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EXPEDIENTE
A serviço destn folha viajam,

nrosentemontt), os nossos repre-
ientantcs Podro Bnptista da Silva,
Luiz de Mattos Neves o Lourei-ço
Plácido Oamnozana; O primeiro
encontra-se no Kstudo do Uio; o
secundo em Minas o tambem no
Estado <lo Rio. « ° t<?,cc'V.1. ,10S
Estados di> Norto da Itepubllcn.".>...-.. 

esses nossos auxiliares pe-
Olmos h boa vontade dos nossos
..micos e nsslKnnntes

 _m I,i'tri)]iolis, 6 vendedor
do "Correio da Manhã" o sr. Fran.
cisco Sniitoro.
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Aquelles que lamentam a attitude
assumida pelo Correio da Manhã em
relação an presidente da Republica c

que receiam qtte a 'falta do nosso
amparo jornalístico possa embaraçar
o governo, com prejuízo dos inter-
esses •nacionaes nesta phase critica,
devem pi>r o coração _ larga. Du*
rante perto de clczcscis anuos dc
lutas c dc campanhas, nunca nos
afastámos, um só dia, da norma que
hoje nos guia, ao dizermos ao paiz
que o sr. Wencesláo liraz sc está
divorciando do seu programma de
governo e que assim desmerece a
ronfiança com qttc o cercou a nação.
Jornal essencialmente brasileiro e in-
spirhtlo exclusivamente pelas pre-
necupações nacionaes, o Correio da
Manhã dirige a sua acção jornalisti-
ca tendo apenas em vista o interesse
do paiz. Não estamos ligados a
aggrcniiaç-e. políticas c não temos
associações com quaesquer dos clans
cm que sc divide a politicagem do
momento, Defendendo actos do go-
verno, ou ataeand.0 os processos da
administração, não agimos systcjmati-
cimente, porque para nós todos os
governos são julgados pelo padrão
imparcial daquelles que preferem a
acção independente _ orientação par-
tidaria. .Apoiámos liontcm o sr. Wcn-
cesláo, porque julgávamos que s. cx,
estivesse seriamente empenhado em
reparar os effcitos desastrosos do
quadriennio anterior. Atacamos hoje
a sua politica, porque vcinios outra
vez prestes a se empoleirarcm no
Catiete as mesmas aves agoirentas
que estão devorando como carniça as
carnes anemiadas deste povo infeliz.
iMas se amanhã o presidente da Re-
publica quizer mudar de rumo e
voltar á orientação que clle disse ser
sua em novembro dc 191,., o Correio
da Manhã não recusará a sua co-
operação jornalística sempre que os
interesses do Brasil estiveram em
jogo.

IE' cm nome desses interesses que
agora somos obrigados a dizer fran-
cimente ao sr. Wencesláo que elle
está, não somente compromettendo o
prestigio do seu governo, como fa-
zendo perigar a própria segurança
da pátria, o que é coisa infinitamen-
tc mais grave. Dizem os qttc criticam
a nossa altitude que o momento não
é para opposição, mas sim para qne
todos os esforços se congreguem em
(orno do governo. 'Essa opinião não
pódc ser acceita sem algumas restri-
cções. Nos momentos graves, nas
horas ile crise nacional, quando sc
acha em jogo lodo o futuro do paiz,
a opposição pódc scr um crime de
lesa-palria, mas é tombem por vezes
a única (orma de acção politica rapaz
de impedir uma catastrophe nacional.
Km um naufrágio merece a execução
summaria o louco, que procura per-
turbar o commandànte ou embara-
çar-llie a autoridade; mas ninguém
em laes emergências deixaria dc se*
mudar os esforços dc quem quizesse
chamar a attenção dns tripulantes da
nave meio submersa para a súbita
insania do piloto.

As liçiVs da historia repetidas vc-
zes nos mostram como foi exacta-
mente nas crises decisivas, em que as
nações estavam prestes a ruir sob o
peso da aggressão externa 011 pela
irrupção das forças da anarchia in-
terior, que os grandes patriotas sal-
varam a situação, arrancando o po-
der das mãos incapazes que o deli-
nliam. A França, em 1792, foi liber-
ta da invasão da Europa colligada,
porque Danlon, em 10 de agosto, não
perdeu tempo em pensar sc a opposi-
ção convertida na explosão rcvolu-
.tonaria poderia embaraçar o 'gover-
110 dos Dourbons. Oito décadas mais
larde, quando a debacle de Bedan
abriu aos prussianos a estrada de
Taris, os chefes da opposição france-
za não cogitaram cm votar moções
de solidariedade ao governo, tuas
íoram amotinar o povo para derru-
tar o Império que se mostrara in-
competente para dirigir a defesa na-
eional. Sem ir a esses exemplos cx-
tremos dos casos em que o dever
patriótico impõe a opposição nos mo-
mentos de crise, temos ainda na pro-
pria guerra actual lições muito pro-
vcj.osas sobre esse ponto. Em maio
do anno passado, no meio das d.fti-
culdadcs da guerra, a opposição cou-
servadora no parlamento britannico,
julgando que o gabinete dirigia mal
a politica militar do paiz, provocou
uma crise da qual resultou a forma-
Çío de um gabinete colligado. Ape-
zar dessa satisfação dada ás forças

Sacrée, não tem impedido manifesta-
ções .francas; de opposição, que já
detenminaram mesmo alterações mi-
nisteriaes. IA mesma coisa aconteceu
na Itália.

iNão 'ha, portanto, nem justificação
histórica, nem argumento racional,
em favor dessa attitude de apoio in-
condicional que, a pretexto da crise
que. o paiz atravessa, se quer exigir
para beneficio e tranquillidade do
sr. Wencesláo. Não é aos jornalistas
independentes, que se vcem 'forçados
a chamar a attenção do publico para
os erros e escândalos do seu gover-
no, que sc deve lembrar a situação
critica do Brasil. Quem precisa de
meditar, e de meditar imuito seria-
mente, sobre essa situação é o pre-
sidente da Republica, que não foi
obrigado por ninguém a entrar para
o Cattctc, e que deve agora saber
que não está ali apenas para gozar
os proventos do seu alto cargo e
para servir os amigos, mas .im para
resolver questões muito graves, cuja
existência s. ex. não ignorava ao
acecilar a investidura presidencial.

I.ongc dc vermos na crise gravissi-
ma, que este paiz atravessa, um mo-
tivo para o silencio e para a con-
descendência, achamos que ella nos
impõe o dever dc redobrar a vigitan-
cia c de sermos mais implacáveis na
critica dos negócios públicos. E, par-
(indo desse principio, não podemos
deixar de combati, a actual orienta-
ção do presidente da Republica. Es-
tamos assoberbados pela maior crise
financeira da nossa historia, e o sr.
Wencesláo manda generosamente
distribuir os dinheiros públicos em
gratificações clandestinas aos fran-
gainhos afortunados desto delidioso
gallinhciro republicano. Os nossos
credores externos, servindo de in-
strtimcnto ao imperialismo conquista-
dor do Verbo Mundo, procuram cx-
piorar a crise financeira do Brasil
para iniciar aqui a politica de pene-
tração econômica. Deante dessa
ameaça á nossa independência, o sr,
Wencesláo, longe de procurar con-
solidar os elementos da nossa defesa
nacional, desvia o Exercito da sua
nobre funeção, para o envolver na
politicagem estadual, com o intuito
de servir exactamente o político
apontado pela opinião publica, como
o alliado dos syndicatos estrangeiros
que nos querem desnacionalizar.

Emquanto seguir essa orientação,
o presidente da 'Republica pódc con-
tar com a opposição do Correio da
Ma"hã. No dia cm que s. ex. quizer
servir o paiz, encaminhando o seu
governo dc accordo com uma politi-
ca de economia sincera e ititelligente,
e, sobretudo, de vigorosa defesa dos
interesses nacionaes ameaçados pelo
estrangeiro, esta folha prestará ao
presidente da Republica o seu apoio,
com o mesmo desinteresse e fran1
queza com quo hoje o critica fl
combate.
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planam pontos de vista doutrinários,
no próprio interesse da insuspeição
do relator.

iO trabalho do Sr. Arnolpho Ase-
vedo, subscripto pela GafjtmisiBà de
Justiça da Câmara, passou em todos
os termos regimentaes da discussão e
eslá prestes a scr votado, o que quer
dizer que serão homologadas feios
deputados as gravíssimas imputaçõès
feitas á -familia dos Monturos, que
reteve 0 poder no Espirito Santo,
confiou-o defiois á guarda fiel do
Coronel Marcondes c agora acaba dc
rclomal-o...

E' ahi que começa a scr estranha
a altitude do Sr. Jeronymo Montei-
ro. Membro da Câmara e da familia
aceusado, até agora não pronunciou
uma palavra de defesa ou de simples
explicação. Tudo aquillo, votado,
approvado, liquidado, fica de pé...,
Para que perder tempo? O governo
espirito-santense vae cair-lhe entre
os dedos c clle o agarra, vorazmente,
embora dc cócoras...

Violências contra
as propriedades

OS LANÇADORES E 0 IU-
POSTO PREDIAL

Tópicos 6. Noticias
O TEMPO

A temperatura hontem variou de i8°,5
a 2i°.5.

DE CÓCORAS

TRENS DIÁRIOS"3* F. Ck-T-al. — (_._.,._. de S. Paulo)— SP i, Exp., parte da Central ás 5.00,C-cga ao Norte áa ai..5; RP 1, Rap.,
parte da Central âs 7.00, chega a Luz, ás18.16; NP 1, Noct., parte de Central ás
10.35. checa á Luz ás 6.4.1; LP 1, Noct.
Luxo, parto da Central ás -I.20, checa á
Iaiz ás 8.46.

(.Ramal dc Minai) — Si. Exp. parte<h Central ás 5.00, chega a Lafayetto ás
20.08; R 1, Rap., p,lrtc da Central ás
0.00, cheia a B. Horizonte ás a 1.17;
N 1, Noct., parte da Central ás 19.15,
chega a 11. Horizonte, ás 10.40.

I,r.opoi,i>i-A. — _Rant_! ds Campos, Ml-raeema e Vivtoria) — Itarea, ái 5.30;
Kxp. Parte dc Nictheroy ás 6,,10, chega
a Campos ás 13.30 e a Miraccma as 20.15.

Barca,, is 20.000; Noct. Parte de Ni-
etheroy ás 21.00, chega n Campos is 7.00
e a Victoria ás 18.15. Corro somente ás
aCRUntlíig e sextas-feiras.

(Ramal de friburgo, Canlagallo 1 Por-
Mia) — /Jarra, ás 6.10; Exp, Parto de
Nictheroy ás 7.*)o, de Canlagallo ás 13.54
e chega n Portella i* 17.20.

Trens de passeio para Friburgo — Aos
sahl/ados 011 quando fôr anminciado.

Barca, ás 14..10. Parte dc Nictheroy ás
15*3.. c cheiça a Pr {burgo ás 19.oo.

Trens de passeio de Friburgo — A's Sc*
BiHKlas.feir.is ou aliando fór nnnunciado.

Trens de Petropolis — Partida da Praia
Formosa, tios dina uteis :
6.011, 8.35, 1.1..15, 15.50, 16.20, 17.45, 20.10

Chegada a Petropolis :
7-53, 10.35, 15-35, 17-45. 18.12. iq.37, 22.13'Partida dc Petropolis, nos dins uteis :'•08, 

7.35, 8.35, 10.20, 12.35, 16.00, 19.20
Chegada á Praia Pormosa :

8.00, 9.20, 10.25, 12.05, 14.2o, 17.55, 21.10
Partida da Praia Formosa, aoa domin*

gos :
6.00, 7.30, 8.35, 10.30, 15.50, 17.45, JO.IO

Chegada a Petropolis :
7-53, 9.35, 10.35, 12.25, 17-45, 19.37, aa.12

Partida de Petropolis :
*>-o8. 7.35, io.2o. 14.50, 16.00, 19,20, 20.25

Chegada á Praia Pormosa :
8.00. 9.20, 12.05, 16.35, 17.25, 21.10, 22.20

ma-

HONTEM
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90 D|S A' VISTA
I2 4l|64 12 17.32
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O caso politica denominado do
Espirito Santo está morto e vac scr
cnlcrrado. Já honlem o teria sido,
se não sc verificasse, na Cantara, a
falia dc numero para a respectiva
votação.

Assim, ainda c tempo de estranhar
a incompreliensivcl attitude do Sr.
Jeronymo Monteiro cm Ioda a mar-
cha do processo regimental do seu
caso.

'Obrigado honlem a responder a
vários interpcllantes, entre os quaes.
o Sr. Barbosa Lima, tomou o grilo
dum Pa-tilo de Tarso em ple"a resttr-
reição, aceenluou o Sr. Arnolpho
Azcve-.lo, como relator da espécie na
commissão competente, que o seu-pa-
recer não providenciava sobre ue-
nhiim aspecto político da investidura
do governo actual espirito-santense.
Presente á commissão o pedido de
um determinado indivíduo para ,que
a União interviesse no Eslado, 

"no

scnlido de o reconhecer como revés-
tido dns allribuiçõcs rcgulures do
poder executivo local, fora a preleu-
ção do mesmo julgada insttbsislente,
em vista de não haver provado o qua-
lidade allegada.

lira sobre isso, restrielamenle, que
o Congresso linha que se pronunciar.

A legitimidade do governo conles-
lado do Sr. Bernardino Monteiro,
esta, na opinião do orador, já ex-
pressa ua seu parecer, decorria das
próprias leis internas e da Constitui-
ção do Espirito Santo, Boas ou más,
eram essas leis que regulavam a fór-
ma do reconhecimento do presidente.

Mas, ao passo que por esse modo
tornava victoriosa a causa politica
dos Monteiros. recusava o relator
qualquer solidariedade eom cs mem-
bros dessa conhecida olygarchia e,
para que se não eivasse dc tão negra
suspeita um trabalho puro e simples
de jurista, passou a contar, no pro-
prio parecer, numa explanação re-
Irospecliva original para cs hábitos e
as praxes do Parlamento, a serie de
desmandos de que era réo o partido
a quem o seu arrasoado entregou o
poder. Poderia o Sr. Arnolpho dei-
xar de parte esse detalhe aceessorio
da questão, que a não affeetava fun-
damentalnlcntc; mas tão grande de-
viu ler sido a sua repugnância cm
sentir que estava contribuindo força-

PSAÇAS
Sobre Xoncfres, ,* ¦_• y _," Paris ," Hamburgo. ...." Itália" Portugal (escudos) ," Buenos Aires (pesoouro)" Nova York. . . ." Hespanha. ....

Extremas :
Caíxa matriz. . , ? , ,Bancário

Café — 9$4oo por arroba, ..... .......
Libras — Sem negócios conhecidos,Irftras do Thcsouro — Aos rebates do 8•e 8 i|a por cento.

$742
$63**

2Í906

3$823
4$077
$821

125I8 e 1221)32
I2s|8 e 1221.32
pelo typo 7.

HOJE
Está de serviço na Reparliç.ío Central dePolicia- o i" delegado auxiliar.

A camo
Tara a carne 'bovina, iposta hoje cmconsumo nesta capital foram affixados pelosmarchantes no entreposto de S. Diogo, os

preços, de $5oo .1 $630, devendo ser co-
brado ao publico o máximo de $8,.n.Cornciro, j$6oo n .$800; porco, j$ioo a
iÇroo e vitella. $600 a $800.

A excellente circular que o ministro
interino das Re!np;ü<?s Exteriores, o sr.
Souza Dantas, acaba de dirigir aos
cônsules veiu pôr cm destaque a im-
portancia do papel que os agentes con-
sulares devem representar como defen-
sores dos nossos interesses econômicos
no estrangeiro. Mas, além de abrir uma
nova linha de acção para os cônsules,
a circular suggere uma economia que
se impõe aos iioderes públicos.

Dadas as novas funeções de que fi-
cam agora investidos os cônsules, os
addidos comnierciacs, que aliás nunca
prestaram serviço algum, devem scr
suppriinidos quanto antes, como inútil
fonte dc despesa, Esperamos que a
commissão de Finanças não sc esqueça
desse córte. Sc cila hesitar em propor
essa economia, o publico terá direito
de duvidar da sinccriilndc dos prega-
dores da reducção de despesas.

Não li'a dinheiro gasto tão inutilmente
como o que vac para o pagamento
desses dispensáveis addidos commer-
ciacs. A circular do illustre ministro
interino das Relações Exteriores tor-
noti-os um appendicc atrophiaplo da nos-
sa organização diplomática. Que a faca
implacável da comniissão de Finanças
elimine immcdiatamcnte essa cxcresccn-
cia.'

O presidente da Republica adiou paraa próxima quinta-feira, ás _ lioras da
tarde, a reunião do Ministério que ha-
via s;do convffca.n para hoje, afim dc
tratai* 'da nossa situação econômica e
financeira c estudai* as reclamações
que lem sido endereçadas ao governo,sobre a proposta orçamentaria para a
receita no exercicio vindouro.

Sobre o objecto de um tópico de
nossa edição de^ liontcm, relativamente
a estar funecionando o juiz JHrclles
Reis, ministro do Superior Tribunal de
Justiça, dc S. Paulo, como advogado do
Estado numa questão de limites entre
o mesmo Estada" e o de Minas, somos
informados, por telegramma official do
governo paulista, que o juiz Meirelles
Reis está em commissão junto á Sc-
cretaria da Agricultura, auxiliando o
estudo de limites dc S. Paulo c Minas,

da opposição naquella oceasião. o go- ] gCntc no governo que logo lhe declinouverno inglez não st* libertou ainda ! os erros c os crimes

e apenas percebendo seus vencimentos
(lamente para a consolidação de lal **e ministro do Superior Tribunal di

«os incommotlos da crítica parlamen-
tar e jornalística. Tanta na impren-
sa ingleza, como nas -duas casas do
parlamento, o actual gabinete conti-
•>'-ua a soffrer os ataques dos que,
Tor um motivo ou por outro, discor-

'mmy.a da sua oijjcnlação politica c dos
seus metliodos administrativos. Na
própria França, onde a gravidade da
situação militar impíje a todos os
partidos a máxima discreção, a Union

w -mesmo papel
em que implicitamente lhe reconhecia
o direito ás posições conquistadas. A
situação era, como disse o Sr. Bar-
bosa Lima, de legalidade immoral ou
de immoralidade legal.

A (7,i se poderia articular conlra um
partido politieo libello mais terrível;
nem nunca os abusos dos partidos
chegaram no Brasil oo ponto dc Pre-
cisarem figurar, á guisa dc parle clu-
cidativa, nos pareceres em que sc cx-

Justiça. O officio, com que foram re-
quisitados os serviços daquelle juiz r.a
Secretaria da Agricultura, deixou bem
explicito que a commissão não llie tra-
ria nenhuma vantagem pecuniária, mas
só aggravação dc trabalhos.

»aa)!-__t«IE_fc'«9»_fR»"

Se o tir. Azevedo Sodré, prefeito
municipal, tivesse conhecimento mi-
nucioso do que se está passando em
relação ao lançamento do imposto
predial, de certo teria já providen-
ciado no sentido de pôr cobro á ver-
dadeira extorsão de que os proprie-
tarios de predios estão sendo vi-
ctimas.

Na terça-feira, 8 do corrente, a
Prefeitura fez publicar na sua folha
official nada menos de 266 nomes de
proprietários que reclamaram cintta
as alterações feitas pelos lançadores
nos respectivos impostos prediaes. E
como todas as terças-feiras são pu-
blicadas listas idênticas, conclue-sc
que attingc a milhares o numero dos
que reclamam. Este facto é suffi-
cientemente suggestívo. E' absoluta-
mente impossível rtte o prefeito nmi-
nicipal deixe de attentar nelle e de
reconhecer que tão grande numero
de reclamantes deve representar
uma rcacção justa contra inqualifi-
caveis abusos praticados.

E' certo que um lançador da Pre-
feitura, o sr. Pedro Gonçalves da
Rocha, -que reside em Petropolis, lcn-
do um tópico publicado no Correio
da Manila, de sabbado 12 do corren-
te, veiu explicar-nos que tão grande
numero de reclamações se deve ao
facto de realmente .muitos alugueis
de casas terem sido desvalorizado*,
e aos lançadores não terem sido
dadas provas positivas de taes redu-
cções. De resto, acerescentou o sr.
Rocha, aos senhorios compete recor-
rcr para a Prefeitura, reclamando
contra o lançamento, quando este
tenha sido indevidamente feito."

Podemos objectar e vamos de
facto obj-dar, na defesa de interes-
ses legítimos, contra o .ue se está
fazendo: Ha lançadores que nem
pniesmo se incommodam a bater ás
portas das casas, para obterem dos
moradores as informações que ellcs
lhes poderiam fornecer. Assim, os
novos lançamentos são feitos a olho.
O lançador olha para o predio, chei-
ra-o de longe, torce o nariz ou di-
lata-o, consoante a disposição de
animo em que está, e faz o lança-
mento conformo entende. Mesmo
que os proprietários tenham commu-
nicado á Prefeitura que reduziram
os preços dos alugueis, os lançadores
vão conservando as antigas taxas,
mais caras.

Este procedimento dos funeciona-
rios municipaes tem um fim: a ex-
torsão de dinheiro ao proprietário,
que de qualquer fórnu cairá na Pre-
feitura com os cobres tão cobiçados,
isto se elle não tiver a felicidade de
commover o seu perseguidor, levan-
do-o por boas imaneiras a desistir de
o aggravar injustamente.

O senhorio que reclame para a
Prefeitura, dizem os lançadores. Sim,
ha esse recurso.. 'Mas essa reclama-
ção custa logo no seu inicio novecen-
íos^ réis de sellos no requerimento ou
petição. Mas o sub-director das Ren-
das Municipaes, que não perde dc
vista o seu objectivo de fazer di-
tílteiro seja como fôr, exige a apre-
sentação de documentos, taes como
cartas de fianças, recibos, canhotos
dc recibos, etc, e cada um desses
documentos representa logo o dis-
pendio de -mil réis. E, depois disso,
o despacho obtido em geral é nega-
tivo, e lá sc foram mais aquelles
cobres, além do tempo perdido!'Se o. lançadores, procurando os
moradores dos prédios, a estes pc-
dem informações e a apresentação
dos recibos dos alugueis, muito cor-
rcntcmcntc despresam áquellas e não
raro attribuem aos recibos a falta de
legitimidade que os acredite. Sc os
redihos não são apresentados pelos
inquilinos, então, pensam elles, -não
ha que duvidar: a declaração de re-
ducção da renda deve ser falsa, e,
portanto, conserve-se a taxa antiga!

iNão sc pensa que muitíssimas ve-
zes os inquilinos não apresentam os
recibos dos alugueis porque estão
atrazados nos seus pagamentos, ou
porque não guardam taes documen-
tos, Finalmente, qualquer que seja o
pretexto a que os lançadores se agar-
rem. o fim é sempre o mesmo: cx-
torquir aos proprietários, o mais
possivel, sob a fôrma de imposto
predial.

As casas dc commodos gozaram
sempre o desconto dc 20 % no total
do imposto predial, não só como
compensação das exigências que a
Prefeitura c a Paude Publica fazem
aos exploradores dessas casas, mas
ainda porque os commodos facilmen-
tc ficam desoectipados, pela mudança
dos moradores ott pnr determinação
da Hygiene. Quando o sr. Pereira
Passos foi prefeito municipal, obri-
gou os senhorios a pagarem o im-
posto., ainda mesmo que se tratasse de
predio" incendiado! O absurdo caiu
pouco depois, e as casas de commo-
dos passaram novamente ,1 gozar do
desconto de 20 %, mas, agora, o sub-
director das rendas do municipiò
obriga outra vez ao pagamento total
do imposto!...

O próprio dr. Azevedo Sodré, se-
gundo informação que temos, antes
4e scr prefeito, viu uma sua proprie-
dade subitamente aggravada, porque
o lançador, tendo sabido que a casa
sofírera quaesquer melhoramento;,
nem mesmo se deu ao incommodo de
ir vêr quacs as obras realizadas no pre-dio. Mas o dr. Azevedo Sodré pôde
fazer valer o seu direito; o mesmo
lançador que exorbitara foi ver a
casa e depois propoz... a reducçã.i
da taxa, porque os melhoramentos
feitos no predio tinliaiiií, diz elle, di-
mihttido a capacidade de moradia...

Citamos este facto. que nos foi
narrai!;) pelo mesmo lançador quençlle figurou, porque nos serve ma-
gnificamente para justificar o appel-
lo que de novo dirigimos a s. ex.,
para que faça pôr cobro á violenta
extorsão dc que estão sendo victimas
os proprietários do_ districto Federal.

A renda proveniente dn imposto
predial ha dc declinar sensivelmente
no anno corrente o no futuro, por-
que os alugueis de todas as casas
foram reduzidos, como resultado da
crise. Os senhorios que têm bons in-
quilinos preferem diminuir os alu-
gueis a correr as aventuras de terem
as casas desliabitadas; e aquelles quevêem os seus prciiios sem moradores
durante seis, oito c dez mezes, são
pela força das circumstáncias obri-
gados a diminuir o valor dos alu-
gueis.^ Como, porém, o imposto da
Prefeitura tem por base o valor lo-
cativo ilas propriedades, é evidente

T.l-p_0n«: R-._c._o, Norte, 3r _ Ad_lni_tr_çSo, Norte, 3)91.

impostos sobre valores falsos dos
alugueis.

O sr. Azevedo Sodr. é um homem
de ibe*ni e nâo pôde pactuar coin as
arbitrariedades do sub-director das
rendas, nem com as dos lançadores
do imposto predial.

ORAVATAS — LiadU-timai _ Só naCaia MancheMer—Riu Gonçalvw DUs 5. w * tm » —
Nos arraiaes do Partido Autonomista

do Districto, revenant do defunto P.
E. C. de negra memória, começa a luta
de retaliações e dissídios, poucos dias
depois do seu advento. Uma grande
bandeira de princípios se desfraldara
na solennidade da inauguração; a au-
tonomia do Districto, o culto da ver-
dade eleitoral e quejando3, serviram ã
candura, publica um programma de
idéas superiores, que nterneceram. oa
mais precavidos. O conhecido sr. Iri-
neu Machado sublimara-se de devota-
mento. Não tinha candidatos para as
vagas da representação local no Se-
nado o na Câmara, nem queria que as
suas sympathias pessoaes vencessem os
interesses do partido, que eram os in-
teresses da Republica, Rimo-nos, en-
tão, e a gargalhada com que açoitamos
os tartufos, fora uma prophecia. O
fulano a quem o partido commcttcra a
escolha dos candidatos, já despencou
da estância alcandorada dos princípios,
para o campo raso onde os politiquei-
ros se deglaldiam, com unhas e dentes,
pelo pedaço dc burro podre. Irineu
na dianteira. Afinal o fulano presi-
dente escolhe candidatos, que não se-
rão os do Irineu, contra quem o sr.
Flavio Silveira anda a reunir as hos-
tes. Sacco de gatos, ou cova dc Caco,
essa choldra. Nem da sepultura onde
o P. R. C. deita o pús do seu figado,
poderia sair outra coisa.

O feijão preto

Poi nomeado o capitão de corveta
Agenor Monteiro de Souza para exlercer
o cargo de chefe da 3* aecç-o da Dl-
rectoria de Hvdrographia da Super-
intcnddncía de Navegação.

Em que fica afinal esse negocio do
Sr, Laurentino Pinto, pelo qual tanto
se tem empenhado a visceral honesti-
dade do Sr. Wencesláo Braz O publi-
co já conhece, e de sobra, as complica-
ções do famoso inquérito relativo ás
falcatruas do Sr. I,aurcntino.

Quando o Sr. Wencesláo soube das
conclusões desse inquérito, devidamente
expostas pelo 1° delegado auxiliar, fi-
cou apenas irritado com a coisa. O Sr.
Wencesláo não comprchendia nesse
momento como um "homem desses"
podia ser funecionario publico. O pre-
sidente tinha razão. O Sr. Laurentino
era homem para scr demittido, logo c
logo.

Mas o certo é que as influencias po-
liticas começaram a minar de tal modo
a opinião do Sr. Wencesláo, que elle
achou de melhor alvitre admittir que
não ha nada neste mundo mais commodo
ao presidente da Republica do que ir
consentindo que os inspectores falca-
truciros dos serviços publicos vão fi-
candç por ahi, na interinidade. Mais
tarde*, um governo menos visceralmente
honesto os mandará para o olho da rua,
ou os readmittirá no serviço, de que fo-
ram afastados para que se apurassem os
seus crimes.

E' assim o Sr. Wencesláo. Honesto
ate ali. Desde, porém, que a deshones-
tidade do seu governo não recaia pro*
priamente sobre acto pessoalmente seu,
tudo está. muito direito. Desse modo
é que elle tem percorrido o seu liso ca-
minho político.

Quem demitte o Sr. Laurentino é o
ministro da Justiça. Quem o nomeia é
tambem esse mesmo ministro. Que tem
a ver com isso o Sr. Wencesláo? Ama-
nbã o Sr. Carlos Maximiliano pódc en-
tender que o Sr. Laurentino deve con-
tinuar na Guarda Civil. Nesse caso, é
tambem o ministro da Justiça que arca-
rá com as censuras que esse acto lc-
vante. E o Sr. Wencesláo lavará as
suas mãos puríssimas..,

E' assim que o presidente
hende a sua gnnde
sponsabilidade.

compre-
gravíssima rc-

renda íoi de

A Recebedoria do Districto Federalarrecadou do dia 1 do corrente até hon-tem a quantia dc i.SOi :S7i$2.j.Em p-gual periodo do anno passado a'"' '*- 1.265 7*S$oS.|.
r-__j_-qSpk_Q> WftamIJ-NGAT.AS — Elegantes e rejistentes Casa Manchesttr — Gonçalves Dias 5.
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O sr. Pandiá Calogcras comnuinicou
ao ministro do Exterior ter autorizado
o despacho livre dc direitos, na Alfan-dega desta capital, da bagagem do grupode financeiros americanos esperados
nesta capital.

ROUPAS branca. —Sortimento sem e_iial— Casa Manchester — Goipçaivcs Dias 5.

O sr. Pandiá Calogcras agradeceuao.dr, Souza Dantas, ministro'do Ex-, _,terior a communicação que llie fez dc l l: 9',ant0 menor este for, menores
que os carregamentos de fumo, destina- I f,:r:10 as rendas recollii.bs pelo mu-dos á Hollanda, excepto os procedentes j "icipio. -Mas esse facto não pôde jus-das colônias desse paiz, devem scr dora ti ficar o abuso dos lançadores exi-avante consignados ao "OvMssq Trust".'gindo quç ps proprietários paguem

A nossa administração, em geral tão
pouco cscrupulosa na guarda dos di-
nbeiros publicos, d, comtudo, de um ri-
gor, que faz lembrar a pragmática da
corte dos Pliilippes, sempre que sc trata
de alguma questiuncula regulamentar.
Temos agora um bom exemplo desse
formalismo burocrático, que nos c dado
pelo Ministério da Marinha.

Ha c-;rca de quinze dias o official de
quarto a bordo de um dos vasos de
guerra estacionados no nosso porto, ao
receber a carne verde — que segundo
a praxe é examinada cm terra por um
medico e por um commissario, sendo
depois Je acceita distribuída pela cs-
quadra — verificou que, apezar do exa-
me a ter dado como boa, a carne eslava
simplesmente podre. Sem perda de tem-
po, o official fez chamar o immediato
do navio que depois de haver consultado
o medico de bordo, resolveu mandar
inutilizar a carne deteriorada e sub-
stituü-a por xarque do porão, que foi
distribuído nas rações á marinhagem e
consumido tambem pelos officiaes. De
tudo isso foi lavrado o competente
termo.

Tudo parecia acabado, quando a ad-
ministr.-.ção naval entrou em scena...
mand.indo responsabilizar o immcdia-
to pela importância da carne. podre
destruída. O commandànte do navio.
surpreliendido pela estranha decisão,
dccIarou*SC responsarei pelo acto. Para
apurar as responsabilidades, o minis-
tro da Marinha mandou afinal abrir
um inq.ierito.

Como é cômica essa perda de tempo
e como í prejudicial aos interesses pu-
blicos esse desperdício de energia em
torno de um caso, em que o unico gesto
razoável da administração naval de-

veria ter sido punir inimediatamente
os funecionarios que examinaram a
carne em terra, e louvar os officiaes
que evitaram em tempo as consequen-
cias desse relaxamento !

Assumiu hontem o cargo de chefe do
Departamento Central do Exercito o
tenente-coronel João dos Campos Oura-
do, chefç da ** lecção..

(Está pendente da decisão do Su-
premo Tribunal de Justiça Federal
uma causa interessantíssima, a que
deu origem um acto arbitrário do
governo do Rio Grande do Sul.

Essa causa tem dois aspectos di-
versos: um puramente econômico e
commercial, outro juridico e consti-
tucional; ambos da mais alta relê
vancia.

E' a questão do feijão preto,
Km março de io*5, uma das mais

conceituadas firmas da praça dc Porto
Alegre pretendeu embarcar naquelle
ponto mil saccos de feijão preto, des-'mados á praça da capital da Repu-
blica, e não o pôde fazer, porque a
Mesa de Rendas 'Estadual declarou
terminantemente que não processavao despacho imprescindível, pois, con-
forme o edital já affixado e divul-
gado, .desde o dia ri de agosto de
1914 estava suspensa a exportação

de arroz, 'feijão c batatas para fora
do Estado".

Por essa razão capital, exprimindo
necessariamente uma ordem do go-verno do Rio Grande do Sul, aquella
repartição fiscal supprimiu a expe-
(lição dc despachos sobre os cereacs
alludidos, acerescentando que os in-
fractores dessa ordem ficariam su-
jeitos 'ás penas do regulamento, além
da apprehcnsão das mercadorias quetentassem exportar.

iNão ha absurdo maior; não pôdehaver mais acabada violência, nem
manifestação mais perfeita de des-
potismo.

A medida adoptada surprohendcu
o commercio, om plena saíra de ce-reaes, e o que suecedeu foi simples-
mente isto:

O commercio, que é o intermedia-
no entre o produetor e o consumi-
dor, não podendo exportar os gonc-ros indicados, do Rio Crande do Sul
para os mercados que por seu inter-
médio ali se abasteciam, e não po-dendo satisfazer os compromissos
anteriormente assumidos em virtude
dos pedidos quo recebera normal-
mente, não recebeu nem pediu ás rc-
giões produetoras os generos queabundavam nos respectivos cclleiros.*A seu turno os lavradores, não
tendo quem lhes vendesse as merca-
dorias nos mercad.os consumidores,
não as rotnetteram para o commercio
intermediário de exportação.

Conclusões lógicas: os'cereacs es-cassearam nas praças commerciaes
do littoral e consequentemente a altado preço se manifestou sem tardan-
ça; o commercio expijtador teve
um prejuízo incalculável, não só pornão poder satisfazer os compromis-
sos anteriores, conto por não ter
como vender os stoxks, accuinulados
nos seus armazefj, á espera de cm-
barque; os produetores viram perdi-dos o esforço, a producção e o capi-
tal_ representados nos cereaes immo-
bilizaclos; o commercio rio-granden-
se obrigado* recuar e a abandonar
as graças consumidoras que até então
abastecia, foi vencido pela concor-
rencia de outros centros produetores,os quaes haviam acudido com as
suas mercadorias congêneres, porqueo consumo, de exigências indiscuti-
veis e inadiáveis, não podia ficar á
espera que o governo do Rio Grande
do Sul se dignasse desembaraçar ocommercio daquelle Estado das me-
didas prohibitivas da exportação decereaes.

A. conseqüência lógica desse absur-
do econômico e dessa patada no sen-
so commum, não sc fez esperar: as
reclamações do commercio prejudi-cado, da lavoura lastimavelmente fe-
rida nos seus interesses vitaes, asse-
diavam o governo.

A Praça do iCommercio dc Porto
Alegre, em officios dc uma elevada
cortezia, com razões de uma lucidez
diaphana, com argumentação irrefu-
tavel, baseada na mais flagrante ver-
dade dos factos, interpretando não
só o pensamento do cormmercio local
e dos agricultores prejudicados, mas
attendendo aos conselhos c ás exi-
gencias dos seus committentes do
Rio de Janeiro, dirigiu-se ao governo
do Estado, ponderando-llte respeito-
samente as inconveniências da medi-
da em má hora adoptada.

A imprensa, estudando e commen-
tando os factos, elucidou largamente
a questão e levou ao conhecimento
do governo e do povo tudo quantosc ia desenrolando cm torno daquelle
disparate administrativo, quo estava
matando a lavoura de cereacs no Es-
tado. pela brusca retirada do seu
comniercio cerealifero, dos mercados
consumidores: nada moveu a teimo-
sia, a pertinácia tacanha, a dictadura
ferrenha da administração rio-gran-
dense.

Abandonados assim, de súbito, os
mercados consumidores, pelo com-
mercio rio-grandense, os outros Es-
tados produetores invadiram- u'os com
as suas mercadorias, acharam collo-
cação immediata e altamente lucra-
tiva, etn virtude da alta dos preços a
que haviam attingido os cereaes pelaescassez, oriunda das medidas vexa-
torias que o governo do Rio Grande
do Sul impuzera á sua própria pro-ducção.

Afinal, depois de verificados todos
esses prejuízos irremediáveis, o go-verno do Rio Grande do 'Sul, talvez
inspirado pelo espirito de Augusto
Comte ou de mme. Clotilde de Vaux,
substituiu a prohibição absoluta
peja... liberdade de exportação de
feijão preto até o limite dc 3.000saccos de 60 kilos cada um, por se-
mana.

Appareceu eiilão um edital da
Mesa de Rendas de Porto Alegre,
datado dc 5 de março de 1915, no
qual se estabelecia, textualmente, a
seguinte medida:"Avisa-so aos interessados que é"livre a exportação de feijão pretoatlé o limite de 3.000 saccos de 60

kilos, por semana."
'A omenda não 'é peor que o soneto

porque é equivalente.
Em primeiro logar, chegou tarde:

j'á o mercado do IRio de Janeiro es-
tava^ sttpprido em quantidade c cm
qualidade, de modo que o commer-
cio do Rio Grande do iSttl continuou
a ser prejudicado: a sua mercadoria

depois a limitação da quantidade ex-
portavel não animou os agricultores
a nova3 plantações do cereal, receo-
sos de_ que a medida adoptada pelasapiência econômica do governo rio-
grandense fosse prolongada, embora
modificada para tardiamente ameni-
zar os desastrosos effeitos já verifi-
cados.

Ora, permittindo a producção des-
se cereal no Rio Grande do Sul,
como demonstrou a Praça do Oom-
mercio de Porto 'Alegre, em officio
dirigido ao presidente do Estado em
18 de janeiro de igi_, uma expor-
tação de 400.000 a 500.000 saccos de
60 kilos, não haverá grande erro em
affirmar que ficou perdida, inteira-
mente perdida, uma colheita dc 20
milhões de kilos, pelo menos, ou sc-
jaim, moeda corrente ao preço do
mercado do Rio, *5$ooo por sacco,
approximadamente 5.000 contos de
réis!

ifoi esse o resultado da sabia, e
inteligentíssima, e fecunda, c hábil,
e notável previdência econômica e fi-
nanceira adoptada pelo intelligente
governo do Rio Grande do Sul, diri-
gido_ pelo luminoso espirito do gran-dessissimo estadista dr. Borges de
Medeiros.

Prejuízo mínimo do primeiro anno.
porque _ 4o segundo talvez possamosexprimir imelhormento a verdade
af firmando que é incalculável.

listo apenas sob os pontos de vista
econômico e commercial; quanto ao
aspecto juridico dá questão, estu-
dal-o-emos opportunamente.

______!__ da ROCHA.
PUNHOS e .olúrinlios — Especialidade— Casa Manchester — Gonçalves Dios 5.

Sabemos que o presidente da Repu-
blica ordenou ao sr. Arrojado Lisboa,
que não comprasse mais, para a Cen-
trai, na casa Fonseca, Machado & C,
de que são commaiiditarios o sogro c
os cunhados do mesmo dr. Arrojado.
Tambem corria hontem que o presi-
dente da Republica mandou que o di-
rector da Central suspendesse a en-
commenda de umas locomotivas, com
que transformara cm defesa e elogios
os ataques que ha tempos lhe vinha
fazendo o pasquim do João Gazúa.
Corria, finalmente, em rodas políticas
c commerciaes, que o sr. Arrojado Lis-
boa, por causa dessas duas ordens re-
cebidas da presidência, resolveu deixar
a direcção da Central, o que fará por
toda esta semana.

Banco Nacional Ultramarino
SÉ.DE EM LISBOA-FUNDADO EM 1864
Rio de Jnnelro—S. Paulo—Santos

Oa.ltnl 12.000 contos fortes
SAQUES A* VISTA E A PRAZO

•obre todos os paizes e todai 19 opera-
ções bancarias nos teus variado» ramos
nas melhores condições do meresdo.
R. da Quitanda esquina AM/tndcjin

Aecncln, Praça 11 do Junho.
; ; ¦¦¦—_. 4» di ¦» tUi-i-O ministro da Fazenda autorizou odirector da Casa da Moeda a prorogar

por um anno os contratos celebrados
com os artistas Augusto Jorge Girardet
e Otto Renir, este gravador em metal
talho doce, e aquelle professor de gra-vura de moedas e medalhas, do mesmoestabelecimento. ¦»_»»¦_

O sr. Zeballos e o
sr. Souza Dantas

Importantes declara-
çoes do ministro do

Exterior
Hontem sob a epigraphe "O sr. _k*

ballos é sempre o mesmo homfcm..«,'
publicámos o scguintle telegranima:
• UiPi"- '3-r- *A* A.) - El Diariè,jornal desta cidade, publica unia entrevi*!»do seu correspondente em llucnos Aires com.sr. tstanislau Zeballos, na quol o antigomnstro das. Relações lli-í-eriores da Kopu.Mica Argentina aííirma .[ 11 _ .-, proroigandi110 lirasil contra a sua _ctuaç5o na iiolitie»internacional sul-americana está sendo in-siiirad.i directamente pelo actual ministrodas Kelaçoes Exteriores, dr. Souza Oantas.Ijia textualmente, nessa entrevisto-eballoa: "O sr. dr. _

BRANDÃO ALFAIATK
Av. Kio Branco, 101.

¦ti m n-ii
•O ministro do Interior concedeu

cinco mezes de licença em proroeação.ao escrivão do 29o districto federal,
Alberto Hungria.

A administração do Correio da Ma-
nhã, assim como todos os nus agentes
e viajantes, acceita assignaturas paraa revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas puHicações catho-
licas editadas em Portugal. Anno 6$ooo.

O ministro da Fazenda devolveu aoseu collega da Agricultura o processorelativo á indemnização da importância
de 41 :-(_$7io. ao cofre da Villa Pro-lclaria Marechal Rodrigues, que foi
paga ao pessoal ali empregado em 1914,
cm serviço estranho á installação de
esgotos, visto como, tratando-se de des-
pesa que deve correr por conta do cre-
dito aberto pelo decreto n. 11.545, per-tencente a exercicio ja encerrado, é ne-
cessario que a divida seja processadade accordo com o decreto n. 10.145.

ar.
, , ,-¦¦ -r* Souza Dantas foi em-pregado subalterno dò legnçilo brasileira emuuepos Aires e, nessa occasiüo, sendo euministro do Exterior, não o quiz receber,ficando por isso muito rescntldo até boleconimigo,**

Um dos nossos redaetores fai pro-curar o sr. Souza Dantas para saber a'«erilade. O ministro interino do Extc-
rior começou por sc negar reniiinante*
ni-nte a qualquer cntitevísta. Insistimos,
porám, dizendo a s. ex. qu'e o paliz tinha
o direito de saber a verdade á visto da
asserção ilo sr. Zeballos e qu'c o silen*
cio do ministro poderia ser iii'.it5rpi_IJa*
do como confissão...

—... j.i que t- assim, interrompe.!
s. 'ex., disponha de mim.

E' cxãcto, perguntámos, o queoffirnia o sr. -eballos?
Absolutamente inexacto; ehígttel

pela primeira vez na minha vida a Hue.
nos Aires a 20 de ácteinbro de 1008 é
o sr. Zeballos havia deixado o Minis-
terio a .o de junho desse anno. J.i v.
que llie não podia ter pedido audiência
alguma.

Mas parece que o sr. Zeballos dc.
xa eiUeniier i_u_ v. ex. n.l'o manteve
relações com elle, c que havia entre os
dois inimizade pcs-Oal; que havia, em-
fim, um "caso pessoal"...

Não sc me pode fazer maior uffen-
sa, «odmititindo tal nipposiçSo. Dc facto
não tive ucm tenho relações com o ex-
ministro das Relações Exterioras do
paiz irmão. Não o fiz, porém, por mo-
tivo algum pessoal mas por um senti-
mento, que entendi justo, do dever e de
patriotismo, que foi approv«,d_ sempre
pelo riieu governo c por todos qj
argentinos que felizmente fazem jus-
tiça ao trabalho sincero, que desenvolvi
durante oito annos de permanência 0111
Buenos Aires, cm prol da mais estreita
união entre o Brasi! e a Argentina. O
sr. Zeballos, dizendo o que conta o te*
Icgrainma, injuria-irie sem razão. E' tS-
diculo pensar que eu renha podido ter
qualquer intervenção na attitude do
senador Victorino Monteiro ou na dos
jornalos que se tem referido itltimanien-
t'e a. ex-ministro da Argentina, paia
onde tive mil provas de amizade, á_
qiraos aeroi eternamente grato, c que dl-
zcm bem alto que tia nossa antiga »1-
liakla se faz justiça aos Meus verdade!-
ros sentimentos.

Finalmente, perguntámos, não h*
então, sr, ministro, nenhum "caso pcis*
soai"?

Nenhum I E, para que nio fiqtís
dc pc nenhuma possibnlid_dc de crençn
dc um "caso pessoal", d.vo dizer-lht
que tambem não tiveram relaçõc. com o
sr. Zlcballos, quando estiveram em Buc-
nos Aires, apezar de não terem "casos
pcísoafca", como o senhor diz, honníns
como Campos Salles, Joaquim Murtinho,
Lauro Miiller, Domioio da G-nra, Costa
Motta, Tasso Fragoso e muitos outros.

««íj-»~«e>-»._pa_-
NAO comprem perfumes apites de visitar oPerfumaria Nunes — I.. S. Francisco -5.

Pingos & Respingos
l\ila-se «obre o leilão de objectos de arte

do sr. J. C. Rodrigues, do qual foi o
sr. Lafont o maior licitante,

— IS dizer que esse liomem tem negócios
com u governo ! Historias 1 clle veiu ao
llrasil, apenas por amor i arte.,.

- *Consultam-nos sobre o motivo dc ser boje
o ponto facultativo cm diversas repartições
municipaes e federaes.

O motivo é obvio ; N. S. da Gloria é
a nossa padroeira, financeiramente falando.

A .quem recorrer senão n alia.
que o paiz nlio vá i gloria t

para

*

não encontrou collocação, ou, quan-do a encontrasse para pequenas p_r-
ções, foi a preço tal que mal daria
para o frete e despesas.

Em segundo logar, a quantidade
máxima de tres mil saccos, por se-
mana, a qttc o edital limitou a ex-
portado, nem descongcstionoti os
depósitos do commercio intermedia-
rio, nem os armazéns- de deposito
dos lavradores, nem poderia supprir
as necessidades dos mercados de
consumo, de modo que o prejuízo
manteve-se para todos.

Etn terceiro logar, a demora da
exportação, oriunda -da primeira pro-videncía probibitiva c da segunda li-
mitativa, determinou a perda do pro-dueto, que, sendo dc fácil deteriora-
ção pela influencia immediata do
gorgulho, ficou sam valor.

Etn quarto logar, a prohibição 9

* *
Acaba de fundar-se uma Associação de

Artistas que vae pirar sob o tituJo social
de "Humoristas Braiileiros'1.

Corr.o a classe é, felizmente, muito uni-
da, ao contrario daquella outra, daqui en,
viamos os nossos votos dc prosperidade ao
novo nuc!co.

E que se prepare o publico, porque os
humoristas nüo são para graças I

E' então verdade que as classes ar-
nmlas se vão levantar contra os impostoi ?

Não duvido. Mesmo -porque se ella»
cão o fizerem não serão as desarmadas que
ic mexerão.

*
Quem chefia o movimento contra os

impostos sobre os vencimentos é o general
Berouro.

F/ pelo menos o z;tm-z:im que corre.,,
** *As senhoras tambem entraram a dar

desfalques nas repartições publicas ?
Mão - por mal, acredit_ ; ellas sup-

Ipõcm quefquillo é o bolso do papae ou
do marido.

Temos então o partido autonomista ?E' verdade ; depois da morte do Pi-
nheiro 03 autômatos do P. K, C. resol.
veram-sc a fica: autônomos.

Bem razão teve o Zeballos era dizer
que cüc íõra o ultimo caudilho.

*
*K o tempo vae passando _ nlo ie acha

uma sohição para a crise financeira quenos ameaça á deshonra completa e ao ti-
tulo de caloteiros universaes.

Todas as classes militares c civis prote».
tnm quando se fala em crear impostos o-j
taxar vencimentos.

Por que então não se ha de taxar o jogo
do bicho, como quer o sr. Erico C__i-
bodge Coelho ?

Pelo menos essa classe ainda u_o pro-testou; < ella, opurando-sc bem, compre-
hende todas as outras reunida».,.

OjTtwo A O.

CAMISAS—O que hn de mtlhor e clegin*te—Casa Manchestor — Gonçalves Diaa 5.iti-> rrxxiin.
Os repetidos desfalques que sc cstfio

verificando nos Correios, symptomati-
zam a mais alarmante das crises de
lionestidade, que ainda sc observou
num meio policiado. E' a impunidade
de contumazes defraudadores dos di-
nbeiros públicos, provocando tentaçõeB
irresistíveis, a que rarissimos espíritos
fortes se esquivam. Ahi está o modelo
dos grandes ladrões, a camorra dos
estadistas kloptomanos, a cujas mãos
foi parar esta malfadada Republica, a
incentivar a miséria dos pequenos, a
espicaçal-a, a solicital-a num convite
percnne. Presidentes que passaram
como um flagello sobre a gcstSo na-
eional, com o indeeoro de gatunos
profissionaes, ministros quo fizeram de
suas pastas um syndicato de negócios
indignos, donde pipocaram nababos de
immcnsas fortunas, milagres do impro-
viso, senadores, deputados, filhotes
conjugados na obra de duas morato-
rias e no esbandailio do paiz até a
ameaça sobrepairante de uma inter-
venção estrangeira, divertem-se na
Avenida, gozam o ambiente de pala-
cios, viajam a alegria da vida. Para
elles se fez a irresponsabilidade dos
maiores atteniados. E o seu exemplo
desperta invejas, revigora a timidez
dos fracos, prepara esperanças de
águias, ao recorte dos águias illustres
da terra.

Não vamos suppôr que os desfalques
dos Correios são particulares do des-
calaibro de um departamento. Tudo isso
por ahi anda podre.

Para cobrir o peculato geral, que _e
disfarça, pede-se ao povo a bolsa e a
vida, e vejam lá quem pede ao povo
o sacrifício. O q-.ie c de estranhar, sS
por si, é que ainda haja suicidio», o
deflagrar de consciências alarmadas,
por uma coisa que tem feito mais de
cem beneméritos, neste pobre paiz,

» _-p-_He-_- .
BIBLIOTHECA POPULAR — Aber-

ta ao publico das" n ás ai horas, no
Lyceu de Artes e Officio». '

O director geral do gabinete do Mi-
¦¦:.*,_. .u u.i _- azeita a accirti ou t.u ucic-
gado fiscal cm S. Paulo ter o ministro
da Viação autorizado a Inspectoria Fe-
deral de Portos, Rios c Canaes a provi-denciar junto á Fiscalizaçüo do Porto,
dc Santos, no sentido de serem passa-dos pela mesma os certificados sobre _
qualidade c emprego de material impor-
tado por empresas que pretendam re*ducção de impostos.

*^àr^~'J!>m-_t-.tUim .,

La Pouoée-- v"*.tidi'"ic« p«™ m«
. . ,.\ ri-*--. Enxovaes para ba-

ptisados—Jlodns paBemMéa n, íoo.
da Af-

O director geral do gabinete do Ml*
nisterio da Fazenda communicou ao
da Receita Publica que, pelo sr. Gus-
tavo Gonçalves de S.nna e Silva, foi

prestada fiança, no valor de «:ooo$ooo,
em garantia da responsabilidade de
Eladlo Moreira de Castro, no logar de
collector federal c;:_ Araruama, Estada
do Rio de Janeiro,
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»A POLÍTICA Ma-Pamara A

0 Partido Democrata de Alagoas
Macmi'., 14. (A. A.) — Está marcada

para amanliã, a-Convenção geral do Fartido

Democrata, para proceder á renovação do

respectivo directorio central

Já se acham nesta capital os repres.iitan-

tes d. todos 05 municípios do Estado.

* * *
A chegada do senador Rivadavia

Corrêa
Chega liojc a esta capital, com a sua

família, o dr. Kivadavia Corrêa, senador
rpelo Kio Grande do Sul. O sr. Rivadavia

desembarcará ás 3 horas da tarde na praça
Mauá.

,Ao encontro do "'Araguaya", cm cujo

bordo vem o sr. 
"Rivadavia, irão cm uma

barca da Cantareira c em diversas lanchas,
funecionarios da Prefeitura c Ministérios

lio Interior e da Fazenda, que o saudarão
á passagem pela ilha Fiscal. A barca c

ns lanchas largarão ás 2 horas, sendo o

embarque no cáes Puaroux.
Durante o desembarque <lo sr. Rivadavia

tocarão tres Landas do musica.
ilí * *

Os novos deputados bahianos
Bahia, 14 (D. correspondente). — Re-

uniu-se boje sob a presidência do sr, An-

tonio Moniz a commissâo executiva do Par-

tido Democrata.
Aberta a sessão foi exposto o fim da

rcuriio, que era escolher os candidatos ãs

vagas dc deputados federaes pelo secundo
e terceiro districtos c dar seiencia do te-
kgramraa do sr. J. J. 'Seabra indicando

jpara taes vagas os nomes dos srs. Campos
•l'ranç.-i c Raul Alves, eleitos para a actual
legislatura e não reconhecidos.

O sr. Campos França disse que sc sen-
tia honrado com .1 indicação do scu nome
feita pelo chefe do .partido, mas que as
necessidades do Partido, no momento, in-

dicatn que cm logar do seu deve scr esco-
lllido o nome do sr. -Seabra.

A .proposta foi unanimemente approva-
da, tendo o governador enaltecido o gesto
do sr. Campos França, recusando sua can-
didatiira.

As despesas não autorizadas
357-7-*7$796, para a Facul-

dade de Medicina da
Bahia

Ao ser annunciada, lionteni, na or-
dem do dia da sessão da Câmara, a
votação, cm 2" discussão, do projecto
autorizando o governo a abrir, pelo
Ministério do Interior, o credito espe-
ciai! de 3.7:717$. 96, para decorrer ao

pagamento de despesas feitas com
alonuisiçãó de material dc ensino, in-
stailaçõcs do apparelhos e reparos do
edificio da Faculdade de Medicina da
Bahia, oecupou a tribuna o sr. Álvaro
Daptista. <|iie impugnou a approvação
de scnielhaiilo iprojctíto, estranhando,
mais uma vez, que o governo, sem

previa autorização, tenha feito_ despe-
sas, relativamente vultuosas. Em tor-
no dessa inipugnaçÜo e dos motivos que
a deliberaram, o orador formulou va*
rias considerações, que provocaram a
attenção da Câmara.

O sr. Justiniano de Serpa, relator do

parecer favorável no seio da commis-
são de Finanças, occ.11.puu egualmente
a tribuna,, fazendo largamente a defesa
do projecto.

O sr. Pires de Carvalho, deputado
pela Bahia, discursou lambem, _ pro-
curando, mesmo sem argumento a.jutn,
ajudar u sr. Serpa na sua defesa. Sub-
mcttido a votos, foi dado como appro-
vado o projdcto,

O sr. Maciel Junior requereu venfi-
cação da votação. Contados os votos,
ioi a approvação confirmada por 9S
deputados contra 9.

UMA BOA NOTICIA

hoje, 6 ftionl-

que

O ponto
tutivo

O governo resolveu
lati vo. o ponto, boje,
publicas e officinas da

--«__t__K><-*-<>3»»—'¦—-

Pela Directoria da Despesa
concedidos os seguintes
:.l,j.$.'oo, ú 'Delegacia

para pagamento

seja f-icul-
ias repartições
União.

foram
los: 1
Bahia,
findos

de

Publica
eredi-

Fiscal na
exercícios

Companhia Circular de Car-
ns; '326.640, á Delegacia Fiscal em
Sanla' Catharina, para idêntico .paga-
mento a Ernesto Martins; 3C-*i.oo, il
íDclcgacia Fiscail, no Rio Crande do
Sul, para idêntico pagamento á Cascta
Petlrilensc,

flO COLLEGIO
A •7-* ¦"* r_- «.; 11 novo

recíor
Realizou-se liontcm. á 1 hora da tar-

de, a posse do novo director do Collegio
Militar desta capital, coronel Alexandre
Henriques Vieira Leal.

íVquetla hora, presentes cs corpos
administrativo e docente, o coronel Ale-
xandre Carlos Barreto, que ha dez an-
uos vinha dirigindo o conhecido estabe-
lecimcnto de ensino, passou a direcção
do Collegio ao rcccm-noineado, que cm
saruida percorreu, acompanhado do co-
ronel Barreto, todas as dependências do
alludido estabelecimento.

Depois de terem as alumnos desfilado
cm tocante despedida ao coronel Bar-
reto e em revista ao novo commandaii;
1c, foi aquelle official acompanhado ale
á sua residência polo novo director,
ofiiciaes, professores c funecionarios da
secretaria, onde s. s. em breves pala-
vras agradeceu ao coronel T.eal, a offi-
cialidade, corpo docente e funecionarios
as gentilezas recebidas, .respondendo o
novo director saudando afícclttosamcnte
o ex-dircclor, lamentando não ter tido
scu camarada deixado a direcção do
estabelecimento sem levar nos punhos
os bordados dc general, dc que é mere-
cedor. , „ ,

O coronel Barreto, despedindo-sc dos
sons antigos commandados, baixou uma
ordeni do dia elogiando a todos que ali
sorvem.

— Por ler assumido a direcção do
Collegio o coronel Alexandre _ Leal,
abandonaram as cadeiras que lcccionam,
ns coronéis Jonathas de Mel!
. Sebastião Alves, que alienam serem
mais antigos do que o novo director.

Esses dois ofiiciaes apresentaram-se
an minislro ila Guerra, que os mandou
acldir á repartição do Estado-Maior,

Aproveitando o ensejo, o havendo
cessado a incompatibilidade dos lentes
da Escola dc Estado-Maior, coronéis
Pedro de Castro Araujo e José Joaquim
Firmino, que por idêntico motivo, esta-
vam afastados de suas cadeiras, orde-

ministro da Ciu ria que os refe-
idos officiacs voltassem a sons respe-

divos cargos.

Bom Café, Chocolate r* Boinbon-
 Só no MOINHO Dl* OURO,

"*-**;—'

A sessão de bonteijá. em
resujrâp (

Presidência ido si^V-é-pucia He
Abreu, secretariado pel' ssrs. Costa Ri-
beiro e Juvenal Lamartine, A' abertura
compareceram 57 deputado:.. Sobre a
acta falaram os srs. Maurício de La-
cerda c Gumercindo Ribas, o primeiro
.ratando dos boatos relativos á re-
união ,em assemblèa geral, do Chib Mi-
litar, c o segundo apoiando o discurso
pronunciado, no Senado, pelo sr. Vi-
ctorino Monteiro, defendendo o sr. Pi-
nheiro Machado do acoima de caudilho,
que lhe fizera, recentemente cm Buenos
Aires, o sr. Zeballos.

O expediente lido constou dè vários
pareceres a imprimir e de uma repre-
sentação do Centro de Torradores de
CalU, pedindo esclarecimentos sobre a
lei que estabelece multas aquelles que
venderem café artificial.

iFinda a hora do expediente, passou-
se á .ordem do dia. A lista da porta
aceusava a presença de. 121 deputados.

Entrando em votação a matéria
respectiva constante do avulso, foram
approvadas: cm 2* discussão, a emenda
do sr. João Pernctta e oulro, offerc-
cida ao projecto autorizando o governo
a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
credito especial dc _:3.2$;o!S, para pa-
gameiito devido ao major Joaquim Viei-
ra da Silva, com parecer da commis-
são de Finanças, favorável á emenda;
em i* discussão, o projecto autorizando
o governo a entrar em accordo com
o governo do Estarlo de Pernambuco,
sobre a entrega dos terrenos do Cáes
do Porto do Recife, da área necessa-
ria para deposito de oleo combustível,
com substitutivo da comniissão de Fi-
nanças, que foi approvado; em 3" dis*
cussão, o projecto autorizando-o a
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
credito especial dc o: .7r>$S/_i, para pa-
ganienlo ao vicc-alinirante. graduado,
reformado, llcrculano Alfredo de Saiu-
paio, cm virtude de sentença judicia-
ria.
¦' Annunciada a votação, cm 3' discus-
são. do projcclo autorizando-o a abrir,
pelo Ministério da Fazenda, o credito
especial de 03 :6oo$8_i, para pagamento
ao official da Armada Frederico Fer
reira de Oliveira, em virtude de seu-
tença judiciaria, oecupou a tribuna o
sr. Barbosa Lima, que tratou do dis-
curso pronunciado sobre a acta pelo sr.
Manricio de Lacerda, Poslo, afinal, a
votos, foi o projcclo approvado.

O sr. Maurício requereu verificação
de votação. Verificada, foi a approva-
ção confirmada por 99 votos contra fi.
Foi, em seguida, apiprovado, em 2" dis-
cussão, o projecto autorizando o gover-
uo a abrir, pelo Ministério da Fazenda,
o credito c_|i_cial de i-*:_o6_$6o.., para
pagamento a dd. Zulinilra iFrazão Va-
rella Barradas e 'Chloris Varella Barra-
das, em virtude de sentença judiciaria.

O sr. Juvenal Lamartine requereu e
obteve dispensa de interstício para a
3' discussão desse projecto.

IFora.m, depois, .uecessivamente, ap-
provados, _m 3" discussão, o_ projcclo
considerando dc utilidade publica .as li-
gas de ensino, ligas coiv.lrn o analpha-
lietismo c sociedade! propagadoras de
instrucção, com parecer da comniissão
de Constituição e Justiça, favorável ao
projecto; em 2" discussão, o projcclo
autorizando o governo a _._u_ir, pelo
¦Ministério da Fazenda, o crcdiio espe-
ciai de 3:7_-$33S, para oceorrer ao pa-
gainento devido a d. .Maria Julia
Bransford c outra, cm virtude de_ sen-
lença judiciaria; em 2» discussão, o
projecto autorizando-o a abrir, pelo Mi-
nisterio da .Fazenda, o crcdiio especial
de 7_S$2oo, para ipagamenito dns juros
de nipollces cmitt.idas para construcção
de estradas de ferro; egualmente em
2" discussão, o projcclo autorizando o
governo a abrir, pelo Ministério da 'Fa-

zonda o credito especial de "0:360$,

paira pagamento de juros de apólices do
empréstimo de 1897.

O sr. Pires de Carvalho pediu dis-
pensa de interstício, c obteve, para os
dois seguimos projectos, que foram ap-
provados em 1° discussão, mandando
considerar de utilidade ipublica os insti-
tmos, associações ou clubs que tenham
•por fim o csludo c o desenvolvimento
da acroslação, 110 Brasil, e dando ou-
tias providencias; com parecer favora-
vei da comniissão de Constituição e

Justiça e parecer da comniissão de Fi-
nanças, favorável ao art. 1", do pro-
jecto, ,e o determinando que as com-
panhias 

'de seguro . de pecúlios sob a
fôrma de mutualidadc não .podem ap-
¦plicar ou consumir em despesas geraes
mais dc metade da importância da ren-
da arrecadada, coin substitutivo da coin-
missão dü Justiça.

Foi. depois, approvado, em 2* dis-
cussão, o 

"projcclo 
autorizando o_ gover-

no a abrir, .pelo Ministério da Fazenda,
o crcdiio especial de 54i$05o, para pa-
gamento devido a Joaquim Pereira Ber-
nanlcs.

Eni seguida, foi approvado o proje-
cto relativo á abertura do credito dc

,.57i7i7$ooo para pagamento de despe-
sas feitas pela Escola dc Medicina da
Bahia, discursando os srs. Álvaro Ba-
.ptista, lustiniano de Serpa e Pires de
lüarvarho, .onformc 'noticia destacada
noutro local.

Após, entrou cm votação o parecer
relativo ao caso do Espirito Santo, oc-
correndo as peripécias quo publicamos
egualmente noutra secção do Correio.

Annunciada, seguidamente, a conti-
nuação da discussão do projcclo orça-
incntario, discursou o sr. Faria Souto.

Passando-se á 2-' parte da ordem do
dia, foi approvado o requerimento do
sr. Joaquim Osório e outros, solicitai!

Aos srs. presidente e mais mcmljros
da commissâo de Finanças da Câmara
dos Deputados, enviou a Associação
Commercial a seguinte representação:

"A directoria da Associação Commer-
ciai do Rio de Janeiro tem a honra dc
submetter á esclarecida analyse dessa
illustre commissâo a conveniência de
ser incluído na lei da Receita para o
próximo exercício, o seguinte disposi-
tivo:

A VIDA COXTIXU.NTAXi

O NOVO GOVERNO
DO PÃRA6UAY

do a volta do projcclo providenciando
sobre a nomeação de uma comniissão
para estudar e promover a reforma or-
lliographica, ao seio da conuuissão dc
Instrucção Publica.

Encerraram-se, depois, sem debates, a
2" discussão do projcclo autorizando o
governo a abrir, peio Ministério da l7a-
zenda, o crcdiio supplcmentar de
a.786:6s8$75l, para pagamento dos
funecionarios addidos cm todos os ml-
nisterios, durante o actual exercicio, c
a discussão uniea do projcclo autori-
zando-o a conceder ao dr. Secundino
Kibeiro seis mezes de licença.

A sessão foi levantada ás 4,45 da
tarde.
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Foi Irnu*

DK AGRUCT.'I/.T1.A

mnivailafc-ruln a sessão
pura hojo

Foi transferida para a proxim .u-xta-
feira. iS, a sessão semanal da dirccloria
ficando lambem para esta dala a con-
ferencia do dr. Firmo Dutra, sobre o
thema: "A industria da carne em Malto
Grosso".

¦¦' ¦ <V2-&-<BFX>J**m" •• '

CORREDORES DA CÂMARA

"Onde convier*."Art. — Todo aquelle que exercer o
commerciò de fazenda, modas c con-
íecções, 110 Districto Federal, em instai-
lações transitórias, seja cm hospedanas,
boteis ou residências [_ar.icula.es, ex-

pondo ou oíferecendo á venda merca-
dorias de seu commerciò em malas, ar-
marios, caixas, pacotes ou envolucros
semelhantes ou por qualquer oulro modo
— ficará sujeito ao imposto a que se
refere o art. 1 do Reg. annexo ao dç-
creto n. 5.143, de 27 de fevereiro de
1904 (industrias c profissões), pagando
exclusivamente a taxa fixa annual de
1:300.00o, sendo para esse fim inseri-

pto 110 respectivo lançamento.
"Paragrapho — O imposto será pago

de uma só vez, integral c antecipada-
mente, por exercicio, qualquer que seja
a época do inicio do negocio.

'•Paragrapho — A Alfândega não per-
-.niltirá o desembaraço c saida das mer-
cadorias que para esse conunercio fo-
rem importadas directamente do estran-

geiro, sem que seja exhibida previamen-
te pelo interessado, a exemplo do que
já se estatuiu para o commerciò esta-
beleeido, a cenidãu de quitação do im

posto pago na Recebedoria do Districto
Federal." ....

A providencia acima Iem a justili-
cal-a os seguintes argumentos:

A cobrança do imposto de industrias
e profissões pelo modo acima indicado,
embora constitua uma excepção entre

os demais constantes das labcllas dn
regulamento que baixou com o decreto
n. 5.142, de 27 de fevereiro de 1904,
vem r.o encontro das reclamações de

ha muito expressas pelo commerciò dc

artigos de modas e confecções, ja em
memoriacs aos poderes constituídos, ja
cm artigos insertos nos jornaes, rccla-
inações lauto mais justeis quanto pro-
cadentes, u-ndo-se em vista a concor-
rencia desleal do indivíduos que. sem
domicilio fixo, verdadeiros ambulantes,
desde muito tempo, periodicamente,
aportam a esla cidade, conduzindo grau-
dc quantidade de artigos de modas e

confecções, tomam comniodos nos botei,
e casas particulares, e uma vez alu, fa-
zem por annuncios nos jornaes grandes
reclamo- dos artigos do seu conunercio.
Vendem muilo e rapidamente e. logo

em seguida, reliram-sc para o estran-

geiro, voltando novamente tunpos de-

pois 
'a 

repelir o mesmo processo. .
Bem se deve avaliar: — o prejuízo

é certo c considerável já para o tisco,

já para o commerciò permanente ou

fixado, isto é, para aquelle que se adia

preso a múltiplas obrigações, taes como
contratos de arrendamento, alugueis ele-
vados installações mobiliárias, despesas
de luz e conservação, pessoal para o
movimento de suas casas c por ultimo
ainda ns impostos federaes e munici-

paes de industrias e profissões, consu-
1110 e alvará de licença. Emquanto este

paga os seus impostos, ou. em caso ne-

gaiivo, sujeita-se á cobrança por via

judicial apoiada 110 acervo do estabele-
cimento, os adventicios, cognoinmados,
eom propriedade, de "andorinhas", não
lendo pouso cerlo, boje aqui e amanha
uo estrangeiro, refractarios ao imposio,
por Índole ou conveniência, commer-
ciam sem pagar as contribuições devi-
das ao fisco, sendo que este, quando
os procura, não mais os encontra. }'.'
uma concorrência desleal, prcjudicialis-
situa não só acolfisco como aquelles que
esião sob o regimen severo da lei.

Dahi o motivo, a conveniência, a ne-
cessidade, em summa, de ser exigido
previamente o pagamento do imposto,
pela fôrma indicada; o fisco tem assim
os seus direitos gruanflos pela perce-
pção antecipada do imposto o 05 con-
tribuintes honestos verão as _suas_re-
clamações ali elididas dc uma fôrma ius-
ta e cquitativa. **

A taxa adoptada, de rs, 1:3op.opo,
fixa. eslá baseada 110 seguinte critério.'
— _.' habito da maioria dc taes nego-
cianies. conforme a observação tem de-
monstrado, localizar-Se em boleis pu ca-
sas de pensão c fazer a exposição e
commerciò dos seus artigos tanto em
comparlimento especial, como, ao mes-
mo tempo, no próprio nposento domic!-
liar; c sendo a diária coinmum de caia
aposento, incluindo a alimentação, dc
i2$oo«o, foi tomai.o por l-nse, sem css:i
alimentação, para os dois comparUiuen-
los, a diária de SSooo, o que dá por
dia, líiírjno t* por nie*. ^SoImjoo. ou sc-
jam, 5:760,00o annualmcnlc. Segundo
as tabcllas do Regulamento cm vigor,
os estabelecimentos dc modas e confe-
cçíks píigam àt- taxa fixa o proporcio-
nal, i_o$ao-i e 20 "i", respectivamente.
(Tabellas A-i* e D-i"). Dcduzindo-sc
de 5."Go$ooo, 2n "j". que são 1.1525000 |
e addicionada esta importância á taxa _
fixa de 160S000, o seu total dc impôs-'
lo, nor exercicio, se expressava em....1
i:,.i_$ooo. Fliminada a fracção de
i_$ooo, temos, então, uni liquido ra-
zoave] dc 1 :,ioo$ooo, i

Não 'ha, na doenmentaçfta acima. <v
¦minimo cxa.ao.i-ro, pois, como é notório,
o alugucr múlio pago pelo commcrcían-
te estabelecido em pomo-; secundários
da cidade varia entre 450$ e 500,000. |
a que cumpre accrcsccntar o ônus das |'luvas, seguros, impostos c obras de!
conservação conseqüentes dos contratos
de longo prazo. Os commcrciantes
adventicios, ou "andorinhas", não ar-!
cam eom esí-vs ônus. não fazem custo-1
sas inslallaçõc.., não têm. geralmente,
empregados, não concorrem para o cn- j
graiidecimento material da cidade c.
além do mais. oecupando embora apenas
dois compartimentos nos hotéis, ser--
vem-se dos amplos salões destes para a|
exhibição das mercadorias que offerc-
cem á venda. !

Por todos esse*; motivos, c pelo mais |
que, certamente, não escapará ao Incido
espirito c patriotismo de.isa illustrada
commissâo. o comnu-veio desta praça
espera confiante que esta representação
será favoravelmente acolhida o, tanto
em seu interesse como no do fisco fe-
dcral, ai tendida como é de justiça.

•Servimo-nos do ensejo para reiterar
a vv. eex. as seguranças de nossa mais
alta estima r mui distineto apreço.
Attcuciosas saudações. f.."i .'. (,'. Pcrci-
ro Lima. presidente; Humberto Tabor-
da, diredür-seere.ar.o. ¦'

.., . I.»_g3.<a»_grj-«>^B____, .__

O ORÇAIljl) PABA11
A segunda discussão

Tomam hoje posse dos seus car-
gos, em Assusmpção, com as formalida-
des do estylo, os srs. drs. Manoel
Franco e José P. Montero, eleitos pre-
sidente e vice-presidente da Republica,
respectivamente, como candidatos .do

| Partido Liberal, para o periodq. consti-
tucional de 1916-20.

O presidente Eduardo Schaerer entre-
gará o cargo a seu suecessor, depois de
haver exercido o poder supremo du-
rante quatro annos, em paz e Iranquib
lidade, interrompidas unicamente mim
infeliz movimento de poucas horas, que
fracassou por absoluta falta de apoio

O presidente, dr. Manoel Franco, é
filho da cidade dc Cocepcion.

Foi um dos primeiros jovens para-
gnayos que obtiveram o gráo de doutor
em direito e seiencias sociaes, na Uni-
versidade de Assumpção. Todos os seus
estudos foram feitos no próprio paiz.

Desempenhou, successivainciitc e em
diversas 'épocas, os cargos de adininis-
trador do Danço Agricola, direclor do
Collegio Nacional, fiscal geral do Es-
tado, reitor da Universidade, membro
do Superior Tribunal de Justiça, mi-
nistro da Justiça e Instrucção Publica
e da Fazenda.

Aclualmeni., desempenhava o cargo
de senador da Republica e dedicava-se
á sua carreira de advogado, profissão
em que c um dos mais acreditados c
conceituados em todo o paiz.

O presidente Franco inicia sua ad-
niinisiração sob os melhores auspícios,
em um momento de calma e tranquilli-
dade, quando todos ns partidos parecem
ler accordado um armistício tácito
convencidos da esterilidade das lutas
do passado c de que, sobre os deveres
subalternos do partidarismo, se levanta
muito mais alto o ideal de trabalhar
unidos pela grandeza da pátria.

O vice-presidente da Republica, dr.
Jos.; Pedro Montero, lambem da nova
geração, é natural de Assumpção,

E' medico distineto c competente.
Fundou, em 1905, a primeira casa jde Maternidade municipal existente em

Assumpção. |
Posteriormente, oecupou uma cadeira j

no Congresso Nacional, como deputado, i
Representou o Paraguay em vários

congressos seientificos americanos e,
ultimamente, presidiu a embaixada ex-
traordinaria com que o Paraguay se as- j
sociou aos festejos do centenário da j
declaração do Congresso de Tucuman. !

Na presidência do dr. Schaerer oc- jci.pou a pasta dos Negócios Interiores,!
em cujo cargo se consagrou por com-
plcto a bem servir os interescs publi-
COS.

O Miniáíerio que. com o presidente
Manoel Franco, subirá amanhã ao 510-
der na pro;_iei'a Rupublica vizinha é o
seguinte:

Relações Exteriores — Dr. Manoel
Gondra, que foi _«durante quairo annos
enviado r.ilrarv.-dinario e ministro .pie-
nipotenciario de scu paiz nesta capital,

Como clicfu da chauecllaria para- j
guaya, de 1912 a 19.6, na tpud -conti-1
nu'a. .nantjou as relações diplomáticas
da .Republica com acerto e circumspe-
cção. Ultimamciíte, cokbrou um Tra-
tado de Livre Cambio com a Republica |
Argentina, tratado que mereceu os ap-'
plausos dns imprensas d-e um c outro
paiz e, ate, do estrangeiro.

Interior — Dr. Luiz A. Riart, E«
advogado pela IFaiCulidadc de Direito e
Seiencias Sociaes de Assuiupção. Aclu-
almenle é eathedratico da referida 'Fa-
cuidado _ occiapa tuna cadeira no Con-
gicõso Nacional, como 'senador da He-
publica.

8.a magistratura oecupou o cargo de
fiscal do crime.

Fazendo —¦ Dr. Eligio Ayala. O dr.
E.igio Ayala lambem é da plialange
universitária, graduado na .Faculdade
de Direito e Seiencias Sociaes de Af
su.ropção, 'vendo completado os seus os-
tudos na Europa. Ha sele annos que
residia no Velho Mundo. Ultimamente
estudou cm Londres, onde sc dedicou,
eom especial carinho, aos estudos íi-
naneciros.

Guerra e Marinha — 'Emeslo Velas-
quez. O dr. Ernesto Velasquez, qne já
oecupou a mesma pasta no governo
ipassado, é um intelleçtual prestigioso.
lEx-director gorai dc Escolas, foi um
dos inrincijiaes propulsores da instrircção
¦publica cui seu paiz.

De ideaes os mais progressistas pos-
siveis, seu principal interesse no Minis-
lerio que volta a oecupar foi ode ]c-
vaniar o nivol moral do exercito, in-
fundindo-llic o espirito da ordem e tia
disciplina. Illnstrado techuicam.iilc por
chefes e ofiiciaes formados o aperfei-
coados nos .melhores institutos curo-
f>e;;s, foi-ili" fácil dar cabo da obra a
q.iic se inipóz, fazendo do reduzido, po-
rem seleeto, oxcl::cilo iparagiíayo o .mais
firme stistentaculo da ordem e das in-

do projecto na
Câmara

fv'0 SENADO

No fim da i* .parte da ordem do dia,
hontem, da sessão da Caniara, foi an-
nuuciada .a continuação da -' discussão
do projecto de. orçamento da Receita e
Despezn para o exercicio de 1.17, com
parecer da comniissão de Finanças so-
bre as emendas offerecidas.

O sr. Faria Souto foi o unico orador
do dia. Discursando reclamou contra a
deliberação da mesa, que rejeitara, í/>
limine, certas emendas apresentadas
pelo orador.

Para assumir semelhante altitude em
relação ás suas emendas — esclareceu
o sr; Faria Souto — não se apoiara
a mesa em nenhum dispositivo regi-
mental. Fôra apenas um procedimento
arbitrário e violento, contra o qual
não se podia o orador eximir do pro-
leslo, que lançara da tribuna.

•As emendas não eram. de resto, me-
didas que contivessem disposições inc-
ditas, ou autorizações insólitas. Pelo
contrario, consubstanciavam cilas me-
didas que se continham, com caracter
permanente, na lei orçamentaria do
Império. Ora, o que era dispositivo le-
gal permanente 110 antigo regimen não
podia, por deliberação da mesa da Ca-
mara, ser nem ao menos objecto de
estudo da comniissão de Finanças. Evi-
deiitementc, o procedimento da mesa
fora oriundo da falta de consideração
que merecera o trabalho do orador,
procurando collaborar, com patriotis-
1110, na confecção da lei orçamentaria.
Entretanto, as suas emendas represen-
lavam o produeto de acurado estudo
dos orçamentos do Império, collimando
aproveitar o que nelle havia de bom.
B nada — sobretudo no momento
actual — era melhor do que isto: ficar
o governo autorizado a suspender e
interromper, sem oiim. de qualquer es-
pecie para o Thesouro, quaesquer
obras já encetadas.
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A ultima sessão da S. S.
Protectora da Infância

o

StltlllÇI
1;:.:'

— Dr
iia ve:'

if. Culto e Instrucção Publica
Felix Paiva. Volta pela s^gmi-

o dr. Felix Paiva a oecupar a
.¦;;is'.a du Justiça, Culto e Iiistrucção
Publica. V.' professor da Faculdade de
Direito e do Collegio Nacional, iFoi
rei!'.;- da 1'niversidade e minislro da
Suprema Cor:.' de Justiça da Republi-
ca. No .eiiiwlo Nacional disíing-uiit-sc
pelo seu labor *• competência, lendo si-
do autor de muitas e importantes lci3.
.. ¦¦' ¦-^¦-r--a._i~-i><*^>-0*--?*?I_,>o«1*-" -- " ">*

Quem só briu- OÀSCATDÜtA
l_itó livre «lu MU-I-IN-TA.
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Is _r__3was si
t_*©l©SB de

Dias*©*- etn
mm
Sã©

O 3r. Gumercindo Utbas, num br.i-.lo u*c
T-nm-lo ! indignaç-ío ícrrK.ia contra o Sr. Zeballos,

dt fendia a nicmoría do general Pinheiro
MncIiuJo e icio::Ía-si_ ao s;a assassinato.

Terminada a arenga, n Sr. Vcspucío dc
residi:

nou

Abreu, que ii
canicanientc •

— '!',¦•!! a ral
j-ueh-o...

O Sr. Mauril
gencr.il líarbedo

r\:icr o 1'arbcdo

iiii quasi que

Co?nr \-í

c üeixar-no;

mdo

?5, que .1 que
abarbaJos,

Dipíoíiiacla
~*3Z <>-^fl»-<í •_!¦»*«-**--

tliplomA' audiência
compareceram os sr*;.
embaixador americano
li. ministro da Itália

tica de lionteni
Iv.Iwiu Morgan.

car, Mercalel-
Riotaro Haia.

ministro do lapão; Eli.nn. i.anel, mi-
nistro ila França; Adolfo Paoli,_minis-
tm da Allemanha I e Franz Kalussa,

ministro da Áustria.
Fei designado pnra desempenhar

a-, funeções de introduetor diplomático
o sr. Abelardo 'Roças, conselheiro de

Icgação.
A bordo do Frtsia, chegou non-

tem a esta capital o .ir. Pessoa dc

Queiroz, _" secretario d.i legação do

Urasil rui Londres.
O , mimado diplomata, que teve um

desembarque bastante concorrido, npr_r-

sentou-se hontem mesmo ao Ministério
do Exterior.

_- Chegou hontem pelo Fmia o sr.

José Maria de Campos Paradeda, con-

sul do Brasil cm Dordcaux.

:;: * *
Álvaro Ac Carvalho andava
oivnutuicava *aos coílrgas :
.'. ? Já sou Icadcr do Ihieno
: do Chico 'Alves, Sú me

O Sr.
diante c

— Sal
rrudeiitc
ar;ora o Cincinato

¦ ¦¦¦¦**-^*<»**g_>-*-ai'H-"5

Café Globo !-na'ocn:i!r'
r.l.ltr, só de «k-ri

bonbnns

& c.«,
rt^i-'S,*,»**t*--

Caixa de Anjortizaíão
PAGAMENTO DE Jur.OS DAS APO-

licí:s da divida publica
A Caixa de Amortização paga, ás

terças, quintas c sabbados, de 10 ila ma-
nhã ás 2 da tarde, a partir de hoje, 13,
ns juros em dcposíio de apólices da
divida publica.

_-__ ---¦--.T.-O»-'^-»^.'» 'Joro—ii,.

"ÜNIVERBAES" Cigarros especiaes
para 200 r<;i_. com
valiosos brindes.

I.OPES SA' .'- (*
."-. -*-v^fc--<^!?**>-*"

K. \. DE BET-TiAS-ARIES

no

rnentos do me7 de jul

pregados addidos daq

Publica
dc Por-

credito de rói?

rara pagamento dos venci-

A Directoria da Desneía
concede'1 á Inspectoria Federal
tos, Rios c Car.acs. o

.._:....$-_ findo, aos etn-
Ila repartição.

A afflii. min ile vi i,antes
"Snliio" iíi* 1016

Honlem foi bastante concorrida a
XXII! Exposição Geral de_ Bellas Aries.

Hoje a mesma evposição csíá fran-
queada ao publico, das in horas da ma-
nhã ás 5 da tarde, assim como as ga-
1; rias permanentes de pintura da Escola
Nacional dc Bellas Artes.

A viagem do sr, Lauro liüer
A'.-vi Yorl:. ... (A. II.) — Km Cin-

cinnali, onde se acha dc passagem para
a capital, o dr. Lauro Miiller, ministro
das Rclaçucs exteriores di*>r paiz, de-
clarott que brevemente crearia um con-
sulado naquella cidade, pois reconhecia
a necessidade dc estreitar o níais pos-
sive] as relações commerciaes entre os
Estados Unidos e essa Republica.
*¦¦¦"¦- * ¦--•*-40^*_a*-o*»^*^>*^v^K»-*-..._---l ,_.-,

Embarque ds reservistas
Seguiram para as localidades abaixo

05 seguintes reservistas, sendo:
Para Cabedello: Joaquim Germino

Regis, dv> 5-!° <\a caçadores) I.ticas
Uvangelisia, do 4" rcgimenlo de infan-
tc-via: pa.ra o Xatal: .Manoel Samuel
Corrêa, do t" regimento de ínfíuitcria;
Jovino Aniíteticio dc Medeiros, úa 7"
ri-ciniMit.o dc infanteria; para Recife:
João Carlos da Silva, do ," regimento
de infanteria; Jorge Alves de Alencar,
do 7" regimento de infanteria; Manoel
Pedro da Silva, do 34o dc caçadores;
Adauto da Silva Santos, do 5.)" do ca-
çador-cs; paro a Bahia: Jo... Martins
dos Santos, do 4" regimerío de Infan-
teria: Matirilio Fernandes da Cunha,
do 5o reprimen-to de infanlcria; Justino
Pereira do Amor Divino, do 6" regi-
mento de infanteria; José Alve.:; de
urino, Liberato Pereira, do 5" regi-
mci-O de infanteria; José Hygino dos
Sanlos. do 56° ile caçadores: para Ma-
cció: João Vieira Pontes, do i" regi-
tv.^nVo «to artilheria, -Helind^ro José da
Silva, do _" regimento de infanteria;
Antônio iFrancisco dos Sanlos, do mes-
1110 regimento; .Manoel Joaquim Yian-
na. do i° regimento de arlilheria; para
o Maranhão: José Barroso dc Souza,
do 2" batalhão de artilheria; Antenor
Francisco da Silva, do 2° regimento dc
infanteria; para a Bahia: loão Ramos
Corrêa, do ,-" grupo de obuzes: para
Pernambuco; Joaquim Marinho Xello,
do 4" grupo de artilheria: para n \U-
tado de Pernambuco: José do Mouse,
do .." batalhão de engenharia; para o
Rio Crande do Norte, Manoel Florenti-
no da Cos'..., do ni".s;no batalhão; para
o Ceará: iManoel II. da Silva. do_ 3"
regimento de infanteria;'para Manáos,
Auionio José da Silva, dn ,5" de caça-

.dores: .para Recife: José Pereira Car-
1 v-aibo.

S. Paulo, 13 dc agosto — Esíá-se
repelindo, constantemente, em nosso
paiz, ddpois da pavorosa conflagração
qise faz arder metade do mundo o pc-
rigar o nuindo todo, a conhecida pltra-
se franceza: o quclque chosc mathcnr
est bon. A desgraça, ou antes, o refle-
xo que estamos sentindo da desgraça
desencadeada sobre o velho continente,
já nos té.m servido de ninito. Abrimos
os olhos, procurando, ao mesmo tempo,
(lirigil-os para sítios; e coisas que nos
pareceram a.é agn.a inexistentes. Com-
lir.hendciuos, afinal, que é urgente to-
niarmes providencias em beneficio dos
nossos interesse, econômicos.

U, graças a Deus, não nos contcntíi-
mos apenas com o fomento e o apro-
vcitanicitto das riquezas que se acham
sobre a terra fértil, que tudo uos di
prodigii-tuente, mesmo sem uma cultura
metliodica e
rasgar o

scientifica: dispomo-nos :¦
veiure- ubóiirimo da terra aben

coada vamos ao stib-solo ainda lão nos
so desconhecido, cm busca de riqueza;
que abi se acham guardadas, provideu-
cialmcntc, como cm caixas de preciosas
reservas. Cá catamos, agora, ás voltas
com as minas petrolíferas de Rio Claro.

Minas de petróleo, cm Rio Cia-
.0?! — perguntou alguciii, meio es-
pantado, a um conspicuo cidadão rio-
clarcnse.

Ainda o sjuhor duvida ? Bem sa-
bia eu que lá •.inhamos aquella riqueza.
Uma vez. ajudado de meia duzia de
companheiros de iniciativa e de algu
mas patacas. tenlei organizar um syn-
dicaln para a exlploração das minas d-*
petróleo do Rio Claro.

Quando estava quasi fechado o ne-
gocio, desanimaram os companhei"-
ficou o dito
ram iprefcriv
cm coisas mais

.por nao
¦1 emprega

losi.ívas

dato. Klles acha

"O is capitães
eafé ainda

e o nervo
rain-me ell
promisso
lado

da nossa riqueza!" — d'sse-
.-, quando romperam o com-

moral que tínhamos entabo-
Outros foram mais felizes...

—. Diz-se que é o sr. Antônio Pra-
<lo o principal membro, do syndicato,
que vae explorar as minas de pc.ro-
leo do Rio Claro ?

lExaotamenlc. Admira o espirito
de iniciativa, invencível, desse velho
paulista, O syndicato já se acha con-
SlJ-luiuút

Ainda uma tentativa...
E iue fosse ? Queremos nós. bra-

sileiros encontrar os ipralinhos iprom-

p:os. Mais de mu technjco tem deela-
rado que dcviin sor importantes _ as
minas de petróleo do Rio Claio, a jul-
gar .por presumpções scientificas muito
positivas. O sr. Arrojado Lisboa tam-
bem leve oceasião de ir a R'n Claro e
examinar o terreno ara que devem es-
lar as minas petrolíferas. A sua im-
•pressão foi excellente, tendo o director
da Central confirmado o parecer de ou-
tros tcchnicos.

E afé 1:111 jnrnal já noticiou que o
sr. Arrojado Lisboa iria dirigir os ira-
balhos da exploração...

K' o que cousia tambcm em Rio
Claro, onde se dizia niais que o sr.
Arrojado talvez se consagrasse exclusi-
vãmente a essa tavefa... — C.

.Vs 8i|j hora- da noile, presentes tri
drs. Moncurvo l-'ii!io. Sylvio Kego, Pedro
da Cunha, l-n-incisc.. «Cn>:nes Pinto, Orlando
Gfres, Jadcr de Azevedo, Kiluardo Meirolk-s,
Carvallio Cardoso, .Mario 1'cretra de Souza
c o cirurgião dentista Koòerto «Francisco
Paes. foi aberta a sessão sob a presidência
do dr. -Moncorvo 'Filho, _ervit.de- -de ieere-
lar'o o dr. Gomes Tinto,

Foi lida a acta da sessão transacta que
foi approvada com cinendas upresenCSdas
peio cir. 1'edro da Cunha.

PaS-ando-s, ao cNiiCíIietitc, por proposta
do dr. Orlando Cões, ficou consignado em
aeta «in voto tle perar peòo fallecimento do
dr. Kduardo '(..ordillio Costa que foi mem*
bro do Corpo Profissional do Instituto.

O dr. Ivluardo Meirclbs propõe que fi-
que tambcm registado em acta um volo de
pc-ar __•'.__ fallecimento do professor dr.
.\k-tciniicoif.

Ambas as prnposla." foram approvadas.
O dr. Moncorvo Filho po-ndira aos pre-

sei.les que, havendo sido nomeado unia coin-
missão, coniposia <los drs. Sylvio Rego, Ur-
lando Góes e Jadcr dc Azcv.do, para rc-
solver a questão que visa a meditionsüo dos
«Kstatulos cai ordem á poder receber -a So*
ciedade profissionaes competentes cst*-"-;n!ios
no Instituto c como nüo tivesse ate o -pre-
f.ntc trasa coaimi^são daJo euiniirimcnto a
¦sua missão, propõe c é approvado que se
rcaiize brevemente para tal fim unia assem-

I blé.i geral.
O dr. Francisco Gomes Pinto -apresenta

á Sociedade uma ..bserva<*.to resumida «tle um
1 vaso eÜnieo referente a nina creança de um
I anno accomettida de dyscutcrla e outras

parturbaçôcs, tendo sido longamente trata<la'r 
por vários cüll-gas, sem resultado aiireeia-

, vcl, «-¦Áaaiinaudo-a convenientemente reco-
I nlitceii a existência de um dente senii-lunitr
! característico. U**ra <este o unico signal da

exisrencia de' uma liercdo syphilis; o tra-
lam_;nto mercurial estabelecido conseguiu a
cura perfeita do doèníinlio tendo por seu
iado também de_.apparec.do os aceidentes
jiastro-iates.inaes.

(.) orador apresenta uma plieto-firapíiia mui-
to nítida do seu doente.

O dr. Moncorvo 1-ilho usa então da pala-
vra e discorro largauujnle sobre seus anti-
í;os estudos a respcilo do valor semiotico ilo
dente de Ilutclunsqn na primeira dcntii;ão,¦.¦irovcit.mdo o ens.«jo para mostrar aos pre-
Ê_ntt--. os resultados ile suas prolongadas
pes'iu írras commuuicadas ao .V Con^r-sco
Medico Urasilciro, em it.03, c mais larde
condensadas nas tltcses defendidas na nossa
Faculdade de Medicina mdos s«jus distinetos
discípulos drSo Ko-terto Gome*. Cai-las e José'Postes de Alvarenga.

Cita 03 traballios dc Iliitcliiiison. T.irrot,
Maeliot, Fournlcr nue e filho, e outros.
Depois de uma -série do considerações, rc-
produziu a sua estatística de 13. caso*, dc
dente, com chanfradura scmi-lunar ubstr-
vada em hcredo-syphiliticos primeira *\^-
tíçãu c publicada na tliose do dr. J. T-
dc Alvarenga, na qual se encontram tam-
Lcm as seguintes conclusões: I"1" — A chanfradura de Ilutcliinson,
cimo são unanime:, cm reconhecer todos os
autores, <'n> preferencia sc mostra nos in-
cu-ivos médios superiores;

a" — I.U.. pódc apicscntar-s..'. cernindo,
cin outros dentes, continuando a derivar de
nua influencia heredo-.yphilitica, já temlo
comprehendido o professor Fournier não ser
admissível a lcsíio especifica cm um dc*
terminado (.uno ile deites, e baur.1 quando
s! assenta nos demai...

3" — A imiiuinidadc da primeira dcnli-
t,ào, a principio proclamada por líutchin-
son. não mais se justifica.

4" — Xa i.rimcirn dcuUçfin ná 1 é \)Q-
quena a sua freqüência, une liojo plcnamen-
te. se confirma pelas observações do dr.
Moncorvo Filho.

5," _ p/ insubsisteule a accthr.ç.ão da
theorio aclampt.ica para explicar erosões deu-
laria.', visto como dns o!)..ervações úc que
nos utilizamos, dc 135 doentes com oilouto-
imthia de llutchinson somente cm seis foí
verificada a coincidência da convulsão.*'

Termina referindo-se mais demoradamen-
t_ a thoso. do seu discípulo dr. Roberto Oo.
i.ics Caldas, com o titulo: "l):.i odonlopa-
Ilii:i5 atropliicas da infância nn Iicrcclo-sypln-
lis", e na qual o assumpto foi lambem o.u*
cídado.

O dr. Pedro da Cunha fala anula so-
bre o .assumpto e accentuando a verdade
das ass.vcra.õcs d.i dr. Moncorvo Filho
¦sobre a especialidade do dente de Huteliín-
son na primeira dimliç-ão co;*ni cstij.ma dc
valor para o diaçnosíico da syphilis. rela*
ta alguns caso*, de sua clinica do Dispen*
sariii Moncorvo.

O dr. Pedro da Cunha, a propósito dc
vários caso-i dc crcan<;as tenras, que fo*
ram observadas cm scu serviço do Dis-
pcns.-irii Moncorvo, relembra n (..ande va-
Ior do tratamento especifico naqucllas ror-
tadotas de bronciiites, zombando de iodos
os meios nconscllmdo.i e curaudo-sc rápida-
mente sob a accão do mercúrio.

Chama .1 attenção dos seu. collegas para
esses facio*".. concítnndo-os a empregai o
tratamento especifico cm ciso.; idênticos.

O dr. 1'duardo Mcircllo, comimin*!.iiido
nas mesmas idéas, cita varias observações
d: íua clinica c nas quaco ficou evidencia-
d.i .. acção benéfica do tratamento cspcci-
fico para a cura dessas broncliites liizarra9,
de repetição sem duvida ligadas a beredo-
sypliilis.

O dr. Moncorvo Filho pc.ic .1 p.-iin.vr..
e traia dclailiadamente da bronebite licrc
do-sypliiliticn, mostrando que um do.s que
melhor .1 estudaram foi .'eu pranteado p.ie
o dr. Moncorvo qttc muitos vczci chamou
a attenção .les seus discípulos na lV.icli-
nica Cerol para os casos dc doentinlios em
toes condições c nos umes « tratamento c--
¦pecificu dava o resultado desejado. #

Dí-» qtie, "tanto na sua clinica civil como
nu social tem observado vários casr«_ dc
btonchite syphilitica zombando de todas as
medicações aconselhadas c curando-se em
curlo |.:azo pelo trata.mcnto mercurial.

Diz que muitas dessas observações se cn-
centram cm varias thc?cs dc doutoramento
de discípulos seus que pertenceram ao DÍ3-
pensaria Moncorvo.

(1 dr. Oriundo Góes refere um coco
bastante interessante ,U unia creança de
uni anno que observara, em coilaltoração
com o dr. Kibeiro de Castro, na "Gotta
de I.eite e Ur. . .i Portes" do Dispeiisario
Moncorvo. 1'nilr.: maia de ooo crcanci-
nhas submcttidas ao l-iie esterilizado na-
quilla repartiç-U» do estabelecimento e o
primeiro caso que aH se verifica dc doon-
ça dc Darlow, devendo-sc notar que cs>a
creança, a despeito do maior rigor e dos
conselhos ministrados constantemente ;i sua
-je ni tora. esta administrava-lhe cm casa a'!-
mentos diversos e impróprios.

Na doentinh.1 o mal se maiiifcstou si-
mulando um rlieumatisnío .oly-articular não
havendo nem Rensivite. nem bcmorrliaglaa
sub-periostteas ; a medicarão, porém, neste
sentido empregada não houvera dado o me-
nor resultado. Modificado o regimen. ali-
iiienlar e estabelecido o uso de laranjadas
e limonadas o mal relroccdcu rapidamente,
apresentando-se a creança curada liciuro de
pouco. dias.

O dr. Moncorvo l*iI'io pen;. dever ficar
bem assígnalado o íacto capital de que e£sa
creança era cm verdade pensionista da
"Gotta dc Leite" mas como pela edade já
se achava cm vésperas de deixar o Servi-
çi. sua genítora, fugindo ao conselho; inc*
é.ico, a Iiavi.i submcttido a unia aliniea.
tação imprópria c que sem duvida foi _a
causadora da doença de Barlow ; tanto não
lióde scr incriminado o leite cstcrilisado
•liianío a doentinha continuou a alimentar-
«.• com o mesmo leito esterilisado nn esta-
bclecimento, restabelccendo.se logo depois.
'——- __*ra**«e»*-*«£_**^>-p-*i-i ,.,-._—.

Sempre se votou
alguma coisa

O Senado apresentava liontcm uma

grande animação, excêntrica ao_ seu
aspecto commum. A' 1 l»ra, havia nu-
mero legal de senadores, c uão sabe-
mos porque, curiosos em numero tão
avultado, que davam aos corredores c
ás saldas uma vida estranha á consue-
tude enrcgelada da casa d'Arcos.

.Como estava annunciado, realizou-se
em primeiro logar a sessão secreta, des-
tinada a approvar o recente movimeii-
to diplomático (a transferencia do mi-
nistro Cardoso de Oliveira, do México

liara Vienna, e a desta para aq"?1,1.1"

paiz. <lo ministro Raul Regis d 0,1-
veira). E meia 'hora depois effectuou-
se a «essão publica. .

Nesta, como nu outra, a presidência
do sr. Urbano (los Santos, secretariado

pelos srs. Pedro Borges e José Me-
tello. Leitura da acta da sessão dc sab-
bado, a costumeira approvação tácita
do silencio, leitura do expediente, sem
a menor importância. Na hora do cx-

pediente, o sr. João Luiz Alves pede
a palavra e declara que, amigo pessoal
e. político do dr. Wencesláo Braz, se

tivera -a fortuna de estar presente
quando o sr. M. de Almeida proferiu
a objurgatoria de outro dia, o seu
verbo humilde teria vibrado num so-
lennc protesto, cm defesa do bem in-
tencionado governo do seu eminente
amigo; teria pedido explicações imme-
diatas ao sr. M. de Almeida, que fa-
lára de gastos absurdos, de despesas
illegaes, de um' systema monstruoso dc
administração, parecendo allribnir es-
ses desmandos á actual presidência.
0 orador está .certo de que presta um
serviço ao honrado dr. .Wencesláo Braz

pedindo ao orador que precise esses
atleiitados. Senta-se o orador, emquan-
to o sr. Bucno de Paiva brada de sua
cadeira que é piv.ciso viver ás claras.
Em res-posia, o sr. Mendes declara-se
pronipto a discorrer a lista dos factos,
que aliás o Senado já conhece, c sobre
os quaes se fundaram as suas aceusa-

ções. Fal-o-á amanliã. ('De pé, o sr. Pi-
res Ferreira adverte: Amanhã não!
Amanhã é de Nossa Senhora da Cio-
ria.*

Kiil-o á dcpoU de amanliã. lEntre-
tanto, o sr. Almeida não sc referira ao
governo actual, .mas a todos os govor-
nos, c se referira também ao Congres-
so ao nponlar os crimes, cuja respou-
sabilidiide lhes cabe. Mas o governo
actual .tem uma vultuosa conta nesses
desrcgi.anientos. iDcpoi.H dc amanhã,
,moslral-o-á. Porque haja a.plaii:l.do o
manifesto inaugural do sr. Wenccsláo
Bnz. lastima e condenina os seus des-
vios. Tem dito. Sacodido de nervos, o
sr. João Luiz Alves grila para o ora-
dor, que termina: Precise! precise os
factos! porque se forem verdadeiras as
argnições, sara bom que se necentue,
para que os auxiliares do governo se
emendem e se corrijam; e se não fo-
rem, bom será que fique paienle de
lima vez 9 correção do seu illustre
amigo, chefe do governo.

Após isío. a leitura regimental dos
parcccrcs da comniissão de petições e

poderes, opinando ipelo reconhecimento
•dos srs. general tQmygdio Dantas Bar-
reio e barão de iMiracema, respectiva-
mente, como senadores eleitos pelos
Estados de Pernambuco e Kio de Ja-
n:-.iro.

lOrdèm do d'a:
A casa npprova sem debate, cm dis-

cussão uniea. o requerimento da com-
missão dc Finanças, pedindo a audietl-
cia da de Justiça e Legislação, sobre
a (proposição da Câmara dos Deputa-
dos, quo abre o credito especial de

57:(io_.6<io, para pagamento do que e
devido ao dr. Jeronymo llaptisla Pe-
reira Sobrinho, em virtude de sentença;

iem discussão única, o requerimento
da comniissão de Justiça o Legislação,
pedindo a audiência das de Constitui-
ção e .Djiplomacia o de .Marinha _c
Guerra sobre o projecto do Senado, que
concede favores aos reservistas das li-
nhas de liro do paiz;

cm 3* discussão, o projcclo do Se-
nado, que «determina que são nullos os
contraio, 'celebrados pelos_ agentes do

poililr executivo em que não estiverem
declarados o artigo da lei que autori-
za o con:rato e a berba do orçamento
que autoriza a despesa;

¦em _u discussão, o projeelo do Sc-
nado que autoriza a udberir á Convcn-
tão Jt.t.enu.cional assfgnada cm .!!;:-
Um em novembro de 190S c a insere-
ver o Brasil entre os membros de 1"
classe do Burcau Internacional para a
protecção de obras literárias e artisti-
Ca5; • - , r>

cm 3a discussão, a proposição na 'La-

mara dns IDoputados, que autoriza o
.presiden:,. da 'Republica a inverter,
dcutiro da verba total de 50:000?, vola-
da 110 orçamento il.o Minislerio do In-
terior, as respectivas parcellas e dá ou-
tra? providencias;

em 3" discussão, a proposição da Ca-
mara dos Deputados, que abre. pelo
Ministério da Fazenda, o crcdiio dc
Go:6s4$n_o. paia oceorrer a pagamen-
tos de dividas processadas .por exerci-
cios findos ;

cm 3" discussão, o projecto do Sena-
do, que concede ao bacharel Alfredo dc
Araujo Lopes da Cosia, 3" official ila
Secretaria de Estado do Ministério do
Interior, um anno dc licença, com nr-
denado '-• cm, prorogação, para trata-
mento de saude;

em discussão única, o parecer da
comniissão dc Marinha e Guerra,
opinando pelo indeferimento do reque-
rimento cm que o general de divisão,
reformado, José Zenobio da Cosia, so-
licita que_ por equidade, lhe faça ex-
tensivo o beneficio dc que trata o ar-
tigo 4", lei n. -.-90, de i_ de dezem*
bro dc 1010, que remodelou a tabeliã
dos vencimentos militares;

cm discussão única, o parecer da
comniissão dc Marinha e Guerra,
opinando que seja archivado o reque-
niento eni que o capiião de fragata, re-
formado, Çollatino Marques de Souza,
solicita reversão ao serviço activo da
Armada;

i em discussão única, o parecer da
| comniissão de Finanças, opinando pelo
j indeferimento do requerimento cm que
| Eduardo Franco de Sá pede ao Con-

gresso Nacional mais um anno de li-
cença para continuar o tratamento da
sua saude; __

«cm 2a discussão, a proposição da
Cantara dos Deputados, concedendo um
anno de licença, em prorogação. para
tratamento de saude. com o ordenado,
ao conferente da Alfândega do Pará,
Edmundo do Rclio Barros Filho.

O projecto do Senado, que limita,
para us operações de cambio, a taxa
feita pelo governo federal c suspende.
até oo dias subsequentes á assignatura
de tratado de paz entre as nações bcl-
ligerantes, ãs emissões vales-ouro para
pagamento de direitos de ¦ importação,
que só poderão scr feitos em moeda
inctallica, ouro. ou em notas dn Caixa I
de Conversão, é regeitado, artigo por _
ar: igo.

E a sessão termina.

ia Guri
Não houve numero
para a sua votação
liontcm, na Câmara, na ordem do dia,

entrem cm votação o parecer mandando ar-

chivar a mensagem 4o presidente da Repu-
blica sobre o caso poütico do Estado do

Kspírito Santo.
O sr. Maciel Junior, discursando, disse

que nüo podia deixar de oecupar o tribuna,

para manifestar a sua formal discordância
do verdadeiro attentado defendido pelo re-

liítor do parecer na comniissão dc Constitui-

ção c Justiça, sr. Arnolplio Azevedo. Cau-

sav.i-llie, por outro lado, admiração o cs-

r_nto, o facto de verificar que Estados po-
derosos, como o de S. Taulo, que era o

pioneiro da civilização do Erasil, prestarem
apoio á doutrina contida no parecer. La-
inenlava que nodoa tão grande fosso dc-
turpar os princípios republicanos c disse

que se con-.prazia de estar nessa questão
ao lado do presidcnle da Kcpublica, a quem
condicionalmente apoiava.

O sr. Barbosa Lima, discursando em se-

cuida, declarou que mantinha o seu voto

vencido 110 selo da conuuissão. Man-

tinba-o porque não se podia conformar
com a doutrina do parecer, que pretendia
ílcstruir os ciemos princípios de moralida-
dí. Não o orador, não os modernos, mas

es da época clássica do direito, estabelece-
ram o principio de que nem tudo que é liei-
to c honesto.

Infelizmente, uão pensava assim o relator,
e, cingindo-se exclusivamente ás leis crea-
das nas vésperas das eleições como substitu-
tivos aos bacamartes .Jos saltcadores do po.
der, volu declarar á Câmara dos Deputados

que não cabia, cm face do direito, a inter-

venção federal 110 listado do 1'spirilo
Santo.

lísta monstruosidade, na opinião do ora-
dor, era a mais poderosa arma de que sc

podia lançar mão 110 sentido do deiender a

urgente reforma da Couslituição.
O sr. Arnolplio Azevedo, oecupando a

tribuna, justificou 05 lermos do scu pare-
cer, declarando que nem a comniissão de

Justiça, nem a Câmara, pretenderam reco-
nl.ccer c legitimar o governo do sr. Bcruar-
dino Monteiro.

A commissâo limitara-se apenas a csttt-
dar o caso que lhe foi apresentado; cônsul-
tou ss leis do listado e, dentro do espirito
das mesmas, lavrou seu parecer affirmando
que áqttclle candidalo competia o direito e
o exercicio do cargo de presidente do Espi-
rito «Santo.

Discursou 0:11 seguida o sr. Maurício dc
Lacerda.

Tendo as emendas e o substitutivo prefe-
rencia regimental sobre o parecer, o sr.
Antônio Carlos solicitou, oecupando a tribu-
na. fine essa preferencia fosse dada. ao

parecer.
O sr. Manricio requereu que se procedes-

se á votação nominal pura o requerimento
do Icadcr. Foi dado como approvado o rc.

querimento do sr. Manricio. O deputado
fluminense voltou á tribuna, requerendo,
elle próprio, verificação da votação. Surtiu
effeito o propósito dc obstrucção. Verifica-
da a votação, 7 deputados so pronuncia-
ram contra o requerimento o 55 a favor.
Feita a chamada, foi confirmada a falta de
numero. 1. o caso co Espirito Santo, ou,
melhor, a sua solução, ficou, mais uma vez,

encalhada*

CARNES VERÕES
JUTADOURO I)I_ SANTA Oíi',

— Foram abatidos hontem:
¦Abatidos hoje: 500 rezes, *-o 

porc.ij22 carneiros e 43 vitellos.
Marchantes: Cândido E. de Me",

ai r. e 1 p.; Duriseli * C, 14 r.; \
?dendês & C, 69 r.; Lima & .'in.',,.'
-13 r., 4 p. e 7 v.; Francisco V. (.',,,!
lart, 123 r., 40 p., e 11 v.; C. Su]
.Mineira. 10 r.; João Pimenta de Abreu
37 r.; Oliveira, Irmãos & C. 04 ., _
c, 25 p. e 12 v.; Basilio Tavares 1
r. e 5 v.; Castro 6- C. ,;t r.: Por-
linho _• C, 25 r.; Edgard de Ázevidii
24 r.; Norberto Hertz, 5 r.; F. p , 1 ¦:.'
veira & C, 27 r.; Augusto M. da Motú
44 r., 20 o. e 8 v.

. Foram rejeitados: 12 3J4 jjg r _,
p. e 3 v.

Foram vendidos: .j_. i|.j r."Stock": Cândido E.' de Mello, t_!
r.; Durisch & C, 136; A. Mendes
& C„ 75.1: Lima & Filhos. 185', i-v,„"
cisco V. Goulart, 115; C. Sul Mir
S6; C. dos Retalhistas, ..: João 1
ta de Abreu, 11S; Oliveira
& C, 334; Basilio Tavares. 3; T'-.
tro tS* C, 172; Portinho ò. V., _0.Kdgard de Azevedo, 5S: 

*,orb_,"_
Hertz, 36; Augusto M. da Moiia ¦„,
Total, 2.825.

Jl ATADO TRO DA IMIMl \ _
Foram abatidos liontcm _| rezes.

.1.NT..I.POSTO DE S. lMO.iO —
Vigoraram os seguintes preços:

ne ira
:'imen

Bovino ¦
Carneiro.
1 _rco . ,
¦Vitella . ,

$640
1 $600
l$100

?Ó00

1.80
1.20

ÇSo

Uma questão cacete
REEOLVEUISE AfTnAL, A CON-

TENDA
Deante dos pareceres do LaboraíoriJ.

Nacional de Analyses e do Museu Xa-
cional. a respeito do peixe qtte o sr.
Luiz Augusto de Magalhães subtuctieii
a despacho como bacalháo e o confe-
reme Manoel Alves não deu saida, por
lhe parecer que o peixe referido não
era bacalháo, procurou, ao que nos con-
sta, o inspector da Alfândega para pro-
pò.-lhe que se fizesse o despacho do
complicado peixe do seguinte modo:"tantas 'barricas com tantos kilos de
peixe da familia do bacalháo. ou dc
oulro peixe qualquer, a 60 réis, tanto".

O sr. Paula e Silva, porem, como ;t
tarifa não mencione taes qualidades de
peixe, não acceitou o alvitre.

Attendendo, entretanto, a que a sai-
da do peixe como .bacalháo não pre.iu-
dicaria ao fisco c que outra qualquer de-
cisão sua em contrario a essa daria
margem a tuna contenda toda de sub-
terítigios e sophismas, resolveu, s. s.
consentir 110 despacho do peixe como se
bacalháo fosse.

H assim ficou resolvida essa celeuma
.1 |. oa > ou

Dos moveis tia

Red-Sf-af*
toda a gente fala bem!
Pagamento a credito,

G, Dias 71-Uruguayana 82
-._aS_r**_J>----_-I> -«O-P-*0"

Uma vaga na Academia
Franceza

MORREU O MARQUEZ DE SiíüUR
7'«rí.f, 14 — (A, II.) — Falleceu o

marque; de Scgur, membro da Acade-
mia iFranceza.

Anatole — Henri — IPhilippe, condo
dc Ségivr, administrador e literato fran-
cc;:, irmão do prelado do mesmo nome
e novo, pelo lado materno, do conde
dc Rostopoline, nasceu a 25 de abril
dc 1S23. F-oi prefeito do Alto Mame c
cm 1S52 entrou para o Conselho de
listado sendo nomeado .conselheiro cm
186S. 

'

O illustre .morto, quo era official da
Legião de Honra, publicou as seguiu-
tes' obras: Fablcs, 1 enioignagcs cl Gou-
vcióos, Congrcgations rèligicitses et le
pcuple, Les Paicns et Ics Chrcticns,
Xouvclies fablcs et contes, Lc Poime
de Saint-François, Sainle CêcHe (voe-
ma premiado pela Academia .Franceza);
Sabine de Scgur, Pie du Comlc Poslo-
pchine, Un hiver a Rome c Vie dc
Mme. Mole.

Ségttr deixa um grande numero dc
livros de contos e de narrações, que o
ornaram coiebre.t
_«___h«e--'_n>-o:'-__~— •

POLÍTICA URUÜUÂYA
Demittiu-se todo o

ministério
Mont

horas c
nuncia r

¦cidéo, 14 —
40 minutos)

todo o gabinc

•~**OK**&-*Wa\*~'G*&mV*m

; -_a_g-Kng*^-.*«yr**__EE__ts^

íi iüi.iíiai
¦«_____r___rn-____-__.

uma sala úz visitas ou
um gabinete sem analy-

sar a linda exposição da casa

LEANDRO MAJ.TIXS & C,
á rua do Ouvidor 03 e 05 e nos
anligos armazena á rua dos Utiri-
ves 30 a 43. :•: :*o :':

¦ —-rtxr-rj"rrí3t^r^:!S'™ '" """ ¦¦¦¦---¦¦-¦¦

(A. A.) — (1!
— Acaba de re
c ministerial, dei

:uulo cm liberdade o presidente Viera,
•para que esle siga a nova orientação
polilica -que deseja imprimir aos nego-
cios da Republica, dc accordo com o
que ficou combinado na convenção do
Partido Colorado.

iMonlcfitlco, 14 -- (A. A,. — Para
que o presidente Viera possa fazer o
accordo desejado cotn os anti-collcgia-
listas, todo o gabinete demittiu-se.

Acreditava-se que o dr. Manoel
Otero, ministro das .Relações Exterio-
res, seria o unico, que continuaria, mas
esle, posteriormente, adhcrhi á resolu-
ção de seus collegas, sendo então apre-
scntacla a renuncia collectiva,

O novo gabinete será de concentra-
ção "colorada'', espcrainlo-sc qt-.c ainda
hoje serão conhecidos os nomes dos
candidatos,

Ate á hora em que tclccrrapho, io ho-
ras e 15 minutos, o presidente Viera
conserva-se 110 palácio, onde é grande

politicos.

DO INTERIOR PAULISTA
SANTOS, 13. — Pela Câmara .Mtt-

nicipal deslá cidade vac ser paga a im-

porlancia de dois contos de réis ao
Asylo de Orphãos, de accordo com o
respectivo orçamento.

Foi encerrada a quarta sessão do
jury desla comarca, com o julgamento
de" Argcmiro Pereira, aceusado por
crime de furto.

Prosegiiiiulo 110 inquérito aberto
a respeito, a policia desta cidade veri-
ficou a innocencia do syrio Liou
Abuad, aceusado dc haver fiiiladj
2 .-qooÇ.ooo a seu irmão Isaac Abuad.

Liou 'havia sido preso cm S. Paulo,
como em tempo noticiámos, tendo sido
restituido á liberdade.

Na, egreja do Coração de Jesus
foi celebrada liontein nma _ missa par
intenção do sr. Antônio Pereira de Car-
valho, conimcniorando o primeiro an-
niversario do scu passamento.

CAMPINAS, I-*. — De regresso ao
Rio de Janeiro, passou por esla cida-
de o dr. Arrojado Lisboa, que esteve
em 'Rio Claro, onde visitou as offLi-
nas da Companhia Paulista de Estra-
das de Ferro.

Como corresse o boato de que s. cx,
havia visitado as faladas minas de pe-
trolco daquella cidade, aborJaiuol o.
pedindo informações. _. ex. declarou
que ia scr levantada uma planta do lo-
cal, afim de serem feilos os indispen-
saveis estudos, e só quando isso se
concluísse, seria possivel emittir o|d-
nião segura acerca da mina.

Os vesligios parecem indicar a exis-
tencia de petróleo no local indicado.

— Será sagrado 'hoje, bispo auxiliar
desta diocese, o exmo. e rcvnio. mon-
senhor Joaquim Mamcde, sacerdote
paulista muito estimado em todo o Es-
tado.

Ao acto comparecerão representantes
dc quasi todas as parochias desla d'o-
cese.

RIO CLARO. 13.—Acha-se enferma a
esposa do sr, Malhias Fina, negocian-
tc nesta praça.

— Em trem especial, chegaram ante-
hontem a esla cidade os srs. : dr. Ar-
rojado Lisboa, director da Central do
Brasil; conselheiro Auionio Prado, pre-
sidente da 'Companhia Paulista; dr.
Gabriel Penteado, dr. Alberto Moreira,
dr. Francisco de Monlevade e dr, Cau-
guçú, iodos funecionarios superior.»
da mesma companhia.

Logo que desembarcaram os ílluslrcj
hospedes, tomaram logar em aiüuiiio-
veis e, em companhia do sr. José Nc-
greiros, seguiram para o bairro da As-
sistencia, neste niunicipio, afim de exa-
minarem as minas de carvã. que, di-
zem, ali existir.

Inspcccionando detidamente o
os visitantes nada quizeram dizer
speilo. declarando extemporânea
quer declaração sobre o caso, vis
indispensável uma investigação
meticulosa,

¦Regressando á cidade, tomaram
o 'rem especial, voltando á capital.

S. CARLOS, 13. — Hoje .houve um
desastre nesta cidade, devido á impiti-
dencia de uma «creança.

Descia ella pela rua Alcxan.lrin.
mesmo tempo que subia aquella v:3
blica o elecirico n. 15, da linh
Santa Casa.

A creança, por inqualificável inipru-
dencia, saltou para ns trilhos, sendo apa-
iihada pelo vchiculo, recebendo fi.rtei
contusões na cabeça.

__ O facto não teve pcores conseíji. .n-
cias porque o motorueiro applicntt o"breaclc" electrico no devido tempo,
parando o bonde instaulane.inicntc.
-¦.-1.. —___¦—»wflB_frnip».<S__>--'-*t-ti'i'" —-¦ — ¦¦. ¦. . .-,
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affiucncia dc

O ministério .
assim composto

União dos officiaes bar
beiros

São
para

convidados todos 03 associados
assemblèa geral ordinária, que

realiza hoje, ás 8 horas da noit».

O OIH 00 PRESIDENTE
O presidente da Republica recebeu,

liontcm, no palácio do governo, os se-
nadores Gonzaga Jayme, Leopoldo de
Bulhões, João Luiz Alves e Ribeiro
Gonçalves, deputados Alfredo Ruy.
Paulo dc Mello, Ramas Caiado, Ayres
da Silva. Cunha Machado. Souza e Sil-
va, Pereira Leite. Piragibe, Hcrmene-
gülo de Moraes, Erasmo dc_ Macedo,
Antônio de Souza. Estacio Coimbra c
F.lpidio de Mesquita, que trataram to-
iiub dc üss.impíüã íjüe .n.crer....... a po-
litica resioual das circumscripçoes que
representam no Congresso #>

Esteve também ne palácio o profes-
sor João Baptista da Costa, que agra-
dcceti. por iniermedio da secretaria, ao
presidente da .Republica o seu compa-
rccitnento á festa do ceiii.riario da Es-
cola de Bellas-Artes.

Hoje. s. ex.. acompanhado do mi-
r.i.-tro da Marinha, do chefe c sub-chefe
de sua casa militar e ajudante __e cr-
dens. presidirá á_ cerimonia da inaugu-
ração da primeira escola profissional
do Lloyd Brasileiro.

S. cx. c sua comi:iva embarcarão
no Arsenal de Marinha, ás 2 horas da
tarde, no hiatc Tenente Rosas, <jite os
transportará á ilha da Conceição, onde
foi installúda a alludida escola,

¦Amanhã, 5. «x. presidirá ao despa-
cho collectivo dc ministério.

qu? sc demittiu estava
: Exterior, Manoel 11.

Otero; Interior, Balthazar llruiu: In-
strucção Publica, José Espalter: Indus-
irias, Juan José Amézaga; Fazenda,
Pedro Cosio: e Guerra e Marinha, Joa-
quim C. Sanchez.

'¦--*_,.-0-<I_.-**_>-8_ — ioi ¦ ¦

Pequenas noticias forenses
O juiz da .•*" vara eivei decretou a

fallcncia da Companhia Carmita, esta-
J-dccida com fabrica de vidros á rua
Viuva Cláudio n. 35C, a requerimento
do visconde Alves Matheus, presidente
daquella fabrica, que confessou íiisol-
vabilidadc, apresentando um passivo de
5.oSS:_oi$6_3.

Ha tempos o sr. Bouilíoux La-
fout 'sc-!:. sociedade consíruetora do
porío da Bahia, propoz uma acção, na
3* vara eivei, contra a Companhia Do-
cas da Bahia, pedindo a condemnação
des:.-'. á quantia de 3.110 :"5CJ.i 10, rc-
lativa a obras, traballios c direitos ai-
fandegarios pela autora dispendidos e
uão pagos pela ré. c mais prejuízos.

A ré compareceu c embargou, alie-
g.ir.lo que a quantia pedida não era li-
quida e certa c que a autora não fez
prova dc haver cumprido as obrigações
decorrentes do contrato. O juiz, poi
sentença de honlem. acceitou taes cm-
bargos sem condemnação,

O juiz da í" vara eivei autorizou
a avaliação e venda cm leilão dos bens
de João Baptista Rose, estabelecido á
rua da Carioca com estabelecimento de
brinquedos.

A acção pignoratica foi proposta pela
firma Hascnclcver & C..

Pequenas oceorrencias
policiaes

Desastres, nggrcssõos, furtu.it
ii.rop-liim.ntos, etc.

Quando atravessava o leito da Kslr.-v
da, na estação de Bomsuccesso, o co-
cheiro Francisco Nunes Cordeiro, r.._:¦
¦dL-mo cm Vigapío G-ra!, ioi apanha;'-:
por um trem, ficando cou: o pé -.qu.r.Io
muito ferido.

Depois de mc.licado pela Assist''iu:a,
Nunes foi mandado para a Santa 1...-1.

Queixou-se á policia do 20" di-ni-
cto d. Maria da Gloria dc Souza r_.i-
denet á rua Dr. Leal 11, 31. de qtie >¦•>¦¦
ladrões arrbmbaraim sua casa. na ma-
drugada de hontem, levando objectos ii.'
valor superior a ííoSgoii.

A policia promeit.u .providenciar.
Hontem ao u-.eio dia, quando [iro.

curava subir na machina do trem S S :•',
já «5111 nioviineiito, o foguista da Central,
Agostinho Gomes de Abreu, branco,
solteiro, de 2a annos e morador á rua
Visconde dc -.iciheroy 11. 6_*. caiu. sen-
do colhido '.'elo comboio e ficando gra'
vcmenlie feri.Io.

0 facto passou-se na citação da Man-
guiira.

A policia do iS° compareceu ao loca!
e providenciou paira q-.i. o feri.W fossa
socoorrido pela Assistência c depois rc
movido para a San'a Casa.

Na rua da Estação, em D. Ciara,
os fuzileiros navaes Cândido i::i Silva.
11. 18, dia 6'* compunha, e José Izidrc,
n. 72, da 3*, promoveram uma grande
desordem. Comparecendo o cabo de po-
Uda n, i3__ da'4* companhia üo ._"'
batalhão, dleu-lhes voz de prisão, sendo,
porém, aggredido pelos deso_'d.-iros.

Muito machuc-iilo, foi o policial soe-
corrido por collegas seus, sendo cir.ãi
presos os dois fuzileiiros, que foram irai'.-
dados para o 23a districto, de onde o_
remetteu a respectiva autoridade para
o quaruel, devidiiincnte escoltado.

O sargento do Exercito Fortnnato
EdiKLrdo c!-.1 «Castro, do s,." do caç-ndnre-;.
reside na Villa Proletária em compa-
nhia d:c sua esposa, I.rnulin.la dc Cas-
tro. e de sua amante Josepha Delles.

Hontem. sua mulher resolveu llcr ciu-
mos da outra e fez uma scena nue o sar-
giento epilogou com uma s#va de páo fl*
sua legitima cara metadv.

A polícia do 23o prendou o sargento
Fort un ato c matríoiro escoltado par» *\
quar.el do 53*.

.__:_ ILEGÍVEL -_¦•.
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FARINHA S. BENTO 'A MELHOR A_,IAIENTAÇAq|_PARA)
CRIEANÇAS E ^ONVAiLÍESCENTlES CORREIO DA MANHA — Terça-feira, 15 de Agosto de 1916 OS FUMOS KM PACOTES "VEADO1*

SAO OS MELHORES DO BRASIU R-tícusaé as imitaç&ís.
¦-;¦¦:«"

õs boatos
A reunião do
Club SüSitar-

O Correio da Manhã já noticiou por-
hieiiorisadamcnte, esse caso da reunião
do Club Militar. Nada mais ba a ac-
crescentar ao que noticiámos.

A assembléa do Cluli Militar deve
reunir-se amanhã c nella, como ante-
ripámos, devem ser tratados assumptos
que dizem com os interesses da classe,
isto é, a creação de novos serviços que
deverão installar-sc no Club, entre clles
uma alfaiataria, para facilitar aos as-
soclados o fornecimento, cm condições
módicas, devido á silunçAo actual dt
difficuldade-, dc roupas civis.

A caria "particular c reservada que
se disse que o rc al Caetano dc Farm
mandou a alguns «eitemes e a seguinte
circular impressa cm gripho e mandada
n-lo só a aijitnis genernes, mas lambem
a' todos os chefes de repartições, esta-
liclecimcittos c eoinniandantcs dc gran-
•le- unidades:

"Kmho, sr.
Os jornaes noticiai.. _ que grande mi-

mero tlc officiaes, sócios do Club Mi-
litar, pediram uma Assciubléa geral: e,
segundo consta, vão ahi tratar tia ques-
tão do imposto sobre vencimentos.

Peço a atlenção dc meu illustre ca-
maradii para esse melindroso facto.

Xão sc Iralri d.- aiigmciitar os im-
postos actuacs, idéa a que o sr. presi-
dente da Republica c contrario, tendo
mesmo me autorizado ;i declarar isso,
como já tenho feilo aos. camaradas que
.1 esse respeito têm falado coillinigo.

NTio devemos porém nos esquecer que
no anno próximo teremos de retomar
o pagamento dos juros da nossa divida
externa, e que c uniu (jueslão de digni-
dade nacional cumprir esse compro-
iu -**•*., para não ficar :t Nação á mercê
dc exigências de credores (pie podem
attingir o nosso decoro, c quiçá os mc-
iindres de nossa soberania.

N'o estado dc agitação dns espíritos
causado pelo ináo estar que todos sen-
lém como conseqüência da crise que
.ilraycssamos, a garantia da ordem pu-
blica reside nas classes armadas; se
estas se pronunciam, se discutem actos
dos poderes da Nação, é claro que suas
intençõi s, por mais puras que sejam,
serão exploradas pelos clemenLíS agita-
dores, c sobre o Exercito cairá a
responsabilidade, desde que a iniciativa
parla do Club Militar.

Conto pois que, fazendo chegar eslas
ponderações ;io conhecimento dos nossos
camaradas, exerçaes vossa influencia
junto a elles afim de não se deixarem
levar a actos, como a reunião proje-
ciada, ijitc só podem prejudicar á Na-
çáo, eom desprestigio nosso, se, na ver-
dade, como se propala, cila vae tratar
da [|uestão de impostos.

Capital federal, io de agosto de
1016."

K nada mais ha positivamente a
aecrescentar a essa historia que os
boatos tornaram tão desagradável. De-
pois de todo o alarme e de tanto (lar
que falar, a questão resumiu-se, eniíint,
ua phrase com qne o ministro da Guerra
llie deu o golpe tfiortal — uma tem-
pt-slade em copo (1'agua...

-w*»»*» ¦*> B-ow 
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LL.H.H 1)AS moças", ilntcressim-
lc i.Miituuv tBNTItE DOIS AMO-
I.1SS", poi- .Mine. Durval.

KM AMIGO DO ÜRASUJ

O general Garmcntlla se-
riaiuciitc doente

Buenos Air''s. 14 — (A. A.) — En-
fermou o general Garniendia, tradicio-
nal amigo do Brasil, sendo que seu es-
tado inspira, sérios cuidados.

O illustre enfermo tem recebido nu-
nu rosas visitas de seus camaradas e
amigos, havendo esperanças de salval-o,

-«_K».a_i». » mm"A G.J3R1.A EUHOl-iiA"
Coai atrazo de alguns dias. devido á falta

de papel, acaba do ser distribuído o nu-
mero correspondente an flucz de julho, bri-
Diante n:i «parte literária c clicio de boas
liravuras dos campos dc batalha. (SOo-m).—aa». mou ? _.-
DA Al.GBXlUNA

Estudantes quo vão visi-
lai' Porto Militar

Buenos Aircs, 14 — (A. A.) — Al-
guns alumnos dai Escola Superior de
Guerra partem para Porto Militar, cm
visita aos estabelecimentos ali exis-
tentes.  mt « om » mm

Elogios a militares
_ MINISTRO DA GUERRA MANDA

ELOGIAR OS GENERAES ALEN-
CASTRO GUIMARÃES E LINO

RAMOS
O ministro da Girerra mandou dccla-

rar em Boletim do Exercito que tem
muita satisfação em apresentar aos gc-iveraes Ignacio de Alencastro Gitiniar
rães 1* Lino de Oliveira Ramos os seus
louvores pela manei ra criteriosa o leal
com que se houveram 110 desempenho
dos cargos que oecupa rtiim, esperando
que nos novos postos a que foram leva-
uos por e.-íigeiicia do serviço publico,
cçiiitinnciii a prestar o mais efficaz au-
xilio a administração publica, concor-
rendo além disso para que os sfeus sub-
ordinados permaneçam alheios a Indo
quanto puder prejudear a nobre e ele-
vada missão da classe a que pertencem.

Quem só Inibe OASOATINHA
Kstó livre ila MIUDINHA.

——¦rJ-^-»-<>Cl

A IMPRONUNGM DA FIRMA
GONÇALVES CAMPOS

Portugal ia _m
O primeiro comicio

de propaganda pa-
triotica

lpf|i§|

O ministro da Guerra, de aulo-
movei, assiste aos exercícios mi-

lilarcs cm Taneos

Lisboa. 1 ' — (A. II.) — O primeiro
comicio de propaganda patriótica rea-
liz.i-se 110 (lia 17, no logar histórico
de Aljubarrola, junto ao monumento da
Ratalha, e será presidido pelo chefe do
governo, sr. Antônio José d'Almeida.
ü segundo effecluar-se-á no dia 20,
lambem num logar histórico, junto ao
monumento dos *Jcronymos, cm Belém.

O "Tem 
ps" o n participa-

<.-ão do Portugal 1111
guerra

Paris, i| — (A. H.) — Tratando da
participação de Portugal na guerra, o
Tcinps escreve:

" Os agentes e oro/tos allemães em
ÍTcspaiiha pretendem apresentar o acto
le Portugal como incompatível com as

boas relações entre os dois estados da
península, chegando a queixar-se do
cor.de dc Ronianones pela cordialidade
lc relações que a Hespanha _ entretem

eom a nação vizinha c da amizade que
o governo de Madrid lem testemunha-
do a esta. Esla campanha visa a in-
íluenciar a attitude da Hespanha, que,
resolutamente neutra, não quer por
fôrma alguma desavenças com Portu-
gal, para agradar á AUemanha, só -por-
que a Republica resolveu lançar-se no
conflicto europeu.

iAs recentes entrevistas dos ministros
portuguezes e hespanhoes em San Sc-
bastian e o convite para almoçar, fei-
to pelo rei Affonso XIII ao addido
militar á legação portugueza, em Ma-
ilrid, são provas dc que a livre decisão
do governo dc Lisboa cm nada preju-
dicou as suas boas relações com a
nionaroliia ibérica, c demonstram que
os agitadores gcrmanophilos perderam
o seu lempo.

As sympathias da Hespanha vão com
effeito, cada vez mais, para a causa
do direito e dos seus defensores. Por-
tugal beneficia, portanto, deste senti-
mento, que se repercute além mar. Nas
republicas hespanholas da America, da
mesma fôrma que no Brasil, o horror
do attentado allcmão contra a civiliza-
ção penetrou todos os espíritos aman-
tes da liberdade, e todos sentem a ne-
cessidade d-a derrota daquelles que o
manifesto (los inlellcctiiaes argentinos
qualificou de megalomanos que tinham
sonhado a dominação do mundo á for-
ça de canhões c com absoluto desprezo
dos outros povos."

Os vasos ile guerra fran-
eezes no Tejo

Lisboa, 14 — (A. II.) — As tripula-
ções dos navios de guerra francezes
que vieram saudar Portugal em nome
do seu paiz, têm sido objecto de cffu-
sivas demonstrações de sympathia, tan-
to por parte da população como de to-
das as personalidades dos vários parti-
dos políticos.

Lisboa, 14 — (A. A.) — Dcsembar-
cou hoje, de man 1)5, a marinhagem da
divisão naval franceza que, com a in-
glcza, veiu em saudação a Portugal.

Em terra os marinheiros francezes
confraternizados com os inglezes e
portuguezes percorreram as ruas da
capitai, ouvindo-sc a cada instante" hurrahs" íi .Inglaterra, França e Por-
tugal, aos paizes alliados e seus prin-
cipaes chefes.

Eslão sendo preparadas diversas mn-
nifestações de sympathia aos referidos
marinheiros, devendo hoje a officiali-
dade da divisão francezea ser recebi-
da, em audiência especial, pelo dr. Ber-
n.-irdino Malcriado, presidente da Repu-
blica.

Vm apedrejaj-iemto
myster.oso

Uma menor põe atfribula-
dos uma familia intei-

ra e policia do 6° districto
A policia do 6° districto íoi cha-

mada a prestar o seu contingente, re-
forçando as linhas atacadas pela arti-
lheria de um formidável inimigo invi-
si vel,

Esse Verdun-mirim en í casa n. 25
da rua Barão de Guaratiba, residência
do dr. Leão Barbosa e familia.

De ha tempos para cá, coisa dc uns
quatro dias, a casa. do dr, Leão Bar-
bosa vinha sendo apedrejada, sem que
se soubesse por quem, e desta fôrma
já havia um sem numero de vidros e
telhas partidos.

A principio suppoz-se que fossem
alguns vagabundos que procurassem
naquillo um divertimento, mas feitas
as pesquizas nada se descobriu.

E assim o bombardeio proseguiu
com fúria, com impetuosidade. A praça
estava prestes a render-se e o dr. Leão
resolveu pedir de vez o auxilio das
autoridades do 6° districto.

Já se murmurava c alguém firme-
mente acreditava que tudo aquillo era
coisa dos desoecupados habitantes do
além-tumulo.

Mas as pessoas da casa insistiram
pela presença da policia.

Do 6o districto partiu, pois, o con-
tiiigcnte para a defesa da. praça. A
casa da rua Barão de Guaratiba foi
cercada e gente ou alma do outro niun-
do que ali appareccssc teria que justi-
ficar contas com as autoridades, depois
do competente esleje preso e de ver
effcctuada em voz, a prisão, sendo
levada pela gorja, para a delegacia.

Aí forças foram dispostas em ordem
de combate e o cerco foi apertando Mas,
¦por isso mesmo que a policia se achava
ali disposta para tudo descobrir, a
chuva de pedras absolutamente não ces-
sou, tendo antes redobrado dc violen-
cia.

Policiaes destacados para rondar os
postos avançados, puderam dominar
lodo o campo de batalha sem encon-
trar uni unico inimigo. 'Mas os proje-
cieis continuavam a cair e sem inter-
rupção.

Já não liavia mais esperanças de des-
cobrir todo áquelle mysterio e coin cer-
teza a própria policia já devia pensar
que tudo aquillo era mesmo coisa de
ordem sobrenatural, quando foi por fim
descoberto o feroz bombardeador.

Só á tarde c que a policia conseguiu
isio.

A causadora de toda aquella enibru-
lhada era a menor Vera Antonia de
Souza, de 12 annos de edade, que, col-
locando-se num ponto escondido do
quintal, se comprazia em fazer todo
aquclle mal, enchendo de apprehensões
as pessoas da casa do dr. I.eão Bar-
bosa.

A menor Vera, que é empregada do
dr. I.eão, foi levada para a delegacia
do 6o districto 

"e 
lá, interrogada pelo

commissario, declarou, toda medrosa e
desconfiada, que assim procedera -para
se vingar de sua patroa, que a havia
reprehendido por um motivo qualquer.

K assim cessou a campanha...

I nõÀ I

[Centro Lotericoj

qViu sú bclie OA-ÒATINHA
listai livre da M1UDTNHA.
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Padre ou explorador ?
E1 O QUE A 1-OLIOIA VAE

APURAR
Appareceu hontem na Central de Po-

licia, conduzido preso por um soldado,
vindo de Santa Cruz, o turco Miguel
José, que sc diz padre c encarregado
de angariar donativos para um estabe-
lecinicnlo de -caridade na Palestina.

Mas os modos do padre, qne vcsle
batina immunda e usa barba e cabel-
loira que nunca viram água, fizeram
com que a população de Santa Cruz
desconfiasse delle c dahi o escoltasse
para aqui, apresentando-o ao 2° dele-
gado auxiilar. Padre de verdade? Mi-
guel José não o prova, não trazendo
nenhum documento que o atteste.

Deante disso a policia julgou acer-
tado detel-o até segunda ordem.

1—1 O daa 1*1 |n 1
NO T.-I1,UXAT« 1)0 JURY

Teiilou íiintnr c foi condcninado
O Tribunal do Jury condemnou hon-

tem a seis annos Horacio Gomes da
Silva, processado por haver tentado
matar com um tiro de revólver, á rua
Honorio n. 20;, em 31 de dezembro de
1914, o seu desaffecto Benedicto Ga-
briel de Mattos.

:*J!-*«S_tft-««.*Cas«-

Instrucção Publica
O direclor assignou hontem os se-

guintes actos: designando: 'Francisco
Tavares de Brito, auxiliar, para a^ 6"
escola mixla do 7" districto: Ouvia
Brandão, substituía, para a 9* do 8°;
Eva -Machado, substituía, para a 1" do
-°; Maria I,. Cunha, para a *."¦ do 5°;
I.aura .Mottra, para a ç,' do 8o; Alzira
Mariano de Oliveira Lobo, auxiliar,
para a o" do 15° e Isaura de Padua
M. Silva, para a 2' do 2":

•dispensando de adjuntas licenciadas
Lina Coita e Cecitia Coelho dc Souza.

Uma estatística curiosa

dr Raul !

Souto
Silva

Kni despacho de hoje,
Martins, juiz federal da
pronunciou todos os aceusados do cou-
irabando de kerozenc da firma Gonçal-
ves Campos & C, reformando, consc-
Uiiintementc, o despacho do seu juizsubstituto.

lír.-iiu aceusados do contrabando os
sócios da firma José de Campos Bitten-
rourt Amarante, João de Campos Ama-
rante Ferreira, Julião Francisco Gon-
calvos, o interessado Alberto Duarte da
Silva, o empregado Júlio Ferreira Rego,
ii e.\--ilespacliantn I.uiz Vieira de Alinci-
da e os officiaes aduaneiros Oscar Wai-
deck. Ralph da Silva Carvalho, JoséGuimarães, André Cavalcanti
Maior, Manoel Antônio -\maral
e lídgar Saldanha da Gama.

Segundo o juiz da 1" vara, não liouve
propriamente contrabando, mas "lão
somente retardamento da parte da firma
aceusada 110 pagamento dos direitos das
mercadorias qlie importara, irregulari-
dade sem duvida grave, nas condições
ri'feridas, mas não puni vel com as penasi-riminncs de contrabando; sobretudo
quando já vinha de longe, devido não só
á desidia ou conniveneia de humildes
guardas aduaneiros, como á mais com-
jileta desorganização em que estava o
serviço de fiscalização na Alfândega,
segundo deixa bem ver
fuá decisão".

O dr. *":!.,i Cosia, .
pronuncia dos aceusados.
juiz substituto dr, Pin
seando-se cm accórdãos do Supremo
sobre o caso dos Coüs Postaux, vae
recorrer dn únpromtncia
pr.mo Federal.

_ Foi expedido alvará de soltura cmfavor i!os aceusados.—~r^-<?--~an>~«lm.:&rm - , .

Em Campinas
A CERIMONIA DA SAGRAÇÃO DED- JOAQUIM MAMEDE

Campanas, i.| — (A. A.)—<A solen-
nidade da sagração episcopal dc dom
Joaquim Mamcde, bispo auxiliar desta
diocese, esteve ituponentissinia, achan-
do-se o templo repleto de cavalheiros
1 senhoras.

Atl.l," ¦. .f.<lt"*..l «*lt» >•« »-.'tí •»! flCI f. f-

bispo offercceu um
a.i-iiro?.

A' noi-.c realÍ20ii-se uma grande ma-
nifestação popular, indo o ]iovo cüiu-
primentar o bispo d. Mamcde, na sédc
da União de Santo Agostinho, falando
o dr. João Ribas. Em seguida realizou-
Sc um banquete offerecido pe;ns asso-
ciações masculinas, falando nessa ocea-
eião diversos oradores.

Hoje pela manhã, o novo bispo pro-
cedeu ii benção das imagens dc S. Pe-
dro e S. Paulo, coliocados ao lado
principal da Cathedral, fazendo uma
allocução allusiva ao acto, o conego jO.L-ar Sanquio,

_ A' larde o bispo d. Mamcde. irá as- j,íis:ir ao festival hiusical-litcrario, que
:será offerecido pelo Collegio do Sa-
tfrirfo Coração de Jesm.

70957
25:ooo|ooo

da Loteria Federal oxlr..iluda
hontem. Vendido nesta casa
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CONTOS
Importan-
lissimo
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o inspector na

ue opinou pela
concedida pelo

Coelho, ba-

para

CONCERTOS PÚBLICOS
O prefeito resolveu organizar con-

certos mensaes nos nossos jardins e
praças.

S. cx., depois dc se entender com
todas as autoridades, assentou com as
mesmas a execução dc concerto? porbandas militares, devendo o primeiro
dpsscs concertos ter logar cm setembro
próximo, no pavilhão de regatas, na
praia dc Botafogo.
" ¦ ¦ ¦¦—f^ÇjMHjBw»- ——

OFKKUTA BSPKOIATj
Ternos em casemira pura 15, cores

modernas c leitos pela ultima moda,
sob medida, 7 .$300.

na CASA COLOMBO

O PODER 1)11 UMA ADMINIS
XRAÇAO ORIENTADA

O "1'LUMINENSE 
_ HOTEL-", que

está Lnstíallad-o no magnífico icdLí.cio quâ
o Conde Modesto Leal fez construir na
praça da Republica, especialmente pava
esse ramo de industria, íoi em janeiro
ultimo adViuirido pela firma M. J. Car-
nciro Junior & C. cujo chefe é lambem
dirdclor da Companhia de Grandes Ho-
teis Centrales. Taes foram os melhora-
iiientos que a nova direcção imprimiu no
importante estabeleofmlenlo que nãío lar-
dou tm receber a recompeusn conto pro-
vain os algarismos colhidos no livro da
ciiti-ada d'c hospeda

Janeiro
Peverei ro
Março . .
Abril . .
Mano . .-
Junho . .

Total«*?-•_.-?«-

4S1
635
74"
904

1.018
1.15.Í

4.0.1.1
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. un.n;o aos seus ]

CONTRA A UNUO

Um iiinjoi- medico rto Exercito
propúe uniu aceno

O dr. João Pedro Muniz Fiuzíi, ma-
jor medico do Exercito, por seu advo-
gado, propoz hontem uma acção sum-
ma ria especial contra a União Federal,
perante o juizo da 2" vara federal,
afim de ser annutlado o acto que o
transferiu para a ja classe, do Exerci-
to, pelo facto de ter sido em inspecção
da junta superior de saude, cm jo de
novembro do anno passado, julgado
incapaz p.-ira o serviço activo.

ti major (ir. Fiúza aliena que o acto
do gm-erno transferindo n par:-, a -*:'
classe, violou o nn. 76 da Constitui-
ção, bem como não exprimem a ver-

.'¦iiosiico e o parecer da in-**"i.le do Exercito.

O Conselho Medlco-Legal
da Bahia

Dn governador da Bahia recebeu <
deputado Arliudo I.cone o seguinte te
Icgramma:

BAlli.', 14 — Peço tornar publico
que o dr. Moniz Sodré foi nomeado
¦para fazer parte do Conselho Medico
Legal, cm virtude da lei determinar
que do mesmo Conselho faça parte um
dos dois professores dc Direito Crinii-
nal da Faculdade de Direito.

Oceorre mais que o ROverno havia
antes escolhido o outro professor, con-
selheiro 'Amancto dei Sou^a, só no-
meando o dr. Moniz Sodré, por não ter
o dr. Amancio acceitado a nomeação.

Convém accciuuar que o cargo de
membro do Conselho Medico Legal é
gratuito, sem remuneração de espécie
alguma. —_ Aífectuoso abraço. — .-In-
tonio Moniz."¦ '--—¦—»- irtw>a<nH^s*™-«—- ¦
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Costumes Tnillcur parti sonho»
ras. iiltinios estylos "Pnrisicn-
sos", i-nscinirn jmr.-i lã, forros
do sedn, sob ineilldn -".S^OOC

na CASA COLO-MBO
^._**.,*VT.".r*i "«*"" •¦.¦-*.¦¦-r *'¦
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PARA FUGIR A' VERGONHA

£ arrebentou ps mio-
lús com uma bala
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Economias na Central j
O SR. ARROJADÕ~LisBOA MANTA ISU.TAR SERVIÇOS

O director da Centrai do Urasil ur- !
deno-.i hontem que fossem sustados es :
serviços que. sob a allcgação de serem Iextraordinários, estavam sendo exe- Icutados nas differentcs divisões e es-criptorios daquelle estrada, e que acar-Iretam despesas.

Em sua circular declara s. s. que os !
processos de addicionaes deverão d'ora •
avante ser preparados denTo das II horas do expediente ,

O íMÍci-rt

Ha algum tempo já, enipregára-se na
fabrica de assucar da firma Dias Ta-
vares & Comp., á rua de Sant'Anna
n. 23, o sr. José Ribeiro Junqueira,
<le nacionalidade portugueza, residente
á rua Benedicto Hippolyto 11. 179, dc
38 annos e casado. Ultimamente a f*r-
ma começou a suspeitar desse empre-
gado, que não prestava regularmente as
suas contas.

Dahi resolver dispcnsal-o, chamando-
o á prestação de contas antes. iE as-
sim, hontem, pouco antes de 1 hora da
tarde, o sr. Junqueira recebia, por uni
particular, este bilhete:"Sr. Junqueira. — Queira apresen-
tar-se inimediatanienle ao nosso escri-
¦ptorio, para prestar suas contas. 14 —
8 — 1016. (Ass.), Dias Tavares &
Comp.'\

Infpressionoii-se .profundamente o sr.
Junqueira, (pie de certo tempo para cá
vinha mostrando um aborrecimento pro-
fundo. E sem nadai dizer á esposa,
elle erítrou para o quarto, dc onde se
ouviu, instantes depois uni forto estam-
pfdo. Sua progènitora, e sua esposa, d.
Beatriz Ribeiro, acudiram e encontra-
ram o ircsloucado homem estendido
sobre o leito, já 0111 convulsões, com o
craneo varado por uma bala. A policia
foi logo chamada e, chegada ao local,
apprehendcu as seguintes cartas deixa-
das pelo suicida:

A' minha familia — Devido á gran-
dc exigência do sr. Dias Tavares me
levo a coniini.ttcr esta desgraça. Deixo
tres desvalidos, filhos e pae. todos sem
amparo algum, devido o caracter que
tenho. Acho-me desmoralizado sem ter
culpa, Apenas uma desgraça de desvio
de dinheiro ,mc obriga a lançar mão de
um recurso, que me fez chegar a este
resultado. Adeus meus pobres filhos.
Peçam a Deus que não te dé a mes-
ma sorte que .11. Fui um infeliz des-
graçado. Adeus minha querida .mãe e
perdoe-me eslii falta. Adeus mundo que
nelle nunca tive prazer"."Amigo Ranzinza — Como deu-se
uma desgraça comungo e como adiei
que podia ficar desmoralizado, . achei
melhor dar cabo da vida em vista de
meus patrões não quererem concordar
conimigo de eu ir pagando cm partes
de meus ordenados, portanto, peço-te
mc .perdoes esta falta e ao quanto ao
que te devo combina com minlia mu-
lher de le vender alguma mobilia e fica
em pagamciiío. Sem mais peço-tc per-
dão por esta falta que acabo dc com-
metter. 'Do amigo Junqueira".

INo bolso da calçai do treslottcado
ainda encontrou a policia o seguinte
pensamento: "Um homem desmoraliza-
do, só íun tiro na cabeça. O que pôde
conservar a honra é perdendo a vida.
-J..R--J..".

«Com -permissão da policia, o cadáver
ficou na residência, de onde sairá o
enterro, nela manhã, para o cemitério
dc São IKrancisco Xavier.

O sr. Junqueira deixa Ires filhos,
ainda menores, o ultimo dos quaes con-
ta apenas dois mezes.

Elegantes o confortáveis rou-
pinhas pui-iv meninos e nioiii-
nas a começar do

2$900
na CASA COLOMBO

NA RUA LOPES QUINTAS

Choque ílo vehlonlos
Com grande velocidade descia hon-

lem pela manhã á rua Lopes Quintas,
a!carroça n. 3.070, quando ao chegar á
rua Jardim Botânico foi de encontro
a um bonde da linha Gávea, conduzido
pelo motorneiro José Nunes, chapa

n, 702 que vinha com direcção ao cen-
tro da cidade,

Do forle choque resultou sair ferido
o desastrado carroceiro Manoel Vieira,
que, depois de medicado pela Assis,
tencia, foi recolhido á sua residência.

Da occuireneia teve conhecimento a
policia do .1™ districto,

ESMOLAS
Do sr. Ilnltlinzar Pinto de Almeida, em

couuiicnioravno do 6o mez do p;is_iiuiciiío de
sua esposa- Cannen Veiga <le Almeida, para
ser distribui tia i-.--.ns nosoa oobros, recebe-
mos a quantia tle ioSoóo,

—ii <*p ni'" * i-i1*1
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| MOVKIS a PRESTAÇÕES I

Es. JOSr 70 e 72 1
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OS PEQUJBXOS CONTHABANDOS

Apprelicnsão do duns iliiziiis do
pares dc metas

O official aduaneiro Luiz Gonzaga
Bastos apprehendcu, honteni, de um
estivador, no posto entre os armazéns
S c 15 do Cacs do Porto, duas dúzias
de pares de meias de seda que o mesmo
trazia occultas sob as vestes.

—-SK-

UM TUMOR QUE TEM A FURO

OENÇAS do estômago, intei-
tino, figado e nervosas. Exa-
mes pelos raios X. 1)1., I.R-
NATO OE SOUZA LOPES.

Rua S. José, 39, das ' ás .1 (menos ás
quartas-feiras). Grátis aos pobres ás 12
horas. A '95

——«^-fr-qj» e b_m —
F0KM10IUA .'..S0JB.OAI. — O

maior amigo da lavoura* rncontra.ee
eu todas as casas de primeira ordem.
¦Jrsts capital e de iodos os Estados.

PARA PASSO FUNDO
'Nomeação do novo collector

federal
O ministro da Fazenda nomeou hon-

tem Horacio -Bastos para o logar de
collector das Rendas Federaes cm Pas-
so Fundo, no Rio Grande do Sul, c
Nestor Gonçalves da Luz para o dc
agente fiscal dos impostos dc consumo
uo interior do listado dc Santa Calha-
rina.

'— n. «a « »»¦

Hygtenic Ralnproof
(Capa s impermeáveis

sem borracha) Especia-
Iidade da "Casa Ingleza"

RUA OUVIDOR 131

Os desfalques nas
agencias postaes
Com a descoberta ido desfalque na

«gemcia postal da Av_riid- o direotor
teral dos Correios acaba de averiguar
oue 09 cofres públicos estavam sendo
oefraudados por alguns funooiijnarío-
de sua repartição, cabendo a culpa des-
ses criminosos factos á i" secção da
S_b-Directoria de Contabilidade, «on-íonnic já tivemos oceasião de salientar.
Qu*ado noticiámos o alludido des-'
fakiue. 1.

Um dos -pri-nciipaes, senão o princi-"
pai cúmplice, segundo já está apurado,«era o 2o official Arlindo Emito Rodri-
tjues, que sc suicidou ba tres dias.'Era o funecionario que examinava
os balancetes (Tas asertdias desta cap--
toi, tendo comprometriüo bastant. o
onefe de secção Alvares de Azevedo,
o qual, ao que nos informaram, punhao signal dc confere nos balancetes,
confiando na conferência e honestidade
do seu siibalterno Arlindo.

Logo que veiu a publico, na quinta.Mira ultima, o desfalque da agenciada Avenida, o director dos Correios,
desconfando da «existência de outros,baixou uma circular, determinando quetodos os fuilcicionarios da i' secçãoconuparecesseni ás 10 horas da manhã,afim de tralialbarem sob a direcção dochofe Wandeck, no exame dos bala-ii-
oetes das cento e tantas agencias espa-
lhada. p0r esta cidade.

No dia inuriedialto, todo o pessoa? es-tava a postos, com excepção de Arlin-
do e do uliefe de secção Alvares deAzevedo.

A ausência desses dois fiuíccionanias,como era de esperar, despertou surpre-sa, .mormente a de Arlindo, que era,
conforme já dissemos, quem conferia,¦ou* primeiro logar, os balanoetu .

lendo conhecimento da ausência(Jelles, o dr. Camülo Soares stispen-
deu-os ipor c:nco dias.

P-elo regulamento postal, a t* secçao
da Sub-Direcloria dc Contabilidade é
a que tem a incumbência da fiscaliza-
ção e tomada de contas das agencias
desla capital.

A cseripturação, 'porém, nessa Sub-
Diretítoria, ha muito que se não fa-zia, ou, se «isso se dava, era dc ummodo irregular,

Dahi não prestarem contas as agen-
oias com a devida pontualidade, resul-
tando mais desfalques em outras.Com relação ao suicídio do officialArlindo, es!á apurado o seguinte:

Desde outubro do anno passado ossaldos da agencia .da Avenida entra-vam com atrazo e, entretanto, aquclleofneial não cointnunicava o facto.
O caso é que a renda arrecadada ,pe-Ias agencias, e,m abril, sendo de 40:000$apenas 16:000$ tiveram entrada natliesouraria dos Correios; suecede. po-rem, que o balancete do total foi en-

viado ipara a ia secção de Conlabili-
dade, sendo 110 lançamento declarado
que o restante se achava em poder dos
responsáveis.
_ iL-issa foi a irregularidade apurada noinquérito aberto; e, ao que parece, Ar-
lindo, considdrando-se irremediável-
mente perdido, resolveu 'pór termo áexistência.

A carta que o 20 official dos Cor-
retos, Arlindo Rodrigues, deixou é di-
Mgida ao director da Contabilidade,
dr. 'Eugênio Wandeck, e não ao tfr.
Camillo Soares.

O sr. \\*ahdeck negou-se a dar pu-blicidade da mesma, tendo, porém, ade-
antaJo que ella coutem declarações
catniiromeUcdoras dc sunima imiportan-
cia.

O dr. Didimo da Veiga Filho,
procurador geral da Fazenda .Publica,
esteve hontem no gabinete do direotor
geral dos Correios em longa conferen-
oia com o dr. Camillo Soares.

Apezar do sigillo guardado, sabemos
que a conferência versou sobre os des-
falqttes ultimamente descobertos nas
agencias postaes desta capital, tendo o
dir, pidimo da Veiga Filho, proposto
ao director dos Correios a nomeação de
funccionarios: da [Fazenda para, em
commissão, tomarem contas ás agentes,
salvaguardando, assim, para o futuro,
mais prejuízos aos pobres e desfalca-
dos cofres do 1'hesouro Nacional.

'Ao que se dizia, essa proposta foi
acceita pelo dr. Camillo Soares,*

Honteni; á ultima hora, corria no ve-
lho e sujo casarão da rua 1° de Março,
que o direclor dos Correios havia bai-
xado unia portaria suspendendo até se-
gunda ordem vários funccionarios da
Directoria de Contabilidade.

Honteni, á tarde, ao çpic ouvimos,
o director geral dos Correios teria re-
cebido do sr. Alvares de Azevedo, che-
fe dc secção da Contabilidade, um offi-
cio communicando-lhe qv.e por motivo
de moléstia tem deixado dc comparecer
ao serviço da repartição.

O sr. Alvares de Azevedo, que se
acha presentemente em Nictheroy, em
casa dc parentes seus, juntou á commu-
nicação um attestado de seu medico
assistente.

Para substittiil-o, foi designado o 1°
official dr. Arthur de Castro.

O director geral dos Correios, des-
de sexta-feira ten-. trabalhado até lar-
de da noite, em seu gabinete, exami-
nando os balancetes das agencias.

Xesse serviço s. s. está sendo auxl-
liado pelo_ seu official de gabinete, sr.
Valle Junior, e pelo secretario do sub-
direotor do trafego, sr. Severino Neiva.

Por outro lado, uma conunissão cs-
pecial continua a fiscalizar diversas
agencias e já apurou outros desfal-
ques.¦Segundo nos informaram, só nas
agencias da Avenida Rio Branco, Cat-
trte, Copacabana, Cascadura, Estacio de
Sú e Salvador de Sá, os desfalques so-
bem a cerca de 300 contos.

Desta ultima sabe-se que desde hon-
tem desapparecei! a respectiva agente,
tendo do facto conhecimento o dr. Ca-
millo Soares.

ns-*>--C>-«,'-*i

NOTICIAS DA GUERRA
t 1Um combate eníre austríacos e

italianos ào norte de Çorizia
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Soldados franceses que combatem no sector de Verdun, repousando ligeiramente
novo em fogo

para entrarem de

l PALAVRA OFFjÇIAL

De todas as linhas de
frente

Fraííça — Paris, 14 — Ao norle de
Somme, nenhuma acçáo inimiga. Pro-
gredimos nas vertentes da cota 109. O
canhoncio continua a suéste dc Mure-
pas.

Nos sectores de Barleux e Cliatilncs.
os nossos tiros dc barragem e as gra-
nadas inutilizaram ao sul de Avocourt
um forte ataque inimigo contra as
nossas linhas.

Na margem direita do Mosa, bom-
bardeio intermi (tente, Nos ootros pon-
tos da linha de 'frente, reinou relativa
calma.

Uma peça inimiga de grande alcance
lançou quatro obuzes na direcção de
Nancy.

'Au.iímanha — Berlim, i.\. — O
quartel-general communica em data de
13 de agosto:

"Frente oeste: Depois de pequenas
acções locaes levadas a effeito hontrin
de tarde nas proximidades de Ovillers
e Poziéres, concentrou o inimigo as
suas forças para um ataque nocturno
emprehendido cm toda a frent.', entre
Tluepval e o Somme. Entre Thlejn.l e
rGulllcmoiit quebrou-se logo o Ímpeto
do assalto com perdas gravíssimas para
os atacantes. .Mais para o sul, chegou-
se a luta corpo a corpo com os fran-
cezes, que renovavam constantemente
as suas investidas. Os combates dura-
ram toda a noite e ainda não termina-
ram nas proximidades de Maurepas e a
léste de Hcm. Ao sul do Somme fra-
cassou logo sob o nosso fogo um ata-
que francez contra Biaches.

No resto da frente oeste somente
acções de pouca imp.!tancia.

A sudoeste de Bapaumc abatemos
utn biplano inglez.

Frente leste: Marechal von Hinden-
burg: Ataques .russos ao sul de Sinor-
gon, nas nroi-midades de Dubcze e a
oeste de Zalose, foram insuecedidos.¦Ardiiduque-herdciro: Repellímos in-
vestidas russas a oeste de Moiiastcrzys
tf c no Bystrzyca."

Rússia^- Petrogrado, 14 — No Sc-
jrcth superior, o exercito do general
Sakharoff desenvolveu os suecessos an-
teriores, expulsando o inimigo de uma
serie dc posições fortificadas e attin-
gindo a linha das aldeias de Zvyjcn,
Bzovina e Bialkovce. A nossa traves-
sia do Stripa obrigou o inimigo a aban-
donar toda sas posições que oecupava
nessa região.

As tropas do general Scberbatchoff
capturaram Ezcrna e continuam a avan-
rar para oeste ao longo dc toda_ a
frente. Já attingiram o Screlh superior,
entre Playuchavelska e Ployache, e ai-
cançaram a margem Occidental ao sul
desta povoação.'Alcançamos! a linha Loboda-Zlotã-
Uvsc e já chegamos defronte de Po-
dgiachy e Kholkhoche. Os nossos des-
tacamentos avançados perseguem o ini-
migo e atravessaram o Koropice, oc-
cupando posições fortificadissim.,9 nas
alturas entre 05 rios Koropice, Zlola-
Lipa e Khorovanka.

Proseguindo na marcha para b sul,
attingiram o Dniestçr e Mnriampol.

Esta povoação foi pouco depois oc-
ctipada pela nossa cavallaria.

Nos rios Bistritza-Nadvornaskoí e
Bistritza-Solotina, a construcção de,
pontes pelas nossas tropas continua', a'
despeito do violento fogo do inimigo.

Ao sul dc Delatyii, na região dos
bosques dos Carpathos. o nosso avan-
ço próximo de Vorovska, Magura e Ja-
hlonitzái continua. Consolidamos as nos-
sas posições e repellimos todas as ten-

tativas feitas pelo inimigo para reto-
mar ,i offensiva.

No Caucaso, ua margem Occidental
do lago de Van, na região de Tadvai,
contra-atacamos os torcos vigorosanien-
te e recalcamos os turcos para o sul.

Inglaterra — Londres, 14 — A ca-
vallaria do exercito do Egypto conli-
nua a perseguir sem descanço os tur-
cos. Hontem, á noite, o inimigo foi
rechassadò a léste de Birse-el-Monka.

Áustria — Vienna, 14. — O eslado-
maior do exercito communica em data
de 13 de_ agosto:'•Repellimos ataques russos a sudes-
te de Worochta e uma forte investida
de grande» massas inimigas a oeste dc
Stanisláu.

Na Volhynia dccresccu a violência
dos combates.

Os italianos foram rcpcllidos em seus
ataques contra a nossa nova linha, quesc estende desde o mar a leste do valle
Vallone, alé ao monte Gabricle. Nos
combates nas immediações de Gorizia
fizemos mais dc 5.000 prisioneiros."

A luta no Mosa
e no Soniiue

Paris. 14 — (A. H.) — Uma nota
official publicada hoje, diz:'"remos numerosas razões para cs-
tarmos plenainerílie satisfeitos com a
marcha da nossa offensiva, leiíta, mas
mcthodica c segura, nas duas margens
do Somme. A resistência, allemã em
parte da aldeia (le Maurepas é devida
á organização especial das defesas e á
coílocação das metralhadoras.

«O nosso sitcce-sso de sabbado, ainda
não confessado pelo inimigo, foi obtido
quasi sem perdas da nossa parte. Os
allemães reagiram, mas fracamente,
perdendo .muitas horas, cada uma das
quaes era aproveitada pelas nossas for-
ças para organização do terreno con-
quislado.

A domora que se nola nos movinicn-
los allemães é uma nova prova de que
elles já têm grandes difficuldades em
encontrar e conduzir para os pontos
convenientes as tropas aguerridas dc
que dispõem 9 que são as únicas capa-
zes dc realizar o assalto e.m boas con-
dições. -F, não serão cerlameritc os
sucoessos fulminantes dos italianos.ncin
principalmente os dos russos que lhos
facilitarão a solução do problema,

O próprio inimigo tem já revelado
que reconhece a sua má situação quan-
(fo exerça vinganças contra cidades
«abertas como .acaba de sueceder com
Nancy, que foi alvejada pelas peças de
grande alcance. Victimas innocenles
terão certamente pago com a vida a iin-
possibilidade cm quo o inimigo se acha
dc sustar o avanço viclorioso dos al-
liados em todas as frentes".

A campanha da Rússia
Londres, 14 (A. A.) — Telegrapham

de Petrogrado dizendo que Kalusz está
completamente cercada pelas tropas
moscovitas,

Kalusz é uma das portas principaes
dos Carpathos e ali o inimigo havia
concentrado fortes contingentes.

O bombardeio ás suas defesas é in-
tenso, sendo enormes os estragos cau-
sados pelos schrapnclls -russos.

Londres, 14 (A. A.) — Os russos
capturaram, ao norte de Stanisláu, 2.000
prisioneiros.

Londres. t.| (A. A.l — Um tclegram-
ma de Petrogrado, confirmando a to-
mada dc Mariampol, annuncia, que a_ ca-
vallaria russa, oecupou
gaicy.

Varias noticias
A probabilidade da

intervenção da
Rumania

Londres, 14 (A. A.) — O correspon-
dente do "International News Service",
em Kucarcst, em telegramma, contnicnta
a probabilidade dn intervenção da Ru-
manja na actual guerra.

Diz o referido correspondente, queaquella nação aspira a uma expansão
territorial, porém, o seu preparo mili-
lar é muito defficientc. O exercito não
tem artilheria bastante poderosa, nem
em quantidade sufficieiite.

Bucarest, a capital da Rumania, anica-'
cada de ser invadida pelos búlgaros, nfuf
lem elementos para se defender.

Por estes motivos todos, julga o cor-
respondente ser pouco provável a In-
terveução da Rumania 110 conflicto eu-
ropeu. .

A GUERRA NO AR
UMA ESQUADRILHA AUS»

IIUA.OA VOA SOBRli
OAMPALTO

Roma, 14 — (A. A.) —Uma csqtúv*
drilha aerca do inimigo voou sobre
Campalio. lançando diversas bombas,
que provocaram alguns incêndios a
desmoronamentos.

O objeclivo inimigo era bombardeai
os aerodromos italianos existentes alii
mas nenhuma das bombas attingiu a<
alvo desejado.

Londres, 14 — (iA. A.) —Confirma*
se a noticia de terem os ataques dos
aviadores francezes á linha 'ferroviária
de Metz-Sablons, .causado gravíssimo!
daninos, revolvendo o leito da estrada
c destru-ndo a estação e parte do»
quartéis dc Metz.

tambem Pod-

Nas linhas ..alo-ausiriacas
Ronm. 14 (A. H.) — O tillimo com*

municado do estado-maior do exercito
annuncia que as tropas italianas rom-
peram no Carso outra poderosa linha'
de entriiicheiramcntos e fizeram oito-
centos prisioneiros approxiuiadamcnte.)

Roma, 14 (A. A.) — Noticias dai
linha de frente dizem que está travada
etn Vallone uma grande batalha entre
austríacos c italianos, estando estes em
optimas condições.

O bombardeio a Tolmino continua
intenso, esperando-se a cada momento
a queda dessa praça em poder das tro-
pas italianas.

Roma, 14 — (A. H.) — O Messd*
ggero notlioia que a batalha içstà neste
momento travada além de Gorizia. Cen-
tenas dc canhões vairrcm as posiçfici
inimigas 1103 montes Canto, -an Ga-
briele c San Daniel.

A nova Municipalidade de Gorizia
já iniciou o reccnscaniento na sua. cir-
cumscripção.

Em outras linhas de batalha
Londres, 14 — (A. A.) — As forças

inglezas que operraim na África, sob a
commando do major Van IDenenler,
oecuparam Kilimatindo, Dodonia, Ki-
kombo o Bayardkalc, fazendo numero-
sos prisioneiros,

Os fiscaes das Loterias
Nacionaes

UM REQUERIMENTO QUE O SR.
CALOGERAS INDEFERE

O ministro da Faitcnda despachando o
requerimento dc João Barbosa Deite e
outros fiscaes da Companhia de Loteriia-
Nacionaes do Brasil pedindo -entrega da
metade dos premie/s dos bilhetes de lo-
teria do Estado do Rio Grande do Sul,
appreliendirfos pelos requerentes, resol-
ven qiíc, dc accordo com os pareceres,
nada ha que providenciar, senão no sen.
tido de ser punida a infracção, para o
que se devolvlerá o processo á Fiscali-
zação dc Loterias.
mmm . -mim?j ft- -f7?t-^-mim , ,
OS DESESPERADOS
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Ha um anno. sob a acção de cruel
enfermidade, julgada incurável, sof-
frendo as maiores dores. d. Jose-fina
Pdreira, de nacionalidade italiana, per-
deu as esperanças de ver restabelecida
a saude.

Ultimamente, aggravando-se a se<i
eslado, a pobr* senhora pensou em
abreviar os seus soffrimeutos. até que
hontem, ao cair do dia, ingeriu duzen-
tas grammas de lysol, vindo a fallecer
poucos minutos depois, apezar dos cs-
forços -empregados para salval-a, em
sua casa. á rua 'Monti» Alegre n. ig.

A policia do í2" districto, tomando
conhecimento da Wste oceorreucia,
ouviu as declarações do esposo do su>-
cf.-la. sr. Antônio Luiz Pereira.

-—ml oto <p>^HW—
POR SUSPEITAS DB LEXOCIXIO
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A BOKDO 1)0 "KY.M.V"

Uni caso dc typlio
Ante-hontem. como noticiamos, en-

trovi em no?<o porto o vapor prego"Kyma", procedente dc Buenos Aires.
O "Kyma*' trouxe dois passageiros
clandestinos que foram impedidos dc
desembarcar pela Policia Marítima,
lendo sido desiacado para bordo um I
agcnle.

Montem, o agente percorrendo as de- j
pendências (lo navio, soube que havia
um doente de typho a bordo, do que
deu conhecimento ás autoridades sani- I
tarias do porto.

Ilininediaiauicntc" Kyma " o medico
cg-.::-,i

dia.
para

qual
constatou, que o tripulante Conslantin)
Pichamkeí achava atacado de facto
do terrível mal

Acto continuo, o enfermo baixou à
terra, sendo recolhido .10 hospital de
S. Sebastião. O vapor íoi ri.orosamen-
te desinfectada

PaAOUDDADB LIVRE DE
DIREITO

O concurso i)ni*íi lente substitii**}
da 3» s_ciÍo

Perante a Congregação da Faculdade
rcaliza-sc hoje, ás ' horas da tarde, a
prova oral do concurso para lente sub-
stituto da 3* secção (Direito Romano c
Direito internacional privado).

Os candidatos, bacharel Joaquim Ca-
mito de Figueiredo, desembargador Af-
fonso Cláudio c dr. Luiz Xunes Fer-
reira Filho, dissn r.-.rão ao minutos cada
um, sobre o ponto n. 31 da cadeira de
Direito Romano, hontem sorteado —
"A propriedade — Direitos reaes".

— \'.i mesma Faculdade iniciam-se
hoje c terminarão no dia ,v do corren-
tc, as provas parciaes de exames a que
estão sujeitos cs alumnos -3a Faculdade
c na conformidade do disposto uo ar-
tigo 37 letra c) do decreto 11.530, dc
iS dc março de 1015.

Essas provas serão oraes.

Prisão do 11111 veiuleilor ambulante
Por determinação do 2" delegado au-

xiliar foi preso honteni o vendedor am-
'bulante Elias Chapirro, aceusado de
exercer o lenocinío.

Elias, nega, mas deante da queixa
que contra elle apresentou uma mu-
lher, o dr. Osório de Almeida mandou
abrir inquérito.

¦We,

O PABC HOYAL AQ PUBLICO:
Avisamos aos nossos fi-eçjuezes quo os

••Qr_mdes Arnaazeris doParc floyal'' estarão
hoje «Joertôs até ás sete horas da noite
como nos demais dias.

PARC ROYAL
Centro Medico | Bordados á machina

_____ mãn — Ponto i jour e picot —
KEALIZA-SE SABSADO A SEGUNDA \líM,J manaria. CASA VIANNA

REUNIÃO de S. Francisco i4,_i°. andar,
;Realiza-sc sabbado oroximo, ás 8 ho-1 -

ras da noite, na Academia Nacional de |
Medicina, a reunião dos médicos que
fazem parte do Centro Medico, !

Sendo ess a sesunda reunião da re-
ferida sociedade, nella vão ser apresen-
radas, pela commissão para isso nomea
da, as basca dus estaíutos do Centro,

Por essa oceasião tratar-sc-á da cia-
boração de um código de cínica medica,
base das regras a serem seguidas no
exercicio da clinica, dc cuja inobser-
vancia resultam, sempre, desagradáveis
incidentes entre os que exercem a pro-
fissão medica.

— * O T* *tti

e a
Passa-
Largo

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSÜUE

Dep.: Drog. Pacheco Andradas, 43.
J. 34C

EM ASSUMPÇAO

Um bniuiucto no dt*. Eiliinv-
«lo Sclinercr

Assumpcão, i' — t-i. A.)— 0 com-
mercio desta capital, offereccu um
banquete ao presidente da Republica,
dr. Eduardo Schaerer, que sc realizou
no theatro Granados, e 110 qual toma-
ram parte, alem de todas as altas au-
toridades do governo, o corpo diplo-
maíico c 05 membros da embaixada es-
¦pecial que veiu representar, a Repu-
blica Argentina na posse do novo pre-
sidente, dr. Manoel Franco.
—- - ' ¦«¦¦ Si » «O » -ta» - '"-¦¦ ¦¦- »

Não era um motocy-
cio, e.ra um tufão!...
;Bcrrant-c, corria pela rua Menezes

Vieira, o motocyclo, quando, ao voltar
a rua Visconde do Rio Branco, foi de
encontro a doía homens qne ali se
achavam.

Eram elles João Pinío Barros, de 34
anuo*, de nacionalidade portugueza e
José Abrahão. syrio. de 30 annos, este
barbeiro, o outro emoregado no com-
nicjrcio.

(Pinto àc Barros, recebou contusão
na fossa iliaca. no lado esquerdo, esco-
riações -110 braço dn mesmo lado e José
Abrahão, teve contusões generalizadas.

Ambos foram curados na Assistcn-
cia. indo depois para suas residências.

O niotocyclista voou para longe das
vistas da policia do i*' districto.

CIMENTO Gibbs, i n •
clcz, —

Teloplione S3-, Contrai. — Rua
Santa Luzia 202

PAULO PASSOS «ft O. —

ACADEMrA DK SCIENCIAS
OE LISBOA

Tomou posso lionír-Tii um novo
ucaileiiiico

Lisboa, 1* — (A. A.) — O sr. Sou-
za Costa tomará hoje posse da sua
cadeira na Academia de Sciencias de
Lisboa, lendo nessa oceasião uma me-
morta .sobre "autos pastoris'',

A sessão será solenne e para assist-
til-a foram convidadas as maiores per-
sonalidades do mundo social poriu-
guez.

Pagamentos que o Thesouro
vae eííectuar

FERRUGEM
Só o ANTIOXYDO a
evita. Adoptado ua Mari-
nha c Exercito. Ene ''¦ra*
pc em tod.ns as casas de
ferragens. COHDOVIL s
C."t Uruffviayana ti. 109.

(.1 4**;)
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Ministério da Guerra

PEQUENAS NOTICIAS MI 1,1 TARES
O commandante da 7* região foi au"

torizado a mandar servir na guarniçâ-
dc 1'nrto Alcgit- o major Eernardi-0
Martins Rangel.

— Foi approvada a tabeliã orgataizada
na diitetetori- da adiuinistraçãlo da tiuer-
lia para distribuição do fardamento ás
praças do Asylo dos Inválidos da Pátria,
em substituição a que está em vi-ror.

O 1" tenente Luiz Sylvestrc Co-
Illles Coelho foi exonerado do cargo da
secretario da Escola Militar.

Foram nouuv-^trn-. ajudantes de on
deus do general Lino Ramos, comman»
dante da 5" brigada de infanferia, o 1"
tenente Benedicto Olympio da Silva -

O Thesouro Xa-cional foi iionirm au-1 0 aspiv.infe a.ofíiici.l Uco .Midosi.
torizado a effecttiar os seguintes pa- — O ministro da Guerra louvou o se-
gamento: 15* :g8.i$0Q7, a Sampaio Cor- cretario da Pabifioa de Cartuchos e Ar-
rea & Convp., de sdmços executados tcfactos *0 Guerra, cm serviço na Con.
até 31 de dezembro dc 1913, por conta '
do Ministério da Viação; i6:7.li?/Oo, a
diversos, de fornecimentos ao mesmo
¦Ministério, 110 corrente anno; 
3:7135*97, á The Manáos Trannvay
and Light, dc exercícios findos;
45 :.*9Ç-$7So, a Góes Ferreira Sr Comp.,
egualmente ds exercícios findos;
12:865.00o, a Germano Boeihecher, de
fornecimentos, cm março ultimo;
-or;?ooo, a diversos, de ("ratificação por
serviços prestlidos ao BliiiJisterio da
¦Fazenda; .|oo$ooo, a Arthur Saldanha,
de ajuda dc custo; e -,oo$ooo, a José
Antônio Monteiro Romeu, egualmente
de ajuda 'le cuáta.

90' NA OASA PORTUGÜESE JOk
Rua Assembléa, 40 — é que se en-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo 3$soo.

tabilidade da Guterra, pelo trabalho quo
apresentou ifcpercnte a modificações no
systema de cobrança dc imdiraineiiíos
fornecidos a officiaes 'e funccionarios
-OÍ VÍ 5.

— O mTiNtro da Gttc-rra autorizou ti
inspector da 5" região a nc/nrepr, desd.
ouc não baia in.oiivleniei.te, instruetoí
do Lycée Françafs, o 1" tenente Olinerlo
dc Moura, Sem prejuízo das funcçóei
que tem.

O n. 544 da Illttslração Portugueza,
seráMioJc distribuido ao publico,

A Delia re\.'na traz magníficas gra-
vtirais. relativas ás grandes manobras
militares em Taneos.

n* os maia procurados
moveis são os que vende a Casa .Mar-
tins, rua da Carioca 67; quem os exa-

de lcval-os.
o*_-

DR. ALBERTO DO REGO T.OPES —
Do HospÍ,tal da Misericórdia. Vi.s uri-
narias. operações cm geral, ,
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

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

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES ->
Oculista. rirof. da Faculdade de Medicino.
CoiWUltorio: rua Sete de Setembro 11. 09.:

(A a 194>,
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contra os carrapatos no
gado. Vende-se na Hotr-

rua do Ouvido:-, 77.
¦na O-Mav-OHP*1 "

SARNOL
tu Ia 11 ia

minta- n io deix

EM EÜENOS AIRES

A Exposição Internacional
Rural

Buenos Aires. 14 — (A. A.) —
Como «tava anmmciado, c-ífecuar-se-á
amanhã a cerimonia inaugural da Ex-
posição Internacional Rural.

O ae'o revestir*sc-á de toda solcnni- \dade, comparecendo o dr. Victorino de i
la^ Plaza, presidenta da Republica. e|
ministros, além de outras autoridades. |Em nome do governo, fará o discur- i
so official o dr. Horacio Calderon.'
ministro da Agricultura. | desmoralizam a
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Com a policia
DILIGENCIA E PANCADARIA

Fomos hontem procurados pelo sr.
João Oilorico de Souza, empregado na
casa da rua General Câmara n. -63,

que nos veiu expor o seguinte:
j Ko dia it do corrente, a policia in-
j vadiu a referida casa, arrombando a
I poria 1: entrando logo a espancar ;oJo3

que ali encontrou.
Esses processos violontos e selvagens

I merecem censuras, e acreditamos -íue o
dr. Aureliao Leal não pactuará com a'
altitude dos seus subordinados q-.tc tal
praticaram.

Por isso chamamos a attenção de
s. ex. para o caso, afim de que oulro»
idênticos não se repitam, com o silen-
cio e a impunidade desses abuse quo
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Sociaes
DA..-.S l.M.MAS

Vê passar lioje o seu natalicio o dr.
iLéon iRoussouliéres, i° delegado auxi-
liar, 'Estimado por todos que com elle
privam, quer como cavalheiro, quer
como autoridade, o dr. Leon receberá
de tf_os as inais leses provas de admi-
. aça% e amizade.

—Gaspar Telles, o hábil desenhista
que durante algum tempo illustroti esta
folha com bellissimas producç5es e que
. j_ no nosso meio artistico um nome
querido e acatado, lembrou-se de fazer
annos hoje. Ha de receber o Gaspar,
que nio só . um artista consumado
como exceliente companheiro, muitos e
apertados abraços, entre elles os de
todos nós, pois nesta casa elle só dei-
lou amigos;

*
Fazem annos hoje:

o sr. Antônio. Joaquim da Costa,
que receberá, em sua linda vivenda no
Realengo, as pessoas de suas relações.

o sr. Antônio Ribeiro da Costa
Faro;

a sra. d. Bemvinda da Gloria
Magalhães Almeida, esposa do sr. José
Gabriel Lopes de Almeida;

—o sr. Guilherme Alfredo Pires, an-
tigo negociante nesta capital;

—a sra. d. Thereza Rodrigues, mãe
do sr. Arnaldo Rodrigues, estimado em-
pregado no commercio desta praça;—o menino Oscar, filho do sr._João
Nepomuceno dos Reis, funecionario da
Msht; • .—o sr. Antônio da Cosia Freitas,
negociante nesta praça;—a menina Gloria, filha do sr. Af-
fonso D'Arco e de d. Antonietta
D'Arco;

—a scnhorila Gloria SantWnna, irmã
do sr. João Sant'Anna, da Imprensa
Naval;

—a sra. d. Maria Guerra C. Bal-
cellos, devendo receber iniiiiineras feli-
citações.

o rev. Alfredo da Silva Machado,
vigário dc S. Domingos de Arassuahy,
no Estado dc Minas Geraes, c irmão do
6r. Manoel da Silva Machado, proprie-
tario da Alfaiataria Parisiense, desta
praça;

a sra. d. Etelvina Izolina Maria
Olympia;

o sr. João Baptista Pedro Fron-
«. ' ,a senhorita Gloria Ferreira, alu-
tuna da Escola Normal;

a sra. d. Minervina Soares de
Oliveira;

o sr. David Prado, funecionario
dos Telegraphos;

a sra. d. Alvina da Silva Macha-
do, esposa do tenente Antônio Marinho
Machado;

¦— o professor Alipio Doria, director
do Collegio Americano Brasileiro;

a senhorita Maria da Gloria;
o sr. Antônio Carvalho de Oli-

veira, 3° official dos Correios;
o -coronel Francisco H. Abran-

ches, funecionario aposentado dos Cor-
xelos;

a sra. d. Maria Pereira Cabral,
.sposa do sr. Luiz Cabral, antigo cm-
pregado do "Jornal do Commercio;

o coronel José Ignacio de Souza,
«m dos sócios da Companhia dos
Grandes Hotéis;

o pharmaceutico Josino do Nasci-
mento Ferreira e Silva Filho;

a sra. d. Maria da Veiga Desou-
sart, esposa do sr. Gustavo Frederico
Dcsousart, funecionario do Laboratório
Pharmaceutico Militar;

o sr. Lycttrgo da Costa Faria, fi-
lho do coronel João da Costa Faria;

o menino Humberto Marcicano,
filho do sr. Domingos Marcicano;

a senhorita Ondina Jannes, filha
• do oo.onel Augusto Jannes, funçciona-

rio do Jardim Botânico;
a sra d. Marianna Mmrcondes dos

_eis Lima, esposa do capitão Francisco
da Rocha Pereira Lima, chefe das offi*
dinas de Hydramctros da Repartição
de Águas c Obras Publicas,

o dr, Daniel Pereira Bastos Fi-
lho, advogado do nosso foro, filho do
6r. Daniel Pereira Bastos, sócio da
Confeitaria Paschoal;

a senhorita Alayde da Gloria Car-
doso;

o .sr. Domingos Machado Montei-
iro Junior, da Casa Hcim,

—Os amigos c admiradores do dr.
Agenor Porto, professor da Faculdade
de Medicina, farão hoje significativa
manifestação de apreço, por ser a dala
do scu annivcrsatio natalicio.

___._-
C_S.._£__TOs'

Rcaliza-so boje o casamento da senhorita
_.ahy de Castro Gomes com o dr. G uai ter
de Almeida clinico desta capital,

O acto civil effcctua.se ás 3 horas, na
residência do sr. Domingos Guimarães, tio
da noiva, á rua Marquez de Abrantes, sen-
do padrinhos os srs. com mandante Calvfio
Areias e esposa, l.uiz Muniz Freire c espo-
Ba, dr. Maurício dc Souza c esposa, dr.
lAleixo _fe Vasconcellos e esposa c dr, Gor-
lon de Almeida c esposa.

O neto religioso, que se celebrará na
matriz da Gloria, ás 4 horas, terá como
padrinhos o sr. Domingos Guimarães c
«sposa e o professor dr. Fernandes Figueira
* esposa.

:!: í: *
VASCIMKNTOS

O sr. J, Garcia, proprietário do Grande
Hotel da Lapa, tem o seu lar augmentado
des ile 'hontem, com o nascimento de uma to.
insta menina que receberá o nome de D6ra.*

O sr. Joaquim Duarte Carneiro, funecio-
ma rio do Hospital Central do 'Kxercito, c sua
esposa, d. Albina Carneiro, têm o seu lar
enriquecido, com o nascimento de mais -UU.
menino.

. * *
CONFERÊNCIAS _. . .

O apreciado homem dct letra. Teixeira
(Leite Filho, fará no próximo sabbado, 113
4i|_ h^-as da tarde, no ealão do Jornal
do Commercio, -Unia interessante conferência
literária sobre : "Laoocont e a tragédia",
com o concurso artistico das sras. Jane
Marny e Marie T.ouisc.

iSera cNccnlado o seguinte prosframina I
Marie I<ouise, Saint -Saens, I,c DcUige

(Trclude); Glucki Iphigonio en Tnuride
(¦Le songe de Ipliigcnic); Jane Marny.
"Pierrot Rcvc", palavras e musica de Paul
Marinler (cantada pcla primeira vez no Uio
lie Janeiro).

Os acompanhamentos estão a cargo do
maestro Provési.

_í _! _.
FESTAS . ,Festejam lioje o ,-° annivcrsario do seu
casamento, o sr. I.eoncio Fernandes de Sa,
negociante dista praça, e d, Iilina Moraes
de Fá.

Si *_*. O
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Emilsâi de Scott
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JVlo contam alcotl

Mais lim contem, todos
oa elamentos necessários
pura dar saúde e robustas

VINGANDO A HONRA

Os sports

JDm emocionante desempate ^entre
o Fluminense e o Flamengo

Um lavrador fere gravemente
; o amante de sua esposa

No logar denominado "Capão", em
Jacarépaiguá, reside ha muito em com-
panhia de sua esposa, Deolinda Costa,
o lavrador Graciano Costa.

A vida entre os dois ia correndo á
maravilha, sem que o minimo -contra-
tempo viesse perturbar a paz completa
do seu lar.

Graciano tinha confiança plena em
sua cara metade e isso facilitou os pia-
nos de tun "d. Juan" roceiro que sur-
giu de ura dia para outro, o Victorino
Manoel de Souza, tambem lavrador c
morador no logar denominado Couro
d'Anta.

Victorino aproveitava da ausência
de Graciano que se ia oecupar no seu
tralbatho, e arrastava a aza a Deolin-
da, que, por fim, acabou cedendo.

Os encontros, pois, repetiam-se todos
os dias e as coisas corriam no melhor
dos mundos, graças á confiança que
Graciano continuar.a a ter na mulher.

lAssim, um regato que passava pro-
ximo da casa do marido enganado era
theatro daquelles encontros diarioí. _

Mas tantas vezes o cântaro foi d
fonte, que hontem afinal se quebrou.

Graciano, tendo necessidade de ir até
cm casa, ao passar pelo regato, en-
controu Deolinda cm flagrante de adul-
terio com Victorino, e passado o pri-
meiro momento de estupafacção, sacou
de uma faca de que estava armado e
investiu, vociferando.

Deolinda percebeu que fora desco-
berta pelo marido e, desvencilhando-
se do seu sedu-tor fugiu,

Victorino, porém, não teve tempo de
imital-a, e foi apanhado por Graciano
que, vingando sua honra ultrajada, lhe
vibrou quatro golpes, dois nas costas e
dois no ventre, pondo-se depois em
fuga.

A Assistência foi chamada e soecor-
reu o ferido, que depois foi recolhido
á Santa Casa, em estado grave.

A polida do ad. districto ainda á
procura do criminoso.

.¦¦«. m, •_¦_.

A Federação Brasileira das Socieda-
des do JSemo, commemorando o seu
anniversario, .realizou a 30 do mez pas-
sado uma grande festa sportiva na
praça de sports do C R. do Flamengo.

Como «tão lembrados os' leitores,
um dos interessantes números desse
certamen — se não o anais interessan-
te — era o numero final, assignalado
por uma disputa de football entre as
equipes do C. R. do Flamengo e do
Fluminense V. G.

. Um artistico bronze servia de prêmio
a prova.

Mas, terminado .0 seu tempo regu-
lamentar, verifioou-se um empate, não
tendo nenhum dos dois valorosos anta-
gonistas feito jus, com a victoria, á
acquisição do trophéo.

Afim de rememorar a Juta, vamos
transcrever o tópico desta folha, ao no-
ticiar a festa commemorativa, relativo
á mesma."Os'"teamá" eram os abaixos:

Flamengo — Baena; Parra e Anto-
nüco; Milton, Sidnejr e Carlos; Carre-
gal, Gumercindo, Reid, Orlando e Rie-
mer,

Fluminense —Affonso; Vidal e Net-
to; Ivais, Oswaldo e oyívio; J_ Carlos,
Couto, Celso, Baptista e Ernani.'

Como juiz actuou o sr. A. Todd, que
se houve correctamente.

Esperava-se uma fácil victoria do
Fluminense, attendendo-se ao parallclo
das forças combatentes.. Entretanto,
não foi o qtte suecedeu. Se bem que
até o segundo meio tempo o Flumi-
nense estivesse vencendo o seu adver-
sario 'por _ "goals", este, em tres mi-
mitos, empatou a partida. O primeiro"goal" do Fluminense foi marcado por
F. iNetto, no .primeiro «neio-tempo, após
um "corner", com poderosíssimo"shoot" de cerca de 30 jardasl

Os restantes, no segundo «ncio-tem-
po, por Celso.

Os do Flamengo íizeram-n'os Rie-
mer, de um "penalty-kick", e Gunier-
cindo, de cabeça, em admirável estylo,
no segundo ptjriodo. ,

Ambos os "teams" perderam cxcel-
lentes opportunidades para desequili-
brar o "scorc".

O empate obtido .pelo nosso campeão
vale, não ha duvida, por uma victoria.

Sidney, como sempre, foi a alma do
scu jogo.

O Flamengo fez seis "corners" e o
Fluminense um unico."

•Cogitando de resolver o contratempo

BELHOS&CmEWJ-S/
CARTAZ DO DIA

Theatros

MUSICA

______-___¦ j 1 ! 1 .¦.iiii.ni«i—_i__BBSg

AP0I4.O — Espectaculo variado. A a
ll_
fcARLOS GOMES — "O diabo a qu»-

tro" (revista). A'. 7 3_4 e 9, i). _ ,
P.VUACE-THEATRE —."to Du-Jicss»

dei bal Talauia". A's 8 3.4.
RliCREIQ — O -.um (.comedia). As

7 
RêpUHUCÁ — "At. lh» em palheiro"

(revista). A.". JOSÉ'
7 tia e 9 . _»_ ,.

Espcctaculo da. companhia

trazido pelo empate, o presidente da
_. B. S. Ri, o esforçado dr. Antune.
de Figueiredo, depois de consultar os
presidentes dos clubs interessados, pro-
poz ao conselho da alta instituição de
sports aquáticos o desetnbate da par-
tida em favor da Federação Brasileira,
de Sports, solicitando-se pana isso o
conourso do Fluminense, com a ces-
são de sua praça de sports.

E foi o alvitre acceito.
A Federação de Sports, recebendo a

participação respectiva da Federação
do Remo, incumbiu o presidente da
Liga Metropolitana de superintender a
prova.

Esta foi marcada para hoje, reali-
zando-se, como dissemos acima, 110
campo do Fluminense F. C, á rua
Guanabara, 94.

Devido ao caracter de desempate da
peleja, ella está despertando um inter-
esse muito superior aquelle que_ produ-
ziu da primeira vez cm que foi levada
a effeito.

Não será temeridade affirmar que as
dependências reservadas aos espectado-
res não conterão os milhares de aficio-
nados que comparecerão á linda sede
do primeiro campeão do Rio de Ja-
neiro.

Segundo informações oue colhemos,
devem ser os abaixo os teams" repre-
sentativos das sociedades embatentes:

C. R. Flamengo
Baena

Antônio — Nery
Parra — Sidney — Milton

Arnaldo — Gumercindo — Rcid — Or-
Iando — Riemer.

Fluminense F. C.
Marcos

Vidal — Netto
_,ais — Oswaldo — Sylvio

Celso — Couto — 'Raul — Baptista —.
J. Carlos.

Concorrendo para o complemento da
tarde que se apresenta tão auspiciosa,
o Villa Isabel c o America disputarão,
és 2 horas da tarde, o premo offere-
cido pelo Pare iRoyal, que tambem fl-
cou sem vencedor por oceasião da fes-
ta cm beneficio da Cruz Branca Brasi-
leira, realizada no campo do America,
na qual o Flamengo, derrotando o São
Christovão, levantou a "Taça Madame
Gaby Coelho Netto".

Os ingressos serão vendidos aos pre-
ços habituaes.

Os sócios do Fluminense terão en-
trada pessoal, mediante apresentação do
seu titulo relativo ao mez andante.

MÕÍassü. A'» Ti B -14 e 10 1I1.
S. PEDRO — Espectaculo da companm»

Hermann. A's 7 3.4 * 9 3l*.
_ * *

Cinemas
AVENIDA — Nas trevas (drama);

Athlcta c cavalheiro (comedia); Bscapa-
delia de ISillie (comedia). ..',',

IDEAI, — No turbilhão da lida (dra*
ma); 1'atliê Journal (do natural); uma ar-
tistica comedia. ,, ,

ÍRIS — A serpente (drama)
niíla (comedia). , _

ODEON' — A falcna (drama),
— No turbilhãoPATHE'

(drama).

Circos

O violi-

da vida

* * .

PIERRE — Attrahenle es.iectaculo.
.Sl'INBU.1 — l;uncção variada.

_._.*_>
PRIMEIRAS

A. B. DE SPOBTS ATHLETICOS

jTindct nesse
caso a Camisa"
ria Luva Preta lhe
venderá mais
barato.
34, Praça

Tiradentes, 34

VIAJANTES

i;*_-r-:—,: _.,._|
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A bordo do pi*
.'.icte "Verdi" par-

tc hoje para a Ivu-
ropa o sr. Ro\ph
Obsburgh, represen*
tante da casa Clay-
ton, Obsburgh & C„
dc importação, cx-

portíiçãu « coiumis*
s ü c s, estabelecida
nesta capital.

Ao seu embarque
compatecerão innu-
meros amigos.

RKTi-GTOSAS
A administração da irmandade do X, S.

•da Saude, previne 09 irmãos e demais Heis
que no próxima _ domingo, _o do corrente,
tcri, togar a festividade do sua exceIsa Pa-
tlroeira N. .S. da 'Saude, com missa s.!enn_,
ás 11 horas, e "Te Dciiin ás 7, precedidos
de um novenario q _e teve inicio no dia io.

*!i
_ío..senhor Antônio Alvei Ferreir.i do3

Santos, qnc foi recontemente nomeado rara
o cargo dc vijt.irii (jcral desta Archidioccse,
t&niou liontcm posse do mesmo e designou
-.'.-¦. tis suas t audiência, serão noi dias
utèis, do meio-dia ás 2 horas da tarde.
A\ poísfl do iiovot vigário, mte vem substi-
ttwr o bispo auxiliar d. Sebastião ...me,
íoi muíto concorrida.

Foi tambem empossado liontcm no c.rgo
de secretario da Archidiocese, o conego Car-
I03 Co_t_, qu deixou o carpo de vigário
da iparochia da Cu_, que vinha exercendo
ha alguns anuo?.

Foi creado no dia 13 do corrente, o
curato du Santa Tlicrcra de Jesus, situado
no morro de Santa Tlicrcza. Para cs-
ta nova parocliia foi nomeado cura o
padre Pedro Aíosüa, actual capc'!ão da
egreja de Nossa Scniiora do -Soccorro, â
rua dos Junquíllios, Kessa egreja resolveu
o padre' Mossa estabelecer a seis provi-
soria do nova curato.

:•: :•¦ %
PALIiECnrRXTOS

Fallecctl nn d-a 10 do cdrrenté, em 'Santa
líita, 'listado do Rio, o innocente Odillon,
füiio. do sr. Henrique r/cngruh_.r Monncraí
e d. Bttlína ftBonnerat»

O pequenino feretro foi acompanhado atá
ao cemitério i>or multas pc..*-oas,

i. s. 1.

EXTiniRAMENTOS
Foi sepultado hontem em S. Francisco

Xavier o sr. Jeronynio Hlar'noí* 'Pise?, 2'
cscriplurario da Central do Brasil. O í.ille-
cido era casado com d. Dolores Baptista
Pi. _s, filha do dr. Adojplio Baptista, .co-
nhccioo cndcnheirOí e deixa viuva c cinco
iilhoj menores. O enterro saiu da rua -aa-

Um incorrigivel
NEM NO XADREZ "MOLEQUE JU*

VENTINO", PÔDE SOPITAR
SEUS DESEJOS SANGUINÁRIOS
Porque eram vagabundos c desordei-

ro9, sonipre perturbando a ordem, na
complicada zona da Saude, o crcotilo
Juvcíitino Baptista Martins e o .porMr
gtieü José Ferreira, foram colhidos cm
uma idlas "irêdes" que as "canoas" po-
liciaes costumam a lançar, ho louvável
intuito de livrar a cidade de tão peri-
gosos "tubarões".

Recolhidos ao xadrez do 8° districto,
contemplados com um auto de prisão
om 'flagitante, por serem vadios, espe-
ravam o momento de serem ^mandados
para a Casa de Detenção, á espera da
passagem d> ida e volta para a Colônia
Gorrcccional, concedida pelo respectivo
Juiz.

iNa mesma prisão, junlinhos, se ha-
viam de fazer «a maior camaradagem,
muito ao contrario, lembraram-se da
antiga liberdade que tinham de fazer
sarillio por dá cá aquella palha.

Começaram .por mi.mosearem-se com
09 maiores desaforos, ató quo o Juven*
tino, mais conhecido por "Molcjue Ju-
ventino", sentii. desejos de vèr tudo
rubro, a voníade de gozar o fortum do
sangue.

A' falta de arma, de tuna faca, de
uma navalha ou de tim irsvólver, como
um gato, trepou _ á bandeira de uma
porta, lascou o vidro.

'De posse de utn. dos estilhaços foi
sobre o companheiro de desdita, cor-
itando-o na cabeça, no pescoço c nas
costas.

Gritos da soccorro, írcmondissi.mo
barulho, e o commissario de serviço,
mandando o ferido a curativos no Pos*
to Central de Assistência, fez lavrar
outro auto de flagrante contra o "1M0-
leque JuveràSn."•

Por esta fôrma, ficam os dois ini-
niigos separados, porque emquanto um
vae .tomar ares na Ilha Grande, o ou-
tro irá cumprir sentença ua Casa de
Correcção.

A A. C. Suburbana
UMA COMMISSÃO NO GABINETE

DO PREFEITO
Ttsteve hontem no gabinete do pre.

feito uma commissão composta dos srs.
Francisco Antônio Corrca, Augusto Go*
mes Queiroz, José Casemiro da Silva
Franco e Pedro Adalberto, respectiva-
mente, presidente, secretario e conse-
lheiros directores da Associação Com-
mercial Suburbana, que foram agrade-
cer a s. ex. o ter-se feito representar
na inauguração da Escola Azevedo So-
dré. cm 5 do corrente,

A commissão reaffirmou ao prefei-
to os seus protestos de gratidão pelos
serviços prestados aquella associação,
cntrcgandcrtHie por esta oceasião um
officio.

TI 1 W Ti ¦¦

Atlüctio "versns" Americano P. O.
O Americano venceu nos primeiros"teams" pelo "scorc" de 2 a 1.
Conforme foi publicado, bateram-se

domingo ultimo, em disputa pelo cam*
pconato daquella associação, os tres va-
liorosos "teams" das duas tíistinctas
sociedades acima referidas.

Ao campo do S. C. Rio de Janeiro,
onde realizou-se esse importante en-
contro, concorreratn. numerosas pes-
soas e que muito aplaudiram 05 emo-
cionantes feitos destes dois gloriosos
e veteranos* clubs.

A 'hora determinada, sob a acção do
sr. Carlos (Carlitos), do Riachuelense
F. C, os "'teams" colloc(ram-se em
campo do seguinte modo:

Athletic:
Gentil

Cruz — Doente
Faria — Antonico — Virgilio

Walter — Caturra — Ló — Allert —
Perruce

Americano:
Oscar

Ary — Laud
Rufo — Lttizito — Dclamare

Osw. — Wald. Flavio — Jonathas —
Wal

Como devera estar ainda lembrados,
o primeiro destes dois clubs, foi o cam-
peão do anno passado, e o segundo,
o collocado cm segundo logar e cam-
peão nos segundos e terceiros "teams"
tratando-se, portanto, dc uma prova
bastante importante para aquellcs que,
de perto, acompanham os "matchçs"
instituídos por essa associação,

Depois de uma lueta titanica e um
jogo muito movimentado e cheio de
lanços interessantes ,0 sympathico Ame.
ricano conseguiu sair de campo ven-
cedor pelo ''scorc" de 2 a 1; assim
mesmo porque, Oscar, Ary e Laudelino,
que foram a alma do "team", estavam
em um dos seus dias .jogando bem
Vomo. talvez inunca, iformando na
área de "goal" uma perfeita barreira,
impenetrável.

Os " goals" americanos, foram con-
quistados por Waldemar, 1; c Jona-
lhas, 1 j e o do Athletic, por Walter,
jogador exceliente e um dos mais ca-
vadores de seu " team ".

No 'encontro dos segundos "teams",
veuceu o Athletic, pelo " score" de
2 a 1; sendo tambem um jogo bem
disputado c de muita combinação.

O "'tçam" do Athletic, eslava assim
constituído:

Polycarpo; Rabcllo Ferreira; Paiva,
Mario. Carneiro; Jacy, Netto, Paiva,
Altamiro . Henrique.

Nos terceiros "teams", verificoirse
um cmpale de o a 0.

Os " teams" estavam assim organi-
zados:

Athletic; Affonso: Hugo, Fábio;
Monteiro, Mattos, Bento; Albino, Gas-

vtão Quincas, Zézé e Renato.
Americano: liarão; Cand., Ign; Nes-

tor, Deniici Larecio; Augusto, Tasso,
Octavio, Theophilo e Jacy.

Foi uma prova disputadissima e bem
emocionante, havendo muita egualda-

de de forças,
O ,sr. Carlitos "referee" dos pri-

meiros "teams", actuou bem e com jmuita imparcialidade.
* :» *

A "TAÇA ItlO-S. PAULO"

assombro. B foi pena que para enfren-
tar adversários capazes de os derrotar
por tão elevado score", os cariocas
não trouxessem uma linha de ataque
mais forte do que a que trouxeram.

O que houve de mais notável 110 sc-
gundo "halí-time" foi a maneira por
que jogaram os "backs" c o "kceper"
cariocas, e os tres "goals" marcados
por Mac. Lean, Hopkins e 'Frciden-
reich.

Agora, o incidente do primeiro tempo.
Quando o Flamengo veiu a S. Paulo

jogar um "match" amistoso com o São
Bento, cm beneficio da instaüação da
sede da Associação dos Chronistas Spor-
tivos, Mac. Lean, com grande espanto
da assistência, esmurrou no campo um
jogador adversário, que commettcra a
grande imprudência de cair juntamente
com elle ao pretender tomar a bola.
O incidente não foi divulgado pela im-
prensa. É não foi porque os nossos

•ospedes de então, extremamente ama-
veis para comnosco, foram os primeiros
a ,'irocurar esquccel-o.

Hontem, novo incidente oceorreu cn-
tre um jogador carioca e outro paulista,
e as coisas chegaram a um extremo pro-
fundamente lamentável cm encontros
dessa natureza.

O .principal objectivo dessa9 Justas
sportivas não se cifra ao facto exclu-
sivo do maior ou menor numero de
pontos. Acima do interesse do "score"
está a vantagem do commercio de rela-
ções amistosas entre as duas cidades,
por cuja manutenção os jogadores de-
vem empregar os maiores esforços.
Esses esforços, porem, não podem col-
locar um "sportsman" na situação de
se não defender de aggrcssües que ex-
cedam ao limite de justa tolerância.

O que se não pôde supportar, no en-
tanto, é que os desforços se dêein 110
campo, em face do publico c do juiz,
cujo principal papel é justamente o de
impedir os cKpectaculos desagradáveis
de que foi hontem testemunha a assis-
tencia desse encontro.

Mas o que é facto é que, contraria-
mente a todas as regras de ordem,
disciplina, e de respeito mutuo entre
amadores de um bello sport, no encon-
tro de hontem, passou-se da offensa
grosseira ao destorço, perante a impas-
sividade de um "referee" que não agiu
conforme lhe prescrevem as regras do
jogo.

Não será certamente pôr essa forma
que se ha de educar a mocidade spor-
tiva nem chamar as sympathias do pu-
blico para o sport cm si c para as,asso-
ciações que pretendem divulgal-o."

*•-.*¦'¦'•

OS FILMS DE HONTEM
Náo 1ia cnlrc o publico freqüentador dos

nossos cinemas, quem desconheça Lyda Bo-

relli, artista afaniada, que com tanto bri-

Ihaiitisino se tem apresentado nas telas dos

cincinatoBraphos desta capital. Lyda Borcl-
li, -está incluida 110 numero das artistas

que só com o seu nome, rccommcndam
um film. Náo é de causar espanto, pof
conseguinte, a cxcellcncia do trabalho por
cila executado n'"A Falcna", de Hcnry
Bataille, autor cujos romances encontram
eir Lyda Borclli uma interprete fiel, que
não quebra o idéa, antes a eleva. Por
isso mesmo ninguém estranha o sitcceíso
obtido .pelo novo film do Odeon, a confor-
tavel casa dc diversões da Companhia Ci-
ncmatographica Brasileira. Outro film so*
berbo, merecedor da assistência do publico
é o que o Pathé está fazendo cxhibir. A
sua protagonista é Francesca Bertini, ou-
tra artista que, .por ser demasiado conhe-
•cida, recebendo já o titulo dc Deusa da
arte do silencio, dispensa qualquer refe*
rencia. A pcllicula a que nos referimos tem
a denominação de No turbilhão da vida.
O enredo desse grande drama tem situa-
ç5es de amor, de ódio, de vingança, ter-
minando pela grande sentença : — "A me-
Ihor vingança... é o perdão I"

Tambem no Ideal, o publico píde npre-
ciar esse grande romance tragico-social, ou,
com outra denominação, Lacrinnx Rcmm
Além desso importante trabalho cincniatogra-
phico, o Ideal fará cxhibir. o ultimo nu-
mero do Pathé Journal, cheio dc aconteci-
mentos interessantíssimos.

Como se nião bastasse __.ydti Borclli e
Francesca Bertini, o cinema íris está fa-
zendo projectar A Serpente, trabalho mara-
vilhoso, de Tbeda Bara, outra artista de
renome, que tão bem so tem apresentado.
Thcda Bara arca com a responsabilidade de

protagonista desse pujante drama, da fabri-
ca Fox-Pilms. Além desse fi/in, que valo
bem um programma, o íris tem no mesmo
cartaz O violinista, mimoso trabalho dra-
niatico da fabrica Universal.

Ksse delicado romance ú a chave dc ouro
do programma do íris.

Saindo da sua norma, a empresa Darlot
& 'C. não so limitou a dar um film, apenas*
como costuma fazer, Para maior suecesso,
reuniu no actual programma tres films, um
drama e duas comédias. O drama, que é
um conjunto artistico, tem o titulo — Mas
trívas, e as comédias—Aitleta c cavalheiro,
de enredo finíssimo, c F.scapadclla de Bit-
Ue, cômica.

O que acima fica escripto, deixa eviden-
te, que os nossos cinemas progridem e fa-
zcm questão de bem servir o publico.
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NA OÍ.OI.IA

A rua Alliiuiça mudou ile
nomo

O prai.ito por decreto de bontem
resolveu dar a denominação de rua
General Glycerio A actual rua Alliança,
no 7o districto, Gloria.

PELOTA
FROXTÃO NICTHEROY

Na cancha, deste frontão vae ser dispu-
tado hoic, ás 2 boras da tardo, um emo*
cionante partido, cm co pontos, entre os
,pclotaris Hcrmcncgildo o Vergara con*
tra 'So1ozab.il c Casimiro.

A's fi horas da tarde, c Ss 10 da noite,
concurso da pelola nara as entradas com
dircilo a prêmio.

lüincçõcs todos os dias, de accôrdo com
o anniiiicio publicado na secção thcatrol.

* * *
TIRO

Ainda o encontro do domingo
Já hontem tivemos oceasião dc pro-

porcionar aos nossos leitores as mais
detalhadas informações sobre a disputa
da "Taça Rio-S. Paulo".

V.lírios, .agora, destacar para ns nos-
sas columnas o que sobre ;el!a dz o "Es-
tado de S. Paulo"!" Ridalizott*__ hontem o anniinciado en.
coiiiro «entre us jogudores carioca» e
paulistas para disputa da taça "Rio-São
Paulo", instituída pelos nossos collegas
do "Correio da Manhã". A victoria cou-
be mais uma vez a _. Paulo, pelo score
d'í 5 goals a 0.

Se bem que Os ".playtrs" paulistas qtte
liontam se bateram com os cariocas não
representassem n força total do nosso
Esüailo, como hontem mesmo dissemos,
linlia^se qun_i como oerta a victoria do
S. Paulo. O que antes do jogo não ss
podia saber, porém, e passados os prt*
meiros momentos do "match", ninguém
poderia esperar, é que a missa victoria
fos3e tão grande com. foi. Os jogado-
res cariocas principiaram os seus ata-
quês c as suas defesas de maneira lão
linda, que a esperança do que fosScm
derrotados chegou por vezs a .esmorecer.

Mas, passadas alguns minutos apenas,
ninguém mais podia ter duvida sobre a
derrota do "scratch" carioca; os pau.
listas dominaram o campo e, melhor
ofiontados, fofam até o fim do primeirt)
tempo sem vacillai_i.es, Sem desfallccl-
mentos, avançataTo com denodo para o
campo contrario, inutilizando com habl-
lidade todo o esforço dos s:us conten.
doidos. Em dado .momento, numa dais in-
vestidas ao "goal" de Cardoso, que o ias-
forço admiravel dos seus defensores não
cons-guiu inutilizar, _ riedienrcicli conse-
guo marcar o primeiro ponto para o scu"toam". Momentos depois, o mesmo jo-
gadoT, num bello "shoot" enviezado,
consegue marcar o segundo ponto, com
o qual terminou o "half-time".

Antea, porém, de ttrminar o tempo,
e antes mesmo que FrieJcnrich fizess.
pida prfiiieita vz a bola aninhar-se no"goal" dos cariocas, deu _e um lamenta-
ve.l incidente no campo, do qiíal mais
abaixo nos occupailemo..

Dissemos que a defesa dos cariocas
foi admirável no primeiro tempo. Foi,
de facto. No segundo não foi apenas
admiravel: foi assombrosa. O que fi-
zeram Vidal e C. Netto, o o que fez
principalmente Cardoso, não causou
apenas satisfarão á assistência: causou

TI1J0 NAVAL BRASILEIRO
Convidam-sc todos os -ocios desta so*

ciedade a comparecer amanhã, na Sociedade
União dos Empregados do Commercio, a
rua Sete de Setembro n. 51, sob., ás 8
lioras da noite, afim de tratar dc assumptos
que dizem respeito aos interesses da socie-
dade.

TURF
A PRÓXIMA CORRIDA

Ficou organizado hontem o program-
ma da corrida de domingo próximo no
Itamaraly. Xcssa reunião serão dispu-
tados o grande prêmio 

"Cosmos" c o
parco "Dr. Frontin", em 2.400 me-
tros, que marcará o encontro de Offaly,
o laureado do grande premio 

"Dr,
Frontin", com E.patia.

Eis o programma:
Parco "Seis de Março" — 1.500 me-

tros — 1 ;eoo$ooo — Iccbcrg, 471
Triumpho, 53 ; Dynamite, 55; Escopeta,
53; Camelia, 49; Lohengrin, 531 Le
Voilá, 47. e 'Espoleta, 45.

Parco "Velocidade" — 1.500 metros
1:000$ e aoo$ooo — Maciste, 501

Image, 51; Pistacliio, 49; Licbc, 48;
Naida, 48, e Sicilia, 50.

Pareô "Progresso" — 1.609 metros
1:200$ e 240$ooo *•— Estilete, 52;

Houli, 52; Cangussú, 50; Cascalho, 49,
e Estilhaço, 52.

Pareô "Derby Nacional" — 1.500
metros — 11200$ e 24o$ooo — Flexa,
,,. t..._.„ ... t.r,.„_, r,. Hurrah51, _-i_-.i_.-_, 3j, __ío__., j., -I-. .

53, c Delphim, 53.
Parco 17 de Setembro" — 1.-00

meiros — í 1500$ e 30o$ooo — Mogy
Gitassú. 53; Hatpin, 52; Helios, 49;
Lord Caning, 50; Stromboli, 55, e Al-
liado, 50.

Pareô — "Dr. Frontin" — 2.400
metros — 2 :ooo$ e .)oo$ooo —¦ Offaly,
57; Sultão, 52; Fantomas, 47; Volu-
pté Chaste, 49; Vanderbilt, 49, e Es-
pana. 57.

Grande Premio "Cosmos" —¦ 2.400
metros — 5 :oo_$ e 1 :ooo$ooo —
Enérgica, 46; Pajonal, 52; Guido Spa-
no, 52; Mont Rose, 52; Medusa, 50; In-
sigma, 50-'Rampellion, 54; Otaner, 54;
Paraná, 54; Hatpin, 54; Ornatinho, 54;
Trunfo, 54; Zézinho, 54; Monte Chris-
to, 54; Pontet-Caneí, 54; Volupté Chás-
le. 571 Pégaso, 54, c Interview, 48.

Pareô "Dois de Agosto" — 1.609
meiros — 1:200$ooo .— Maipú, 52;
Idyl, 52; Mediíza, .ío; M.ijestie, 50;
Monte Christo, 52; Make Money, 52;
Romilda, 50, e Barcelona, 50.

li.* hoje que faz, no Apollo, a sita re-
cita de despedida, o maestro .uz Junior,
que volta á Portugal, depois dc unia cs.
tadia de cinco annos no Kio de Janeiro. O
applaudido maestro organizou um bcllissimo
espcctaculo, para offcreccr, em despedi-la,
aos seus amigos e admiradores. Os artistas
Lucilia Peres, Leopoldo lfróes, Attila de
Moraes, '-vmygdio Campos, Santos e Anto*
¦nia Mendes, representarão a peça de gran-
suignol Beijo nas trevas. O cspcctaculo
começará com a representação do i° acto
•da revista ,_._ _.___. a pátria. Haverá mais
um esplendido intermédio no qual tomarão
parte os artistas Cremilda de Oliveira, lrcr-
reira dc Souza, Alexandre Azevedo, Othelo
de Carvalho, Oliveira e Ribeiro Lopes.

O actor Oliveira cantará, com a actriz
Filomcna úUma, o duetto La fa .t? te dc
Pedro Bandeira, com musica -do maestro
Manoel Benjamin, Aos espectadores serão
of_c.eci.los vários brindes, offerta de varias
casas com.ncrc.acs, Contando com as sym*
patinas que goza o festejado maestro e com
as innumcras attracçoes do cspectaculo; é
¦de esperar que logo no Apollo haja grande
entlutsiasmo. *

A companhia das lEstrellas -Mundiaes, dí-
rígida pelo professor illerman, continua om
franco suecesso. Não só as -experiências de
electricidade executadas com perfeição e ar-
rojo pelo dr. Hcrman, como tambem os sur*
prehcnd_n.es números apresentados pelo ma-
gico chinot. Rush ..ing Tory, têm Agradado
cm étoda linha. I.a l-o!Iete nas suas espe-
cialtdades tem conquistado, tambem, muitas
palmas da assistência, que tem sido nume-
rosa. São essas as prineipaes figuras da
companhia, que, cm breve, nos deixará,

i.
Teremos, novamente, hoje, os capecta-

culos cinematographicos e de attracçoes
no Republica. O programma tle "films" e
magnífico, e, o cspcctaculo c cm lioincna-
gem á Colônia. Italiana, A eximia artista
Ohrysantltema reapparecc cm publico, com
as sucus características dansas internacio
naes, que muito agradam ao numeroso pu
Mico que habitualmente freqüenta <
publica.

Em breve haverá novas attracçoes, es-
tando já contratados, novos artistas.

Como havíamos previsto, alcançou o exito
da primitiva, a comedia O Águia, que o
Recreio deu, hontem, cm "reprise", com
duas casas cheias. O publico riu-se a valer
dcante das scenas cômicas da engraçada co-
media c Cremilda de Oliveira, com a ha*
biHdade c proficiência que todos lhe reco-
nhecem, encarnou o papel de "__ liberta",
a protagonista, com rara felicidade, lioje,
ainda _erá representada a interessante co-
media, nns duas sessões, sendo justo cs-
perar o mesmo suecesso hontem obtido,

_t
¦Xo r.ilace -heatre. a companhia Vitale

repete, hoje, Le Duchessa dct bal Tabarin,
uma das .melhores, -senão a melhor de todas
ns operetas do repertório daquella .ipplaudi-
da companhia. Hasta a divulgação desta no-
ticia auspiciosa para que se possa presumir
mais unia noite cheia, no antigo theatro
do Passeio .Publico, presentemente, ávida-
mente procurado pelos apreciadores do bom
tlieatro.

A companhia Molasso dará hoje, no São
José, mais tres espectaculos. Na i* sessão
.será representada La Mimada dc Paris, na
.» Uma noite cm Tabarin, c na 3\ tambem,
_a mimada de Paris. l'or ahi se pódc bem
avaliar a .preoecupação que ba. por parte
da companhia Molasso, dc.variar os seus
programmas, o quanto possivcl.

5.

O __mciií. rio Colla Tudo, o novo quo-
dro adaptado á revista O diabo a quatro,
foi mais um attractivo introduzido na peça,
pcla companhia Kdcn Tlieatro de Lisboa.
B.ffectivament-e, o novo numero c de .um
cômico irresistível, tendo agradado muito.
Tara hoje estão anm.ncia.-as. mais duas re-
presentações da afortunada revista, que, a
julpar pelo que se tem verificado, serão co.
roaJas de exito.

*
n-*.-«-.;.rt__« hoíi da plairâ c__i_C3, a

companhia Ruas. Marcará cs-e esrcct-iculo
dc despedida a revista ".'Is.ilha cm p-lhei-
to\ peça conhtcidn, ra.ii que o_ p'j'_ico
sate apreciar, pcla sua paf.s cômica irre-
siativo. .

Desla vez, a companhia. Ruas fez uma
temporada lo. 8fa não só nesta cap.ta.i
como lambem cm S. Paulo, deixando, per
is"o mesmo muitas saudades, na platéa ca-
rioca que sempre prodigalizou a essa "trou-

pe" applausoi significativo...
* * *

Circos'

CONCERTO RUBENS I.E íi-
•GTJEIREDO

joven e applaudido pianista Rubens de
Figueiredo realiza no dia 29 <lo corrente
lira, ás 9 horas da noite, no salão do
Jornal do Commercio, um 'brilhante Recital,
com o seguinte programma i

1  llach-llusoni, Cliaconne; 2 — -le:
cthoven, Son-ta op. 9", ¦») -Cónl animaziom
c spccialmente con sentimento ed expressio-
ne: b) non trappo presto e cantando assai;
3 _ R Figueiredo, a) Olerceusej b) Dansa
exótica; G. Velasquez, Révcrie: A.__-S«P°-
niuccno, Valsa; 4 - H. Oswald a) Berceu*
se, b) Barcarolla, c) Valsa; S — -»•*<-
Dowell, Czar.us. Chopin Estudo op. JS «¦
10,

•'¦_*"._¦*

ORCHESTRA DE MANDOLINOS
ERNANI—HORTA

Realizou-se hontem mais um animado en*
saio de conjunto para o grande concerto
dos consagrados violinistas patrícios Bran.
Horta c .Krnani Figueiredo,

Além das senhoritas e professoras _ue
têm tomado parte em outras provas, cn*
saiou tambem a festejada prima donna
Sarai! Padovani.

Varias
Está marcada para hoje, is 9 horas da

noite, no theatro Municipal, a 2" confercn-
cia de mr. .can François Fonson, sobre o
thema La "Koinmaiidantiir", na Bélgica.
Mr. François, contará muitos episódios da
invasão allemã, attraindo para o thema
designado a attenção dc que sc torna uicre-
cedor, pcla sua opportunidadc.

O sr. Alvarenga Fonseca organizou
uma companhia destinada a representar re-
vistas cm i acto.

Kssa pequena troupe irá trabalhar no
Republica, completando os programmas ci-
iieniatograpliicos que ali eslão sendo oxhibi-
dos ultimamente.

Üsses cspectaculos mixtos serão realizados,
como ate aqui, a preços verdadeiramente
.populares.

<)> No dia 27 do corrente, 110 Centro
Gallcgo. scra realizado um festival cm be-
ueficio do autor e amador Albino Corrca de
Mello. Para essa festa estão an ensaios as
peças Infâmia c dc .i"iira e Como se casa.

.$? Tor carta particular, sabe-sc nesta ca-
pitai que a companhia Alfredo Silva c-nhar-
cará brevemente, no Rio Crande do Sul,
com destino a esta capital.

F.m virtude do excessivo frio e das chu-
vas ininterruptas, a estimada troupe não
pôde alcançar, na região sulina, o suecesso
que lhe estava reservado.

Na próxima sexta-feira. 18. realiza-
se. 110 Apollo, a festa artística dn actriz
Mercedes Villa, que ha dias íoi submcttida
á uma intervenção cirúrgica. Representar-
se-á a hilariante peça O alferes da flauta,

A banda do Corpo de Bombeiros gentil-
mente cedida pelo scu muito digno com-
mandante, deliciará os espectadores com ura
lindo concerto. Finalizará o cspcctaculo
com úm intermédio, organizado pela actriz
Medina de Souza, e no qual tomam parte
os prineipaes artistas que actualincnto tra
balham nesta capilal.

DÔR DORSAL
DE PELA MANHÃ ATÉ A NOITE

Das cargas da vida a -mulher leva mal»
do que a parte que lhe toca.

Os cuidados da casa, os trabalhos com
a sua familia, a constante anciedade por
todos que a rodeiam, menos que por
cila mesma.

IDòrcs dorsaes desde que Se levanta,
até que se deita; gastada . cansada
antes do meio-dia, com dôr de cabeça,
náuseas, dores uterinas. O inclinar
é-llie penoso c o voltar a endireitar-se
um martyrio.

Não é pnra stirprchender que ns mu-
lheres sejam propensas ao mal dos rins.
Os seus rins não .podem supportar a
tensão que se lhes impõe.

E as aifccções renaes são perigosas,
porque ninguém sabe onde podem levar
se não se tratarem com tempo.

Pallidez, debili-
_V__l l'a^e ** ° cor:1(;;io.
\\ \l| insoiunia, scialica,
jau. rheumatismo, hy-

£?__._ dropisia, areia, pc-
dra, são conse-
qticncias de rins
enfermos e in-
a c t i v o s.

O ácido urico e
outros venenos
perniciosos, em
logar de serem de-
vidamente filtrados
pelos rins, per-
inaiieceiu no san-
gue e propagam
os nocivos germens
por todo o corpo.

O que os rins necessitam ó um reme-
dio especial .para elles. Remédios
usttaes são inúteis. As PIIiUBAS 1)13
PÔSTER PARA OS RINS influem
directamente sobre os rins, ajudando-os
a filtrar o sangue e extrair o ácido
urico e impurezas que causam a dòr
renal. São efficazcs nos casos dc hy-
dropisia, palpitação de coração, nevral-
gia, lumbago, rheumatismo, _ sciatica,
pedra, areia e affecçSs urinarias.

As pílulas de pôster para
OS RINS acham-se á venda cm todas
as Pharmacias.

Knviai-sc-á uma amostra grátis, fran-
co de porte, a quem a solicite.

POSTER-McOLELLAN 00.
Pept. O. Cnixa do Correio 1062

Rio do Janeiro
¦rir>J1t—*ffyfc^fc*'Wirini'¦*****¦ ¦"¦**¦ ¦¦—¦¦¦¦¦¦—

A GUERRA

O DIA NAS ESCOLAS
ESCOLA DR 'DIREITO, PHARMACIA

E ODONTOLOGIA — O director, alten-
dendo ao pedido dos empregados do com-
mercio. autorizou o funecionamento das nu-
_as. á noite, ipara o curso dc preparatórios.

Devem comparecer nesta secretaria,
os candidatos Fernando I.uíz da Silva, Fer-
nando Silveira Filho Cesar de Alencar, Os*
car Rodrigues de Mallos, Américo I.cal da
Rosa, João YVellox c Antônio Ramini.

'Acha-se funecionando, gratuitamente,
a Assistência Dentaria, das 8 ás 12 lioras,
na sédc da Kscoia, á rua do 'Rosário, 154.

.li
1

.MO
1

O antigo circo Spinelli, continua a at-
trair numeroso publico aos seus esperta-
culos. pcla qualidade dos progranunas, sem.
pre attraentcs.

Para hoje está marcada uma esplendida
funeção. *

E' cheio de attractivo. o progtamma
apresentado relo conhecido circo Ticrre, que
tem sabida varial-o convenientemente, de
maneira a ogradat sempre. Hojs lia verá•uma attracnta funeção.
da cidade antiga.

RHUMnon
•DE -

Ernesto 5ouz_
Com Iodo,

Glyceritia e Hypo-
phosphitos da Cal

cio e Sódio
BRONCHITES,

Asthma, Tuber-
culose pulmonar,

Rachitismo
» TÔNICO PODEROSO

_______ 8 ..l.MnrçoJ.
!__________._

AS OPERAÇÕES NO SOMME
E NO MOSA

Piirt-, .14 — (A. H.) — Communi-
cado das 15 horas:"Ao norte <lo Somme, canhoneio
muito vivo na região de Maurepas. A
noite decorre calma nos outros secto-
res desta região. Ao sul do Somme, cs-
tendemos as nossas posições a sudoeste
de Estrées, apoderando-nos de vários
elementos *ae trincheiras á esquerda do
caminho de Fay a Denicourt. Fizemos
alguns prisioneiros.

'Entre o Oise c - Aisne, violenta
luta. dc artilheria no sector de Mou-'ins-Touvent.

Na .margem esquerda do Mosa, es-
caramuças a granada nas vizinhanças
do redueto de Avocourt, Uma tentativa
allemã contra as nossas trincheiras a
leste da -colina 304 foi detida pelas
nossas metralhadoras.

Na margem direita, .foram repellidos,
a granadas, dois ataques allemães con-
tra a aldeia de iFleury e as outras po-
sições a oeste dessa aldeia.

Nos outros pontos da linha de fren-
tc, eanhoneios intermittentes."

Londres, 14 — (A. H.) —Communi-
cado do generalissimo sir Douglas
Haig:"iDurantc a noite o inimigo tomou
pé nioment .neamente na posição e nas
trincheiras que capturámos hontem.
Além disto, nada mais houve de in-
teressante na nossa frente entre o
Somme o Ancre.

No saliente ao sul dc Ypres levamos
a effeito uni "raid" feliz c sem per-
das,

Tem havido grande actividade de
minas. Forçámos ;i entrada de uma
galeria allemão ao norte do canal de
Yprés a Comincs c fizemol-a saltar
numa grande extensão."

Londres, 14 (A. H.) — Ultimo com-
municado do generalissimo Douglas
Haig :"A situação permanece inalterada. A
oeste de Pozieres capturamos uma me-

.trabalhador c fizemos alguns prisionei-
ros.

Os allemães fizeram explodir uma mi-
na a oeste da herdade de La Folie, cau-
sando, entretanto, pequenos estragos.

Os nossos aviadores executaram va-
rios raids c tres ataques isolados con-
tra uni acrodromo allemão.

Um dos aeroplanos não regressou."_:
Não precisa de rociam- "I.AM_A-

RY". Acun mineral natural. DeDO-
sito Th. Ottoni 34 — T. S55. N.

¦*.

Um torpedeiro inglez
a pique

Londres, 14 — (A. H.) — O Atai-
raníado annuncia:"A contra .otipedeiro "Lassoo" foi a
-pique, hontem, ao largo da costa liot-
landeza ou por ter sido torpedeado ou
.por ter batido numa mina. iKaltam uni
official c quatro homens da liripulação
e ficaram feridos um official c um
niari nheiro".

#
Os au-tro-allemães con-

centram-se em Kówel
Berna, 14 (A. A.) -- Os auslro-

allemães estão concentrando grandes
contingentes de tropas cm Kowcl, coin
o fim dc offcreccr a maior resistência
possivcl ao inimigo, que eslá liombar-
deiando as defesas externas da praça.

Foram transportados para aquelle
ponto canhões de grosso calibre e mui-
to material dc guerra.

Aeroplanos allemães bom-
bardêam Nancy

Paris, 14 (A. A.) — Uma esquadri-
lha de aeroplanos allemães bombardeou
a cidade dc Nancy, tendo_ os canhões
de terra feito viva fuzilaria contra os
apparelhos inimigos, que sc retiraram
logo, sem terem causado grandes dam-
nos. -*

Os inglezes estão prepa-
rando a offensiva na

Flandres
Londres, 14 (A. A.) — Os jornaes

noticiam que o alto commando inglez
está preparando uma grande offensiva
contra as linhas allemães na Flandres,
ao mesmo .tempo que se reiniciará mais
fortemente a lula no Somme e 110 An-
crc. _.

COSTUMES CHIC ?...

La Maison Nouvelle
O, RUA GONÇALVES DIAS, 9_.
Violentos combates no

Carso
Roma, 14 — (A. A.) — Prosegue

a grande offensiva italiana contra as
linhas do Carso.

(Eirt Tolmino combate-se furiosamen-
te, conseguindo os italianos novas e
importantes vantagens.

A artilheria italiana eslá bombarde
ando com sous canhões de grosso cali-
bre as iposições do inimigo nos 'Montes
Santo, San Gabrielc e San Dnniele,
fazendo grandes estragos.

_*
Na vida tenha por leiniua
Beber sóniento IRACEMA.

As operações na região
do Suez

Londres, 14 — (A. A.) — Noticias
do Cairo para esla capilal dizem que
os turcos continuam sendo derrotados
pelas trdpas l.ritannicas, que consegui-
ram fazer fracassar o falado ataque
contra Suez.

A este de Birs-el'Manha, foram os
oítomonos fortemente rechassados pelos
_y;l_zes qjie lhes c-J.,turara.m muitos
trens dc munições. -._
A flotilha russa do lago de

Van em acção
Londres. 14 — (A. A.) — Chegam

telegrammas de Petrogrado nnmincian-
ilo que a flotilha russa existente no
lago de Van bombardeou as margens
sudoeste do mesmo, obrigando o ini-
niigo a retirar-se dali deso.denada_.ent-
cm grandes perdas.
-. . . ¦¦^_Mt*o-_5l_ ¦__.___ - --— -

O football internacional

Sociedade Glauco Velasquez
Os admiradores do mallagrado Glauco

V_as.ucz, que deixou dc pertencer aomundo dos vivos, levando a convicção deliavor remida a arte musical das conven-
çoes da lonna, fossem cilas do clássicolleciliovcn ou do revolucionário inilrado dellcyreuiit — continuam na porflada nropa.
ganda das composições do scu patrono.Não ha senão louvar a pertinácia de tã«nohres paladinos, ontre os qunes contam,sc luminares, do arco, do teclado c da pen-na. As audições sitecedcm-se, dc lon_,_ «ra
loiJRç c sempre concorridas porque o So.
dnlicio, com um desprcliendinicnto, digno
dos melhores .ncomios, liberaliza graciosoingresso aos que, cm taes assembleas. dose-
iem ratificar, cora n própria presença, a
homenagem canonizadora.

O quarto concerto cífectuou-se hontem,
no salão nobre do Jornal do Cmnicrcio,
onde tambem se realizaram os precedentes,e o clironista, egualmente. nn forma do
costume, li foi, para, mais unia vez. ouvir
c falar da musica do Vclasoucz, a' qual,alem de outras obras já executadas, figura-
va com os seguintes trechos, em primeiraaudição: lei bas c Mal Secreto, para canto;
Reverte c Impromptit. nara piano: Confrto.
para violino, c Marcha titanica, para pianoa 4 mãos.

Ouvimos os trechos dc primeira e derepetida audição, t_ ainda desta feita nãonos e licito, não diremos mudar, mas mo-dmear o sincero c leal iuizo que repelida-mente havemos expendido ucerca do estylo
de Cilauco.

Glauco foi, sem duvida, um musicista de
forle tempera, um talento que promcltia,uma esperança. Mas o exagerado apreço
de uns tantos amigos logo o proclamou utn
gênio, e Velasquez, embriagado de incenso,
chegou a convencor-se de que ús amigos
falavam a verdade pura.

Vigorou,_ pois, um novo systema de arte,
baseado, dizia-se, na -psycliologia do cotnpo-
sitor, psycologín nue mandava piparotes a
tudo quanto se achava estatuído na csthctica
musical.

O pensamento nunca pára. e a melodia
dc Velasquez tem o moto continuou.

A idéa passa por mil mctamorphoses, de
uma idéa surgem tinia duzia. um cento,
uma groza -de idéas e a musica dc Glauco
borboletea sem pouso, incessante, febril,
proliferando enu mil idéas.

O violino ou o piano ou o ccllo, ou to-
dos juntos voam para além. para um num-
-do desconhecido, resmungam longamente ;
depois choram, gemem soltam gritos lan-
ciiiantes, repentinos, que sacodem os nervos
do espectador; c, a tanto choro, a tanta
gemido, a tanto gritoí hysterico. o espe.
ctador sente-se envolvido numa almospliers
pesada, irrespirável, dolorosa.

As me.odias para canto, ínculcadas como
expontâneas vindas <lo fundo da alma, do-
Iputca, lacrimosas, parecem-nos força tias,
nffectadas, lãmuriosaniente piegas, muito o«n-
hora raras íaullias lampcgcm expontanci.
dade,

Nas peças de piano o que predomina é
"improviso", eom apt_.rci._ias dc archi tc-
ctttra miisic.il; o fundo lianinonico, plethn-
rico de modulações, mais facilmente do qnc
sc cogite, -deixa perceber a camada ane-
mica dc melodias torturadas.

Taiilina dVAnilin. io, madrinha cx-els»
das composições de Vclasque-, temperamento
vibr.-itil e sentimental, identificou-se eom a
musica do infeliz autor dc quem recebeu o
verbo, para nós ainda incomprchendido,
como formula ile arte. Sinceridade na pen-
til violinista, seria injustiça desconhecer.
Admiremos, pois, o seu aprimorado trabalho
de interpretação 110 que llie coube 110 on-i.
certo de honieni, . estendendo nossos lon*
vores aos artistas c amadores que formaram
na luzlda fileira dos propugnadores da mu*
sica dc Glauco Velasquez.

OS NOVOS IMPOSTOS
S. Paulo, 14 (A. A.) — O listado de

Paulo, na sua edição vespertina, publi-
ea uma interessante entrevista que 11111
dos seus redactores leve com o nonír-
llieiro Antônio Prado, sobre os novos
impostos,

O entrevistado í contrario no nug-
¦mento da quota, ouro, de 40 a fi., "|",
e á laxa dc 10 "|" sobre os transportes,
dizendo que o paiz não supporta no-
vas contribuições. Porguntrudõ sobre
a medida que deve substituir esses im-
ipostos, uma vez que a União não
pude deixar de saldar, os seus compro-
missos no estrangeiro, disse que a pro-
rogação 'do "fnnding" é indispensável
como unica medida supportnda na si-
Inação econômica do paiz. Acha que o
governo está errado, querendo rc.itr-
sos 'para os pagamentos externos ipor
meio de impostos que directamente _ou
indirectamonte oneram a producção.
Assim elle somente obterá rccursiis du-
rante algum tempo, criando para o fu-
turo uma situação mais critica que a
actual.

Sendo interrogado a respeito da pos-
sibilidaldo de 11111 novo appello para o
credilo, respondeu af.í itmat.iv.imcnte,
dizendo que a própria guerra, que ili-
minuiu a importação c a exportação,
justifica a 'proregação desejada. Além
disso, o actual governo conseguiu di-
minuir muito as dospesas, reduzindo
dc 71 °|°. As despesas do orçamento
de 1916, comparado com o de .1915,
¦dr-monstra.nl o seu serio empenho cm
regularizar a situação financeira.

'Aconselha por ultimo, baseado cm
dados, o voto Cincinato, bem como ao
governo, depois de cessarem as diffi-
culdade. causadas 110 fim do "funilig",

a baratear as tarifas aduaneiras, para
desafogar a importação, no sentido de
augmental-a. Dr_se modo, persistindo
o governo nas economias actuaes, aá
forças iproductoras <lo ipaiz, bastariam
para norinalisar a.situação financeira
sem nugnicnto de impostos.

MOVIMENTO OPERÁRIO

Gromlo lios Macliiiiistns tia Ma-
rinha Civil

A directoria comniunica aos associados
que foi fundada em Manáos, uma sticcurs-
sal deste Grêmio, a qual tem como 'advogado
o dr, João Iloniioraío de Oliveira.

iNa vida tenha por lemma
Beber somente IRACEMA.

ANMUNCIA-SE A VINDA AO RIO DE
UM "TEAM" ARGENTINO

Bucno. Aires, 14 — (A. A.) — An-
mmeia-se qtte é bem possível fjtie o
Club Gimnasia y Esgrima acecite o
convite que lhe fez o Botafogo Foot-
bali Club dahi para enviar ao 'Rio dc
Janeiro um "team", afim de jogar nes-
sa capital alguns "matclies" com os
brasileiros.

Era, pelo menos, o que sc affirmava
hoje nas rodas sportivas daqui,

Em Assumpção

A posse do novo presidente
Assumpção, 14 — (A. A.) — O

'baile hontem offerccido á embaixada
argentina durou até alta madrugada,
cm meio a maior cordialidade.

'Antes realizou-se o liaiiqttctc,_ ao qual
compareceram, alóm do embaixador e
seus companheiros de missão, o presi-
dente Schaerer, todos.os ministros de
Estado, o dr. Manoel Franco e Joíe
Momuio, respcclivanicule presidente o
vice-presidente eleitos, o presidente da
Supremo Corte de Justiça, o cticarre-
gado de Xcgoeios do Uruguay e nu'.;.)
tas outras pessoas gradas. j

Foram trocados brindes muito cor-
diaes.

A cidade apresenta-se com aspecto
verdadeiramente festivo, sendo grande
o movimento .pelas ruas; toda a inir
prensa oecupa-se do act_o dc amanhã,
temlo referencias as mais lisongeiras
para 03 futuros chefes do governo que
se vae iniciar.

O acto da transmissão do poder effc-
etilar-se-á á. 1 hora da tarde, com toda
o solennidade, no palácio <lo governo,
depois do que o novo presidente passa-
rá em revista as tropas, que formarão
cm sua honra.

_ ¦.,—¦¦__,, —BÇj^>{_»_Ptl ._' Bll-iii ._._¦._ —
DE HESPANHA

Na vida tenha por lciiraia
Beber somente IHAOEMA.

DE PORTUGAL
Foi encaminhado ao ministro da Fnrcn-

da um recurso interposto por Carlos Con-
tcville f. (_.. da decisão da inspectoria, man-
dando classificar como "vernizes nã. espe-
oificados". da taxa de íS por kilo, a merca-
doria para a qual pediram classificação
prévia*

Foram julgadas procedentes as nppre-
lionsões .de 24 pares de meias e ia nistnlas,
effectua.as, a primeira pelo official adua-
neiro Clarindo Corrêa Lima, cm 19 de
julho ultimo, dc _mn estivador s.iido de
bordo do vapor Verdi, c a segunda, pelos
officiaes Antônio dc Siqueira Martins e
Jodiço Malta Guimarães, a bordo do vapor
Itespanhol P. dc Satrustcgni, em 1 % do mes-
mo mez.

Foi prorogado por 45 dias o pr._o
concedido á Companhia Mineira de -.ner^ia
Electríca- para apresentação da factura con-
sular relativa a tres volumes da marca C.
M. 15. E., vindos pelo vapor sueco K,
Margaretta, entrado em 6 de abril ultimo,
Dor cuja falta assignou termo dc responsabi-
lidade.

A' Directoria da Receita do Tliesouro.
foi restituido liontcm. devidamente infor-
mado. o processo de restituição de direitos
ü: Fontes St C.

Lisboa, T4 (A. H.) — Um decreto
hoje publicado esclarece quacs as mer-
cadorias que o governo portuguez con-
sidera contrabando dc guerra.

Lisboa, 14 (A. II.) — A " 
Çpinião"_.

referindo-se á chegada ao Tejo da di-
visão naval britannica, salienta o facto
de tambem ter vindo uma divisão na-
vai franceza, e diz:

" A grande, heróica e generosa Fran-
ça não nos esqueceu, enviando-nos nes-
te momento saudações que nos enchem
de orgulho."

Lisboa, tã, (A, A.) — Partiu para o
Brasil a missão dc propaganda belga,
composta de deputados c outros mem-
bros de destaque na Bélgica.

Ao seu embarque estiveram preücnte o
cônsul Moraes e Barros, pessoal da F.m-
baixada c do Consulado, além de mui-
tas outras pessoas o do ministro belga
nesta capital,

Lisboa, 14 (A. A.) — Os jornaes
publicam hoje a lista dos artigos que,
pelo governo foram consi .crAdos contra-
bando de guerra, chamando para a mes-
ma a attenção do commercio em geral.

Ameaça de nova greve
Madrid, 14 (A. H.) — Os ferro,

viários que voltaram agora ao trabalho
pedem que sejam immediatamente de-
mittidos os companheiros qije trabalh?.-
ram durante a recente gréve.

Madrid, 14 (A, H.) — Telegraphani
dc San Sèbastian :"0 chefe do gabinete, conde de Ro-
manones, chamou novamente •"••¦• •> •¦'"-
baixador da Hcspanha em I.iSDofi, sr.
Lopcz Mufíoz, que chegará amanhã.

O conde de 'Romannncs confcrenciotl
com os embaixadores de França, da Ila-
lia c de Portugal.

Madrid, 14 (A. II.) — Continua a
gréve dos hortelõcs da costa do levnnle.

 1 ——d^*nr_*--_>fcis->t—•****¦'' —¦»—

A neutralidade e o theatro
Montevidéo, 14 — (A. A.) — O

chanceller Manoel Otero foi procurado
pelo ministro da Allemanha nesta capi-
tal, que lhe foi pedir para que prohiba
tambem a representação nos theatroj
daqui da celebre peça "f.cs Cadeaux de
Noel", do maestro francez Xavier Le-
roux, por considerai-a offensiva aoa
brios de sua nação.

Assegura-se que o chanceller tiro-
guayo respondeu ao representante do
governo imperial que ao governo não
correspondia o direito de estabelecer a
censura thcatral.

Fala-se que, se não houver a prol'i-
bicão, c o maestro I.eroux representar
aqui a sua tão falada peça. de Buenos
Aires virão pessoas especialmente para
assistil-a, tal a curiosidade que a mes-
ma tem despertado.

SERVIÇO 0_ GUARNIÇÃO
GUARDA <_IVII,. — Fiscal de dia

á sede Central, .loão A. Ferreira; au-
xilitar, Manoel Rego; ronda geral, fis-
cães Azevedo Carvalho, Calmou de
França, .autos Netto, Ferreira Junior e
Nicanc-r Tavares. Ronda o serviço _ de
vehiculos u auxiliar Miieno. Unifor-
me 3".

Por portaria do chefe de ;'.licia, fo**
ram concedidos .10 dias de licença, com
2J3 dos vencimentos, para tratamento
de saude, ao guarda de i* clas3e n. 66%
Francisco Heitor Joelé..
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COMMBHÇIO
Ri» 15 dc t>6°»t° ue '9'6'

A»SBMIW.*AS CONVOCADAS
Companhia de Avicultura, dia 17, »• 3

•fçS-i Vulcanoi a^^^ÈI

RsliçSo doi
(n> trecho tntre.ue
ru da manhi.

CÃES DO PORTO
viporei e emb«rcaçó«s_ <JU « «e aç-avara atracados no C«» £do JPort»

Couiptg-it du Port ) no dia

EMBAR CAÇOES

14 dc agosto de 191», &' 'o I*0-

Sul.

uuloinovcis,

_o lotado
do Kio de Janeiro,, para-.

Sociedade Anonyma
1», . 1 liora. .

Companhia Tredial America uo
22 ás j horas. ,, ,it-

Antônio Janmizzi, 1'illtos, c Comp. di»
14, aí a boras. r „.-,.

Sociedade Anonyma Estamparia teao,
dia aí. as 3 horas. rí-.i.raes

Companhia Erradas dç, ferro -'W"-"
Brasileira (Rede Sul Mlnçl«). du 30.

Empresa de Terras e Colonização, dia 30,
i 1 hora,

OONOOÍW.BNOIASNuNOI^Ag
' 

Superintendência do Serviço ,S»'j*!W]*
Publica e Particular, para acqi.>S'çao de -Io
aros de borracha massiça vara
dia 17, à 1 hora.

Administração dos £?£.*?£*jjacaçSOi ÍOn-
dc collcctas

UrESadd\^r^CeS^.i, Ura^para
a construcção de sete carros dc e
transformação dc dois carros de p.iss.i.ei
ros, dia -¦. uo mciQ'dm.

1 REUNIÃO UE CREDORES
Eallcncia dc Benjiiniin da Silva Ferreira,

Vencia' i\°l(. Uite. dia ,-. u .i hora
P»llencia de Pellctssitno t.ociho, dia ia, a

' 
Fallencia dc Agostinho de. Souza Mar.

oues, dia a3, á 1 hora.

OAMC1G
liontem, este mercado abriu catava

aatiucs a 12=13 ç '--"'¦¦-'l".,lli..í""c'u
nara o nanei panicular a 12 -.,!*-"•' 

O Sane. do Urasil afixou para os xa-
Jos ouro, a taxa dc ;a*lSlo+<l.

Os negócios conhecidos careceram
portando, fechando o mercado cm
vigorando .para o^omecimcnto d^cauibincs
l,s taxas do ia J|8 c I- -1 33 d. ( para
acquisição das letras do cobertura

"Foram 'offlxndas 
nas

C03

NAÇÃO oMtavAç.as

1'. carvão 1 •
Vapor.
Vapor..

8—3 Vapor.
.( Chatas.

5
6

"I
8)

r.o
r. s|og.

r. 10
10

Chatas..
Chatas..

Vapor..

Vapor..

13 Vapor....
i$ I Vapor
1 li I Vapor..,.

r8 IV;
Mauá I..

I
por,

NorUegüé*"Americano
Nacional )
Nacionae. .

Nacionaes ,
Nacionaes ,

..f Nacional. ,

.1 Nacional .
,.j Àrgeiilinç.

N;u'ional ,
Inglez. ,

'ilollãmiw.'.

"Wàscana"
"Califórnia"'
''Minas Geraes".
Diversas

Vago. <
Desc. de carvão.
Desc. carvão.

.1

í. .'.'.'.':.'.'..' 1

Diversas
Diversas
".-'ulclcníc''

"Arub-uahy" I

" [ttártUt." I
I ^"Güahyba"
j •iTereni»c"'. -. I

1 |
I "l''ri>i.i" I

vea-
\'ago.
\o„o
Desc.
tah.

do ngsho-

gen, da•Is
H.)

Exp. de mangan«.
Clc. de div. vapores.
Vago.
•Ca boi asem.
Vogo.
Cabotagem,
Va„o. i,
Desc. cio trigo.
Rcc. couros.

\'ago.
Trans.
Vogo.

3l$500
I5$5«»

20$000

a»ío*o
32.0a»

23JS00 a
37$5oo a
_6Jooo a
_3$ooo a

15550 —

dc passags.

nhiüi :
X. (lo Urasil, 100,

d; çom

dc

tubcllas dos

aluía,'ae'
il

dc

han-

([.oudici. • ¦ 1
Paris . . t 1
Hamburgo, f •

A- vista !
Londres . . ,
1'ariã. . * «:
Hamburgo. .-. »
Itália ¦ • r
1'orlugal. . •
Nova York. .
.Montevidéo. ¦
Hespanha. . •
Buenos Aires.
Suissa. . • •¦
Vales tio caie.
Vales ouro. .

Vcntlctlores '•
»o$Goo, porem

:a 5!» a !*
S07S a

!I[3-
SóSo
$7.(0

$6S6 a

S62S a
2S87Ó ti
AàSb <i
45'70 a

SSj.t a
iS?!» a

$77'- a
SOS., a

5r-is
$Í>;S

3$0i!0
.1ÍÍIJ1I

$785
$087

-.•¦>! 5-

Contl
l/itcria

300, n.
Docas da
Mítias S. Jérdtiymó,
Ditaa itlçü.i ioo a.
J.C-tli! Sn! Mineira,
1». V. Noroeste io-í
Confiança Industrial
Progresso Iiirtubtrial,

Dèbentiirci :
Tcçliloit í-olafogò, .j» 1. •
Tecidos Magccnse, zí\ a. .
Lua Stcarica, _'>, 500 a. .
Progresso Industrial; 30 a.
Mercado .Municipal. ., 1.

(..aliía. ioo a.
100

100
, 200
. -Õj

10,

Z5S01

28ÍOt)'0
,i7$5"''
,lS$aoo

r 30$ípbp
:fcÇòòo

!'i-$OfJ.>

i^itSoop
larÇoVo

l.ClilLS ih
Emp. dc
Dito de
Dito do
Dito dc
Dito dc

ÒEFBBTAS
1 :ioo$,
ino.l. .

rgoçh .
1,15. .
igi-. .
1911. .

"I")
3005,

I.1IIKAS
ig$Soo ç c

iCíti negócios
jnipradores
ilivitlgados;

Caixa de Conversão
r o R t o « c.

São (Uiem melhor ágio pagam
AVENIDA RIO BRANCO « c 5'-

ttVETRXS do T-m;souKo
\s letras papel forani cotada*, ao*

tes de 8 c 8 il* pur cento,
vendedores dé 7-i|a a 8 por
yradores dc 8 i|a a o. por »•

As operações

reba-
ficando com

cento, e com-
uto.

conhecidas forani roslrictás,

port.

Judiciaria!]
IÍ. do Riu (.|
p. do Kio, dc

nom. . . .
Jiln Jc joo$. port.
Dito Minas Geraes
Oito do K. Sjit.ro
Municip. de ioi»6 .
fito, iioin
Ditas de 1914, port.
Ditas nom. . . .
Dilas de mo 1. . .
Ditas de 1904,

Bancos'.
Conimercial. *
llrasil. . . .
Lavoura. . .
Conunercio. . .
Nacional lírasil
Mercantil. . .

C. de
Brasil.
Garantia . . . . .
Minerva .....
Confiança
Arjos
Untàp dos Proprictu-

egiiros:

SütlíijUO
890$nn'i
77-üSüüu
773$0OÓ
784$oòo

77-*?ouo

»97$ooÕ

16.-S000
204$doq
1Co$ooo
i6i)$oòo

aioÇooo

,-n$(,uu

90$poo
9pò$oõ'íl

SILVA LIMA, RIBEIRO & C.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Ilnicos quc urealim boas contas de cate.

GAFE'
MOVIMENTO DO MERCADO

Kitul cai :
kxistcncia

larde ....
Entradas em 12:

E. F. Central .
E. F. l,coj)oldiiia.
Cabotagem, . . .'Kntr.ulas cm U '•
E. F. Central', .

Total . . , .
'V.nilianiiK*. cui i- :

V:, Unidos , » •
Cabo ... 1 *
Cabotagem . • •

vill 13,

11, dc
Sti,

06.556

sos,'..
201.1*
IÒ8.76

.0-13

10.0 ti

2iS.'8.i

7.C5.1

de
2IP.Í*J I

de julho' até hon-
arcaram em egital

com

il" >. Lr.ícnci
tarde ,...•,
iliiitraroni desde o dia

tem --¦to. 111 saccas e iettit
pi riudo -'^i •7<>6 ditas. , ....

liontem, este- mercado abriu íirm
procura desenvolvida c imutos lotes_ na ta-
boa, tendo sido cffecttKido dç mau ia
ncçücs dc 7.-IM saccas. na base dc of|oo
.1 arroba, pelo ty|io 7. .

\' tarde, foram rcalmado* negócios di
cerca dc a.000 saccas, <io mesmo preco. ,,
abertura, fechando o inetcudo cm po»çai
ilrrtte. ,, ,

A IBolsa de Nova Vork
pontos de alta.

1'assaram por Jundutay

abriu

riNXO. IíOI-ES
Rua Floriano reinoio,

iam .11 melhores cüiltai

& C.

dC :

I^age Trinãos comni.unicam*n03 aue a.
caias cotaíõcs de caíó são ac seguinte»!

Varesistas ....
Cr.uzclro do Sul. .
Integridade. . . .
ludemnizàdora . . .

Estradas de Varo*.
M. S. Jcronyiiio. .
NoroGsto .....
('.oyan
Rede Mineita. , .1 Norte do Ilrastli . *

j C. ile Tecidos'.
I P/fjsIl liiduslrla! . .
I S. 1'clix. ....

M. fluminense , .
Alliança .....
Gorcovado
l'ctropolit.ina. . . .
P. Industrial. . . .
8. Ií. do, Alçaiitarn
America .'abril . .
Ksperatiçá ....
Carioca
Confinnçíi Industrial
Cometa

C. Dii-crsas:
Docas da Uahia . .
D. de Santos, noni.
Ditai ao port. . .
I.olcrtas 'I1 e Carruagens. .
T. e Carruagens. .
Centros Pastoris . .
limão
Casa Colotnlio . . _.
Carbureto de cálcio

.. Jfelh. do Maranhão
trans- ' '!- ''c Carnes Couscr-

radas
1 llrosealii-íi ....1 Dídciiliim';
I C. Dralmia. . . .

Docas iie Santos. .
i Tec. Miiiteonso . .
I .America Fabril, . •
] 'J\ Càrritapens . , .
! Confiança Industrial

Rrasil Industrial. .
Tecit.lúa Carioca ¦
Prop. Cniver-iil . .
Centros Pastoris . .
Tecidos llotafoito. .
Mercado Mumcin.tl .
Tecidos Alüança . .

r, , Maiuií. FliimlncnsePies- p^ns. Industrial. .
iate. Industrial illincira. .

Líiiz Stcarica

qo$o
6o$5

jS$3<,.i

3Q$Q0lí

I4Ç0U0

iSòÇppQ

8-$oco
I555OOO
idoíooo

170SÓ0Õ'
COÕÇOOO
IjòuÇuoo

-rCSÓoò

7g8$òoo
85o$oòp I
rrosjuoo j
;6f?í*'.»oo 1

rf,.-?ooo
740JÒOO j

8o$üO(>.

4tO$000
4i5$opb
;66?ooo
6b'p$dop
199S6Õ0
i99$nO')
103$00Oj
104S000 |
,(I 2?000 1

;iI7?ooo I

IJ«Sono I
soi$pòfl'
1..1SSP»
K) ISOOO
I7.i$ooo
sooÇuoa

2ÍÍ$ÒÓÒ
jooíooo

ió$ooo
83Í000

Sjoj-joo

1 !0$000
125S00Ò

IO$O00

BANHA
Silúlui de Porto Alegre,

lata de -* hilos. . . .
Dtlã; idem. lata de ~0-
lillÓ

Dila da Laguna, lata
grande - »

Ditu de Iniulij. .ata de
.• fciios

Dita, idem, lata mande
Oün de .Mina'-, lata dr
. 2 kilos
Dita idem, lata liiaiidu

C'lRNE SECCA
líio úa Trata:

Patos . mantas. • ¦ .
Mamas '•:"•

Kio Grande :
Puras mantas. . . » v
Mantas  :• X

Matto Grosso!
Patos e manta*. ....
S. Panlo-.Miiiin e Kio .

CAP.NE DE PORCO
P.1 Paraná c Santa Ca-
tlmrtun

Rio Grande . . • * .
CIMENTO

Dova v
C-thelral ......
Ilr.ndcira Sueca . . ..
Itcx  .
Alpha
Pvramide ......
Wliiic & Brothers . . .

CHAMPAGNE

1 koconiotoraí, de í, caixa
f de ao pacotes 31Í50» a
í Carro, caixa de -o pacotes 15*500 a' 

Carro "Brasileira", caixa
da 30 pacotes. . ¦ ao»ooo a

Domesticas, caixa de as
pacotes níSoo a ajísoo

Locomotoras "Brasileiras,
de 6, c. de ao? pacotes 34.000 a

Condor, c. de 2> pacotes. 32$ooo a
Brasileira, caixa de 25
pacotes jaíooo a

Brasileira', cm lata, ia
latas 33*500 a

Paulista, caixa dc 25 PA-
cotes. .....

Ypirangs» idetn. • • -
Colombo, idem
Colombo 2, idem. . . ,
DIVERSOS
Aaua-r»2, por Icilo. . .
Amendoim em casca, por

100 kV.cs
Alcatrão, por lrilo. . .
CaiiRica. por roo kilo* .
l:ubà de milho. 100 ks;
Parello de ttigo, por ioo

kiío.s. .......
Gazolina. por caixa. . .
Genebra, por caixa . .
Kerozehe, por caixa . .
Pinienla da Índia, kilo .
ItiiiKtias ilo It, Crande

uina. .....••
I.c.drilhos,'. por milliciro 330S000 a
Matte em folha, por kilo $400 a
Polvilho, 100 kilos. . . 36S000 11
Passas, por caixa. . . 1SS000 a
Piesuntos, por libra . . 3>-00 a
Telísss, por niüheiru. . ¦
Toucinho, por kilo. . .
Tauióca nacional, por ioo
kilos • •

Tiemoços. por ioo kilo..
\iuas de aço, por kilo .

m__m____wm__________^/gl_^iIlu yELLB MATTOS
MANICÜRE

Especialidades- em -prtparos
«nhas. -,-:'--;. ,

Sete- de Setembro o. 58 (»? andírV.

pari

36.00a
lS-00

35$ooo a
S$noo a

5$-oo a
hjS.ioo a
48S000 a
125450 a

JS500 a

1$J00 ;

So$|oo a

Si $000 a

76$joo a

S--$8oo a
Si$Coo a

66S000 a
57$_oò a

Sj«Soo

S.I^ooo

7i,$200

Ç6$4Óo
HjÍSoo

7^$000
6o$ooo

iSòlo

3S$ooo
26$roo
l6Ç00(í

6$ooo
i9$6so
50.000
u$8oo
a$700

I$4D0
330S000

S6oo
54Sooo
1SS000
3Í400

330S000 a 3JoS°00
¥1100 a i$i"0

3„$5o'o a 445o00
Não ha

?.|5o a $550

-•$500
35SOÓO

,V$obò

Fratíccia ....•«¦-
pÇftliiílieM

COUROS

9ola "Pelótnj"
Snla "Mineira commuin,"
Sola "S. Paulo", coimniuu
Sana Catharina; dc in. .
ScRlluda c baixa. . .
Corrcelro lo meio). . .
AtnnadãSj lt. Crande (cada

da um)  • •
At.iuadas. inferior ate (ca-

da um)
At1.uaii.1s de Campos (cada
um)
CHA'

Verde ...,.#.«-¦
Preto

CACAU

«allia, .....-.,
Píirá
Ptrtiambu'.o <

CEBOLLAS

íSlno a 15""0
iSioü 11 1S220

S940 11 1S1S0
1Í0S0 a l?i8o

$1100 a i$ooo
• ç-00 a ?M«

Por barrica
23$000 —

Não ha
— 2iSooo

2j$000
Não ha

26S00Ü —
i_$ooo —

Por caixu

125J000 a i*5$ooo

Fót kilo
2SS00 3$ooo
2S400 a$8ro
25600 '$000
--S8011 3Ç000
2S400 j$4oo

i5$ooo i.7$5P°

r.($ooo a -,6$ooo

l6$bpo a i6?ooo
t

22$,»oo a i6$ooo

Kilo
o$coo a iit$oòo
4.0011 a i2$ooo

Kilo
Não ba
iS*ão ba

Não ha

MARÍTIMAS
VAPORüS KSPKRADOS

Gútiiehíbtirgo c eses., "Aunóc Jonson"
Uio da Prata, "Aramiaya"
Nova Vork c eses., "Veslris"
Sova York e eses., "Walter d'Noycs . .
Porlos do sul. "Maroim"
Per toa do norte, "Bahia". . . . . * •
Amsterdam « cies"., ^Rlglatul*.".' « • t
Christiania c cscs.. "Comota'', . . . .
Portos do norle. "Tuqnary1, . . . •
Rio da Prata, "ücsna". ......
Nc\-a Vork, "Tupy''. .......
Geílowi c eses., "P. di Udinc . . . .
Iloidéos e cscs., "Scquana"
üotheiiiBurRo e escs.: "K. MnrRareia"
Rio da Prata, "Carontra". . . . . .
Kio 11a Prata. "T.con XIIT1*. . , . . .
Inglaterra e cscs., "Orissa"
Ciiui* c eses., ".lacuhy''
Iriülatcrra e esc-.. '•Ilemerara . . . .
Rio da Prata. "Pampa". . . . .: . .
Rio da Prata. "I.uisiana". •. -,; ¦ -,
Norfolk e cscs.. "Titagy
Portos do sul. "Sirio"
Calláii c cscs., "Orita". ......
Iliglãtorra c cscs., "Drina . . . . ¦
Nova Vork c cscs., "S. Paulo . . .

V.\P0RE3 A SAIU

Nova York. e e«s., "Verdi".. • • ¦
Rio da Prata, "Vcsirij'. . .,...•
IiiRlaterra c cscs., "Araguaya . , . .
Amarração e eses., "Pyrineus . >
-Mova Ycrk c esca., "Guahybi-!. . • ¦
Buenos Aires, l>Curupy". . . . ¦ ¦
Porlos do norle. "Maranhão . . .
S. Pidelis c cscs., "1'idcleiisc . . .
Itajahy e cscs., "Itapacy". . .. .
Nova Yoil: o cscs.. " 1'apaioz . . .
Ilhéos e cscs., "Arassiuihy". . . •
Porlos (lo sul. "Itantica". .....
Recife e cscs.. "Oyapoc"; .....
Montevidéo c cscs., "Ins'. ,- . v
IiiRlalcrra c cscs.. ÍDesna". v . .
Macáo c cscs., "Pláuli."--. .....
Recife o eses., "Itatinga"
Rio da Prata, "E. di Mdine". . . v
Nova Orlcans. "Araguarv". . . .. T
Rio da Pra.at 'fSequani "

Portos do sul,
Santos, ''Minas
Bordéos e cscs.
Rio da Prata, '
Uosario c eses.,
Riu da Prata.
Hilliáo c eses.,
Aracaju c eses.
Calláo e cscs.,
Portos do norte

CORREIO— Utttt repartição expedir, ma.
Ias pelos segut-te-t paquetes*.

Hoje:
Verdi, para Barbados e Nova York. rece-

hendo impressos até às .horas da manhã,
e cartas pa-ia. o exterior até ás 7.

Gumpry, para Buenos Aires, recebendo
impressos ate- ás 6 horas da manhã, e car-
ias para o exterior ate, ás 7>

Amanhã: ¦ ¦ ,
L-foflimy»,- uara Bahia, Recife. S. \icen-

le c Europa, via Lisboa, recebendo inipres
sos até _ás 6 horas da tarde, cartas |W'
o interior até ás C1I2. idem com porto
duplo e para o exterior até ás 7 c objectos
para registrar até ás 6 da tarde do hoje.

Ilapacy, para Angra, Paraty. portos dc
S. Paulo. Paraná e Santa Catharina, rece-
hendo impressos oté ás 4 horas da manhã,
cartas para o interior até ás 4ii-\ idera
com porte duplo até ás " e obicclos para
registrar até as 6 da tarde dc hojo.

Maranhão; para- Victoria c niais_ portos
do norte, recebendo impressos ate as 8
horas da manhã, cartas -para o interior ale
ás 81I2, idem com porte duplo ate as 4
e objectos para registrar até ás o da larde
de? hoje. ,

Tapaiáe. para Ilaliia, Para. b. Juau c ,
Nova York, recebendo impressos ale as 10 1
horas da manhã, cartas oara o interior ate 1
ás 101I2, idem com porte duplo e paro o
exterior até ás íi; c objectos para registrar |
até ás 10. ,

/'vrineo''. para Victoria, e mais portos uo
norti) até Ceará, recebendo impressos ate
ás in horas da manhã, cartas nara o interior
alé ás 10 iU, idem com porte ditylo ate as
11 c objeclos para registrar alé as 10.

FORMICIDA MJ5RW0 .
O único: c-çterminadou- das formiga».

Merino & Maury, rua Ouvidor n. 16..

CUR.. RADIGAIj BB HY-
DBOOEEE

pelo especialista Dr. Leonidio Ribeiro,
com o seu processo sem dòr, nem
febre e isento de rcprodiicção da mo-
lestia,. Cons.: rua Ua Constituição 13
(Pliarmacia Mello), do meio-dia âs 2
lioras da tarde. Tel. 2286, Villa.

 ¦ > *-» i —¦

SALVK ! 15 — 8 — 101G
LUIZ DUQUE .ESTRADA

Hoje ao romper da alvorada os pas-
sarinlios irão accordux ,1 Luií Duque
Kstuadalll em suas aras levarão 'escri-
ptos os cumprimentos quc to envia a íua
sincera nniUier e amiguinlia

Olga Slella D. U.
496S J

LA-Hotel Nacional, VrüadioDO,s:
ExceÜcntcs acconimodaçÕe. para familias e
cavalheiros de ttataniento. Cozinha de 1?
ordem. Diárias dc 6$ e r$. Sem diana.
4$ooo. Teleph. 4'ü;, Alves 4 Ribeiro. .

LOTERIAS
Capital federal

Cento
a *?iooRio Crande  2$3oo

ERVILHAS
Nacionaes Moniinaes
llitas òstrangciriis. . . no$òoo a iaoçoóo

FARINHA DE MANDIOCA"'" Be 1'tirto Alegre'
'iV'?"00 lispecial'-'">5"°" Primei. 11

pina
Grossa

De L_i__na:
Grosso

FARINHA UE
(Por meio.*; s;

Moinho JiiíJhs
Iluda, Nacional. .
Nacional
P.rnsilcira. . . .

Moinho Fluminense
líspecial i3$5°-õ
Si Leopoldo i-$ooo

I (J t) i-l?5oo
Mainlw .Vou/u l,Vii»

Pérola. . ¦ .

IO$ÚO0 I
Í5S000 1

200*000
í ^oÇooo
i»5$'doõ
120$UOO

-.í$.íoo
.1 |n$ooO
.(45SOOO

I3$S00
Co$ooo

-$0110

1 ;$oo>)
;>óll$000

3OO$000

Ilesumo dos proraios do plano' CAPITULO V dos nossos Estatutos
n.3I6fcalisaducra li agosto de 1910. 1 

" " - '¦ ¦-¦--¦ '¦¦•¦¦

PniíMlOS DE 2:i:0i)0$ AliOWSOOOj

OIiUlí DOS DEMOCKATICOS
Chamo a attenção dos srs. Sócios

mie se acham incursos nas peuas do
AJiT. 11, alíneas "li" e l'F" do ART.

PAUAURAPHO 2« do ARI. 13. do
nossos Estai

EtnCastello, 7 de
(ijik/o Lacerda,

Ajiosto de 1916.
Tliesoureiio.

70057...
2798 fí-;
3009...

77235...
BS5'4v;'l

25:0008000 .
2:0005000
V:00d$006
1:0005000:
i:0oosooo!

2005000
8698 77620

36058 52027
7639 1'ttiOS

Mi-

-íOGOO «0Í4
48 HO 32754
•'it226 70473
77845 7125
19211 35121
üOGõj 71129

It.ijiha". -* » .
Geraes''. •

. **(.;iromia". *
iDemcrara". . ."Culinião" . ."K. Marirarel"."Leon XIII','. ,"Itaperuna". ¦"Orissa". . .-"Pará"

Hãvrê
Gênova,

cscs.V; "Pampa".
'¦I.uiziana''. . .- - —I» 1

!È HiESOURO NACIONAL

, .lJ$if"o a „'t$40p
. .';58oo il cS$!)00
, .iifíoo a .1-Ç'OO

. . Não ha

. . i5$doò a i6$roo
TRIGO'
íos, preços ÜQUidòs)

. . 1-S-00 11 i.-$Soo
. . 1 .*$uoo a 15.5300

. . 1.1J500 a i'$Soo

^O$Ô0O

1ooSooo ;

i j;?50o
!C$000
M?5í>o

o sacea
rjSSon
g$.|no
dSoDll
SSóuo

líanc
Pnlír
Tijuca
Tccidi
Teciilt
TcdA

11
I Paiili

ivtos .. I roa 15 art-os ,
i"77777....! ..|.« I

;, ,-,,,,..-. .1 ibS-ioú 1'.' .: • v 1 1 • • •" •' 105000 j
SÍ ,. 1 ..... .1 "1,-00 .1

........ ,i "fl"" i l'1" l'-4«.
k' . -. 9.1100
,J' ' " 

^ 
' 

^_'J 
'•;¦ ?'" j Rende d

_mS-bSÍ-SíS¦ tmimmmmwSSSmmwS-mS^m-m-_ma , -.ni Cü-ta
1 DíffercUc

Alliaiiçai
Tijuca. .
Corcova-dí

1S5Ç000

iSo$ooo
j SoSooo
ll(7Sb00
igoÇdo'-
,,,-Soo'i

1 «Ji $oú
lS5?oi)0
15n$ooo
IQO^OOO
I913ÇODO
I 7.>$000
6'Ó$ÒÒ0
35$o'oò

|SÜ$000
iS-Souo
i S',>ono

Itli.NDAS PUIJTJOAS
ALPANDTÍGA UO RIO Dli .IANP'.IRO
Renda arrecadada hontem
111 ptirò • ¦

i.|i
1.12547
io-JÍng

1 p<

A As!iicia C:.-al d«* Cooperativa) do,
Estado dc Minai comniuniea os «juintei jcotaçOes de caíé por s-i fcilasj i
¦mi mim ___________________°*____?f______!S^

( Coíís lo sul c i Cafés do outras' oéslc Jc Mines | procedoricios

,i maior -lmíi i oi 6

*.;.i:7-i'S;:-'-
,„6S:o05$6liu

'.t.-:S.|.l?.-|l

¦Tnot i_ 
,

I Commum Cor i Corainuai Cor

~^_zrm^_caBn_M%*mitmmTMBZsz _&_w/t_wmamBW vtuaeaata»
;. . .1 Ü$S33 a iií-l.!')! nf-M.i a it5.|*!)|

Arrc
11c
Km

pa

Ur.CKUKHOKIA Dli MIMAS
nlaçiio do dia i.|. , . ,|.i:S-im:h

a i.t .- 2*8:722$33-l
¦4-.'.;il período do anno
ilido 2I2*50-$7.7.|

MANTEIGAS FINAS,

smta Lruz. . , .
PauHciía. ....

FEIJÃO
P-_io 100 kUos

He Porlo Alegre. . . .\iS*o" a -''$2011
Dilo, idem, da una. . i»53"" a -if,"""
Dito 'dem, de San.va Cn-
lliariiia iSS.lo-i » 20S000

Dilo manteiga e.i$3oo a 255000
I.Ütn do còrcs diversas. i6$?oò a 2.t*f-}00
Dito. liiulatinliu. . • • l6S,-pò a iKJ.luo
Dilo ameniloiin. . . • -i?-o" n 22|5i>o
Dito, branco, idem. . . »8$3'oo a aoÇooo
Dito, vchnelliOj idem. . Í.-S300 a 20$ooo
Dito enxofre. .... 1SS30011 ;.'f.'io
Dito. branco, estrangeiro po5ooo a íl.|$ooo
riiln, fradiriho; idein. • G2Í>jo 11 6i?;uo

FUMO
Fumo tm corda
Rio Wovc 1'or kilo

lispecial  iSüoo a iS;iu>
Rc.íular  !$*co a i?J"o

Sul dt- Minas:
Stfriiiida  . i$"M a ijtoo
rrinicir- ' . i$-00 0. i5.!oo
Tirceira ....... $G°o a 53oo
Coyano: . | lí

lispecial  ->'"'"' a .-?.?oo , —
Rccui.ir  if.-"o a i?»oo ;

FUMO EM FOLHA
Do líio Grande;

i" amarello. .....
=¦, idem
ia, connriuni . . . . .
r", idem . ......

FRUTAS
Maçãs, caixa
Peias; caixa .....
Mangas, caixu , , . .
Uvas líio Grande, caixa
Uit.ifi, cstranjjeiras, barril

GORDURAS
Rio da Praia, iiloill. . .

, lv;o Grande
Matadouro
Xarnuciilns ilu interior

GLYCERINA

As folhns üo nmnnliã
¦Na ii pagadoria ilo Thesouro Nacio-

nal pasmn-sc amanhã as folhas dc
mcio-soUlo. ^_____________

Gottas Virtuosas ?§§££
Curam hcmorrhoiilcs, males dotitero.
ovarios. urinas o a própria Cystite.

M0KM ItKIMi.NTlXA

X11 vim Uuonos Aires
A' rua Buenos Aires u. 290 fallcccü

honleni, repentinamente, o nacional
Odaviiino dos Sanlos, dc 33 annos e
solteiro,

Avisada do ca-o. a policia foiv lu c
foz remover o cadáver para o 'Nçcro-
turio.

7C9ÔD
Ü79T

70301
27U1

70001
2701

3D103
&1835

913
77593
66071
76161

2ÔOSOÕQ
100SQOO

4U3000
20.000

PRÊMIOS DP
09330 19.48 IS75G
49130 1BIÍ3 55610
3Ü.7S 18574 72056

32042 398Í4 46312 24861
PUEMIOS DE 100SOOO

30572 6118
85096 26137
7S205 18327
6S382 16302

S069 17933
12401 341127

AlMUtOXIMACÕES
7Ü958.
2799.'

DliZENAS
70960.
2800
CENTENAS .i

71000  12.000
2S00 8SO0O'

Totios os huia.rok terminados om
67 tem 4K000 --'l'odos os namoros terminados em
7 t6m 2S000 exüeptuawlo-so.os tor-
minados em 57,

O fiscal do governo, Manoel Cosme
Pinto.

O iiirector-assis'entc, dr. .4»ifom'o
Oív«l/io dos Santos PJres, vice-presi*
sidente. .

O ilireclor-presideute, Albcrlo Saraiva U
Fonseca.

O escrevão, Firiniiie d. Ctnilitaria.

1IEX.:. 1,0,1.:. OAV.
Dli.Ml-y.vO

Terca-fcira, 15, Sess.:. de Pin'.:;.
- O secr.:. Vivaldo M. 1-raiiklin
,.:, (M. .17S8)

lo presidente e que 
'será aííixado

junto ao edificio em quc ftmeciona
esta junta, e publicado 110 Diário
Official, Jornal do Commercio, O
Paiz, Correio da- Manhã e O Impar
ciai. -¦¦-'.

Capital Federá); i.l de julho de
1916. — ÇarloWe Sonsa Reis, 2° te-
nente sccretadÇr — Prancisco Bueno
Paes Leme; jjfrcsidcnte.

timites: /
Estrada Ale Santa Cruz, exclusive

a partir do cruzamento com o rio
Jacaré; seguindo a Estrad-i da P<-
rilia inclusive até o biíurcainento da
Estrada -do 'Porto^e Inhaúma e ca-
minho da Freguezia; pelo mesmo ca-
minho inclusive e caminho do Ita-
raré inclusive até encontrar a linha
¦divisória das águas da serra da Mi-
sericordia; por esta divisória ao alto
do morro do Caricó; deste Alto por
uma linha que, seguindo pelo divisor
das águas da serra da Misericor lia,
vá cortar a Estrada da Pavuna, na.
garganta entre as estações do Unge-
nho do Matto e Vicente de Carva-
Iho; dahi por uma linha subindo ao
alto do morro do Juramento em
frente ao campo do Donde; deste
alto continuando a divisória das
águas até o cume da serra conhecida
pelo nome de José Maria; deste
cume em linha recta ao cruzamento
da rua Iguassú' com a rua da Esta-
cão; por esta exclusive até á Estrada
de -Ferro Central do Brasil, seguiu-
do pelo leito da mesma estrada c ra-
mal dc Santa Cruz até á Passagem
do rio Pirapòra; dahi em linha rc-
cta ao principio dá Estrada do 

'Eu-

genho Novo por esta exclusive e Es-
trada do Cabral exclusive até o rio
do mesmo nome; descendo por este
rio, rio Pavuna e rio de S. João dc
Mefity ú bahia de Guanabara j con-
tornando pelo litoral e rio Jacaré e
tcttrniuanclo no cruzamento deste
com a Estrada de Santa Cruz, ponto
inicial.

Confina este distiiclo com os 17°,
19°, 21° c 22o districtos com o Esta-
do do Rio de Janeiro e com a bahia
de Guanabara;.
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RiO-14-8-910

|ll!llMillin«l!llli!IHHIIi!!l«iH!lilHái«ll.|

1 07-i
--. 11—S—91G H «077 i
"fti;.;-ii!:airii;riH:;;-ii::!-ii!'iB':íBv.!ai.i_i:«*

Caridade
189

R UÜI3

Fluminense
740S.

u cou

eraraa
OOSl

LYCEU L1TTIÍKAK10 1'OH-
ItUGUEZ

ASSEMBLE'A GERAI, ORDINÁRIA
1* convocação

São convidados, na fôrma do art. 5°,
pavagráphos 1°, .1° c 6" c art. sõ dos
estalutos, a se reunirem cm assembléa
geral ordinária, 110 dia 18 do coricnte,
ás 8 horas da noite, todos os srs. so-
cios para apresentação de contas, sua
approvação e eleição da nova dire-
ctoria;

Rio de Janeiro, o de agoslo de 1916.
— Ü secretario, Francisco Joaquim Pe-
reira Soares,

R. S.
Club Gymiiitsticd 1'oHuguez
Saráo intimo cm 26 de agosto

Acha-se aberla a inscripção para con-
! vites até 20 do corrente,

A entrada dos srs. sócios será com
o recibo dc agosto.

Kspcclaculo em 15 do corrente, offc-
recido pela líscola Dramática aos srs.
sócios e suas exiuas. familias. — Iliwi-
berlo Taborda, 1" secretario.

INTMXDKiCIA l>A GU13RUA
COSTURAS

Distribuição de peças de farda-
mento a màriuíãclurar, ás costurei
ras matriculadas sob ns. 501 a Soo,
nos dias 14, 16 e ib\ até ás 14 horas.

Prcvine-se ás sras. costureiras que
só serão attendidos os números an-
mmeiados, assim colmo o não com-
parecimento implica na oertla da dis-
iribuição a que ttm direito.

I. G., 13 de agosto dc 1016. —
Capitão V.puminoiidas ______

H tiülõ

nio-

Variantes
-82—as02-81-89-

-l-i-8-916 n eon

Loteria do Estado da Babia
Resumo dos prêmios da 21; ex-

Irticeio do plano n. 16, em bene*
licio* do Instituto GoograpUico o
Historio» da Rahia e outras institui*
eões, do beneficeneia o instrucção
realizada em 11 dc agosto de 1916 sob
a presidência d.) dr; Edgard Doria,
fiscal do governo.

122' extracção de 1916

PRÊMIOS DK 30:000$ A 200.000

SÒOJUDÍ>A.>E UNIÃO VlTNliUAHIA
1" 1>K JULHO

SECRETARIA — RUA DA MISERI-
CORDIA N. 48

De ontem do sr. presidente convido a
todos os srs. sócios quites a reunirem-
se em assembléa gera' extraordinária no
dia 16 do corrente, "Sís C i|ü horas da
noite, afim de tomar' conhecimento de
unia proposta do conselho director, que
implica na reforma (los Estatutos.

-Secretaria, em o de agosto de íotC.
— O 1° sccglario, Coiln 1'orto.

R 59=i

ANNUNCIOS
RODA DA FORTUNA

JciSucS-üL ÍI íffijfej _—
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l)li AUXt-
P. CEN*

______? 
"âlSS ' 58^

503 
188  

í"õs "ss r;_ 10

/_^mr^íi. es-í&P- -«Jfta-------

TOHXIÍIO J)lí BUiliAK

Será jofrado amanhã, ás 7 horas da
noite, nu Nacional Bilhares, :i rua Vis-
conde do Rio Branco, entre os ninado-
res J. Oliveira, Marliiis 1'crcs e A.
França, mu grande torneio cui Soo pon-
tos, .'•„., ,

1'ara os espectadores haverá o sor-
teio dc tim rico taco, offerla feita pelo
iProtmelnrio do esliibclecinienlo.

O. professor l.uiz Mailnreira dará
tuna sessão de caraniboias de fantasia,
que será o ciou do lorncio.

A melhor(
Mariuíaclora

e aMassa íeTflfliate--5» co--'-'
Lonscrvu-» Aliiiienlicias,

NO .uitv r.wr.isr.v

27619
\,)fâ ;::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. -toma
IS qoi BOOilOOO

vMfif)' 
' 

80.1SOOO

[mi.:.  2505000
17«9 ™$m
|.wi.r.n 203SOOO
Faã6a!x'*.:v**,.i.1.*'*  -005000
126459 .. ni.". ...... 200.000
\mm'..'.  soosooo
3919ÍI !....' 200.000

PHEMIOS DE 100.009
2S85 3350 0637 31148 37-191

3920S 1718a
1'PKMIOS DU Íi0;000

1006 13137 2p88S 2592.4 368S2
4S0S2 50153 S2004

ÀPPrtÒKtMAÇÕES
17620
7109

ASSOOlAÇiÃO GJ.RAL
•lios MDTUOS DA li

TltAUDO IlHASIIi
ÍOiObbsOOÓ^ ASSEMBLÉA CURAI. UXTRAüRDI-
lVãOOSOOOl ' NARTA

Dc ordem tio sr. presidente desia As-
sociação e dc accordo com a resolução
da assembléa geral ordinária dc 23 dc
julho ullimo, convidam-se os srs| asso-
ciados quites a se reunirem em assem-
bléa geral extraordinária; .no dia co do
corrente, ás 1.1 horas dn manhã, na
sede social para se resolver sobre os
juros da Carteira dc Domicílios,

Rio de lanciro em 14 de agoslo de
1016. — Albcrlo Máximo dc Almeida,
i" secretario.

M, c, — Este annuncio rcclilica o
publicado cm t„ do correnlc. — Jlífl.rí-
«io dc Almeida. (S Cojy)

10(13 5380 «521"613 380 531

43"  SC) 34

V, Bx". tom iieçcssltliiilo tio den-
tos artificiaes ou de qualquer ou-
tro tnibnllio ilentiifio poi" processo
coiiipletiimonto novo'.' Procme, d«
preferencia, o èstõrçado cirurgiãõ-deii.
tista Dr, Silvlno Mattos, cujos elo-
quentes o reiiçs alleslailos de sui
proficiência ahi se seguem, além de UO
annos de constante pratica"; Eil-os :"

Laureado com o 1° premio da scçeáo
ciiurgicb-dcntaria, na Crande Exposição
Aitistico-liiduslrial de 190.03 coiicurrcn-

te. em 1903, 110 Districto bVderal, á
Exposição Preparatória da Universal
Norte-Amoricüia; premiado com nicdi-
lhas de prata e de bronze, nn Kxlraor-
dinària Exposição Universal-lulcniacio-
nal de 1904, em S. Luiz, nus Estados-
Unidos da America do Norle; —- em
1.9ÓS1 pela Scientifica Associação Aslro-
nontica de Eriinça; galardoado com o
Primeiro Giautlo Prenito, na Por-
tciitosn lüxiiosicão Nacional <lo
1008: c cnm medalhas de orno, ua
Exposição Intciii.icioiial e Scieniiíio»
dc Hygienc de 1909, nu Universal hx-
posição de Turim — Roma — de iptl
e, em 191,1, 110 i" Congresso l'ait-Ame«
ricano de Ojontologia.

3 - RUA URUGUAYANA - 3
Canto da rua tia Carioca

J-59JV

TíhídTõterico
K. Rosário 7á o R. Ouvidor 7i"0 PONTO"

lílO — lt. OliVIDOR —- 13(>
65t> as enaas quo offçre.om a»

niaiorcs vantaitons o iraruii- '

lias ao miblico.

lS-'.i!) •
[$ioó
i:5i.*ii -
i $o,í.i a

2_$000•;o$ooo
Não lia

Não ha

Nominal
Xoniintil

:$3So
i S130

íTulgiunciitò (lo Ires lioniieiilas
,V. Paulo, 14 — (A. A.) -- Estão

'l200!"sendo julgados pelo Tribunal do Jury,
í'-'°°|os rios Benjamin lülwards, John Guay

c Wiiliam Cockoamc, pronunciados feio
crime de homicidio.

Os indiciados no dia -4 de outubro
u\' 1915, entre ás 7 c 8 horas da noite,
num rancho existente na estação dc
Pilar, municipio do S. Bernardo, assas-
sinaram John Roòck,

.—-—-, 
~mm*3r4*~_JB*-4*m*- "- — ¦ ''¦¦¦¦-¦

27013
7.W7

27-M5

U)S-JI7
ioS<JoS

,f iu$S'5 ii ii¥"-iil
5. , .1 iof4!7 a io$6si]
6. » . ! 10^00» ÍI 10?2T2]
-. . .1 9?6oo a 9$S»4| 9?di.() :i 9?804 j

Ocrír.-nrcCi I
Mci-cado: firme.
Cambio: 125IS, calmo, |
Puniu: ?63(i.
Os cnics americanos aclianu"e deprecia,

dis, dando menos dns cotaÇ"CS aenu c a'
HiialiJa^lc.s acima ile 7 não aconipiiuliani rela.
tivamcnlc.

SANTOS

analysadas, marcas de inteira garantia
c superiores, na casa Pinto, Lopes o*
Cr.mp., depositaria de importantes fa-
bricantès do Estado de Minas. Rua Ma-
recital floriano» 174. Telephone, 300C.

'! fracos eoííBíiíss do mercai.
do Rio de Janeiro

ARROZ NACIONAL:

•líi.i i.' :
-vntradas : 5.1.324 _rt*-L-;u!.
I)t.-í>.Ic 1" : 550.OiC saesas,
Mediu 1 .45-833.Kxistcncia : 1.440.567,
Preço por 10 kilos: 5$ooo«
r-j-jição ilu .nercailo firme

ASSUCAR
'Entradas em i- i i-'..tn sa
¦Desde i° : 7-*.544 suecos,
í.iij.is cai 12 : 1.977 saece
Desde í" : 89..!.*.- saccos.
kxistcncia <_m i.\. d. tarde

cos.
Posição do mercado : C.-ilni

COTAÇOIiS
Branco cryst.il. .?..•*.
Crystal amarello
Mascavo i

N.-ji-i

3S?je

clli,

sr,:o
$550

Branco.
Ma-cavi

.t" sorte.
ho . .

S570
S5.10
S-j-ro a Sj.-O
$070 11 5600
$500 a $.-;-'>

i.illr.id'Desde
Saidas
.Hei.lv 1

dos.

AI.GODAO
is cm ir : 1,0:6
1»: 7.tiCiS fardos.
em í-1 : 43 fardos
1» : 3-S.S* fardi

1111 j 1, de turilc

Pofijção <1ü meroadu : Firme,
COTAÇÕES

'Pernambuco ,
S. G. ilo Nurie
Parahyba . , . .

.•los far

Nominal
Nominal
Xominal

Ilulliado. . .
Kr.pecial. . .'Dito superior.
I)i;.j bom. ¦
Dito do norte,
Di;u regular.
Duo, iilcm, dc
rojado
ARROZ ESTRANOEIRO:

Agulha, dc i" 75Í
Duo <ic 2'
li-.r.lc-. . .

ASSUCAR
llranco rri";'.i
Crysta! amuri
Mascovj
llranco, .1" sorte. . ,
Somciios
Mascavinlio

ACUAS M1NE5AES
Nacionaes:

i Ca«amhti f.iS «arraias. .
! Laiiiliary (18 aãrráfas). .
! Caniliuquira (4^ B»'"*»»-)S. r.oiircnco (-1? tarrjfas'

; Salutaris (48 garrafas. .
UstrangciraS!Vii.liy (50 Rarrafas) . .

1 Perrier (50 garrafas) . .
j Dita (100 Rarrafas.. . .
1 Sclters (24 garrafas .
i P. Salgadas (48 garrafas)

C. Mo ara f.|S Rarrafas)1 AGUARDENTE
Paraty
Angra
Campos
llaliia. .......
,Mae-iú •
Ariu-aju'. ...-.•.¦
Sul

ALCOOIi

100 kilo.
SÍÍÇ700 055000
55S0UH í-njaüo
.i^'?.tO!) 51 $700
415700 45$ooo

Não ha

Nüii ha

âo ha

.-SJooc a
23S000 a
33S000 n
a.-,Sot;o a
23ÇOOO u

Bnita, sem vaniliamc. .
Itnita. cm laias de 1- 11*

c 25 kUos ....
3,orna, sem vazilhamc. .
.«oura, ci.i laias dc u i[-'

c *.' hilos
Branca, sem va-ilhame ¦
Branca, cm latas de 1* il-'

c cs kilos
Brnnrp cm latas de 4 Ktios
Branci, em latas de 1 e

2 kilos
MANTEIGA

Modetío Galone, sortidas
1 Bréttl 1'rcreç, lata • . •
I íT.cpy.tier, lata ....
I Modesto Culonc, -:i'.a . .
1 t. llriim

Do Miras
MILHO

Am;ireÍ'o, da ti rra. . .
lHto, branco, idem. . .
Dito 1I.1 teria, misln, .
Dilo, amarello do Sorte

MADEIRA
Americano, j-ê.
ilU.Ina, düzja. . . • '
Sptmoc, dúzia, . , .
Sutco, branco; o pé. . .
Dita vermelha

rinllo do Paraná
Ia qnaljda le

_¦* qualidade'l*aboa • ¦
OLEO

. De liuhaca, laia. . . .
I Dits. iiarnl ...,.--
; PHOSPHOROS

jou 
'• 
Olho

50,0
$-¦-0

Slioo

4?100 a
5$ooo a

;$ioo ã
(IÇooo a

6S>íoo a
fi$.-oe a

6$joo a

Nilo ha
NÚo ha

NTío liu
3$ooo a
s$8oo a

p$;uo a
ííí;on a
oSooo a

Não hr

kilo |
4?000 

'

¦\ismo
gsooo

Ctirn-: DilS-

(,?oou

C;SiOO
C$300

oÇjoo

3$.0o

0?')00
p$í00

I $600

¦ii'. cm tun tllit. com n
tilliits íinivofsiilincntü

uònltccidus do
TAXATIVO liltoMO-íillNIXA

Xão tem substituto — Todos os
vidros tra/.uni ;t nssigmtl nvii

11. W. GROVE
^_ m—mmX*5<^r___>«Ç>t__>mm..,

SlOltVIÇO J1II;1T.\II

Voluntários üc niiiniibvus
Acha-se aberla, uo quartel-general d.t

5" regiíto niilitar. a inscripváo de volun-
tarios de mauobrasl

Já honlcm sc inscreveram cerca dc
60 voluntários, sendo incumbida a 6?
brigada uitrn designar uni dos ^ corpos
pnra instruir o mesmo voluntariado.

Como já noticiámos, o candidato dc
menor criado deverá apresentar permls-
são ile seus pães 011 iniores ou fazer-
se acompanhar (lestes.

t.^^_>O^M^^^->^O^^^E^--'-J^-^ ¦" ¦ ' - ™——

Quem qttizêr lêr sempre as
novidades é só 11:1 casa Braz
UEMUe cerol da ATI.AXTIDA.

-S, RUA GONÇALVES DIAE
linire Ouvidor c Rosário

Grcmio Paraense

rSSOOO
üO.üOUO
25J0OO

DEZENAS
27611 a .Tú'20 '.. . 1O50OO'
"fiOl a 7410 I0S00Ü .
27W1 a 27.50 IQSPOO

CENTENAS
«7'OQÍ a 27700 3.0)0!

7101 a 7500 3*000'
27101 a 27000

Todos os números tórmif
19 tom 2.O0O.'rocies osnumoros lerminados
9 tom 1S000. . ,

Os números premiados pelos 2
llr.aes do pvlraoiro premio nao tom

: diieiio a terrrÍinat;ao simples.
Os conccsioiuiriüs J. Pedreira & C.
»--«3iS-í<--<2!>-*-t>-»1^---- *~

IIEX.:. MM.':. OAIM
VAIiI.ADAIIHS

Hoje, sess:. ccpnojntç:,
Peço o compiirccinicüto

llrrms quatlr:, — O secr:.

CE.NTKO DOS ('HAlTKIIUli.S 1)0
RIO l»l'7 .TAXEIItO

Sédc — Rua da Quitanda 11. o\ sob.
Posse da nova direetoria

Amanhã, 15 do 'corrente, ás so horas,
terá logar st posse dia direetoria eleita

*uuu 
1 para a ^cflão de 1916 a 1917.

S00O Mio, 14 dc afioslo de 101C.
-idos cm ;

om !

ario, Anionio da Cosia

i;\:s.-.. 1,0.1.:.
1)13

OAV.i.
.1ÜJ.K0

CONSTIPAÇÕES
cittisnm dor tio cnlicca. — O LA-

NATIVO niIOMO-OLIMXA. (lo
rciiutaçãò mnndiul, destróo a cau-

sa c.-nllivia os cífóitos.
Notem a nssienntura do 13. W.

GKOVK cm rada vid.pl

FOeüOAÇÕES t PEOI00

Hoje, .-.--
estr.:. íif.

• f.slrelhi.
horas do costunte

1.13X.':. LOJ.:. OA1'.:. Aíll/AIVE
FIíATKUNAI.

Hoje, 15, sess.. : mai*. :.'¦"'
Teco o compüreciníento d

lir,:. do quadro. — O secr
Jiur.-al Nunes Rebello, 18.

BOLSA
a Bolsii fuiiccii
cífectuado regu

l. r.i*.!ni;.tln.
numero Jc

acções di9

s8$ooo ;
56S000 ;
;o$tjnti ;

Non
.|S5uno
.|3}oüo i

i63$noo ¦
1558000
I45Ç000
I45$ooo
I45$ooo
I45S000
I45JOOO

-'Jíuoo
i.:Sono

1 238000
2-lÇüO»1

1 >Síooo
i sfiSooo

.In.il
\ .(Í^Scoo
l ^S$<oo

1 i;oSooo
. 160*000
¦ 150S000
> 1505000
'j I50$000
¦\ !5O$0O0
.-. 1 soSoott

lirll
Pinl
V|.i
Min
Ri.ii

''.¦ erra :
Olho ...
Vo.ra.-tro, • •
Kliin X . . . ,

QUEIJOS
TJ- Minas . .

SAUAO

Em 2; tijolos
Eiv o b:irr;is.

hoje o mini-
fiiniliição

tio 19o íuiniver-
posse da nova

6:Çu

Tar kilo

Hontem,
tendo sido
ntfwcios.

As apólice- da União, .is -ic-riri da Itcik ,Sul Mineira, ns dos Minai S. Jcronymn, I
n3 do Banco do Brasil c as do Com,ncrcial, I
íioaram mantidas, ;is das totorias, sus'
tentadas; a; aí--*Hccs Mineira*?, frouxas, a
Populares, ns Municipaes
Oocaa da llaliia* firmes.

36 s.
;ü gra

to?

VENDAS
Api/iicei :

-Geraes de i:ooo$,2 7968000
Ditas úlcrn, 2, «j, :. 2, 2, 3, 3,

4, 6, ti, 4a. 50 a. .... 7p8$ooo
C. do íi. da Kcrro 1 n. . . ;6o$uoo
Ditas idem. 3. 6. 10. 10. iS. 10.

5C, 50. 50, 50 77il$-!0--
Ct.39 idenii o 77 iSnnn
C. do Tl-efoitro de aoo$, 1 o. 7ão$ooo
-Dit-* idem. dí i ioutij, 25, 20,

,11 ?68$ooo
Ditas idem, 6, 6, 11. 12 a. . *7oSooi)
Municipaci dc .014. port.» p a. iQ3$ooò
T%i_ ideai. i\ io.|$ooo
DitíiS dtTjfcipiKi. port.» 100 _. . 170S000
li. di, KTu u >¦;») ia.... ri.iM»
Uito ídem» iS ftoSboo
Dilo 11-ra i. a. ...... S -:»»

Balirei:
Bi.mI, I, ] 1. ...... 30-too»

m prrnos ....
AI.KAFA

Kacionol
lírtraiiKcira küu. , . »

AZEITE
Pcnalva, lata
Pott. laia dc t6 litros
Portuguez, lata. . . .
Francet,lata de 16 litro*?
Francez. lata

ALPISTA

Nacional
Ií st rangei ra ....

ALGODÃO
Pernambuco ....
U'ú Crandc do Norte.
Paralivlia
Ciará. 

BREU
Claro (:Sn liliras). .
Ksouro. tâcm. . . .

BATATAS
Nacional; oor kilo» .

BORRACHA
Ma*i?i!ieir*-, conforme

ditalidadc. por 15
BACAI.HAO

480 litro,
24o$ooo a, asoSoi/Tr
aSoSooo .1 260S000
aGoÇooo 37050ÕO

S170
N.íc

.100

Oleina,
jolOs,

Oleina
jotos

Oleina 1
j"iil«S 1

j .^i-ricci:.!.1 Especial,
I Cspccial.

cin li-virgem,
.1 kiles.

; virgem
pequenos* virgem

:».. 1, 2 kil Oi*. ,
. cm tiioíos, 4

em tijolo?, .1
;do:n n. 1,2

kilos
cui ti-

$ror. a
Çroo a

Per

.$700 a

1S200 !
3S300 .

S;O0

iS.oo

js

,1*000 a ,iSooo
rS$500 a 3i-$ooo

l$£O0 II .iSOOO
-ojõoo a -a.000

3$ooo a 3S.00

Por roo Vilok
--.Siion a -fisoeo
;u5oqo a 53f')oo

Xominal
Nominal
Nominal
Nominal

No min

S-8,1 a $.540

IVivciii.i.
f.?,sT-r. .
KorUFga.
Escoüsi».

ks. .'aÇuon n ^ijoot

'S"on a 6S$uOO

Especial dc r"0 • • •
Virgem de pç5o . .
Vtrcetn superior. . .

VINHO
ííiu Grande . . , .
Collares, tinto, superior
Dito, ...fe-rior, . . ¦
Viríicc do Parto. . .
\ cr>lc portuuuei. . .
Lisboa tinto. ....
Dito, branco, m -rráos
figueira, tinto . . .
Hespanhol tinto. • • •
D:to branco ....
Vermouth (Clnzano) .
rortuguez .....
rrinccz. caixa, . . .

VINAGRE

Branco . .».»,-
Tin'" - 

VELAS
Grandes, dc 5 e 6, ealx»

dc ag parnteR ....
Pcoucii.is. dr iti, "ixa

de 25 pacotes; . . .
Fragatas de S, cai;-a de

au pacotes

$700 a
Pm

$,-83 a
S-*o a
$6oe

:?700
kilo

$7 8o

S6uo
Pipa

, t6:-Siioo a i8o$ooo
. ç.cíoiro a s6o$0oo
, 450Sti09 ,<t 4S0S000
. 460S000 a 540S000
. 4Óo$t>oo a 540*000

Não !ia
. 48oS-''0'. a 520$ooo
, 70ÜS000 a Poojuoo

Não I a
. 4^08000 a So0$00O
. .14^000 a 368000
* 34$O00 f i6$oon
, 42S0OO .t J4S0-.O

Por pina
Ho$t)(»n a
noíooo a

0$Jit

.5»00

. jOtOOO
_SO9O0O

I'$300

9 $20-

2-*()<-0

Scn'i roniiiicmnniili)
Vl'1'SiU'ÍO (lu ^tiit

Para conimeinoração
sario de sua furidà.çiio
direetoria, realiza lioie, uma sessão
solenne. o Grcmio Paraense, Esla so-
tcnniiladc será levada o effeiio na sede
social a rua do Rosário 16S, ás 4 1J2
dn larle.

... -,.~m*___~-fr*r_^~m.f*B__~

FLUMINENSE-HOTEL
Reformado sol) nova (lircoção

' 1'.! Aposentos pura 200 pessoas :¦:
O om- mais convém aos pnssncci-

ros dn Interioi'. — l-i-eços: |
[ Ouartos com pensão 7$ c SíiOOO
! diários. Quarlos sem pensão

•ISOOO c 5SOOO tliiwios.
I 1'iaca ila Republica 207—Itio de
Janeiro. Em frente «o Campo ;lo

| Snnt-Annn o ao lado da B. P. C.
—CB m> -g-S1 » B-Bw ' —¦•- "

SIOSUÜ NAOrOXÁIi

! l'slaiis(ica de visitanlcs durante
a ultima semana

Ustatistica dos visitantes do Museu
\"acion.i1. durante, a semana finda:
terça-feira fSl. soi; quarta-feira (oi,
j6;: quinta-feira (10). 3:; iscxla-feira,
(it). S(i; sabliado (i.*1. 122; e domin-
go (13), 4.470. Total, 5*Sí pessoas.

1 __m ¦> __h m- mm
NA UVA SETE

Aecideiito no trabalho
Empregado do " Pare Royal", José

Ciara Gònvca, descarregava honteui. na
rua Sele, unia carroça eom
(Unindo um delles c.*i'it solire
fcrihdõ-o Rravententc.

Clarj Gouvéa recéheu curs
Assistência c foi cr» seguida
D.ira a sua residência.

JÉÉÉ
-I Mllili

Até quo emfíni vae se;' ,,.; Urasil. a execução da
niilitr '

CONGRESSO ÜKNMKICKNTM
CAMPOS SAMjUS

.. RUA LUIZ DE CAMÕES, 36
De ordem do sr. presidente, peço o

coinpárecimento dos srs. sócios qitites á
nssctinbléa ge/rtl ordinária, que se
lizará qulinttvfeiril, 17 do correiile, ás 7
lioras ria noilis, iicsla sccrelaria, parti
discussãb e votação do parecer da com-
missão dc exaiirfe de comas e elelição do |
novo eonsellio a<linni>'ír.il;ivo e tliesou-
reiio. Esíta assembléa ile actortro eom
05 etfaitutos funecionará uniu hora àe-

1 pois cem o numero de sócios quc
parecer

Kio, 14 dc agost
íilf» 1'ereirarjllilll

_r^-#m_H-.>:%---*-_*~-tfi?r-S-*-wE-

nma realidade,
lei do sorteio

Ksse c outros factos demonstram clara-
mente a preoccupaçâo do cniíniiiilcciiien
to da nossa cim Pátria, engrandecimcnW
esse para o qual í neccüario qnc contri-
bu.-.ni todos (iiniitos vicem ne-'ie pni*

Mas, conto Iodos podem
po collaborar para aquelle
gimplcsmcnlc protçlendo a
nal. Sejamos, pois. uni.vi
o quc é nosso, proteiamoi
Mlr:ro e o llrasil scru teliz e poderoso.

Esta protecção eslá mi niiios ile Iodos
amanhã mesmo pbdereis principiar -
borar no engrandecimento do
para iiso não
uma visita a
SE. a miicii c
exclusivantenle

io mcimo tem-
íini ? ['ura e

industria nacio-
tas pròtçjanios

o -i-.e é lira-

l!r;is:l c
- mais e.n o-.ie í;,»cr

ADF.GA RIO GRANDF.M-
sa que nesla capital vende
fe melhores c mas i*-'.;it;'

cluinarrão.

oriundos dn
GRANDE

0011-
DO

volumes,
o infeliz

i, ns na
removido

mos produetos nacionaes. .
Visítaé-a c ali encontra reis 03 mcUtore3

vinhos' tintos e brancos, labricados no
Rio Grande do Sul (não esses nue siio
oor ahi vendidos a $.100 a surrai.-, e ta-
bricados nos fundos dc cosas suspeitas) |
03 incllioie- presuntos fabricados 110 nos-
so paiz. as melliores conservas de carne e
doce, os mais saboro-os queijos rio typo
Prato. Parmeíãò, Suisso c Port-S .!•: ¦

mais especial malc para cli.i
em tim, um sem numere
eionae-, na sua maiom
lento E-tado do RIO
SW„ 

n ADECA RIO-GRANDENSE.
c não vo- arrependercis. Não vos. pedi-
mos que por oecasião dc vossa primeira
visila facaes «ma compra, apenas
tardos .pie peças um de nosso
rentes, pois. estamos cerlos
nreis 110 dia seguinte.

Adaga doi melhor s vinhos
Rio • Grandenses

RUA 7 DE SETEMBRO N. ?.
Telíplionc 4ij — Ccnlr-J

soltei
preços cor-

: quc vol*

QII.NTA RKGIAO MILIT.Ut

De convocação para o alistamento
mililar

VÍGÉSIMO MUNICÍPIO - (Dco
cloro i

O cidadão Fraricibco Bueno Faci
Leme. presidente ila Junta
tamento Militar:

Paz saber aos quc o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
incuto que, nesta (lata, forani instai-
lados os trabalhos -dcsla junta c.

portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos r.. anibi dc
1015 c domiciliados neste municipio,
a virem se inscrever até o dia 15 dc
setembro do corrente anno, c. bem
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos 011 mais, ainda não estão in-
scriplos no» registros militares, co-
mo determina o regulamento para a
execução da lei do alistamento mi*
litar. 

'

Convoca lambem todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen -

tos ou reclamações a hom de seus
direitos, afim de quc a junta possa
bem orientada ficar da verdade c
dar as informações precisas a escla-
recer o juizo da Junta dç Revisão,
que tem dc apurar este alistamento.

A junta funecionará em todos os
dias. no Quartel do commando da 5"
lirisada dc infanteria, cm Deodoro.

iK para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital poi
mim feito e assignado, rubricado pe-

i^gg-jjl^ Á _____ ___ ___ _
t8B8L_«!_±Zi^ I AO MONOPÓLIO

5>.ISS 7'í-< «(.'i !I

Hi»--.»¦---síl OÍFEUCIBSDE
DERAM HONTEM 1 BltiHETES 1)15 r.OTRRIA

l Anlis» -SI Jacaré 1 nomeltcm-so bllliol.cs nara o
Moderno 574 Pavão I interior mediante o portrt ilo
Rio 517 molho 1 Cori-olo. — FJ-AfíOISOO it C.

i [U0'"\ ---7 coelho mtnSftcl.ètii. 1-1 I
liFVl-loriíí Salteado...... Carnairo J
lll,.(l|IVlli T—HlllHIM-IC—I  I ¦¦-———' w*.i 2' piemio  793 _ _ ________ . .. _»
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MÈMíMH UMA CASA FELIZ
Sm»»if»» QOQ Io6' 

RUA D0 OUVIDOR, 1-6

m.ê õoÕ!™5,,ra5a,„etS'on•5, ¦¦Ri*
». COMMISSÕES E DESCONTOS

AUnnn -7Q9 
' Bilhetes de Loterias

ilUI ÍI l ULi ', Aviso': — Os prêmios não paços n(
q .n oiü-nio dia (lá extr.icçào.

freira. B T)rtrtl 1(\à\ FERNANDES &C

i>i;/oiTO n A&VJW1 £VX !

ao-r' depQHisnlio Q89 
'CURA 

RADiOÇL
"' ""-Dúàr 

ydPílillld t/õ/j Da fJOX()i:i:il:':.V riIllOXICA ov
3' 6058 ' ltISOBJCtEi etn poucos dias, pur pro-11 

0001 cessos modernos, aem dôr, r-araitlc-sc o
—_  tratamento, Tratamento ila syjiliilis.

» j App. 606 c om. Vaccinas de Wright.
¦ -,,¦ • .—-etí-^-. a, /_íS^s__—-^r.\ Assembléa, 5.1, dns 8 ás 11 c 13 ás iS.

^s=--*x — neste gênero. & 000!

Americana
cciin-'

, 786
secretario 

ni0—lt-8-1916 J 6008
mmomi_m__am*mmmmam,l----i-ii-i-i .jr^ mm ¦»-—z~. m .' n  A -Dapatal

LUililLU n^aiíS» no32|
A O^sj-zei.15®

027
mo, 14-S-Í1I8. S 
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À IDEAL , .—*Mà^Ê GONOERHEASi
__n_T__,-mjn_L,<'mr~~~™s*t''",'~' ^m\.LH-.»_-^it~m_tf-ritrsi_ i jy st

I ra cura Ínfallivel rui .- dias. sem S
IS ar-òr, usando "Gonorrliol", Ga- H' rante-se a cura completa com H

I um só fusco. Vidro. y?ooo, pelo J9
j Correio sSjon. Deposito geul: ¦

1 1'iiarmacia Tavares, praça Tira- H
j dentes, 6-* — Rio de Janeiro. Q
: f2nSSf3WS»a!flR33R5»tSBíí^!S??-^!^

"0 BICHO"

:~m
m

Mas La-
janca&G.
SÍtOOS(|llP,

í*# [f>m pago
j mais pre io ios c rjuc mais vau ia-
gens offerece.m a seus frcgúc-
zes Largo de S. Francisco de
Paula, 30. A casa mais anliga

plcndido!

Clwn.C-i.v05 a a»teiiç.1o *T(
o inH.rtfSSsante joritalzinlio 

" ('
o imito quc dá palpites certos.
n'o diariiHiicutc. titié In""' de vi t
rn* sc gáiiría no. jogo do bicho!
mero (Ve liojc

GRANDE H0TE
— LARGO DA LAPA -

Cisa par.i familias e cavalheiro» dí
tralaihento. Optimos aposentos rica-
mente inüí-ííados dc novo. Accessor*.*,
jenliladores c cozinha de 1* ordem.

Und. Telrar, "Grandliotel"

a_ti--_e3s_sw--^six.

üRésultàdo dò hontem: |ÍJ
Antigo. . . • Avestruz [•
Moderno . . Veado |
liio ..... Leão I
tíalleado. . . Coelho 1

Variantes 1
52—62—Õ8-18 I

ruo, 11-8 - 01G n 60IH
jL—ij. j mi

|. AMERICANA
683

Rio—li—3—916 ltfiO',5

Propaganda

;?

ôâs
Rio -H-8-916.

BOLSA LOTERICA
I QÜBKE1S TUAVAH RUr.ACõK.*»

(OJI A FOItTUNA '!

Combraé bllheles na l'.Ol,S.\ IiO«'TMItK-A. Avenida ílio lli.inct
1-12, esnninn dn ru» tln Assemhlél

T/i CUCOlti farei» u fcali/acão ri»
vosso Ideal." ESCRIPTORIO

Aluga-se um, grande, r-trelieiite. h?
giénico, arejado, còiii salas ile espera
c telcplionr, por módico preço; na ri»
PruRuayatj» n. 3, so'L'i»do, iii.l'» d»
-/.iil.ra'. ' S!*»-
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H ¦ Canto da Avenida Passos C^^_é^' \gT_T __fl^(fm iónua de pilulas) H \ 
^fc^^jNn™^j\

0 mais poderoso especifico para a cura da Syphilis fl Ultimas \-^&_wtmÊ 'YjT »Qjr
I e de todas as doenças resullantes da impureza do I llouiHaHeB /r^______5 r. JiS.

fl sangue. fl 
muriuMii-í» i i WrjJ \ fcCx\0 DEPURATOL é imminentemente superior nos II Em Calçados síl \~j /\ f|V

fl seus eíTeitos a todas as injecções. ¦ Finoa iN-H r A \ ^"^
H Garante-se a cura. H rino» ^i^J [/ Jy \
fl Tubo com 32 pilulas, 8 a 10 dias de tratamento. 5J000, pelo fl Para Homei-S, /C /( _A¦Correio mais 400 réis; 6 tubos, S7$00O, pelo Correio mais lJOdí. ¦ ___»¦__, (V / i—_^A.¦ DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares I Senhoras X_y V^^-t-s

62, Praça Tiradentes, 62 -Rio dc Janeiro Q 6 Creanças í _<s»-v V _____g*t_____r___________t-_________________-_______H__l_______________________^ ^i ^^ * \ 
^^^^^^ 

^-9*_______B^

_____ _. ^«

e sa. aiua **¦••**•».»•*• * b«w / Am QUALQUER DOENTE
Sementes de capim gordura

Vende-se qualquer quantidade, sêmen-
tes novas e garantidas, na casa Pinto
Lopes & C, conmiissarins d. café. man-
teiga e cereaes. Rua Floriano Peixoto
o. 174, Rio de Janeiro, Tclephone nu-
mero 3006. 1112 J
*¦ ¦•¦¦ •-—"¦-'¦¦— ¦ ¦- -¦ —

V. Ex. não quer mobilar sua
oasa sem gastar dinheiro ?
E* o que piSdc conseguir íaciimentc,

çor aluguel mensal e módico, todos u_
moveis; rua do Riachiiélo n. ?. Casa
Progresso.

CONTRA A GRftVIDÊZ"
üs "Pcií.irios Solúveis Wilkcrsóii"

evitam prodigiositinciils 111 Vcndc-se -na
rua i" d« Mtirço n. 16, rua (iònçalv_3
Di:_ ii. 51), rua ViiliinCaros da Pátria
ii. 132, e em todas as plinrniaciãs áf>
Brasil, Cada caixa traz o modo 'Je
usar. J 5^01

CASA
Vleiide-ae pelo preço dc oceasião um

pr. dio apalíiLL-iado, cm centro itc h1"1*1**
dl* fen-iipio, rendo quatro pulas, seis quar-
tos, biinh_ir» com agita fria c qtient-,
quartos píiiv. critido, insWillãçuo clfccbrica
e gaz, porão alto io cimentado <; mais
dteplcndcucias, construído eni terreno pro-
prio na rua Ivstnclla 64, Kio Oompnido,
onclc se trata, pias 12 ás 16 horas. Não
se adiiiiüctii iiit)crinedi.u.o's. J *,4

ESCRIPTORIOS

ESSÊNCIA DEPURATIVA CON-
CENTRADA DE CAROBA MIÚDA

(f ermitla de Brito)
Approi*ada e premiada com medalha

de ouro. Cura: empiges, boubai, sar-
nas, doenças do nariz e dos ouvidos,
borbulhas, comichões, darthros, pannos
eezema, erysipela, syphilis e rheumatis-
mo antigo e recente. Preço 2$soo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas 45; Carvalho, rua 1° de
Março 10; á rim Sete de Setembro
8i_ e 99 e á rua da Assembléa 14. Fa-
brica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr.¦-i-tides lobo 229. Tel. 1,400, Vüja.

DOENÇAS DO CORAÇÃO
Poritadas, palpitações. cansaço, falta

du ar, pés inchados e hydropsias, bater
forte'e irregular das artérias, do .pulso
c du pescoço, e as lesões no coração,
causadas 'rela sypliilis, rlieumatisnío e
arterio-sclilt-rosc curam-se com o CAR-
DIOGB-M"-. grande descolierla c.ppro-
vada pela Saude Publica, para essas
moléstias. Granado & Filhos. Rua da
U.tiguajrana n. 91, Rio de Janeiro.
Importantes attestados daa pessoas
curadas c de médicos notáveis. Vidro,
6*000. Pelo Correio, 8S50U. S 5161

Ouro a i$3oo a gramma
PLATINA 6$300

Praia .10 a Co rs. a gramma. bri-
lhantes, cautelas do Monte Soecorro e
dc casas de penhores, compram-se á
rua do líospicio 11. 216, hoje Buenos
Aires, única casa que melhor paga.

S tíoo.

Aluga-se uni, -'-oprio pçira advogado,
na rua Sete de Sofcmhro 11. ..-'.

R .940

MANIGÜRE
1'pip.i i..:liora cárangeira, ínanicurc

(Hploniada. já feudo traballindo cm utn
_if.s primeiros salões desla ci.piliil, pro-
cuia outro salão para Iralialliar; cai-las
nn escri-ptorio desta folha parn M, C.

;!. (Í027.

Plianeutico diplomado
( !,.•..,, _.,.,,., p.,..., (X(,V_(-r ;, S„;_ 1 ,J-, , _

fis _.i nesla capiltál, ou <mu localidades
do interior do Urasil. Com Syriésio
Tniiidadc, run Gustavo Sampaio. .:'..¦'¦.
^"'¦-- / 

-lipp.-J

GGLGHQES DE 0R!f.A
U.izein-se r reformam-sc por preços

razoáveis c com perfeição, lendo paraisso uma machina apropriada; nn <>f-
ficina (.' deposito da coluhoii.Hn tia n*a
Fui Caneca 309, próximo à ¦.¦¦• 1 ile
Cnituhby. S <. 1 ^_>

TUBERCULOSE CURADA!
So cotn o STI*\OUXO. é que se

consegue curar c evitar a tuberculose,
anemias, pulmões fracos, neurastlicnia,
fraqueza geral com dyspepsia, impoten-
cia, memória fraca, dures no peito, fe-
bres iiilerniiftcnles, pallidez e flores
brancas. Importantes curas em lodo o
Urasil e estrangeiro. Procura extraor-
dinaria dc toda a parte! Granado fi*
Filhos. Rua da llruguayaiia 11. !)i, Rio
de Janeiro. Vidro. 5S, pelo Correio,
S$ooo. S 5162

OURO
brilhantes c jóias usadas, conipràin-se;
na rua Sete de Setembro n. 112. Joa-
llicria Diamantina. 4489 J

TIAS URINARIAS i
Sypliilis o íiiolc.tins «1- I

senhoras

DH. c.\i;r.vxo ,íuvi.m;
['orniitilo iu*la iiiciiUiiiili* (!';

-lciliciiin Un XniioIoh it llllllili-
tini.) poi* títulos dn ilu Kio dc
Jani'ii'0.

Cura especial e rápida Je rs-
trciiani'¦ntos urctliTac (sem opr.ra-
ção), itonorrti.as chronicas. oysU- jles ,h}"Ji'ocel-.s .tumores, impoten-
cia. Consulías das o ás !' c das 2
is 5. Ijitrito da Gu.iocã 10, s»I>.

^imu v<*7M-»:rivr>*- tftí*i %-—-—am*-mm-mH-m%VB: i

FRATERNIDADE ESPIRITA
O irmão prcsideule nltondu íio pu-

büco -olir.- todos os assvunptos, ás se-
gundas, quartas c s.xtns. das 12 ás 4
da tarde. Travessa dn I.i*./ 11. ., ao-

¦ brado, Hnddocl; I.obo. C.ratis.
S. C030,

Cachorros Tenerife
Ven.le-s.- 11

Gonçalvi s 1 'pp
um s
anda

SDCIO
Precjsa*se 11111 conunatuli.ariu 011 so-

IrdnHo, eom oilo a ..... coiUo** ile i"éisf
para negocio sério l* lucrativo já fun-
ectoiiando. Dirigir-se á riia Condo dc
Boiivfim 11. i 1. pa.-ia iufornia^ijes deta-
Hiadns. i*. ..i-yt.

COLCHÕES E ALMOFADAS
Vciulcm-se colchões parn solteiro a

.•)$, 4$. 5$ c óí, ditos para casal 7$, q$
e 1-;$. Almofadas macias a 1$, 1^500 e
2$oipo: na offieina c deposito de col-
choarin c moveis da rua l"rei Caneca
_• ,-,"o, próximo á rua pie Catumby.

S 5151

PENSÃO
Vende-se nma 'boa i)_'n_.âo. beni afre-

puezada, oom quatorze t|imrlos e sois
s_las, todos alugaklos, c com irts bons
[pitlteos para lavagem de roupa 1* ipara

<-a n. 47, sobrado. 8. 5127.

HYPNO-MAGNETíSMO
Querei!* atlquíril-o rapiilataeaic ?
Tomae o Curso do ['rnícJs.ir KAUIU,

o primeiro e unico ua Amc-ica rto Sul.
E' memliro da Sociedadu Maguclica de
França e dc outras soctcit.dt;*• tle Estu-
dos ífsycliicos, n:ir* rtuHis c- :i;i liuropa.
Pelo seu met-tiodo lie ensino, oua!>pier pes-soa, com 8 Uções apenas, j:'i poderá in-
fl_JCTc:ar e dominar os oiu-ips. Tamliem
dá Iiç_e- de Scieneias O.-v-.rtvs, preparaSomnambulas, etc,, c Lições theoricas, nos«liapi uteis c praticas aos domingos — Ma-
rt» e Uarros. 87. (K ..S.j _.

Pomada anti hs.rpe.ka
FORMULA DE I.. R. UE BRITO

ripprcvada . premiada com mecalliá
de ouro

Infallivel nas empigens, .artlires,
«amas, lepra, comichões, ulceras, cczi'-
ni.5. pannos, feridas, frieiras e todas «ps
moléstias da pelle Pote 1S..00. Depo-
dito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
drsJ.,5 11. 43 e Sete de Setembro. Si.

( R_JM)

TERRENOS Á 50 RÉIS
Vppiide-se o metro quadrado cm i;-'ar-*

des acras próprias para sitiqs, chácaras
c capinzacs com agua para irrigação,
¦tiburbio desta capital, servidos pop- ire*.
estradas de ferro: informações A ru.»
General Câmara -96. 4 SSi

Superiores aposentos
mu casa de máximo asseto e muiiilíario
íovn, mesa de ;a ordem, iardim, banhos
íi: ¦¦ir á pon..: preços módico*, pira ca-
r_._-';rc» 3 íamt.Jns, & rua Buarq.ic *íe
Macedo & 44. iTel. C. 557.). Kn.^lsh,
n__tca — On paxle fninçaÁ (<>o7<>).

âlixir de Pepsina Com-
posto

\Cat)iómilla. Rhuiburbo, Calmnbo e Pe-
psina) Fórmula de Brito

Approvado e preiniado com medalh»
Je miro. Efficaz nas digestões mal c',\
borailas, dyspepsina, vômitos, eólicas do
figado c intestinaes, inappetcncias. do-
fes de cabc.i. c vertigens. Vidro _$uoo.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas, 45; Carvalho, 1" de
Mar;o, 10; Sete dc Setembro ns: Si c
pu _ Assembléa, 14. Fabrica: Pliarmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
:i .so. Telephone n. 1.400, Villa.

(jo^l

PAPEÍS PINTADOS
Moderna collccção, desde 400 réis a

pe.a c gir.trni.fiu, desde .-$000 a peca,
a imica casa que nesta época pôde fa-
ípit estas vantagens >¦¦ » conhecida
Casa llrandão, á rua >la Assembléa S7,
proxinvo á Av-tiida: 4840 )

SUOR FÉTÍOÍ
dossiês c dos sor.icos, calinga, frieiras,
coniicliõcs, c!ip.. desappat-icein rápida-
mente com o uso do "Suorol". Preco
2-., pelo Correio, J$5oo. Vende-se eni
todas as drogarias, perfitniarias, phar-macias e á rua Uruguayana 11. 66. IV-
realrcllò S: Filho c Avciíida Passos 106.

A 570-,

GUARDA 
"FIEL 

! ! !
Qvtein prec'sar um superior Còprií paraguardar seus dueniiieiiths c valores contra

roulio e foüo, .leve dirigir-se pki deposito il.s101'l.Ks AmkiucanoS nnde encontrará gran.des *ii)ek iipivpis e pií.pIpps, naeiuiir.es c estron-
Keiros Opís melhores fabricantes e de diver.sos ranianlios dc 100$ para cima. (Co.11 S)

RUA CAJIiKRINO N. io4

16_00O m e 20*' borzeguins de
. y 

v casimira e pellica enver-
aizada, artigos finos e da moda.

16S000 e.l8Í00° — Sapatos de pel-
lica cnverni.ada c magis,

com a e 3 fivelinhas. ao lado.

16S000 e -a$ooa — C,lics 5!-pato_™- de .pellica euvernizada comuma fiveliiiha 110 peito do pé c saltoI.uiz XV.

9S00010$ c'-? s^p*1*05 d* v*:I111-™ w do, com liras no peito do
pé ou pulseira, artigo moderno, custam
nas outras casas 15$ e i6$ooo.

88500 I0*'>00 e !-$ooo, sapatos de
V vw verniz, para senhoras, ar-

tigo moderno, entrada baixa ou com
tiras no peito do pé, saltos dc couro ou
alto.

5I$OÍ)0 e Éí — Sapatos de lona bran-
ca, saltos baixos ou altos,

com tiras 110 peito <lo pé, para senho-
ras.

15$, ÍSSOC-Õ"^8.""8 envT™» **'V,"'w nizados, canos de
fantasia, artigo fino e iioderno pari
homens.

C'í-000 "orzeguins de oezerro, prelo,
artigo forte, próprio para

collcrrlp}. dc 27 a ..3.

2S000 e í^"00 ~ Ch'llc,los <"¦* ,ie-zerrinho, belbotina ou ama-
rcllos, a ponto, muito fortes.

2 000 saPat0Sp com 'altos brancos,
aniarcllos ou ciiv.rniziidos,

dc 17 a 27.

ÀTvPI-HCjVÍ-VS
De 17 a 27 «$500" -.8 a 33 4$000" 33 a 40 58500

Pnra o Intnrior, mais 1 ij!0OO o pnr
"•Itiinn. novidades em sapatos para

senhoras.

Ha 64annos !!!
Que O «Unguento Santo

Brasiliense» cura feridas
ulceras o lotlns cas moles-
tias da pelle

HmMarechal Floriano 17^,

isilÉSifl»
Cura radical om 3 dias pelo'«ANTISEZOMCO JESUS"

*_~L*Cr__!L X_._____-E_.€_3-___^
-__squiií'. Tobias ISa-reto

Quando faço compras, nao es-
queço o

Ptllillll.il
III UR

pois é o unico preparado com o
qual consegui ter cabello e não
ter caspa.

Não acceitem outro em sub-
etituição; exijam o de OLIVIER,
que teito resultado seguro.
Vidro 3$000
Em todas as

periumarias,elrog^ai-iass
e pharmacias

e na "A GARBÁPA GRANDK'.
(Jruguiiyauu 66. (A 5794)

será attendido, com desinteresse e cari-
nho, á rua da -Assemblca. 98, das 3
sis 3, nas terças, quintas e sabbàdos,
pelo dr. AUPIO MACHADO, med.,
oper. e part. (K 3344

0 segredo do bom paladar
Descobre, quem comprar uma panella

de pedra "Mineira" á venda no antigo
Bazar Villaça", á rua Frei Caneca 126.
Louças e trens de cozinha por menos
30 *|" que em outra casa. U it'27

GRANDES. RlvD-CÇOES nos pre-
ços como sejam; camas ipara solteiro,
25$ a 35$; ditas ristori, para casados,
40$ e 45$; lavatorios inglezes, 50$;
toilettes commodas. 100$ e 105$; guar-
da-vestidos, 35$ e 45$; guaríla-louças,
35$ e 45$ooo; guarda-pratos, supe-
riores, 110$ e i_o$; guarda-vestidos dc
desarmar, 100$ e 110$; mesas elásticas,
50$ e 55$; mobílias estofadas, 130$,
140$ e 180$; ditas Sul-America, 100$ e
110$; cadeiras para sala ou quarto,
75$ e 80$; cadeiras de balanço, 35$ e
40$; dormitórios, 420$ e 450$, superio-
res em arte e fantasias belgas e estylo
allemão, 500$ e 510$; diversos modelos
a escolher; sala de jantar. 380$ e 4.00$;
ditos estylo allemão, 390$; superiores
de fantasia, crystaes e cadeiras de cou-
ro, 830$; camas de arame, 10$ e ia$;
colchões de crina, 12$ e -5$; capim,
3$ a 10$; e tudo novo e de primeira
qualidade ao

LEÃO DOS MARES
110—LARGO DA LAPA—110

— Pecam catálogos —

í_o íaiigs o Estômago- — Hão e_o.grece os Dentes
e Hão«.-..a frisãe de Vento
Este Feppugitíoso ê

.itlcipamoata assimilável/ __-*«*!l5_KJ_

il_P^"^
DaSCOBEÜTO PBLO

AtJCTOR BM•uso.
AdmitUdo

oíDciaímenO
nos Hospitaes de Parla

e DO Ministério das Colônias

Cura: ANEMIA
,, .. , OHLGEIOSE, DEBILIDADE

..•>- \-2Hc**.-tnsrto: 13.Soe ds Polssy,PARIS.-f/ioonf-...uuprlnolptn Phirmiclu.. -..-_.-_,.......__^.___7..;;___._?j
¦_!3-SB,'. .fí-^TÍ'

NSTITOTO FOLYGLO TIGO
Estão funccionandii os 5e_i*iii'.cs

cursos deste iiístituto *.
CURSO NORMAL
CURSO ANNEXO
CURSO PRIMÁRIO
CURSO COMMERCIAL
CURSO DE TACHYGRAPHIA
CURSO DE LÍNGUAS
CURSO DE VIOLINO
CURSO DE PIANO
CURSO DE DACTYLOGRAPHIA
CURSO DE PRENDAS FEMINI-

NAS

O corpo docente c escolhido ;. cã*
priclio e merece absoluta confiança.

A disciplina do estabelecimett_o e
irrtprcheusivcK ,

No gênero . o unieo estauelcçt;
mento da capital.

Av. Uio r.innco 106 o 108.|

OURO f tPrata, Driihanies, cautelas do Monte
Je Soecorro, compram-sc; na praça Ti-
p-adentei 64, Casa Garcia.

AVISOS MARITIMOlf

fLLOVPjBjMSILEIRO j
MOVl.Hl-ATO fíE VAPOHES

VAPORES ESPERADOS

Do Novtc
''iN|in3s Ccrãts", hoje»
"Bahia", a 16.
"S. P.ulo", a .9.

Do Sul
"Sírio**, ¦ 35.

Ida;

-New

OH.nda"; entre Belém e Manáos.
j Urasil , entre Maranhão e Pará."Kuy Darbp>sa", em liahia."Acre', em New York.
,!_".'*! uc Janeiro", em Bahia.Sino , em Montevidéo."Mavrink", cm iginpe."Jaeeguay", cm 'Maceió."Puni'.", eulre Trinldad

York. k"Tapájoz", entre Santos c Rio."-mijará", enln* S. Francisco e
Moi.tevhlt'o."Borltorenm", eni Rosário,"SatolÜlc". cn: L*araua£[uá."llragaitça", em Víctüria,

Volta:

"Ceará", em Maranlião,"liahia", cm liahia."S. Paulo", entre San Juan e Be-
lé:n."Murtiuho*', em Bahia,"irtijaz", entre Recife e Santos.''Amazonas", em Snnto-i." Bocaina"t em Rosário."Mantiqueira", cm Uueni Ai res

EMPREGADO

PREDIOS E TERRENOS
SÍTIOS K FAZENDAS

Dinheiro para bypotliccas a jurosmódicos; compra c venda com rapidez;
com J. Pinto; rua do Rosário, 134, ta-
-ellião. (R 4630

AOS NOIVOS
Vendvde _m dormitório completa-

mente novo, de peroba clara, constando
de seis peças de estylo moderno, por
preço baratissimo, á rua José dos Reis
n. 59, Engenho dc Dentro. (A 4400)

iá csiM ds smsmi
Adquirida ou hereditária em todas ast suas manifestações. R.iei.maiismo,

moléstias' dá. pelle, Feridas na bocea, nariz é fearganta, Eezemas, Darthros,
J. uruneulo.s, dores musculares. Inflammação' das glândulas. Latejamento das ar-
terias, Dores nos | ossos, dores dc cabeça. Ulteitas, Tumores, Manchas da
pelle e todas as . doen.as resultantes dc 'impurezas do Sanjue, sc consegue

e com o

tjTLJ____QrITY____
Licor Vegetal Bi-iodado

O mais poderoso ahüsypliiiitico — O mats enérgico depurativo. Approvado
jg pela D. G, de Saude Pública e registrado na Junta Commercial. O LlfETYL

I 

possue nm valor thcrapeuüco e scientifico incontestável, comprovado com uma
infinidade de attestados médicos e de pessoas que com elle se curaram depois
de já estarem sem esperança de obter a cura. Este prodigioso remédio é a
salvaçüo dos syphililicos desenganados. Cura a doença, purifica o Sangue e for-
talecc o organismo. O LUETYL é de palladar agradabilissimo, toma-se ás re-

 feições, n3o lem dieta e não produz Estomatítes, enterites, máo-cstar> etc.
m como muitos de seus similares. Tomae LUETYL o UNICO que com UM
H VIDRO faz dcsapparecer as manifestações da Syphilis e as doenças do Sangue.
Sj Encontra-se em todas as Pharmacias e Drogarias do Brasil, Preço 5$ooo,Fabricante: Phc.-Chimico, ÁLVARO VARGES

GONORRHÉAS
Flores brancas (lencorrhéa)

Curam-se radicalmente cm pou-
cos dias com o XAROPE E AS
PÍLULAS DE MAT-CO FER-
RUGINOSO.

Vende-se unicamente na phar-
macia BRAGANT1NA, rua da
Uruguayana n. 105.

I Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent.

ESCRIPTORIO OESOE Ü0$000
Alugam-se cxccllentés escriptorios no

predio n. 30 da rua Gonçalves Dias
llia serviço de elevador e luz electrica).
Trala-se 110 '_íiiii'_o lindar, com Mme.
Boisson, S. í.;6q.

PENSÃO ENGLISH HOTEL
Para familias e cavalheitos de trata-

mento, tem todo conforto, grande cha-
cara, preço muito reduzido, tudo recon-
struido ne novo, rua do Catiete ti, 17o,
(eleplinhs a'.'onfí; R gpj

•5W-*_fgg-_si*?s_^--ii__^^

é

COFRE PORTUGUEZ
Vende-sc um por metade de seu va-

lor, na ma D. Anna Nery n. 5SS.
(J4-6*

CURA DA TUBERCULOSE
DR. A. DANTAS DE QUGIKOZ•ít* *!_ sue.PÍBnanjri mia 'S1u'!'n

op 11 sb g sup 'sü||nsuo3 "onJuaipu*
joq]r<m i »tu.io)noo 'oaijjjitjto 3'ooipoió
om^iutii-J) op Eopot[ÍDiu 

'soujapo']*;

GISÈLIA!..
Nova tintiira, que está produziu-

do real suecesso. Única que dá a
côr preta natural e lttstrosa, sem
conter nitrato de prata ou os seus
sáes. Vendem-se em todas as per-

I fumarias. Deposito geral: Bruzzi
| ft C. rua do Hospicio i,_3, Rio de
g Janeiro. ' (R. S53)

LUSTRE PM ENGOMMDOS
O ''Rrillto Mágico" coiuiitttnica um

extraordinário lu-tre a camisas, punhos,collarinlios e a qualquer peça de roupa,
Endurece c prolonga a duração do; te-
CÍpIo.-í.

Vidro iíoío. Pelo Correio. s$ooo.
Ka "A! Garrai".! Grande", rua U:u-
girevana, (16. A 5795

CABELLOS BRANCOS
r.-pae Brilhantiiia _ritimpIio para aras

lanlial-os. l>*rasco, ,.Sooo. Vcndc-se uas
seguintes perfumarias: Grauado _ C.,
Hazin, Nunes, ('pisn Postal, Garrafa
Grande. Cirio. llurinannj-; Nictlieroy,
drogaria liarcellos, S iío

AS PESSOAS OE COR
Conseguem tornar os seus caliellos

lisos, por mais ondulados ou encrespa-
dos que sejam, com o l.ysodor, que .
infallivel. A' venda em ipula? ;is periu-r.mrias dc i" orri.m c na "A1 Garrafa
Grande", á rua Uruguayana, CÚ c A\ -
nida Passos 106.

1'EI-!.-.**TKjM.Í.O &¦ FILHO
vidro ,3$ouu. pelo Correio ^$oüo.Ura Nictheroy, drogaria Barcillos.

ESGAFNANORSST/is
Vcndem-sc apparulhns completos eroupas externas do Eabricante SIEBEloORJIAN ; internas c accessorios para05 mesmos. Ship Cliamller -- Luiz Si-

qurira — Ku;, da .Misericórdia 11 STeleplione ,t5ir, C.

}M_!-9-8b/_S--"Mm ^__fi. •
ií* _W**» WÍ--,

^BFRd-ctaVICHY-ETATlHI
yreB|jjCT_y m———————_________ V__8LP--_-W_r

GSS«ORRH£AB-
. .._.*.* cr..i.p'ica*;óes. Cura ndictl porur.iri.-r.io- sepnro.. c taoitlos. FJr. JOÃO

A.QB22V; Uas 8 ás 11 e das 13 it ili.t.-.TAf bé, rua de S. Pedro, 54-

Moço, jií annos, com bastante pfcpa-ro, ex-academico, offerecc-sc para qual-
quer collocação, Contenta-sc com pe-
qiteno ordenado. Carla a este jornal, ;i
P. K. J. (4840]

LINHA DO NORT1*
O paquete

IVT-LrEbXltLBbO
Sairá anianliã, quárta;feira, 16 <l_corrente, ás 12 horas, nara Victoria

Ballia.; Maceió, Recife. Cnhedullo, Na-tal. Ceará, Tutoya . Maranliãrp 1'pirà,
Santarém. Óbidos, Parintins. ln.eopiliara
c -.lan&os.

LINHA AMERICANA
O paquete

MINAS GERAES
Spiliirá 110 dia 25 do corrente, Í3

14 horas, para New York, escalando
na llalii-, Recife, Tara c S_n Juan,

LINHA Dp SUL
O paquete

ÍRIS
, •_>l«i scxPa-fõira, 18 tí« cerrínte,
t.-i ii horas, para Santos, Ppiranatruá,
Antonina, S. Francisco, Itajaliy, Fio-nanopotis, Rio Grande e Montevidéo.Esta i_quete Irceclie passaneiros ecargas para I'elol.is e Torto Alegre,com transborilo no Rio Cirande; e
paru Matto Grosso somente cargat
com transbordo cm -loutcvidí-o.

LINHA DE SERGIPE
O paquete

OYAPOCK
Saiiirá iiniuta-íeir:., 17 Uo corrente,

ús 16 liara**', para Cabo ..'rio. Vicio-
ria, Cftrnve.las, P. Areia, IHicós, lia-
llia, Aracaju', Maceió e Recife.

AVISO — As pessoas que qèírárnir 'i bordo dós paquetes levar ou re*
ceber pasi-ifíeíros, deverão solicitar
cartões de ingresso, nu SecçSo do
Trafego, (C __.uo-)

Sellos para colisões i
Compra-se e paga-se bem qualquei

quantidade dc ícllos; njcimiacs « ei-
Iramseiros, assim cpmo moeda* e meda*
lhas antigas do Brasil. Kua 1" de Mar-
çn 11. 39, casa de cambio. S 66)

íAPifi.nl.iDífif pto ir
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracções p-.blicas sob a fiscalização do governo tederal
és 2 \\l e aos sabbad). as 3 hora», á

RUA yiSCO-VÜE OE ITA830RAHY N. 45
HOJE HOJE

336-13*

15:000$000
Por $800, em inteiros

Amanhã
-6-

Amanhã
340

20:OOO$OOO
Por* liSGOO em meios

Sabbad»! 19 do corrente
A's O Jiorüs da tarde — .'.00—31*

00.000*00
Por S#O0O, envdécimos

OU.tl.lljl'0-NOVO PLANO
Í5>alt>lj_xcÍo, &¦¦ cíe

A's 3 horas da tarde
GRANDE E EXTRAORD.NARIA LOTERIA ,200 = 000$000

Em 4 preenios de 5O:O00$QO0

Sal natural extrahid. das águas de
Vichy-Etat, Vende-se em frascos de
125-250-500 grammas.SAL «HTÃT

PISTILNâS VfÊHHTAT ^tzisxtiz
COMPRHDM VICHY-ETATmuito práticos em viagem

para fazer agua
-,.-—— m ..... digestiva gazoBa.J Desconfiar tias imitações. Exigir a marca VlOHY-ÉTAT

_SS_S!__X_!_

Por IlífiOOO. em vlg.ei.imos
Os podidos do billicles do intcrioi* dcvoin ser aipoinimiilniilos d§nuüs 700 rs. paro o parte do Correio c'.dirigidos hos «gentes aeraesNAZAIÍETH & O., HliA DO OUVIDOIt 94. CAIXA N. 817. Tde*.

4_S^*SÍ-_^_S§_____-_J_I^Í_v 
"JUSVKIi, o «a -hs- V. (ill.MAHÃK.S, RUA 1)0 ROSÁRIO 71, osiiui-

^___________gt_____3_______}_______iimW» jia do beco dns Cniup.llas — Caixa do Correio n. 1.273.

TMPílTPNrTA ™A™ GRANDE H(EÍLÍ

Sala de frente na rua G, Dias! Guimarães & Fernandes

Cura infallivel . absolutamente
certa <tos ORGAÒS GENITAES,
.ualqucr que seja a causa do enfia-

i.iioeiiiieiilo ou edade, com o suspen-
sorio Electrioo-Magnetico <lo Doutor
Wilson. Depositários — Merino &
Comp., rua do Ouvidor, 163, Rio.
Kéntettcm-so catálogos deste apparc-
lho. Representantes em S. Paulo:
Januário Loureiro, rua 15 de No-¦vembro 11. 7.

I Aluga-se a do íeiceiro andar do pre-
í dio n. 3'i <lui elevador e Hjr. electrica).
| Trata-se no quinto andar, com Mme.

1 Boisson. S. ,.j;o.

-Encarregam-sc dc cobranças, papeis
de casamento, etc. j para tratar 110 larog
de S. Francisco 36, sala 10, i" andar.
Tclephone 2770, Norte. J 4187

S.-I* AilTilíli i- 'Idl-SÍMIO

lícsidencia: Paniüjiylia — Piauí,,'
Curado rom n hlíixir de i\'o-

ijvrint do Phcô. Clico. .iut.ii dn
Silva Silveira, ile Inrrivcis moloslias
de fundo syplülitiuu.

Ag-ii-i.} Cosmos — Hio

B ESTA-SE
JjMri.K.STI.MOS: sub hypothecas,

promissórias, avisos piu coutas dn g'.-verno. iiliigueis de prédios, penhor mer-
cantil, heranças*, tp-.dos np; negócios
coninierciaes e de advocacia. Rua daAlfândega, .i_-, sala o /.entrada llpv]n
elevador), dc 12 áa 1V e 1.. ás -.f.
lioras. 14.19 •

SITUAÇÃO
Altiga-tc uma com ^o.ooo metro.-*

quadrados, logar .*ai!io e bonito, com
agua encanada e bondes á porta, proxi-
mo á estação de Irajá, da E. tle .
do Uio d'Ouro, e trata-se eom Luiz
Pereira de Souza, nn estação da Pe-
dreii-a. (R ^p,.|7

"Ml LA"
Brilhauiina concreta com petróleo.

deliciosamente pcrlumada com pp-ne-
tranli: e escolhida essência, dá brilho
c firma a cór do cabello, no contrario
das dcreai.i brilhanlinas qiie tornam os
e-ib. lios russos. Vidro. .t$ní'-p. Pelo
Correio, 4?p*.io. Nn "A' Garrafa Gran-
de". Rua Uruguayana, C5 A 5-9J

Machinas para funlleiros
V-eii-lciu-se diversas, .usadas, Trata-se

ua rua da Quitanda 11. 147, Rio de Ja-
neiro.

RJB--Õ:1ÍÉ|CÍ
IWl %mf W atoa 1 Ci9

:_pMiEter]iameiite...
Conservaremos ante nossos olhos as feições dos ausentes
queridos, possuindo os seus retratos em verdadeiro Esmalte
vi tri ficados a lOuo graus de calor e absolutamente inaltera-
veis á acção destruidora do tempo, próprios para medalhas,
mineis, alfinetes dc gravata, broches, etc, etc. Pedir catalogo
á . òto-Brasil — Rua 7 de Setembro, 115 -- Hio.

(A.921_^fi*-^-r;^^^í_1^-S*«:™™*'"~,***™'~-""m~  - —

VITRINE
Vende-se uma grande e completa, com

magnifico vidro. Rua Sete de Sctmbro
n. 38. R 4005

iV 1
A casa (|iu> voihI«- mais barato é"A COMPETIDORA"
RttA 8KN..DOH KÜZKBTO,

Camas de peroba, para cassl. -Sí'. .ío$,
40$. 50$, 70$. buí, g;p$; toiktiís, c_,c.$.
110$ a 130$; ircsas de cabeceira, 20$
a .".5$; Ruart.a-vestido... .* .$. .0$,
130?; suar
meii

da-lo iças, ,.uS. ,is 45$•mobiüas, q^Ç, io**'S. ¦*.«...
da-coiiiidns, 25$, 30$, -t.$ at: í-oS; _,:
cnsucas, i_it«$. 170$ ate -10$; prcicon
nheiro.

Ricos dormitórios, estyío aliemSo,
Capitei vendom-Ec a dinheiro e a pres

4 *3
•15Í-

IOOÍ*.
I -'.*$

p$ 
_a

K-.ia'r-
jardo*
a ui-

C 2
,.çÜps.

CASA
Prccisa-sc do uma, para pequena fa-

milia (sem creanças), cm centro do
pequeno terreno; com cinco quai-tos.
P-réfcr-c-sc Haddock Lobo, Conde dc
Bomfim ou Affonso Pcnna e inimcdia-
ções, até ..ooíooo. Trata-se á rua 1-1.
I.obo 11. 134. 5'3!).

TI_.TURA-.IA

ÃIEFNMADIIU
COÍJDUCÇÃO GRÁTIS — Chamados:

Telephone, Central n, 4.305 — Kspecial><
dade em limpeza c.nmíca a .coco. Lava-se
c üiPüc-se qualquer tecido, por mais iino
nue seja. Lavam«se c passam-se roupas
iie ca«imíra em dia o meio, Entregam-se
roupas de casimira de limpar e passarem 2 horas. Lavam-se roupas dc senhora,
por mais finas que sejam. Lim;>ani-se c
tingem-se luvas, plumas, hoas atgrettes c
chapéos dc homem. Executa-se tudo com
perteiçáu t* :i preços módicos. Rua Sena-
<!«r nmilai 11. 85, -155SI

ASTHMA
A cura *>ú se obtém com o especifico

descoberto pp'lo dr. King's Baímor, o
C.-M_)IOCK'N'OI,; não falha nas affc-
cções, chiados no peipo. falta dp- 'ir,
accessos. Drogaria Granado Sr Filhos,
rua Uruguayana, 91, Kio de Janeiro.
Vidro, fi?ooo; pelo Correio, **$5oo.

S. 5160.

Grande saldo DISCOS E
GRAMOP_iOJ.ES

ua Nova J-"isura Risonba, K. Ourives
n. 58. S kj-4

VENDEM-SE CALDEIRAS
Para cozinhar siibâo a vapor, com

dispositivos niltomajicós para misturar.
Traia-sc na rua da Quitanda 11. i.|",
Rio de Janeiro.

CASA DOS EXPOSTOS
^ Aluga-se a loja ilo preilio d;. travessa

Costa Velho n. 9. próximo ao Mercado
Novo. As chaves na rua do Rosário.
56, onde se trata.

p? Energil poderoso tônico
H Novo anli-rheuma.ieo
p$ Energil depurativo agradável
5| Rei dos laxativos
m Grande remédio da mulher
e-h Integra a_forea do homem
F*"' Licor o mais saboroso

_;iÍ!_|i;í_í\!:Hfi;iK!T_|i;::|JI,:il*l'ii__!i;i„|i!'_li!!i_!!!ij

A CÜK A 1)A |
SYPHILIS |

Eníina-.e a todos um meio dc
saber se tem syphilis adquirida
011 hereditária, interna ou exter-
na e como podem curaj-a fácil-
-ler': cm todas as manifestações
e periodos. Escrever: Caixa Cor-
reio, 1686, enviando sello para ü
resposta. 3

l_S_!IIJi!lS_!!l!iiIirflHll!Bil_ilH_«!mi!H3- M ..494

Vcndc-se cerca de 300 metros de
cabo armado n. _ B. S., por preco dc
oceasião. Escrever a. T. -1. Veiga,
Caiixa Postal 11. 1837, para informa-
coes.

Dirigido por Dario Del Pauta. Ele*
gantemente mobilado. Cozinha italiant
e franceza. Acceitam pensionistas avul-
sos a la carte. Avenida Gomes Frelrt,

R .4909 ' 
7, telepli. ;.n-0. Central. S ,»J

& c. -í

CASA FUNDADA EM 1878
Unidos depositários do cimento inglez "WHITfl

c BROTHKüS". tinta I.ygienica OLSINA,
I.AÍ.NOL, rrlíIF>I_.l_' para matar o carrapato

do gadoTELEPHONE 274 - Rqa rio Rosário 55, 58

PENSÃO TORIEIO
Boa pensão, variada e farta, tempero

para todos os paladares, fornece-se
para fora ás cxinas. familias. Preço
módico; á rua do Cattete n. 104, so-
brado.

MODISTA DE VESTIDOS '
Recentemente chegada da Europ*»

ofícrece-sc para dirigir qualquer aflier,
011 acceiui obra em casa. Especialidade
em costumes " tailleur". Rua da Al-
fandega 161. J 47^

MALAS
Artig!» solido, elegante e baratl.

simo. só na .¦'. Mala Chinesa. Rua La*
vradio 61.

(CAPSÜNÃ1OURA. I
- CONSTIPAÇÕES -

INF.-UENZA, TOSSES, ETC.

A' west".a nas drogarias J. RI. Pacheco,
Granado. & O. e Araújo Freitas & O., e

todas as boas pS_ar___acã3s.

GREOSGENOL AUTOMÓVEIS
casa dc iicnhorcj á rua 7 dc Se-

-->. 2,15, vendem-se dois autoniovei!
„, oti. i "Berliet" "landaulct), c um "Pope", no-
A .9-7 . vos. Preços vantajosos. (9-12') J)

Moderno tratamento das tos*es. bron- j Na ca._ ... ,...., _. „,
cintes c mais moléstias pulmonares. . tembro, 2,.5, yendem-se dois aittonioveis
Agencia :i rua da Quitanda 50 ~-:-- '•¦¦'¦••-¦•••' ¦* * •

Vidro jSooo.

SOGIO
Precisa-se com pratica de carvoaria,

dipeinte pouco capital. Rua do Cattete
n- 317. A 4935

ííoil as ae Saude
TÔNICO •RJiüKNERAnO*. I>0 OI«'.A M.S.MO E REGULADOR DO VENTRE

Curam doença? do estômago; figado* intestinos, dores rlieumatoides, nervosismo
pnxaquecas, ncunlgi-s, heniorrhui ins, fraqueza Rcral e dor, o _5o dn Efracp"i,
p- maneiias da pelle. Depôs tarios : Drogarias: Pacheco, rea *!.;= Andrailn

A'S SENHORAS E SENHORITAS
A Casa David Ferro
á Rua 7 de Setembro 124

Recebeu as mais lin-
das bolsas de couro e
soda.

134

Rio. I'nr;;ci - O, rua Direita. .1. i — S.
_;-___7__._'-*T*rA-^.a--,.-:-'Ar^__'*. r .^_wr.**_**_fc-^3-_---u-X._-;

Paiilo (A 3«_)

TERRA NOVA
Vendem-se dois cachorros e uma ca-

delia, com dois mezes de edade; rua
do Cattete n. 1114, 1" andar.

SALÃO DE BI H RES l Garag8 - Meira - Fabrica \ GABELLEIBEIRO
Vende-sp- um

muita fregüezin
íí bilíiítre.. com

•tpi conhecido, no
da ciplad.' em rua de Brande

movimento, pagando ioo$ooo p-.r mez de
aluguel. O mo,*'-,) ila vpiihi -- dirá ao
prc:cptífit:'-. Parn ti»:.'- '- 'n «• : " -.
com p sr. CpçU-0, -4 : ¦¦*¦ •* -'•-*1 '¦'
Paisoi 33, loja. A -io-.*

\luga-se uma csplér.dida c grande
propriedade com grande chácara e
abundância d'agua. Agua nascente
Sirve jiara grande "garage", cocheira
ca |i;ir;i fabrica, sita á rv:i ltapirú. a
;>- ...---ps minutos do centro -Ja cidade;
ir 'ralações á rua S. Pedro n. o. 3'
ardar. >B 4306)

c cabell-irtíra para senhoras, casa de
primeira ordem, -siiccialipiade em per-
teados modernos e com ondulação Mar-
cd 3$; linge-sc cabeça com tinturas
garantidas por 1..$ e 20$, trabalha-se em
cabellos postiços a preço moderado.
(',p.:i }\_'ti_i. rua *Íe S, Josc n. i_f_", 1*
andar, fu ri., :,, lar_.*o da Carioca. Tele-
plisne 11. 3-4i'i. Central «gfa )l

LOMBRIGAS
d s vermes do corpo humano, o sabo«'. ERE.STr.EI.LO, deve ser preferido,

Para expellir as Iombrigas c outro ¦
ro»o XAROPE VERMIFUGO DE PI
porque:

i.* — E' muito agradável «o pala<
o frasco sempre bem acautelado, para
que i alguma calda de doce.

a.° — Alem de não irritar os ini
outros veri-.ifugos, é dado em doses

3.' — Não {.riva as creanças de
oem de sua sjude.

4." — Tem propriedade laxativa, ti por isso não é necessário, após o 6eu
uio, tomar nenhum purgativo.

Applicado tanto para creanças co 1
Remette-sc pelo Correio 1 vidro

vidros, por 35^000.

a dar, tanto assim que é preciso guardar
que as creanças não o tomem, suppondi.

1 testinos, comi acontece com multei
muito diminutas,
seus brinquedos, nem de suas comidâi,

a mo para adultos. —- Vidro, 3*000.
por 4..000; G vidros, por J8JÍ500, « 1»

Vende-se na kV Garrafa Grande
RUA URUGUAYANA, 66
Pere8trello & Filho A 5797

MÉDIUM ESPIRITA
Coninutnicaçõcs espiritas sobre todos

os casos. Comniercio, litígios, uniões,
etc, etc. Inteiramente grátis. Largo
da Sé n. 3.

ESTABULO

SO
Altigase um estabulo á Tlta Adelljn. 45, Engenho de Dentro, com todaãas condições hyglenkas, em zona per?J 6840 I mittida pela Prefeitura.'

E' CALVO QUEM QUER.
PERDE CAI5ELLOS QUEM QUER.TEM BARBA FALHADA QUEM Q UER.TEM CASPA QUEM QUER.porque o

PÍLOGENIO
faz naseer novos cabellos, impede a sua queda e extingue completamente cupt• quaesquer parasitas da cabeça, barba e sobrancelhas. A' venda nas boas phar.Ot-cias, drogarias e peri_r_»rias e no deposito: DROGARIA GIFFONIPRIMEIRO DE MARCO n. 17 antigo n. 9. RIO Dlí JANEIRO.

RUA

TERRENOS A PRESTAÇÕES
NA ESTAÇÃO DA PRATA

Vcnde-ae grande área dc terreno di-
vididos em lotes de iom por som de
fundos a pequenas prestações mensaes
de (io$ooo), logar lalubre, com pouca
distancia de estação dc Alfredo Maia
(Linha Auxiliar). Preço dc passagem
1*, ida e volta i$ooo; _", ida e volta.
$600$ Trata-se com a proprietária, d.
Maurieia Borges de M«cedo, na mesma
estação. J 6183

Beneficência Espirita
TRATAMENTO HOMOEOPATHICO

RACIONAL
Fornece gratuitamente as indicações par<o tratamento de toda a moléstia. Mandías informações necessárias ao 6r. Halmo

mann, C. Postal 8S7, Rio. Sello para rei
posta. (R çn_6)

BARBEIRO
Vende-se _ unia barboajia, em boi*

condições; informação na Avenida Pas}
sos 11. 54, oUnves. S. 51464

Banoo Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Pi__is.ro de F2?apço, 67

Presidente — João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbos»

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ Í0IJ..S AS OPERAÇÕES BANCARIAS

A
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J. LAGES
ESCRIPTORIO «E ARMAZEM, RUA;

BUENOS AIRES N. '85
Telophonc ti. 1901, Norte

Leilões a realizasse na_ semana -de
Vã" .«."'de agosto^leiqiC:

AMANHA. OUARTA-&E.
i* I101.S:

AMANHA," QÜÃRTA-Í-EIRA, 16, 'ê-j
! 1.0I.S: _. .. -n.-.nl
Leilão de terreno no Caes do I orte.

lote n. 105 da quadra ___._¦„ , .
AMANHA, QUARTA-FEIRA, 16, ás

*^Ivciia_rdk:¦moveis á rua Senador Dan-
ttbun?-.X-*?EiRA, 17, i 1 -ilf••?"•.

Leilão de ferragens á rua do Hospi-j
cio 85. armazém. , ¦

QUINTA-FEIRA, 17, - ijliora.: ¦ -
«_cil5o dc moveis, ii rua do Hospício

_,.'_.. armazém, l.ens .dados em .pcnho*:
por -heodomiro Martins, á D, RalíçllO;
& C, c existentes á rua Sanla Carolina,
11 11 Tijuca, pensão Fidalga.

QUINTA-FEIRA, 17, .4s .'horas: . _
«Leilão de predio á rua Coronol Pedro

Alves n. ,1.3. ...
SEXTA-FEIRA, 18, ás 4 horas: •
Leilão dc predios á Estrada Real dc

Sanla Cruz n. 1878, massa fallula ue
Martins & Ramalho. ]

«SABBADO, 19, á 1 liora;
Leilão dc moveis á rua Buenos Aires

n. 85, armazém, atlliga rua do Ilosjat-
cio.

PENHORES

Leio de Penhores
KM 24 W'* AGOSTO I>'E 1016

L, GONTHIER & C.
IIENHV & AUMANDO.Suocessorcs

44, 11UA 1.UI45 Dl- CAMoES, 47
Fazem IpíIíío dos penhores von-

cidos o avisam nos srs. mutuários
«nno podem rn. urro.»- ou rescatnr
as suas cautelas ató „ vospera do
leilão. 

LEILÃO DE PENHORES ;
T"m IS «lo acosto ile 191-8 1

A. CAHEN&C.
22 Rua Barbara ile AIvar«fla22

(ANTIGA LEOPOLDINA)
Tendo do lazer leilão em 18 _B

agosto, tis 11 1.2 horas tia manhü, da
todos os penhores vonoidos.previnom
aos Srs. n.uuiiirios que podem resga-
tar ou reformar as -suas cautolas nté
á referida lwrn.

lista casa não *nm lillaos

Veuve Lqiíís Leih & G. suecessoras
.(11 103)

Grando liip-idaçâo poi tootivó a© obras
Calçados por «tanto o preço

CAS A. MM A ZIL
Rua 7 de Sete:_a__toro DST. 135

T_D1_;__I»__:ÕNE 
"543í--'Cfei-|.tral

"PRECISA-SE dc um -servente; «ttta *4
Lt dc Maio n. 28. .4"í" 'D) 7
[pRECISA-SE de uma -copeira . ãírU-
X niadelra, na ai General «Canabarro,
n. .S, prefere-se portugueza. Paga-se liem.

(4627 C) R

Be»itxicie_
Tira 'os cabellos supérfluos .0 rollo,

collo e braços. Encontra-se nas eano: B«-
zih, HerntaHMy e Cirlo.

PRECISA-SE de 
uma pequena -de 13 a

IS annos, para todo serviço de pe*
quena, família; Gonçalves Dias n. -6o, a°
onllar. (4883 D)

PRECISA-SE 
de uma empregada de 15

a 20 annos, para. serviços leves, na
rua rie Santo Henrique n. 85 — -Fabrica
das Chitas. (D)

ALUGA-SE. 
a 35$. 45$ . 5S$. uma ex-

ceH«tte sala coro a sacadas, e dois bons
commodos; na -rua V. Itauna 5.1. sobrado.;

(4510 E) Ji

ALUGA-SE. 
a familia de tratamento, o

confortável predio a travessa do Torres
n. 13, podendo ser o mesmo Visto a qual-'
quer liora do dia, e trata-se á rua Riachue«

IJo 136. (4556 -b) J

ALUGAM-SE
NA _•SEOÇüO IÍE 'FBQ^PÍUEDAiDB-
DA, « . í"SUL AHÊRICÀ"

Bua _o Ouvidor 80
-Oi seguiu.s «predio! :
As cliaves «nos mesmos ou conlorme in-

Brçsação nos respectivos cartazes. |
Para 'Iratar das '8 6* -6 da . tarde. -
LARANJEIRAS — Rua dos Laranjeiras

h. 453, com magníficas accomniodaçõcs
para familia de -tratamento, quintal, otc,
ns cliaves na mesma rua 11.-410. Aluguel
hoptòpo. . . ¦ ,. ,,.„ a'

GLORIA — Rua Senador Cândido Men-,
dés 18.-casa-5.. com - quartos, -salas, MUI
elecirica etc. .Aluguel iío$ooo. . . . I

ÍMATTOSO — Rua Campo Alegre, '8-,
com magníficas accommodações. para fami-
lia «fe tratamento, porão habitavel, lu-
electrica, .grande quinta., elo. Aluguel,
_;<tá**Mo... _ . ..

¦BOTAFOGO — Travessa Honorina sS,
casa 5, com - quartos, a «ala», lui ele-
ctrica, etc. Aluguel 100.000.

ALUGA-SE 
uma esplendida sala. no pre-

dio novo, analacctudo, da rua do Rçzcn.
-de 193, com todos os rètiulsitos -de diygicnc;
«tambom se aliíga um bom quarto. .455iE)l

A 
«LUGAM-SE o carallielro do cortine-,
cio boas salas e quartos com creado

ipara fazer limpeza, luz eleotrica, telepuo-
ne, 'todos 'com sacada para o jardim Ba"praça Quinze de Novembro, com bondes
dc cem «réis -para todos os «pontos da ema-'de, 1(8., 45$. 

"50$. «¦>$ e 7».: "1t."'u.
Clapo 11. 1.  

'55IQ 
__) J

ALUGA-SE 
uma sala, nara escriptorio,

no 2o andar da rua Sachet ti. 3. onde sc
trato. '<3688 E) J

GRÁTIS RiCò e'feliz será qiietti ôo-
nhecer o «Supplemonlo
iliustrado do MI-.NSÂ-
GEIRO DA. FOR TU-
NA», onde são explicados

os meios para obter bem-estar, conforto, saude e posi-
çõns sociaes invejáveis. Revela o que fazer para ser
amado, vencer difficuldades e embaraços da vida, fa_er
b.ns negócios, ganhar muito dinh.iro, obter bons empre-
ígos e a sympathia dos poderosos, assim como impor
vossa vontade aos demais. DA-SE GTIATTS c envia-se
•polo Correio para toda a -parte. Escreva ao "Sr. Arisrt-ote-
les Itália, Ruu Sesulior «los Passos 98, sobrado,
Kio, < aixa Postal '«SO*. Dá-se em m&o à raa do Cattote,
223, loja. -J 1S76

PRECTSÀ-Sl- 
dc Aima menina de 15 on-

tios, á rua Dr. Josc __.yg.ho -n. 245.
(5801 D) J

PR.*ECISÀ-&E 
de bonlndeiras á 'machina,

.para trabalhar em casa, á rua do
Chichorro 12,1 Catumby. ff*

ALUGA-SE 
uma boa sala dc frente, a

senhores do commercio ou casal sem fi-
lhos; rua da Misericórdia h. 34. i» nndar.

('4145 E) J

Por intermédio dest- reilncção, oppellam
p«ra a caridade publica, ns seguintes se-
nhora*»:

VIUVA ANNA DO AMAEAI., cc.a, e
além disso doente e -60111 ninguém para sim
companhia, recolhida n. um quarto;

VIUVA ANGELA PEC0RAR0, , com
35 ann.jü dc edade completamente cé_a e
ftarnlytica; ,

VIUVA AMANCIA, com CS nnno- de
íd.itlc, quasi cega;

ANNA EMILIA ROSA, polire vellu-
nha, viuva, cnm "o annos de ednde.i

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
t flctn amparo dc familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cígn «le ninlios ot olliní c aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
trevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito (illios me-
¦norrs;

VIUVA MARIA EUGENIA, poVe ve-
lim sem o menor recurso para a sua sub-
t.iitenria ;

SENHORA ENTREVADA, da rua Sç-
nlior «le Mattoiinlios, 34, doent-, Impossi-
l.illt.-iíla de trabalhar, tendo -luas filhas
sendo uma ttiherculoía;

VIUVA SOARES, velha, sem poder
trebállínrj

VTUVA SANTOS, com 65 nnno;i de
edadp, .gravemente doente de moléstia iu*
cura vel;

THEREZA, pobre ceguinlia sem auxl
lio de ningueh;

VIUVA BERNARDINA, com ?S an
nos.

UMAS SEQGAS JE WEI RTF

PRECISA-SE 
«lc uniu ariiimnilnira c co

ncira; praia de lÍola.íogo n, 390.
(5977 D) J

X)RECISA-SE 
dc uma menina dc 13 a

r'4 annos, para mular com uma cre-
anca, i-_«J_ já nntla, o niuito -mansa; de
qu_n_t'or cor, ganhando 10$, roupa e boin
tratameitto, na travessa Santa Catharina
rt, g — S. Christovão, junto do A-sylo
Araujo. j_J_S________

m$&i mm
A I.UGAM-Slv, a senhores dc tratamento,

_-_.cm casa dc uni casal sem creanças, con-
fórtáveia aposentos, com luz electrica o te-
ienhonc. á rua Frei Caneca 11. sr, sobrado,
próximo á praça da «Republica . (*4>s8E).1

AI/UGA-SR 
um cdmmodo. com pensão,

para moços solteiros; avenida Pas-
sos 118. _47fi- E) R

Medicinal, adherente. p.pfnrnndo
Lata 2SÜ0O. Polo correio 2J500

Perfumaria Orlando Rantrai

LAPA E SANTA THEREZA
ALU.GA-SE 

o predio n. a8 da rua "(Jheo-
tomo -Kceadas (í.apa); a chave está no

Grande* Hotel; trata-Se á avenida Rio Branco
58 _a" andar;, nl.ujjüel eoò*. _ (,4465 .T). S,

A ILTÍCA-SE um gratfde -Wrto «om duas-f__anellaj¦ 
para Saiita Thereia, pare mo-

«ços do commercio ou casaes; na rua do
Riachtíelo n. 99. (484- F) M

ALUOAM-SE 
as casas da rua do Trium-

phó ns. 18 e 20 (Santa Thereza), pro-
prias para familia de tratamento; os chaves
citão amesmaTua'n. :6. e traam-se a .rua.11» deTIIarço n. '87. -<455- *) J(

ALÜGAM.S1.. 
-aposentos mobilados, com

todo o conforto;, na rua do Passeio
-*•_ '(187. ,F) J

rua -de Santa

ALUGAM-SE, 
em casa de família, um

quarto de frente e um solão, ambos
ipara «noços solteiros, preço razoável; na
rua Senador Euzebio 11. 65. (1*3

A -LUGA-SE um escriptorio -no 1°
«^*-i_nr flo lij-gltíiílci). -pteflio -fla,
írua Sete do Setembro 309. Tolé*
«phono 165, -O. <3 5973) E

'A LU.A-SE, pm casa dc familia. um bom>
xitniilrto. com luz •electrica; -só se aluga ij
ipcssoas decchles; aluiruel «lòS: rua 'lléheral;
Comes -Carneiro n. 97 (antiga do Coslo).,'(51..o h) S

A LUGA~tI.SE os -prédios da rua do Sc-
¦xiinado :n. «377, cdmpletiiinciite reforma-
>dos; as chaves adham-sc no arniazetn da
esquina. Trata-se 'na 'rua Gonçalves Dins
_. 33, sob. (3690 E) J

AliÜGAM.SE 
por 160$ a loja e sobrado

da rua -SantWnna n. 216; trata-se na
rua da Alfândega n. i«, 'Pclxpto S- 0.

(5803. ¦*) J

ÀLUGA-SE 
a casa n. 13 da rua Harilo

do Uio Itranco (*antÍRa travessa do Sc-
nado), a cinco minutoi do centro, com

;fluanro dormitorio3. dita., salas u demais
occonlinodações para familia. (5-96 E) J

ALUGA-SE 
o a" andar do predio Ha rlia

do Rosário n. <íf_. Trata-se- na lojb.". 
; -(.79J E) J

AIvUGA-Sl. 
um compartimento com -porta

de sacada, para officiha de costuras ou
«scriiitorio; 110 largo da Carioca n. '6, Io
andar. (5850 E) A

ALUGAM-SE 
'Uma siila e quario dc fren-

.tc, a cavalheiro, do 'commercio ou con-
pultorio, com ou sem «pensão; na rua de
.. José n. 59. 1" anllar. (57S7 E) J

ÀLUGA-SE 
o .predio â

Christina ti. ui. Tem cinco quartos,
¦duas -salas, luz electrica, banheiro, bom
quintal, esplendida vista para a barra, etc,
etc. As chaves na mesma rua n. 137.
Tratar na travessa de S. Francisco n. 32.
Confeitaria do Anjo. (4599 I') __

Fabrica Cspeíança do Brasil
E' a unioa _ne oífereoe «rí-nilos vàntagonu fim preços de roupas brancas para ho-men a, senhoras, .reata, as, cama «e mes».

52, RUA OA CARIOCA. 52
ALUGA-SE, 

'pír 120$, uma casa. cotn 2
quartos, a salas e f-rande área; 'na rua«Bento Lisboa 89. Cattete. (5116 G) S

ALÜGAJSE, 
em caas je familia estran-

geira, uma 'sala mobilada, com linda vis-
ta. independente, arejada. a casal de trata-'monto >ou envalhefros; á rua Bario de Gua-'ratiba.n. 29. Cattete. (6042 G) S

ALUGAM-SE 
ás casas da :rua Joaquim

Silva 92 e 94, Lapa. completnmcnte re-
formadas e modernamente preparadas, con-
tcndo.cinco magnificos quartos, luz electrica
e Raz para luz e cozinha: trata-se na mesma
'rua. canto do beco do Império, venda,
com o sr. Valentim. (4817 f) M

ALUGA-SE 
em-casa de familia estrangei-

ra, confortável quarto com ou sem mo-
'bilia, muito ar, Hiz electrica, banhetro; na
íüa do Rezende 161. (3453 V) 'R

ALUGA-SE 
o rircdlo da 'rua Saiita Clirís-

tina 100 (Santa Thcreza): as chaves no
06; trata-sc na rua do Rezende 99 • ,(S866 -F) J

ALUGA-SE 
um 2° pavimento, com bas-

tantes commodos e entrada independen-
tr, por .120$; na rua Dr. Joaquim Silva n.
34; as chaves eslüo rio 36; trata-se na run
tia Carioca n. 10, 'restauraiittt (3853 *') J

ALÜGA-SK 
Rrandc sala com vista para o

mar e jardim da Gloria, para pessoas
solteiras," com entrada independente; na la-
deira -'da Gloria 37. (5946 F) A

ÂILUGA-SE 
1)om cohimbdo, cm casa de

«familia, a 'ra|_zea do commercio o (je
bom comportamento; 'na rua do Rezende-
n. 't 13,. casa 23, .avenida. (5902 F) K

ALUGA-SE 
lim quarto, cm casa de 'fa-

milia dc toda a confiança, a moços do
commercio; na rua do Riachuelo n. 137.
iprlmelro .pavimento. (4979 ") «

ALUGA-SE 
um maBiiifico quarto, inile-

pendente, a rapazes ou a casal serio;
rua da I.apa Ca, sobrado. (6036 F) S

ALUGA-SE 
o 'orinazcm da «fila General

redra n. T44, paro pequeno negocio
ou industria; para informar e tratar na rua
Sele dc 'Setembro n. 75. 2" andar, das'io ás 11 Iioras da manhã ou das 2 ás 4
da tarde; nn rua da 'Assembléa 11. 64,
loja dc couros, com o sr. Gil. (5975 E) J

ÀLUC-A-Sl'. 
uina loja, oara moradia e nc-

cocio. proço 160$; na rua General Ca-
mara u. 178; as chaves estão no botequim,
ddfrontc. S (4191 %) J

A 
LUGA-SE o 2» andar «lo predio á ave-
nida Comes Freire n. ioo; as chaves no

armazem da esquina da rua do Rezende, c
lrala-sc á rua do Hospicio 96, armarem.

(4757 io j
l_Efti-«IÍHÍ«MIBB«BWW
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Drogas novas
IFleii.eclios garantidos
Dos mais afamados fabricantes"Preços 

sem competência

Temos om nosso armazem: uma balança americana, sensível a
1 gramma, para pesagam gratuita da uossa freguezia.

})RECISA-SE 
de uma moça Üirancn, de

i.. a 18 annos, para «ma secea; rua
Cencrnl Scveriano ti. 114. '(-I572 A) J

PUFCISA-SE 
de uma menina parn to-

mar conta dc uma creança, c alguns
serviços leve*: rna S, Luiz Gonzaga n
4G9  S. Clirislovão. (6009 A) S
"OIÍECISA-SE «le Uma boa ama secea;
.L não sc quer creança; lia rua de São
Januário 11. 22;. (5942 Ai R

wimm E COZINHEIRAS
T)RECISA-SE de uma creada que sai-
JL ba bem cozinhar o trivial, e que -saiba
ler c escrever bem; na rua Larga n. 181,
1» andar. (51(11 B) S

ura portu-
PUlVISA-SK 

dc umn cozinheit
ÍT*.-y/:i. pnr:i o triviftl ;trata*sc íi tra-

vossa S. Francisco de Paula 36. (586,11UJ
*ORECISA-SE de uma creada parn co-
JL zinhíir e mais serviço?; na rua Eva-
risto ila Veiga n, 4;; profcfc-se estran*
(reira. (SW B) J

"«a.BiiBiiiiaiwB*afflmaiiii*r.w5i
>!S CÁLICES PESTE POPF

ROSO ANTI-ACIDO EVITAI!
AS MAIS CRAVES DOENC l'-c

Guaranentia

A LtlGAM-SE. por ,i=S. 50$ o 60$. quar-
jttu.is mobilados; avenida Rio Branco 11. i-i.
_<¦ nndar. (45_______

ALUGA-SE, 
cm casa dc família, rodea-

«Ia de jardim, uma sala mobilado, sauJ
«lavei, teleiilione, luz electrica c 11111 comnio-
do -por -(.$; na run Rezende n. 173. es-
quina da rua Riachuelo. (5477 E) A

A T..UC.AM-SE hons commoilos moliilados,
j\(\ rua do Rezende 11. 91. Tel. 135,
Central. Í433I E) S

TOSSE
Tome PEITORAL MARINHO
Kua Sete de Setembro 1S6

A l/UGA-SR o nmiazom <1n rnti
-^««rto TMvi.tflio 165, próprio parn
negocio o residência. Está nbci.o.
Trata-se -nu rnn l-H-eí Cimcea mi-
meros 35 a 39.  (II -1393) B

AI.IIGA-SIÍ 
com |w.nsão para cas.ll, se-

nliores ou rapazes, uma sala de frente
c quarto; trata-so na rua Senador Dan.
tss 11. 76, casa de familia. '(4831 E) M

AOS BOE&BTES
CUIl'A radical dn Konorrhén chro-'
nica on recente, em ambos os sexos e
em poucos dias, por processos moder-
nos.sem _Ar;_ariuite-se o tratamen-
to, Impotência, cancro .yphillti.o,
dnrtliros, eczumns, feridas,nlceras.
Appl. 606 e 914 — Vaccina de
.AVright—estreitamento de urethra; a|)bl.,
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura
Consultas diárias, 8 ás 12; 3 ás
10 do noite—Av. Mem do Sá 115.
ALUGA-SK por 110$ o predio á rua Gc-

neral Pedra n. 134; chaves no n. 'i_3
c trata-se na Comp. de Administração Ga-
rantida, á rua da Quitanda n. 68.

[(___ E), J

ALUGA-Sl-J 
um quarto com janclla c luz

electrica; na rua Primeiro de Março
n. 145- (5950 K) J

ALUGAM-SE 
maRiiificos quartos mobila-

dos, ou não, com 'banhos frios e quen-
tes. casa nova, rnápnifica vista «para 'o mar,
¦casa dc senhora sò. Preços razoáveis. Praia
da Lapa, 60. '(5167 F) S

-iiisiBiiiiBiiiHiaiiHiiiiiriBiain
SOFFREIS DO 'BSTOüAUO, m

DOS INTESTINOS B DO I
CORAÇÃO t USAE |

Gnaruuesia 1
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ALUGA 
-SIS por '455$ a predio da rua

Iluniaytá n. 1.1; choves 110 mesmo o
trata-se na Con>p. de Administração Ga-
ronlida, á rua da Quitanda n. 68.

(3183 G) J

ALUGA-S15 por 250$ o predio ila rua
D. Marianna n. 124. com cinco quar-

tos, tres -salas e porão habitavel; chaves
no nrmazem da esquina e trata-se no Coii.j-.
de Administração Garantida, i ria da Qui-
tancia, 68. (3185 G) J

AtLUGrtM.Í barato, bons .commodos e, A1.UGA.SE, por preço barato, boa casa
£V6-S)nha.; na rua General Severano, 74. I Acom dois auartos. du.-,. _í_« * |,„_¦Tratar corh o «encarregado sr. Élizeu.

(339 G) Ji

ALUGAM-SE 
ma.niíicas e timplns casas,

na-avenida D. 'Luiza, com boas accom*.'niodttções e installação electrica; na ruai'íiuphrásia Corrêa n. 41, próximo ao largo
do Maclihdo; trata-se com o encarregado.¦Aluguel i3o$ooo. (3181 G) J

ALUGAM^SU 
magnificos commodos a ca-

VQlheiros e moços do commercio, na con-
port a vel avenida Commercio; na rua Chris-
tovão Colombo n. 38, próximo ao largo do
Machado; -trata-se com o encarregado, a•qualquer hora. (3182 G) J
AIATGAM-S'R aposentos com nen«^*_fio, confortáveis, desdo 48000

;por dia e lOOS mensaes, ltíz ele-'Ctrica. telephone, etc. e liroa bella
snlt» ele trerite. Pensão íamillar
Praça José de Alencar 14, Cattete

__]_. 560) G

ALUGAM-SK 
magnificas casas na aveni-

da Bella Vista,, com accomniodaçõcs hy-
(jicnicus; na rüa Euiillrasia 'Corrêa n. 4.,
prouimo ao largo do Machado. Aluguei,
«15$; trata-se cem o encarregado.

(3180 G) J

com dois quartos, duas salas e bomquintal; informa.se A rua Cardoso Marinhom_». escriptorio, fraia Formosa, (4910 I)A

ALUGA.SE por 120$ o pavimento osso-bradado da rua Coronel 1'cdro Alvesn. 375. ao lado da aveniila do Mangue,sei» commodos grandes e quintal; trata-sena rua da Misericórdia n. 24. (4117!) R

ALUGA-SK 
um bom commodo, cm casa.

de pequena familia. com serventia cmtoda a casa, a um casal; ua rua dos Ca-ijuciros n. 79. _  (6049 1) S

A LUGAM-SE uma sala e quarto, com
-Xtanque c terreno para roupa, e cozinha;rua Maurity 14.  (ju* f) _;

ALUGA.SE por 95$ a casa da rua da
Gamboa n. 2S5; trata-se na rua da 'Al-

fandega 11. 12, Peixoto & C. (5S00 I) J

ALUGA-SE 
.por 150$ o sobrado da rua

.Visconde «1* Itauna n. 285; trata-se
ma rua da Alfândega 11. 12, Peixoto _ C.

(5804 1) J

AILUGAM-Sl. 
casinhas independentes,

com sala o quarto; ns chaves na rua
de S. Leopoldo n. 33, botequim. Preco
50$ mensaes cada unia. (5927 I) ll

| áLi&tüKLAEMEEfl
PARA 1916 o Grande annümíio «<> bwasil

A» yigyPA NA BEOACÇÃO ; AVENIDA RIO BBANCO 131-1-

ALUGA-SE 
-nor 182$ o predio a rua

Pinheiro Guimarães n. 5-1; chaves no
n. 63 e trata-se na Comp. de Administra-
ção Garantida, 6 rua da Quitanda n. '63.

(3186 G) J

A LUGA-SE «um andar, na ladeira de
X\S.iiila Thcreza n. iio. com duas 'sa-
Ias, dois quartos c um bom quintal c mais
conimodidndes. Aluguel 120$; trata-s, no
mesmo predio. (6060 r) S

CATTETE, LARANJEIRAS,
ii BOTAFOGO E GÜF

A 
LUCAM-SE bons aposentos, com com-
íuunicaçiics, com bella vista para o mar

e defronte dos banhos do mar; na praia do
RusscH 192. (4S16 G) 13

A l.UGA-SE o predio n. 411 ,da rua Silva
XiManoel, de construcção moderna, com
quatro portas, projirio para ca?a de nego-
cio. As chaves estão na mesma rua n. io.

(3901 -E) fi

ALUGA-SK 
por iSo$ mensaes o predio

da rua Tlicophilci Oltoni n. 187, com
magníficos dormitórios no sobrado, tem gaz
cm todos os commodos c cozinha a paz; as
chaves estão defronte, por obséquio.

 (4982 E) .

A LUGA-SK tinia sala, oroprln para «tscri-
_"V.ptorin, 11a praça Tiradcntes 48. 1°; trata-
sc no 2». (6012 E) S

A I/ÚGA-SJB nma sala de frente
•^mobilada, com electricidade,
om cnsa do familin socegndaj rua
Voluntários da .Pátria 439.

(M 4S58)G

A LUGA-SE, por 120$. a boa casa da
.Atravessa Oliveira 27 com _ 

* quartos, 2
salas e mais dependências, illuminada a
electricidade; tratar, rua Voluntários 234,
Botafogo. (.1C91 G) J

ALUGA-SE 
por 122$ o iprcdio da rua

.Assis Bueno n. 41; chaves no n. 25
e tratasc na 'Comp. dc Administração Ga-
rantida, á rira da Quitanda, 68.

(3189 O J

ALUGA-SE 
a casa <la rira D. Marianna

n. «I2i; trata-sc no n. 117. Aluguel,
1100$. Botafogo. (5936 'G. R

ALUGA-SE 
o pavimento terreo do pre-

dio n. 112, da rua Benjamin Constnnti
as cliaves estão 110 n. 108, (5908 G) R

ALUGA-Slv 
a boa casa da run Dona

Marciana n. .5, por 140$, com duas 'sa-
las, tres quartos, gaz. electricidade, etc.

(4986 G) R

ALUGA-SE 
bom quarto mobilado, mui-

to arejado. com luz electrica, cm casa
de 'fami ia; tratar na rua Ur, Correa Dli-
tra n. 24. (4980 G) R

AÍLUGAM-SI., 
principio da rua de São

Clemente n. 49, commodos de frente,
do 60$ e 70$ e mais, até 35.000. (4972G)J

ALUGAM-SE 
os lojas «Ia casa da rua

dc Santa Christina 11. 78. próprias para
pequena familia; a entrada è pela rua
Ilenjamln Constant (escndlnlias); as chaves
estão no numero acima e trata-se nn tra.
vcs5,1 Dias da Costa n, io, das 7 da manhã
ás 4 horas da tarde. (358" G )J

ALUGA-SE 
tuna boa casa, por 71$. tende

2 quartos, 2 salas. 1 terraço dc frente,
área. tanque, banheiro. Iur electrica; na rua
Dr. Rego Barros n. 2,1. perto da rua da
America; chaves na venda, perto. (51281)íi

ALUGA-SE 
a boa casa da rua -Pauüno

Fernandes n. 66, oom seis nuartos, duas
salas, có"* e mais conimodidaoes. installa-
ção 'electrica e -gaz, grande quintal. Alu-
guel iSo$; trata-se na rua da Passagem
n. a8. (1310 G) B

!il!!III!!lll!IBtlHIIII!l-ll!IBllllB!i!IIB1!llH
OS QUE SO FEREM DO ESTO- 1

MAGO DEVEM USAR |

Guaranesia 1
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AiI.UC.A-SU 
o predio da rua Alice 33

.(Sampaio); as chaves no n. 38.
(5770 G) J

,_  6 da ruo USento
jsboa n. 791 as chaves no n. 81, tçm

tres quartos, duas salas, cozinha e quin-
tal. (S969 G) J

ALUGASE 
a casa n

Li

A LUGA-SE optima sala de frente
•^A|por 75$000, com mobilia e
electricidade, em casa do familia
franceza; rua Corrêa Dutra 7

(M 4859) G

ALUGA-SE 
uma esplendida casa com to-

das as commodidades. para familia de
tratamento, com gaz. electricidade e porão
habitavel. á rua litiphr.isia. Correa n. 26
(antiga Marquez dos Santos. (45S8G) J

ALUGA-SE 
um espaçoso quarto, etn casa

dc familia, com ou sem mobilia, a ra-
pestes do commercio ou a casal que tra-
ballic fora, á rua do Riachuelo ti. 383,
sobrado. (3S48 _) g

ALUGAM-SE, 
para escriptorios. boas sa-

las, cmn sacadas para o iardim da praça
15 de Novembro; rua Clapp 1. (,.66 E) S

ALUGA-SE 
um Io andar, pruimo para es_-

criptorios ou moços do çmnmcrclo, a
rua Candelária n. 73. (4779 U) M

ALUGA-SE 
por 4511$ gruiuli; predio com

.grande terreno, na rua Camerino, 134.
Aborto das 8 i|a ás 9. Trata-se na.rua
Sachet 11. 3, 2» «ndar. (469.1 E) J

ALUGA-SE 
por 50$, uma boa rala, com

entrada independente, para casal sem
'filhos ou moços do couniicrcio, tendo cozi-
nha, muita água c luz electrica, querendo;
na avenida Ferra/, á run Costa Bastos
11. 20, próximo á do Riachuelo. (47«i2E) J

ALUGA-SECâmara n.
mesmo.

o i" andar da rua General
162; truta-se na loja do

(45C0 E) J

ALUGA-SK 
um bom quarto, independen-

tc, na avenida Passos
casa de familia.

44, sobrado
(6008 E) S

ALUGAM-SE 
unia sala de frente e^um

quarto, próprias para dentista. >na rua
da Assembléa 98, 20; entre Avenida e Gon-
çalves Dias; tmta-so na mesma. (.-.it-jKíS

ÁLUGAM-SK. 
para oseriptorios, duas sa-

las, na rua Sele Jc Setembro 'n. 20.
(5122 Ií) .

LUGA-SK o armazém do predio da rua
A^-tlo Hospicio n. 235; trata-sc com -Car*
rapatoso, na rua Sele dc Setembro n. 29.

(5120 E) S

___

•A LUGAM-SE uma bella sala dc frente c
-ti.um quarto, todos mobilados, com hoa
pensão, para rapazes; avenida Gomes Freire
oS, sobrado. (6007 E) S

ALUGA-SE, 
çm casa dc familia, um

.quarto a dois rapazes ou a casal sem
filhos; avenida Rio Branco 155, 20 andar.

(5992 E) J

ALUGA-SE, 
cm casa de familia uma es-

plcndida sala de frente, mohialda e com
quarto, a cavalheiros ou casal sem filhos;
na rua Evaristo da Veiga 47, sobrado,

(5096 K) J

ALUGA-SE 
uma esplendida sala, mobila-

da ou não, com linda vista, em casa
de familia; na rua Silveira Martins n. 56,
sobrado. Cattete. (4826 G) M

ALUGA-SE 
o chalet n. 11 da rua da

Aasunipção n. 40, lendo tres saletas,*um 
quarto e duas salas, chuveiro e tudo

o maia necessário. (47°o G) J

ALUGAM-SE 
a 27$ e 30$, dois bons

quartos independentes, com luz. electri-
ca c telephone, em casa de familia. 13'
perto doa banhos de mar e bonde á porta.
Pcdro--Amcrico 8o (Cattete). (4838 G) M
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'COMPRIDO

ALUGA-SE 
n casa á rua Atilia lt. 7. para

pequena familia, limpa ;a chave esti
na rua Oreste n 49» próxima á rua de Santo
Christo. (4772 J) B

ALUGA-SE 
a casa da rua Padre Mi-

guelino n. 83, Catumby, tendo tres
quartos, duns snlas, tanque, chuveiro c pe-
qticno quintal. Aluguel mensal tío$; trata-
ae na ma General Canabarro h. 54. São
Christovão. (4389 J) W

A LUGAM-SE os dois armazens novos, in
XiVoptimo ponto coinmcrcial, á rua da Ks-
trella ns. 47 c 47-A. Uio Comprido; as cha-
ycs no 4_5_ ________-'

ALUGA-SK 
por 250$ mensaes a esplen-

dida casa da rua dc Santa Alexandr.**
na n. 126, com jardim, quintal, arvor*.
frutíferas, cinco hons dormitórios c todo o
conforto; chaves c tratar no n. 117,

(4023 d R

ALUGA-SK 
uma casinha com dois quin*

tos, duas salas, cozinha e multa largue-
za; na rua Nova de S. Leopoldo n. Íi8,
casa 1; as chaves na casa 3 e trata-se na
rua Barão «lc ________________________ n. 197. I4618J) 11

ALUGA-SE 
o sobrado novo da rua. Ita-

piru" n. 1301A, aberto das io ás 2
horas. (.|59« J) R

ALUGA-Slv 
um chalet completamente in

dependente, por 50" 264, rua Itapiru ,
(1.-61 j> j

ALUGA-SE 
o prodio da rua Prcsidenlc

Barroso 87; nluguel 130$; as chaves"»»-
tão na venda da esquina da avenida S. Sal-
vi 1 tir de Sá, c trata-se á run Kvaristo da
Veiga •_;_ (-179-1 J) M

A 
l.UGA-SE um predio. por tio.; hom
quintal; rua Presidente Barroso n. 65.

A J.UGAM-SE a 90$ duas casas, -ia tra-
XXvcssa Commendador Oliveira, Botafogo,
ns. 14 e 16; trata-se na rua da Passagem
n. 118. (4985 G) R

ALUGA-SK 
uma casa nova, com dois

quartos, duas salas e mais dependências,
luz electrica; na rua do S. Joüo Baptista
n. 86-A. preço 90$. (4190 G) J

A LUOA-SE por 160$ a casa da rira Ge.
xXueral Mcnna Barreto n. 161; trata-se
na rua da Alfândega n. 12, Peixoto _ C.

(5799 G) J

A'LUGA-SE por 220$ a confortável casa
-íi-da rua Paulino Fernandes n._ 3, com
duas 'Salas, cinco quartos, banheira, luz
electrica; as chave*, na rua Voluntários da
Pátria n. 132. Trata-se na rua da Al-
fandega n. 7- (4654 G) J

ALUGA-SE 
em casa de familia franceza,

.um magnífico aposento mobilado, com
todo o conforto moderno, incluindo pen-
são dc primeira ordem, a casal ou cava-
lheiro de distineção; na rua D. Luiza 63.

(4676 G) J

ÀLUCA-SE 
uma casa. á rua Cardoso Ju-

nior n. 274, laranjeiras, com dois quar-
tos, «iiios salas, cozinha, quintal, etc, por
65$; trata-se no n. 13. (4620 G) R

Ê
lí

se siâ© visita V* Eis:a a nossa c_Bsa?__>
Temos muito prazer de lhe mostrar

O lindo sortimento de Moveis, que vendemos
A prestações, e assim poderá Va. Ex*. Mobiliar

Sua Casa com gosto e grande economia.
RUA DA ALFÂNDEGA N. in. ;??????•???????? MARTINS MALHEIRO & C.

A -A-GA-S.!* -iinin cnsn ft run Cos-
12J m% I -ilVta l.ustos -17, com ícitotio c bo-

íill!MIIBMailll*Íl»:lHllWI!im«li-llBlliliaiSI_|,t|.ltii vista, oti\; infovinnções o
cbavo nn gnrngo Univci.nl, vua Uo
Rinchtiolo 2-13, sr. ODciseirn.

(TI 1766) F
|>U1'XTSA-?'K de uma perfeita cozinheira
JL de forno c fogão, e que dc ròfcreu*
cias dc «sua condueta.; á ruo General Itrtt-
ce n. 27;. (-19S1 II) R

familias, as seguintes A. LUCAM-SE bons conimodos, para mo-

"DREOISA-SE de uma moça tiorttigttez.",
.1. de 20 a 30 anti03, .para cozinhar para |uni*i pessoa, c que durma no emprego;'
ordenado 30$. Tar,*! tratar diariamente «nté
•ás 10 'horas da manhã, na run Banca Vc-{
lha n. 3«ii, Jacarcpaguít, bonde, dn J;re-
guezia. (3909 líi ll
"pn.l_CISA"SE d.e uma boa cozinlieíra, í
.1. pnra casa dc família; ú rua do Cat- i
tete 11 .61, sobrado. (.«in;fi 11' J

ceEioos e eólias
A T*UGA-SE uma senhora de meia edade,

.a Vportugueza. para cozinheira ou arruma-
deira. dá fiança da sua condueta; nn rua
di- S. Leopoldo u. 71. casa 7. C3755 C) A

! FEI-HHÍIS, íssís
th ros, eezemas, sartlas, pannos, co-
micliõc-, etc, denaiiparecem rápida-
incute usando Pomada Luzitana.
Caixa i$ooo. Deposito: Phariuacia
Tavares. Praça Tijadetttcs n. 62
(Lar.o do Rocio). (A 4030)

\ LUGA-SE uma boa sala «le frente, cm
_\c.isa .ls familia, independente, a moços
do commercio; na rua dc S. redro n. 168,
2-1 anda:. (4566 E) J

PKECtSA-SE 
dc uma creada para todo

serviço, cm casa de pequena familia;
Costa l.obo n, 79. (4S'S.;C) 11

nm*i creada pnra co-pllEÇISA-SE-1 peira e arrümadeira e mais serviços
lcv.'«; prcíere-se portti_;iteaii, cm c.-i-a «lc
familia de iratamçnlo; na rua Hi.iclii.clo
n___(_r. (193S Ci A

1_H.KCISA*ST3 
de uma crea«!.i para todoserviço «lc duas pessoas, m rua Eva-riãto da Veiga n. 30, sob. (4003 Cí A

* LUGA-SE unia boa casa. com 2 salas,
__4 quartos, pomo habitavel grande quin-
tal <* tudo mais que i- preciso para ser ha-
bitnda por família dc tratamento; rna Se-
nador Furtado n. 124; trata-sc na rua Thco-
pliilo Oltoni 11. 152, sobrado. (4028E) J

ÂLUG.UI-SI- 
para

casas :
Kua General Pedra. 159. P""" n"-

.ócio o familia :50500o
Htia Mariz e Il.irros n. 261. . . 223.000
J-ira Mariz e Barros n. 230, ,'du

versas casas na " Villa Kugcnie',
dele 1015000

Rua José Clemente n. 47. • • • 12-$"°°
Rua Santo Christo n. 102. . . . 9i$ooo
Kua Santo Christo, a loja do

n. 190 1 roSooo
Itua do Cunha, a loja do n. 64. , ioi$ooo"Rua 

Carolina Mcycr n. 23. . . i__$ooa
Rita S. Pedro, o itt andar do

11. 251 ijoÇooo
Ladeira João Tíomem n. 71. . . i^aSooo
Gamboa (rua da) n. 55- . . •.• 91S000
Kua Santo Christo n. 112. . . . oi$ooo
Rua Alfândega, o sobrada do

11. 22Q I3_$000
Rua Viuvo. Cláudio n. 321, pro-

pría para negocio e família I4<j$ooo
fratam-sc á rua dc S, Pedro, 72, com

Costa Braga . C. (lí)

__.cos solteiros, dc 35$ e 40$: na rua
S. 1'cdro n. 145, 1». (5S02 E) J

A LUGA.SE a parto dos fundos do 2" nn-
JtXdar da rua da Asscmblca 13 com dois
bcr.s quartos, uma grande sala. magnífico
br.nheiro c cozinha. (.$64 *'•) J

AIíU.GAM-Sl. 
boas casas com todo o con-

forto, para pequenas familias; na rua
D. Polyxena n. 70, llotafoso. (4644 G) R

ACüGA-SE.o superior i° andar da rua
i,"V-(io liospicio T74, com cinco quartos,
duas salas, etc; tratar c chaves no 2o and.

A IVUCiA-SE um bom quarto, na acredi
-CXtada Pensão Monteiro
105, i°.

rua do Rosário
(4S00 E) M

A LUGA-SE loja de moradia da ladeira
íi.Eelippc Ncry 27, com 2 salas, 5 quartos,
cozinha e quintal. (5862 E)J

GATHARRO DOS PULMÕES
Oura rnniiln oom o

PEITORAIi DR MAItlNHO
Rnn Sete «le Setembro 186

A LUGA-SE um bom quarto, grande e
xXHmpo, casa de família; rua do IIospI-
cio n. 189. (5143 E) S

A LUGAM-SE bons c confortavels escri-
iXptorios, por preços razoáveis, de preto-
rencia a médicos; na rua da Carioca 26, i°
andav; trata-sc das 10 ás 16 horas.

(51.14 E) S

A IiUGA-Slü um bom quarto om
-^"V-n.ii ile familia, pnra um rapaz,
com ppnsíio; na rn» Andrade Por-
tence 32, tci. C. 5101. (R4615)G

ALUGA-SE 
o sobrado completamente

novo da rua do Cattete n. 45, com
duas .alas. tres quartos, banheiro quente
ç frio, cozinha, despensa c W, C, c uma
iárca nos ifundos, apropriada para lavar
com caixa d'agua, tanque, etc. As chaves«estão na rua da Carioca a. .1, onde sc
trata. (5793 G) J

ALUGA-SE por 300$ a casa da rua Dez-
cnovo dc Fevereiro n. 130; trata-se

na rua da Alfandcfia ti. 12, Peixoto Si C.
(5805 G) J

ALUGA-SE 
por 70$ a casa da rua Fer.

nlandcs Guimarães n. 91-VI; trata-se
na rua da Alfaude.a n. 12, Peixoto _ C.

(5801 G) J

ALUGAM-SE 
uma sala de frente e quar-

to, cm casa de casal, á rua Buarque 53.
Leme; preferc-se casal sem filhos.

(Coiij G) S

ALUGA-SE 
uma casa. com 3 quartos, 2

salas, etc; na Villa S. Clemente, á rua
de S. Clemente 98; trata-se no 04; aluguol
no$ooo. (6006 G) R

ALUGA-SE 
umn. esplendida sala, a pes-

soas do commercio, no sobrado do pre-
«lio da rua Darão de Guarãtiba n. 17, pro.
ximo á do Cattete. (4851 G) M

ALUGA-SE. 
por 130$, uma casn, com 3

quartos, 2 salas c grande ouintal, na rua
do Cattete 214. (5118 G) S

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLON

ALUGA-SE 
por ioo" boa casa com du«»

salas, tres quartos, gaz, electricidade e
todas os dependências, á rua Pereira Pas-
sos n. .38. Copacabana. Informações a
avenida Atlântica 762. (3446 II) R

ALUGA-SE 
o predio n. -2 da rua Egre-

jínha; 4 quartos, a salas, etc; electriei-
dade. fogão a «az, etc; as chaves, por
obséquio, á rua Egrejinha n. 28. armazém;
trata-se á riu da Alfândega fl. 30. 2" and.

(3253 H) S

AILUGA-SE 
a magnifica casa «Ia rua

Paula Freitas n. 95, tendo quatro bons
quartos, duas grandes salas, esplendida co-
zinha com fogão a gaz e a lenha, des-
¦pensa, banheiro, quarto -para creados com
gallinliciro, grande quintal, com tanque para
«lavnr, muita água, luz .íixtu. Aluguel,
27o$ooo. Chave, na rua Barata Ribeiro
n. 253. Copacabana. (A71A H) J

ALUGASE 
por 350$ a casa «Ia avenida

lAtlantico n. 830; trata-so na rua da
Alfândega n. 12, Peixoto & C. (3802!!) J

ALUGA-SE 
o bom predio da rua Ipanc-

ma n. 91. (59<">o II) J

ALUCA-SE 
um bello commodo, completa,

mente independente e com todas as
commodidades; rua do Cattete 85, csijuina
Guaratyba. (4474 G) S

ALUGAM-SE 
por 170$ os predios novos

para familia «le tratamento; na rua Real
Grandeza ns. 326 e 328, tendo sete quar-
tos, duas salas, fogão a gaz, electricidade,
otc.-; as cliaves por favor no n. 330 e
trata-se na rua General Polydoro n. 272,
com Campos, Silva & C. (5431 G) J

AI.UGA-SK 
em casa de familia, uma es-

plcndida sala de frente, com quatro sa-
cadas, ricamente mobilada, a um casal ou
cavalheiro dc tratamento. IVcphonc, ba*
nhos etc; na rua Bento I,.sboa n. 25.

(459- G) R

A LtK'.A-SE a casa da rna Miguel Fer-
-Lj_nandcs 11. ..7, cnm duas salas, dois
quartos espaçosos, cozinha, banheiro, gradil
na frente, electricidade, etc.; trata-se no
11. 59, Mcycr. Treço, 81$. (4608G) B

A I.UGA-SR 11111 pnlacete, constru*
-^cçSo nova, com todos os me-
lhoramcntoà inodernos, para gran-
ile familia do tratamento; nn run
Voluntários dn Pntrln 14S

(J 4550) G

«iaMaM!.iiraT«iEi«
O DBPURATIVO B ANTI-RHEUMATICO

P__CTSA.SE dc 11.11:1 copeira e arru-.1 madeira, e durma no aluguel; á r.n
do Mattoso n, 97, (5938-0)1.

ú rua da

(5024 C) R
3>RECISASE 

dc uma crendi,
. Estrella ll. 52, p.iga-se 255000.

PRECISA/SiEama secea

1m
g
i

>'H

VA

mm SIA BARRAE.E S. 1

SYPHILTS.
ULCERAS.
FERIDAS.
D011ES.
EMPIGENS.

RHE U5L. TISMO
ARTICULAR.
MUSCULAR
o CEREBRAJ.,
ARTIIR1TISM0.

MOLÉSTIAS
DA PELLE.
DARTttROS.
ECZEJUS.
ERUPÇÕES.

ALUCA-SE 
uma esplendida casa. com 2

quartos. 2 salas, cozinha e hom quintal;
â rua Marquez dc S. Vicente n. 77, casa
VI. Cavei; nliicucl CGS. (,|307 G) R

A LUGA-SE a l)oa o liygienica
'-fllcnsa .issobraodn da rua N. S. do
do Copacabana 1089, para fami-
lia do tratamento. Trata-se na rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

ALUGA-SE 
a casa da rua N. S. de

Copacabana n. 1016. com jardim na
fronte quintal; tem duas salas, dois «luar.
tos, W.-C, banheira esmaltada e dispensa;
illuminada e luz electrica; as chaves, por
favor, no n. 1012, casa IV, e trata-se na
rua do Mercado 51, Companhia Itacoloniy;
aluguel 162$. (1814 H) J

A LUGA-SE uma grande sala, com a
xlqtlartos, cozinha e grande terreno, tudo
independento; .«'uguel 45$l travessa Vista
Alegre 29, Catumby. (4922 J) A

ALUGA-SE 
a cosa da rua Conselheiro

Sampaio Vianna n. 2;. com .1 auartos, 2
salas et grande quintal; llio Comprido; trata-
S2 á rua Municipal 34. (4541 J) J

ALUGA-SE 
o predio da Tua Presidenta

Barroso n. 9. bonde dc cem réis i
.porta; as chaves ncham-se no n. 9. para
tratar na rua do S. "lento 22. (57S6 J) J

ALUGA-SE 
por 85$ o «predio ,í rua Dr.

Carmo Netto n. 138; chaves no n. 131
e trnta-se na Comp. de 'Administração Ca-
«rantida, á rua da Qiiiland.i n. 68.

(3182 J) J

ALUGA-SE 
por 80$ a casa IX da riu

Jcquitinhonha n. 36 (Rio Comprido); a
chave está na rua da Estrella n. 67 so-
brado. (5*"* J) l!

ALUGA-SE a 
casa da rua da 'Luz 104.I

as chaves estão no armazem da esqui-
na c trata-se na rua da Misericórdia, sA.
Serraria. (S9i? J) «

ALUGA-SE 
por 152$ o predio a rua

Aristides Lobo n. 146-LV; chave, no
ji. 1124 e trata-se na Comp dc Administra.
e5o Garantida, í rua da Quitanda, 68.

(3187 J) 3

K-.DDOGX-LOBO E TIJUCA

ALUGA-SE 
por 250$ o predio da rua

Prudente dc Moraes n. 91, Ipanema;
as chaves estão na rua Vinte de No vem-
bro n. 59, Ipanema o trata-sc na rua Sc-
nador I.stcves Junior n. 37* Cattete ou
«pelo teleplione 1614 Sul. (;9..81I) J

COLLE D MDÜRA iffl
(NOME REGISTRADO)

Cura a müammmqê® e purga-
çôes é&s olhos

__5____. "fcoclOiS -.is _pli'__i"r__o.OjCl-ajS

ALUGA-SE 
uma casa. penuena. em cen.

tro de grande terreno, na rua General
Roca n8. (4488 K) J

ALUGA-SE 
uma boa casa. na rua General

Roca 112, casa I; as chaves eslão na
rua Desembargador Izidro 5, padaria. *

(4652 K) f
l.UGA-SE o predio â rua Pinto C.iie-
des n. 72, Muila da Tüuea; 3 Brande-

quartos, duas salas, despensa, banheiro, etc,
chaves quitanda «Ia esquina. (4180 K) JniiiiininiiHI

PARA O ESTÔMAGO E IN m
TESTINOS _' UM REMÉDIO I
SEM EGUAL 1

¦riiKiii-niüBiniü-ie
e Guarane8ia

AH.UGA.SE n cas
XXnuatro quartos,

ALUGA-SE. 
por S7$, uma boa casa; tem

grande quintal; á rua Bento Lisboa 89,
Cattete. (5117 G) b

ALUGA-SE 
o predio d«i travessa João

Affonso n. 61, no 'Humaytá; as ch.-ivcs
nc mesmo. Alugue! i5o$ooo. (3849G) S

A LUGA-SE a cosa da rua Barão
-LAfic Guarãtiba n. 25. As chaves
estão 110 sobrado o trnta-se nn
travessa do Ouvidor 15. (R1907G

fc om aualauer moléstia dc fundo escroplwloso, hcrpotlco, c sj*pliilltico o uso iio 'TAYUYA' de S. -Tono da Barra e sempre Tan- St-iioso 
Sua necno favorece o regular funeiioiinmento do ESTÔMAGO, FIGADO BAÇO e INTESTINOS. a

A' VEXDA EM QUALQUER PHARMAOIA 10 DROGARIA — ARAUJO FREITAS & COAIP. — RIO PE JANEIRO. g

are-iB^M»ii«MigfJM^
dc unn empregada pira
: servi.ns leves; Souza Â LUGAM-SE bc

soo, andar terreo — Villa Isabel, -ti-to, cm# casa d-
C..04I Ci K ' rua IMaicira de

c'l.i sala <Ic frente e «mar- . A LUGA-SE um quarto de frente, cm . A I.Ll.A-Sh um quarto de frente, a ho- A UT.A-SE o predio n.
dc -familia de tratamento; Acasa de familia; na rua «lc 5. José Amem 0u senhora que trabalhe fora; rua Aneral «Polydoro 11. 55
Março n 20 -• nndar J n. .6, 1" andar. (4S«"«j El M 13 de Maio 37, casa dc família. (6030!-.)!- electricidade.

IX da rua Cc-
, llotafoso, tem

(4«4S G) R

EMPREGOS DIVERSOS
AI.UOA.ji- 

uma senhora, para lavar
entíommar; rua Babylonia n. 35. An-

dnrahy. (4017' C) .1 j

1_>K12CISA«S-S 
de uma copeira que di;r-

ma no aluguel; na rua Senador Dan-
Í4051 C) A

A LUGA-Sli um hom commodo. mobilado,
XXcom to-.lo asseio, nara vacalheiro de
respeito, cnm hoa ocusSo; tem luz e hom
banheiro de chuveiro c immorsão, cm casa
sem crcaitçaç, á run Cliilc o, i° andar, iunto
á avenida Rio líranco. USiS K) M

\ T.UGA-Sl. em ca?*i de familia, um bom
jtJL.otnniodo de frente; na rua Senador
Dantai n. 2-. (4852 K) M

A LUGA-SE o sobrado n. 16 da rua do
XXSenado, lado da sombra, _4 quartos, luz
electrica
e.-iá '

u ! . . ..,-. i.  «...unn,» ^obrado, casai A LUGA-SE um c-piendiilo quarto a mo-
a- -Aço solteiro; na rua do Hospicio n. 96.

(6065 E) R

ILUGA-SE um bom quarto mobilado.; AÍ.UGA-SG iiiti quarto cnm pensão, em
j.\.-nm n» irm nensüo. a um ou dois ca- I Acm «lc família;, na rua .cte de. Selem;

A LUGA-álv 11:11 oxcellenlc
XXsí. do 11111 andar: na rua S. José; trata- I Á~A..
se na nicsmii rua 26. (4013 1-.) A casa nova"" "" !

vaíheiros; nn avenida Ta.sos n. 40, sob., I bro n. 211.
casa de familia. M95° E) A | 

" -

A I.UCA-S1C um bom «iinrto . m
ou sem pt
Henrique

andar. (5056 iC) S

uma sala independente, para
.na travessa João Afíonso 11,

itíLcoinõuscm nensüo. em casa «de familia; Botafoiro; informa-se na rua do Hospicio
Valladares 23. sobrado, a, 1.-9. (6054 E)M

ALUGA-SErapazes; 1

bons cômodos para iamilia: n casa
c bem localizada, (4918 K) A

-v.
pDRJiiOISA-SE de unia moça riue
A saiba apTcsentor*se ns íregue*
sns, sabendo costura e experliticn-~ãÍ»r ohailÔOS <V seilhoras- rua Gon*I A iUGA-Sfi esplendido quarto, cm casa
1V.lvesI.ias 46, Ki.-l.ns Monstros. jVVVVo ToAlTÒ. S da^rloca
«as 9 as 10 da inanlm. (,I.5SS)1>| _. 49. 2" andar. (4760 E) A

(ao.^o E* A

ALUGA.SE parte do i" andar da rua
«Ia Asscmblca n. 30, tendo boas aççom.-

modações. (5945 E) A

A LUGAM-SE sala dc frente c quartos,
-ficou ou sem pensão; rua Marechal PIo;
riano 112, 1» (6013 E) b

A LUGA-SE sa'a dc frente e dos fundos
__j;.ara alfaiates, moços solteiros ou ca-
tal sein íillios; na rua de S. Pedro. 270.

(60.3 E) M

A LUGA-SE em casa «ie familia, a unia
Xx-senhora, a ?a'a de frente; na rua Kva-
ris-.o da Veie» n, lio. i" an.lar. (6o4'E)S

ALUGA-SE 
um bom quarto com janclla,

por 35$, n uma ou duas senhoras ou
a casal sem filhos; na rua Pedro Américo
_, 110, casa 5. . (4"3«i G) M

ALUGA-SE 
por 140$ o sobrado da rua

de S. Clemente n. 87, com tres quar-
tos, duas salas e demaia dependências; cha-
ves na íoi ac trata-se no largo de Santa
Rita n. 6. (4"77 G) M

A LUGAM-SE desde 150. mensaes, opti-
-/"i-mas salas de frente e quartos, para ca.
saes e cavalheiros de tratamento, ricamen-
te mobilados, com pensão de primeira or-
«lem, .arantinilo-se todo conforto, i rui
Buarque de Macedo 11. 71, próximo dos
banhos do Flamengo. Telephone n. 4359-
Central. (»4 O) J

A T.UOAM-SE lindas casa» íi rua
i^M). Marciana 87 (230$) e 03
(2SOS0O0). (B 3136)G

ALUGA-SE 
uma magnifica casa com. 3

quartos. 2 salas, cozinha e hom quin-
tal: á rua Marquez de S. Vicente n. 77,
casa I, Gávea; aluguel 81$. (4~«)5 G) R

ALUGA-SE 
uma casa, a ladeira do Lc-

me n. 12, em Botafogo, diras salas,
lilois (quartos e mais dependências, para
familias; as cbaveo no 8. (4650 II) B

A LUGAM-SE no Leme, somente a fa-
-ti-milias escolhidas, a» excellentes casas
da avenida Margarida, á rua Salvador Cor-
rea n. 62. (S91 H) J

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E

ALUGA-SE 
por 45?. em casa de íimt-

lia, um bom quarto de frente, mobila-
do. Rua D. Carlos I n. 04, Cattete.

(1879 G) R

A LUGA-SK, próximo aos banhos de mar,
XXcsplcndido aposento _ mobilado, com ou
sem pensão; rua Silveira Martins 140.

(6047 G) S

A LUGA-SK um bom cooeiro para casa
XjwIç familia de tratamento, dando boas
informações; trata-se á rua Ruy Barbosa
237. S. Clemente; telephone 008. Sul.
Despenca Tüí-naoniicn. (6040 G) S

ALUGAM-SE 
boas casas, á rua General

Scveriano n. 100, com dois quartos,
duas salas e grande quintal, 90$; infor-
ma-se na mesma rua io3. Botafogo.

(3421 G) R

A LUGAM-SE boas salas e quarto», de
-CÃ-25 e 70"i na rua João_Alvos aa.

(t.in R)
.

A LUGA-SE o p*lio assobradado da rua
xi-Visconde de Itauna n ..-.69. com am-
jilas commodidades para familia, bem ven-
tilada, installação electrica e de gaz, ten-
rio tres quartos, duas salas, copa, cozinha,
etc, com rtorão espaçoso; trata-se na rua
do Hospicio n. 91, sob.; a3 cbaves r.o
419, SERRARIA S. JOSÉ' da rua Vis-
condo «I- Itauna. (4437 D 

"~

ALUGAM-SE 
na Villa Elor, á trave'»»

Salvador n. if'4, duas casas 20 e 21,
cmn duas salas, sendo a «le visitas inde-
pendente dois quartos, có[/a, banheiro e
VV. C. dentro «Ia casa. Preço 112$. Ilonde
de cem nus; informações com o encarre-
gado da Villa, _L__J__i

casa nova, assobradada, com
quatro quartos, banheiro, luz electrica,

jardim c entrada ao lado, 110 prolongaincn-
lo da rua Mariz e Barros 517, fim «Ia rua
liarão do Amazonas; trata-íe no n. 514.
ondü estão ai chaves. (4733 K) J

A LUGA-SE a casa «Ia travessa .lo Cruz
_T._8 (Haddock Lobo), inteiramente reno.
vada; chaves no n. io; trata-so á avenida
Central ro8. (4811 K) B

A LUGA-SE. por 170$. magnífica essa,
Xlnova, com 3 quartos. 2 salas. luz ele.
ctrica. quintal; av. á rua General Delgado
e Carvalho 11. 29; trala-se á rua Conde 'I*
Bacpendy 44. (30,13 W J

ALUGAM-SE esplendidos c arejados com.
-£_iiioilos, de 20. a 50$; á rua Haddock
Lobo 3«S- («?-" K" A
~A 

LUGA-SE, por 230$, a cas;. da rua
XVGencral Roca 115 Eabrica das Chitas;
tem 6 quartos, porão habitavel, luz electrica
c vasto terreno. ("O" K) A

A LUGA-SE. por 130$. o predio «Ia rua
.fi-iS de Outubro 57 (Muda da Tijuca),
próprio para familia pequena. lendo gaz,
electricidade, Iardim e ouintal; trata-se na
rua «Io Rosário 84. armazém. (5011 K) E

ALUGA-SE 
o grande armazem da rua

da Gamboa n. 137, por «preço baixo.
Chaves no sobrado e tratar na rua de São
José 26. «1824 I) R

ALUGA-SE 
o grande armajtm da rua

.Viscond, da Itauna ns. 32 « 341 tra-
ta-se no "Fluminense Hotel". in

A LUGA-SE, por preço barato, boa casa
Acom tres quartos, duas salas e bom
quintal; ir.fomia-se á rua Cardoso Marinho
n, 7. escriptorio. Traia Foi musa. (4909 I)A

Á LUGA-SE o predio da Estrada Nova «ll
_CX*TÍjUca 157. com duas salas, dois ouartos
grande porão, installação electrica. cozinha
tanque, banheiro etc.; s_b chaves na ciss
167, cem a sra. d. AlMna; aluguel ioo.,

(.014 •*)

A TXGA-SE o lionito predio cin
líAinia da Luz n. 9S, oom iodas os
requisitos para familia do trata,
mento; trnta-se na Avenida Uit
Unico 1-11, eom o sr. Lopes.

(3 5074) 1?

ALUGA-SE 
um preilio com tres quartos

duas salas, com «porão, assoalhado, con
electricidade e Raz; na ma dc Santo Tlcn.
rique n. 91; trata-se no.n. 89, próximo i
.praça Saenz Pena. Fabrica das Chita*;.

(592S K) I

LUGA-SE. â rua do« Araujos 75. '

A LUGA-SE om casa de familia
-fajum bom quarto do frente para
jardim a rapaz distineto, com pon--...,_„_„ __-*_.._-•> A LUGA-SE, por 80S. a casa da rua Sarasao, na rua Andrade Pertence 32. ^ 6?i Sa'nt"0 Chrfst0. „ _hi_VC5 _5tâo
Tcleph. Ccntr. 5.101. (A 4053) defronte, n. is. (4911 I) A

trata-se á ru» Conde de Bomfim rt;.
(4606 K) J

ALUGA-SE, 
oor 140$, o predio i nu

Garibaldi si (Muda da TH-ica). cot
tres quartos e duas sal-is, . ¦ Í470-; K) j
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9 CórÕas 'de flores naturaes as___ib_aa;iis _
Teleph. O. 183T CORREIO DA MANHÃ gj Terça-feira, 15 de Agosto de ffliixS^WiAi Mg ¦' itti__,IUF_ Jm B__a___8M_____Í i ii _._ _ . ... "»¦ * . -_ . .—ACTOS FÚNEBRES

Frederico Ferreira
Rangel

AU 
.__.___!_. '^POSITO DA LO-COMOÇÃO IDA' USINADA DE

tWERRO. 

CLW11RAL DO BRASIL'•.Ivira Adcüa de Sá Ferreira,
filhos e demais parentes, agrade-
cem, penhorados, a todos os ami-
gos, chefe, commissão e compa-
nheiros de repaiiição, e a todos

que os acompanharam na sua grandeoor, coniiuuiiicando que deixarão demlandar celebrar missa de setimo dia,attendendo ao pedido do querido ex-

________!i R" 
4984,

Viice-almirante Jacin-tho Madeira
SíKXT O .MEZ

Í;Sua 

familia manda rezar umamissa por alma de seu prezadopae, sogro, avò e bom amigo,
amanhã, quarta-feira, 16 do cor-rente, ás <j horas, na egreja deano José, e para este acto religioso

com-ida os parentes e amigos, confes-smitln-sc desde já agradecida. J. 3S50.

Manoel da Silva
Gomes

t 

Olympio da Silva Gomes, Luiz<|n... Silva Gomes e sua esposa,
Affonso ds Silva Gomes lau-
seifcs); dr. Egydio José "Fer-
reira 'Martins, esposa e filhos,dr. Erncslo Crissiuma iFillio, esposa e

filhos, coniniaiidanle Wilfrid Francis
Lynch e sua esposa, Antônio Gomes
da Silva (ausente), familia Manoel da•Cunha Simas, familia Luiz Bcrutli,
Antônio Jacintho _ ernandes c sua es-
posa (ausentes), Domingos Gomes Fer-
reira, esposa e filhas, filhos, genros,notos, irmão, cunhados e sobrinhos do
_____ldo 

'MA*Nr°El< DA SILVA GO-MIES, participam aos seus amigos e•liais parentes que, amanhã, quarta-feira, 16 do corrente, mandam celebrar• a missa dc 30o dia do seu passamento,110 altar-mor da matriz da Candeláriaas 9 i|a horas, confessando-se, desde'
ja eternamente agradecidos, R, 4977.

Coronel Belchior Du-
tra de Moraes

Í 

«ila Luiza de Rezende Moraes,
Joaquim Gonçlalves Pereira d'AI-incida, Olympia de Moraes Al-meida, _ rancisco Rodrigues deMoraes e seus irmSos Carlos,Octavio, Abílio, Abrilina, Guilhermina

Oonstança de Moraes, João P, T. daCruz, Gabriel, Haroldo, Joaquim Con-stança, Maria da Gloria e Feüsbina deMoraes Almeida, profundamente gratosa todos que acompanharam os restos
. _!,.a..r. . fall*-eid-3 BELCHIOR DU-TRIA DE MORAIBS e especialmente re*conhecidos aos srs. dr. Lindolpho La-ge, pliãrmaceutico Oscar Dutra, coronelAmérico Drinas e exma. sra., coronelAlberto Costa e cxiiiti. senhora, coro-nel Antônio 'Carlos Pereira e exmasenhora, João Alfredo iLintes e exma!senhora, urinas Affonso Rodrigues,'Pharniacettlico Albentino-iMarccllo Ri-
S* CT''dam a . ssi.ir á miss'i 'lesetimo dia que pelo doscanço eternodo mesmo fmsido mandam celebraramanha, quarta-feira', ,6 do corrente
3_ P_?)„*' "_ cs™ia áò Sii0 FranciscoJ*- Paula, pelo q„c se confessam agra-
—tm_________————.." ¦ ___
Coronel Belchior Du-

tra de Moraes
Bastos, Martins & C. mandamcelebra amanhã, quarta-feira,16 do corrente, ás 9 horas, naegreja de S. Francisco de Pau-Ia, unia missa pelo repouso éter-Bo de seu finado amigo _0_OI.FIBELCHIOR DUTRA DE MORAES,

para cujo acto convidam os parentes e
_________d__I__Iccido. (R 49nQ

Dr. Antônio de Cer-
queira Lima

_

Antônio de -B. Cerqueira Li-
ma, senhora e filhos; Álvaro de
Cerqueira Lima (ausente), Julie-ta de B, Cerqueira Lima, Ar-
thur Leite, senhora e filhos;

Adalberto de Pinho Salgueiro e senho-
ra; Lucilia de B. Cerqueira Lima, An-
tomo H. Bacellar e senhora; LuizCintra, senhora e filhos; Adelaide de
Cerqueira Lima. e Marianna de Bar-
ros Torreão, -filhos, genros, nora, ne-
tos, irmãos, cunhados e sobrinhos, pe-nhorados, agradecem £9 pessoas queacompanharam o enterro ao DR. AN-
TONIO DE OERQUEI.RA LIMA, e de
novo convidam para assistir á missa de
1° dia que, pelo eterno repouso, man-
dam celebrar quinta-feira, 17 do cor-
rente, ás 9 horas, na egreja de SãoFrancisco de Paula, confessando-se des-
de já agradecidos. (6 6028

D. Amalia Faria Oli-
veira

O coronel Pedro José de Oli-
veira, Odette de Oliveira, Esther
dc Oliveira Antunes, seu marido
Juvenal Antunes e sua filha
Yvonne; Francisca Rosa de Oli-

veira e familia, major Joaquim Duarte
de Oliveira e familia (ausentes), Can-
dido.do Valle Junior e familia, capitão
Euclydcs Francisco Freire e familia;
Capistrano de Oliveira, capitão Antenor
Francisco Freire e Joaquim Duarte de
Oliveira Filho, dolorosamente abatidos
pela perda irreparável da idolatrada
esposa, mãe, sogra, avó, cunhada e tia,D. AMALIA FARIA OLIVEIRA,
agradecem do intimo d'alma a todas as
pessoas que acompanharam á sua ulti-ma morada aquella finada e de novo
lhes roçam, e a seus parentes e amigos,
o assistirem á missa de 7" dia, pelo seueterno repouso, amanhã, quarta-feira,16 do corrente, ás 9 1.2 horas,- no ai-
tar-mór da egreja de S. Francisco de"*•»•'-• (S 

6022

Dr. Nuno Infante
Vieira

1

LUTOS
Cuidado com os intrujões
Os proprietários da Oasada» Fazenda* Pretas, ten-
do sabido nue continua aexploração do credito do
nome de sen estabeleci-
mento por parte de indi-
riduos suspeitos, avisam
ao publico de aue a Oasa
dos Pnzendas Fretas nSo
tem imentes de lutos e não
manda seus empregados a
domicilio — gem receber

pedido para tal fim.
Meras exploradoras e tam-'tom suspeitas são aquellas
que se apresentam como
antigas contra-meetras da
Oasa dss Fazendas Fretas.

PEDRO S. QUEIROZ
« IRMÃO

Tel. O. 191.

VISIONÁRIOS S: S: B: que Iem por Urasoocorrer a todos os neo.ssl-tados. Quem soffrer de qual-
Tia 

gratuitamente os reeucaoe p.raTo_Í?7oWt_ * S: B: aa"
Corre . IM^Slf__^ faohath aoa VlsfôXlOS. Calx
lestia o „h _... _'__*__ ° °_ vn»P«?niaa, ae nun!feeta2ões da; "sua. o noaie, a residenoia e o sello para a resposta.

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

ALUGAM-SE, por 90$. _ rua Uruguay104, Villa Marina, casa. novas, comduos salas, dois grandes quartos, electri-cidade e quintal; as chaves na mesma villa,
__-¦¦* VIL (4601 L) R

ALUGA-S . o predio da rua Felippe Ca*marão 69; as chave* estão no armazém««..esquina. Boulevard j8 de Setembro
(Villa Isabel). (_,,_., I.) J

_____? »1,B ?sas nn V-u<- Ros»¦^Vá ma Bella do S. João 259: ascliaves na quitanda n. 35T; trata-se na rua do HospiciQ 91, sob.
,.__  (R 4436) L
AS.'.__, **°m porão assoalhado e
na rua d_ .,_? ' rZ' • Para w1uen;* f*"ni*-*i:ua rua oe .janta I,uiza n. 12c l_íM_,n?'
____!!_ c°- "»• '^^"a
AgS_Í_ÍS5bP0. ,soí ' ->oa «'-i da rua

.a; / ta.se na rua «w«iTi."
L_L_^ .45-1 h) R

A^da^i^Lá30' a _" ^"bradada,
fluartos banheiro cozhh.111.3 ''Ia _ ,r_
rua do Con«iil.n__ •••¦ e """ntal, da
nida Pedro Ivo 10_,o"-_.íS' VTmimo -.'ave-

A LUGA-SE, por 50$ mensaes. uma casa
;_!___ . _í?rtos,u 2 __*•¦•¦¦• cozinha, bomQuintal e jardun, abundância de água e es.TOtoj para ver « fratar, _ rua 35 de Março188. Engenho de Dentro, bonde de Piedade.

(6oas M) S
A lyUOA-SE. um bom armaiem, com casa

jta.para família e utonsilios nara o mesmo:infor_a.se á rua Cândido Benicio sao, Ta-crípaguá. (5968 if)B

AÍ1_,Gj.;SEi.ou yeni'-.ae agradabillssinia
Í_T^.' °m Hon* 9 urejados aposentos, to-

os invisíveis
I*-'. H."

WêMz'"•sua esta SQOÍa_ni_,enviará, livre W&
Quer retribuição'

03
EN.

\mmmm^^_^_____^_W^S^i^B ^ 5

ALUGA-SE a caia da rua flraulio Cor-deiro n. ia, uma boa «asa acabada itconstruir, por preço barato, estatâo He.xedia de SI ou Riachuelo; trata-se no 71.¦» y (1799 M) m
' 1,1'i-AM.SE uma «ala e um quarto de.XXfrente, com a respectiva mobilia, a umcasal sem filhos ou bichos; tem jardim safrente e logar muito «audavel; a rua doAlto n. 109, ponto dos bondes do Engenhode Dentro. (_4a_. M) B

AU.GAM-SE 
casas, i rua Padre Romaaa e 26. antigo; as chaves estão no 41,Cabuçú. (3990 M) J

ALUGAM-SE 
a casa e chácara, por85$ da rua Nazareth n. jí, Boca do

Matto. estação do Meyer, bonde Lins deVasconcellos; tratar na rua D. Claudlnn
n. 1, Avelino.  (4701 M) J

7."3 . ¦"" líu"m- no melhor local d_ rua VE_.D_"SE* na nia Diamontini vi.
h__.A___,f .ery _ 496; tem P"5» tabitaíel. dLnCh_e,°' U,n bom P"«o estyl. m_
d_. Al.'/ é "m>; T" e .*¦*"*•••. --oi*. t__ ¦?. . ,4 a"no3- dc con-trucçSo,3 _S?aa» •"> as 4, na mesma. (5983 M) T ' sa,<1^ .'"'ini'-' '¦••- -- 3 q

LUGA-SE, por 60$, boa casa, com 1quartos, a salas cozinha, bünheiro e3
_.„:._' "¦¦¦¦"_- e6*âo •» *¦«•» Amalia 7a,Dr. Frontin, onde se trata, bonde Cascadura;

__.  (5944 M) A
ALUGA-SE, na estação <ie Estiva, Linhaird"ta^r" «-'¦¦•¦¦••••v**--**«« «'*>«-

S,.ii J _°í" os accommodaçiSes para fa-
_,_-.'_ '"••"""'to e illuminada á luz ele.
sSo.tra,a-Se M ™a ^'""^"m^.

i Amélia Vieira de Oliveira,
Amelina Infante Vieira, Joaquim
Infante, Aurora Vieira da Cunha,
Aurelina Vieira <la Cunha e dr.
Altila Infante Vieira convidam

os seus parentes e amigos para a mis-
sa de i° anniversario do passamentodo seu pranteado neto, filho, irmão e
sobrinho, DR. NUNO INFANTE
VíEIRA, amanliã, quarta-feira, 16 do
corrente, ás 9 horas, 110 altar-mór da
matriz da Gloria, largo do Matíhado.
Por esse acto de religião se confessam
«r***°3. (J 5063

f

t
D. Maria Carolina Lins

Blahet As filhas, genro c netos fazemcelebrar amanhã, quarta-feira, ifido corrente, por alma de suaadorada mãe, sogra e avó, D.
_. at._*A'FIA CAROLINA LINS_I,A__, missa dc 30o dia do seu pas-saniento, ás 9 horas, na egreja de N.S. do Carmo, na; Lapa; (A 5543

^rederico Ferreira
Rangel

E. F. CENTRAL DO BRASIL
(4* Divisão)

+ 

0 pessoal do Deposito Geral
da Locomoção manda celebraramanhã, quarta-feira, 16 do cor-

• rente, ás 9 horas, na egreja do
Immaculado Coração dc Maria

(rua Cardoso — 'Meyer), uma missaeni conimonioração do 70 dia do falle-cimento de seu saudoso collcga FRE-DERICO FERREIRA RANGEL.'e paraassistir ,1 eese acto de religião convi-da a exina. familia, amigos e compa-nheiros do exlincto. (j 59?8

Coronel Adolpho José
de Carvalho
A familia do coronel do Exer-

cito ADOLPHO JOSÉ' DE
CARVALHO participa o seu fal-
lecimento, hontem, 14 do cor-
rente, c convida os amigos paraacompanhal-o á ultima morada, hoje,

15 do correnie, devendo sair o feretro
k;_s 4 horns_ da larde, da rua Martins
i.aílc 91. Engenho Novo, para o cerni-
terio de Inhaúma, (S 6026

Álvaro Roudelli
Anastácia Delgado, Bruno da

Silva c familia, Paulo 'Roudelli,
Sylvio Roudelli, Jayme Roudelli,
Ottilia Roudelli, tenente Angus-
to Cesar Villaboim e familia e

demais parentes agradecem a todos queafcompanharam os restos mortaes de
seu presado fiHio, irmão, cunhado, e dc
novo convidam seus parentes e amigos
para assistir á missa de setimo dia, no
dia 16, ás 9 horas, na egreja do Imma-
culado Coração dc Maria (estação do

____.¦ (J- 4387)

Coronel Pedro de Car-
valho

Por alma do coronel PEDRO
DE CARVALHO, será rezada
amanhai uma missa na capella
Victoria. egreja de S. Francisco
dc Paula. (J. 5055)

Dr. Augusto Henriques
de Araujo Vianna

Seus paes, desolados com a
perd_ de seu querido filho,
agradecem a todas as "essoas
que carinhosamente os acompa-
nharam nesse dolorosa transe,

assim tambem ás que manifestaram
íeii sentimento, já pessoalmente, já pormeio dc telegrammas, cartas e cartões.
Convidam a todos os .parentes, amigos
e conhecidos para assistirem á missa
dc setimo dia que será celebrada quin-ta-feira, 17 do corrente ás 9 horas,
na egreja de iS. Francisco de Paula;
desde já agradecem a todos que com-
parecerem. (R. 4Ç>76)

ALUGA-SE, oor 110$, a casa da rua Ba-rio de S. FranciKo Filho 265. com a•ala», 3 quartos, cozinha, banheiro. luzelectrica e quintal; trata-se na rua do Hos-
picio 134, sobrado. (4653 I,) J

ALUGA-SE o «obrado â rua Mattoso 34,com 5 quartos, 2 entradas, próximo á
praça da Bandeira; está aberto; 200.000.

(4584 D B

ALUGA-SE, por ço$, 4 rua da Liberdaden. 6a, uma boa casa, centro de terreno,tendo bom jardim, quintal e luz electrica,
para pequena familia; ai chaves á ruaEmancipação n. 36. (4675 L) J

ALUGA-SE, por 280$, uma exceliente/-casa para família de tratamento, na ruir-la-k (estação do Riachuelo), com 5 bons
quartos dormitórios, sala de visita, sala dejantar, sala do espera, «ala de almoço, quar-to com banheiro, stander, acua quente «fria, ladrHhndo e azulejado, cozinha ladri-lhada e azulejada com boa mesa de marmo-re, esplendido porão habitavel todo ladri-lliado, com tres quarto» para creados. gran-de salão para bilhar, saleta para enciumar,bom banheiro ladrilhado e azulejado parabanhos frios, pequeno pomar, gallinheiro,etc; informa-se e trata-se na rua 24 deMaio n. 223.  (3484 l) ]

Gonorrheu
curam-se em 3 diãscõmInjecção Marinho
Rna 1 de Setembro, 186

A IiUGASf-SE as cosas da rna
f-M). Maria 71 íAiaSfiTotaSlsU).toansTwsal A rua Pereira Nnneg
____"• co.m_ d _-8 «l"w*o8. duassalM, cozinha, banheiro e tanqneae lnv.ironi, todos os commodos-Iluminados a luz electrica. Aschaves no local. Trata-se na ruaGonçalves Dias 31. próximo dacidade, a poucos passos dos bon-
!___le AW„" Oawiiirta. Quia pM.

__eln._ ^ auas »«..õ-b é de 200réis. Al autueis 100$ e 909000. L

ALUGA-SE por sof, em Bomsuccesso,
próximo da citação, duas casas novas,com cinco bons commodos, água, luz ele*ctriea; trata-ae no botequim da rua da Pe-"lu "• 741. (4625 M) R

A Ti .GA-SE uma casa com bom¦^pomar, logar muito sadio e temágua encanada, próximo á estação
de Thomaz Coelho, linha Auxi-
liar; trata-so com '_. da Costa,
Engenho do Matto. (R 4437) M

A IUGA-SE uma caaa. para regular fa-xa-nulia, na rua Diamantina n. 89, estaçãoRiachuelo; para tratar, na padaria do «r.Coimbra, onde eitão as chave». & rua 24de Maio, padaria esquina rua Diamantina.
(54«8 M) J

A ____ _ *-m. boa "s**- «m duas
____-?_.•!Íuas salasi dois 1u"*"s Rrandes,
mz* __?__ha . auintal.. luz electrica egaz aluguei 130$; daa „ ás „ hor„. rua
____j__1<:r 53- (5124 il) S

jHinr_rBõ7
AdeUn_:_ E. Í0" CÃsa* f _rad** e P-ntada
_.__._." . r"**. -Petropolis n. 4. com 3?££__. *?ll"' lu. 4-••*•¦-•<_*- «tc por«»?, trata-se á rua Conde de _aependy44.
^_________ (4195 T) J

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

ALUGA-SE, por 71$, a ca«a II da ruaImperial 271 (Meyer); com a quartos,2 salas, grande quintal e mai» necessário;
as cliavcs estão na casa I; tratar, a rua deS. Pedro 207. dias utei«. (4800 M) M

ALUGA-SE 
o predio da rua Conselheiro

Ferraz n. 88, com boas accommodaçSes
- bom terreno. Chavei no armazém da
rua Cabuçú' 49. Trata.e na rua Diaa da

Cruz n. 96. Aluguel 142(000, (3(90 M) J

C0_M_*V"!"1_ ¦"*•» <••"•- •••*¦ "'to contos."

(4669 íí) J

C°__.RÍ_M-SE P"*« « terrenos ._
,V .na Urusruayana -a. 8. teleoh n«tent., com Pellegrino. ' 

<55i_Í.J6jf

PRÍ._*í?Sj_" Con-Pr*"n*M ainda que pre•»-. cisem de concerto», 11a nt Dr _<_
fif&*te ,*"««• »• ?«, d.,™. Sf',2 ed" 17 - 19 horas. (4236 N) J

?____.*;x?£_,i__

(J 4683) N

_,, „ 8 Prc,*i">s rendendo 3:500$..00:000^ \^ted^r0e_í.- gC«tora, proprioPpar_ |anffid0^
«01000$ ¦ 1-rcdio ,,o,*o em e.niro de ler*

da.f.irÍ,rat0 Q° Urso ¦•*• S»*
45:ooo$ 5 predios novos dando boa ren.351000$ ^4' ^trta^ri'a„*IZ JUm° °° CaraP<> & Sa.,.'

.1000$ , 
Jl0 

novfl a R_ Constantc":ooo$r. ztwre bo'^ *««"> •
¦17:000$ importante chácara bem nrbo.

i poria') 
M "" lnhal""a- (1'ond

10:000$ 1 predio'de rezidencio a R Dr< Campos da Paz. ' Ur>

_i_,?*_ prcdio •"*'¦*¦ •> Ií* do Mever
Ü__k_ _ "'"¦lcm outros <-m d versas fí:£___^_a_?. f»".» mmiW&t

ma do Car-
(J 4699) N

ypi>E-9E o predio d,-, rua ita„. .¦ T n. _;., construcçao moilcrm , p,'u•alas, quatro <_uarto, S3S._.a' _"** <i:"'
çosinha,' porao,ql^_í_t_I -'«?' b*ní>tí<
ao lado. jardim, cnlrii

O 4 .9)
•lio na rua Sm,VENDI^SE um predio, José Bonifácio, com _ õ_.r'(_í ***n«;'>r

cosmliii etc., per ence __? _ . " Mla".
reno de 12,80 de freme _ir ,''- _"' lcr
pndo. Bondei i ___._.*" •_° de co:"-

_l|#ipS_i_'5Sí
O f)i8oj N

terrenos em Copacabana

8_s_-í&5Ç25.
•¦•as _a___ _: ,?'?'' !?s'ante quintal, cai-
<tósea8OT„.e '-.erro 

.^u_ 
'i?"*? ««-

mu i outra __,„ , i,„ qUe '''l <¦<" uma

tratar, rua Pi5„|.y n 
U,fi° 

S"?'0' v" <-
o dono. '"' armazém, com

V-_-._l.M-SE. nas ruas >f.

«obre hypotheea; trata-se
?" tí. 1» andar.

tmeção; com I. Pimò -í _ .1 o C01s".34, laheUião. 1"1'0' 
r.CU0,."^".*)

\.'**.YD1. SE 1 lote dc"" lerreno~^V_r__.¦oo$ooo; para tratar na ru"S.,«°es Wr"
—'— (._-•(. N) K

DR. CRISSIUMA í". «.-.Cirurgião d_a Santa •(.__., dispondo" «.pecialidade, as doenças da ___•_;--_'.l.!_-' _íí? apropriadas, trata,e ovarios r__ __!__ . 5 "'«nra, bexiga, testículos, próstata e rins
c tuiS.'d.0v?ntr"dOp«r.dc..,h,:_*''e.«'"'"""nto áa/ur.ih.., %3S«ça», quintas l _Ti,h_Fal{0," «m. geral, tons.; rua Rodrigo Silva _n.%IÍ,SfâíSÍ' ' " 4 ' *Ua-il™«". * «'a do, Inv.

com
utaro
ceie» c
nas terei
lido» -

ALUGA-SE, por 120$, a casa n. 18 áavenida Liberdade, em Dr. _rontin;
pôde ser vista e trata-se na rua Chave»lana 41. S, Christovão, (46-7 L) J

ALUGA-SE, por 80$. uma casa, com 2
quartos. 2 salas e mais dependências: aschaves na rua Possolo n. 66. Aldeia Cam-

Pista. (4674 L) J

ALUGA-SE 
magnifico prodio, á rua Pe.reira Nunes, com 2 salas. 4 quartos, des-

pensa, copa, oorão habitavel. foRão a gaz,installacào. electrica. gaz. etc; tratar, como dr. Milciadcs, rua dc S. Josc 106 1° and.
(4670 D J

A 
I.UGA-SE, por 230$, uma boa casa, paraíamilia de tratamento, na rua Mariz eBarros 139, estando as chaves no n. 141;trata-se na rua Conde de Bomfim 486, ouCarmo 56. com o sr. Demotrio Basilio.

(4607 .)

f

t

ALUGA-SE 
bom quarto com janella paraa rua, com ou sem pensão, casa de

pequena familá. Mattoso 204. Bonde decem réis 4 p_ta. (4540 I,) J

AI.UGA-S1. uma casinha com sala, quar-to, cozinha e quintal; na rua Bella deS. João n. 343, Preço, 45$. (4830L) M

ALUGA-SE 
uma c.19 com quatro quar-tos e duas salas; na rira Barcellos n. 1,o. Christovão; as chave- na rua LopesSouza n. 14. Aluguel 81$. (4798 L) M

Commendador Lou-
renço de Araujo Pe-

reira

ALUGAM-SE quartos a 20$, 2_R 30$e .15$; na rua Bomfim _, 98, tem mui*tn ngua e muito t-erreno. (4580

•A. CTJJFIA.
AAPIDA E CERTA

Ôoí Defluxos, Dores de Garganta
' Rouquidão, Constipaçõea

Bronchite aguda on chronica
Catharros

¦âfrippe, Influenza, Asthma
Emphysema, etc.

é assegurada pelo emprego das

PASTILHAS VALDA
ANTisEPTicAs

__ç__Si_._S_pprii'_.um _é*»bons dis-
_*•?__derta _*í»t«l. tendo caso de mo*
__?.* *-.*"•"••" ^ 30 • 50 alqueires, com»g«». Dirigir cartaa com ínformaçõe. mi-
___*"• "*ía L> G.n<-in*' P«i» de B.tafogo n. 4<a, ctta VII. (4,85 s) J

Vde frítS Um "•rríno com -° ™etros
«do . _l„ _ _°r 20 de ••md°. todo mu*rado e nivelado, no rua Aguiar, entre o
a.' lí *.£"'__.'_* á _ a _a Assemblea
«oJI<'rJ??_cora *"*• .« Souza. Telep,

SITIO ~ Vende-te a _ ija kilome*
_,_,__ Vo' 'd« Ju1*- de F•-¦¦•,' •"» «I*
__»._S.l6vi,<-u*'re9J<-e terra» em boa»
_£Í_K__ bo* ncm *•" ™o™<lia e mai»Mmfeitona»; cKma «uperior ao de Bar-
çacena. Para maia inforroaçSes, com o »r.
-__t: _." *•__• í. rua <•¦> Liberdade,««qiaiia da avenida Municipal. (3239 N)J

2502 Central, (J 4712)

V™ __^5, 7:mo* ° ."*-'• da rua Torl

3_ _ '? .rai:0*1T«|. fls cliaves estão no _)_-dio fronteiro, açougue. Alfândega, .3.H'""'"' (51513 iN) _

COMPRA-SE 
ura terreno até 4:000$;

i*^?* a M< Almeida' Pr4ia dc B*_^h«° *-• •"?• 
 (5935 N) R

COMPRA-SE 
um ou dois pequenos pre"<uos juntos, de recente construcejo.bem kcaliwdos. Offertas para _ ra_ __.José Hygmo n. 186, e _. d^Albuquerque.

(5971 N) J
(^JASA — Vende_! uma com 20 X 48
__!___?'• C°m 4 '-"a_0-,' * *«»»
?J_._ -dectrica; preço módico; nia doAmparo n, 50—Oascadura. (4181 N)J

T. BNDÍ.SU na nia Miguel Ce_^_7,
terrenÓy _'n_m,Pre(lio- ,siluado o" <***tr_ de
cks Ari "ÃI? _l 2 6a,a9' 5 _ais dependen.
_?»«_.' ^'f"™.»3. 1° andar, 2 is 6.Preço 51500$, acceitam-se offertak razoáveis
-¦ (5157 N) _

V_,t.D,Ií,™R «-í•.,'.*»» >lWte com-moda,¦ J Sof; uma mobília de «ala de visitas
ín_e_,._f_i . "' bon- smTd* P«tos, 60$
d_ d__™._ aStl<ia' 3S$! .um «""da vostidMüe desarmar, 45$; c „,ais moveis para des-
Maio", t^"' "a rua Vin,e « OS,,*
*tr,.v__ (5J_.° N) S
VommEn_.E T-,.boa «"Sa Por."!0oo$o7o

e uml __bf ¦_, rr_,°_$°.00' tem <lfrua. ¦*"-*1»ada
_ „_ • t terreno, tam 2 quartos, 2 salase cozinha, construcçao de t joio e «ratem.

í. n2 Wnl1** Auxiliar; trata-se com o•r. Oscar

(_°£_C_BANA - Vendem-se terrenos
_» _? n r!?' """> de Capaoabana; nania do Rosário n. 138, com o proprieta-

(4680 N) J

__/_A_____rw\Af-___i

VENDEM-SE
í/n í. tf», aí Pharmacias o Orugarlas

•»NVi_,vuw\A

ALUGA-SE por 86$ a casa nova da ruaXXPedrp Roma n. 2, própria para pequenafamília de trataincnto, tendo duas salas, tres
quartos, cozinha, etc, fogão a gaz e luzelectrica.; As cliaves estão em frente obonde Lins Vasconcellos passa na esqui-na próxima da rua Cabuçú', local bonitoe saudável, aconselhado .pelos médicos.

(4548 L) J

Agentes geraes
FEBRELRA NEWKAMP & C*

rua da Quitanda 164
Caixa, N. 35

RIO DE JANEIRO

f

f f

t
Augusto de Souza

Dardeau
Maria da Conceição da Por-

ciiincula Auderelc Dardeau, viu-
va, filhos genros, nora e netos
de AUtíUSTO UE SOUZA
DARDEAU, convidam seus pa-rentes e amigos, bem como os collegas

e amigos do tinado, para assistir á
missa, que mandarão celebrar amanhã,
.tiarla-fcira, 16 do corrente, ás o 1I3horas, na egreja de S. Francisco deI aula, pelo 7" dia do passamento do

pranteado esposo, pae, sogro e avó,confessando-se antecipadamente gratosnor esse acto dç religião. (R5917

Alcina Olyntho de An-
drade

Victor Lage í.i_ celebrar ama-nlia, 16 do corrente, 11a egi-ej.. daCandelária, as 9 lioras, missa detrigessnno dia do passamento de
„,.. , S1'a f-x.ienio.-n esposa D. AL-C1NA OLYNTHO DK ANDRADE c
l"irn <-*?e acto .le religião- convidas.tis amigos e parentes, R. 4600.

Maria Rita

í (MOCINHA)
Claudiino Torres, esposa e íi-

lhos, convidam os seus parentese pessoas de sua amizade, paraassistir á missa dc trigesimo dia
que, pelo descanso eterno de sua

pranteada comadre MARTA RITA, fa-rao celebrar amanhã, qtiarta-íeira, 16 docomente, ás 9 horas, na egrteja do Ro-sarro. Dasdc já se confessam agradeci-«ios aos que comparecerem a «?<_ neto'_'*• •"-¦"¦¦ão. ,.\ .|.,.-4

-^—-*~~™^_««-_-__._____»l. Amalia Faria Oli
veira

Coronel Pedro José Oliveira,
sua íamilia c mais parentes
mandam rezar amanhã, quarta-feira, lü do correnie, ás 9 i|_
horas, na cgi.ja dc S. Francisco

de Paula, á missa íc rtctiino dia do fal-¦li cimento dc sua ext.einosissiina esposa,
mãe, sogra, avó, cunhada c tia.

A 4906
f_S__ã__i„a___5SBa_S_g»^_-^?'3

Carmen da Silva"
Couto

O dr. José Etysio do Couto
e filhas. Jorge Francisco da
Silva, Jorge da Silva Juniorc senhora. Ocorgcla Dias Mo-
reiro, Olympia Pinto Gomes e

filhos mandam celebra, missa do 1°
anniversario do fallecimento de sua
•audosa esposa. mãe, filha, irmã,
cunhada, sobrinho e primos, na egreja
de Nossa Senhora do Carmo, ás 10 ho-
«•s, amanhã, quarta feira, 16 do correu-
«. K |8ga

Alfredo Ângelo c Raul Ange-
gelo mandam celebrar uma mis-
sa de regulem oor alma de sen
idolatrado1 irmão e tio. LOU-
RBNÇO DE ARAUJO PÜRiEl-

RA, na egreja do Rosário, no dia 16
do corrente, ás 9 horas, e convidam
para este aclo os amigos e parentes do
extineto.  (4969 J-)

Manoel Cardoso
Gaspar

_ Viuva 'Maria da Conceição
Gaspar, pae, irmã, irmãos, sogra,
sogro, sobrinhos e demais paren-tes convidam as pessoas de suas
relações e amigos do finado MA-

NOEL CARDOSO GASPAR, a assis-
tir a missa de 7" dia que será celebra-
da no allar-mór da 'capella S. Anto-
nio de Ramos, amanhã, quarta-feira, ás
9 i|a lioras, por cujo acto de religião
se confessam desde já eternamente
agradecidos, (J. 570;)

D. Adelaide Amalia
Pinto
D. Vioíaníc Amalia Pinto, d.

ílíereilia Pinto, dr. Luiz Augusto
Ponto, d. Corina Pinto Cavai-
cante e filho, âr. Augusto Va-
lenciailo Pinto c falmilta, dr. Ju*lio Cesar Sllzano lirandão e senhora,

dr. Julio Pinto Brandão e senhora,
Grcg-rio Pecegiroiro. do Amaral e fainli-
lia, Henrique Marqircs da Costa c fa-
milia, dr. Aurélio Lopes die Souza o
fainilia, e _iii*n,t'_ Francisco Pinheiro
Bittencourt e familia, agradecem ao»
parcnte's 'c amigos qm' acompanharam ao
ciemiterio os restos mortaes de sua
cunhada _c nia, d. ADELAIDE AMA-
LIA. PIXTO, c os convidam para assis*
tir._ missa d'e setimo dia que se reali-
zará amanhã, quarta-feira, 16 do oor-
rende, ás 9 11_ horais, na egreja de São
_ .__v,o.u ti.. 1 aitia, Luniu_s_l_ ifu*se aes-'dc já agradecidos por seu c.iiipardci-
mento.  S 604S

Lavinia Alves Corrêa

f

aluga-se por 93$ « casa 96***lo, rua Josô Vicente, e por 71$
a casa III do n. 92 da mesma rua.
Chaves na mesma run 111 (pada-ria), e trata-so na Avenida Cen-
trai 128, sobrado. (J 4696) L

A 
LUGA-Slv, na rua Torre sllomem 116,Villa Isabel, um predio; 3 quartos, asalas, cozinha, despensa, tanque W.-C., euma pequena arcai preço 70$; 130, Alfan-¦dega, 2 ás 6. (5158 L)S

ALUGA-SE 
a casa 11. 61 da rua Bomfim,tendo sala, dois Rrandes ouartos c maisdependências, com luz electrica; a chave noacouguc da esquina. (.550- L) R

C°_? __"SILT ___io vt-"*0 «o *•<•"•
. . •°„* cidade. Offertas "Consultório
_.!_. C0 ' rUa da A*fa"**^a 1. 73 ,S

(5933 N) Randar.

SITIO 
-.Compra-e

Grande ou MJxiaiii
um em Campo

._.„•;„ _ _¦- nihomba, perto tí|aestaçSo. Cartas _ com informações e pre-
_í, ? ?_, 01lX"r?' â rua Sete áe Setem.6ro u. ifa, sobrado. (463CS) R
T1ERREN0 com marinhas, de duas fren-JL tes de rua, a porto de embarque, 60
gjj^et™ ^ quadrados,, tendo casas e bem-

vende-se barato,

A IiUGA-SE o predio da rua Nova-^MAmerica 15(Pedregulho), com2 salns, 2 quartos o mais depen-dencias, porão habitavel, gra>nde
quintal. As chaves estão no n. 13.

(J 368-1) L

SUBÚRBIOS
ALUGAM-SE, baratissimo, excellentcs ca-sas novas, com auintal murado, água eesgoto, próprias paar pequena familia. narua -ascadura 11. 53. eslação Quintino flo-cayuva. (4W M) B

ALUGA-SE uma
casa nova, com
contrato, própria
para negocio, ten-
do commodos! Ar-.-ga.sr •"¦¦ ¦*•¦*"<•¦- predio pa» ü.. --Anulia de tratamento, tendo 7 quartos, 41 saias demais comiuodldades, agna. luzelectrica; para ver e tratar, á rua AssisCarneiro n 16. Padaria Porta da Lua, E.Iiedadc; aluguel 150$. (4651 JI) J

ALUGA-SE .uma casa, com a «alas, -quartos, nuintal, Iu_ electrica; 6tí; narua Wenccsláo n. 83; a* chaves no 8r,
SÍS___ _46_ M) J

A LUCAM-SE casa», terrenos e capinzaes;
j^trata-se com o sr. Bernardo, na estaçãoCosta Barros, Linha Auxiliar da Estrada deterio Contrai do Brasil. (4408 M) R
A LUGA-SE o predio ii rua Paim¦••-.Pámplona 49; as chaves estãono mesmo predio; aluguel 150$;está pintado e reformado do novo;

para tratar, & rua Ouvidor 94.
(J 4508) M

feitorias qiíe" d3o renda, ,.para liquidação. Planta na rua do R_»"io.n. 151, sala da írente. com B. deGouv"-  (3689 N) J

T^ÍÍaÍ T Y-n^9*.^ -"te na li-
st i ?._ í_ tt 0n1c5 de -fpanema. Trata-se a rua do Hospício rj, i<> andar

. (5961' N) J
rpERRT.NO _ Vende-se. um grande na1 rua Visconde. dCj Santa _Jel, proxí
« f.zPf__ Barão,a*! Drumond; lambem
viiií t _.. -l?™".*'1. for um predio cm
aiatto; mais uiformações com Mourãn í
rranco 47 _ Villa Isabel. (*>_¦

_ com o
(5138 ¦_.) S

IIP 1*JSE .à rua .Vagalhae» 45, perto
trata-se a r. .Buenos Aires. 108. («140 N)_ttiíwp-t. _5r_ ;—__-_:—_—^-r~- i—y

Pfffi ' '"'?s Pf-xüos á rua Vis.V conde de St. Isabel, 6, a 67 e .1 vere_tratar ma Buenos Aires. 198. '

yEXDE-SH por 82 coirtos, um' grande predio para remiu, emírento ao Moinho Inglez; trata-sena rua Tlieophilo Ottoni 83, . ¦
andar, fundos, das 12 ús 5.

(S 5155) »
V_ •_PJ_SE um \ hoí cos*1 n°va na rtiã

V_,_?IS,.e um. <asa •'Monrailada, comV duas salas, ijuatro quartM, cozinha, entrada por duas ruas, «tc.; para ser visiidas ,6 horas em deinte, iu aos domingo.
__ _ fli-18 horas' m «¦» «^ador 'foz,-"" "* 3°°. (s30s ,N- ;
V_ENI>L-9E ¦ uma barata, nova .1 .1. r
_» íeISa*.p*'e*;o 3iooo$ooo; trata.se á rua -'de 'Setembro n. 183, 1°. (Mç. N)* )

V_.__¦_. T1" cas;*J*rOni dois pavimen.to- dando bom rendimento. Preço _
çccasiao; na rua Capitão 'Senna 11. 22, ne-to dos bondes da Praia Formosa.

(.970 ¦_) .1

V_nJ_E"_S.'5 •,"to,.*-o Collegio Miíitaiçnm
_ f_,._? dei. .e,dlos' modernos, informes
_-'___ r* 'Hospício. 198

VhM _¦,'_,_ T •|,fcdio ™X° £m »il,a ¦•*•¦T oel 8:ooo|, & vista 9:000$ em prcst,ic„»
__¦__-"__ $ Vista c ° «¦-*•• «" Pra-»'oStro em Botafogo, por 22:000$; trata-se .rua dos Ourives V 38, B do 1 iclo'dia em dcante com o sr. Pereira

Um N) J

Neurasthenia — Exgotamento nervoso
¦' ertrâordnarlo omm^ml^^m^2aM.it"nao d. c'-"'«">«*
aue tem feito uio. A' veiula em.«___ «_ __*<los *?-l»*>ptwieo_ dos
Estad09-Depos,tariAo, í^Stói^^ffifWi? d. fe %

¦\7-ii;N„E-SE 
um predio 110 Cabuçú', uiv a rua Diamantina, e um á rua Maga-

•TERRENO _ Vende-se um á rua Du-
•__,.""_ -1*-. B™.an. (Andarahy) a um
S__. _!OSArbond)í3 *-•"- I,ass:lm Pela 

™
Barão de Mwquita, com 22 X ís, todomurado, na (rente e dos lados. Trata-secom Mourão; Rosário i6r. (N)
¦TERRENO - Vemlc^e um por 3 co_-A tos, 4 ma Senador Soares, (A. Cam-pista, medindo 6 X 49, próximo á roaAraujo Lima.. Trata-se com Mourão. á
____? Rosano "-• I(i- «u •> r*ia Souza* ranço n. 47. ^jj-

l.hães Castro, e outros no Cnttete"e 
'Íl'ÓTa

ubur
_, ... .J, JOdas 13 ím deante.

íogo e nos subúrbios; trata-se á ma dos
?._._ !.-.•_..•.Mbr*'4 «>'" o ... Perelía

(44 . N) R

V ,ií,.E S ' <,Mn •«"-no, na rua M-itheus
„,_ a V P<'*!'"10 ao n- "8. medindo 11
?_•,_,_ _" . ¦""¦ *--» de fundos. logar deIihaiiina; trata-se na_ rua Adriano n «-estação dc Todos os 'Santos.

TERRENOS.- Situados A roa BarãoX de Mesquita, lotes 10 X 40 mts. adinheiro ou prestações. Tratar, dr. Meira.Urugiiayana n. 3.. Tel. 465.,, c. Preço 10$a 15$ metro quadrado. (3100 N) J

A LUGA-SI'. uma bonita casa, com dois-i-_oiiartos, duas salas e dois commodosno terreno, cozinha c privada, á rua Cac-tano aa Silva (Campo dos Cardosos); paravor das 12 as 15 lioras; para tratar na ruaPadllha 1.19. (4602 M) R

t

Bento N. Machado, esposa e
filhos c mais parentes con.idnm
ás pessoas d'e suns relações e das
(Ia finada para assistirá missa dc
trij.esim'0 diti de scu passamento,

que mandasn nezar amanhã, quarta-feira,16 do corrente, ás 9 1 [2 horas, na matri.
do Engenho Velho, e penhorados ante-
cipani seus agradecimentos. S 6064

_Sg____fóS__

para familia, na
rua Visconde de
Itaniaraty 125, es-
quina da travessa
Universidade; as
chaves na mesma
rua 82, e trata-se
no largo do Rosa-
rio 14, açougue.
ALUGA-SE, por uno?, a esplendida loja

. do predio a rua S. Christováo g*\ pro-pria para negocio, com ,- norl.is paru estarua c 7 pcla rua lhrão de iKiiateiny; cliavesno Boulevard de S. Christovão SO: traia-!=_ na Companhia dc Administração G-arati-tida, a rua da Quitanda 6S. (jiSS I,) J

À__ . S!',a unl c¦,3*1, «Plendida sala,
___?„_.'. COZIn,,a e mais um commoilo in-epemkntc, a uma pessoa só: rua Christo-vao Penha 33 (E. da Piedade). (,7-4M)J

A_H?A"SE' ,por . !_ magnífica casa, illu-XXminada a electricidade; á rua S, Fran-cisco Xavier n. 537, Villa Maurício.
¦ (4910 M) R

A LUGAM-SE casas ua Villa Ro-"•-Vclia. As chinês nn rua do Ro-
. _20' caSft lv- trata-so nn run(lo Hospicio 91, sob. (R 4-138) JI

ALÜGA-SE. por 140S o predio da ruaMaxwell (Aldeia Campista) n. 100. ten.<!__ 5 quartos o mais dependências, e grandequintal; trata-se á rua do Kosario n. 150,com o sr. Custodio. (.062 li) J

A *••.¦**?¦¦ '-¦ •.•*"•<> mobilado, cm casa__dc família, com luz electrica e banheiro;rua S. Valentim 28, praça da Bandeira,
_ (5918 L) R

A 
LUGA-SK a casa da rua Jock.y-CIub

.n. 193, com tres quartos, duas salas,cozinlia c hom quintal; trata-sc na mesmarua n. 19..; aluguel 122$. (4978 L) lt

Guilhermina JRegadas
Leopoldina Tavori _ sua fa-

i«í milia convidam os scua parentesc amiços parj*- assistir á .missa
do setimo dia que ji or alma dc
sua lia D. GUIIjlIERJlIXA RE-

CAÍDAS, mandam celebrar amanhã,
quarta-feira, 16 do corrente, ás 9 lioras,
na matriz do Sagrado Coração de Je-sus e agradecem aos que comparecerem
a este acto.

A 
LUGA-SK, por 150$, o predio assohra.dado da ruu General Bruce 11. 14 com2 salas, 4 quarlos, porão habitavel,' luzelectrica, i'tc.; trata-sc na rua do Uosario11 • (>4, sobrado. (5708 D a

ALUGA-SE, por 100$. o bom predio, co
;__. 1 Clua,rt0s*. .**, *oas salas, quintal, bem
_. _ . f«t---cida<le. bonde na porta; para\er c tratar, na rua Assis Carneiro _0,arnelro ijg.

(4.. 5 M) R

A 
LUGA-SK a confortável casa da rua Ta.vares -erreira 33, Rocha, com boas ac-coniiiiodaçScs para familia de tratamento,com luz electrica; chaves á mesma rua 70.

(4670 M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Antônio Ba-da.os 37; ali ' *

Pedras.
luguel 30$. estação Rio das

(479.. M) M

CONSTIPAGÃO
Tome PEITORAL MARINHO
Rua Sete Ue Setembro 186 ?

A IiUGA-SE boa casa com a snlas,"*¦*--* quartos, pornô habitavel,
grande quintal, luz electrica, etc;
na run PInck 134, Rincliuelo, nor
lfiOü-000* (J4551)M

Y_!ND,B1_.SB* em ViKario Geral,T-3. do Perro Leopoldina, a 35minutos de vlnseni, lotes do ter-renos de 10X50, 10X67,50 omaiores, desde 350$ a 1:500$, ávista ou om prestações, conforme
tabeliã nbniso. Tem água cnnnli-zndn do rio do Ouro, pnssneem deida e volta, em 1" classe 500 rs.,o em 2* classe- 300 réis :

Preços
Lote do 1:500$" " 1:200$

1:000$
800$',', ',', 700!«600$

'" 500$
" " 350$

Signal
75$000
60$000
50$000
40$000
35$000
30.Ç000
25$000
2ã$500
17$500

Presta-ão
37$000
30$000
25$000
20$000
17$500
15$000
12$500
11$000
9$000

... 61,

(59 . N) R

VSn.'}?8 Um bora P"di'o acal_do'"TcV construir, com água, encanada e um
der,-, _"°-_ _'iPre. ° é,.de -"«strucção _S.derna, de platibanda, distante da «stação

"moléstias 
oa urethra

tir______ *«PWi» eom aLVJEOÇaO DE JIARINHO
Bu<> Sete de Setembro 186

V_í._E;__ . _ •*:So0. •um bom p"-***»T novo com todo conforto para familia
trata-se a rua André Pinto n. 65

(S907 N) R

¦VliXm.-.STJ 
a casa da rua sj dc Abril

n_ t>\ S'' 3 -"'nutos da estação de Quliiti.no Bocayuva acccita.se offerta e'meTado -vista c o resto 0111 prestações, tem to.lj.commodidades para familia regular traiíe na mesma, a vista seis contos.
(3910 N') B

00$ a casa da Ira.
Ca.uml.y, com

VKXDlvSK uma casa com duas salasdois quartos _ cosinha. Terreno de
_énhP„°rd60' r. Uí DrVI1»»'5« "• 1=5. Ob.genho de Dentro, Trala-sc na .mesmo

V 
.XDE.se por 13:00vessa Navarro 11. 20, v_;__,„„v .-, ¦„ • -,

?S° . L°_ qu!nlal' 8" e dc-lVici.".I"l
_£_ g.z; vm ver> m tneimt, c tratard.rcclameate com o proprietário, sr. Lei Sc,
___._.difL_,_.d_ 

".-¦«"•" do Comnicrcio», *»
(] 3681) .V

andar, salas a 3.

Ü7?. _!.Í"SE '*""' 3:«o0$ooo «ui 
"predio

wrreno <ic ioX-1.1 _ quartos, 2 salas e¦oiflra-, íependencfci Alfândega 130" ,'
.*""*"* ¦'¦•3 -i « 6. (fi 4834„S _.

Vd-iNKÍ'i'__. T í1 ,a d_ **™«rfra pert.•T da Estrada de .erro Central. u_ __

andar, das a is 6,

erro Central, um pre-

_
dio por 5:10o$ooo," 

"3 " 
quírtõ.*,"'. Talai' .hora quintal _„u,ado. Alfândega _. .*¦

Si* 
1,10, 1-

484i} N
TTigNDBM-Si; predios e terrenos, na ru»
t_at __,_,"a_ _i'.a "¦' 8' tcIe-,honi: S*M _ Cen-irai, com Pellegrino, O _8i) >í

Andoraliy. 6
».'*.-¦/-' '¦'••*•- * Predio, Copacabana.
ri. R forri"a. _ lr._ r c.°*>* a Proprieta-ria, Rua BarSo jle -Mesfiuita 648.

VTlvXDEJ^SE 1. predios,V predios, Tijuca, 1 predio

(J 4 .3) M

V 
''-'_.*. u!"a ciisa Pequeníi; trata-se

,T __<-,-. vr i .*• "a •"•"• FIa*"-"ia. --8. «tação dc Inhsra.
-__.__________. (39i6 N) «

A _ », \. * ° casa .a "'•• '•"¦P" <-a Cruz
jir_.n. 83, Jtcyerj as chaves na rua loaqulmMeyer 11, 97. (4168 M) J

ALUGA-SE 
um amplo gabinete, próprio

, . Para dentista, a rua Goyaz 36.1 (Picda-de). Pharmacia S. Geraldo. (.950 M) J

__;

Veia Renal de Cabra ®2m
(.._TJ-_El.IKI__CO) " '

Soro Antitetnmco, Sflro nutidinlitorico, Soro Xormal detavnllo, Soro antimeningococcoco, Soro anti-streptococoico...oro nnti-pneumocpccico, Soro anti-alcoolico, Soro antldrsen-terico, e outros nconscllindos pela sciencin <"¦•¦••*-"
Prepnraçuo recente e cuidada — São encontrados no* * Laboratório Paulista de Biologia * *

Rua Quintino Bocayuva 2_—«. PAULO, c em todns as pl.nr-macias, drognrins c casas de artigos de cirurgin.Deposito 110 Rio do Janeiro; __. i{. ,]„ Asscmbléa 7, sobrado.

TÔNICO CAPINETTE
ma agradável e t^i^mÚiíT^'^^^'- ^"^ *01 C,belIos ura *«*

VIDRO 4#000
A VENDA NAS PERFUMARIAS E DROGARIAS

EM S. PAUIO - OASA LEBRE. 
^DAItUBI* 

& 0„ E BOTIOAO

\7ENDE.SU barato e solido predio k.rua Monte Alvcrne, morro do Pinto.Infonna o sr. Pimenta, rua do Rosário.1.7. 1«ü:fcdo . ü S4S63) N
Xj.E_MDElIjS_., com urgência, por 22 co<i.

J tos, sete casas novas, 6cndo cinco emfirma dc avenida, situadas cm boa rua;trata-se com o proprietário, na rua CarolinaMcy-rn. ___ (Jfcyer). (J .,001) •*.

yt-NOlíM-SE i rua Haddock Lobo nu-T mero 417, canários dc raça, franceza,promptos para reproducção c cães Fox Ter-ner puro sangue. (498; N) R

No local so encontra pessoa en-carregada de mostrar os terrenos
e tratn-se com o proprietário, nos
dias uteis, á nm S. Januário 89,das 4 ás 7 da tarde, o nos doinin-
gos, das 8 horas da manliã á 1liora da tarde, cm Vigário Oernl
_^^^^^^^ (R 4162) N

VENDEM-SE 
a 400$ lotes de terr__"_irua Ciimpaitjr, entre Todos os Santos eE. dc Dentro, medindo 10 por 35 de fun-dos; trata-sc coin o proprietário, á r DrArchias Cordeiro n. 654, ponto elos bondes

_____ 5________ O 4i8_i) N

TTENDEM SE em
I 

v -Maxambomba, su-
burbios da Central,' 22 casas, rendendo 
|S40$ por mez, poivyF_.ni.si. p01.26 conto_^l^r-' dido predio de residência; nnrua Barão do Amazonas; trata-sena rnn Tlieophilo Ottoni 83, 1"andar, fundos. (M 4864)1.

VJiNQ*.SE í°r,6 contos, cm .Varangá
J 

Ipaçarépaguí), boa chácara, oasa grande,noi a, água, encanada, grande terreno 22X66 plantado; traiar ,ia. venda da rua Pin!.)Telles, com o sr. Henrique. (So.s \) R
TrEXDE-SlE '.un terreno, na .rua Adriano
,l_ _ V1 :"p**'nuo ¦' WS., dc frente por 10dc fundos; trata-se na mesma rua 11 _,estação de Todos os Santos. CS!_2__ V) R

¦yilWDE-SE 
por 2:300$ uni terreno 44X60

.,T_enra_ . I""**11 (Jãcarépaguá), tem águaencanada; Iratar na venda du rua Pinto Tel-les, com o sr. Henrique. (3913 N) It

Corrimentos
-__i«tí_i_M_t_i_aai»K_uK4|kcroc.

curam-se em 3 dias comInjecção Marinho
ttua 7 de Setembro, 186

ALLGA-SI., por 80$. exceliente cosa, comti ti a 5 salas, dois quartos, etc; informa-
se com o sr. Nascimento, n0 Boulevard -8dc Setembro n. 29, arm-znu. (._67f.)B

ALUGA-SE 
a casa da rua Dr. Silva Pin.to n. 30. Villa Isabel: as chaves estfiono Boulevard 28 dc Setembro 11. 342 (pada-na); trata-se na rua Barão dc Mesquita»• 73i. (5960 L) J

líl.EN
Que «teve atacado por uma forte

tuberculoso « de extrema sravidade. of-
ferecc-se para indicar gratuitamente a
todos que soffrem dç enfermidades res-
piratorias, assim como tosses, bronohi-
tes, toise convulia, asthma. tuberculose,
pneumonia, eta., um remédio qne o
curou completamente. Esta indicação
para o bem da humanidade, é conse-
rjuencia de uni voto. Dirigir-se por car-
ta ao sr. Kugcnio Avcllar, Caixa do
Correio i68».

A í". m 
'' ** casl ''a ru** General SilvaJ_»-l cllcs n. 2, Andarahy Grande com duassalas, tres quartos, cozinha, banheiro e po-queno qiiint.it; trata-se com Carrapatoso. numa bete dc Setembro n. 20. (5121 I.) S

A 
I.UGA-SK uma boa casa. para familiade tratamento; na rua da Alegria iCr;as chaves no 169; trata-sc na rua do Uosario

___'_.___ (__ _0 S

ALUGA-SE 
uma boa casa por 100$, narua D. Cândida n. 31. no Unrro Ver-mellm morro dc S. Roque, com porão ha-bitavcl, bons cômniodos nara familia; trata-s; na praia dc S. Christovão 354.

(4814 L) M

ALUGA-SE' 
uma casa, dois quartos, duas

salas, luz electrica; rua Marechal Bit-tencourt 89 (casa 3), estação do Riachuelo;aluguel 70$. (4602 JI) J

ALUGAM-SE 
uma sala dc frento e um

quarto, a pequena familia. entrada in.dependente; na rua Conselheiro MagalhãesCastro 38. (463.* M) R

preço de oceasião. Lo
tes de terrenos a 60$.

1120$ e 150$; os com-
pradores de 5 a 15 lo»tes têm desconto de5 oio, os de 16 lotes
para mais desconto

Vp_,_*".E um_*e"eno na Estrada .IaT lenha, largo do Carmo, tendo Ú6 ms..
_?.. cnlc P,"' ,6-* ^ bundos, e uma casa aocentro, rendendo 30$; tmta-íe na riia Adrfa-
^i-Ü-,,,',6-""*^ _\ foto os tantos,"yENDE-SE 

por 3 :Soo$, uma casa ncT *.. de Dentro, com 3 quartos, 2 «•Ias centro de terreno, bom plantado, co-vo; trata-sc á rua Ci, Câmara -96
(4882 K)

TTENDE-SíE, na Bocea do Matto --•» Jleyer, lotes dc terenos, cm hdlissi-mas conduucs; negocio urgente; Alfa-d-ga n. 130, 1" andar, 2 ás 6. (4842 N) B

qum-

"jrDE.\J.JSM!SE 
quatro casas novíT liamos, com água, lu" electrica c-

;acs cercados a zinco, próximas i estaçüoa rua 'Srno (construcçao que sugeila.se aexame) Trata-se com Caníjo á rua , .1.Novembro 145. Ramos. (J .|;,s) sj
"IfENDE-SE 

um bom predio, c:n T.__ é-
_ Paguí, a rua Dr. Cândido _<nicio

vir J_ "' ,conl 6 Quartos, salas, baniieire,W. t., luz electrica e porão habitavel, ar.centro dc grande chácara arborizada; par,

ALUGA-SE 
a casa, para familia dc tra-tramento. sita í rua D. Romana n. 33;chaves no 35, onde sc trata, das 11 ás 12.
(4583 M) B

A LUGA-SE a pequena casa da rua B. doXXBom Retiro 30; chaves no n. 32. onde
sc trata, das 10 as 11. (4-g] jíj Ti

A LUGA-SE a casa da rua Dr. Si Freire
__*n. 73, em S. Christovão. (5982 L) j

A 
LUGA-SI. uma pequena casa com doisquartos, uma sala, quintal, electricidade;no becco do Motta 11. 19. Mattoso, bondede cem réis. As chaves estão no arma-zein da esquina. (4S83 L)

A 
LUGA-Slv a casa da ruacisco Xavier _ S. Fran-

1..2. está aberta; tra-ta-se com Guimarães, a rua Luiz de Ca*meei a. 116, 14849 I.) M

l-______w_K____

_f Evitais |
___i _¦.;•:._. as &

velas an- I
tisepticas. São inoffeosivas, commodos I
e de eüeito seguro. CEÍxa com 23 '
velas 5S000. Pelo Correio mais $600. fDepositário: praça Tiradentes n, 62, _piurmacia Tavares. <

b_____^p___tisx__r_r«-_ = _H_ai^
(•¦sc-:

casas nova*:ALUGAM-SE cKcclIentei.com 2 quartos, 2 salas, terraço, lava-tono, hom quintal to _o murado, por 65$ c
;o$; informa-se i rua Lino Teixeira, cs-
quina dc Viuva Cláudio, armazém facaré,Riachuelo, bonde Cascadura. (4582 M) I!

ALUGAM.SE casas, na Villa Edmundo; 1 -_ - *»XXa quartos, .2 «Ias, luz electrica; alugue! ' (le XU OTOl OS tt»Wfi-61$; rua Josc Domingues 113; uma _ita 4 _.'_ "° «C* i C-
no 11. i-.j; aluguel 7*í; na estação da Pie-1
.di"lg* (4.192 M-) R i

ALUGA-SE a casa da rua Condensa de-n-UcIinoiitc, com duas salas, dois quar.tos, cozinha c grande quintal, n. 107; aschaves estao na mesma rua 108. Engenho
_£_?* (1791 Ml J

uma casa nova,
. • —- salas, luz electri-

ça._ logao a gaz, Iardim e quintal; rua S5oJoão 115, Cachamby, Meyer; as chaves es-tao na mesma rua 11. 10.. (4171 \'n R

ALUGA-SE uma casinha, com 1 sala, 2quartos, cozinha c quintal, 50?; 2 mi-

A LUGA.SE, por 101$,_r__c_oiii_ tres quartos, duas salas, luz

nos de 120$ e 150$
têm água encanada.
Chácaras de 2,5oo$
a5.ooo$ooo. Andrade
Araujo, subúrbios daLinha Auxiliar, lote3de terrenos de 50$ aioo ..©oo. Chácara com! Tf____r12o.ooo ms. quadra Vi2ooof

—/ 
.. . ,w t illlUi j]0 mcáino, .\

GÍAVÍ_)i_2~n
1 -Medicamento radical, unico existente para uso externo IH que evita sem o menor inconveniente. Pedir detalh.. I1 completos á Caixa Postal 172i — Rio. A 49J9 i

nulos da estação do Meyer: iuforma.se com •
o sr. Uavid, quitanda, rua Dias da Silvai*. ' J^.„ ._._. " (4662 M) 21 tioS' mais ou menos,
ALUGA-SE ou vcndc-se na saluberrima COUStrUCCãO l_t._-__ •._. I dcni;lÍ3 c0*'™^>.***'<-èfc""-VIaTs' info

. Beca do Matlo, a casa da rua Aqui-  _ _. X _. **"*"»#» 
da-an 2S1, com duas salas, quatro quarto;,et., e no meio dc enorme terreno todo cer- I

Vllv_pt-SE 
uma fazenda com 140 at*

queires dc terra, mattos c capoeiras;8 alqueires cm pasto e 115 mil pés decate cm bom estado; o mato está calculadoem 100 mil carros de lenha; duas léguasda cidade Je I.orena e a 3 quilômetrosdc uma estação da estrada dc ferro Pi-
QUCtc. Treço, õo:ooo$ooo, trata-se na ruado Ouvidor 11. 10S, sala n. 3, com o sr.'¦'¦"'¦'¦¦"¦ (1 

4729) O
SE em Botafogo, por ..,.77.

,,a:ooofoooo. um bom predio recente'-mente construído, cm 2 pavimentos, tendo6 quartos,. duas salas, quarto paro. cria-¦Ios, _ban.iciro com aquecedor c todas as
-—rmaçoM

«-_•___,.~ " ,«••" o proprietário a rua Coronel Fimiei.ra mais informações w _ (R MS) N
--., - ... smwu ___ wiutuic terreno icno cer- i -»__  _*_ _. __. _  '_T\-r_- _ .. ~~•***d.- o plantado, tendo mais cinco ga:ii- C0H1 VOrrG_j __!»,_ _ I V'" _E"SE "raa casinha com 2 quartos,nheiros, cinco lagos para aves aquáticas ' ___7'_. , 

*-»*¦*») ¦*!.., 2 «'as, cozinha e bo mlerreno. Na ruabarracões para empregados. %' esplendida SUa Sete de Setfini- ! »«_?_! _' l265' '**11«""-»-o. As (chavosresidência de verão ou para quem qtiizer _" "*. •?*_ _5*l*- ««.o na mesma raa ín, onde sc informa.(ío_l_____ bron.29, sobrado, dasexplora: avicultura.

ALUGA-SE a casa n. 91 ila rua-í^VSouzii BaiTOs; as chaves o«ni osr. Laranjeiras; trata-so á rim do
Bospicio 01, sob. CR _1_0) ii

ASiêfif-Bffif _âo°,|Sfâ, t.,__,,2 ás 5 da ta».de. S 855
"o ;i. 156. c Irata-se na Companhia dc Ad- nunistração Garantida, i rua da Quitanda 68. i A. Iv.\'l>E-SK

(31S0 M) .1
S I.LGA-SE, por ;CJ, o predio á rua Te--i-iiente Co«la u. 16;: chaves 110 n. ioo;trata-se na Companhia dc Admini .ração Cm-rauiiJa, a rua da Quitanda 6S, (3184M1J

,. ,.— Estação de Ramos um
?.CeL'!.__ *-•_.*¦ ,Por S^00*- -5«i novo.
;}„„,!,aTdes dobr*. a-5-, Bella" .achada a ¦..mente branco c situada cm centro (le t"
__° «rm. 3 ql'?r,°5' 2. *",lls' cosinha, tan-
7? ' . C" exb0!" l*1****01* A'fandeg_ 130,l* _ni._r .<_•- _._ _P** . **J__andar, a lt

(R 4593) N
T^ENDE-SE um bom terreno a presta-

_iÇü" -Pron,P*o a receber edificação,mede iiXm, na rua Padre I^pa, juntoao predio 75; trata-se na rua Dr. Padi-'"** 
__• (R 4603) _

yÊNDEM.SB_bons lotes de" ter-Trenós de 12X50, locar alto o
r___1, _l,100S' «n> Pvestac_e_
_fi. . é "°P empresto de capi-tal. o Iojrar é de crande futuro,passncem do ida e volta, Ia, 500i*o.s* Linha Auxiliar, estação do». AlaUjeus, escriptorio em frento» estação. (R 9028) _"
T^EiNDEM-SE tres casas novas, constru-» cçao de pedra e cal e telhas, 1:500$,2:500$ e .:Coo$; rua D. Clara 11. 7, tata-tão de lerra Xova, (J 4;42) .*.

VI.XDE-SE, 
com urgência, por motivode retirada, um mairnifico predio poracabar; trata-se á ru; José Bonifácio 11. 45,Nictheroy. (R 4ÍÜ7) T_

IJ..hri:a d»itn, por 9:000$, ás 2, com dois nuar-
tos e 2 salas; trala-se na rua do Ouvi-
dor 108, sala 3. (J 4728) _

VEXDE-SE 
dois pre-irós na

Chita, por 9:000$, ás 2, com dois quar-

XpENDE-SE um terreno no Boulevard1 28 de Setembro, esquina dc Duque deUxias, 7X23. Preço, 12:000$. Trata-sc na
UI 4Í39)""_ d|0 

°'"uaot 'o». «Ia 3, com o sr. Can-

VÍ.N*DE-SiE 
bom predio, eni centro d«

grande terreno em Níctberoyj infor-
ma-ae na rua do Ouvidor 50, «obrado.

(J 3689) M_

VENDBM-SE 
cabras e cabritos, em nu*

moro de 107. na Fazenda Boa Espera».
ça. estação de Iíonorio Gurgel, Unha Ali-
J-iHar; trata-se com o »r. Etuchio I.ope...

(5933 N) r

¦mâ ilegível
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installada caprichosamente no esplendido predio novo, com

todo conforto. Mobiliário complelamente novo de

moderno estylo. Cosinlia -e primeira ordem.
Preços módicos. Bondes a-porta.

Miguel H. Sixel & lrmao
Praia de Botafogo, 384

Telephone 931
Sul

^A^&
^^rf^\mj^^ SUCCURSAL

Rua das Laranjeiras, 318
Teleph an a 5438 - Centrei

.-.TENDE-SE o terreno com 22
l V metros üo frento & rua Pnim

Pamplona, pegado «o predio 49;

fica om esquina do outra run; i»a>
ra tratar ú rua do Ouvidor 94.

(J 4509) 
"¦

TTiENBEjSE um predio novo, na B. do
IV Bocha, com boas accomnitido.ões; infor-
nm-se c tr_ta.se á rua S. Janii.rjo, ***.

OS ÚLTIMOS 3 MEZES

A pro vfll.ein...! Aproveiteni...
A mcllior das oceasiões para Ijoiis
compras com grandes economias

de roupas feitas « sob medida.
Itoupas brancas, cliapéos c outros

artigos para homens c meninos
A ultima liquidação da OASA KIO

TnnJMPHAIi — Ouvidor 56

ViBNDlSMdSE 
-dois predios que Tendem

•>So$ c divididos era commodos, cm

«raiidc terreno, Ur. niialiiucr negocio; com
o ir. Afíonso, Carmo, 66, sala 4
horas. ÍSSií M)

rua
_'ntíia,'uiii predio asso-

brailàdoTcoin" 4 quarlos, ..salas c '"ais de.
tendências; ruu «üo Kosario,

?'B.NI)lC-SE 
l>or 17:000$ próximo

Voluntários da l'ntrí

Cartório,
com Carvalho. (5959 N) J

ATiENDiE-.E 
a casa da rua D. T.iiisa nu

iiic-ro 67, -loria. o terreno tem * "
-*is chaves estão no arcuazem

rua llento I,isliOa n. 134.

9X531
2 ; trata-se

(59S3 S) J

•.^ENDEM-SE na "ViUa Paviina"
V lexcoUentes lotes de terrenos

em pequenas prestações de 5$
em deante. Os srs. pretendentes
poderão tomar os treus da lilnba
Auxiliar do "Rio <l*Onr©" e pro-
curar em fronte m Estação da
Pavuna o escriptorio da Comp».
nhia Predial. Prospectos e plan-
tas suo distribuídos na rna aa
Alfandeca n. 28. (NI

ViB.VDE-SE, 
com urgência c. por preço

módico e razoável, para família dç tra-
lamento, o confortável c solido predio da
rua do Mattoso 11. -971 «para ver c tratar
ud mesmo, com o proprietário, todos os
dias, das oi|* á 1 ij*. (J 3840) «

\7IE5ND.E-'SE -um Ipredio de contrucçiio
V moderna á nia iD. Anna Nery, com

dnias salas, quatro quartos, cosinlia, ba-
nlieiro com pertences etc, no centr,-) -dt
terreno de 10X37, P°dc ser visto das 4
Iioras em diante. Rondes á porta, de Jo-
clcey Club e Cascadura. (J 4°77) *

FEXDili-SIC 
o confortável predio da rua

Visconde de Tocantins ti. 34, cstoçSo
de Todos os Santos: trata-se no mesmo.

ON 4.Boi) R

\r:BNDE-SE, 
á rua Dr. Piragibe, morro

do Pinto, nm terreno de 6 -por 17; *"{;

ta-se á rua Buenos Aires, 198. ('S -747)"

VBNBE-SE, 
á rua Francisco Muratori,

um terreno <le o por 18; trata-se _ nia
Buenos Aires, 198, daa ia is 18. (S*747)N

BOBRET-TIOS, Oapas, Capotes,
Oavours.PcleWnes o Mack-forlunds

a 20$, 25$, SOI?, 40$ c 50$000
Muitas outras ro*_pas feitas „c

mais artigos pura homens, rapa-
zes o meninos, llquidam-so com
30, 40 o ato 50 o|o menos do seu

justo valor. Na grande liquidação
final da CASA RIO TR-tlMPHAL
— 56, Rua do Ouvidor, 56.

XTENDEM-SE, á rua Had-k-fc Lobo, 417,
V lindos canários de raças francer» e -eu

ga, capões nanicos criadores 3e -pintoi e
oíes -.x-Terrier, puro «angue. (KÍ15) O

VENiiEM-SE 
plantas de todas ai quali-

dades, para pomares e jardins, «o <•¦
taMícimento d« horticultura de A. A. Pe-
reira da Fonseca; na rua Torres Homem
n. 174, Villa Issbel. (O778') R

VENDE-'-- 
de tudo que tiver serventia,

quer commercial ou partioular: lindas
«rmações para botequins e barbeiros, ho-
teis, «pliannacias. armazéns, etc, espelhos,
de todos os tamanhos, machinas de cos-
tura, ale escrever, registradoras * para car-
pinteiros, transmissões, cofres de ferro, toi-
dos, divisões com -vidros e sem elles, pren-
sas de copiar, »ecret-riaB, copas dc. mar-
more, balcões, mesas pé de tronco, hicycle-
tas, louças .novas e usadas; rua 1-rei Ca-
neCA ns. 7, 9 e 11, Casa tEncycJopedua
Telephone n. 5.002. O

ÜT-ENliEM-SE, nos «rondes demolições _as
V Obras do Porto. íi rua do Senado ns, 235

e 217 e rua Haddock Lobo 11. !«, vi_a-
mento de .pinho <lc lei, caibros, -ripas, as-
soallio, forro, caixas d'-gua, zinco, trilhos,
telhas, calha -e conduetor, e outros vários
niatcriaes. ÍJ S543) O

VENDE-SE 
um exccll-ite piano _ Pleyel,

moderno, cordas cruzadas * esta -ovo,
por preço módico; irai dito C. Beclistein,
perfeito; troca-se, corapra-se, concerta-se »
afina-se; Ao -Piano de Ouro, lia 40 annos,
do Cuimar.es, r. do Riachuelo «a. 4*3, sob.

(M 3336) O

VlENDEM-SK 
lindos canários de cores

forles e «nestiços cantadores, na Tua de
Santo Amaro n. 13a (Cattete). O62S O) K

XAROPE DE S. BRAZ
t-ura tosses, br onchite, coqueluche, tu-

-lerculose e asthma. Tomai-o é ter corte-
ka de estar curado. RECUSE 03 OUTROS
BONS XAROPBSinevoi
-f. _jf-6I*-6 C 6TTl •

— PREÇO DO VIDRO 2$500 —
Exija O 08 «• BRAZ

Drogaria Barcellos — Nictheroy
Depósitos: Uruguayana, 91.1 -_-rr\

MareohaL Floriano, 55. j- t\L\J
Assemliléa 31. I

APARTAMENTO, 
nluga-fe çom janella»

entrada independente, mobilado ou não,
com ou sem pensão; rua Taylor n. 47.

(47SO S) J

ANELIO LATINI -
dor — Friburgo.

Pintor e decora-
(6057 S) S

A 
FIXADOR de piano —Harmonis. bem

o piano e miU c* bichos ae tiver;
com direito a pequeno, reparo*, tudo 10$.
Concertos ceraes baratiss-nos; praça Ti-
radentes «7. Tel. 419', Cent. (016 S) J

BANHEIRA 
esmaltada, compra-se cm con-

dições; Haddock Lobo 'n. 197. arma-
zem. (4683 S) J

CARAMANCHAO, 
adanUrndo-sc a -viveiro,

para pássaros; vende-se na rua Had-
dock Lobo 197, armazém, (4683 S) J

\r-j-Nr)F.-5H 
por 4:;oo$ooo um -.oni, ter-

r''„ü na rua Ba-io de Cotegipe, -junto

„0 61.1, Villa Isabel. 8,80X55.; -trata-se •'-

rüa.,-10' de Março
jamin.

114, sobrado, com 
'Ben-

mea e 'tratos a

prédios á
 .... .. _ _o. Infor-

rua Uucuos Ayres 198.

¦\r;l*JN-DlvM-SlH 
por 18 contos

\ travessa Oliveira, cm «líotafogo,

VENDK-Slv 
por 1* contos o predio da

rua 'Visconde <!e Santa Isalicl 63. Ver
e tratar á rua Ilucnos Ayres 198.

fTENDEEffi-SE lotes
V de terrenos del2 M 50
por 25$000 cada lote,
a prestações de 21500
mensaes. Os terrenos
sâo altos e enxutos,
próprios para sitios,
chácaras, hortas, po-
mares e floricultura;
brevemente terâ água
encanada. Os compra-
dores ds 50 lotes para
cima pagarão a pres-
tação de 11250 por ca-
da lote. O comprador |
toma posse na pri-
meira prestação, tem
o trem de operários,
passagem de ida e vol-
ta de 500 réis. Para
tratar com Querino,
rua da Prainha 7, te-
lephone 4088, Norte.

A -4913

ViENDE-SE 
por 7 contos o predio da

rua Major Fonseca .6 perto de ;S. Ja-
Huario -rende niÇooo. Trata-se aia ¦•¦ia
do Hospicio 198. (SI 47S3) «
"¦-TDXDEM-SE 

,"'s *'Ha8 JawUm
V Botânico, Oitis, Mngnolias,

Accucins e outras, em prestações
mensaes de 70Ç000 em deante,
magníficos lotes de terrenos em
ruas recentemente abertas e ondo

,jf. existem ninguificos piilucetes.
Os preços varimn desdo 2:500$
o lote do 10 metros do frente. Tn-
formações na Oompanliin Predial
na run da Alfândega n. 28 N
atfilSNDTE-S-B, eni líotafogo, nm terreno de

13 por 44; trata-se á rua Huenos Aires
0. 198, «laa 12 ás 18. OS 2747) N

-ÉTRXnA, compra e hypotlieca de prédios
e terrenos liem localizados, paru todos;

só negócios, sérios, á rua Huenos Aires
«1. 198, antiga r, do Hospício, (J -3) «

VENDEM-SE 
machinas automáticas de-ni-

ckcis, completamente novas; rua da AU
fandega -n. 137, 1" andar. (R41CC) O

VENDE-SK 
por preço ljaratissimo, meia

moliilia para sal* de visitas; -travessa
Carvalho Alvim n, 31, Tlua Uruguay.

(4353 O) J

CARTOMANTE 
d. Maria Emilia, a ce-

lebre c 1* do Brasil e Portugal, con-
sagrada pelo clero, nobreza e «povo. como
a mais perita nas -suas prediçúcs, com mi-
lhares tle curas scicutüica., intimas e com-
mereiaea; ás exmas, íamilias do interior e
fora da cidade, consulta por carta fiem a
nresença das pessoas, unica neste gcucro;
á rua de Santa Luzia 348, eobrado, junto
á avenida Kio Branco, casa de familia de
toda. a seriedade. Nota — D. Mar» F.mi-
lia c a cartomante mais popular em todo o
Brasil. (4840 S) J

ELECTRICISTA 
— Oiierece-se traba-

lliamlo 4 horas de noite, cm reparti-
ção publica, como biscateiro. durante o
dia, nâo faz questio de grande ordenado.
Recado, i rua Chile tt, 19, ou Itapiru
n. 100. (-19'2 S) A

I?»ORN'ECE-SE 
pensão a domicilio, farta,

variada' e com asseio; rua Silveira
Martins 56, 6obrado—Cattete. (4°*7 S) M

171ORNECE-SE 
comida por preço módico.

. Travessa Ayres Pinto — S. ChristD-
v5o. (4G04 S) R

HYPOTHECAS 
— Qualquer quantia;

rua Uruguayana n. 8. Teleph. 5336.
Cent, com Pellegrino, (2330 S) J

ÍTYPOTHECAS 
na cidade e subúrbios,

X grandes ou pequenas quantias; rapi-
•dez e juro módico, Iiiiorma o sr. Pimen-
ta, tiu do Rosário n, 147, «obrado, íun-
dós. (4903 S) R

riJAMiS
do lindos zepblres o moussollue,
b6,je on branca, a 7í?500, S$500
e 99500. Todas as outras merca-
doria- são vendidas com grandes
abatimentos nos seus respectivos

preços — Para liquidar e «cubar
a OASA RIO -..lUMPHAI-

56 — Rua do Ouvidor — 56

QEXHOR Josc Fidelis I.ucas,
ij 110. 

"-.......... ....... , - Caeta-
jio. fiEio dc Fidelis Lucas, a mãe dc

Esteplitinia da ConceiçSo, procura saber
noticias de sua lilho .Estcpliania, que çs-
tá empregada na casa do sr. José 1-idc-
lis Lucas, ha 3 nieze.; quem aL>ubcr no-
ticins da menor ou da família, queira, por
iavor escrever a Cecília Maria da Con-
ctígâo, mãe da menina, para esta reda-
cção. (480-- S) A

SEXHORITA 
de posição, tendo sua ía-

milia ido para fora, deseja fazer com-
panhia a 6cnliora distineta, prefere-se so;
cose bem e quer bora trato. Cartas nes-
te jornal, a Déa. (4974 S) .1

SAIEIRA 
— Precisa-se i rua do Ou-

vidor n. 148, Casa Carmo. (5791 S) J

SENHORA 
— Aluea tuna sala de fren-

te, muito indeiiendcntc, a casal de
trato, para descansar ntirumas horas por
dia. Cartas neste jornal, a II. (6o;e-S) S

SALA 
de -frente, aluga-se com pensão,

a dois ou tres rapazes sérios; rua do
Riaohuelo n. eis. 1° (C075 S)

s-ABOEIRO Iwbilitado, offerece-se—Ac-

informar.
Franco n

com
107-

Krnesto.
Isabel.

rua Souza
(1806 S)

HYPOTHECAS 
— Fazem-se dc predios

na cidade e subtirbios, cm 5 dias.
M. Vieira, rua da Quitanda n. 50, iw an-
dar. (4341 S) J

IJYPOTHECASí los"""
desde 8 "|", coníormc

localidaoTe e garantia; J. G. Dart,
rira dá Quitanda 03, leitcria. (3993 S) J

CHAPÉOS 
para senhoras e creanças —

J. F. Madeira Junior, suec-tsor de
Mme. Henriqueta a C.*- largo da Cario-
ca ti. 6, i° andar, próximo á rua de São
José. (1981 S) J

r.I.N-DEira.1* canários na rua do Cattete
(4365 O) RVENDE'n. 31.

VENDEM-SE 
lindos canários -de cores

fort-cs e mestiços cantadores, na «rna de
Santo Amaro n. 132 (Cattete). (16:8 O) R

VENDE-SE 
em magnífico piano Pleyel

eni .perfeito estailo
ga 11. abi, sobrado.

11a rua -da Alfnnde.
(5904 O) R

VENDE-SE 
tima -machina . de costura,

quasi nova, por preço módico, para tra-
tar a rua _>r. -Carmo Netto n. 277. *

(3931 O) B

VENfUE-SlC 
um eavallo de bonita estam-

pa, inteiro, IFazCnda Hoa Esperança, lio-
norio Gurgel, Linha Auxiliar; trata-se eom
o sr. Euzebio Lopes. (5934 O) R

VENDIí-SE 
uma machina dc escrever,

Olivcr; tratartcom o sr. Freitas, no Mi-
nisterio do ¦Exterior. (5778 O) J

OOliLAniNlIOS E PUNHO- DE
LTXHO

Collarinhos, ds!. 7$G00, 11$600;

punhos diversos f-eitlos, duzia 1-$
Todos os outros artigos a preços
baratissimos para liquidação final

da OASA KIO KR-ü-lIPUAIi
5G — Rua do Ouvidor — •><*

ViENDE-SE 
o predio cm centro de ter-

¦reno, com -I quartos, * salas, -despensa,
cozinha c varanda, co-.u pomar e jardim, a
rua Aler-re n. 7, Aldeia Campista.

(R 410,1) N
uni iKirracão;

(A 4.958) uN

V^KNDE.M-iSE « compram-se movei* de
V toda qualidade, armações, divisões, pren-

sas, píattos etc; j.a rua Senhor «dos «Passos
n. 18. (5135 O) S

ESTl-tWI-TD.-DE,
NEUItASXnENIAa

ESPEBMATORBHÍ_A

Cura certa, radical e rápida.
Clinica elcctro-mr-dica esnecial

DB. CAETANO «TOVINE
-as Faculdades de Mediciu- -de
Napole» - Rio de Janeiio.

Das 9 ós 11 e das 2 ás 5-

Largo da Carioca. 10. sob.

HYPOTHECAS 
de prédios e terrenos,

juros 10 e 13:0|0. Empréstimos sobre
inventários a herdeiros. Descontos de ju-
ros i dc apólices*, acções de banco,*, alu-
guei<a e cauções, mesmo de menores ou
usofruto. Tratar com o sr. Ferreira, rua
do Hospicio 23, sala C. (3854S) .1

INSPECde ut
SPECTOR de alumnos — Precisa-se,

um iríteruo. fmncci ou belga, no
Collegio Sylvio Leite; rua Mariz e Bar-
ros 11. 258. (6070 S)K

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se cora as gar-

rafas de catuálu, remédio vegetal, vm-
do do sertão do Ceará. Encontra-se ua rua

Santo Chri-sto 11. 99. (4182S) J1

SELdaOS 
novos e usados para collecçio,

compram-se e vendem-se á rua Sete
de Setembro 53 "Centro PhilátéUco".

(360 S) J

SÓCIO 
— Precisa-se para montar um

café caneca, e um varejo de fumos,
para estar á testa do mesmo; não existe
outro no logar, só serve quem tenha pra-
tk-a; quem pretender queira respondes por
este jornal, oude pódc ser jirocttrado, para
M. C. (5>54 Sl S

rru-pOGRAPIIIA, e mais barateira. Res-
X ponde-sc & cartas, p&iindo preço». At-
tende-se a chamados. Teleph. Ivorte 4261.
Casa Torres, rua Senhor dos Passos. 98,
Rio. (4283 S) J

íiV! POTE NOI A
Cura radical sem o auxilio dc remédios c em sua própria resiüpticia

Consultas, verbaes 011 por carta, das 9 da manha ás 7 da noile
DK. M. T. SANDEN

LARGO DA CARIOCA, 13-1- andar - Rio de Janeiro
S 6029

ARTEIM Mme. Maria José-
p..:i, diplomada pela
Faculdade de Medi-

cina de Ma Ji'J, trata de iodas ai doen-
ça» das (coToras e íaz apparecer o in-
commodo, %.o*i* processo ecicntiíico e sem
dòr nem o iflenor perigo para a saude; tra*
fwillios garantidas c preços ao alcance d«
todos, Avenida Gomes Freire ti. 77, Ido-
phone ii. 3.64] Central, consultas «ratis.
E-i frente ao theatro itepublica.

(S 4691) J

PARTEIRA Mme, Francisca
Heis, diplomada,
faz apparecer e*
menstruação por

,. processo scia-tl"fico e sem dor; trabaluos carantidos e pre-
ços ao a.cance de todos, ecm -o menor p;-rigo para a saude; trata de doenças do
ule.-o; rua Ceneral Câmara ri. uo. Tel.n. 3.368, Norte, pro.ihno da avenida Cen.
tal. Consultas tratis. (nS SI

Parteira Nme.Barroso
¦Com pratica da Maternidade,

das moléstias do uícro e evita
videz. Acceita parturientes
e attende a chamados á qualquer*hora
Telephone n. 45S0, Central. Rua C.c-
neral Caldwell 11. 2.3. S. 470.

trata
gra-

cm pensão

CIMAUMA — Cura resErim!os,
constipaçÕes com fe-

bre, bronchites e asthma. Preço. i?coo.
Deposito: Piiarmaeia Rodrigues, rua
Marechal Floriano 11, on. (S06- S) R.

Casamentos Rua Estado de 5i
11. .jq, soUrado, tra-

t_m-*íe, civil e religioso, iodos, os dias;
bem como, todos os negócios forenseSi
mio «se rcceliendo dinheiro ndeatita-íU.-- e
com o máximo escrupüto; Preços confor-
rce se combinar. («lír-:1 S) A

daMORPHÉA, cura garantxla
morpliéa lisa —

Gnuiiiclias -oniietites). Cura ou nu-.lho-
ru e paralyza a morphéa tulit-rosa. Pe-
caiu attestados. Trata lambem por cor-
respotulencia. Dr. Lara. rua Visconiln
dc Santa Isabel n. _, terças e i-extas.
de 1 ás 3. K. 4j,;g.

Ponto a jour,
bro n. 05, i° rindar.

dc&ílc -*oo reis, só
na riu 7 ile Setem-

(n,- S) s

PARTEIRA « A verdadeira
mine. Palmyra

— Com longa pratica, trata de moles-
tias de senhoras e suspensão, por tim
processo rápido c garantido. Acceita
parturientes cm fiua residência, á rua
Camcrino n. 105.

SENHORAS

UMA 
senhora allemií, deseja

1

collocnr-ise
como governante de casa, sabe cozi-

nhar muito bem; rua da Quitanda n. 66,
2" andar. (4894 S) R

TF IN'D A sala tnohilada com pensão, alu-
J_l ga-se a cavalheiro ou caíol distineto.
Bljreço conveniente. Travessa Manjuez de
Btiraiiá 11. 31, esquina de Marquez de
Abrantes. (4*°4 S) M

VlvXDK-SE 
uma. casa de electricidade,

«com uma boa officina com todas as icr-
ra incutas necessárias 'para os trabalhoSí -de
seu ramo, com 4 mezes -de tiao, é pelo infi-
mo preço -de r:5oo$ooo aproximadamente
que vale 4:000$, por ter que ausentar-se o
seu dono. Kua Senhor dos Passos, 94.

(5145*0)-5

T7 *•*•**_ E
V na rua do Laboratório

•M-SIÍ duas
do I,abi

;:8oo$. I*. Q. iUocayuva.

3 DENTES ARTIFICIAES
NOVO SYSTEMA

9

ESPECIALISTA
Pronuncia clara o perfeita das palavras. Mastigação egual á dos

dentes naturaes. Segurança n toda a prova.
Comrnodidade absoluta

KUA ÜO CARMO 71 - CANTO li A KUA OUVIDO!-.

_á__-_S_S3£_&S^^r''^^

•ÍT.BND-E-Sli "nia clinca
\ de mor&,da, tendo dc

VM.VDIvM-SIÍ 
estes anoveis de uma fami-

lia que se retira : nm guarda-casacas de
canella com espelho hisentite, 80$; tim gue-
¦ridon idem, 15$; seis cadeiras com encosto
<le couro tascado, 45$; -mn porta-toalhas, 5$;
uni porla-bibelot com porta dc -espelho *
mármore escuro, 4'»$: tinas galerias de ca-
nella, a 5$; uni ctagére com espelho c mar-
more escuro-, 50$; uma cama paulista e col-
chão novo, S$; uma -mesinha 'para quarto,
5?; uma cadeira <lc canella com balanço,
1:5$; um filtro r.istcur, 20$; sci« cadeiras
nustrincas, 20$; uma mesa elástica nova
com cinco taboas, um lavatorio inglez com
pedra c espelho, -.-oÇ; á rua Chile -n. o.
1» andar. (514* O) b

CASAS 
a 100$ — Alugam-e na rna

Campos di Paz ns 126—138, .novos,
com oprimas _ccommo_acões, clcctricioaile
e quintal. Trata-se 110 Restaurar-. Paris;
TJr_"UB-"ana n. 41. (4380 .) J

/XAUTOMAIÍTE e faz qualquer traba-
«U lho liana o bem. não usar de ceramo-
nias em falar no que dosejares e trata <le
leridas chronicas outras doenças; rua
oliveira n. 38, fundos da capella do Am-
paro — Cascadura. (336o !>) J

CARTOMANTE 
Mme. NicolctU — Pre-

diz o presente e futuro cora clareza:
consuTtas todos os dias. de -1 os 6. Sá
para senhoras; Buarque de Macedo n. 51.

(3175 S) R

Gillette — Afiam-se bem.—
Duzia 1Í500; travessa S. Francisco dc

Pòula n. 2S. (27S S) R

T AMINA9

MENINA 
— Precisa-se de uma para -ser-

viços leves de um casal sem filhos;
dá-se casa, comida, roupa e io$ mcu-ies,
na rua Barão de Mesquita u. 49-1 — An-
darahy. (4614 S) B

CONSTRUCÇÕES, 
rerormas de predios,

pequenos reparos c -linturas, pa-ramen-
to em prestações; trotar com o constru-
ctor Michalski, rua Uruguaj-ana n. 8; te-
lephone 53*6, Central. (573») B

•11 lioa c,*.!ía
e de tcrr.no

130 ms„ por 140, fundos, trata-sc na mesma
íi rua dn Jockey Club u, --jj, com o-pro-
pr.etono. (59po -N) 3
.t/"BNDEM-SE im eniiuíe vendri

> nm* ora sc inicia, csiilendiilos
lotes ilu terrenos, distantes d» es-
tnefio do Ancliiet» 10 minutos,
a né, a -Ottl»!, <*m iieiiiieniis iires-
tufões aiiensncs, touiHiulo o com-
ín-ndor posse nn 1* prestação;
ti-ustrucefio ú vontade o livre do
impostos o licença. Terrenos foi'-
leis, do 1" ordem, pava chncnrns c
bellos locncs. muito saudáveis im-
i-ti 11101'tidn. l'«ssi;em de 1", $500.
Tem n.iiii encanada o luz electrica
em Aiicliieta, cm frente aos terre-
nos. Os lotes medem 12.V50. In-
formações mi 1'liariiuicin I.omario
cin licnle « estiiçüo. (J 87)Jj
¦Ç^FaXDK-SE, ei

» melhores p->"

VEIAS DIVERSAS
\7IENDE-SI

V usado e [
favor ca*n
20.

um bom piano lMeyel pc-uco
perfeito, por 750$; trata-ü; por
. sr. Silva» praça Tiradentes,

(A 4-93») O

VlvNDli-SE 
varias armações,

fres,
balcCcs, co-

estantes, varias máchihíis para mc-
leciim, vários mancaes, grande balcão com

40 gavetas, próprio para qualquer negocio,
varias moedas, portas janellas, grades dc
ferro, assim como dous terrenos no Rea-
k-ueo; ruas .Edmundo, 89 c (Icner.il Ca-
mara, 23*. (J 4.4S6) O

Triv.\*r*i;-'SE um bom piano Pleyel. que
V está bem conservado, ua praça Tíraden-

les 11. 120. (K 4.00Ú) O

V13NI)EM-SiE com crnndc abati-
v monto: Camas de canella ou pe-

rolia, para casal c para solteiro,
« 25.*5. 30S. -SS e 45$: ditas de

I arame, n 8$ o -2$; toileWRS, a
i 45$ o 50$; ditos superiores, n
i90$, 100$ e 120$: cniarda vos-
! tidos do 40$ a GOS; mesas de ca-
Ibeceirn a 20$, 25$ o 30$; coin-
: modas, a 40$ o G08: cnavda-iwa-
tas, a «0$, 35$ o 50$, cadeiras
para saiu de jantar, a 2$500,
;í$500 c 5$: mesas para quarto c
cozinha, a 6$, S$ até 20$; ditas
elásticas, do 50S000 a GOSOOO;
KUardas-coniidas, a 25$000. >lo-
bilittS pava salas do visitas, tapetes
para quartos o salas, malas para'* 
roupas, ditas para collcgio o ou-
tros árticos. Temos completo sor-
timento do colchões para casal e
para solteiro, a 3$. 4$. 5$ até
12$; nlimifadus, macias, a 1$.
18500 e 28000. Fazem-se o re-
formam-se colchões de criiin com
perfeição, na officina o deposito
"TKK-HOI" UOS BABATKIBOS", A
rua Frei Caneca 309, próximo u
rna da Catumby. (S 5153) O

ferramentas

COMER 
11EM ? só na pensão, rua Bue-

nos Aires 11. 158. loja. tratamento es-
pecial a i$*oo, por rcieicáo; assignantos
á mesa 60$, íòra 70?- «35Q S) b

Precisa-se i rua do
Casa Carmo.

(5990 S) J
CCmriNHE.RA 

-
Ouvidor 11. 148,

TERNOS »B ROUPal
do superiores casemirns inglezas,

pretas, azues e de cor, pura lã, a
80$, 35$, 40$ o 50$. Ternos de
ln-in. de linho branco, pardo o de
cor ou de superior tussor, a 18$,
20$, 22$, 24$, 26$ c 28$000.

üaTa terminar com seu negocio a
OASA KIO TRTUa._P_IA-.

56 — Rua do Ouvidor — 56

ÜMA 
moça decente e seria, oficrece-se

para caixeira de uma casa de nego-
cio, ou tomar conta de uma nula de pri*
meirís letras. Carlos «este jornal para
O. S. (59*8 S) V.

ÜM 
moço distineto, cavalheiro dç posi-

ção, e que vive dos seu» rendi mu tos,
deseja proteger uma moça de bons t cos-
.umes, sympathica c eetn compromissos,
afim de viverem mantaItuentc, ora nesta
capital, om em linda cidade do interior.
E' negocio serio e definitivo. Cartas, no
escriptorio desta redacção, pam João Ba-
ptista, (50*o S) R

V s-
T . belios ? Mande

tem difficuldadca com seus ca-
sua direcção, com in-

formações a P. B., Caixa do correio n.
1007, Kio (lc Janeiro, para conselhos gr.i-
túitüs dc um especialista norte ameri-
cano. (5061 S) J

Parto». Moléstias dis
Tratameuto das
•bartos e suas con.
lequecias, dos cor-
rimemos, das coll*
oai utero-oirarianas e das r:gras irregulares
e prolongadas. Assembléa, 54, das 13 ás 18.
Serviço do dr. Pedro Magalhães. Telep.
LM-,. Cent. (8547) R

Zombidos dos Ouvidos £ jõ
pelo Dr. Novos da Hoelia, com
exito seguro, cios zumbidos dos
ouvidos, pola massagem vibra-
toiin, pelas .oiTcnlps continuas
c pelas (torrentes de alta 1'reqtieii-
cia. Os zumbidos diminuem logo
na primeira applicação c acabam
desapparecendo completamente.
Consultas de primeira classe da
1 ás 4 horas da tarde. Consultas
do secunda classe das 10 ás 12
da manhã. — Avenida Itio
Branco 90 A 211.

CAMISAS B CRlt-OlilaAS POU-
TÜGUEZAS

S cnmisns, por 16$, 17$500 o
19$500—_ ti'iouliis,iioi- l.$500
o 16$000 — Para liquidar e acn.
bar a OASA KIO TIÍILJllMIAIj —
5G, Kua do Ouvidor, 56.

Professores e Professoras
I^RANCEZ 

— Lições tlieoricas e prati-
. eas, em casa do alumno. Informações

no consultório do cirurgião dentista Syl-
vio Travassos, á rua Chile 27, 1°, áa se-
Bundas, quarta» e sextas, das a ás 6 lis.

(136 S) S

D.Bnças Cura garantida
_e o rápida ílo

garganta ozena
nariz (fetidoz do nariz)

OUVidOS processo inlciraineiitft
boca |IOVO*
Dr, -.urico «le Lemos

professor livre dessa ospeciali-
dade na Faculdade de Medicina
do Rio do Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sobrado, das
12 ás 15 da larde. R 0005

GRAVIDEZ

MODISTA 
— Confeccionam-se vestidos

sob todos os modelos, _» r-reç.os modi
cos. Mine,
i* andar.

Quedes, rua da Carioca, 49,
(4346 S) S

MODISTA 
— Executa-se com neríeição,

vestidos, costumes sob medidas,, pe-
los ultimos figurinos, por preços módicos;
í rua D. Alice 97 — Kocha, (4G05 S; U

ÚLTIMOS AiUNCIOS
AI.UGA-SE, 

em casa dc faniilia, um liom
quarto, a rapaz do commercio, com luz,

liiupt-za e pensão, por 80$; rua da Carioca
4Q. 2a andar. (6074 1*,)

MÉDICOS

Mme. Thompson ioaJ^JoC-
oios Íntimos c particulares, de senhoras.
Rcininieravão «o fim. Máxima reserva c
seriedade; 71, rua Maurity—Mangue.

(-ISM5 SI A

11IA BRAZIL""149, EUA DA QUI-AJÍDA, 149

EíaOJOARlA BIJOTJTER-IA

-EspcolHliaa-Jc cm concertos do *X«TouwtSS«""

S_í«JSISíS^S^^
flo 5ffi000. — REüMBliM-SE ASSlG.NAH.nA_.

C0MPKASE 
qualquer quanlidade, de

jóias velhas, com ou «em pedras (le
qualquer valor e cautelas do Monte d«
Soccorro; paga-se bem; . na rua Gonçal-
ves Dias n. 37, Joallieru Valentim. Te-
telcplione 9"4. Central. (6840 S* J

M

rtOMPRAM-SE vales - Una do Bar-
Kj roso n. 38 A—Copacabana. (3*07 S) K

riART-OES DE VISITAS - Çento--.a$j
VJ Ourives 11. 60 — Tapetaria. U-i*Q*>> a

ITIiXDIv.M.Slv algumas ferramentas -para
V carpinteiro um banco rum duas prensas

e um snrircnto, ala rua 1'iulre Miguelino
11. 2.1. C.-ituiiil.y. (1Í0111 S) J
¦ÇrKNDH-S-•rriiNDH-:

V vcn.le-sc
v íilm bom piano nuasi novo,
por motivo devingem, tombem

vende uma Piaiiola, Anirelus. run liarão
Maná. 5.1, Vontn H'Arc-;a, Nictlieroy.
tju t-Tj±ijrrjm ¦*^^ifT^--'>t^i^*Ka:ta--a_«Mra-T«irT^«-i

cm S. ChristovSo, num dos
pintos cora bondes de$loo

perto, o> prédios cssobrnÜadoâ, quasi no-'vos, 
da nia lrra:icisco liufienio _s. 114 e

118; trata-Be i rua ila Quitanda, 83, sjbra-
do, das 11 is " horas da tarde, com o
tr. Roque. «(S ó49l N
¦TT-EMDE-S-IS nm magnífico predio fará

V familia de tratamento, cm terreno dc
13X265, a ao minutos do centro; tra.
l.i-se á rua ViícuiiJe Nicthcroy. 4Ü, cita-
Vio dc Mangueira. (1 -45 ") _^
"-TENDE-SE 

uniu casa nova, asso-
« bratlaila, pnrii familia ile trata-

ineiilo. poi- 18:000$; imra ver e
tratai' un m-osma, á rua S. Jau/.
«jOu/iiiíu u. -_0-l, bimtlcs á iiorta.

(-11-7) K

ifi contos, -' predios
(:15. «do .Encantado)»

novos, feitios modernos, nssobradado alto,
no entro dc terreno, jardim c i;radil «lc
íerro na frente, entrada ao lado, com "
salas, • quartos, cosinlia, dispensa, banhei-
10 Ianque ,- W. C; Irata-se com
j rua do Kosario 161, ou á rua
1'ranca 47, Villa Isabel,

-ir-KXHKM-SF, por-I á rua Tavares,

iMourão
•Souza

TfKNDIÍ-Slv um bem montado deposito dc* (pão, com forno c commodos para fa-
milia ou para alugar. Pequeno capital, liua
Leopoldina Uego, 348. iEstação dc Olaria.

(A 4.908) O

TfT.EJTDiE-SG grande quantidade de portas
V -ile almofada t dc calha, bons frisos de

pinho e canella, toboas de pinho c cancllo.
bons -portões <íe ferro, grudes e sacadas,
telhas íranccza.1. e de canal, boas escadas de
volta c direitas, grande quantidade de vi-
dros e de lenha de demolições; «na avenida
Mem de Si n. 333. coaito da rua Frei Cn-
neca. (J -080) N

TT-ENDIÍ-SR uma bem montada pharmi-
V cia em Icarahy, fazendo optimo nego-

cio. -jÃrata-se com o proprietário, á rua d.
Constituição 87. "Siclhcroy. 107830) R

Tí7*iE.\'l)!"-SE duas mncliinas dc meios ca
V binetc.5, marca Sin.çcr, novas; 3 gramo-

phones c Si chapas, -tudo baratissimo, para
«desoecupar Jogar, no armazém da rua Uu-
Una 11. 07 (O 4.930) A

TRASPASSA-SE

riOLLETES DE SENHORA SOB ME
Vj DIDA. a ¦-'$ — Mme. Mane Lemos,
colletcira diplomada pela Academia de
Paris e com casa cm Paris, montou seu
atelier â rua da Assembléa 33, i" andar.

(157 SJ b

OVEIS usados ¦— Compr.-mvse casas
mobiladas, avulsos, objectos antigos.
s de escriptorio. etc, rua do Kosa-

14506 _) J

Clinica de moléstias tias
senhoras e syphilis Te„um m-
tencourt, parteiro, cura os tumores dos
seios e do ventre, at moléstias das vias
urinarias, genilaes, as metritci, 01 çorn-
mento* uterinos c vaginae» e regulansa
a mcnslruação por processo sem Applica
o 606 e 9/4, com ou sem injecção c esta
sem dor, trata a tul!'culose e liernii
(quebradura) scra operação. Consultório
perfeitamente apparelhado; rua Rodrigo
Silvo *6, esquina da rua da Assembléa,
das 10 ás a da tarde. Telephone n. 2.511!
residência: r. Senador Jiuiebio n. S41-
Consultai grátis. ('38i S) J

INGLEZ, 
francez, «portucues, aulas e li-

ções partijcjtitarea (methodo Üerlitr) ;
preço módico; rua da Alfândega n. 199,
sobrado. (9480 S) J

INGLEZ pratico, Mr. Ta-
ter garante ensinar
em freta mezes, 10$

mensaes. Largo de S. Francisco 36 e rua
da Carioca 5:, i" andar. Vae a domicilio,
por preços módicos. (8180 S) J
"PROFESSORA 

cstrangelrn, eiisi-
•*¦ 1111 francez, ingle/. c allemfio, etn
brovo tonipo. Preços módicos; nn
run iin Ourlot-n 47, sob. (.T46SP) S

PIANO, 
violino e bandolim — Profes-

sor.t Cartas por favor nesta redacção,
para Ariou. {.10 S) R

IJROFESSORA 
ingleza le.-cioiu seu idio-

. tmat cm casa e a domicilio; rua São
José n. 18 i.° andar. (4-S S) S

INGLEZeste idi
Uma senhora ingleza ensina

dloma cm aula ou parüculanncn*
tc; rua S, Jo=6 79. -=u «ndar. (593-j S) R

O uso constante
do Hematogenol de
Alfredo dc Curva-

lho, cm um calix ás refeições, -m cuja
composição entram a quina, Icola, coca,
lacto-pliüsidiato de cal, pepsina pau-
creatiua iliastase e glyceiina e a me-
lhor .arantia á vida do feto c da mu-
lher grávida, pois o Hematogenol, além
de poderoso tônico é digestivo, vende-
se em todas as pliarmacias e drogarias
do Rio e dos Estados. Deposito: 10,
Rua Primeiro de Março.

Dr. von Dollinger da
P->-,#«-, do Hosp, da Beneficência
Ul «.iV^Ui Poriuguc-a e com eslngio
ua Real Universidade de Berlim. Do-
cucas do rim (exames com a luz,. Ci-
rurgia, cura radical das hérnias, lie-
morrho.des, estreitamentos da urcilira,
Operações sem chloroformio e rom a
ancsthcsia regional. Mem de Sá io,
sobrado, u ás 12 e ás ,1 i|*. Tele-
phone 4.810, Central.

TYRS. TEIXEIRA COIMBRA e" 
JVBEI.AUDO MARINHO—P*"*.
pliilis, vias urinarias e mols. vene-sjrpl

réàí do hoi^m e da mulher, 606 e 914
m\n. medica, mol. dc creanças; rua_ Sele
Te Setembro 209, das 4 ás 5 e 3 «> l;
Tel. 165, C. (Í34 S) J

no n. 145•

OVEIS —Vcndcm-s.
dcsoccr.plir log-.irj

baratissimos para
imobiliário^ com*

Por me
dicos

operado
 res espe

cialistas om molostias dos OLHOS
Consultas oratis

Mme. Ciei Cartomanle, diz
tudo com cia-
reza o que se
deseja saber,

naaliza 03 trabalhos por mais diíficcts
que sejam e bota o mal para cima dc
quem o íaz, rua General Câmara 248.

4973 J

Mr. Edmond
dente,

Gr.Ed-Meirelles Doenças í»-.'emas ecrt*
mifiw. Vias
¦rifi-nia..—
Apparetliot

microscópicos; elcclricos, dc illutiiiiiaçio
para exames e tratamento das doenças; ure*
thra, bexiga, rins. recto, Intestinos, esto-
niaRo, etc. — Trat. rápido i/ii gouorrhia,
syphilis, liydrocele. Appl. 606 c 914-
Sele de Setembro 06, dns .1 ás l—
I.obo "3. Tel. 1--04- Villa.

-R.
-llad.

— Cartomante, gran-
de "médium" clariví*

distinguido pelas imprensas brasilci-
estrangeira pulo acerto das suas pre-

diçõc?, continua a dar consultas para des-
cobertas -de qualquer espécie; na rua Cie-
neral Câmara $27, sobrado. Mr. Edmond
tem sido freqüentado e admirado por nu-
mero-soa clientes da mais alta categoria, a
quem predisse o roubo do "Sluseu ,\a_Ío-
nal", a morte da sua irmã a celebre "Ma-
dame Ziziua" e outros acontecimentos no-

(6oao S) Itavcis.

S»1 - avulsok para rala de jantar c OUVIDOS. OAIlfi-.!*iTA 6 NABIZ, A,. . .
dormitórios e «da dc .visitas dc estylo j enfermidades das sonhorap, pelle, i-ieciricisia
moderno, bom piano iranecz, esplendido ãyòliiHs, voneroas, blenorrhagias o
íu"ão a gaz, colchões, camas de madeira .* *- . ' •. -. ... ..- -~
c íerro c muitas miudezas, a rua t,cncriil
Cornara n. lyo. ^?W|i b^ J

MATSON NATHAN
ia U:
Tailleur

das vias gonitnes e urinarias do ho-
mem e da mulher. Todos os dias
das 3as G horas da tarde, l.un no-
drigo Silva n. 26,1* andar (entro As-- * ¦'¦--' tionsitlto

, Attende a qualmie
o.inmado. Economia e

„arantia. II. Teixeira. Teleph., Central
5535; rua Pedro Américo n- üo
tete". (47'

Cal
S) S

CECI-LE _..__ .._ 
ira Uruguayana. =*. Telephone 315,1 sembléa e 7 de Setembro!

Cent. Tailleur oontimcr, costuu.ei tiuitóir; 
fl perfeitamente opparelhadü com

Eobcs, M«n.tc-_», sob '""''^i^.AA: ! todo o material prflcisò para os exa*

Cachorrínhos,

dárthros, crapigens,
cezemas, frieiras.
¦sarnas, brotoejas(
etc, desapiurccem

fácil e completamente com o DEUMI-
CURA. (Não c pomada). Vende-se cm
todas as drogarias do Rio e Nictheroy.
Deposito neral: Pharmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel. Norte '-6s. Pre'*o.$ono.

Moléstias dos olhos, nariz e m
vidas - O DB. NEVES DA RQOBA-
membro da Academia tle
Medicina do Rio de Jam
neiro, medico de diver-
sos hospitaes desta cl-

C10M1'KA-SE 
ouro e paga-se bem; na

; ioalheria (Casa de Confiança); a rua
Gonçalves Dias 11, 39. 1'el. 41-7, Oeiit.

rnilASPASSA-SI. unia
X centro, coai inuilo:
gocio urgente, Im.orma-sc
mavei

boa < pensão
pensionistas;

ru:i d.i Alfândega 156,
Café

(4861

CIHUMIIO 
— Compra-se -juaUiuer nuan-

J tidado a $500 o kilo-, rua 7 de Sc-
lembro 11. 109, eum Guines Junior.

(4740 S) A

JnURSÕ" FiTorÍÕÊÜTICO — Ensino se-
\J eundaiio para preparatórios no Pedro
11 exames vestibulares c concursos. Ara-
bos os sexos. Taxa fixa 30$; rua da Ca-
rioca n 77. Telcplione!: official e 853,
Central.' Ha aulas particulares. t5"iSS* J

') 1!

rnRASPASSA SE «ma caía ile moveis e
X mais artigos, ou se ndmitte um sócio
para estar á testn; o motivo se dirá, as-
sim como se vendem dois terrenos no Rea-
lentro na estação, Itiforma-se. (1. Cama-
ra n. 232. (4486 S) J

¦*1AÍXAS dc papelão — Fazem-se para
\J pharmacia, perfumarias, ampola."
dros, redondas c outras;
Netto 11, *.|", próximo
de Sá.

run Dr. Carmo
avenida Salvador

(4193 S) J

TRASPASSA-SIbom vareja

ONCUItSOS para o Correio -c Estrada

"^TBXÜBM-SH cncliorrlnhos I-ulu'
V Poincritnlti legítimos; nta An-

ili-udc l-i-i-teiu-o 3*í. (K -1«16)0

¦' um botcíinim com um
de ci-carroâ, junto á esta-

cão dc Cordovíl, E. i*. Leopoldina.
(456* P) J ^

rpRASPASSA-SE — Alti_a-sc a loja da |
Ã tua Dr. Tcixenra de _\íello n. 48,
ponto dos bondes do tpaiu-ma-, trata-se na
rua do Rosário n. S--, loja, até is 3 c i
das 3 ás '. 110 largo dc S. 1'ranciSCO de |

o
cndldatoã,
.1. s. c
íaiataria.

Callista
H<_uel -.n-o especialista em extracção de

callos e unhas encravadas, sem dor. etc., r.

Ouvidor 105, sob. T_*..iSo5- Aos doiiungo»
n.la..'ej^nia*0sád0llli-ll0. Tel. g°_t*4_5_
-ilTME HOS — Vestidos e costumes pc-
M' los ultimos .figurinos, a *o$, *;* c

30?; á rua da Carioca 11. io- O59b-' *'1

I mos e os tratamentos constantes dos
< sas ostiecialidade3 J 3802

MOVErS 
usados — Compram-se mobi-

liariofl completo,, a-vulsos, objectos
de orle, antigüidade,, ornamentações, pia-" 

de bons nutore», «c.; na rua Sena-
terreo, eom E. Kl*

(91*4 S) s

OVEIS — Comprain-«e mobiliís, pia-
nos, quadros, tapetes, trens de con-
roupas de cama, etc, ru. S. Luh Gom

zaga n. 20, yo.jy •-¦/ 
_

nos
dor Duntas
beiro.

tÚYd, 10

— Sabonete !

medicinal Dick. |
para lavar cr.es de luxo. l**fficaz na | (
sarna. Destruidor dos carrapatos e |« .
pulgas. Vende-se á rua do llospicio tlade, DOItí SOnga [li^aSSCa
n 114, Ouvidor 6-, Gonçalves D|as, 

no na§x e nos hospitaes

de Berlim, Visnsta, Paris

DR, ALVINO A6ÜIÜR
MOT.ES'1'IAS INTERNAS

! 

ESTÔMAGO — FIGADI* — IN-
TEST1N0S — RINS — *"-LM_ES,
etc. Coti-ultorio: rua Rodrigo Silvai
n. s. Tclcpli. 2.371, C. Das 2 á, 4
hora,. Residência: travessa Torre, u.
17, Teleph. 4.a6s, Cent.

m%Vm

jCOLORINA,
Tintura ideal
rantida, para res

tituir ao cabello a sita côr original pre-
ta ou castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais z".úoo. Deposito geral, rua
7 de Setembro 11. 12;. — IX. KAN11Z.

BAIOS I
i_____g__J-9-

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio de Andrade, com pratica dos
bospitaos da Europa, evita a gravidet por
indicação scientifica, sem prejudicar o or-
ganismo. llcmorrbagias, suspensão, etc.

1 Kesidencia e cons.: rua Sete de Setem-
oara o diaunostico e bro n. 1S6, sobrado, das 9 »»."_" ic, '
para o oia.no-.ucoc, Tcleohono 1-01, Centra. Consulta,
tratamento das doenças | «^«^ iciepnona 1.59., . 

^^ g)J

Ba' | e Londres, dá consultas
diariamentedss 12 ás 4
da tarde, em sua clinica
àA VEtllUA RIO BRAMBO
90. Residência Barão
de Icarahy 17-Flamengo*

i 
¦*,.i)

Veterinário

•V^SaaV 
n-Tol\m^toZ 2VS&mttte

(5794 Sl J i Cattete "9, teleph. S-.7.

do estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

 ção, rins, ossos, etc.
pelo DR. RENATO DE SOUZA LO-1 [ae ,
PES. Preços módicos. Rua S. José, ; fazer

— Ped.-.e exmas, se-
V/Í.DG110S nlioras e senlioritas. jun-

vossos cabellos caidos c inandae |
qualquer trabalho na officina p:

— E. Cardoso
.lunior, do Insti-

tuto Pastcur, Especialista em moléstias
dos cães. Cons, e cliamados, Pharma-
cia Ferreira; Hospicio 114. Telcplione
195S, N'orte. (7S9 S).

CARTÕES 
de .isita d«-lc 2$ o cento;

trabalhos Ij-pogranliicos por preços ba-
iati«,simos; Tyj-osrapnia llildebrandt l-i-
lho; Uosario 153. (-."lS s> J

Paula
Teleph.

3', brado,
Norte.

com Bernardino. i
(5917 P) J |

Curso especial de línguas

Central. (349 S) J

usados
-se 'mu

nlior dos Passos uj
MOVEISvendem-se -muito cm conta

14—16

perieito catado.¦ .; rua Se-
(430 S) S

o
trivac por ura
VlVdS, ,,„„) f

lENUE-SE por 27 contos, um prcd-.o
novo, feitio moderno, á travessa Uct-

Jiy Club. rn;i esta transversal á rua s.
1'rancisco Xavier, próximo ao Collegio Mt-
iilar, assobradado alto, 110 centro de u-r-
reno, de 12X45, com 2 janelas cie frente,
entrada co lado, com varanda, 3 filas, 5
quartos dispensa, cozinlia, quarto com ba.
siiieiro c bom quintal; trata-se_com Mourao
ii rua do Kosario uu. ou á rua aouza
Franco 47, Villa Isabel.

TTü-lNDEM-SK
V dc uma urande avenida,

16 prediog em formato
rua Tor-

1 3 Homem, rua este paralclla ao Boule-
vard aS dè Setembro 1 Villa Isabel', cn-
trada tuna portngarda com grande portão
di' íerro, w.n corredor todo cimentado,
com 4 predios na írente, de porta e jane -
Ia, ckii 2 sal.-.s, e 1 quarto, 12 predios
dos lados, com porta e janella. com 2
silas, cosinlia e >>. C, rendendo S:8oo$ooo
por anuo; trata-íe com Mourão á r-.-.a do
Kosario idi, ou á rua Souza Franco 47.
Villa Isabel.

\"*-E*fDiEM->Sl*
V dos, mobílias

paga-se bem; n;
n. 4, loja.

c compram-sc moveis usa*
completas dc quarto, etc.,

rua Senhor dos Passos
(J 2982) o

LfIvNlíK-SI; uma machina Singer cm
V bom eslado, na rua dos Inválidos 35-

(.1 47'í.l ü
A7'.1-:.N1»K-SI-: varias portas, janellas, vc-

> •nc_'au;i5. grades, colunas e mais arti-
pos á rua lídnnmdo ÍÍ9, Terra Xova, bon-
de dc Inhaúma. (.1 -US?) O
¦t7iENDE.SE mu bom piano, do fabricante

t 11, Schaiidetnson, com -\í e muito boas
vozes; na rua do Rocha 11. l>i, por 370*000.

(J 1070) O

"TTRASPASSA-SE uma casa de seccos c
X mo-iadoí, em bom ponto. Informa-

na easa Fernandes .Moreira, com o
Fonseca, á rua do Mercado n. 34-

(51.10 P) S
ço

rIIASPASSA-.SE uma ca«a de r-eccos e
molhado!, fazendo bom nesocio a di-

nheiro, nos subúrbios^ inforaia-se das 2
°« -> na rua do Hospicio n. -4, com o sr.

(-1044 V) s

methodo especial, pelo
ranle-se ensinar a fa-

escrever correctamonte om 1 me-
17o. certo? o francez c o inglez. Tambem
! dá-se lições dc hj-pno-m-gnetismo, fican-
i do o nlumno npto a mognetizar, cm 2 mc-
i y.cs certos. Preço commodo. Aluas das 2

lis C da larde; rua Alegre 45, Aldeia Cam-
iirsta. Vae a domicilio. (nS.-Sll

UV e OROBO' frescos, Peniba
menta da costa, vende-se a
Euzebio n. 210.

e ,pi-

39, das * ás 4 (menos ás quarta-feiras) çular, 
a^qtial **»A*™ áoR^e

A 39°

DR. EDUARDO DE MAGALHÃES,
I PUPAK, cabelleireiro.

U dá consultas e appUca 0á "RaiUum"! 
j DinheÍTO

O FFEREC1E-SH culior phannacç
pira empregar-se em piiarmaeia

..„ commercio; quem pretender deixe
ti neste escriptorio, a iniciaes. n. 4

das 10 ás n e das 14 ás 17 horas, á rua 1
7 de Setembro n. 3<i. Doenças da pelle, I
do estômago, pulmão e nervosas. _ Traia- .

da fiyphilis, arthritismo e ,
dá cônsul- I

applica o "Radíttm" a preço.*, redu-¦J"*-; 
| ziilos. das io ás 11 horas. Cura com o

melhor exito as ulceras cancerosas ,e do-
tticas rebeldes da pelle. (Sn S) S

e,.', | mento efficai da syphilis, ,
» ? e\ T morphéa. A's 4'.s e sabbadoi
14,05 -I - | u-, c applica o "Radiiun" a

 Emprcsta-se sob bypo-
lliecas de prédios, qualquer

quantia, a juros e condições que se tra-
tarem: rua Tlieophilo Ottoni n, 63, i" an-
dar, fundos. í»C2S)S

_-xa-.aR-_i

(4S32 S) M

»RECt_A-SE de um -sócio para um ne.
eocio já montado t-u vemle-ác; c nego-

Benjamin,

ni dois
jardim,^7"K^';>!¦-S1•: 

qoatro casas,, tres
ijuartos, tVjas silas, quintal (

uma tem cinco quartos, «duas saía.-; e ter-
reno eom 2çi metros de frente. Kua Bar-
cellos ns. 4S a ?i. a^. Christovão. Trata-
v ua rua Uruguayana 11 • •!-. ca_a dc
louca. (R 4.7'Sl $
¦t7*lEXDlE-'SE 

uma cas,
> quartos, duas salas.

nova, com dois
Oa-iu.t.i, despensa.

Qgua encanada, etc., terreno cercado, por
4:5011$ á rua Francisca Meyer n. 150, J!.
dc Dentro. <.\ 4.001) N
-\7i;;n!):-;..-,!¦; 

um ter
V reza, m> melhor

erreno eu; .pania The-.
ponto, servido por•duas 1.nhas da bondes. Trata-?, na rua

do Costa n. 8o, ofíícina de carpinteiro, com
o Costa. (A 4.9.3: >;

»oi!L'Gfi,|rei]i
Stb^OR lUZEg

Moveis ü-h^.*, ¦a^Tia rales!
;__ u dinliciiy-**tí¥wcs'.açccs |g

^.'f SKMADCf} r:U_.:!!!C,"X

rpRASPASSA-SE com contrato em op.ti-
JL .nia-3 condições, uma cxccllente loja,
esquina de rua, própria para qualquer nc-
eocio; informa-se na incima, a rua di
Assembléa ll. !*. 14907 V) k

mimw E PEBDÍOOS

cto serio
prova; informa-í
loja.CHAPÉOS 1)B PALHA 1TAI.1A-

XOS — 11 üff, õff, 7$ o SljiOOO.

Chapéos 1'iinniuii o fraiicezcs, n | 
-pRECIS-A-SE

OijtSOO. CIiiiih'*i)s ile castor, feltro

de bom resultado, como
rua C. Cornara ,*3*.

(4485 S) .1

lil. 
~si 

do Kosario. Perdeu
SAMUEL HOEFMAXN"o 

1
S8.-?|, dc:-ta

pcrdiúa

13, traves-
c a cautela

(4,-55 Q) J

o li-iu-o, feitios modernos n 5$,
7,-j*, 9$ o llíjlOOO. Clitipéos pretos ]v

falar uruente. com dd.
il Isabel de Oliveira e Silva e Premi-
tilde'dc Oliveira e Silva -em. seu Inte-

Cartas para Dayse Pereira da Sil-
i Miguel Fernandes n. iS8 — En-resse.

DENTISTAS
2$ooo mensaes para obtu

Quem deesjãr ver-se livre

massagens, etc. IiRti-
tulo 1'hysiotlicrapico
do dr. Gustavo Arui-
brust. Docente da Fa-

culdade. Doenças do leslomago e intes-
tino, neurasthenia, arthritismo, obesi-
dade, du-berc, etc. De 7 ás n da ma-
nhã. Rua Senador Dantas. 48. 345 !

Creme de Amêndoas

s:uiicn;o dt pessoa d
amor e bons negocio!
conunercio. tratar

da vida, ia-
ber o l>cn-

.-tmizade, attrahir
. ter felicidade no
Iodas as doen-

ças, obter o que desejar, por mais diffi-
cil que seja, por trabalhos scicutiiicos e

f-nrantidos, dirija-se a João Pinto da
Silva, em sua propriedade, á rua do
Cupertino numero 7. estação de Quin-
''"•" Bocayuva, enviando enveloppe, sei-

.1-. ,„.„.. O legitimo está registrado sob o n. 10.011,dos atrazo, i_ 
^ impress0 Q- nomt do (ai,rica„te

fi-iuicc-es, tlc copa duvn, do novos

modelos, « 14$ o 1-!$S00; nn

CASA I"!(> TIUl.MPllAIi — Run
do Ouvidor 56.

frenlio Novo. (4630 S* R

/-*(AM PD GRANDE —
\J homens para lirar l<
informações com Mario
guer.ia S.a:ita Clara.

Prcctsa*se de 50
alia; itaga-sc bem,

Mendes — Frc-
(5t*i S) S

TlROFESSOnA — Precisa de (luarto
! mobilado com pensão em casa ue ia-

milia, etc 00$. Xão se pa.a adeantado.
L.J.,i-, mm C. I„ rui Gonçalves Dias,
io,'' 2»"andar. t-H-"* SJ '--

¦.¦«oi
l1 Sm orro n,

mica desta
-!I

cautela
;"> .-a

nta;.

cio .Monte de
súie, Caixa
(49-3 O) K

Í>EUDEU-SE 
um

Gr.indcr.-i c (
tara. Gratifica-se
mesma rua n. iSü

aur.el, entre a rua Kcal
Ministério da Agricul-

1 ítucra o entregar na
(-1*51. 0) .1

pela melhor offcrta ura ar-
pecos e molhados cm mn j Almeida,

T TENDE-SE
V marem de

dos melhores pontos da zona. Tem 7 ou-
nos dc contracto, f;.ze:idoi regular nego-
cio. Casa de esquina, rua illumsnada. Tem
commodos para familin. Tara ver c tratar

T)ERDEU-SE a apólice .eral, antiira. de
X 50,1$. emillida no anno de 1S69 c con-
vertida em ouro cm 1890, de n. 2.361-
averbada em nome de Genovev.1 Maria de

alteira, maior, brasileira.— x-io .--e \

CARTOMANTE 
scicutüica;

fandega n. us-
rua da Al-
CCjíi Sl S

(CORTINAS, 
tapetes, pinturas a oleo,

¦ movcÍ3 c dc e.icriptorio. compra c
tambem. encaixota pira mudança, J. J.
Martins; rua da Alfândega n. i-i.

(5!*o S) S

Mine. Concepciou, con**
Frei Caneca n, 196.

(003S Sl s

/CARTOMANTE
\J suita. ll
Troço _:$ijoo

Tnneiro, 27 d.
Edgard Bokel

julho de 19:6. 1*. pa. Emílio
(J 1103)

Ramos, K. de Perro da Eeopol-
(R 4640 O

¦\7-iK.VDK-SE 
per 36:000$' t -da*- I,aranje'«ra_ 11. -},-*:;

nos (H*ic t4, ig, 16. das 12 ás 15 1¦pois ''..rs isso se aclin aberto. (A 4.94.1)

do
1 r-.-.a

"Çf.KXDE-Sli 
a casa da travessa Cerqueira

t I-ima 11. :o, .v.o Riacbael-i, acabada dc
cjriSt:::ir ba -quatro mc/es, cuni -3 quurtas,
2 salas, dtspcnsa, cozinha, iusu.la.õe*- sa-
mi tar Ía 5 com b.:det, quarto para e..a ío*» c
gnwdc terreno; ver e tratar no uítfuio,
<om o proprietário. Ç.T 5-:3j) X

r.a estrada da Penha 1114, prox;nio_ a c
taç5o dc
dina.
¦.TiE-XDKM-SIí 

lindos enxertos dc Iara.:-
V jeiras a i$5oo o pé; limoeiros a i$ooo

e^ 0-iít.t_ p.mil,t_ dc «uivcràus preços, «i rua
Salvador Pires, 40, Esta-çüo de Todos ob
Santos. (J 45C9) O
*Ç,7l-Nl**-4-.l* 

.nrríiaíTAim ;V»<,nio"Í1 _ verdadeiro cavalio pequira, marclwdor,
muito manso, próprio para creança. Tra-
ia-se à rua Jockey C".u!i .-.-:. (J 4;oj) O

"T7i:SDI.-SE um esplendido
Y 11X44. ^a rua Uruguay n

¦Frcço módico; trata-se cnm o
i rua Visconde de Itauna, 31:

terreno de
-•4: c .-l.i.

P ERDEU-SE
L da casa
Sausevcnno;
x c Luiz de

camela dc 11. 100.612,
penhores de Guimarães .<¦¦¦lexandre Herculano u.

(59-9 Q)R

de .
rua Alexandre
Camões n. 1 A

na _m*v-r«rv-*n_y-=*-rg 1

n I U C D . A c
rj ! . l ií ti 11 «j

•IT.EXDEM-SE chapas dc gramophone> rua Senador Pompeu .-40, quarto n.*" andar. (B 4581)
*¦.*>:>.'Dl--¦<-.!•• nm no-,
\ .0 de sella zaínho,

â rua Maria l*'!ora B6,

6.
O

superior cava!-'..impa a;i'al-__t,
dc Dentro.

(R 4'to) O

|\r_.Kl)_!M-SE em prestnç
* «tnlflriÃ lotes do tet'i*ns

harnionim
novo. iXa

com
isreja
4640)

(ürS.;)X j 
-ÍTVKMa!--*!* um

_-_ 1 V pujeadores. Qixisi
OS ma-' Espirito Saiuo. no -Estacio. (R
uu rua I 

'•_ 
T*rv"iiV~üV

Silva Telles, em Conucalmii!.. Tra- \\A, «1™ .idé™-
ta-se á rua (Ia Altatidean -S, Com. v..r f trfl.,lr i rua A!z:ra Brandão « -¦¦¦
--llllin PrC-ial IS molelo to 6

otocycletLc Indian, com
com 4_niezes de uso;

i um r.ipa7 solteiro, alu.a-se em cas:
__. dc um viuvo só, um magniiico apo
sento, ca&a do máximo asseio c socego
r-:a General Câmara 11. 3-.-, sobrado.

('03.1 S

IXilElHOI)
especiae

nj-i

rua

otncca. emprea-
ta-se ate 30 contos. Nesocios muito

ser dc 10 °j° ;
com Maria.

(481* SI M

os juros poderão
Uosario n. 105, i°

PH2
meio

COBERTA de todos os factos de
acter mnis ou menos intimo, po-r

de pesitiuiías e investi cações. Sen*i*
co á americr-ra: rápido, perfeito e earou-
tido, por pessoa ar-ruta illustrada e dis-
creta. FiscalisaçSo secreta de casas com-
«icrctaes c demais serviços no yeucru.
Cartas a Schmidt, no "Correio da Ma-
nhã". (594SS) J

TJEXSAO KATURTSTA e vegetariana —

Xl. Acceita pensionistas e avulso?, fornece
a domicilio por módico preço, unica no pe-
ucro; tratamento especial do artintismp,
rins ficado; cura radical da despepsia
pelo Fragevorismo e vegetarianismo; tor-
nece tratamento para tra=-.ção em todo
conhecimento; rua C!:i!e n. 9 í^ondar^

DENTISTAração à _,
desde o primeiro dia. Trabalhos de cha-
pa, coroas, pivot, etc, por preços mini'
mos e trabalhos garantido-., na Auxilia-
dora Medira, na rui do» Andradas 11. 8t, ,
sobrado, esnuina da rua General Câmara I hdo e Sllbscnptado para resposta e c
teleph., Norte 3137- (3843 S) J j su]ta todos os dias, das 8 us 9 horas da

noite, no ga')i:iete -Sooo; com talisman

5?ooo; por escripto, 10S000; com lalis-
man, 15? a -5$ooo; reaüza-se o que de-

;eja
Co-

i

EXSAOpEXSAí casa
n. eS;.

_ Pornece-se bem feita, dc
fjiuüia; r.a rua do Cattete

(.'ioo S) A

R. Baldas Von Plnnckenstein
Esp. cm obturações ft ouro, plaiiiii,

esmalte e extracçSes completamentq
sem dôr; colloca dentes com ou sem T")"riheii"0
chapas, a preços reduzido». Garante ;o-
do e qualquer trabalho e acceita papn-
mentos parcellados. Das 8 da nianhS,
ás 6 da noite. Aos domingos só até ás 3
horas. Kua Marechal Floriano Peiixoto
n. 41 (soorado), pro~i.mo á rua Uru-

(-ttayana.

sejarrin, por mais difticil tp.ic
cm qualquer distancia ou Estado,
norrhéa clironica e impotente, cura ga_-
ruu i ida. fl

TJKATA, ouro, rvistoflc c mcttics
¦l finos em obra, comora-se na
Jonllierin Andorinhas, á rua Vni«
aníiyium Jt» A6-1. (733) S

mli Sí
P 

EXSAO PAULISTA — Quartos nre-
jaJos c comida e«pecial. Fornece c>

mida a domicilio. Preços módicos — Cat-
tete 94. (4103 Sl J

piAXOS 
—

i. autor ce

V CCEITA--SE roupa de homem c se-
_'_. nhora .p.ira lavar c cngammar com
lustro c perfeição; rua Silveira Marti:
11. no.

DINIIEIRO 
sob hypothecas de predios

Emprwta-se em boas condjções, qual-
ç lunar quantia de 3:000; para cima, m ci-
"'Idade ou subúrbios, com promptidão c cor.-

do cor-

C5994

íianca: rua do Rosário 17-* i«m
redor, er. Júlio. (5037 S) I

ir;N'IIF.IRO — limpresta-se a juros ra-
aveís, a -icgocíanícs do centro:
neste jornal o Maia. (6041 Si S

A Acua de JuiiqnUlio Composta
_^é o melhor preparado para . 

J)-^l^- 
U-^t.gutoJ^ 10

pelle. Vende-se 11 rua de 8. C lu-is-, JJj-j «^w Jo5 ^ssos „, l8| n„rg^

Compram*se dc qualquer
2 armário; paffam-se bem:

Alfândega n. 146, loja. (602: Si 5
¦pEXSAO a domicilio — Dá-se farta e
X" variada de casa de íamília; traves?»
da Gloria S5 — Mcycr. UorS Sj J

AMERICANO
DR. C. FIGUE1-
REDO cspc.:-.lij-'I ta cm c-tracçõei

complctn-ií-n.r
sem fi6r c outros trabalhes s^rarríldoa J
systema aperfeiçoado, preços módicos, s
em prestações, rias 7 da manhã is r> da
rcite, nta do Hospicio n. ***, canto da
avenida Passos.

Empresta-se snb bypo-
thecas de prédios, qual-

quer quantia, a juros e condições que se
tratarem; rua Theopliilo Ottoni ti. 8J, .?]
andar, fundos. (36* S) S

pharmaceutico Santof- Silva, etc.
Indispensável na toilette das damas ele-

ganter., Embellera o rosto, tlrando-lhe ai
rugas e as manenao. Pote 2$ouo, Vende-
t; no deposito. Drogaria Pacheco; á rua
dos Andradas 11. 45. (1007 §) R

PRISÃO DE VENTRE —
Doenças de figado. estômago e intestinos,
curam-se com as Pilulas de Bollo Compôs-
?a* do ph-tnuaceotico Santo. Silva. Vidra
1S500. Depoíito: Drogaria l'acheco, á rua
dos Andradas n, 4.*i- (ioo8 R)

ÃOS SeS. ELEGTBIGISffi
Vende-se, por preço dc oceasi-ãfl,

cerca de 1.000 metros <lc fio duplex,
coberto de chumbo, dc diversos nu-
meros, para insiallacõe-i
são. Pa.ra informações, escrevi: :.
M. Veiga, Caixa Postal ti, 18.17.

lt

T.

. J o o 8

Gasâmentõs 1rata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil 25$, e religioso, 20$. em 2.1 horas
na' forma da lei, inventários e justifica-
voes. ele, com Bruno Schegne, á rua Vis-
conde do Rio Uranco, 32, sobrado, lo-
dos os ciias, domingos c feriados. At-
tende-.n-se a r!»amados a qualquer hora.
Telephone n. 4.542, Central. (S A-'f

Pequena casa mobilada
A' beira-mar o-.t r.a montanha, deseai

ja-so alugar uma pequena caía mobila-
da c com quintal regular; as offertas
devem ser dirigidas, por carta, a E.
D. Rua do Cattete. 106. (6071

oS,

Perolina Esmalft

D

Unico pre-
___ parado, que

de ouro a 5$. \ a:lqui:# e conserva a belleia da pelle, ap-
vulcanite a 9$;] provado pelo I^rituto de -clieza de Pi-

Uruguarana n. 1, 1 ris, premiado n« Exposição de Mifeno.
(138.1 S) J i Préco .-Sodo. PO' DE ARROZ PERO-
I LIMA, wave e rmbeliezador. ;'rcço 45.

ENTTSTA — Aluga-se um gabinete i Kx-iam tsl- preperados, á venda cm tc-
ias ai perfumarias e r.o deposito deste e
dc outros preparados, á rua Sete de Se-

brado. (i 54O A

DENTISTA 
— Coroas

f.$ e 7%; chapas de
no laboratório da rua
sobrado.

idos os dias ou tres dias por -:ema
na, das S ás 13 horas, tem electricidade,

QUARTOS 
—

nlior, boa
Aluganvse a

Ijrande jardim, cm casa de família rejpei- j
lavei á rua Mariz e Barros n. 200. 1

(5154 S) s

c telcplione; aluga-se por tres dias jojnoo
adeantado;. Infonr.a-se por obséquio do

casal ou .se- i sr. Catão, r.a Ca-?a Cirio. (51CC SI S
bantie:ro5 i oBawar.vsaiw&z^^

PARTEiRAS
pEN ;.iO — Ilá-se á

1, entretra-ne a
; Senador Par.!: n.

\ dois scnlio-
io, casa de
9. Csüíh S) J m í**i-.c

tovão 521. Tel. Villa 1941.
(,I USO S-l

(;:.!' S) S

|T*i,\I casa de lamilia respeitável, alega-se

^ df^uTra.,.0*,.6 rVir 
"ilWo-forto; 

rua de S. Manoel^. 20 -

, cura,
QUEM 

TEM CABELLOS CRESPOS E *..
DESPENTEADOS? O Jfaciol o!;", I soes

perfuma e faz crescer. Fiodurto de erande
icceitação e sem egual. Pote :$. pelo enr-
reio 'S; M9, -'U1 -Marechal Floriano, no;

<B 34Í5) OiiRiachuelo, cem on »cm pensão. (4915 S)AI

(4.119 S) S

OURA de rasa de familia, laira-se e
engoniraa-se com períei-crio; á rua S.

Clemente u. 147, casa n. -2. (5'.'=rS'.I
Rc

e molestíes de
muiiier, o DK. R
DE. AXDRADA,

torrÍ.r..ntQs, hemorrliagias e su-Spen-
de modo nimples, evita a gra vide-

nos cafoi indicados, fazendo apparecer o
incommodo, sem provocar iicrncuThajfia,
tendo cc»mo enfermeira mm. TOSEPHI-
KA C,ALL1N'D0, parteira (b Hospital
Clinico de Barceíona; consultas dioríai
grati. boe pobres., Acceit* clientes em
penião. Conciltorio e residência: ru* do
I,»vr«.ii a. in, lobraio. . (304 J) S

temoro n. co9.

i 914. A-ísembléa n.
. raa. .Sen*ico do

iilii
ç sua_ conseqüências.
Cera radical, injeccõei
Cümnle'_n.rnte INDO-
LOKES, de sua pre-
pc ração. App. 606 t

54 dai 12 ás :8 bo-
Dr. PEDRO MAÇA-

LhTiES. Tclopiiane i.ooo. C. (8348 S)R

OOMPllA-SB DEXrAI)UJUS «
e dentes -.rtiíi.iacs velhos c I «do o appa-
rcíiio de bocea em ouro e platina: paffíi-
ne bem. Qualctucr quatitidade. Av. ll:o
Branco. 138, i0 and., com o sr. Santiago,

( 5931)

(TÍíÃXI)!'. TKIilíKXO COJl CÁ RS
DE A_-lAC.-ÇÃO

Al-.ign-se um grande terreno com cáei
de atracaçião, na praia de S.Christovão
n. 04. muito tierto do Cáes do Porto,
¦o— riais intorniaçõcs -nn rna rln Om-
vidor n. 74. com o sr. Chave* da
uma e meia hora da tarde etn deante.

J 4ó.'<*

VÊR PARA CRER?
Quereis comer bem e gozar saude?

Só no Café e Restauram Rio Uranco,
rua Marechal Floriano n. 195, aberto
dia e noite.

chronicas e
íecen te».
Querei» fi-
car radi-

calrr.:nte curado e:n poucos dias?_ Pro-
cttrae informações com o sr. Feijó, que
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo; rua

J06Q 00 BICHO

Theopliilo Ottoni 167-

Methodo pelo nual niuirti sr* no«
dera perder neste jíoko, feito sob
cálculos matlioiTintlcos; cn via-se
pelo correio mediante 2$ em
sello ou estampillias; carta» ft

R 541 Arclilmetlcs nç.ste jornal,(.71780)
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M. CORREIO DA MANHA — Terça-feira, 15 de Agosto de 1916

larope Peitoral de Desessartzv 
\ AleatrSo da Noruega

/ BOftUULA Dl BRITO
. KHroTâdo pdt lnaptotorls, dt H-»
litflt « premiado «om mtdalha 4* ouro
Br, Steoalclo Nacional dt 1908. Ette
*toravuboia peitoral can radicalmente
(Kg&chitei, «atarrhoe chronico*, coque-
feche, tsthma, tosse, tísica pulmonar,
dores da peito, pneumonia!, tosse nsr-
Teess, coniripaçSei, rouquidão, suffooa-
•80, doença» de garganta íarynge, de-
But titbmttieo, ttc. Vidro ifioo. —
Depósitos: Drogarias Pacheco, Andra-
ÜM o. 45; Carvalho, ma Frimtiro dt
Março 10; Sete de Setembro Bi e 99
• á rua da Assembléa n. 34. Fabrica:"Ponnnacia Santos Silra, rua Dr, Aris-
Udei Lobo n. »9. Telephone 1.400,
Villa.

ESTABULOS E CHÁCARAS
Alugarn-se, a cinco minutos da esta-

ç5o de Ancliieta, um bom tern-no, me-
dindo iooxiio, dando frente pnra duas
hias, boa casa para moradia, lioa agua
üe poço e aguai encanada próximo, pro-
prio pra estabulos 011 chácara; tam-
bem Se faz contraio. Tara informações
e tratar, á rua Dr. Campos da Paz 84,
Rio Comprido, 3S41 J

SATOSIN
i tim remedio unico pela nta cf.
ficacia curativa em todai as af.
fecções pulmonares;

SATOSIN j*?

cura os catárrhot K,7udo« è ehro-
nicos dos bronchios\« dos pul-
mões no: diversos períodos da
moléstia; •

SATOSIN v
no tratamento da tuberculose
comprovada icxerce nifeitos tre-
troativos sobre a infecçSo até
um limite tal que paralysa o des-
envolvimento do3 bacillos de
Koch até supprimil-os oom o em-
prego prolongado;

SATOSIN
é recommendado por "umniida-
des médicas brasileiras e tstran-
geiras.

!A' venda em todas as boas pharma-
cias c drograrias do Brasil.

CASA

ORE A DA PARA ACOMPANHAR
FÁMUiTA PARA PORTüGAIi

Precisa-se dc uma ama secca para
uma creança de tuu anno, que queira
partir pnra Portugal no dia 18 deste
mez. Ordenado c passagem. Falar na
avenida Nio llranco 11. 257, réz :1o
clião. J SJ79

' Oomprn-.sa unim, ou nliigii-se por
contrato, paru uni cusitl, ccrcnclii
do torreno c eom tortas ns cpniiiio-]
dldades liygicniciis e de conforto,
nos bairros iln Gloria, TjavaiijiMnis
e adjacências. Curtas paru oste
Jornal a 11. II. (II ífil»)

A lepra, sarria, gafeira, darthros e
Iodas as manifestações malévolas da
pelle, nos cachorros, cavall03, í;:iíos c
nas varias espécies de gado, são cura-
das com o "Sabão Dogtic". Este sa-
bâo mata os piolhos, pnlpas, liernés,
bicheiras e os carrapatos nos animaes.

Lata 2$ooo, p:|n Correio ,i$ooo. l'e-
didos a Percstrcllo & Filho, á rua Uni
guayana, 66 e Avenida Passos 106.

Em Nictheroy, drogaria Barcellos,

LARGE BLACK
Vondc-sc 11111 c:>5nl du porcos desta

raça, lendo o porco tres annos c a
porca 2(5 niczes. Esplendidos exempla-
res. Companhia dc Lactkinios Vassou-
rense, t-slação Barão de Vassouras, E.
V. C. B. J 5972

CALLOS
Assombrosa descoberta

O KALOPLASTER é um remedio novo e maravilhoso, unico que basta ap-

plicar em cima doa callos, para sio sentir mais dores; e os destróe oo mala cur-
to espaço de tempo. Sim, porque a grande vantagem de irm remédio para os cal-
los, é lazer desapparecer a dor rapidamente o destruir a raiz? o que qualquer
outro nSo íaz; por que nio passam de colodios Salicylados ou ungirentos raaso-
•09; se tem feito uso desses remédios sem resultado, experimentem o "Kaloplas-

ter" e verio a verdade 1 a super eííicacia e rapidez com que suprime a dor e
te desapparecer os callos para sempre. Tor i$soo á venda nas Pharmacias e

Drogarias. Dep.: Rua dos Ourives 88; S. Pedro Sa e Andradas -n Rio. (S 6002)

FERRO EM OBRA
Vende-se perfeito gradil com 13 me-

tros de ex'cnsão, portão largo, coin-
ninas para varanda, 4 sacadas, grades
para varanda e escada, lembrequins de
duas vistas; ver e tratar na rua Volun-
tarios da Pátria n. 132. (J 4*55

DINHEIRO SEM COMMISSÃÒ
Particular empresta directamente,

sem eommis-ião, ao juro annual de
10 o|o, qualquer quantia sob sólidas
garantias de predios bem localizados.
Com o sr. Leonardo, á rua Sete dc
Setembro n. 130. J. 1670.

MACHINA ROYAL. N, 5
Compra-se uma de pouco uso c em

perfeito estado. Cartas á redacção des-
ta folha a Royal. J 5997

PARA DENTISTA!
Offerccc-sc uma boa collocação para

uni dentista, numa cidade cm Minas,
corlada por estrada de ferro. Neces-
sario 5 :ooo$ooò para a compra de uma
casa.. Informações: Offertas sob T.
E. á redacção deste jornal. J 4191

JMAsBUUl

fl Nofre-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

Biblioteca de Obras Celebres
Vende-se t.ma collecção de livros,

completa, inteiramente nova e de quali-
dade superior, por 20o$ooo. K' enca-
dernada *m Roxbitrgh. Custou 4Jo*.ooo.
Propostas por carta a Antônio, posta•eetante do Correio da Manhã.

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Uibeiro particularmente tinge

cabellos com um preparado vegetal in-
offensivo, de sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10,
1° andar, entre as ruas S. José e As-
semblea. S 448

ARRENDAMENTO DE FABRICA
Nos arredores de Villa Isabel, Botafogo ou S. Christovão

procura-se arrendar por longo contracto com o direito de com-
pra, grande terreno com algumas construcções, prompto para a
installação de uma grande fabrica.

Offerta á caixa 86

Registradoras e cofres
Vendem-se registradoras National de

ioo$ooo para cima, cofres de ioo$ooo
par» cima, diversos fabricantes e com.
pra-se qualquer objecto commerciai.
Rua 'Frei Caneca n. 7 a n casa en-
cyclopedica. Telephone 5092 Central.

(1869 S)

Casa em Copacabana
Aluga-se, por tries ou quu-tro mezes,

uma intóramenitle refonrúajda, emcerralda
e com todas «!s comfnwdr3daclea para ,umafamilia de tnatamiento, a 50 aneltros da
praia. Trato-se á avenida Atlântica 72S.
Ttelephone 546, Sul. S 5170

ARMAZEM
Aluga-se um bom armazém no predioacabado 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. Carlos
n. 24 e trata-se na rua do Carmo n. 70,
sobrado. (R5546)

CHAPÉOS
Últimos modelos, era velludo, tafeti

e palha, a 13, 18 e 35. Tinjem-se e re-
formam-se palhas e plumas, a 4, 5 e
6$. Mine. Bos, á rua da Carioca nu-
mero 10. Acceitam-se alumnas.

B. 31*1.

OURO 1$800 k GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-sa

qualquer quantidade, oa easa "Meridia-
no", rua Uruguayana, 77. _ S 5:23

GABINETE DENTÁRIO
Aluga-se um, muito deoentc, no cen-

tro, oom telephone. Pari mtes informa-
ções com o .sr. Catão, na oasa Cirio.

J S053

VENDEDORES
Precisíahse de muitas, na Fabrica do

Café Aristocrata, na rua Haddock Lobo
n. 459. M 605a

SOFFREIS ?
Tendes alguma coisa que vos Incommoda ?

Perdestes a esperança de cura, ou de
melhores dias ?

Proeurae ja a FLORA INDÍGENA —
ACRE 69, que encontrareis imniediato

allivio
Conaultis GRÁTIS, por médicos e es-

piritas, e sobre todos os assumptos. Das
7 is 18 horas. (J 4*1")

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 238. J 4747

PIANO STEINWAY
Vende-se um americano com um anno

apenas de uso, peça perfeita; na casa
Faria, avenida, Mem de Sá 11. 10, Lapa.

S 6059

PINTURA DE CABELLOS
MIE. OLIVEIRA tinge cabellos par-

ticulanmemtie, só a senhoras, com Hen-
né. Aotualmeinife garante n maior per.
feição no seu trabalho. Duração: i|i«itTO
meies. Compretanrelite inof Densiv-o.
Preparados reoebi*Jí?s dn Europa pelos

ultiinos vapores. Avenida Gomes Freire
n. 108. sobrado. Telephone n. 3.800,
Central. 4841 J

ICARAHY
Vcndc-se um terreno, junto í praia.

Trata-se ma avenida1 Gomes Freire
n. 55, sobrado. 30S0 J

CABELLEIREIRO
Especial para senhoras, casa dc 1* or-

dem. Penteados com ondulação e Mar-
cel 3$ooo. Tinçe-se cabeça por 15 e 20
mil réis. Atelier de cabellos postiços,
modernos, a preços sem competência.
Casa Julio, rua S. José 122, i" andar,
telep. 3419 cent. (4!94J)

Fronfão flicfhgroy
HOJE -QUARTA-FEIRA-HOJE

Ao meio-dia
Sport da pelotii—ás 2 ho-

ras
Partido em 20 pontos

Hermencgildo e Vergara
contra

Solozabal e Casimiro
Entradas com direito ao ra-

teio do concurso de pelota ás 6
da tarde, e ás 10 da noite

Dias úteis funeções nocturnas
Domingos e feriados ao meio-

dia. Musica
J6953

CINEMA THEATRO S. JOSE' - Empreza
Paschoikl Segreto

Companhia Molasso — Da Qual faz parte a I" bailarina Ana Kreniscr — Dramas,
comédias, musica e grandes bailados — Director de orchestra maostro Manclla.

Hoje — Tres sessões ~ A'6 7, 8 j|4 e io i|2 — HOJE — Espectaculos
de completa novidade para famílias

ARTE — LUXO - - MORALIDADE
NUMEROSO ELENCO LUXUOSAS MONTAGENS

TODAS AS NOITES NOVIDADES
Primeira sessão:

Segunda representação da iamosa composição de exito mundial, de G. MOLAS-
SO. musica dc Dave Vinning e Melville Ellis.
LÀ MIMADA DE PARISnüe. .Madnoux, SEIUNA MOLASSO; mlle.
Aociurde, Ema Sosenko; mlle, Marinetto Boctoum, M. Ricci; mlle. Madeleine Ar-
con, Anna Crcpuores; mlle. Violotte D'Aix, R. Crcliuoras; mlle. Snlielle Mar-
gaux, L. dei Campo; mlle. Nanette, A. Martin; Pompeos Repeli, G, MOLASSO;
Àraltto Sarter, Lco Daly; Zorotel Murateum, J. Votpi; Nices Clcres, L. dei Jlns-
tro; Petit Tolki (Two-Gay), R. Sarrin; Cordi Velais (Fellòws), Cliarles Wing;
Bordeaiut (Police), M. Willy — A scem no "Palais de 1» Dansc", Pari» (Dcpar-
tamento dos Italianos).

Na «gunda sessão:
TT—~ H.li« on» T'ol-,»>«.iri Paailomima orru-ida de musica e lindosUma nOlte em íaDarin bailados - Applaudídas Altracções.

Terceira sessSo:
T„ TiK'.~-.r,An A* ünric — Km todas os sessões tomam parte ranas at-
JUã «limaua UC rdl» tracçõesde reputação mundial.
GRANDES SURPREZAS O MAIOR SUCCESSO THEATRAL I

As sessões principiarão «empre pela exilmbiçao de "films das mais reputa*»
fabricas. PREÇOS POPULARES — Nos theatros S. Jose, S. Pedro, Carlos Go-
mes e Maison Moderne, haverá marlnée aos domingos, Ss 2 i|a. (R C0C2)

CIRCO PIERRE
Armado na Praça Soem Penauraorle companhia eqüestre o zuc-locic»Director proprietário _ Mr. lean Pi?uc

H0Íe - TERÇA-FEIRA t\ -TT •xívjc de AG0STO xioje
2 - Grandes funeções •- 2

A'S 2 i|rj DA TARDE
POMPOSA MATINÉE INFANTIL 

"
tlodicadri ás otma?. famílias, com farta

distribuição <!c bonbons is creanças
EXHIDIÇAO TOTAL DA BICHARADA
que so compõe tle victinbas, yãmas, leões,
Icopardóf, tigrcí, jaguares, hyenas, cavai-
los, carneiros, cabhtosj cães amestradosi
etc.

— A' NOITE —
OUTRO SOBERBO ESPECTACULO

Uma recordação de
Pompéa

reivindicações, ao vivo, daa estatua*' dri
antiga cidade, representados com o matí
apurado ffosto, pela homogênea TROUPE
OLYMPIA

3 -- serpentes africanas — 3
apresentadas pelo emérito «rtiata A. Zo.

vetto—LA MADRILENA
bailarina hespanhoU nos seus números

característicos
Amanhã — GRANDE ESPECTACULO

—Ultimas íuneções. (6o; i)

__jg*gi*pn-g|i*wn-^vai»sM-ps^^  
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O mais admirável sucoesso de liontem 1

A arte do geslo e desempenho inegnalayel
Enchentes - - Trinmplios - - Maravilhas - - O Rio Elegante

tudo o ODEON viu nos seus salões, hontem, com a cxhibição do
bello film* da presente epooiia.

LYDA BOFIELLI 6 a suprema interprete de
flENRY BATAILLE, de quem já nos deu a «Marcha Nupcial». —
Ella é a artista inimitável que sabe dar ao gesto toda a interpre-1
taçao da mais sã alegria descuidada, até a mais trágica dor.

LYDA BOFíELiLI foi a triumphadora de hontem.
¦ I/IQA ¦ Para ovltftr espora o attender á enorme e<>n-
A V IOU ¦ correncia qu Irá ter esto progr.inima, funecio-

mirãn alternadamente os doi, saldes.
Segu nda-í ei ra—U m film que vae deixar nome—Um estudo

psychologico de Luiz Weber, com scenas jamais vislns (garanti |
mos) em ciiiemu-HYPOCRlSIA ou «A VERDADE NUA*

'r-*%-S&J.:\&^!&-&iz'iW&.t±l8i

smsss^sssmss^sms^s3í^^m^^sim^sss^êSS£^sss^^E!B^m
THEATRO CARLOS GOMES |

Grande Companhia üe Sessões, do Eden-Thcatro, de Lisboaj
Em presa-TKIXMIRA DI AKQUKS  m

3EEO«TES-~ 2 sessões Ú - 23lO«J"E
A'S 7 3i4 13 9 3il DA NOIX1Ü

O maior successo theatral dos últimos tempos
3' e 4» represcnt.içScs do quailro dc tranca garg.-illu-irla

s

w!c@LLâ-Tü©Or
I— ¦!¦¦«

ita~-*-*f-rna-a*atsrB?TiTiir>« iiiiTrrffn,TH"",""WJ^,',',T-tr*:CT
celebre revista cm ilo:s actos, sele quadros e duas deslumbrantes apotlico-

, u.-igiiial dc Ernesto Uodrigttes Feliic llcrmudcn c João BaBtos, nmsicii
5trns Dcl-Xegio c llornardo Ferreira

O DIABO A

Empreza
Páschoal SecretoTHEATRO S. PEDRO

COMPAMÍIA DAS ESTRELLAS^NDlÂÊS 
~~~~~

Herman — La Foljpite — Rush Ling Toy
UI/HMA SEMANA

HOJE - 2 sessões: ás 7 3/4 e ás 9 3/4 - HOJE
ESPECTACULO MONSTRO lll Trabalham nas duas sessões as tres celebridades

OR. f-flEREVIAN

nillietos ii venda ni
IIKEVI5MEXTE pau; do sot.

. . O REI DA ELECTRICIDADE
nas suas incríveis provas com a electricidade scientilicas e cômicasLA FOLLETTE 

O mais liimoso transformista de reputaçã o mundial cm seus inimitáveis trabalhos
sempre applaudidos...... RUSH LING TOY

O celebre mágico cliincz, sempre vivamente applaudido nos seus extraordinários tra-balhos, que sflo aem pr« variados e novos.
O MELHOR E O MAIS INTERESSANTE ESPECTACULO

PreÇOS ~ Fiiziis, m*,; camarotes de i«, içj; camarotej de a», 6$; distinetas,

PALACE THEATRE Cyclo Theatral Brasileiro
COMPANHIA VITALE

HOJE A's 8 3i4 da noite HOJE
O maior e mais íuidoso suooosso deata temporada M_..n

A celebre opereta em tres actos, do maeBtro LEON bauu

3$; poltronas de I», »í. i preços do costume. 3 ; geraes, 5110 réis.
DOMINO'. (R 6068) fl Nos theatros S. Josc, S. Pedro, Carlos

SBÕBBBBBsM ma^n^c aos domingos, ko 2 i|a,

poltronas d« a», i$; galeriit nobres, i$ooo,

Gomei í Maison Moderne, haverá
(A 4960)

e LA DUCHES3Ar 
DEL BAL

TOMA PAUTE TODA A COMPANHIA
Bilhetes á venda até ás 5 horas, na ageneja do .Jornal di Brasil..
Amanhã - A pedido, ultima dn opereta MAM /IiXLh NlIOUCHt.
Quin a feira- Reeita do tenor Ciprandi, com a ultima da opereta

ÀSDIOi GI0V1NEZZA - Sexta-feira: 10' recita de assinatura. Pri-
meira represoniaçfto do V1TA GAIA. w»

^^^m^^^mS^^^MmB^^Ê

Vasta Platéa — Camarotes e Galerias
0 GRANDE CINEMA CHIC

••• ®z*
O Grande ídolo da Platéa Carioca:

© 1

aTO "B ***BW***W5*BBPWW****í a stMxrMMs^tv.x •-v.t: eusu'

Theatro Municipal

WweisGs, Bertini
js^^^^^^feyaf-, I

Concessionário : W. MOCCHi
]E3:O.TE!

TWIW:A-i'i;illA, 15 de AGOSTO
DE 191G

A's O lioivis iln noite
2- CONFERÊNCIA DE

Mr. Jean François
Fonson

soüre o tlicma
La "Kommandantur"

na Bélgica
O SR. FONSON dirá qual o papel das"Kommandantur" an Iteljica e contará,

nessa oc&tiis)SOf ctimo fcíi Jint-ioncárij dc
uma dellas c como escapou á pena de
morte.

Jgj I Contará egualmente r.omo foi condemr.a--jÇ] | da e executada Miss Editli Cavell.
Preços das localidades:

Frízaâ c camarotes de i", 30$; cama*
rotei de 2", 15$; poltronas, 5$; ba!c3cs,
3$; Ralenas, i$ooo.

, , Os billiclcs adiam-se á venda na Casa
jgg Arthur Napolcão, Avcnidu Rio Branco

n. ia*. (A ^905)

JEÊBSSB&Bg^SBZaT&BB^a
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LUXO
Empresa DaríotikC —Avenida Rio Branco i
tO K OOKF.OBTO FLORES li* V,

151 C 153
LEGANCIA

) HOJE (m
PRp.GBAMMA ARTÍSTICO K VARIADO

m =?r5*» -asmAa 'mtj^slVAS
Drama pungente •- 3 netos. Amor de um cego, cujo lar feliz nao

Jiassa de uma illusàii mentirosa. .

ATHLETA E CAVALHEIRO
Comediu fina, interessante - 2 actas

ESCAPA DELL A DE BILLTE
BILLIE RITCHIL

Comedia inédita, inegualavel, do cômico impagavol, em 2 actos
ÊíihGÃNOlA E CONFORTO

A 3962 11

WIJmt^KtnmÊPIBHSmMBWGKIBtÈMlÊGÊWBBKKSHBK mmUUlft»

THEâTBO BEPUBLICâ
O CINEMA AVENIDA

CIRCO SPINELLI

I 11118 liii 18 118 8181 a U Llll ÍÍXllitít

Francesca
Bertini

Hoje deveis íipreciar
ultima creação da

famosa

a m

Desesa da arte do
sileüseio,

nos oito mara-
wáSSiosos

actos do drama

u-cuenf £'..**& Ltn -.'.' 3üu-"r3-V5.tot.ismxxrita e

:.--j;tiKr.*'V.rTT**

OLIVEIRA & G.

CINEMA FAMILIAR .'.OTAÇAO 4.100 PKSSOAS - APPAREM10 PATHE- — ULTIMO MODELO.
NÍTIDA E PERFEITA PROJECÇAO—Kilms da empresa CiLiemaíograplitca PI-

FP.DI — Especiaculc-* cinernatographicos -- 5c;..õe3 continuas das 7 ás 11 horas da noi-.e

Que será fa Rainha aa tela, durante TRES DIAS SO-
MENTE interpretará o maior e mais prodigioso film com
emotividade e fortes lances dramáticos denominado

'«IC Grandioso festival —
Dedicado á Colônia Italiana aqui domiciliada em commemoração á tomada de
Gorizia, com a exhibicão do magestoso film patriótico — SEMPRE AVANTI

SAVOIA !
"EJsclto <a.a artista

ci**--g*w***f-**i«aBtssa«gi^^ —-,¦•-•—••- • tsrzJzsBeezK&w^rrsx ^^¦c*r-wcT'-f**r'-----*3^-r;;^7*T=-t*«nr:-;» «<«!« na-si

Pj^tsce» JO]RL3xr.A.XJ, — iSTetiturail cie apatlaé
A TRAGÉDIA DA VIDA ou A SORTE DE UMA MULHER

«OP—d

Sentimental episodip dramático em 3 lcnsc celebres artistas dinamarciuezes NOVIDADE

!o turbilhão da wSsia>)
8 actos vi/joroços e intnnsivos pela fabrica Gaesar-
fllms, que" descrevem commovcdoramcntc pagip.as de
amor, de honra, de perfidias, dc crimes innominaveis,
de vingança, de ódio e^de_mo£í_«_

Ko mesmo prograuima:
1 O ULTIMO HOHEBO BO PWHS' JOURNAL
m Como extra na mulinle—Uma artislica comedia

Anniuiciam-se suecessos e grandezas, mas o CINEMA
| IDEAL, continua a ser O IDEAL DOS CINEMAS... I

QuinCa-feira—Dois poderosos dramas de aventuras em
longos partes cada um—Os Náufragos do «Orenoco»
e semelhança Funesta

A seguir ~~Úm novo o fensaclonal trabalho de FRANC1S-
CA BERTINI

gg HOTM —
jm I didii do
píS : scnlacãuI

interpretado pelos mai:
de SKAMDINAVIA

O MA10Í! ASSOMBEO FM DRAMAS POLICIAESO SESGREDO DO &jüJRA.T*3£0
. ^^ixisãi^-^r^^-zj^. 35J o> otttombto —- Comedia

Capolavoro do cmincnle odor .ALBERTO CAPOZZI EM TRES LONGAS PARTES
PKEÇOSi — Frizas, 4$; camarotes, 3?; poltronas c balcões, $500; geraes e i.irdim, $300. CR ÜW)

atgSStMeXBttM^Mm B-*ri--srri*--c-tfrY'«il*a*n*aM-Ti

da Cines

Hoje

Cirzmh Companliia Equesvrc Nacional dn
.. Capital Federal ¦ Empresa Affonso ..

Spinclli -- Companhia BENJAMIN
DE OLIVEIRA

T4r,ío — MARAVILHOSAnojt FUNCÇAO
SUCCESSO COLOSSAL POR TODA

TROUPE
Será rcprc-íCiiiada na -B parte do pro-

gramma em in representação ft peça dra-
mítica em -; quadros e ,3 actos de IÍEX-
IAM1.V DE OLIVEIRA, intitulada!

CULPA DE MÃE
Desempenho admirável

Soldado?, fidalgos, camponezes, ete.

Hoje- TODOS AO CIRCO —XXnil*
SPINELLI «.UJC

Preços e horas do costume
Depois tio espectaculo, haverá bondes

para todas as linhas,
AVISO — Acliam-sc em ensaios acti-

vos a comedia dc costumes militares — O
ZE' MÊMÊ c o mágica O GALLO DA
TORRE.

Amanhã — GRANDE E
ESPECTACULO.

(LACRIMiE RERÜM)
Pode 80 asseverai' SER O MAIS PERFEITO TRABALHO

1)E BERTINI
A grniide artista da emoção, da alia come-dia, do drama intenso, da emotividade cm Iodas Was suas faces NÃO ABANDONA A SCENA dn-rante todo o correr da peça.Bertini, como sempre, seduz, attrae, fascina,concentra toda attenção na, sua pessoa encar-nando, vivendo, vibrando e fazendo vibrar todasas almas com os sentimentos do personagem.Seducção... Amor... Ódio.. Repulsa... Con-solo... Paixão e... o grande conselho:

A MELHOR VINGANÇA... fi' O PERDÃO I
jjp* A SEGUIR: Leda Gys, Diana Karenne

e Mario Boitard

'. ' '-ffllX, íT-:-7~n; ."ei'.', fTÍÍ&airXKSP "' ^SSISSUSSS f>*wtig''a^?-^^','f'*g**-«^

THEATRO APOLLO
A's 8 í\4 — Festival (le t!c5;>c-
mestro LV7, JUNIOR — Renre-
do ;" acto da revista

STA" SALVA A PÁTRIA
¦ii ruísiioi

n

^S^^B

BEIJO NAS
Desempenhado pelos artistas I#ucUia Pe-

res, Leo-,iolilo Fróes, 'Allila <le Morat«.
EmyRdio Campos, Qerncnte, Santos c, A.
Mendes. Grandioso inter medi'). *>*>lo9 ortis*
taa : OrexiMa d*01ivc'ira, Adriana Noro*

-., nha, FUomena Lima. 'Alexandre Axcvedo,
w^ Iirnacio Peixoto, Ferreira d« Souzu, Bran-

dáo, Antônio Serra, Othelo dc Carvalho
Oliveira, Salles Ribeiro, Ribeiro 'Lopes,
Vieira Cardoso, China c Bertini. Brindes
aue s5o offcrecidos aos es.ieeladoresi da
casa Vilias Boas, um bonito tintclro de
-prata; do Pare Royal, uma linda boneca;
da Cosa A Esmeralda, xn\ bonito estojo
de "toilette" era prata; sorteados pelos
portadores de cadeiras e varandas. Da Cn-
sa Oartro, um chapéo no valor de 10%, para
09 portadores d-e camarotes, Da casa Tor-
quato Pereira, um bonito reloífio de prata
para cs portadores de «emes e galerias.
Amanhã — Hccita de Ignacio Peixoto. Sab-
bado. 10 — A revisla "Isso íoi tempo".
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Ferreira de Souza
Joio Barbosa, Adelaide Coutinho e Luiz

üoores — Moveis ila Marcenaria
Brasileira^t»"^iV Brasileira 4&">M

A' seguiriATIÇÂOZINHO,
para estréa da actriz Judith Mello ; protago-nlsta, CBEMILDA D'OLIVEIRA
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Empresa J. iirux Junior Rua da Carioca ns. 49 6 51

-^ seirfein-t:| HCÍJE - Um prograrctma que se firmo» em matinée e sois-éeH F. no prograrnma de hojo substituímos um fllm; tornando-o mais grandioso ainda mais soberbo sem egual

. _„__;s. ^
O mais arrojado trabalho da fabrica F0X-F1LMS em 6 partesA mais soberba execução que couba 4 admirável artista que todos amam pela sua belleza fascinante e

diabólica e pelo seu gesto
soberano e magestoso

Completa a prograrnma o NOVO trabalho
O I^EirST3E33FlIO DO QXJ^-PITO 47

O drama das grandes sensaçrjes — O admirável fllm de mysterio om 5 partes, da fabrica l)'LUXO.
E' mais um successo a acerescentar ao trabalho de Theda Bara. — E' mais um fllm de sensação em

I um mesmo program rna. 
DEPOIS DE AMANHA — Quinta-feira, dia 17. que daremos INICIO ao mais importante trabalão cm

SERIES da grande fabrica UNIVERSAL. FILM MARAVILHOSO feito com concurso de GRACE CUNARD, a
| seduetora e graciosa; FRANC1S FORD, correcto e elegante, e ROLLKAUX, o hércules querido.A. FILHA DO CIRCO

tf-
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