja, tratamento es-
¦peeial a tÇsrio, por refeição; assigi-ante.
ú niesa 60$, fura 70$. '->'" S) S

COLLETES 
DL SE.VIIORA SÜ1! ME

1.)IDA a l-$ -— Mme, .Marie Lemos.
collcteira diplomada pela Academia dc
I'aris p com casa em Paris, montou scu
atelier á rua da Assembléa js. i° andar.

(13- S) s

(lOMPUA-SIC 
ouro c paga-se bem; na

J joalheria (Casa de Confiança); ii rua
fionçalves Dias n. 39. Tel. 41-7, Cent.

«,|8.._J J

I) I.NIIIIT.HO A.b Hyp
lo de apólices;

.lembro 11. 201).

-tliccnst. juro*. «
L. .Moura; 7 de

(1361 S)J

D
ilueu

LVIIMIIÍO — Quem precisar sob hy-
[«Di-Vecas, fi-j negócios sérios, t á rua
d Aires n. iy8, antiíía Hospício a

(135 s; s

(óra . a 711$ e 80$,
pensionistas decen-

te3, na mesa, casa de familia; avenida .Mem
«le Sá n. 111, sobrado. (iGoG Sj 11

DA'*SK 
peivsão para

e recebem-se dois

T~kACTYLOC,RAPItO (bom. 011 senti.).
XJ ipara copiar nomes em euveloppes t
endereços; paga-se por milheiro; precisa-
Fe á rua Senhor dos Passos n. j)S, loja.

(-1919 S) A
•j.lXIIlltllO — Empresta-se a juros fa
XJ voraveis,. a negockuitcs du centro;
cartas neste jornal, « Maia. (.719 S) A

TvlNHElRO — Sob hypotlieea. emprês".
\J ta-se até,10 contos. Negócios muito
especiaes, o. juros poderão ser de 10 °i'
i.a .io Uosario n. 105, i°, com Maria

(481-' S) M
'I\A'-^1'* 

pensão — Almoço e jantar u
XJ CqS;'. cozinha dc primeira ordem; rua
í> de Julho ti, 4 Engenho Novo,

(I35S S) J

Mulheres [ravidas
Toda mulher grávida deve usar, tot«>

do parlo, O PROTBCTOiR. f
Terá uni parto rápido e feliz, foít»-

lece e tonifica t> fito, evita as hemor-
rliagias, as inchações, a salivaçSo abun-
dante, os vômitos, a prisão de ventre e
o aborto. Usado ainda depois do «parte,
augnicnla consideravelmente o leite ma-
terno. EXIJAM o nome de ERVEDO-
SA Sf DANNIER.

A' venda ein todas boas «pharmacias
c drogarias. Depositários: GRANADO
_ COMPANHIA — Rua Primeiro de
Março n. 14, Rio de Janeiro. S 1713

MOVEIS 
— Compram-»* mobilia-, piá-nos, quadro-, tapei**, trem de coti-

nha, roupa* de cama, etc., ru* S. Luiz Gon-
ia_a n. so. (8599 S) R

MOVEIS 
UMdos — Compram-se mobi-

liario*- completos, anilu», objectoi
de arte, antigüidades, orumenta-Ses, pia-
nos de bons autores, etc.; n* ru* Sena-
dor Dantas 11. 43, terreo, com E. Ri-
beiro. (9114 S) S

MOVEIS 
— Alugam-te, compram-se e

vendem-se na Intermediária; rua do
Cattete .9, telepii. 557, Central. (349 S) J

MOVEIS 
usados em perfeito eetado.

vendem-se muito em conta; rua Se-
nhor dos Passos 115. 14—iG. (430 S) S

MADAME 
ROSA (_ue mudou da rua do

Lavradio ia-, casa 11, que foi para
_ roça. jà está morando n._ rua do Rt«t-
chuelo n. 72, sobrado; consulta todos os
dias das 8 ás 8, domingos e dias feriados
até ás 2 horas; reza todas as doenças e
(az oulros trabalhos tudo para o bem.

(4303 S) J

OBY 
e OROBO' frescos, 1'eniba e pi-

menla da cosia, vende-se A rua Sena-
dor Euzebio n. aio. (4703 S) J

'•'-EREOE-SI. senhor pharmaceutico,
para emiircgar-se cin pharmacia ou

110 commercio; quem pretender deixe car*
O1'
ta neste escriptorio, a imciaeü n. 4-

(4832 S) M

1>RECISA-SE 
alugar vm quartinho para

uma senhora dc edade muito seria, em
uma casa de familia respeitável, até 15$;
pagandose odeantado. Carta por favor
nesta redacção, com as letras F. M.

(4690 S) J

1JRECISA-SE 
dc mn sócio p3ra um ne-

. j_focio ja montado ou vende fie; é ne_30-
cio serio c de bom resultado, como sc
prova; informa-se á rua C. Cismara 232,
loja. (4485 S) J

PIANOSautor
. Compram-sc do qualquer
i|j armário; pagam-se bem

da AH.udega ti. 146, loja, C .890 S) R

Callista
h-^ufi 4-- i-t,ú, *.*peeiaiisla em extracção de

eallos c unhas encravadas, sem dôr. etc., r.
Ouvidor n"-5_ sob. T.N. 1505. Aos domingos
attende chamados á domicilio. Tci. Korte 2659

1JKECISA-SE 
falar urgente, com dd.

Isabel de Oliveira c Silva e Premi-
tilde de Oliveira e Silva, cm scu inte-
resse. Cartas para Dayse Pereira da Sil-
va; rua Miguel Ecrnandes n. 188 — En-
gcnlio Novo. ('639 S) U

1)KN"SAO 
a domicilio — Dá-se farta e

variada de casa dc «iamilia; iravcssa
da Gloria 85 — Meyer. (4678 S) J

TTM cavalheiro formado, procirra um í>e-|
(J queno commodo claro, arejado, alu-

.$, nio longe do centro, na resi-
de casal sem filhos, fiara estudo e

uel
dencia
descanso durante dia. Carta* a E.

(44-0 S) R

Artigos para alfaiates e
costumes de senhoras

Vendem-se a preços de importação,
na rua do Hospicio n. 94, Cau J. C.
Soares __ C. (J 13

MÉDICOS
Clinica de moléstias fias
senhoras e syphilis tJ-í bS-
leneourt, parteiro, cura o* tumorei doi
•elo* e do ventre, a* molettta* du viu
urinarias, .enitics, as metrite-, e* corri-
mente* nteriooa e vaginae* e r-fulariw
a meiutrua-Ia por processo *eu. Applica
• toi e 914, com ou «em injecçío e esta
•em dor, trata a tuberculose e fctrnia
(qucbndara) tem opcraçlo. Consultório
períeitamenle apparelhado; nu Rodrico
Silva «S, esquina da rua da Aiiemblu,
dai 10 il * da urde. Telephone a. a.511;
residencial r. Senador Euzebio o. <J4>.
Consultai grátis. (ijli S) J

TVBS. TEIXEIRA COTHBRÜL e
•L7ABELARDO MABMíHO —-fdle,
sypfoüis. vias urinarias e mols. vene*
reas do homem e da mulher, 606 e 914, e
cliu. medica, mol. de creanças; rua Sete
de Setembro 209, das 4 és 5 c 3 ás 4.
Tel. 165, C. («"34 S) }

Consultas grati Por m«*
dicos

operado-
res espe-

clalistas em moléstias dos OLMS
OUVIMOS, _A-_iiJ.-~l-.J_ e N&BIZ,
enfermidades das sonhoras, pelle.syphilis, venereas, lilenorrhagias e
das vias genitaes e urinarias do ho-
mem e da mulher. Todos os dias
das 3 as 6 horas da tarde. Kua Ro-
drigo silva n. 26, l- andar (entre As-
sembléa e 7 de Setembro). Consulto-
rio perfeitamente apparelhado com
todo o material preciso para os exa-
mes e os tratamentos constantes dei
sas especialidades i 380S

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS

ESTÔMAGO — FIGADO — IN-TESTINOS — RINS — VOLM0ES,
etc. Consultório i rua Rodrigo Silva,n. s. Teleph. 2.271, C. Das 2 ás 4Iioras. Residência: travessa Torres n.I-, Teleph. 4.2.3, Cent,

para o diagnostico e
tratamento das doenças
Ap estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

ção, rins, ossos, etc.,
pelo DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Prcfoí módicos. Rua S. José,
39. das 3 ás 4 (menos ás quarta-feiras),

A 396

RAIOS 11

PENSÃOx jailos
mida a
tete 91

PAULISTA :- Quarto, ore-
comida especial. Fornece co-

domicilio. 1'rcços módicos — Cat.
(4193 S) J

PENSÃO 
— Manda-se boa comida de

casa de familin de tratamento, n pre-
ços razoáveis. Pagamento .adeantado; rua
S. Leopoldo n. 320—Estacio. (4707 S) J

TÍRATA, ouro, cristollo o nuitiies•*• finos om obra, comprn-so na
Joallii'riu Andorinhas, á run Uru*
_utu__a n. _«-.. (733) S

IJIAJÍO 
— Vcndc-se por .iso$, á rua

Lopes «Ia Cru- n. 23 — Meyer, paraver até 11 da manhã ou de 6 da tarde cm
deante. ..3S5 S) U

PENSA'casaes decentes
;ao

¦fi-LECTRlCISTA — Oflercce-se traba-
\j lbando 4 Iioras de noite, em reparti-
^«^iü publico, como liisrateiro, durante o
dia, não i.n qu estilo de grande ordenado,
líecadò, á rua Chile si; iy, ou Itapiru'
ai. 100. (.191* S) A

3p_tl 
casa de iamilia respeitável, aluga-se

_J optimos comniodos com pensão, a ca-
sal, c cavalheiros de tratamento, casa com
todo cònf.fto; rua de S, Manoel 11. 20 —
llolatogo. Ct 135 S)'R

Ij-SCOLA 
MASCULINA-, curso prima-^_ rto c médio dc. portuç., aritiim., cho-

rogn, c Historia <\o Brasil; rua \n de
.Março n, uj, mensalidade 5$, das o ás
U3 horas. 1.8S3 S)

Grátis só este mez — líemette-
se a quem

. olicitar, indicação do meio infallivel de
i_e obter o que se deseja por mais -dim-
cit que seja, quer sobre a felicidade pes-
boal, quer sobre outro qualquer assumpto
intimo «' particular, Máxima reserva. —
MME. THOMPSON; 73, rua M.iurity—
.Mangue. Sello para. rcspo-íl;i. (49311 S) A

Íj"OUNI'"Cli-SE 
pensão a domicilio, faria,

variada c com ns.-íeio; rua Silveira
.lailins 3', sobrado—Caltele. (4S-; S) M

IpORNlCClC-SR 
comida por preço módico.

Travessa Ajres Pinto — S. Cliristo-
vão. (4C0.I S) U

TTVrOTtllíCAS na cidade e «subúrbios,
11 grandes ou pequenas quantias; rapi-

«le_ e juro módico, informa o sr. Pimen-
1,1. rua do Kuínirio n. 147, sobrado, fttn-
dos. (4«i(i,l S) 11

XTVl'OTlllíCAS - Qualquer nuantiã.
LX rua Urugiiavana n. 8, Teleph. snO,

«eur., com Pellegriiio. (jj.in S)*J

TTYPOTllKCAS - Quali.uer auaiitla a
AAiuros módicos; com j. Pinto, rua do
Jlosnio ii. 34, labellião. Uinj S) R

TMPIIESSOI" — l'i
.1. riei.il; rua do Ho

'a-se um meio
cia ii, 142,

(490- S)

oi-

IMPOTÊNCIA1 ruins ' Cura-se com as gar-«le caluálxi, remi,lio vegetal, viu-
do sertão do Ceará. Encontra-se na rua
Santo Clirlslo 11. .«). (iiS.'S) J

T INI.)A eala mobilada com pen-ão, r
JJ na-se a çav-*.lheiro ou casal distine("reço convcnicnlc. Travessa Marquez
]\iraná n, 31, esquina de Marque*.
Abranlcs, Cir<">» S)"jlTEXÍKÃ — Precisa-se de uma para .-er-
.IVÍ. viços leves dc um casal sem filhos;
dá-se cisa, comida, roupa e io$ mcu3acs,
na rua Barão de Mesquita n. .mi — An-
«laraliy, d',:i S) 11
"il.rOVKIS — Casas mobiladas, moveii
J.ÍJL avulsos e objectos de arte, compram-
se na Caía Souza, á rua Senador D.mtas
"• '"!¦ ^___ U_3t -~' .1

MODISTA 
— ExecuUi-sc com perfeição,

vc.tido"^ costumes sob me-iida*-, pe-
Jos últimos figurinos, por preços" módicos;
í rui 11. Alice o? — Rocha. (.iduiS) II

commodos — Alujam-se a
entes c cavalheiros sérios;

excellentes aposentos, mobilados ou não;
com ou sem pensão, á rua do Rezende

5'. ((5303 S) J

]>KNSAO 
de familia — Dá-se a Avulso

!$_>o e mensal 60$; cozinha limpis-
siraa; na rua do Rosário n 1.74, sobrado.

(53«">- S) M

ÍENSAO — Fornece-se bem feita, de
easa dc familia; na rua du Cattete

387. (4100 SJ A

TJENSAO NATURISTA e vegetariana —
-C\. Acceita pensionistas e avulsos, fornece
a domicilio por módico prc*i;o, unica no ge-nero; tivitameHto especial do ârthntismo,
rins, fjeado; cura radical da despepsia
pelo -ragevorismo c vegetarianismo; for-
nece tratamento para irasição em todo
coiihccimeiito; rua Chile n. p, t° amlar.

«¦•«io S) M

DENTISTAS
DENTISTA 

a 2Ç000 men-saes para obtit*
ração a grauito, platina, curativos,

desde o primeiro «dia. Trabalhos de clia-
pa, coroas, ptvot, etc, por preços mini-
mos e trabalhos garantidos, na Auxilia*
dora Medica, na rua dos Andradas n. 85,
sobrado, esquina da rua General Câmara
teleph., Korte 3137. (3843 S) J

ITISTA
IX. liiildiis Von 1'lunckcnstcln
Esp. cm obturações a ouro platina,

esmalte e extracções couiplctament-
sem dór; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e «.ualquer trabalho e acceita paga-
mentos parcellados. Dai o da manliã,
ás 6 da noite. Aos domingos só até ás 3
horas. Rua Marechal Floriano Peiixoto
n. 41 (sobrado), proxi,.o i rua Uru-
líuayana.

Professores e Professoras
FRANCEZ 

— Lições theoricas e prati-cas, em casa do alumno. Informações
no consultório do cirurgião dentista Syl-
vio Tran-ios, i ma Chile 57, ••_ da ae-
.undas, Qiiartsa e sextas, das a ís 6 hs.

(136 S) S

Dinlhpiri- — Empresta-se sob hypo.a_-.iucj.iu tl)eMs d_ prcdioSi qualqu<:t
quantia, a juros e con«U«;õ<_ que se -tra-
tirem; rua Tlieophilo Ottoni n. 83, 1' an.
dar, fundos. (862 S) S

INGLEZ, 
(rancei, portnguei, aulas e li-

ções oartifcjulares (mcthodo Berlitz) ;
preço módico; rua da Aliandega n. 199,
sobrado. (9480 S) J

INGLEZ pratico, Mr. Pa.
ter garante ensinar
em sei* meies, ia)mensaes. Larco de S. Francisco 36 e rua

da Carioca 53, 1- andar. Vae a domicilio.
por preços módicos. (8180 S) J

PIANO, 
violino e bandolim — Profes-

•or. Cartas por favor nesta redacção,
Pas» Anon. (30 «S) R

PROFESSORA,— 
Senhõrita com praticaQtt magistério, lecciona primeira*, le-

tra», piano, theoria. Acceita tambem alu-
mnos do curso secundário. Trata-se & rua
S. Leopoldo 320—Estacio. (4708 S) J
TJROFESSOKA estrangeira, ensi-
¦m- na francez, inglez c allemão, em
breve tempo. Pre.os módicos; na
rna da Carioca 47, sob. (_-___.) S

PROFESSORA 
— Precisa de quartomobilado com pensão cm casa de fa*

milia, até 90$. Não se paga adeantado.
resposta para C. I. rua Gonçalves Uias.
19, a» andar. (4807 S) SI

Mm 00 APPARELHO DIS
1111 EDO SYSTEMA NERVOSO-
ML RENATO DE SOUZA
IOPES, docente na Fa-
cuidado. Exames pelosralos X, do estômago,
Intestinos, coração, pul-mões,etc. Cura da asth-
nta. - Rua -_>. José 39, de
2às 4, (menos ás quartas-
jeiras). Gratís aos pobresás 12 horas.
Electricidade - í"5'*'11»'*3" e »¦*••
econômicos e garantidos. II. Teixeira.
Telephone, Central 5535; rua redro Ame-
rico, 80—Caltctc. (472 S) S

cur.im-se/acil eootn
pletainente sem dor
com LYSQL1NA do
PharmiiceiHico Jovl
no dos Santos. De
posito gemi: ll.Acie

3S, Teleph. norto 3.65. Preco 3SO0O
_ .30

Cancros
venereos

C0L0RINA, Tintura ideal ga-
rantida, para res-

tituir ao cabello a sua cór original pre-
ta ou castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais 2$ooo. Deposito geral, rua
7 de Setembro 11. 127. — R. KANITZ.

CIMAURIÂ — Cura rcsfriadi"s.viiiuvmn constipações com fe-
bre, broncliitcs e astlima. Preço, i$ooo.
Deposito: Pharmacia Rodrigues, rua
Marechal Floriano 11. pg, (8062 S) R.

chronicas e
iccen tes.
Quereis fi-
car radi-

calir.íiitc curado em poucos dia_? Pro-
cume informações com o sr. Fcijó, que
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo; rua
Theophilo Otloni 1S7. R 54

SYPHILIS:e sua» conseqüências.
Cura radical, injecções
completamente INDO.
LORES. de sua pre-*— "¦ — para ção. App. 606 e

914. Assembléa n. 5.. das 12 ás 18 ho-ras. Serviço do Dr. PEDRO J1AIIA-
/.liílES, Teleplione 1.000. C. (8548 S)R

Perolina Esmalte

ÍI!
S.J III

QUEM 
TEM CABELLOS CRESPOS E

DESPENTEADOS? O Maciol alisa,
perfuma e faz crescer. Produeto de grandeacceita.ão e eem egual, Pote .-;$. pelo cor-
reio, 3.; 119, rua .Marechal Floriano 119,

(4319 S) S

QUARTOS 
mobilados — Alugam.c com

ou sem pensão em casa dc familia dc
todo o respeito ,n rapazes ou senhores sós,
á rua Moraes c Silva 11. 130, em frene ao
Collcjiiu Militar. (^578 S) 11

QUARTOem cas;
. Aluga-se um eom jiiiiello-,sa dc um casal onde não tem

outros inquilinos, n casal sem filhos, com
serventia na casa, ou a senhor dc edade;
rua Itaplim' 11. .1. (4846. S) M

SALA 
de frente ou quario. nlüga-se com

pensão, a dois ou tre
A rua Riachuelo n. 21?, 1

rapazes sérios:
and. (4539 S) J

SELLOS 
nov.

compram-se
usado*; para collecção.

compram-se e vendem-se . á rua Sete
de Setembro 53 "Centro Philateltco".

(360 S) J

AMERICANO
DR. C. KIGUEI-
REDO eapeciatii
ta em c.tracçõti

corr.pleta.m-n.
eem òòr c outros trabalhou .arautidos i
lystema aperfeiçoa-lo. preços niodleos, e
em prestações, das 7 aa manhã ás :y da
noite, rua do líospicio a. 222, canto da
avenida Passai

DENTISTAS 
-

com o pod
Extracções sem dor,

poderoso c infallivel Local
Aneslliezico "Idclson". (4521S) J

DENTISTA 
— Coroas de ouro a 5$,6$ e 7%; chapas de vulcanlle <i 9$;in. laboratório da rui Uru.uayíina 11. .,sobrado. (4384 S) J

DENTISTASouro de aa
7 de Setembro

Vendem-se
. 6$, 7$ c

coroas de
9$; na rua

(-13=0 S)J

PARTEIR AS

QAliOEIRO habilitado, ofierece-.e — Ac-
ij ceita proposta para o interior. Tara
Informar, com o sr. IJrnesto, rua Souza
Franco n. 197—V. Isabel. (iSjií S)
rTlUADUCÇOES E VERSÕES — Pessoa
X habilitada, encarrcyase de fazcl-os por
preço módico, Tnglez. francez e ..espanhol.
Endereço: Celso Queiroz, rua Parahyba
11. 15—S. Christovão. Dão-se 26 melhores
referencias. {1207 S) J

Tv

¦jlTOVKlS usados — Compram-se casas
itJL mobiladas, avulsos, objectos ontiyos,
inoici-i de escriptorio, etc, rua do llosa-
rio 11. 145. (450(1 S) .1

ODISTA — Confeccionam-se ves.Mos,
sol. todos 03 modelos, 1 preços modi-
Mmc, Quedes, rua da Cariocj. 10,ind-ir, (4345 il) ü

M

Al • "'V de b«un comportamento, procura
í1i collocação cai collegio, interno ou c.\-"(•-•riio, ou casa particular, para leccionarítaiice.', portuguez e trabalhos dc agulha
.lindo «le si Loas refereitcias. Oiienas á
evisa 11. Ú2, da Jornal do Commercio.

(19-0 S) A

liar-
MOTOl 

VCLES-
Icy Üavidsoii

ia Vale
Vendem-se, t uma

com ,* velocidade C II

TOC-RAPHIA, n mais barateira. Kes-
ponde-se a cartas, pedindo preços. At-

tende-se a chamados. Teleph. Korte 4261.Casa Torres, rua Senhor dos Pa-SSOS, 9S,Ri". ()2._ S) J
fT-KENS de co-iuha,

JL loif«*;aa, vít^ros. c
siuins, casa ]lon Man
da Pátria n. 271.

porcelanas, cristars,
«•., preço» Üarati-s-
lie, rua Voluntários

(9146 S) s

UM 
moço educado c discreto deseja

protejer com módica mensalidade,
uma senhora moça e nas mesmas condi*
çõc.. .Negocio serto. Deixar cartas dela-
lhadas neste jornal, com as íniciac. S. 1*.

Ú5S3 S) R

TTM moço do commercio e de fina edu-
IJ cação, estrangeiro, procura quarto

mo bit., em troca de lições de línguas ou
outros, serviços convenientes. Cartas, lt.
O. JI., Jornal do Brasil. U.-;_ S) S

ITMA 
senhora pas_>a sua pensão por

J 1:000$, garantindo tuna diária certa.
Puísa-a por ler de retirar-se para a Eu-
ropa. Curtos para R. R. ÍS)

XTM 
senhor de todo respeito, com um

) (HliÍuho< de io annos. precisa para
sua companhia, dc uma eeuhora de 25 o
,.0 annos. que seja de to«!o respeito e de
família, para «.-iverem, maritalmcntc e (o-
mar conta dos arranjos «ia sua casa, á
vista se explicará; procurar com urgência
de .} horas da tarde em deante, por ser
o mesmo marítimo; é ncjjncio sério; cam-
po de S. Christovão n. 151. (4902 .S) A

üKl'., uma Vale com 
"2 

velocidades e 8
311*., uma Terrot e uma Pucli, na CasaViiião Cycliila, á mu Sete de Setembro
ll- 18--. .43;. Si ll
ÈH.*-? r ¦; ^^ *S-__3__g!*___i_5 ____ 

~~-t.-ttLmza\i'TTtttt_M<*_^^

MA senhora allcmã. deseja co.!ocar-se
como governante de ca-sa, sabe cozi-

r muito bem; rua i!.i Quitanda n. 66.
andar. (i?9-l S) R

Unico pre-
parado, *:-_ue

adquire e conserva a bellcíi da pelle, ap-
provado pelo Instituto de Belleza de .a-ris, premiado na Exposição de Milano.
Preco _$ooo. PO' DE ARROZ PERO-LINA, suave c ombellezador. Preço 4*.Exijam estes iircparados, á venda cm to-
das as perfumarias c 110 deposito deste e
de outros preparados, á rua Sete de Se.
tembro 11. 209,. sobrado. (1541) A

Casamentos trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

.vil..J!3?,..e religioso.,.ío$,. .au ____4W"ásna forma da lei, inventários e justi/ica-
ções. etc, com *Bruno 

Schcgue, í ruá Vis-
conde do Rio Branco, 33, sobrado. To-
dos 03 dias, dominjjos e feriados. At-
tendem-se a ctiamadcs a qualquer hora.
Teleplione n, ..-.42, Central. (S .29SI

Pn-ll-n 3 íoiir desde 300 réis, «6
fPIUO a J0Ur» na xua r de Setem-
wy n- 95. »* andar. (n/S) S

Cabellos •— Pede-e ds ermas. «•
nhoras e senhoritas, jun-tae os vossos cabellos caidos e maudacfazer qualquer trabalho na officina parti-cular, a qual se acha na rua do Rezende

na. Bonde Silvo Manoel ANTÔNIOPyPAK, cabelleireiro.

l^olestias das senhoras —
Dj. Octavio de Andrade, cora pratica doshospitaes da Europa, eviti a gravidez porindicação scientifica, «em prejudicar o «•
ganismo. Hemorrhagias, «mpenslo, etc.
Residência e cons.: rua Sete d* Setem.bro 11. 186, sobrada, dat 9 is 11 e de 1
as _. Telephone 1.591, Central. Consultas
K"tis. (.6-3 S)J

SALÃO DE BILHARES
Vende-sc um com 6 bilhares com

muita freguezia « muito conhecido, no
centro da cidade cm rua de grandemovimento, pagando ioo$ooo por mez de
aluguel. O motivo da venda éí dirá ao
pretendente. Para mais informaçíJes,
com. o sr. Coelho, á rua Senhor dos
Pftssos_ 33, lo.a. A 45,55

ELIXIR CASTILHO
Cura radical de sypliilis, rlieuraatis-

1110, gonorrhéa, cancros, e de todas as
moléstias do vicio do sangue, com» ie
prova com centenas «le curados; ven-
de-se em todas as pharmacias e dro-
ganas, e a rua S. Pedro 128, Areai 1.

(J 6068)

PERDEU-SE
um broche cotn um retrato de homem
dc pessoas da familia; pede-se a oticm
o encontrai-, .entregar no Largo da' Ca-
rioca, 3. Será bem gratificado. A 4948

SÓCIO
.Erecisa-fc com pratica de oarvoaria,

depende pouco capital. Rua do Cattete
**• 317. A 4035

V. Ex.a precisa
coita dentes artificiaes?

Não se deixe illudir, pro-
cure um especialista, porque
esse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes.
que falham por completo á
maioria dos dentistas, que di-
videm a sua actividade pelos
diversos ramos da profissão.
Não aconselhamos v, cx. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nos
de preferencia, excliislvnmen-
te, para collocação de dentes
artificiaes, por ser essa a
nossa especialidade e por estar-
mos convencidos de que os nos-
sos trabalhos executados _ or
s y s t D ni u novo satisfazem
mesmo os mais exigentes, sem
que cobremos por isso preços
exagerados. A «primeira cônsul-
ta para informações é inteira-
mente gratuita. Dr. üi Rego,
Kspcriolistu — Rua do Car-
1110, 71, canto do Ouvidor.

A 4641

ESTABULO r

PORTE-BONHEUR
E' sempre a imagem da pessoa que-

rida e oonseguc-se com um retrato se-
bre verdadeiro esmalte, de duração
cberna, r.ara níedalhas, broches, anéis,
etc. Pedir catalogo á Foto-Brasil, 7 de
Setembro 115. A 493a

ARMAZEM
Aluga-se o da rua S. Francisco Xa-

vier, 404, «esquina da T. Derby-Club,
acabado de construir. J 4301

GRANDE TEURiEXO OOM OAES
BE ATRACAÇÃO

Aluga-sc um grande terreno com cáes
de atracação, na praia de S. Christovão
n. 94, niuito oerto do Cáes do Porto.
Paira mais informações, na rua do Ou-
vidor n. 74, com o sr. Chaves, da
uma e meia hora da tarde em deante.

J 4550

SITUAÇÃO
Aluga-se uma com 30.000 metros

quadrados, logar sadio e bonito, com
água encanada e bondes á porta, proxi-
mo á estação de Irajá, da E. de F.
do Rio d'Ouro, e trata-se com Luiz
Pereira de Souza,
dreira.

na estação da Pc-
(R 4647

LEITE OE MAMÃO
Compra-se qualquer quantidade, á

rua Real Grandeza, 115. (R. 3412)

Homoeopathicos videntes
A todos que soffrcm de qualquer mo-

lestia, esla sociedade beneficente for-
«loce, 0RA'1]UITAM1BNT£, dia_no.tioo
da moléstia. Só mandar o nome, edade,
residência e «profissão. Caixa postal nu-
mero 1.027, Rio de Janeiro. Sello para
a resposta. 108 J

Sobrado _ rua do Ouvidor
Alugam-se os •'

do Ouvidor 11. 89
c 2° andares da rua

i«)33 J

Sala de frente na rua G. Dias
Aluga-se a do terceiro andar do pre-

dio n. 30 (ha elevador e lu* electrica),
Trata-se 110 quinto andar, com Aline.
Boisson. S. 3270.

IcãrahT
Vende-se um terreno, junto á praia.

Trata-se (na avcnidal Gonies Freire
n. 55, sobrado. 3680 J

QUEM ACHOU ?
Num bonde da linha Villa Isabel-

Engenho Novo, 110 trecho enlre a egreja
da Cruz dos Militares e a Praça da Ban-
deira, ás 7 11_ da noite, perdeu-se um
Broche com uma saphira e brilhantes.
Gralifica-se bem a quem rcstituil-o
nesta redacção. (4751 J)

VITRINE
Vende-se uma grande c completa, com

magnifico vidro. Rua Sete de Setnibro
ti. 38. iR 4905

'Alugase um cstabulo á rua Adelia
n 45 Engenho dc Dentro, com todas
as condições hygienicas, cm zona per-
mítlida pcla Prefeitura. *>b5"

DINHEIRO
Empresta-se sobre promissórias e

boas garanlias; na rua do Hospício. »3«

com Araújo Lima. «A 49°7

m deesjar

e moléstias de
mulher, o 1)11. R
DE. ANDRADA,cura, corriméntos, licnionliagias e sunen-sòcs; dc modo simples, evita a gravideznos caros indicados, fazendo ...parecer oincoramodo, sem provocar hemo.Tliagia,tendo como enfermeira mm. JOSEPHI.NA C.AI.L1NDO, purttira do HospitalClinico de Barcelona i consultas diárias

pratis noi pobres. Acceita clientes em
pensão. Con.iltor.o e residência: rua doJ.svradio n. 111, solir.ii!o. (304 ]) S

"Iiiic. Maria José-
-t.í I I1-. I»í H P'1". diplomada pcla«__l J. _*__l_*_ Faculdade de Medi-

citia de Madrid, trata de todas as doen.
ças tias senhoras e íaz apparecer o ín*
commodo, por processo •cientifico e sem | Dr. NcveS da llO.hu. OCUÜSla COllldor nem o menor perigo para a siude; tr.v i i__„„ „.,«•„„ , ,,"talhos frarantidos_ e preços. 00 alcance de |'On_.il pratica (JC SUIl CSpCCiall

ver-se livre
dos atrazos
da vida, sa-
ber o pen-

s;micuto de pessoa de amizade, atttahir
amor c bons negócios, fer felicidade no
commercio. tratar iodas as doen-
ç..s, obter o que desejar, por mais diffi-
cil que seja. por trabalhos seienlificos e
garantidos, ilirija-sc a João Pinto da
.Silva, cm sua «propriedade, á rua «lo
Cupcrtiuo numero ", eslação ile Quin-
tino Bocayuva, enviando enveioppc, sei-'
1—do C stibscriptado para resposta e con-
sulta todos os_ dias, «ias 8 ás 9 horas da
noite, no gabinete -.000; com talisman
5$ooo; por escripto, 111.000; com talis-
man, 15$ a 2j$ooo; realiza-se o que dc-
sejarcin, por mais difficil que seja
cm qualquer distancia ou Estado. Go-
nórrhéa chronica e impotente, cura ga-
rantida. (j 5,-.)

CATARATA... Cura da cala-
rala por pro-cesso oporatorio seguro, qualquer

que seja a cd-tde do doente, pr-lo

todos,
phone
lim frente

AveniJ.i
3-t,Cce.Ur1V.;a/và£!^d«110^? e nos hospitaes de

ao theatro Hepublica. I IJtiriim, VlOIHia, POPIS P. Loil-
;, _!i__!_J | ares; medico de diversos hospi-
T\ ¦ r>mr»Tir. i M"-,e. i«rancisca'líl0s dcsta '"idade. Avenida llio
r A n I r SI. A •'-5'-«1-"----'b-' i Vr.attao<no'dns 10"s l~ ° de i ás

fico e stm dor: trabalhos "arantidos e pre-ços ao alcance dc todo>, jem o menor pe-rico para a saudei irata de doenças do
utero; rua Gcnerai Câmara n. no, Tel.n. .1 .-.SS, Norte, próximo da avenida Cen.
tal. Consultas grátis, (n3 S)

..eis, diploma

,.ei,s.',_.soCeV: ''* hor;is- Honorários moderados.
pr0n«dô '"•f". Dispõe de aposentos parahospe-

Parteira Mme.Barroso
Com pratica «Ia Maternidade, traia

das moléstias do ttlcro e evita a gra-
videz. Acceita «parturientes cm pensãoc ai emlc a chamados á qualquer hora.
Telephone 11. 4589, Centra!. Rua Gc-
neral Caldwell 11. -jj. S. 470.

PARTEIRA A verdadeira
mme. Palmyra

— Com longa pratica, trata de moles-
lias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido e garantido. Acceita
parturientes em sua residência, á rua
Camerino 11. 105. 103 J
Parloa. Molcüias dai
Trataniento dos
abortos e suas con*
icquccias, dos cor*
riraentos, das coli-
cat utero-ovaiianas e das regras Irr-julnr-s
e prolongadas. Assembléa, .4, d.is 1- ás 18.
Servi.o do dr. Pedro Magalhães. .V-ep.

(8547) R

SENHORASi

dar doentes que queiram uslar
sob sua completa direcção.

 
" 

A 1125

Dinheiro ~
quer <]iir*::tia,
tratarem; rua
andar, fundos

Empresta-se sob hj-po-
thecas de predio?, qual-1 Juros c condições que seihcophilo Ottoni n. Ki, i»

(Só* SI S

Cura, garantida
ü rápida do

o_s_-_rvj__.
(íctiJex do nariz)

inteiraraente

Dasnças
üe

garganta
nariz

OUVidOS processo
iioGa tl0V0-
I>r. I-.urico <lc Lemos

professor livre dessa cspcciuli-
dade na Faculdade de Medicina
dn Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sebrado, das
12 ás 0 da tarde. R <*.898

AOS SRS. ELECTHICISTAS
•••-Vende-se, por preço de oceasião,
ce-ca dc i.ooo metros de fio duplex,
cfÜJci-to • de chumbo, de diversos nu-
nftr-s, para inslallaçõcs de baixa ten-
são. Pnra informações, escrever a i.

M. Veiga, Caixa Postal n. 1S37.'R 4905

NEURASTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste mal du.

rante muitos annos, tomando tudo
quanto me indicavam sem ter tido um
pequeno allivio. Hoje nclio-mc perfeita-
mente boa, graças a um remédio que
uma casualidade me fez conhecer. En.
agradecimento, indicarei aos que sol-
'rem das conseqüências deste mal, como'sejam, 

anemia, moléstias nervosas,

palpitações do coração, etc. como po-
ciem recuperar a saude. Escrever a
D. Amélia C, á Caixa do Correio 335.
Rio de Janeiro.

¦Aluía •"'
d«> Acre
Trata-se
com Alfredo Osono.

. grande armatem da rua
:, para qualquer _ negocio,
rua «Ia Candelária 11. A_

no?' J

GABO
Vcn.lc-st' «cerca de 300 mclros de

cabo armado 11. 2 B, S., por preço de
oceasião. Escrever a T. M. \ ciga,
Caiixa rosial 11. 1S3-, rara informa-
ções. J_J___

PHARMACIA .
Vende-se uma bastante conhecida no

logar; informa-se na rua A:i Prainha
11. 54. sobrado. 'A 494?

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA C$300

Prata 30 a 60 rs. a gramma, bri-
lhantes, cautelas do Monte Soccorro e
dc casas de penhores,, compram-se á
rua do Hospicio n. 2'%, hoje Buenos
Aires, unica casa que melhor paga.

fM 4797)

Bibliotheca à Obras Celebres
Vende-se una collecção «Je livros,

completa, inteiramente nova e de quali-
drfle superior, por _oo$ooo. E' enca-
drrnada 'm Roxburgh. Custou 45o$ooo.
Propostas «Í>or carta a Antônio, posta¦"estante do Correio da Manhã.

ACTOS FÚNEBRES

i
Luiz Augusto dos

Santos
João Ferreira da iKonseca, Cas-

torina Santos da Fonseca, João
José de Faria, «Cândida dos San-
los Faria e João Augusto dos
Santos participam a morte do

scu saudoso cunhado «e irmão LUIZ
AUGUSTO «DOS SANTOS, fallccido
cm Mar dc Hespanha, e convidam seus
amigos para assistirem á missa que man-
dam rezar quarta-feira, ifi do corrente,
ás g i|- horas, na egreja dc S. Fran-
cisco de Paula. M 4828" 

BMn______________3

Alcina Olyntho de An-
drade

t Victor Lage faz celebrar no
dia 16 do corrente, na egreia da
Candelária, áa o horas, missa de
trigesstmo dia do passamento de
istia extremos.-! esposa D. AL-

CINA OLYNTHO DE ANDRADE, e
ipara esse neto de religião convida
seus amigos c parentes. R. 4600._-__________________________¦¦________
Domingos Salgado Ri-

beiro Guimarães

t 

Ermelinda Martins Guimarães,
Luiza Rousselec Martins, Pauli-
mo José da Costa, João Paulino
Baptisla Scarpa e Paulino, Sal-
gado Sf Comp., com-dam as

pessoas de sua amizade _>ara assistir
á «missa dc trigesimo dia que por alma
dc seu saudoso marido, genro e sócio
DOMINGOS SALDADO RIBEntO
GUIMARÃES, mandam celebrar hoje,
segunda-feira, 14 do «Mrrente, ás 9 ho-
ras, na egiteja de S. Francisco de Pau-
Ia, antlccipando os agradecimentos áqucl-
les que a esse acto comparecerem.

R. 4597-
¦__b_oks_____-__________»sj___i
Capitão Álvaro de Sou-

za Neves Filho

f Álvaro de Souza Neves, sua
mulher e filhos, Orval de Souza
Neves, Benjamin Constant d«>
Souza Neves, Laura Neves De
Vinccnzi, Sophia Mocrbcck de

Souza Neves, Maria Eugenia de Oli-
veira Barroso, José Joaquim de Oliveira
Barrozo c familia. capitão Alfredo da
Fonseca Braga e filhas, Emilia de Sou-
za Neves e irmãs; pae, irmãos, tiai,
tios c primas de ÁLVARO DE SOUZA
NEVES FILHO, mandam rezar uma
missa de sctinio dia por sua alma, na
egreja de S. Francisco de Paula (ca*
pcla dc N. S. da Victoria), hoje, se-
Eiinda-ücira, 14 do corrente, ás 10 ho-
ras. J 4694

Carmen da Silva
Couto

í O dr. José Elysio do Couta
e filhas. Jorge Francisco da
Silva, Jorge da Silva Junior
e senhora, Georgeta Dias Mo-
rciro, Olympia Pimo Gonies e

filhos mandam celebratr missa do 1"
anniversario do fallecimento dc sua
saudosa esposa, ii_»u-, filha, irmã,
cunhada, sobrinho e jirimos, na egreja
dc Nossa Senhora do Carmo, ás 10 ho-
ras, quarta-feira, 16 do corrente.

_____.13_>3_s_____i
íosé de Mesquita

Martins
(ZE-CA)

_ _& baronesa de Itacurussá, semfilhos, filhas, genros, .rios, ir-mão. irmãs, cunhada e cunhados
communicam que a missa jioralma de scu filho, irmão, cunha-

do, tto e sobrinho |OSlE' DE MESQUI-
TA MARTINS, será celebrada hoje,
segunda-feira, 14 do corrente, ás 9 i|*
horas, uo altar-mór da egreja dc São

í
Francisco d* Paula 4009.

Maria Rita

t (MOCINHA)
Clauduno Torres, esposa c fi.

lhos, convidam os seus parentese pessoas de sua amizade, para
assistir á missa dc trigesimo dia
que, pelo descanso eterno de sua

pranteada comadre MARIA RITA, fa-
rão celebrar depois de amanhã, quarta-
feira, 16 do corrente, ás 9 horas, na
egreja do Rosário. Desde já sc con-
«fessam agradecidos, aos que compare-
rem a esse aclo dc religião. A .11)34

BENZOIN

Desembargador Au-
gusto Barbosa de Cas«

tro e Silva
D. Emilia Barbosa da Fonseca

Castro c familia convidam os seus
parentes e amigos para assistir á
missa dc trigesimo dia, que man-
dam celebrar na egreja dc São

Francisco de Paula, hoje, segunda-feira,
ás 9' 1 j- horas. *. (R 4638)

t
Abilio Pinto d'Almeida

Frias
(FALLECIDO NA CIDADE DO

f

Parm o emltelleume it3 do rosto «
dil raãoi, reíreíca a oellí irritada
pela navalbi. Vidro 4$ooo. p_I_ Cur-r «i-.»'?000- Perfumaria ORLANDORANGEL.

AOS MÉDICOS
Bem montado consultório medico^

com machinas elcctricas, instrumentos
cirúrgicos, etc, muito conhecido, posteno centro da cidade c «íuc dá cinco a
sete contos de reis por mcz, ccdc-sc,
por ler o dono que voltar para Eu-
ropa, Unica oceasião para medico re-
cem-formado. Cartas no escriptorio
deste jornal ás inlciaes V. S. J 445;

Machinas para funileiros
Vendem-se diversas usadas. Trala-st

na nia da Quitanda n. 147, Rio dc Janeiro.

COFRE PORTUGUEZ
Vendc-sc um por metade dc scu va-

lor, na rua D. Anna Ncry n. 588.
(J4C61

ARMAZEM

Pharmacia e drogaria
Vende-se, em um do» melhores pon-

tos do centro da cidade, com optimo
sortimento, e as formulas da casa, to-
das já bem conhecidas. Condições e
motivos se dirá aos pretendentes; tra-
ta-se com o sr. Calvão, rua Uruguaya-
na, 119, pliarmacia. S. 3257.

MADUREIRA
Vende-se «luas grandes arcas de terra

contendo 8- lolcs do 10 m«"ros nor 50,
na zona rural suburbana, tendo bondes,
afina e luz, acha-se dividida em dois
siüos. pelo preço 'dc 10:000$, trata*
se á travessa Portella n, ia, venda do
Néco. (R 4-l"o)

AUTOMÓVEIS
Na casa de penhores á rua 7 de Se-

lembro, 233, vendem-se dois automóveis"Berliet" "landaulet), e um "Pope", no-
vos. Preços vantajosos. (9429 J)

A CASA MUNIZ
Aluga um espaçoso escriptorio com

dois compartimentos, por 70.000. Ou-
viJor 71.

EM CASA DE FAMÍLIA
Um casal deseja encontrar cm casa

dc familia dc tratamento um commodo
nu a metade de uma casa com pensão,
nas immcdiaçõcs «lc Haddock Lobo, Es-
lacio dc Sá, etc. Cartas para o escripto.
rio dcslc jornal a J. B. J 4200"""híotitã

Communicaçõcs espiritas sobre todos
os casos. Commercio, litigios, uniões,
etc, etc. inteiramente grátis. Largo
da Sé n. ... J CS40

1.009. Cent.

2° andar
Quitanda ». i
ral Caniara,. p
de escriptorio.

Predio novo  Aluga-se
segundo ondar da rua daentre Aliandega e Gene-rio para família ou prau-

U1S9 Si S

BOM NEGOCIO
.Vcndc-se um lerrr.no, medindo 267

metros «lc frente por -o metros dc fun-
dos. próprio para horla ou pomar,
teiid'-> boas maltas, dista da estação de
Jeroiiynio Mcs..uita 15 minutos, preço
noooSooo; para informações i rua
Marechal Floriano Pcixulo 11. 104, com
o-fsr. Costa, para ver e tratar com
Pedro Vieira, na Tarada da Prata. Li-
nha Auxiliar. R 43'3

CASA

COLCHÕES E MJOFMS
Vendem-se colchões para solteiro a

3$, 4?. 5$ e C., ditos paracasal 7$, 9$
c i;?. Almofadas macias a 1?, 1Í500 e
2S000; na officina e deposito de col-
choaria e moveis da rua Frei Caneca
n. 1.09, .próximo á rua dc Catumby.

CM 4834)

OURO 1S800 Â GRAMMA
Platina, prata c brilhantes compra-se

qualquer quantidade, na casa "Mrridia-
110", rua Uruguayana, 77. S 4-195

'C.iiip.ii-sn nma, ou nltiga-s. por
contrato, paru um cnsnl, lorc.ula
ilp terreno c com loilas ns commo-
tlldndcs hygienicas c ile conforto,
nos buiiTOS dn Gloria, Laranjeiras
o niljacenclns, Curtas iiur.. este
jornal .1 II. li. (It -1610)

ENGENHO NOVO
Vende-se um bonito prclio novo, con-

strucção solida, com «lois pavimentos.
com agita c luz electrica, no centro de
terreno próprio, todo cercado, com bo-
nilo pomar e iardim, logar salubre,
bonde á poria, para tratar c mais in-
formações com Nascimento & Fontes,
praça da Republica 199. 43S1 J

PORTO)
Fausto Pinto de Almeida

Frias, mulher e filhos, 1
Pinto de Almeida Frias, Horaci»
Pinto de Almeida Frias, Adoli-
no Medeiros, mulher e filhos

convidam seus parentes e amigos, paraassistir á missa de sctinio dia, que«mandam rezar, por alma de seu sau-
doso pae, sogro e avô ABÍLIO PINTO
D-ALMEIDA FRIAS, hoje, segunda-

14 do correntie, ás 10 horas, 110fcir
ali.r-niór da egreja de S. Francisco delaula. Desde já se confessam gratos.

¦KB________K____g____s_B
Alzira Mattos

ZOCCA
João Matlos, filhos e pa-rentes mandam rezar unia missa

de 60» dia, hoje, segunda-feira.
14 do corrente, ás 9 horas, na
egreja de N. fí. de Lourdes, de

\illa Isabel.  _v 4933

D. Amalia Faria Oli-
véira

Coronel Pedro José Oliveira,
sua familia c mais parentesmandam rezar, quarta-feira, 16
do corrente, ás 9 11_ horas, na
egreja <le S. Francisco de Pau-

Ia, a missa de sctinio dia do falleci-
mento de sua extremosissiina esposa,
mãe, sogra, eivo, cunhada e tia,

A 4906

Euclides Teixeira
Leite

f Noemia de Carvalho Leite c
filhas,.¦ Felippe Santiago, esposa
e familia participam o falleci-
mento hontem, ás 9 horas c 40
minutos da manhã, do scu cs-

poso EUCLIDES TEIXEIRA «LEITE,
saindo o scu enterramento hoje, ás 10
iioras da manhã, da rua Campitiho
n. 130 para o cemitério do Mortindíi,
Jacarépaguâ. • R 4904

Jacyra Pinto Alvares.
Celso Tolcntino Alvares, Alde-

mira M. Pinto Alvares, José-
Trasmontaiio Pinto, senhora e
filhas, participam o fallecimento
dc sua idolatrada filha, neta c

sobrinha JACYRA, c convidam os seus
parentes e amigos para acompanhar os
seus restos mortacs, hoje, ás 5 horas da
tard-, para o cemitério dc Inhaúma.

A 4oG 1

Aluga-se um bom armazém no prediaacabado de construir á rua Abilio n. 13,
canto da rua D, Carlos, em S. Janua-rio, com sobrado independente para fa-
milia; as chaves estão na rua D, Carloi
n. 24 e trala-se na rua do Carmo n. 70sobrado. (R5S46I

TINTURARIA

II REFORMAM
CONDUCÇAO GRÁTIS — Chamados;

Telephone, Central n, 4.,105 — Kapeciali*
dade cm limpeza chi mi ca a secco. Lava*se
c tin.e-sc qualquer tecido, por mais tina
nue seja. Lavam-se c paasam-se roupai
oc casimira cm dia e uicío. Entregam-se
roupas de casimira <le limpar e passarcm 2 Iioras. Lavam-se roupas '.le senhora,
por mais finas que sejam. Limpam-íe e
tingem-se luvas, plumas. boas nigTCites <
chapéos de homem, Exccuta-<se tudo con;
p-rteVão c a preços módicos. Rua Sena-
dor Dantas n. ts. (4558)

MALAS
Arti.» solido, elegante a barall.

6Í1110, só na Á Mala Chinesa. Rua La-
vradio 61.

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem e gozar saude'

Só no Café e Restauram Rio Uranco.
rua Marechal Floriano 11. 195, aberto
dia e noite.

Sementes de capim gordura
e jaraguá

Vende-se qualquer quantidade, semeu*
tes novas e garantidas, na casa Pinto
Lopes & C commissarios de café. man-
teiga c cercaes. Rua Floriano Peixoto
11. 174, Rio de Janeiro, Telephone 1111-
mero 3006. iita J

V. Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?
E' o que pôde conseguir facilmente

per aluguel mensal e módico, todo» ei
moveis; rua do Riachuelo n. 7, Caia
Progresso.

Sellos para coüecções
Compra-se e paga-se bem quali.tier

quantidade de sellos nacionaes e es-
trangeiros, assim como moedas e meda-
lhas antigas do Brasil. Rua 1" de Mar-
ço 11. 39, casa dc cambio. S 667

Cobrador ou procurador
Pessoa dc bons conhecimentos presta

fiança para tal logar. «_uem precisar
dci.c carta neste jornal a Antônio.

(R.162--)

B^sm3^msimmmmmm%%\emmvm a
THEATRO CARLOS GOMES

Grande Companhia tle Sessões, do Eden-Theatro, de Lisboa
 Emprosu, — TI.1X1.1KA H_AltQU.ES

__s:õ_rjE_--'2 sêssôos-íí - HOJB
A'S 7 3.4 R 9 3.4 DA NOlTlfi

ia c 23 representações do quadro dc franca gargalhada

a O CASAMENTO)a|
4_í_. II «JS I

musica r

ii-rasra***
celebre

orjijiii

Bilhetes
roles de 1
2$j galcri;-

revista em dois actos» sete r-na-lros e duas deslumbrantes
1 dc Ernesto Rodrigues, FeÜx Qermutlej c João Bastos',

dos maestros Del*Xegro e Bernardo Ferreira

á venda 111 bilheteria do theatro. PHEÇ03: -— Kriira
15$; camarotes de a\ 10$; cadeiras de i-', 3$; cadei:
numeradaâ. i$soo; entrada ger*;!, i$ooo.
iNTEl — PAIZ DO SOL — DOMINO'.

• cama-
de 2',

____.
Sj___3g^__j_ttj_________j_»i^

| n E P U B L § GA. 1 Últimos espectaculos
^IESE3ai^Si^íÊ3K!SS!í___sa__. s___

DA COM; AMIIA
A'S ¦? .'{[4 — líSDCtlllCU'

rOHTÜOUEZA

1 35COJ3E3
nor <«>--5UÜS —

SEGUMBA-FEIRA, S4

IIÜAS
As i> 3)4
EOJB

¦¦¦i.s
AUfiUSTO GE p-tiM.it.i «le'ASCHOAL enorme exito

PEREIRA

m 1 lllflllt I

An-.

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
Grandioso nelo dc c.ibarct — O cclcbic ciso Mirabelii .

%.. . Critica cn'_rajadisjima I — Deliciosa musical...""¦sr Arthur Rodn^uci e Gentil—S. Paulo cm 2 horas.
C.-iiiin-ote. _ e iri?i-i-. n-S; log.iros distineta», 3$; cadeiras1 de 2'\ i$5gq; balcão, i$ooo; galeria e ter*.!, $500.

¦AGULHA EM PALHEIRO. (A i

l'reço*í:
.-,; cad de

Despedida da camjiaa

T*i S. P! :di Em i> reza '
Vnschoal Hn-Tolo'

COMPANHIA DAS EST8ELLAS WÜNDIAES
Herman — La Folie tte — Rush Ling Toy

HOJE - 2 sessões; ás 7 3/4 e és 9 3/4 - HOJE
ÚLTIMOS — ESPECTACULOS — ÚLTIMOS

O grande suecesso do flln-1'odns as noites novlditdes-Kumei'os novos
Grande acontecimento ! — Reapparicão do celebre

mágico chinez RU SH LÍNG TOY
T-T("'!TF' «-'OM PROGRAMMA H UNCA VISTO, VARIADO T-TriTT?ril.^_;i_ !• INTERE > - ¦ •; IT. —tlUJJi

PROF. DR. "-* msm

CINEMA THEATRO S, JOSÉ' - Empresa
P.isclioãl Sogrcto

-i".3?,'^'-a^-^raTOj;a:>2?g77j-'S.i«»a^^

Com;':
comed

i Mola"
musica

_ Do
(rra ii'íc-i

qual faz parte Ana Kremser, a i1 bailarina.— Dramasi
bailados — Director dc orchestra maestro Manella.

A'" 7. S 3Í4 e io i|- — HOJE — Eíp»cta«i..«lc3
de completa novidade para famíliasHoje — Tres sessões

ARTE — LUXO -- MORALIDADE

Pj-IACK TliEATBE Cyclo Theatral Brasileiro
J COMPANHIA VITAI.E

HOJE A's 8 3j4 da uoito

O REI DA ELECTRICIDADE
O PROF. HERMAN, passará pelo corpo uma corrente electrica de 100,000

VOLTS. força cata superior a que é opplicada na cadeia de Sin-Sín, em New-
York, para excc.:tar üí condemnados a morte, Tara mais os seffuintes traballios:

Illuminação de um tubo de vidro, collocar 6'bre o corpo papei cm chamma,
Suster uma lâmpada electrica, Derreter um ferro na mão, passando 00 mesmo tem-
pu pelo C(?r_po. uma corrente electrica, A janclla da casa animada, A cura da :icu*
i.isthenia, (uumerO(dc sensação).
PreCO*. ~~ ¦t'*r'-;a3» IJ5! camarote*; de 1*, to$; camarote*! de 2', fii; d-^-i-ictas,

*u:> :$; poltronas d- i», n?; poliroua- de 2', ri; gal-rus nobres, i$:oo, e
geraes. $00 réis.

Noi tlieatros S. José, S. redro, Carlos Gomes e Maison Moderiie. haverá
matinée -o*; domingos, _« _ i|a. (A 4_>.o)

AS NOITES NOVIDADES

Tnl.ar-.r. T*".ntoniima ornada de musica e lindoa
J-clUdilU —"tianjdo. — Applaudidos At-.racçõcs.

de enito mundial, de G. MOLAS-

i 1 u ,»i i_ t\\j c\j at/iiiivu
TODAS

Primeira sessão:
Uma noite em

Na íe-".-.::«b -essi
Primeira representação da famosa comP^^içao

SO musica 'le Davc Vinnini; e Melvllle Ellis.
TA ..TI/TA TI A T-lTT DAPTO- FIGURASi Dor. ANA KREMSER;
LA MIMADA DÜ. tf AKlbmle, lladnoux, SERINA MOLASSO; mlle'
Ao .'ar'.o Ema Soscnko; mlle. Marínette Boctoum, M, Ríccl; mllc. Madeleinc Ar-
oon* Aiiia Creliucras: mlle. Violotte l)'Aix, R. Crehuoras: mlle. SobeBe Mar.
"au!-!. L. dc! Campo; mllc. Nanette, A. Martin; Pompeou Repeil, O, MOI-ASS-O;
Aroliío Sarter, Leo Daly; Zorotel M ura te um, J. Volpi; Niccs Cleres, L. dei Mk-
tro; retit TV.ki (Two-Gay). R. Sarrin; Cordl Veiais (Fellows), Charles Wing;
Bordcaux (Pclicc), M. WiUy — A s;;ni no "PalaU dc Ia Daníc", 1'arií (Depar-
lamento do. Italianos).

A SOMNAMBULA ~~ Em 'c"h5- i5 «SC5s5t*- t-omr'!'* íf,e v,ri!" *'
Sa úvlilUfiiiii-u*-.* tr.-ici.-ocs «lc reputação mundial.
GRANDES SURPREZAS 0 MAIOR SUCCESSO THEATRAL I

AMANHA — i» sessão — "Mimada dc Patis"; 2» eessão — "Uma noite em
Tab-arin"; 3* pe.--rio — "Mimada de Par|i". Em todas as sessões tomara parte
varias attracçõci. As çc^üe-i (irinrtpiarâo «empre !'--la cxiiibição Ae "uilms" «la3
mais reputadas la.ricas. — PREÇOS POPULARES. Xos ti-.eatros S. José, S. Pc-
dro Carlos Gomes e Mai.-on Modentí, liiverá matinée aos domingos, ás - i|a.

(A 4961)

_
Festa artística d: primuira actris PINA¦" lom a opereta em tres actos

«Bs-j^ ¦_¦—16 E^say ves^glf e—Sm w§_

_S ei 'iVS
_ _ _ .

|__|ã_B_*___Í ^mVfiSfr Cl

UM DOS GRANDES SUCCF.SSOS DESTA COMPANHIA
Tomam parte «>s artistas PINA GIOANA. MARIA HIOAMA, BERTINI,

Ciprandi, Pompei, Cavcstri, corpo de baile e toda a companhia
Xo intcrvallo do -° para o 3a acto, Sig* Pina Gioana cantará:

A canzona é Napule — Ho detto ai sole — L'addio dei Bcrsaglicre
A Si_n. Maria Luiza Gioana cantará a "Serenata", do maestro Tosseln, c o

tc:-.or Cario Ciprandi, — "La mia bandiera", do n___g__o Rotoü.
Uilhetes à venda, até ás 5 Iioras da tarde, na billietcria do Jornal -do lírasTi
Amanhã Ultima representação da opereta

LA DUCHESSA DEL BAL TABARIN

Brevemente : Champagne Club.

««:

- :,.^
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lt CORREIO PA MANHA ••»__ Sefundt-fdr», 14 âe Agosto íe 19Í6

FALENA de Henry Bataille flflj|?

:7-.,;:,.J
4 ' «il

, 1 .' .?

te

No ODEON
Companhia Cinetnato_*rnp.i.ca Brasileira IV*.

Kggfe.

Palco onde estream todas as celebridades.
Tela onde se apresentam os melhores

programmas.

m-:

fc .*,
ii

!*-¦__¦. 
*"¦''

Lyda Bore HH

..;-:;:

é a deusa soberana da tela, cujos trabalhos são sem-
pre de arte ; é a interprete admirável que sabe dis-
tribuir expressões de todos os matizes, desde a alegria
despreoccupada até a mais trágica dôr, desde o sor-
riso da noiva feliz ao rictus amargurado da esposa •
trahida ou da mãe que vê o filho soffrer. 4/

Lyda Borel

A-vi

EB

W'¦
<«

S&h .;

AVISO: Para evitar espera
e attender A enorme

concorrência que Irá ter este
proi.ran.ma, fni.ooioi.ar3o »lter-
nadamente os doia salões.

é a interprete admirável dos romances de HENRY
BATAILLE, o consagrado escriptor francez que
já traduziu para o "écran" o fulgurante drama de
amor, de paixão mystica - MARCHA NUPCIAL - quetodo o Rio culto e elegante applaudiu nestas mesmas
telas que vão exhibir

-A. FALEIS!"----.

GUARDAE BEM Mil MEMÓRIA
(Trooa de «¦lxxxeu») porA.TT-A.T_A.I^

*•-.-_.-___ Soava Oailon*HYPOCRISIA OU A VERDADE NU_V
0BnoMoapro_rramm.8 .lo o. preferia- p.l« elite carloo. porque nao podem¦er Imitados '

Theatro Municipal
Conccísíonurio : AV. IUOCCHi

AmanlLÊi
TBH-OA-i KIIÍA, 15 tle AGOSTO

DK 191G
,\'s 5> horas <la noite

2* CONFERÊNCIA OE
Mr. Jean François

Fonson
sobre o thema
La "Kommandantur"

na Bélgica
O SR. KONSON dirá tiuil o papel das" Komntíiiidflitttir" ua Bélgica e contará,

nessa oucai-Jão, eterno <to\ -prÍ)yorieÍm "dc
uma de-kis - como escapou á pena de
morte.

Contará egualmente cotno foi condemna-
da e executada Miss Edith Cavell.

Preços das localidades:
Fri-as e camarotes de i", 30$; cama-

rotes de 2", 15$ i poltronas, 5$j balcões,
3$; galerias, 1)000.

Os bilhetes acham-se i venda na Casa
Arthur Napoleão. Avenida Rio Brani-o
n. 1*2. (A 4905)
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MA AVENIDA
Empresa Darlot & C—Avenida Rio lJrnnco, 151 e 153

LUXO E CONFOKTO FLOUJj... „ ^....GANOIA

y hoje (i

BILLIE RITCHIE,
u_sisi_m_T_--i^s_igi

PROGRAMMA A-I-THBTICO K VARIADO

NAS TREVAS
Drama pungente — 3 actos. Amor de um cego, cujo lar feliz nâo

passa de uma illusio mentirosa. 

ATHLETA E CAVALHEIRO
Comedia fina, Interessante — 2 actos

ESCAPADELLÃ DE BILLIE
Comedia inédita, Inogualavel, do cômico impagavol,_em 2 actos

O CINEMA AVENIDA — E..Í-.GAJÍC-Á E CONFORTO

THEATRO APOLLO
COMPANHIA DO_POLYTHEAMA DE LISBOA

HOJE Segunda-feiFa, i4 de agosto" HflJE
R6ciT^'^?,3lfrr";DSsPect-acul0 completo — A's 8 3I4R6CITA DOS AUTORES BASTOS TIGRE. REGO BARROS . CAR_ol

¦--M-HÜHM__» 
|j

)S BIT-

A 3962
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O ÍRIS ^lUfflIfl B-H^láf^ TUOOSJ

TODOS ^ I li_ilf l_f^ il%I_jl niRie

HOJE A maior revelação cinematographica
Primeiro dia de exhlbição do poderoso film da mais grandiosa obra quo tem annarecido nestes últimos tempos

A
O film tão anciosamente esperado e com

tanta reclame annunciado
O mais arrojado trafaalho da fabrica

FOX-KII_MS
A mais soberba execução que coube á admirável artista que todos amam
pelasua belieza fascinanlte c diabólica e pelo seu gesto roberano e magestoso

S__JTT TITULO

B

Come* um grande nirstre da literatura portu"taguçsa descreve THEDA BARA, no grande
„ . . órgão -.Ilustrado a "Revista da Semana",tFascinanori- uü omoa magn.A-t», incendiaria do desejos, bocea de sanguesuga, corpo de flexibilidade serbentinaheroina cinematographica da sensualidade, maravilhosa interprete da luxuria. Quando THEDA BARA se exhibP na interprelação de qualquerfacção, o cinema converte-se em escola. THEDA BAI1A é a professora dc todas as Siculacõesda seducçào, a mestra dos meneios ubncos.das expressões fascinantes, dos beijos òmpolgadorès. A' «taniromania- de ouejá soffna a juventude carioca veio juntar-se o «thedabarismo». ae que

Eis para a interprete sua opinião. Para a obra tereis: na «A Serpente", reunido em um sd film- uma accão de
7^„StÍTahCVi;Kle'OUtrud0h,luTult0,sitl,a?ao'l,mtrecho n^ural de paisagem invernosa, na Rússia, de surprehen-dente effeito, onde yereis uma caçada real e única ao «jãvali-, as suas peripécias, as suas inesperadas conseqüências Esadiante uma visão do mais horrendo, ao mesmo tempo do mais bello episódio da grande guerra européa: Russos e Te-desoos lutam com desespero,e encarniçtwenlo para a posse de uma aldeia. Mais ainda, uma parte scientifica"a amputaçãode um braço, num hospital de guerra. Eni resumo, em A Serpente a FOX-FILM reunio &clBluinctt- a amputação
ümdrama- Uma comedia -Um ar liyre (nakural) - Uma aclualidade (guerra) - Uma parle scien-tifie-i (instruetiva) -Um estimo de psycholoffia social
Apeiar da grandiosidade do film acima, esta Empresa proporciona o bello trabalhoO "V

-JL* PLI3STISTA r-b-íL.

R^ent.ç.0 d. i«.-eSs.„,B WR^*?2gJÍ pequ.no .hc.ro, origin.l d« BAS-

CIOMES DA ESTBELLA
EXPI p2fftef?RenWí.^pe!?i, -"••'«•« Phitomena Lim. e Ciemente Pinto
M ^0N_LA™?„À3n*?l ArR,TÍ?íAS,. CEDID0S QENTILMENTB PBLO
»»-v^r « 

-;ERNANDE-- AGUIAR, director do Club Tenentes do DUbo
MIRKO ° 'ne-u•,-••"•- e «lebre imitador do bello x», o mtii not-T-1_, artista no gêneroCarmen dei Villar A "in^ <1'"lLos Minervini -°--h--*» «"«--o«
*,..«.»*. .... coupletistas i-V? -TlinCfVini iulianoa.Num,rohespanholas no seu delicioso repertório. I de grade attracSio. exrSoTdInario we-

Olhos de velludo ~ mod-nh*-tbçasileiiha, "ó" philomena
__ LIMA
Uma OVa ~ Monólogo de Carlos Bittencourt, pelo actor BRANDÃO, o

-. popularissimo — PEDRINHO NAO FAÇA ISSO, monólogo d«Bastos Tigre, por NATALINA SERRA. — MODINHA BRASILEIRA, por SAL-
IjF.S RIBEIRO.

ÇDMUND0 ANDRÉ-' no seu brilhante repertório

OS OLMOS
'Grand-gu-gnol—-a propósito, pelos artistas: Emma Po.a, Romualdo Figueiredo

f Carlos Abreu.
POSTTA PfVlTRTfiTTTr-S — nrillionln e eximia oançonelista mexicana. ]nvuixn -t.\SiJX\.-\x\JI_& no seu rcpert0I.j0 _t clllçaes de «itylo,

com <lecoraçOes e projecçSes adequadas
BRILHANTE INTERMÉDIO, pelo s artista* da Companhia Ruas, que «ar-

tem no "Desn-", para Lisboa — Pelu actriz CARMEN OSÓRIO — UMA CAN-
ÇAO; pela actrii ILDA STICHINI, a poesia A ESPINGARDA DE PA'0:
pala actriz BERTHA MIRANDA, o fado A GUITARRA; pelo actor JOAQUIMPRATA, uma INTERESSANTE SURPREZA. Pelo aotor EUGÊNIO NORONHA,FADINHOS A' GUITARRA. Pelo actor ALBERTO MIRANDA, a cançoneta —
O MESTRE DA BANDA. Pelos artistas BERTHA e ALBERTO MIRANDA, oduetto — MARIANNA.

Torminará o espectaculo com a representação do 1° aetc, da «xpteitdida reriars

STA' SALVA A PÁTRIA
Na qual íari uma surprez* o aclor «omico ARTHUR RODRIGUES -. O PI»'

d'A ULTIMA HORA.
O theatro achar sei decorado a capricho, tocando no Jardim, a disciplinadabanda de musica do corpo de Bombeiros.
Amanhi — R4CITA DO MAESTRO LUZ JUNIOR.
SABBADO io — A revista de CÂNDIDO DE CASTRO, LUIZ SILVA «

OCTAVIO RANGEL -

ISSO FOI TEMPO
(A -958)

Kffla*teamMll!MR-_at»_T|-|

THEATRO RECREIO
Companhia Alexandre Assevedo

HOJE-SíOlflu-flM, lí-HOJE
A'S 7 3i4 e 9 3[4

Primeira representação do celebre vaudevilleem_5 actos, de Artnont e Nances,traducçao livre de LUIZ A. PALMEIKIM i.

SMWMlaWWill-ni-MWaM
Pela i- ve. o papel de GILBERTA pela illustre artista 1

CREMILDA DE OLIVEIRA 1mmmmmmmwmmmmmmmmwÊ_mmmmmmwm
MOVEIS DA MAR0EXAR1A BRASILEIRA
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IA Tiçàozinho «£_*£*_!.)
para estréa da actriz JUDITH DK MELLO

Protagonista, CREMILDA DE OLIVEIRAUltimo exito de PAUL GAVAULT
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Um trabalho mimoso de arte dramática, um film que 6 uma verdadeira jóia, em 3 partes," da Universal 
~^*_' 

um
romance delicioso quo fechará admiravelmente o programma

_xr_io s© escirieçE-ria 1 _3_té que eíõfim ! ¦Será na próxima QUINTA-FEIRA, DIA 17 aue (laremosINínn nn mni<- i™nn-tò-i« »-„*.Iho em SERIES da grande fabrica UNIVERSAL. FILM MARAVILHOSO feio com ocoSSrsS _e GRACB CÜNARD _seduclora e graciosa; UQANnis mim nnrmnin n ni»mn(» „ Dmm.nv „,„_.,.u uullt'u." ut ljr»AL'=- t,ur,AKü, a
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Que será a Rainha da tek, durante TRES DIAS ¦'¦SOMENTE emobediência a nossa norma na formação dos programmas, quenao nos permite prolongal-os além. O maior e mais prodigioso
.!I^i-1C!fad0fPelaIexr'í!lsH,ei:'iraitíiVelaclriz' fl110 s^erá dominarIs plaléas, fazendo-as vibrar ao aceno da sua arte impc-ccavel esuggestiva, arrancando applausos e conquistando novos admira-dores e novos corações. Interpretará com emotividade o forteslances dramáticos o impressionante romance tragico-social
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PRANGIS FORD,
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correcto c elegante, e ROLLEAUX, o hércules querido.
DO O I LR O Oe • • • •

8 actos vigorosos e intensivos pela fabrica Gaesar-films auedescrevem commovedoramente paginas de amolde honra deperfidia. de crimes innominaveis, de vingança,' de ódio J* deH~ -.. „.,„.mem. --.- mm» - .... . m^Z¥&&&__f__^^•^m^^mg^_^L^S_%__m.^^ jozsbWâT'""1"
Annunciam-se suecessos e urandezas. mn* n" ri\*p\t ATniíTi rr

QUINTA-FEIRA - Dois poderosos dramas de aventuras em longas pá os S^ n-T ». itl^T 
* 8er ° IDEAL n0S CWEMAS..,

FUNESTA - A seguir - Um novo e sensacionartrabllh^d^i fOcÍsca BERTmf RAG0S ü0 •°Rl-N0--0- - SEMELHANÇA

^^mmmm
Veiam na penúltima pagina os annuncios dos theatros Carlos Gomes,
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Republica, S. José, S. Pedro e Palace-Theatre*
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