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0 CASO DO
PRESIDEM

nossos

ciul, obriga-nos a

lysc (la politica
embota »os pareça

'A attenção. que sempre »os mere-

cem as opiniões c os conceitos dos

illustres collegas do Impar-

voltar hoje á ana-

do sr. Wencesláo,

ter ficado o as-

sumpto esgotado pelos nossos dois

últimos eilitoriaes. Revisionista como

nós, o Imparcial não pôde deixar de

ver nas difíiculdades políticas ^ que

aggravam a actual crise financeira o

reflexo do cabos constitucional em

que vivemos. 'Nesse terreno, o accor-

do é absoluto. Uma boa parte das

culpas do presidente da Republica,

bem como dos seus predecessores,

deve ser levada exclusivamente á

conta dos defeitos ftindamcntacs de

ttm regimen funesto, que foi impOs-

Io atropcladamcntc ao paiz c que até

hoje embaraça a solução de todos os

problemas que se nos deparam. -Ias

se a Constituição _ má c sc o regi-

linen acarreta complicações e difíi-

citldades insuperáveis, não ha razão

parti que o presidente procure aggra-

var a situação do paiz, juntando, aos

males inevitáveis, outros que elle,

sem grande difficuldade, poderia cli-

minar.

Querem os nossos .collegas do Im-

parcial explicar a duplicidade politi-

ça do sr. Wencesláo, invocando em

sua defesa a origem viciosa do seu

mandato, que surgiu como fruto de

nina colligação entre o cíyilismO e o

extineto Partido Conservador. Pare-

cc-nos que essa argumentação não é

satisfatória. Ninguém censuraria o

sr. Wencesláo por procurar conciliar

os elementos, que tão nitidamente sc

divorciaram por oceasião da eleição

do marechal Hermes, E dadas as

condições precárias do credito nacio-

nal e a evidente necessidade de afãs-

lar.as dissenções perigosas, uma poli-
tica de congraçamento, como a que o

Imparcial attribuc ao presidente,
seria louvável, como parle integran-

le do seu programma de reparação

dos cffeitos desastrosos do qua-
driennio tenebroso. Mas uuna coisa é

apagar rancores e remover attrictos,

e outra muito dif-fcrente é procurar
restabelecer no poder os homens

responsáveis pelou acto.. vergo-

nhosos do periodo mais lamentável

da 'historia politica deste paiz. Nin-

guem poderia desejar que o sr. Wen-

cesláo procurasse perpetuar divergen-
cias, que não têm mais razão de ser;

mas aquillo contra o que protesta, e

continuará a protestar, o Correio da
•Manhã é que o presidente da Repu-

blica manobre no sentido de renovar
os melhodos do seu predecessor.

Se porventura o sr. Wencesláo es-

tivesse, como pensa o Imparcial, em-

penhado em fazer uma politica séria

e honesta de congraçamento, elle tra-

taria de aproveitar nos dois campos
¦belligerantcs de liontem os elementos

melhores c capazes de cooperar na

grande tarefa de reconstrucção na-

eional, que ora confronta u governo.
Nem podemos concordar com os nos-

sus illustres collegas, quando elles

nus affirmam que seria muito diffi-
cil ao presidente desvencilhar-se dos
caudilhos políticos que se juntaram
aos propiigiiadores ria sua cândida-
tura. Xo momento actual, quando a
opinião publica, impressionada pela
crise financeira e preoccttpada com
os perigos externos que nos amea-

çam, cerca o governo, concitando-o a
não esmorecer na suprema tarefa de
salvar o Brasil, o sr. Wencesláo po-
deria expulsar da política nacional

os homens deãmoralizados, que elle
agora afaga, sem correr o inini-.no
risco c tendo a certeza de que rece-
beria por esse gesto o reconheci men-

tpp da nação em peso.
Entretanto, o presidente, em vez

pie procurai a.seuliorear-se da situa-

çáp> seguindo o conselho que lhe da-
vam todos os homens de boa vonta-
dc, e em vez de tratar de governar,
como a própria essência do regimen
lhe impunha, escolheu a linha de me-
iipir resistência para administrar o

paiz em comniatidita com os peores
politiqueiros. Por oceasião da morte
vio sr. Pinheiro .Machado, teria sido
•fácil ao sr. Wencesláo mudar a
orientação do Brasil, se clle não hou-
vesse emprestado o prestigio presi-
deliciai para que ,1 sr. Azeredo sc
tomasse vice-prcsid.entc do Senado.
}•'. não foi esse o unico gesto do
presidente, no sentido de manter a
câmara alta como um baluarte dos
Uesmoralizadorcs do regimen e dos
coveiros da Republica. Não tem j

quaes o imparcial julga estarmos cm

erro dc facto ou fazermos oonimen-

tarios menos justos, não vemos tam-

bem razão para modificar as opi-

niões que já emittimos. Comecemos

pelo caso de Matto Grosso. 'Não du-

vidalmos de que o sr. Azeredo, como

homeiri gcitoso que é, explore o

apoio prestado pelo, sr. Wencesláo á

sua causa, exagerando-o nos tele-

grammas com que anima os seus

amigos rebeldes. Mas é incontestável

que o vice-presidente do Senado não

falta á verdade, quando affirma que
a sua aventura está sendo apadrinha-

da pelo sr. Wencesláo. Todos aquel-

les que conhecem a situação de Matto

Grosso são dc opinião que a revolta

teria abortado, se o governo federal

não 'houvesse despachado, como com-

mandante das tropas que para ali se-

guiraim, um general, que é amigo do

inspirador da sublcvação e que é en-

carado pelos rebeldes como um dele-

gado ilo senador Azeredo. Quanto á

permanência do sr. Arrojado Ijisboa

ha Central, não nos parece que o Im-

parcial seja mais feliz na sua defesa.

Não se trata de saber sc, pessoal-
mente, o sr, Wencesláo condemna o

acto incorrectissimo do director da

Central; não pomos em duvida a ho-

nestidade pessoal do presidente da

Republica e estamos certos de que,
como todos os homens d.e bem, s. ex.

reprovou o procedimento do sr. Ar-

rojado. Estamos discutindo a orien-

tação politica e administrativa do

primeiro magistrado da nação e não

podemos admittir que clle, por fra-

qtteza e por considerações de inter-

esse partidário, conserve em um dos

cargos mais importantes do 'Estado

lim funecionario, cujos actos a pro-

pria consciência pessoal do presiden-
te da Repubtica reprova. No caso do

sr. 'Arrojado, não se trata dc con-

deiíinar ,0 seu procedimento, que já
está julgado por todo o paiz; trata-

sc apenas de retirar da administra-

ção da Central um direcDOr, que se

inco-ipatibilizou moralmente para o

exercicio daquellas funeções.

(Registramos com prazer as consi-

derações com que o Imparcial encer-

ra o seu editorial. Por sob os erros

politicos e as claudicaçõcs adminis-

trativas do governo actual, é fácil

perceber os symptomas do mal orga-

nieo que vae solapando as institui-

ções republicanas. Os fanáticos da

nefasta Constituição de 24 de teve-

reiro, os idolatras desse estatuto fu-

nesto, estão, com o seu conservantis-

mo intransigente, creando uma situa-

ção, que os nossos illustres collegas

do Imparcial com razão compararam

á que precedeu a qu.da da imonar-

chia Bourbonica e da outra mais re-

cente que serviu de preâmbulo ao
desrtioronamento do tihrono dós Bra-

ganças em Portugal. Hã pelo Brasil

esse sentimento de 'fadiga 'c 
de des-

animo que precede as explosões re-

volucionarias. A anarchia assusta os

homens que pensam e a fome enco-

lcriza as massas qiui agem. Para

salvar o presidencialismo e para por-

petuar um federalismo exagerado,

que. vac dissolvendo a nacionalidade,

os zelotes da Constituição estão pre-

parando a ruina da Republica.

PELA MARINHA MERCANTE
,S"(i pôde merecer applausos a ini-

ciativa do conimundanle Miiller dos

Reis, director do trafego do Lloyd

Brasileiro, solicitando do Governo a

constituição effectiva da marinha
¦mercante em reserva da armada de

guerra.
Em these, essa constituição está-

feita: mas não na pratica. Os offi-

eiaes e marinheiros da marinha mer-

cante não recebem nenhuma instru-

cção -militar, não têm o preparo le-

clinico indispensável, nem o adestra-

incuto; são, Uuma palavra, reservis-

tos de direito e não de fado.
E' esla a situação que o 

'comman-

dante Miiller dos Reis, apoiado na

Congregação dos Officiaes da Mari-

nha Mercante, pretende fazer modifi-

car, appcllando pura o (ioverno.

O appello c a prova de que nunca

houve, da parte dos órgãos tia adiui-
nislração. em vários dos governos

que se tem suecedido, o empenho de
tornar verdadeira e real, e não pura-
mente theorica e fielieia. a reserva

da armada de guerra.
Agora mesmo, apesar do decreto

que não consente a venda dos navios

mercantes brasileiros para fora do
_,'. 1.,... f* ....... . .t

/••/.a-, còtdiitfò v'--._fi- ti iiiinnHiii», __¦•'•

as vistas impotentes do Governo, de
¦muitas das unidades da frota mer-

cante, que nos são tomadas pela for-
ma do arrendamento a longo praso.

A ausência dc qualquer medida le-

gislaliva tem ajudado, no caso, a

acção dos alienadores. O assumpto,

entretanto, provocou, o anno passa-

do, na Câmara, um projecto do Sr.

Costa Rego, projecto que dorme na

pasta da Commissão de Constituição

c Justiça. Contra elle levantou-se

principalmente a hostilidade do Sr.

Gonçalves Maia. Allegava o Sr.

Maia que. prohibindo o projecto ti

venda dos navios, violava o direito
da propriedade, visto como o caracle-
rislico essencial desta é a faculdade
de alienar a coisa possuída. V.stri-

marinha mercante em reserva da ar-
¦mada de guerra?

De qualquer modo, o movimento
do commandànte Miiller dos Reis e
dos seus collegas tem a virtude de
demonstrar que, em certos casos,
ainda ha quem pense no que o go-
verno devia ser o primeiro a pen-
sar..,

Tópicos ^Noticias
O TEMPO

Um ilia de luz estohtcailorri, 11111 dia ver-
dadeirament. primaveril, o de hontem.

Temperatura nesta capital: mínima, 2o",^',
máxima, 23 ,0.

TRENS DIÁRIOS
E._ 1'. CüNTRÁi, — (Rumo/ dc S. Pillilo)

— SP 1, IJxp., parte da Central ás 5.00,
chega ao Norto ás 21,35; RP ¦• Rap.*V
parte da Central is 7.00, chega _ Luz, ás
18.16; NP 1, Noct., parte de Central ás
1S.3.P., chega á l.uz ás 6.44! LP ¦• Noct.
Luxo, parte da Central ás 21.20, chega á
Lu* ás S.jfi.

(Ramal ie Minas) — Si, ICxp, parte
di Central ás 5.00, cheR.-i a Lafayette ás
20.08; R i, Kap., parto dn Central ás
6.00, clicíía a _.? Horizonte ás 21.17!
N 1, Noel., parte da Central ás 19.15,
chefia a I». Horizonte, á. 10.40.

I.Kopouiina. — (Ramal da Campos, Mi-
racemo e Vivtoria) — Barca, ái .....o;
Exp. Parte de Nictheroy ás 6.30, chega
a Campos ás 1.....0 e a Miracema ás 20.1...

Barca, ás 20.000; Noct. Parte (le Ni-
ctheroy ás 2..00, ehejsra a Campos âs 7.00
_. a Victoria ás 18.15. Corre somente ás
seRiinda?- e sextas-feiras.

(Ramal de friburgo, Canlagallo c Por-
tclla) — Barca, ás 6.10; Kxp. Farte dc
Nictheroy ás 7.00, de Canlagallo ás 13.54
e chefia a Portella á. 17.20.

Trens de passeio para Friburgo — Aos
sabhadoa ou quando fôr annunctado.

Barca, ás 14...o. Parte do Nictheroy ás
15-.15 e cheKa a Friburgo ás 19.00.

Trens dc passeio de Friburgo — .Vs se*
«undas-feiras ou quando fôr annunciado.

7*ren' dc Petropolis — Partida da Praia
Pormosa, nos dias uteis':
s.oo, 8.35,13.35, is.._o, 16.20,17.45,20.10

Chegada a Petropolis :
7.5.1, 10.35, 15.25, 17.45, l8.I2, 19.37. "•'-.

'Partida de Petropolis, nos dias uteis :
6-o8, 7.35, _8.35, 10.20, 12.35, 16.00, 19.20

Chegada á Traia Formosa :
8.00, 9.20, 10.25, 12.05, 14.20, 17.55,

Partida da Praia Formosa,
(tos :
6.00, 7.3o, 8.35, 10...0,

Chegada a Petropolis
7-53, 9..15, 10.35, 12.25

Partida <lo Petropolis
6.08, 7.33, 10.20, H.50.

Chegada á Praia Formosa :
R.uo. 0.20, 12.115, 16.35. 17.25, 21.10, 22.20

¦ * mu » tm •

NIO
aos domin*

15-50, 17.45,20.10

17-15, 1.37, 22.12

l6.00, 19.20, 20.25

BOJE
Na, Prefeitura pagam-se as folhas dos

funecionarios da policia sanitária e Necro-
terio.

A carne
ÍPara a carne 'bovina, iposta hoje em

consumo nesta capital foram aífi.xadóa pelos
marchantes no entreposto de S. Diogo, os
preços de $580 a $620, devendo ser co-
brado ao publico o máximo dc $820.

Carneiro, i$ouo a i$8oo; porco, i$ioo a
í$_íüò e vitella. $600 a $800.

O accordo qne estava sendo negocia-
do entre o azeredistno e a situação go-
vernista de Matto Grosso, caiu por ler-
ra. Todos os esforços do sr. ".Vences-

láo Braz, procurando encaminhar essa
conciliação, mini gesto de criminosa

piedade pela fallida politica do sr, An-
tonio Azeredo, perderam-se no ar, de-
vido á philaucia dos roubádorès de
terras. Fora proposta a retirada do ge-
neral Caetano de Albuquerque do go-
verno, como condição do harmonia —

e o general Caetano e os seus amigos
convieram na proposta. Mas natural-
mente seriam precisas compensações.
Neste capitulo, o sr. Antônio Azeredo
tornou-se intransigente. O que lhe ap-

petecera, era a completa satisfação dos
seus inconfessáveis interesses — o as-
salto de Matto Grosso, sem a assisten
cia policial 

"do sr. Caetano. De com-

pensações, nada. O accordo, para gau-
dio de sua politica, seria encher o seu

prato na balança, deixando o outro va-
sio, 110 ar, Por si havia o sr, Wen
cesláo. Nomes que os amigos do coro-
nel Pedro Celestino lembraram para
suecessão do general Caetano, foram
um a uni recusados,

Para a presidência de Matto Grosso
spí um mão ligeira do syudicato.

E o accordo caiu. Começa agora a
infâmia do processo do presidente pela
assembléa azeredista, sendo quasi certo
que o caso poütico, sob esse aspecto, vá
ser julgado pelo poder judiciário, me
diante provavelmente um pedido de lia
bcas'COl'Pus,

ÂS FRITAS
A» MAS

sr. Wencesláo perdido opportunida-\bado nesse argumento, e ajudado
tiú de augmentar o prestigio do sr. 

j pela angustio do tempo, pois estava-'Azeredo. 
O resultado dessa politica j 

mos no final da sessão legislativa, o
. que o vice-presidente do Senado j deputado pernambucano conseguiu
tem vindo adquirindo elementos para j 

retardar, e quiçá annullar, a medida
conseguir, por seu turno, ameaçar o f proposta pelo seu collcga, o que, não

bslante, não o impede agora de scrpresidente da Republica c obter assim
novos favores e mais poder, Nesse
circulo vicioso, creudo pela fraqueza
do sr. Wencesláo. sc vão consumiu-
'do 

as encrjjfcis políticas da nação e
se desperdiça um tempo precioso
para a solução dos problemas quo
nos assoberbam.

Ütiamo aos detalhes, sobre os

parlidari
allemães
ros...

Se dessa fôrma
até de garantir a
navios brasileiros.

da requisição dos paquetes
surtos nos portos brasilei-

nos descuidamos

propriedade dos
¦orno admittir que

os orguos

incute na
ií) governo pensem seria-

.diluição effectiva 'da

O ministro da Fazenda nomeou Tho-
maz de Azambuja Osório para o logar
de escrivão da collectoria das rendas
fc.leracs em Santo Amaro, no Estado
do Rio Grande do Sul.— » — ¦ 1
GRAVATAS — lindíssimas — Só na
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5.

¦ i ¦ 1» 
A falta dc escrúpulos das agencias

noticiosas que enviam telcgranunas
daqui para o estrangeiro - verdadeira-
mente assombrosa. Como é natural, ha
indivíduos que exploram o pouco amor
á verdade desses correspondentes para
fazerem o jogo da sua politicagem c
dos seus interesses pessoaes.

Temos agora dois exemplos caracle*
risiicos do valor dos telegramnias pu-
blicados em Paris e cm outros centros
europeus como a expressão exacta do

que se passa no Brasil,
O primeiro é nm despacho que em

j data de -'4 de junho foi telcgrapliado

| do Rio dc Janeiro c publicado no dia
i immediato por Ir.-letion Francaise,
I Versa sobre a partida dn dr. Lauro
| Müücr para üs Estados Unidos,
| Segundo o correspondente, o minis-
I tro das 'Relações Exteriores estava em

| desaccordo eom o presidente da Repu-
blica a propósito da requisição dos na-
vios allemães e a sua viagem á Amcri-
ca do Xorte era um pretexto para o
afastar do paiz emquanto o sr. Wen-
cesláo realizasse o seu plano de tomar
conta da frota germânica asylada nos
nossos portos.

O outro telegramma, que tem a data
de 25 de junho, foi publicado no Tenips
e, segundo clle, o iueífavel sr. Gastão
da Cunha tinha enviado as suas teste-
manhas ao director do Correio da Ma-
llllã.

Evidentemente, o 'èmbaixador-andori-

nlia, qtte eíiguliu nulo o que 
'he foi

dito como jus:o castigo pela sua indis-
creção acanalltaila, julgou que sem uni
desafio em regra não poderia ter o to-
petc de se apresentar e-ni Lisboa. Mas
faltando-lhe a corage-.i, preferiu uni
duello incruento em telegramma para o
Temps,

Mas realmente o correspondente do
grande jornal parisiense devia trr uni
pouco mais de critério e,,, do vergo-

| nha.

 a » nn ai
l ROUPAS brancas — Sortimento sem egiial
j — Ca.a Manchester — Uo 111*131ves Dias 5.
| 

——.  «-tfr-O «___> OHW—1
_fiii julgada boa e suffici.nte pelo

; Tribunal de Contas a fiança, no valor
I de _4 poüoíooo. prestada em apólices da
: divida publica, pelo coronel Augusto
| 

César do Nascimento, em garantia da
sua responsabilidade, no cargo de col-
lector das rendas foderaes em W.aran-

I tun, Estado de São Paulo-

O ultimo boletim da Câmara de
Commercio Argentino-Brasileira trata
novamente de um.assumpto que já
foi ventilado no. paiz vizinho e do
qual tambem se occttpou opportuna-
imente o Correio da Manhã. E' o que
se refere á exportação das nossas
frutas para o 'Rio da Prata, c á im-
portação das da Argentina.

O governo do paiz nosso vizinho,
com o fim evidente dc favorecer a
importação das frutas, isentou-as de
impostos aduaneiros, e essa isenção,
concedida ao Brasil, constittte na ver-
dade um favor inestimável. Em com-
pensação, na Argentina pede-se que
o Brasil corresponda aquella gcntile-
za com outra idêntica, e que uas
nossas alfândegas seja abolid.0 o im-
posto com que são attingidas as
frutas procedentes daquelle paiz.

. O 'governo da 'bella republica pia-
tina orienta-se imodernainente- por
uma politica aduaneira radicalmente
diversa da que sustentava anterior-
mente. Assim, elle aspira a realizar
um accordo tal entre as potências
americanas, que entre ellas se 2sta-
bejeça o regimen do livre cambio. O
primeira passo foi já dado, com o
accordo feito com o Paráguay, e que
só está dependente da solução que
pelos respectivos congressos fôr vo-
tada. Sabido, porém, que os legisla-
dores não se manifestarão contraria-
mente aos seus governos, a conclusão
lógica é esta: o accordo feito entre
os dois paizes será sanecionado.

O intento argentino, aliás já ex-.
presso nos principaes órgãos de pu-
Wicidade, é convidar as demais po-
tencias americanas para que adoptem,
umas para com as outras, idêntica
politica commercial, com o fim de
tornarem pratica e valiosa a harmo-
nia entre todas. A Nacion expres-
sou-se mesmo" nos seguintes termos:"Somos 

partidários enthusiastas de
toda a medida capaz de traduzir-se
por um positivo robttstecimento da
amizade internacional com os paizes
americanos, c isso ainda que em
troca de alguma reducção na nossa
economia, porque entendemos que
taes desvantagens serão folgadamen-
te compensadas pelo. mais perma-
nentes e vigorosos benefícios, que,
sob outro ponto de vista, ellas com-
portam." ' ,

É' claro que o Brasil não poderá
acompanhar essa orientação argenti-
na, ainda que muito sympathica cila
nos seja. Motivos de ordem interna-
eional, obrigações já contraídas, for-
çam-nos até mesmo a dar, como já
damos aos Estados Unidos, trata-
mento alfandegário de nação favore-
cida, cm troca da isenção do impôs-
to sobre o café, estabelecida na-
quelle grande paiz. Mesmo em rela-
ção á Argentina, dá-se o seguinte
facto: o Brasil é credor dos nossos
vizinhos, no tocante á permuta de
mercadorias. O livre cambio entre
os d.ois paizes favoreceria oa nossos
vizinhos do Prata, sem nenhunia
compensação para nós, c ao mesmo
tempo teríamos, «nmi tal medida,
aggravado os Estados Unidos, que
forçosamente usariam de represálias
contra o Brasil. *¦'

Assim, é evidente. que a intenção
generosa e mesmo 'bizarra dos.argen-
tinos, não pôde, em relação ao nosso
paiz, ir além de uma aspiração, irrea-
lizavel por muitos motivos.

Mas, om relação ao caso especial
das frutas,-a situação é muito diver-
sa. Em primeiro logar, a Argentina
não virá concorrer com as nossas
frutas, tão diversas são as produ-
cções nos dois paizes; em segundo
logar, o Brasil só terá a lucrar com
o augmento da sua exportação; etn
terceiro logar, o prejuízo resultante
da isenção do imposto sobre aquelle
gênero de producção dos nossos vi-
zinhos do Prata não seria demasiado
sensível para o nosso erário publico.

De resto, ha ainda a consideração
moral a que attender, de demoiis-
tranmos aos argentinos a sinceridade
com que procuramos manter para
com elles as melhores relações de
amizade, e isso deveria e poderia
conduzir o governo brasileiro a
adoptar a medida tão vchementemen-
te solicitada pela imprensa portenha.

Apenas... — e este é agora um
caso propriamente da nossa economia
interna, — apenas... se torna neces-
sario que tenhamos um governo com
capacidade para governar, que enten-
da em boa verdade dos assumptos
da govemação, e que não viva entre
vacillações e receios, entre incertezas
e fantasias, ora á mercê da desidia
que qucbraiUa e anniouila os ho-
mens, ora dos impulsos perigosos que
conduzem aos mais assigualados ms-
parates.

Esteja ou não somente na alçada
do governo, coi.no acreditamos que
está. a concessão desejada pela Ar-
gentina para as suas frutas; seja ou
não indispensável a intervenção do
Congresso, como nos parece que não
¦é. ao governo, em qualquer dos
casos, compete proviilenciar para que
as frutas argentinas gozem da isen-
ção de direitos no Brasil.

Pois que elle providencie, que não
terá de que arrepiitder-sc.

Essas devem ser conservadas, porque
são uteis á administração.

As restantes agencias devem ser con-
fiadas a funecionarios do quadro, pro-
videncia com que só teria a lucrar o
serviço publico. Pense nesse caso o
director dos Correios, e estamos certos
de que seguirá o nosso conselho.

«HKBH!^t3i>-
BENGALAS — Elegantes c resistentes
Casa Manchester — Gonçalves Dia.
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PUNHOS e collarinhos — Especialidade— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.
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Chegou hontem a esta capital o se-

nador Rivadavia Corrêa, acompanhado
da ana familia. .0 illustre ex-prefeito
desta capital fora visitar a sua terra
natal, de onde se transportou á Repu-
blica Argentina, onde demorou alguns
dias,! O senador Rivadavia foi recebido
por grande numero de amigos, admira-
dores e correligionários politicos, desta-
cando-se na sua recepção a bancada
rio-grandense na Câmara e no Senado.

O i" delegado auxiliar mandou con-
vidar. o sr. Paulo de Frontin para de-
pór no inquérito instaurado na Policia,
afim de apurar o desvio do material da
Central, que foi levado para a construc-
ção de tini predio, que o tenente Leo-
nidas Hermes levantou quando o seu
pae foi presidente da Republica.

Esse predio já não mais pertence ao
tenente Lconidas, que o vendeu a bom
ou a máo preço, coisa com a qual nin-
guem tem que ver. Mas a verdade é
que, se o material para a sua construc-
ção saiu da Central, como está provado
pelos depoimentos tomados pelo i° de.
legado auxiliar, parece bem claro que o
responsável pelo desvio desse material é
que deve entrar para os cofres publi-
cos com o dinheiro correspondente á
falcatrua que praticou.

No caso, o sr. Frontin nao pôde ai-
.egar que deliberou coagido pelo presi-
dente, da Republica. Elle era um func-
cionario sciente e consciente de que o
que sc destina á Central não pôde ir
para a construcção de um predio dc
qualquer filho de presidente da Rcpu-
blica.

Foi pensando nisso que o 1" dele-
gado auxiliar convidou o sr. Frontin

•a depor. O sr. Frontin não foi, nem
irá; Resta ao sr. Leon Roussoliéres
cumprir o seu dever. O inquérito prova
que o responsável por esse negocio c
o sr, Frontin.

Sobre elle devem convergir as con-
clusõcs do relatório do 1" delegado au-
xiliar. E é o que está feito, apezar das
considerações que o sr. Wencesláo Tem
prestado ao cx-director da Estrada de
Ferro Cenlral...

Os italianos approximam-se de

.ia Faculdade Livre de- Direito do Rio dc
Janeiro, realizou-se liontem a prova oral ilo
concurso para lente substituto ila 3a secção.

0.s_ candidatos, bacharel Joaquim Canuto
dc Figueiredo, desembargador Affonso piau-dio e dr. Luiz Nunes Ferreira Filho discer-
tarai:, sobre o ponto 11. 3* da cadeira tle
direito romano — "A propriedade. Direitos
reacs".

Kstiveram presentes ao acto toda con-
grqgâtjfio da Faculdade, o inspector do po-
verno, dr. Alfredo de Paranaguá Muniz.
maRi-trndos, advogados c crescido numero de
acadêmicos.

Perante o director da Faculdade e lentes,
..erá sorteado hoje, ás _* horas, o ponto
.para" a prova oral. do concurso de lente
substituto da 3a secção (cadeira de direito
inte.nacional privado).

Oí candidatos deverão comparecer aquella
hora.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco,

O presidente da Republica, acompa-
nhado do chefe e sub-chefe' de seu cs-
tado-niaior, coronel Tasso Fragoso e
capitão de fragata Thicrs iFloming, e do
ajudante de ordens, 'tenente Pedro Ca-
valcanti. assistiu hontem á inauguração
da Escola ProEissional do Lloyd Bra-
sileiro, na ilha da Conceição.

S. ex. regressou a palácio ás 4 i|_
horas da 'tardo, tendo-se recolhido a
seus aposentos particulares c nâo rece-
bendo pessoa alguma.

Hoje, s. ex. presidirá, ás 2 hora . da
tarde, o despacho collcctivo do minis-
terio.

A administração do Correio da Ma-
nliã, assim como todos os seus agentes
c viajantes, acceita assignaturas para
_ revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações calho-
licas editadas em Portugal. Ànnn 6$ooo.

Não houve
mara, por falta

sessão hontem na Ca-
dc numero.
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'Vma bateria dc "75 " jraneesa. em 'preparativas 'àe eambaTd, Ii5 StfiitnfS}

Xo Club Naval realiza-se, 110 dia iS
do corrente, ás 4 1.2 lioras da tarde,
a conferência do capitão-tenente dr.
Bonifácio da Cunha Figueiredo, que
dissertará sobre o thema: "Bcriberis —
Ankyloslomiasc — Helminthiase intes-
tinal na marinha nacional, suas varias
causas e o seu papel sobre o ponto de
vista da efficiencia militar".

A entrada é franca.
m » «a» » —1

O que se tem apurado nas ultimas
falcatruas descobertas em agencias pos-
taes dirigidas por senhoras é de molde
a requerer uma medida sancadora por
parte do sr. Camillo Soares, diiector
dos Correios.

O sr. Camillo bem sabe que o íaclo
de serem confiadas a senhoras as agen-
cias do Districto Federal não obedeceu,
em muitos casos, na sua execução, á
exigência regulamentar. O Regulamento
Posi.il determina que certas c dotermi-
nadas agencias sejam entregues á admi-
nistração de viuvas ou esposas de fun-
ccionaríos dos Correios.

O Regulamento é justo. Mas debaixo
da sua capa se oceultaram tantas sc-
nhoras apenas protegidas pelos politicos
e pelos directores dos Correios, que se
tem suecedido ultimamente, que as po-
bres viuvas de funecionarios e as
esposas de outros bem raras vezes têm
sido contempladas.

O resultado dessa desordem adminis-
trativa não podia ser outro senão o

que ahi está: os desfalques s-.icccílcm-se
assustadoramente, estando o sr. Camillo
na situação dum homem que só muito
difficilmente pôde deliberar 110 emma-
ranhado de interesses que presidiu ás
nomeações das agentes que deram dos-
falqUes.

Mas está nas mãos do sr. Camillo

cortar o mal pela raiz. Algumas agen-
cias são dirigidas por senhoras honestas
e zelosas, que não temem a qualquer
hora o mais rigoroso exame administra-
tivo nos serviços que superintendem.

O jiiililieo si) poderá adquirir perfumarias,
em e .eeilentes condições, na Perfumaria
Nui-es — L. S. Francisco 25.

— » «¦ » m

Pingos & Respingos
I.eUio J, Ç, Rodrigues.
O -r. Koffman adquiriu por 1:900$ o

quadro de C. Jacquet ; "Com o ninho dc
passarinho**,

Tatltb dinheiro por um hssumpto tiío pe*
queno ! Tablcan '.

A ira. Marianna Noronha Horta reque-
ren a Câmara, em nome da Constituição,
o direito de voto. Esqueceu-se, porém, de
sellar o requerimento!

Tor alii fica vendo a dita senhora n

quanto custa aos homens o ter o direito
de votar; logo dc entrada tem de escorre»
gar com o cobre.

Com isso ni.0 contava cila..»

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

.RAtfÇA — Paris, 15 — O mau
tempo impediu as operações na maior
parte da linha de frente, ao sul dp
Somme.

Na margem direita do Mosa, houve
um vivo duello de artilhcria. Nos ou-
tros pontos, canhoneio intermittente.

Um aeroplano inimigo lançou sobre
Rcims varias bombas,, muitas das qjjaes
incendiarias. A artillieria allemã ea-
-honeou differentes bairros da cidade,
destruindo o hospital civil. Seis do-
entes foram mortos pelo bombardeio.

Paris, 15 — A artillieria manteve-se
ein grande actividade nos diversos se-
ctores, especialmente ao norte do Som-
me c nas regiões sul de Bolloy e Es-
trées c ao norte de LihSns,

Dispersámos com o fogo de infante-
ria, ao sul de Belloy. um destacamen-
to inimigo que andava em serviço de
reconhecimento.

Ao norte do \isne um destacamento
allemão penetrou num pequeno saliente
das nossas linhas a nordeste de Beaul-
ne, mas foi iminediatanicnte expulso
pcl.I fogo da nossa fuzilaria.

JÇa margan direita do Mosa acções
<V detalhe uos nossos granadeiros ao
norte da. capella de Sainte Fine, per-
inittiram-nos capturar parte das trin-
cheiras inimigas numa frente de tre-
zentos metros e numa profundidade de
'cem.

Os allemães. num violento contra-
ataque, tentaram recapturar o terreno
perdido, mas foram repdllidos pelo
nosso fogo de barragem. O bombardeio
continua violento nos sectorés de
Fleury e Yaux-Ie-ühapitre.

Russia — Petrogrado, 15 — Na rc.
gião do Sereth, continuamos a avançar.
Franqueamos a vau o rio Lukh e des-
alojamos em seguida o inimigo de uma
serie de trincheiras.

Sobre o Zlota-Lipa e ao norte do
Dniester, progredimos e occiipamqs a
aldeia de .ustobaliy, que o inimigo
tinha transformado numa poderosa for-
tifica.ão, á semelhança do que fizera
com Mcnasterzysca, tomada por nós 110
dia 11 e que lambem estava fortemente
defendida. Tomamos o burgo de Zbo-
roff, para o que muito contribuíram os
aiito-canbões blindados belgas e os cy-
distas.

Petrogrado. 15 — A offensiva na re-
gião de Sakkis, na Pérsia, deu.em re-
sultado capturarmos unia fortíssima po-
sicão turca. A cavallaria perseguiu até
grande distancia o inimigo, que se ve-
tirava a toda a pressa.

No llaltico, dons hydroplanos russos

j effectuaram com suecesso um " raid "

solire o aerodromo de Lacagern, ua Cur.
1 landia. Sete aeroplanos allemães saíram

em perseguição dos atacantes, travando-
se uni renhido combate. Tres appa

I inimigos foram abatidos. Os hydropla-
1 nos, apezar ,Ie allingidos, conseguiram

regressar ao ponto de partida.
I Petrogrado, 1.. — Continuamos . a

avançar rapidamente na Galicia. Attin-
I gimos já a margem Occidental dos rios

| Zlota-Lipa p. Bystritza-Solotvina .e avan.
çamos ao longo do Stripa superior.

I-NGi.ATiciii;.* — Londres, 15. — Em
conseqüência dos combates travados a
noroeste de Poziéres, recapturámos
quasi todas as trincheiras em que o ini-
migo tinha penetrado ante-hontem c
forçámos durante a noite as linhas ini-
migas nn herdade de Mouquet, fazendo
onze prisioneiros.

Em outras linhas de batalha
Paris, 15 — (A, A.1 — Informam

despachos lelegrapilicos aqui recebidos
de SaJonica. que na linha de frente
balkanica a luta lem tidu nestes ulti-
mos dias maior movimento.

Xas immediações de Doiran, os
francezes destroçaram uma patrulha
inimiga, quando tentava um reconhe-
cimento, sendo que cm Maidala houve
um combate que, ilepois de durar quasi
dois dias, foi completamente favorável
aos alliados, os quaes conseguiram ai-
guiii avanço.

A luta no Mosa j Varias noticias
e no Somme

Loitdres, 15 — (A. A.) — Os_ iiHc
mães 'continuam bombardeando Nancy,
.ando aündti ignorados os effeiiws desse
bombairdclio.

Paris, 15 — CA. H.) — As tropas
fran'ceza9 conquistaram na margem di;
reita do Mosa trezentos metros de trin-
cheiras, pein.trando cem mltitros além
da linha inimiga.

Londres, 15 — (A. A.) — Espera*
se aqui a cada momento a noticia da
conquista de Maurepas puleis „l'iados, os

quacs já tomaram os bosques de liem
e grande parte d'a aldeia.

imites, 15 — (A. A.) — O ul-
timo cominuivicado allemão recdnlicce

qúe os inglezes oecuparam 700 metros
de trincheirais da primeira linha en-
ire Thiepval o Poziéres.

A campanha da Russia
O S .U'S'nU>A__,I**M.-_S

EM KI.TII.ADA XV l.l-
NHA ZiLOTA-l-U-A

Londres. 15 — (A. A.1 — Os austro-
allemães e-slão se retirando d'<: toda a
'linha do rio Zlola-l.ipa.

Londres, 15 — (A. A.) — Tele-

graplram de Pêilrogrado dizendo que _sc
¦considera ali imininente a queda de Ka-
hisz ém poder dos moscovitas.

O bom bardei o não cessou um unico
instante, estalado as defesas daquella
praça reduzidas quasi a minas.

Londres, 15 — (A. A.) — Os rus*
sos at!od'craram-se dos seguintes loga
res, que calavam bem fortificados:
Tustobay e Zborow.

Nas linhas italo-austriacas
Gênova, 15 — (A. II.) — Noticia,

recebidas nesta cidade ain nu noi a iu (pie
as guardas avançadas italianas estão já
a treze milhas de Tricstre, donde a es-
quadra austríaca saiu com destino igno-
riiíd'o.

As mesmas informações accrcs.cin-
tam que estão em chanuuas os arreito*
res a leste e sul de Tcflmino. A queda
da praça está inmiiiienite.

Roma, 15 (A, A.) — Chegam novas
noticias do front annunciando que pro-
segue com extraordinária violência a
grande offensiva italiana contra as li-
nhas austríacas.

Essas noticias dizem que as tropas
 italianas, depois de inutilizarem comple-

relhos) lamenie as obras de defesa do inimigo,
oecuparam totalmente a planície de Do-
bordo, continuando em perseguição aos
austríacos, que sc retiram desordenada-
mente.

Os jornaes daqui reproduzem ouiros
despachos da linha de frente, que con-
firmam perfeitamente o suecesso da
acção dos exércitos do general Ca-
dorna.

A GUERRA NO AR
O HOSPITAL DE VER-

X1K01* BOMBARDEADO
Londres, 15 — (A. A.) — Os avia-

dores allemães bombardearam o hospi-
tal dc Vertikof, causando grande
damno,

Roma, 15 — (A, A.) — Chegam ai-

guns pornienores de um novo raid
aéreo realizado pelos austríacos sobre
Vcrmiglia.no, Selz c outras pequenas
cidades vizinhas do front.

Os prejuízos não são grandes, com-

quanto tenham sido destruídas muitas
casas particulares, especialmente ^ visa-
das pelo inimigo, pois este se limitou
a atirar bombas 110 centro da cidade,
fazendo ainda algumas mortes.

Prisão de agitadores socialistas
na Allemanha

Londres, 15 — (A, A.) — 'Dizem ile
Amsterdam que a policia allemã eon-
tinúa prendendo todos os agitadores
socialistas que fazem propaganda a fa-
vor da paz.

-.-•i.i'*-., 15 — (A. II.. — O mini*
tro do Bloqueio, lord Robert Cecil,
declarou lastimar que o governo alie-
mão tivesse sempre recusado até boje.
á embaixada americana em Berlim, a
permissão para visitai- os prisioneiros
britannicos que em grande numero os
allemães enviaram para os territórios
russos, ocetipados, afim de ahi traba-
Iharcm.

"Xão lemos, portanto, relatórios a
seu respeito, aceros-entou o ministro,
ao passo que publicámos recentemente
o relatório americano solire o canino
de concentração de Roueh, onde o*
prisioneiros de guerra allemães eslão
internados.

E' realmente parn lamentar que o
governo allemão não tenha elementar
sentimento de justiça, cm virtude do
qual permitia an embaixador dos Es-
lados Unidos uma inspecção ao campo
dos prisioneiros inglezes na Polônia,
quando desde o principio dn guerra le-
mos sempre permittido e até pedido
visitas aos nossos prisioneiros de guer-
ra que traibaMiain em França.

Esperemos entretanto que mil dos
resultados da guerra seja fazer com-
prehcntlcr aos allemães que maltratar
os prisioneiros dc guerra é para. a Al-
lemanha muito mais desvantajoso do
que para qualquer outra nação."

Berlim, 15 — (T. 0.1 — O relatório
semanal do Banco Imperial allemão, de
7 do agosto, fornece os seguintes da-
dos: reservas, em ouro, 2.467 milhões
de marcos, com um aiigmcnto dc 1711
iinil marco?: bônus do Thesouro e li-
tidos comnierciacs, 6.5-.. milhões de
marcos: com um decréscimo de 18 mi-
lhões; notas bancarias em circulação,
6.986 milhões, com um decréscimo dc
43 milhões; depósitos particulares no
valor de _.4_n milhõos, apresentando
uni augmento de 4,1 milhões; as rescr-
vas em ouro que cobrem as mias em
circulação augmentatam de 35.1 a .15.*
por cento.

Gollienburg, 15 — (T. O.) — O va-
por sueco .Stockolhi", em viagem do«
Estados Unidos oara Gollienburg, foi
detido varias íemanas em Liverpool.
tendo chegado agora a este porto.

Os inglezes sepiiestrani do vador po.i
toneladas de chumbo destinadas ao go-
verno sueco, e 350 toneladas de couro?
destinadas ao exercito sueco.

Londres, 15 — fA. A.) — Cone
aqui o boato d. ter renunciado o seu
logar o presidente do ministério aus-
trinco.

Berlim. 15 — (T, O.) — Sob a pre-
sidencia do conde Hertliitg, reuniu-se a
commissão das relações exteriores do
conselho federal da Allemanha.

O chanccller Bethmaii Hollweg leu
uma exposição completa da situação po-
litica e«m geral, que obteve approvação
do conselho.

IA GUERRA NAVALI

VAPOR ITALIANO FOS-
TO A PIQUE

Londres, 13 — (A. H.) — O Lloyd's
annuncia que o vapor italiano Tcti
foi posto a pique no Mediterrâneo.

Madrid, 15 (A. H.) — Foi posto a
pique por um submarino o vapor lies-
panhol 

"Pagasarri", de cinco mil tone-
ladas, que seguia para a Itália com car-
regamento de trigo inglez.-

A tripulação conseguiu salvar-se e ja
hoje desembarcou em Savnna..

O "Pagasarri" estava matriculado na
ui-ie.. -In <3_J1i:''q. * ,

Rp:y Barbosa demlltilt-se da presidência
ua .\f-'it*inia de I.el_.._?.

Os jornae.-* publicam varias versões so*
bre .1 renuncia do eminente pubüeista..

l.stamos autorizados a declarar .'ie ne-
nliuma dellas é verdadeira.

A razão tia renuncia é esta : Ruy nar-
lios-i é homem acostumado ao traba;ho : a
presidência (la Academia de Letras dá-lhe,
lia mais de dez annos, a ípipliga ile nüo
ú'zer nada.

Juái.fica-SC .1 renuncia.

* - í
D .fr. T(-r..inim Cavalcanti da Costa, juiz

de direito no Acre, c.-*u.n<lo atrazado cm
mais do uni anno dos seus vcncir.icntos,
ítz-_e merceeiro.

•A Justiça 110 Acre enveredou pelo bom
caminho : tem uma venda,

Meti amigo, isto é um paiz perdido !

Já não ha nada que fazer I estamos eon-
demnados o morrer dc fome 1

Xão c tanto u?sim !
¦— Conio não é ? Poi. se otc nos des-

tal-jncs as nuilhcres nos fazem concorrer.*
ciai

A policia deu liontem uma batida no
"Palace Club", apprchendendò o material
liellioo do "Jogo''das Flores".

A iBliscncia foi feita pelo commissaiio
-Ameno. ,

Não era, evidentemente, o Ameno Re-
seda,, .....

Cyr»no & O. '

BIBLIOTHECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no

' Lyccu de Artes e Officios.
¦1 » mt * um ——

O sr. Affonso Camargo, presidente
do Paraná, baixou um decreto creando

o imposto de -5$ooo sobre cada novi-

lho e vacea de menos dum anno que sc-

jam destinados á exportação, ou consu-

1110 dentro do Estado.
O decreta do sr. Camargo tem por

objictivo proteger a creação e conser-

vação dos rebanhos paranaenses, e foi

baixaldo ad-referendum do Congresso do

Estado.
E' racional o que elle pretende.
Yè-?e bem a differença que ba entre

esse- dcíreto e o disparate do sr. Faus-

to Ferraz, apresentado á Câmara, o 011-

(ro dia, e tratando do mesmo assumpto,

natalicio de sua majestade apostólica o
imperador e rei Francisco José I.
achando-se, porém, 110 dia 18 do cor-
rente, das 1 r ás .. horas da tarde, no
consulado geral 

'da 
Austria-Hungria,

uma lista á disposição dos membros da
colônia austro-hungara que em honiena-
gem a essa data quizerem deixar as
suas assignaturas.

__.? <BB>-«_-C_R

O IMPOSTO PREDIAL
".Escrevem-nos:
"Xesta venho trazer-vos, sr. dircclor

do Correio da Manhã, um appello para
que vos digneis solicitar do sr. prefei-
to desta capital um es#irecimenio so-
bre a nota por elle enviada á imprefl-
sa rp'!.#ivaniente aos actuaes aiigmen-
'.ns dc imposto judiai.

Avisado que o predio de residência
e propriedade de minha familia seria
augmentado de mais dc i6o$ooo sobre
05 _5-$ooo que vem pagando ha mais
de cüjCO __nn05, ..cuicstralnicütc, por
parecer ao lançador que outro predio

. da mcsnía rua eslava com lançamento I
cto, procurai a apenas lançar mais tun superjori acho-me, com a publicação'

ibtu
0 sr. Faus:o. aíravép do seu proje-

ção das autoridades municipaes para
estas irregularidades e mesmo appellar
para os srs intendentes 110 sentido de
ser regulado o imposto dos prédios oc-
capados pelos seus proprietários, ado-
ptaiido-ic uma taxa fixa de 0,5 "|" so-
bre o capital despendido com a sua
construcção e ncquisição de terrenos, ou
solire o valor de transmissão, em . caso
de compra, medida esta que evitaria
os abusos e irifyularidudcs a que se re-
fere o prefeito em sua nota, como as-
seguraria certa garantia aos proprieta-
rios honestos e bons pagadores do. f 1 ~-
co, sempre ameaçados pelos capricho;
dos lançadores irresponsáveis,

Acceita-, sr. director, os meus agra-
deciuientos pelo interesse que certa-
mente tomareis pela causa da nossa po-
pulnção e descuipaé-nie pelos moinemos
ppie roubei ao vosso trabalho.

Vosso apreciador, A. F, Ferreira.'

imposto sobre essa decantada pecuária
nacional que, apezar dc tudo quanto o

governo affirma fazer em seu proveito,
vive dos se*.:= próprios esforços.

O presidente do Paraná- fez justamen*
te o contrario : garante, de facto. o fu*

turo da industria da carne no seu

tado.
De onde ;c prova que legislar

oitiva e deliberar conscienteii-ente

coisas rjVie se chocam...

Es*

de
silo

O ministro da
nmnica-nos rp.ie
recepção por

Austria-Hungria com-
ite anno não_ haverá

oceasião do anniversario

CAMISAS—O Piue lia de melhor c etfgppn-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

-mm • q_**»-.»-__j.-——— 
Francisco de Almeida Oliveira, col-

iector esiaduai em Itabira., E^iadu dc
Minas, onde era conhecido pelo vulgo
de "Clii.-o Sargento', desappareceu
dali, crê-sc que cnm rumo a esta ca-
pitai, dando um prejuízo de mais de
oitenta contos.

'A policia mineira emiou á nossa re-
tratos c informações sobre o collertppt
foragido, solicitando-lhe a sua prisão.

daquella nota, na duvida se devo ou
não requerer ao prefeito mandar ficar
sem effeito o aviso que foi enviado.

Xada justifica o actual lançamento
do preilio em questão c ainda menos
esse novo augmento, num momento de
crise geral, em que o vaior predial
foi diminuído pela usura do tempo ç
pela diminuição do terreno, em que está
construído, de 7-1,5 xism., sem que
nenhum melhoramento' tenha sido feito
pela Prefeitura na rua Barata Ribeiro.

Ha, portanto, nesse caso, abuso do
lançador municipal, que baseia 05 seus
actos no aspecto exterior dos predios .
sem levar cm consideração o .material rector-proprietatlio C,ioyanr_ Lugnio,
empregado e o capital despendido eom decano da imprensa italiana no Brasil;
os mesmos. entre hoje no 37" anno de sua existeu-

Parece-me opportuno chamar a atten-' cia..

O conselho director do Club dc En-
genharia reune-se hoje, ás 3 lioras da
tarde, para discutir o parecer do sr. !•'.
Bliering sobre o mappa do Território
do Acre, organizado pelo sr. J. Xasò.

La Vocc d'Italia, órgão da colônia
italiana, nc_ta capital e da qual é di-
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^
O autor destas chronicas está hoje

obrigãrío-a forircenr ao publico qU_".õ
TTãrrT a incorpôr

ci.ludão. á__ it'.e.ir.as.. mostrámos mie ..».e
torna 

' 
preciso proceder ao seti arro a-

meu IO'¦¦•,por e'a_s«ii. . t-scolhcndo-os de-

pois a'Sorh. 'Assi,,,. « 
jWWjijj, u .H.tódio constante de éá-HiCr ao

priamenlc do sorteio, IV^r-^^^+jõ,rüal, cada s.maua, uma corre Mondei!""'""- ""'"•¦, llos '" -clsvle Ba**..? Xo .spaçrjtde qpasi itm

__.tè;.n.i;_ rápida L',xjílic,a^Ao."f'.'D-Tnmiitíí'ií_í_!-'í_-: 
il-ís an noa!. coube-

annos, q .i;eecnsliiin
dividuos qtie cdiiilileiaraiii' nft anuo ar.-
w-riór -o •¦wmo.-de edade: é -o-i.iie.se-
chitma o aiiSJamchló militar neste.
momento feito em todo u território da
j.cptíblica.

Para os effeilos do aiislinncnto acha-
s o território: nacional dividido em
_| regiões dc alistamento, correspon-
ilenles.aos Esta_-0- fissão Uistricto Fe-

uaesr-estáio^sHibovilinadas aosder-fl. -asi-quae
coi*Í;j_aiídaiiles-lias. sete' reaiões
lares1. '•;.,__ ; :* i ? I fi , gt

Más -.eüüiç.-f Ae Ili-sSineiP.^rcM-ê
seaniento niiliiar [nz-sc por mçio dc

íunecionando

'&..d_ dois"AVitósiidanle

*•&

U S J1^wÇ*B|kr $S xr
si-.W.Í_lciá-de,

juntas dc iiltslahiciilp.
unia em cada município, -: oü - mesmo.
mais de uma naquelle-; cujo t.erruqrio
ou população assim o exigir. O Dis.
tricto I''cd_raU_____j__õnsid_rado' para esse
fim comp* uiit^ffljjldo, 'cada districto
municipal co.íagjjfMfe^.mn niunicipio.

As .iniit^^llliliwritfjojo. ciiefe do
poder eiiçcni;
of íicia.cS;. íioii-iíiio^j
da região í-ilj.-uvj
da acliv-j'o»_,-ii_.-fl_|!
dn Guarda Nacioií
tencia .permanente) epQ
cia a qualquer do:."
o seu ftinccionani.n.-'.'
„ de julho a; ,3&£gffiffiHHBH

;eilt-5clr,*i_*i;iyt

alomo,-. _-uo3!:*_ez_». .quÈr-Tp.oKcd-rani •*_
guerra, casas -brrVspoiulenaias revcs-tl-
iam mais co:nnyiin_e,çtt; <rfaitito„d*;,. chroç.
nicas., profu^ijpS)'.*"jiuipiieçnai^j. Sodjj-.
ellas, como nao .po'iíiaiu"ileixa,r ile Ser.
d'a prcoecupaçáo exclusiva_.il.'___iU:i_i<>
nismo, que era. então, de uni modo ge-
ral. o unico çuidaljo do. melo de que se
devia occiipaí quem as ésófeviáv

f't**ife 
.fjloíii.oii ;a guerra'.' :"*.__ icii:,.

uirísl.-iuiiinéirtos. conío .era lambeu,"Ijjfiitil.S, _i ospyito.de 'euihusiasnio'.:-. litê'
IT.C rj)_,i..ãíT.t.iU' ..a*jViniou"o'-líulrti".o í*C|f.i'.' 0-'

cercava ganhou de uma assentada ,_os
e.criptw de i|iieni eojnpõe estas lillllrfs.
rió-iuuüo ..._j;_í. .iaríç^>jcf>»i--o--)>r-lo.'i-ga-
nienio de uni cstiiJcr-de coisas que, por
anormal que fosse,_._lomou. por vezes,
dada a sua.'._Uíj*_y|i_-.-.4_i! .aspecto quasi
natural e adceitável. os artigos' (lesta
colunina foram - So>_e__iit_liiieme . inudaii-
do nrafs uina^Yjíit^oífc.om, P_ss_*am do
estudo frio'¦ 4*,.va-ii|*|.._;.J t_h<_s»?j.. jtelalitaj,
aós'.*i!ermt-eii_?_itó_ dò _.!__ á forma de
çb^nicai-íçmnájiiPQrKiiieia- _:_ob.re';iiB., .
.Óii 'õaírpc/jfí^^ii^g^\'^r^im 

ligÜ**-- _ofe. i,niãs_»-io_

As juntas de alistTiniei^^^itJiííiiJ,
ao receuseamc-nlo mUitar:.5tm_*Scs.iun'.e•=ejiv#?W»!
modo: :.'. -¦ • ',_'*í*"'y#í;-'_".".'

0) A.ceitando as tetMfy@fâjfêf&,\n-
dividuos atistaiveis, ¦ ou díí^ij^gajis ou
icu-tores*, il ¦'.' . • , ^3_ff*.--f; .,*¦ *_•...'

b) Colhendo'dados naÇIisfa---de re-j
ceiiscinicnto, da poptijição c _nos re'*^:

proce
calso pétísujo. o corres|iondente do Cor

)reio cm Piris,' fazendo «01110 fez, não

, . Í___M
Sem, t>r^co>t-.^*jp?<f

:«l_S. .•!'f^bíl^íW.
(M8t!_}f!_#_i'.'',<í?
íô^glj^e-íímes.

corresiion-'
*_._ -.. 'v 

X

rr'*"'.qt_i'e:-i|iier nutri

iros civis{*..*
. i'.i Envii
serem i-óçi
partições 

'

federaes,.
chefes db,
industriaésw
de quaesqifçi1.' _, _______
quarteirão'^ ou.'Rantl
dente; 

'..'.¦'":..,

d) Ijilizando-se üli
:(locuini'Uto.s ou informações

As listas dc rccenscamcnlo meiieioiiani
« prifissãa, sigliaos, carncle.risticàs, *vif"*;
tle, naturalidade, eslado é filiação.'doa

Os cidadãos são alistados 110 inuilici-
pio onde item fixa a suar residência.,-e
as praças de policia c .dc^líombcirósHla.'
l'nião e dos Estados 11O'município íefl.
do respectivo corpo. • —-~

O recçnícainenio niilila', vizaj esp.e-:
.ialmleiite. como já disse.inos, 03 indi-
\ iduos de _o aniinis coiuplelos; mas to-
dos os não alistados- ein ann__ anlerio-
res. pertencentes portanto a .classes (U'-
mais edade, são lambem ahra.ngidós pejo
alistamento (imiutil, dc_;de que a oinrssão
seja conhecida. Deslcs, os maiores dc
30 atiuós pas-san, para o exercho, de 2*
linha, não podendo ser mais sorteados:
os menores dc 30 annos ficam perteir
vendo á reserva, do cxcrcjlo. ttctiro./i-ò
-sendo .orleiidos qu*ndo.'.fafiarem, .ho,
nieiis de classe., niais jovens — 211: 22
annos. Como já nioslramos. essa falia
ilifficilmente se da.rá, mn.rinié nos ma'ií
pròxtmo's annos.

Quando a execução desse serviço es-
tiver normalizada elii todo o baiz, r
.-'isfiimento 'annual rfegfslr,frá, em 'regra*

os liomeiis de .ni aunos, completos, e só
crdcpclonalnienlc ós de mais edade. que
tenham escapado aos .recenseamentos am
triores. Ma's, ao se iiviciaro serviço mi-
ilrtar obrigatório, couro actualmènlv s.
dá entre nós, o alistamento tem de
abranger os bonieiis rie Iodas ás cdwdes,
nfini dc sc poder 'conslituir com elles
ns diversas classes, embora sem inslrt.
t-,'ão, ê com cilas os --tre.s escalões da
reserva, a que já nos referimos."

Vemos, assim, que a operação funda-
mental para a constituição das reservas
do nosso exercilo é-o alistamento; delie
ücpfèiiide o gviipainento dos ¦ homens nas
claVIS-S, em conseqüência a posaibili.la-
rie ile iprcCncher os claros do exercito grpu-0
tieiüvo com os sorteados das classes inais
jovens. Sem esse ttecenseamènto prévio,
não é possivel ministrar instrucção aos
homens uá edade convi niente. fallindo
•poi.ranlo o systei).;i dlonoocratico- do^
•ser.iço obrigatório para Iodos- os indi-
vidiios. o que, impõe-á nação ou Ti-
car indefesa, 011 cciistituir uni grande
exercito profissional, ctljas despesas não
podfúnos supportar, g-ciijo.s perigos para
a sociedade isão (aceis <|e prever.

Ujin ve/. ilerminti-do o'-pra*so-para o
«lisilanuut.o annual cm cada íiiiinieipio.
o qtte se-dá ».i- de setembro, as lis-

. -nis.gi-riic-í, 'com os. nome-- de todos o_
alistados são affixadas nos logares inais
(.idílicos' da- ciretuuscripção _,dimjnistr,.ti-
\.\, e ]>ublioatlas na i.iupriuisa, onde íum-
\tr;' ihirainc. o inex "(pie -se segue ao
iiliíiirio dia do-ali.sianienlo, as juntas re

podia- reservar aos seus leitores uriià-f-:!.f__.^§^f^tí^*Cs!;r_:J1í*.
i,prõva'ma_3_-íibiil: de sua affim.íade com*'o nveio ém qtie trabalhava'. Em todo o

tempo a fcitura,'itá sua ordeni chr.juo-
lógica, das . èsoriptos que em cerca de

^rca!á*_nc_, íonseculiví» niaudot, ao 3't.r.'
i^YJ^*leI:_^rvir;.íl*c...ther_-ionic.iro.,.. para ^,

^-'*fâít_l_?-í,__íí_ri_r-saber o- <]---*.¦
0--^.___fii<*^_..lVw69,:-.-pr,^up3Íi o. peiili'
.çovJ}'«_it'j|ts...c i|íg.<*-_,'i^:<__j's*%i*^ui\^.^ofa-
f im^^Jj;.'_.3_íó. it -. ,é - Jp«iso*é---J,*vojii'__'ê ,4#_i*í.

r^^ii'télr!jjtsi/._ü»kla3(?f*tâ[ doseinpcnho
Mio. -Seu íhtslc. .^'{ÕriMlista. O, resto,
Ic.íno'.''-.tri -:si9(..•'•_.' i_ió_i.--itilfeiçi''itnica no

%*_«a?^; je_o^n\SJ__;to _ r^ ^>r-a^*t-a-*__*- _:, «bsí*ois- _.i._eri>fci_ de . jlií. "pífo£íS|^^_lle der-:
jimwp. ,'-"_;; 

' X"£ ,~t-,-clf&&---,:- 
:'trau,iuillaiiieme 

entreguf vi^-S'» •'•mpul "
|.>«._ftt.s;j_>ará:.r;ip.kfóiql\oWiii_ri ;êns*!i_|'-*- ' ' ' - ' ' '•
'«'Unhar'para- 

us'o:_o's -s-etis"'reitores,

M I ènderania
¦ *"T .• _-ii i V ¦.-'

mm
publico serão, por uma razão sobretudo
_ecórrenté.do __Svo"postò'dò"õbs"e'rvação
cm (|tic se acha, de qualquer modo mais
amplas e variadas do que foram as .cui
que elle se alimentou ajé 'l_('jej.; ;E
essa simples circumstancia 

' 
concorrerá

sem duvida para uma visão muito me-
.nos estreinr-di>-*|iie. foi ie sua até esle
momento.
_,4Coin _fl£fcIto, *!_¦_ á hora pr,eãente. re-
j-iuido .*_] tihiíajs aitforjiifçõésjtíiie, iiiunkrrtt*io iíir._láiiicnfe .nretèsfaçro na lula,
chegavam ali ao conhecimento do pu-
liirccTgraças as írtrufobras das autorida-
des para evitar a propagação de noii-
cias que não coni-jessetu . pausa por,
que Uies,. cqoivpeliíi ,__lar. uiiaiva o,.j_r-

'iialisla,'cingidd a não' vér .eiíão 1. que
Wa nojisivel. :i,vi,slai:jse nos : limites do,
3iori|pj!tC/ •"nftv o' en.feixaya:.I, E- nina.''coisa decorrendo dê outra,* toda a sua
imagem da guerra, alé agora, não foi
senão a imagem de Paris nos transes**cnf qiic"ó"Tifun_'d'_se**debalc.

Essa visão ha de alargar-se forçosa-
mente com a permanência, do, autor na
Suissa. Já a atniosphe.a, despida das
mesma* paixões/ que, aqui sc respira
ha de : influir poWS**»*;. IHfff-f, sol)1'e os
seus arligos. '-vjM^olilplfeV11'.0 IR'sl°
meio as ínesníaâgÊSsífâ*"»^ ignorai,-
cia de e-rlo3...•(S_5P_i<J"*;4|^!Er,'''11•'''ll,

,r«i>!ciantor,dei-
_Hldc,' pro-^Ç-J-eurnstaueiascí

s. iriÒldes
columna

dizei dc iiint.;.mão, com rigorosa prç-
cisão, 'qual* o ''gênero. de suas coiiiposi-
ções futuras, .'(..compromisso parece-
lhe por demais, diffic.il-para que elle se
jjfóiiouha a.'.á'.*>iímil-o.'seni receio de ser
obrigado inais . tarde- á deixar de rc-

.speitaba. ..-i.í.vianieilUs, a única pro-
íünwsa-a *tt*fi-s.ç .'iS)**íía' a (autor é a dc'-¦*' ¦--' '¦--"¦• •¦¦-•«—•¦>-¦•»•-**-- cubo

•uttxti uso "dos -seus- reitores, 'o
.autor tem a consciencia;'dc tjiie se' ett*-
icontram os- rçflexos inconscientes • de.--.orno.'.Ihroú'a •'alut.r de"' Paris, nos pri-
m«ros'dias di, guerra;' na- esperança de-
victoria, lím seguida, lá .*••:' acham

^t.ninbeni ya cgüt^qjs .-das ar«t,occupíi(.ões'dc ' ordem' mãiá" séria que ahi houve'
cm relação a vários problemas suscita-•dros -pcirrllUíl a.lMítflfl.' F."á própria nua-
gcni dc Paris, enfastiado ante o cs_pe-

'.etliculo iiiabcuvvfl^ile ,uipi. giie.ra .i|ih'.,
Buranie .fiurto- é mem, h__ .eni episódio"'
que lhe interessassem,, lambem pode ser¦encontrada mis sttjts dirauicaü..

Dsjiois.dc .já. tcrciji uuul.tdo .. lautas
vezes...de.. feijjo. cpiuo.ac'ib_i,,d}: ser dilu.
os artigos ilcsii tplu(ini:i vão ni.ilo ivo,¦vavelmtjnti1:* revésur-se, ainda unia sçz>
de uma feição difíereiUç.
¦ Quein . os- esçrqvo transferiu,, a esla-

,hora,. a .tcsid.e„eia.f..l)e. ago,ra eu, dc-.
ante, cin' vez 'de 

scr. .datado de Pa-
ris; .'estes' artiyós serão 'enviados dc

-Berne.' O 'seu 'assuinpio, émquanlq dü-
tar na Europa o eslado'de coisas que
ha dois aunos dum, n|d será muito pro-
vavelinenie 'diverso db qu.'. lia vinte' e
quatro mezes, tem ocr.upado que», os
redige. Mas haverá, seguramente', nina
profunda alleração 110 modo de vêr do
jornalista em relação ao de qtte agora
iralará.

O molivo é simples. Começa por que
as fontes em que elle vae. ifaqui por dc-
ante, hlimentar-sc para informar o seu

TM-.e. i-iT.-i .- -j. ;e iii...-i,,.. . .-., ..¦¦•«_•» Ji,e»J^.J'al<i/f_.'ÍlJLéÁ,*Í'W- "Ã 5"* -ab,uo c.-.iT^TifÇaira.ai-ílQijtle. iíc in_|M ^^m^miW^i'CÍimSWconhecer.
. ¦_*i-.portaiit«:'fa!:ii'i_j*iftwiíiao;:- ; -. . F* |B§»^^'-'T*^rv'--,'- vii*.'"-'' 

'' ' I',•**. EmborA a_üii_ procedesse sen wr dc'r,-.-.'-'?.'*-?'--''.'...--..'.». * *¦ 'I

• , • A"'
^jt ..çiujjty.icçar a uiiuha. curojjuía,

in'uito ! tranqüillanu-ntií, ^iiiaiidVi.i ,i'o
lado me surgiu a figura' svininitíiica
de i_.it cavalheiro -prazenteiro. e getj:
til. numa curva quasi elegante í-e
entre dois, sorrisos prolongados." *— Póile :çoncc(ler-itie dois .rmmoi-
los de attenção?
.— Pois nãp,,., .\.'s. su»s (írilcii-,

respondi-llie.
I !i.,ofiei*ii_i:llie uma cadeira, também

com uni sorriso- — .mas . amarelín.'STi.O -pódc i-uov.icljronista - sorrir._ Ile•i*w_
(Ju. ru

€; ¦-----¦'«MBf. í ÜiS WS" ¦ ™!_
—— :¦ - a_____e_aa .—?-J!L-—JjL _..

O (!orifft-esso catliarinénse

ra maneira ;'i chegada de um.
tatue cui, lal altura. .

I —¦ 'O sbíitipr''íiTui 
'mó 

é;.ú!ie'ce'.f.',...."
I—'Assim''-'!_ rcpénle..,',' 

'""''•

| il_áhcci-llic ináchinalmenle d oliiar
•ijxaniiiuulor que todos -nos5 -- ..n_'.-..
para. quem .nos-.di/. .aquella— plirasi',
como se para jeconiiccer alguém
fosse preciso ttr.Unesnio trabalho <itte , ,L¦•' i . deoutailti Ferrcir.. A bliqucrquc, que asse-

:irn descobrir quem esta dentro r.cle :' . 
, , -, ¦¦ gurou -o apoio do poder legislativo 

Florianópolis, i.J (A. A.1— liistall-.ni.se
'borftein, 'cotn. 

ã'mjiar -oleniiidadc, o . Cón-

gresso Riprêseüiativo do I.stado.
O governador, coronel Felippe S-liuiiJl,

compareceu, lendo a stia mensagem que
riuaou boa impressão. Xc-se documento faz
a historia da ¦ pliase íinal da campanha dos.
fanáticos, refere-se longamente á instrucção
publica, á saude publica, e á situação eco-
noini-a" do 1'stado. salientando o -lígmento
crescente das rendas publicas.

. Sobre a questão 
'• de limites, historia as

Il-g_craç5._ dc accordo alé á ulttniE. viagem
do cpiuiiíandántc l-'lcmilig ' termiun dizen-

! d" que urge resolver o caso, nüo estando
: af.stad. a hyp.ilhcsc dc- um accordo, na

coú-orinidaclc do:
1,'cpuhlica c uo rropíiff interesse dos dois tt de demasiada boa' fé, confiaram na'

As ladroeiras ftiÉ^^^t^WSc^rèiÓ
coutiuuam a apparec,*ài%...,  -

Tanto ua .policia, como na directoria
dos Correios, pubscgucin as diligencias
para o completo esclarccimeneo de iodas
as roubalheiras pra1! içadas ciu deparia-
mentos daquella directoria, noia.binien-
te nas a.cuci.as. ppstaçsj urbanas, ..dísta
c;:lad-.

Us agenlci.s de Cascadura, "• Avenida
Rio Brauco, Çopataibitna. SaKaidor. ídc

optima ro|i!ií;|çáo cnlrc seus -upenores
< collegas, nijndou hontem attestado'
medico jiisliPicali-o com molivo de npv
ic.tia. a sua falia dc 'comparciicia á rc
partição,'.Vao d|.sl._n.c ler sido hontem feria-do, o dr. Camillo Soares,'director geral dos fe*orr_lo_. ' Coiiihiuou ! durante i Éoram vendidas: .10 r. ,

'":il<>: o dia. auxiliado pelo, fimcciona- j Stock:-' Cindido E. de A ello. 171 ...ba e outras que com,0 correr do tenipo. cias Valle Jun.or c Sewrino Neiva. a Duriscb & C .*,• \ Vleiidcs ¦& Cirão - apparecemlo. •abandonavam seuV proceder a exame' no- balanceies das ! .SÓ* • I.ima „ 
"Filho "

MATADOURO 1)13 SANTA ( i;i ;.—• ['oram abatidos lionteni:
rezeSj

30 vitellas.
Marchantes: Cândido E. de Mello

41 r. e 4 p. : .Durisch S l .. 1 : r. : \
Mendes _.• C, (í.| ,-. : l.im.i ei |.':lii,.-,
13 r.. io-ji, e 1 v. ; Erancisco V. ile..
lari," iu r., _S |r.- 1! m v. ; C. Sul-
.Mineira, ,-• r.j João 1'inienia de Abreu,
íj' r. : Oliveira Irinão. *. C. 106 r.,
fi.11'.. -jC;_i_*-_6 v. ; .Basilio Tavares. ;
M;**«?as.ro*. S_b.C.,*S.*__ ir, : Portinho .'.
C _.| r. : Edgard de Azevedo, _'i r ;
Norberto lleriz,_ 5 r. : !¦', I'. Oliveira
* C.. 33 r. : •-•ernandes S Marcou.!.-,
7 p., e Augusio AI. Ja Mottá, ;,; 1.,
_-'." c. c 7 v.
i Foram rejeitados: ,0 34) p.

•II

hos, 337: Ei-ancisco V.

.IáWWsíTí-, •¦':»PÃ.,
.Xíôí-io-síÈi 

"absiíutaiuenie'

O BIA SANTO NO SENADO
Falta de numero, falia

- de trabalho
ti dia de honlom o Senado consa-

i Nossa Senhora da Gloria. Dia
santo. A' parte alguns positivistas mais
ou menos orthodoxos e alguns refina-
dos atliéus, poucos, os senadores que
ficaram cin easa. A' 1 i|- da tarde, o
sr. Urbano dos*Santos, leria locado a
campainha-, para logo Verificar que não
havia numero. Cada um dos raros que
ali compiirccera..i, fof cuidar dc sua
vida..

Hoje, o Senado votara, além dos pa-
recer que reconhece senadores o gi ne-
ral Damas Barreto e'ó barão de Mi-
racenra. a pegitinre ordem do dia:

em 2' di.-.'ussão, a proposição _ da
Caniara. que lorua cxlensicas aos íuu-
çcioná.iòs das Caixas líconomicilS l'e-
deraes dos Rstadps do Itio de Janeiro.-
Bahia, Pernambuco, S. l'a„lo. Minas
Geraes o Uio Grande do Sul as vanta-

, gens da aposentadoria que competem
cebein as reclamações dos interessados. __og funecionarios publi.os federaes c

dá'sua-i_ipiraçãô _í_-.áo_w__r5jí- para o
trabalho. • di. geralmenre, -is preoccupã-
ções do'ambiente cm i|Ue -se encpntn
é que lh_ impellein o espirito a iirer-
essar-se por isto" oíi por aquillo. Quen
quizer discula ,• procure fallrr se cíís
maiiciia de ser iem vantagens ou des'proreiloS.. :,Mjj '<|ui;'|I|*escreve eslas li
olhas eslá convencido dc que cada qual

jiroccde. na.__vii_:i_. i_Uiies.qtn:r..(jue sejam
as circumstâncias em que lhe caiba
desenvolver a sua acliyidade, como a
niuureza p formou c llia. seria que-
rer a gente .-revoltar-se contra--o pro-
prio feilio. Quem assim fizesse inais
larde nu-.njais cedi) correria -o; risco dst
sdr "Ifáiifo ' íficoiíicientcmerííe 'por si
próprio. .-..' ¦ -. .¦¦O que serão, portanto, Vs arligos que
de.-l.oje uni dcamc-saijiio. tio punho dc
quem aqui -escreve constituirá por em-
iliiaiKo tini scgri-do que só' pertence a
Deií...  ' 

,
Uma coisa., porém. será. prpvavcl-

menle feita 11b próximo ensejo, que, ii-
ver o autor dc. mandar' nm ariig;o,'pai"',
o jornal. Parece-lhe tniVííão sçria fora.
de proposiio proceder a 11,11 exánie re-
Irnspectivo, em algumas linhas, do es-
lado das coisas cui França iltirant.o' es
ul.inios quinze . dias que ali passou.
Jíssc trabalho lhe dará, na nicsina oçcà-
sião. o tempo necessário para familia-
rizár-sc uni poíleo melhor com' o uieio
em que acaba apenas de. desembarcar
e de que .terá.seguramenie, mais larde.
de falar. 

' '« 
,p 

'

Berna, 8 de julho dç iqid. - , .
•*T*,**,nTf*-***-**T**f*-*-*T**'i*|

FUNÇCiONARiOS QUE VEMDEM
CARGOS?! .

certo tlomhió num Ijaile de inascáras,
«Vi quCera' tvm homem'áleiilado, dc

grandes' hôitibròs c de largo peito,
ijc*ipt§, (Jo, .qual me sentia mais lui-

|ilil,ç,i_.q'ij_*./,o...-:qiii(;o- j dc:, Lafontaiii'.
•J*>aife*^.!_r*priíi-to_y(á carvalho.- Jille,
o-mói-íine. qrt_itHia<°o da. supcrioritlaile

(.e"5ttá .olmstez. pimlia-me uns olhos
1 ifcigós; /itic Hiç. Jiiloçavam; á . gfayi.
ilii8c'"(m' l)aHii\.'iicsra.._]t cõjn curió 1

datje .espe-huva.. -, - - ;. ¦' |
ífoéjJJ-.ÇÍ ._j)tií (Jo. embaraço. j Gayasfli tA. A.) —. Pelo juiz federal
-_í..'Qf '.íCiiiiqr..., 

, Àh !- Já • sei.... í'..i ' concedida a çfdciií oc "habeas-corpus"
OflUnÍa-f5eí_í. .'„"_.''-' 'ilnjiclraiía*'á f.ivcr do sr. Arthur Ribeiro

¦Abri"H'"SU^'_l;í," 
já"'fjjiç'.':i memória I residente cm . Saiila I.uzi:i c candidalo a

e'in_''fei;li'a.ã. • R recorri a 11,11 fo- I .\fvii_l'. 
"pólt. -Partido' R.piibü.aiio.

lrefo. •-'...'¦!• ^ .¦:.-.-.
t-a- G)ian\a--.:' Ivliezer • KaminvtzKy.
— CoiaróS

, .postos, uns poripie tem reaJineme, agencias postajs des:.. cariai, baia 11- 1 Goulart m: C Stil-àTincirã -r Clesejos d., presidente ,1a | citipa 110 cartório, c. oiiiros pontue., gem j «J»s cs-.cs conferidos pela coníabilí- i dbs Reiaíliisla- 
'1 

-o* loão Pim.ntà dè
f ãírT^tt9^"^"- , I Abreu. ,66:' Oliveira' Irmão. ¦¦ C..',.S:

1 ,;n,,0S 
a ""''"•'-'•. -l»e o desfalque: Basilio Tavares. «5: Castro & C, 1 .0;d- -oberto na agencia da Avenida Uio i Portinho & C. •„: Edghrd dc !\zcved 'Branco, a cargo dc .1. 'Francisca Hech. 3.: Nòrberló líòrtz

que ainda se acha foragida, mouta á 1 d.i Motta 110 ,. ]•''(piar.lia dó 11S conios-. .Foi isso que C.. _-fit: 
''fotal 

, m',
:i.-Mo\TAI)puhb'-"-.)A i-i-xu. _Foram abatida*., .5 rezes

I'.il(iOlt.ll-._*(>* - - 
'Bani 

os sr*.

listados.
¦Depois ¦ da sc-iâo, oií-inemlirps do-Con-

gresso foram incorporados no palácio, afiii.i
dc ciiaiprimcut.ir o governador, falando o

go-
verno <l*> 'córQUcl^-ScíimúIti

O rcgimentoóda policia deu a guardo dr
honra. .

(1 governador do Kstado seçuiu-*_do pa*
hicio. p.ira o tCfTrficio th. Congresso e:n
lóudall,ves'(>llail,;.r.por (,h, piquete dc ca-
vallari.i. :..'..'

¦ ./"•-''. ¦ ¦ '' 
»;: :': :;:

A ciiibrulliiida goyaua

-vr_ rIv'-n..proi)agandÍ5ta do regresso
^(iV.iila.-iiti-tieio da natureza, que ;u|tii

iiíjil, a v-isjtar os jornaes. Pois,, não
l«fa (luviilá,. sf. ..Ivaiiiiuc,... .

Jispirrci çqfiio ^enipre taqo quando
jirêcfsò .(ernimar com , -iro^iincia

1 orr.cja ' ijin ri.qmc -(hujuellii 
çómpli'

qarao. 
-l^-iW.-ícgiii:

1'—; G senlior. coni ri sua admirável
imi.sciilatura.' ~e. 

a''melhor'prova da
..vceileiicia do 'ft.gini.cn 

que prega-,
força, e èaitde ¦ não lho .[altain.

, -— Perdão) meu caro amigo;, .liui-n-
na-.se_,.\ãii--soti.:propagaiKli.sta de re-
giineii. ajgiun .,>-Ií • sou brasileiro —
como os_ que. melhor o sejam.- .

•Bateu forte, sobre, o coração pa-
irioliçV)'. c terminado'.o gesto do cs-
ludantc iilsacíaiio continuou:

, — Sou 
'siniplesmeiíte uin funecio-

'nario. Ou, aiites: sou • tut. cx-fuit-
cçionario, porque sou aposentado.

I—. Aposentado.*. * ': " '• '¦''
---¦•Sim. lia já boa meia duzia-ile.

annos. Invalido....
Invalido?!,
Sim. Invajidn por moiestia

adquirida 11.0 serviço publico, acabo
de ler cjile entre os muitos alvitres
apresentados, para melhorar a situa:
ção'do paiz continua a figurar, o-da
revisão das aposentadorias-. Ainda
hár.qlrem pense em-tal monstrtiosida-
dc.:.0 senhor não. leva 11 mal que..'eu
uso desta . expressão....

Ora essa! .A' vontade.... -O. sc-
nhor a incomiuúdar-xc com expres-
soes! Xão vê que. eslá a falar com
um jornalista? Pódé usar as que qui-
.zer...-T-.-.Vão. conheço,- meu caro -sciilior.
maior aífronta ao boul senso- nem
maior golpe premeditado . conti, 1 o

direito qtie a revisão do quadro
de aposentados; JOiga-me: qtie pensa
da revisão.?.

•Aproveitara et, aquelles dois mimi-
tos para pensar na clironica ípte

De modo que, -,sáj

"'' As Idéiis dosi'. Soares
O..v_i...o_j Iiotitcíii.'«un. bonde, ao senador

"Soares dos Santo*:, a 'SUti opinüo sobre o
ir.omento financçirn, a confecção do orça-
irento e .o sr, Lcopoldi de Bulhúe?. com
as suas Idéas.; O representante rio-graif
tlelísc àelion' ¦•f'_!lnix'.ija" (textual) a idéa
aventada pelo sr. l!.il!,f.cs. de diniinuir os
impostos .do importação, com o augmento

..'l'.u'i,q, 14 de agosto. -.- íilm todos |.,;..i.., .. ,,,,.,,,,..,-
paizes ou Estados, e sob Iodos os í in V1. a *-^ri-'--r'

ternos, ba uma ea.-la dc indivíduos, «*»íl"J° Peja 1'ergimta, Süppuz; tratai-
se da revisão constitucional

(|ii.mto á isenção para o svrvico mili
t.-..r; e findo esse praso. os1 rc.lanvaiücs
dirictem-ee ilircctóimente a'o conselho tie
revisão do respectivo K?tatlo.

Todo cidadão, ao inscrever-se. deve
aprcsimar docunicnio legal ijin* com-
prove sua idade, sob pena desla íhtí scr
ai liilrada pela junta, desde tpie hão seja
possível verificai-a no registro civil oü
eclesiástico do mnuicipio. Os do-
cunicnlos necessários aos alisiandos,
para comprovação da idade, são-lhe for-
necidos gratuitamente, isentos de sello
ou qualquer laxa. Senjpre que uão liou-
v,r. duvidas sobre a àtitheiltioidad. dos
doeuincirtos apresentados, serão ellcs
inimcdiaiamentc rrcsriruidos ás partes,

Ptirante o periodo de funecionamento
das juntas, seus nresidentes, semana!-
menle, mandam aftix.it! na porta pin-
cip:d do edificio cmqtlc ellas estão ins-
lalhidas, a relação dos 'alistados no de-
correr d.i semana, afim de i|tte os alis-
lados cx-officio, 011 por informaçõe.
jiossatu produzir suas allegaçõcs". '

A. juntas de1 alistamento tèm atuo-
..i.Iad. para excluir do 'serviço de paz
c dc guerra os -indivíduos 'com defeitos
pbvsicos 011 niciilaes, ipie os lornein 110-
loria e inçqnle-ta.elnientc incapazes
para todo serviço; bem como os que so-
licitarem a dispensa aílcgflt.do mptivos
de crenças religiosas, .os quaes são obri-
gados a fazer uma declaração escripla,
assignada de prpprió punho e lesteinn-
..liada, (jue' scrn enviada à junta dc rc-
í'/jf*7í) cotn fl relação dos excluídos do
alistamento. N*es_a declaração o signa-
timo mencionara »!,_¦ modo claro e pre-
ciso a religião ou confissão a rpi_ per-
1. iicc. perdendo em conseqüência da
isenção do serviço Iodos os direitos ro-
lilieos conferidos pela Constituição eni'scu ;.n. ._'. paragrapho 2\), in fine.

Concluido o nlisfaniento a 1- de se-
tembro, ¦-• ell'- reniettído !*>fic' nos dia-..
scguinics á ;'iiiil(i de revisão e sorteio, j

dá outras providencia
a proposição que vO.icc.lv- ;i Auloiuo

Corrêa da Cosia, traballindor.de -' cias-
se da 4* divisão da listrada de Ferro
Central do Urasil. um auno dc licença,
com dois terços da respectiva diária.
para tratamento da-saudé;

a proposição, que concede a llcnri-
que Kduardo Cussen, rrchivista da l'-s-
trada de Ircrro Oeste de Minas, um
anno dc licença, com p ordenado c em
prorogação. para tratamento de saude:

a proposição, que con.-ede a I.uiz
Augusto de Azevedo, ajudante de es-
crivão da Thesouraria da Estrada de
Perfo Central do Urasil. um anno dc
licença, sem ccnciniçutps, c em proro-
gação. para ,ratar dos seus interesses;

a proposição, que abrc_, pelo Minis-
terio da Vazeu.l.i, o crcdiio dc réis
-I :/0(S,.nG. para oceorrer ao pagamento
do que é dc. ido aos herdeiros do dr.
Eduardo da Gama Ccrqueira. ex-juiz
federal da secção dc Minas (Tcraes, em
virtude de sentença judiciaria:

a proposição, (jtní cou rede o'i Plínio

mon.hnenlc desvalorizados, çpie vivem
eternamente em transaeções ignóbeis.
Quando sc tornam conhecidos, toda a
t.ente os evita. Entre esses ha, porém,
alguns que conseguem esconder ou dis-
ir-hnnl-ir as suais, velhacariás, levando o'dcsplailtc ou a audácia até ao ""ponto
de fazerem dòs respectivos cargos oi-je-
ctos de commerciò, compromertendõ os
superiores hierarebicos, que provável-
mente tudo -ignoram. -¦

Mestilo por ser a adminisiração pau-
lista honesta, e tradicionalmente admi-
rada como tal' certos boatos causam
verdadeiro escândalo. Um dia destes
os jornaes noticiaram a exoneração, á
pedido,' de alto funecionario de -uma. venho pedir 0
repartição arrecadador., do Estado, viu-1 penna
do. logo em seguida, a noticia da no-
meação do substituto. Quando 'essas
noticias appareceratn, já a cidade es-
lava cheia desse boato escandaloso: o

i funecionario que saia vendera ao que
entrava, pela quantia dc vinte conios de
reis, o respectivo cargo, cuja renda an-
nual orça por cerca dc nu*Ilzc contos!

Garantem pessoas da intimidade go-
vuiiaiucntal— e iodas endossam o con-
ceito — (|uc o*s administradores pau-
listas, principalmente o integro serre-
,.-uio a cuja jurisdicção pertence Q de-
partnmento em que se passou o facto.
são completamente alheios a este caso

dos 'de consumo.' Coisas lia (dizia cx.)
f.tie parecem '-en com meu da da 5. l.-ía dc favorc-
cer a producção 'estrangeira, cm manifc--
tó detrimento ila iiossa é unia das taes.
Para! s. cx. -o . cáfú í* u unico dos nossos
Tioducios que talvez ainda podesse suppoi.
t;ir ó imposto'; s. ex. iúo c-imprelicndc
como [ sc , imaginem novéis tributos sobre o
assitcáV, *"o, xarque. o mate, clc. Ao passo
rjiic o Sf: ' So-trcS" t!ò. Sanlos'vê na po=s!*
JjiliÜíulü de uni novo fitnding a maior das
desgraças, pois não ò obteríamos sem uma
ilimíúníçao' dc nossa nacionalidade, ;t in*
Icrvenç-ão -arbiírarla dos credores em nossa
vida, í. cx. não vê o s.dvateiio nas nie*:
•didas até líóje lembradas pelas coiiiinissõcs
de finanças do Congresso. Um bom ?j*ir.-'
ploiiiá, 'pbréin, o senador descobre na con-
vergencía da opinião publica cm torno do
piolilema financeiro. Jslo lhe parece cjUe
levará o Congresso c o governo a um mala
severo córte dc despesas, Porque isto è
que é preciso. O pai/, desfalcado de ouro,
•Vis ti. como não cuid.unoã em tempo de
olistar ã emigração do metal, o |:aiz com'
uma grande parte de sua producção em
"s.tqcks^' á falta de mercados, o que tem
a fazer, é restringir, pelo máximo, u*. seus
gastos. Tablcaif.

 -a m ma m _»¦

honesiidade de .superiores hierarebicos,
ipic Sc .enjraihando a si .prop.:o_ neísa
escandalosa rama dos desfalques, nella
envolveram lambem aijltellcs.seus suboi-
dinados. pondo-os em situação crimi-
uosa. [

Porque, Segundo se Vac apurando; ha
alíos funecionarios iiicuinbidos -Ja. íisca-'
lização e da cscripiuração das agencias'
envolvidas nessa trapalhada doa desíal-
quês, dizendo.sc mesmo que alguns dei-
les cnibolsavam .'as. ferias- dais. uicsmas,
e davam ninio¦ conve'ni*.nte aos'balances
les correspondentes;- • • -• ' ''

Hontem, a pedido do dt.'' Camillo'
.Soares, director i.i*v:il' dos Correios, o
dr„ chefe ¦.<!•_> 1'oticia mandou ettectuai*
a.prisão de. d.i Aiui.ia Cândida de Pa'«i
eos I.ihairo. agcnle .dos. correios no Cat-
taíe, onde foi verificado nm'desvio ile
. :ooii5ooo. approxiinadaineiHe

Augusto M.
de Oliveira S

verificou o dr. tainillo Soares, no ba
lancete ' llessa agencia, coiifroniando o I
com as-guias d> re;irada de sellos ••
çom as de entrada dc ijinliciro para a '

lh'e'-.our_.rÍa. !
i li)>director 'dos Correios, no nicliculo-

_o exame ,a quo eslá procedendo nas I
comas das agenòias. furii'.verificado' ii--
regtilarfilades -espantosas' e " bdsVanto j
aonipronietiedoras para. a sub-direotoria |
rje Coiilabilidade,_ irregularidades essas,
qiic virão'a publico dentro om' brevv:

i lÃssiin: é.<iue s. s. apurou-faltas ¦_*_•_
visíiiuas na agencia dc Cascadura, .on-1
dc descobriu, ao (p,e ouvimos, um a'l-'|
dance de quantia approximada a 3d_|
cq_t,05, alcanço.. çsse confirmado em '

rejenaua i
tanto, pára

Para e-ssa missão, foi destacaxlo pelo parte pelo súbito desaroparociniènto do
major Bandeira de .Mello uni dos mais | respectivo -.igente, sr. Vasçoncellos
babeis agentes do corpo de segurança, i ' líssç f.iincciqnario criminoso. tendo

5 sua chegada ao departamento pos
tal- dirigido por d. Amclia Cândida
esta, recebendo o comíito de ir íi Cen-
Ir.al dc Poíicia, não oppõz a niinima
observação. Ddclaróu mesmo ter a sua
consciência limpa, nada temendo, por.
tanto. Disse não ser a primeira vez. em
oilo annos que item de fiiuccionaria dos
Co.reios, que duvidas ile escripturação
ija Directoria Geral a lêem poslo i.essa
situação de suspeita, situação que tem
sempre aeaba-do por esclarecesse com
docuntehtação patente de sua inuocen-
cia. Confia d, Amélia Cândida, em que
destía vez se dê ia", mesma coisa, vi.to
que para isso iá pediu a providencia
legal, que é a revisão dos balancetes.

. D, Amélia Cândida foi recoflhiila a
uma das salas, da Inspectoria ,de S.e-
gurança, onde ficou delida.

O major Bandeira dc .Mello continua
a procurar os agentes poslaes foragido?*,.
um <los quaes, — a da Avenida IMo
Branco, — talvez seja presa ainda boje,'
visto já estar a policia conheeedora de
scu esconderijo. Kspera apenas o ma*
jor Bandeira de, Mello iiiom.mto azado
para effccluar essa diligencia, afim de
evitar commenlarics desagradáveis á
acção da policia, dada a. natureza do lo-
gar cm que se Jicha refugiada a referida
senhora.-

O sr. Alvares de Azevedo, ciVcanre-
gado do serviço de cscripiuração das
agencias, c funecionario que gosa de

Caldeira „ Filho, foram abatida-¦157 rezes, das * quaes uma rejeitad:unia para consumo
exportação.

- KXTIMil-OSTO 1)KS. i.inÓÒ 
Vigoraram o- seguinte, preços:

• Bovino , . .- . . sJsSò a S6_n
Carneiro, .... 1S600 a i.Soo
Parco iSioo a i?',.o'Vitella  Ç6oo a .•'. .

O PARA'EA" NOSSA
INDEPENDÊNCIA

resolvido a sua fuga, entregou a_ agen-
cià àuni guarda de linha da Estrada
de.iFerro Central.

¦Em ligeira conversa que 'ivcjjios com
o sr. Camillo :Soarc.v .. s. teve oeca-
sião de expandir-se sobre os escanda-
losos factos oceonidos cil) sua repar-
tiçáo.

— Isto ostá' como tun lamaçal; una-
gine ipiç. ¦ lenho descoberlo coisas cs-
panlosas e d'cprinienlçs para certos fun-
ccionaiiioé graduados da repartição —
diise-nos s, s. ¦ ' •

O director dos Correios leve ainda
oceasião de se manifestar bastante con-
Haria.lrt .com a direcção da .CoiUahili- j.dade; oqde, ¦ .pela sua importância, _o ] 

«P
çryiço deveria ser

Os',paraenses festejaram ho,:..
mui ver.sario du cohcsão de

Esíado á causa da independência i
Brasil.'Em coinmemoraçáo a essa dala,
Grêmio Paraense rcalúoii uma ss-
solenne, dando põssc ' â sua nova C
recloria, assim constituída:

Senador . limito Sodré. presiden.
drs. Carlos Seidl c Firmo Braga, i
_" vice-presidcnli s: dr. IVriuiò l.oh
ei FrítncÍseo-''Ga!tnpos, iv é _" seeret
rios:- dr. Serzedgllp Correu, o,'adc
sr. Ju,',o Rego, llicso.ureiro.

.Vo'declarar aberta a Sessão, o Sen
l.auro Sodré, '-fazendo o liisiuríi

executado com todo! «a lundaçao dy (.rirnio. salienKm
nue justa-' contraste entre as esperanças ain,,::;-

| do ras de então e o di -animo Keneralt-

A justiça militar

Dos moveis da

R@dl-Sf«sr!
Acho quç a..revisão chega tarde.

Q paqitel está tão quebrado...' Olhoii-nu' o. lipinem eoiii espanloi
mas poz logo o bonde .no. trilho:.

Chega tarde. .Muito bem! V,'
isso mesmo. Antes de concedidas -as
aposentadorias í que •deveriam' ter
visto se. eram justas ou não. Uma í
vez concedidas, liiiljáu! Coir.o se pode \
adniittir que, despresando dh-eitos j
adquiridos, venha agora o Estado
arrancar o pão aos servidores que
cm seu, serviço sc invalidaram? Aqili

concurso dc sqa

O cavalheiro está errado de
porta. De outros assumptos é que
inc oecupo. Não cuido dc casos sé-
rios.

-Acha qttc seja sério esse,- da
nova inspecção pára os aposentados?
Tma pouca vergonha é que 6!

Xáo duvido. Mas de qiieslSjs
dessa natureza não entendo. Ojivi-
lhe ha pouco falar cm. direitos. Cou-
Icsso-llie que não sei se ainda e\iv

toda a gente fala bem!
Pagamento a credito.

G. Dias". 71 -Uruguayana 82
«3_<_-<f__-«».

tem;" Há iá limito tempo qui* dci>:'.i
de escrever arligos de fundo. -Queira

re-

Coiíviiiba, todavia, que fosse o boato I fer a lio,uladc de procurar na sala
devidamente ventilado, embora esteia j vizinha tun dos redactorcs polit,ic_,i
eonsummado o facio, para que se evi- ,
lassem duas coisas desagradáveis: — ij _.__,"! r .,_ ,,„-i.,,o,
i', ,„„. fora do Estado, onde nem nulo , esperava que o protcstanlc
_ bciir conhecido e csmerilbado, - alguém I tirasse e estava ja a pieparai-m
ficasse a conjcclurar máos juizes con-
tra a iniegridade ndiliinistrativá de
São Paulo; — --\ que subsistisse
o perigoso precedente, cnmo um •¦¦¦-
ijnmlo nocivo, animando outros a prntí-
carem a ntcsiiia índecorosa acção.

Sal)C'Su pcrfeitanit-titt: como podem os
governos ser ludibriados, *1 *¦_* modo a
snnccionarein, inconscieulcinente, a ven-

para o aco iipanhar — e trancar-me
á cliave. Mas vi que se deixava fjcát;
inabalável, na cadeira.

—- 'Kscrevn, meu amigo I Escreva
tini artigo enérgico". Um? Dois ou
tres!

— Xada entendo da questão, disse-
ie eu. Mas ao qite me parece, pelo

lc liarros Barbosa l.una. praticaiitc_ du ,_„.••„, ficando a este

da dc cargos públicos: o indivíduo que que tenho ouvido, é que — primeiro,
resolve vender o scu cargo combina ! (._._;_, historia (Ia revisão das aposcti-
cem habilidade e cautela a transacção! t.ulòrias cslú inteiramente posta de
com o qtie nm de comprar _a i____rc*i-_| „_,_.__,. ,;,,,.„„í|n n,iando viesse a sêr

2" classe da Direcloriu Geral dos Cor
rcios, um anno de licença., com o or-
(K nado, para Iratameiiiu da saude: e

cm _. discussão, a proposição, auto-
rizando o poder executivo a conceder
á Us.-ola de Agricultura Pratica de \
Quixadá. no Estado do Ceará, pelo
tempo de sua existência, o usofruto de ,
dezeseis e meio Itcctares de terras
pertencentes ao' governo, situadas :', |
jusante da barragem do acnile 

"do 
Qui

x.-uiá. entre o leito do aiitigo rio Sa
tiá c a liniia tle ImiiiK-ays, pára licl.a
estabelecer os seus campos de culturas
experiências o demonstrações;

a proposição, concedendo uni anno j
de licença, cin jirònigacãji. para iriíln- ;
monto dc saude; ;om o ordenado, :io !

I couferente da Aliam!.ga do Fará

"¦ 
iê parte; segundo, quando viesse a

.-..,-,• _.¦..;¦ .s pislolões da pra-nmiica.! •"¦'••. «'«lidado, só teriam a perder, os

parti a nomeação. K' claro que o go-faposentados que índevidaimeiile csíi-
verno não sabe neni siispeiía coisa ai-, vesseni no gozo dos faviires da lei.
:_iura. E' uma exoneração como qual-1 Ora, o senhor nada deveria rcceiaV.
quci

COMBATE A'CRISE
líserevem-uos:
"Sr. redactor dá "Correio da Manhã".

As resoluções tomadas pela commissâo
de orçamento da, Caniara, afim dc la-
par _ os grandes rombos do Thesouro
-Nacional, imporiam eni uma carga dc
20 por.cento sobre as despesas dc cada
brasileiro. ,

São novos impoislos , iudirccios ((ue
se procura lançar, -para alcançar o sus-

.pirado equilíbrio orçamentário. Não te-
remo? outro remédio senão baixar a

.cabeça a lançar uma nova cxconinm-
iihão sobre c'o4 responsáveis dos esban-
jainentos de ouir'ora.

Andou bem a comniissão da Câmara
um rpcorrer ao? imposio.*; indirectos,
para a solução do intricado problema
financeiro. Os impostos directos é que
de\t_'m ser abolidos, como inconvenien-
ics e odiosos. Entrei as mutações ne-
cçssarias a fazer para atlingir o inian-
givcl equilíbrio, póde-se citar uma, de
capital utilidade c dc resultados com-
pensadores: vuliro-me á substituição
dos impostos de importação das jóias
e ariefaelos de ouro c pedras preciosas
e da seda e seus preparados — por uni
imposto de consumo sobre todas as mer-
cíidorias dessas classes, uma vez expos-
tas á venda.

Niiigiicm ignora qúc nós imporíamos,
aimualniente, milhares de conios dc
jóias <_• sedas e seus arlefactos, sem que
as alfândegas refjisireii, taes entradas.
O contrabando de taes mercadorias é
assombroso! As vitrines e os cofres
das casas que se entregam ao commer-
cio das jóias, .estão atulhados; em iodas
as ruas ba grande numero dessas mer-
cadorias: em iodas as cidades c villas
do Urasil prospera esse conunercio, sem
que os direitos dè importação sejam
pi

IO que lios diz a respei-
j to do velho projecto
I de reorganização
io senador índio ârasil

"Acha-se • no Senado, ha Ires annos. .o
pijo-jecto. de neorgftni_.íição_;da notísu jií*»-
:iça niilila:', apresentado cm 1.907,, á
Caipara,. .pelo sr.' Dún?hee de Abran-
clies, 1* remcttidn áijuella 

'casa cm'
191,;. lí' a reforma do processo mili-
lar,'que. ainda obedece ao cel_'.re "jíe-

gulameiíto processual ; .Criminal , Mili*.
tar",' obra de 11111 ministro do Supremo
Tribunal ¦Militar' da Republica, e lei' de
um ministro riii Guerra,' _ *.'

Nesse trabalho, aliás estranho á evo-
lução do direito militar, ler-se-ia trata-
do de'dar uma fórilüi legal, á anarçhia
inverosimil do foro dc excepção, cuja
pratica é Itidoò qne ha de inconstiiu-
cional, dc arbitrário,e de absurdo.

Ií, conitudo, o filho dileclo do sr.
Dunshce ha tres annos que eslá atira-
do a um canto, na conhecida casa de
expostos. .¦for acaso .lixemos hontem noticias a
respeito do destino que lhe reservam.
O senador índio do Brasil, a (piem in-
terrogámos,' c-que faz parle da coniinis-
são encarregada de estlidal-O, disse-nos,
mais ou menos, p seguinio: "A nossa
cúiiimissão iem tratado" do assunipto c
agora mesmo o estuda atlcnciosamcnle.
Já fizemos alguma-coisa, finlrdnnto.es-
Íamos á espera do Código Penal' Mili-
tar. apresentado eáte anno á Câmara.
,par'a fazer tuna obra . uniforme. A'com-
missão não Iem idéas dc reforma. Es-
tilda o que está aqui c... espera o que
vem. Depende agora da Gamara a con-
clbsão do nosso encargo". Quer dizer,
cm poucas palavras

o, 'escrúpulo e correcção.
niunle ali não acontecia.' Tanto . quanto conseguimos saber, p I zado. .do presente. • .
.uiinisiio' da Viação teria autorizado ó Alludiru|n á situação actual, declarou
director dos Correios ,a nomear uma j lião ,podia deixar abater o sn, espi
comniissão de funecionarios para cm uni rilo ao nivcl do proclamado pessimis-
¦rigoroso imp.ierlio administrativo,' apu- j uio daquelles que apregoavam a falleu-
rai" quaes os responsáveis pelas irregu- cia das instituições ç prtignostieavaiu
laridadcs verificadas uos balanceies das um tcticbrbso futuro nara a 1'at.ia.
agencias alcançadas. _ _ ) Tem fé..inabala\xl' 110 íuturo, porque.Nomeada que seja esla comniissão <¦¦ 'leia a .cçrlc/a de que os males actuue-i
afim llii inesma poder agir com lodo (, i ,,ão podem deixar de scr sanado-. .-.
desembaraço, o dr. Camillo suspenderá ; scu vor 0" pbòr dos males da época .-
do exercicio de suas funeções o acHinl (]t., órduiu...tiioral. A extrema aggi'ava-
sub-direc.tòr .d_ -Coulabili-dade, o, qual,. c5„_ (jCSSe mil\. ç. ,_.„. _eva certos espi
ao que ouviní.13, scra, 110 scu impedi- jri|os- _,„-___¦_._.__ (k. nlálsinarein a Repu-
niento. subsiiiiiidô polo sr. I-Ieirrupie ; 

•____..,._. 
,,.____, .„.:miiestarciii uma saudaib

descabida pelo rcginu-n nionarcliico. .\
\crdaile é quç o alio senso moral, ;•
in.lexivíi linha 'de'hom si idade do ul-
limo inonarcha faziam cum que par -
cesse" com um *"áo regimen poliiii..,
txactíiiucnle como agora, o abaixamen-
lo moral r. a falia'dc. honestidade, que

Llçin desmoralizado a ailmini''!ração pu-'blica cm. vários Estados da União, fa
'zem parecer máo mu opiimo regimen

polillco. vasado nos moldes de uma1 constituição íibenU, estatuLn de Rrande' elevação scientifica, pcrfcitanicntc pro-
j.prio para acompanhar a evolução pro-' 

gressiva da. nossa nacionalidade, du-
decênios,
outras considerações de

Adorno, stib-ld.ireeior do itafego.

Morte de dois scientistas
argentinos

O CHlivilCO ATHANASIO QUIROGA
E O MEDICO PEDRO LAGLEYZE
Etiritos Aires. 15 — (A. A.) — To-

dos os jornaes publicam extensos uc-
crologios do notável chimico argentino
Atlulnasio Quiroga, professor cathedra-
tico da Cniycrsidade desta capital,

O. seu enterro, que se realizou esta
manhã, leve grande imponência, tendo-: ramo hygos
sc feito representar o presidcnle da!, 'Depois 

d
Republica, e comparecendo pcssoaliueu- jordetn polilica c social, concluiu, agra-
le o minislro dá Instrucção Pública, o dçceiído a sua reeleição aos çonsocios,
reitor da Universidade e os incmlitos* 1 -._i)_*.c-indp-lb<;s 

que o fim principal do
da Congregação, delegações das diver-; (ü-emio era a .beneficência e não a po-ias Faculdades, das assO-iações scienll- ¦ ij.fc-, c tn llm appello a Iodos os preficas e todas as' personalidades Kle scnu.-s parn se .premover .0 desenvolvi-
maior .deslaquc da nossa sociedade. ___en_0 ,|0 ,„,,_„ socia!iO lallecido, que era membro dc Q ;d -___.,__-_. _,LÍln ,.„.,]„,_,,, ., \nic.
grande numero daí principaes .institui; _______ ...or.._,do lir. l.auro Sodré, e.

na, como seu delegado,"-en, vários Con-1 »ó - P.ari'i <«-"-' a.segu.nie .moção:
gressos sçienlificos c era aqui muito ¦ 'O' Grêmio Paraense, reunido

ucr outra, a pedido; a nomeação líini-*J jjpis, conio nue dcclarot], 'ficou illw-
cm, nn apparcncin, não é differentc de |i_j0 ,„-, scr,jí0 publico... Creio

leitor ingênuo: |
orno seria possivel | Q^*1,

1
toclas as outra

Pcrgtíntar:iios-Ía".Ma-;, se .-'.ssin, é
evitar tão escandalosas Iratisacções c \
punir os mercadores de cargos pu-
Micos:" Por meio dc Uni severo e bem
conduzido inquérito, feito no seio do
próprio funecionalismo, pois ú dt
cotisptcuos funecionarios que nos vieram
estas clareza?» com dois nomes por

lavras, .pelo que vae, não
vac. Ainda esle anno leremos a justi-
ça inililai* organizada.

Uma lenda e uma idéa

"O 
THESOURO DA TRINDADE

Recebemos iic Caravellas a seguinte
carta:

"Caravellas. agoslo de ipid. —- Sr.
redactor do Correio du Manhã. — San-
dações cordiaes.' Tendo em muita con-
sideíação 0 grande prestigio dc que
gosa o vosso conceituado jornal, bas-
Tanto apreciado pela altitude sempre
mantida, quer na defesa dos grandes
ideaes, quer na censura aos desmandos
oriundos dn politicagem açambarcadora
tomo a liberdade de vos dirigir a prepie os u.reitçs de importação sejam ¦ . 

pedindo-vos' toda atten«gos - ou pelo monos se os mencione j 
*™N J 

rcfcril.. eia receita publica Por que nao esta- J™,* °. „5o lonmAss ,,„, ),„lelcççr um mtpos ode ¦ consumo para .•„.__. • ,,,,, ,_. „.,.,,,. 11-, m,;ltn

íiva ao modo injusto por que
t ritme.

dis

aeoitiiHtnJiihio das leclamaçõe:
- ., I tltll I. 

"1 1 'lllt it-i . _ 1 i.. i o ¦- _ 0. i-;. -, u»
cuinentos dos que sc julgarem prejudi- ; ,_,;,„,,„,,„ lIo Rl.g0 )¦„.,-.,_ Fi!hocados, tstao isentos de sello as recta-1
niações, recursos e 

'-.formalidades 
rela-

ti\ as ao alistnmeruo.
Veremos ém seguida o papel desrm-

penhado pcln junta de revisão e d íúru>
cionamento do sorteio. — li. I.rrr.V,
r:: CAay.v1.1ir1,

'¦--¦*^**,*>*'>-o-*_f>^._. **-_*#_¦_..

Cigarros especiaes

¦C_WQ-_T__r_ST*CK3Cr_C__^
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AS 

mais lindas salas tle'jantar c osij
mais eleganl.es. dormitórios só po

dereis encontrar na casa
i,i:.\.mü;o .MAK
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_. (.',
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Um grande escândalo
forense

COISAS DO TIÍSII-O D'--¦..,..__"

Os "cháleís" mysísriosos
acabam em Inquérito

policiai...
Conforme re tem dito. _síí apura'.
desvio dc n,.-.'.,-r::.'CS. compradas pr.
Ivs.raia -l1-'- ."'erro ('-.ntra; do Brus

;urraiiío o pa:uatlo govçrtio 'tva importa1
cia tle ,i<S;oo£.í$ooo. N*os livros de ioi
bamcn.o dos alrnoxarifaUtís da Centn

que a:grande*.-maioria 011 fa
totalidade dos aposentados

tip/la leria a lenicr. .-.. ¦'¦-•"-- '•
Devo dizer-lrte oue-não me nas-

sa pela itléa a 'hypothese clc vir a
realizar-se a extravagante ameaça, da
revisão. Emquanto pelo menoá 'q'|

presidente actual csüvci- de cima \
nada i:m acontecerá. Quanto a só |
correrem risco com a •medida os in j
devidamente aposentados, ahi í que
bate o pomo.

Como assim?
—- Os aposentados na sua maiori.i

P-ileriam estar descansados, bem sei.
V*ma seguncla inspecção medica 011
um detido exame de papeis não os .¦ ,¦ .„, — . „..; 1 iiuami.is a receber forem diversas. As-
prejudicaria, pois qttc todas a, e.vi-, «jn]_ ._. (> imposto fii.;. (,c . ])(Jr c-.nt0_

>cral e unico, o funecionario que tivesse

111

[maníaco: por utn duende. Ha muito.' como sabeis, trazem os jornaes, inchi-
I sive o vosso, noticias circumstanciadas

sobre a existência do tbesouro da ilha

belcccr um impo
mclliantcs mercadorias
Idênticas considerações poderão scr jcilas cm relação aos tecidos de stüln |
aos artoínçtos delles resultantes ha Trindade. Nunca,'porém, me prbocOutra consideração que se deve fazer • __,„ _,n,_llKimc c0llsa. lnmcaobre.os impostos directos, cobrados ao __.feri . 

,,_,,.,,,,., ,_,,„_,.
\ respeito. Entretanto, do dia 11 de ju-
i nho a esla parte tive tres revelações
I com minuciosos detalhes sobre a grandeDa. mesma forma que os impostos | _or_-.n. a|_ depositada. Procurando br

estimado c respeitado pelo scu saber <• s.ssan snlenne no Kio do Janeiro, a
pela sua bondade ' >5 de agoslo .dc í.iü, para commemo-

Buenos Aires..13 — (A. A.1 — Foil'."'r à _.'_«•• anniversario da adhçsão dc
aqui muilo sentida.a niorje do dr. Pe-j Pará' á causa da: 

'independência brasi-
dro I.agleyze, lente' eathedratico da l'a- leirn, fi-licila. calorosamente o seu xuni-
cuidado de Seiencias .\ledicas, niembro | ncntissiiiin nresidciilc, senador i.aurc
da Academia Nacional de Medicina ci Sodré," pela yulkiiçáo. jlo scij nome á
dc muitas outras instituições scienli- eleição dc. governador do listado, [11
ficas nacionaes e estrangeiras. zendo votos para que aos,.'múltiplos '

Os j-ornaes de boje, noticiando o ctjnhecidos lilulos dc bcnenicrcucia j:'.
seu fallecimento, oceorrido honlem, ã * conquistados'cm : sua carreira polilicanoile. .publicam o seu retrato e líioura-!,. hcUninistrativa de - republicano seir
pina, lamentando o desappareçhncuto •jaiç*i.*a integro, possa juntar mais a du

j.uni quadrieunio fecundo c benéfico ac
iqucridá torrão natal;

, O Grêmio Paraense congratula-se,
j outrosiiu, com a família paraense, alnu
: jaiulb-lbc nova era dc paz, prosperi-' dade o ehgraudc.inicnlo, tal qual é me

recedora, para <piu *irosiga impávida,
sqre.na *•- aUiva na çommunliãp do nos*
so grande e fulurnso P.rasil.

.Rio de Janeiro. 15 de aposto de 11,16.
—' Dr, Carlos Seidl, dr. Brquo Lobo.
dosembargao-or cíápolcâo de Oliveira,
dr. Firmo Braga', Valente tle Andrade,

do notável clinico
i~^*>-«_>-**

NA PA_Ür.I>AD]_ ÍI.MI.VF.
ÍIAXXIA.VA

A soleiinklndo du cpllaçAo
de línio, o rcnliznr-sc hoje

'lil'.cc:ua-se .boje, ás S i|_ horas da
noiie. na ibaculdad. Habncnianiiiana
do Rio de Janeiro, a rua (Frei Caneca
11. 04. a solíimidadc da collação de
gráo aos graduandos cm Pliarmacia
Odontologia, qiie concluirá,,, os cursos 

' 
João Rcro, Forliinalo Alves de, Souza,

em 1913, ipi.| o 1915. I Corbiiiiano •Villaça, dr. Henrique I.ima,
Desde sua fundação, em ior.t, já s. 'dr. Joaquim I.obo Antunes, Marcellino

formaram em pliarmacia naquele ins- ! Braga, O. Bentos Guerreiro, Francisco
titulo de ensino, doze alumnos, o on, | Campos, João Accacio-L- Silva, dr. I.uiz
odontologia dezoito, sendo que a pri- I Carlos dc. Oliveira ,c outros.'.' .
meira turma de odontolandris é' dc fEstá nloçíio não foi discutida nein"
¦o' .', vqtada,'.p'Or'1'já contar a assignalura da,

IA.1 solennidade de boje devem com-! loíalidade -dos presentes,.parecer, segundo 'promessa f-.-it.-i. o pre-! ...\0 ser levantada a sessão, os sócios
siden'e da 'Republica,' ¦> o ministro-' db'|-_d r.rcmio fizeram prolongada ovação
Interior c o cbofe de, policia. .._,,; senador Lauro Sodré.

Presidira a. sessão o professor Liei-|.
nio Cardoso, díreclor da .Faculdade,V
com a assistência do barão, de Brasüioi
Machado, .presid.-nte do Conselho iSu-j
perior do 1.usino.

¦— c <_, . a.

Haverá ematro ijisijursos: dos nfois
>araiiym;dio"!--,dr.. Dias da Cruz (Fillío,
por parte dos pliarmaccuticos, e Alfre-
do .MairgioK de Azevedo Mala, .por
pai te dos odoniolandoR- o dos -dois-
oradores, ofiiciaes gradua nd 03 rorge
Caldeira do Azevedo Marques e Wal-
demar Cliaves Vianna, ésle en, odou-
tolqgiá e aquelle em pliarmacia.

Durante a solennidade tocará a ban

Politica paraguaya
a Tosse do novo presidenti.

dr. manoel franco
Assumpção,' i_ — (A. A.) — Hoje.

ás io lioras. rcalizou-sc co:n 10J.1 a
soleiinídado a cerimonia da posse do
dr. Manoel Franco, novo presidcnle
da Republica, com a assistência do dr.
Eduardo Schaerer, que lhe transmittiti
o governo, dc todo o ministério, altas
autoridades civis c militares, senado-

*"t •*> ita ¦» tmti

iirfii*ert_j .levem ser cgttaes para todos. , • d- os jornacs que (1-atas,tm do !
i . //ii...... .1 .1... ,1... n icni...',. 'O 011 .*¦;•.11 . _ 'directos devem observar a mesma

comprchcndc caso. encontrei, cm mãos do meu amigo |
.".'.*• ••"" - v"',:i*:,  , uaspai Rtcigaço, um numero amigo aa

, Jiishtica que um, indivíduo que recebe „ u'_.- (];1 Al_1)a_.cci(i:i •¦. dc S. pail]0,'do Ihesouro Nacional uma determinada «•._ dcscrip,ao ?f,i,rc. cs_a ,-iqueza .'•' quaiitia a mulo de remuneração dc "
viços, pague um imposto diverso

oulro. lambem funecionario pu-
I blico.

li impo;'.,, d. vi .ser ttm e unico, os
i descontos é <p.e poderão variar Sc

cuja descripç
!".| semelhante, cm parte, ao1 < lbidos em meus' sonhos

dados co-

ncia
: respeitada
j tantas -ap.

vidas pe
I adquirido:
! mero.

se !em verificado absoluta t

ei Ah

-.«___r^«r-'3^-'*í**-*'r'*™--

Ouí-iii só liob'- CASCATIXIIAi:m.,í iivn *in inemxuA.
,.__—^-, «-___ .ff*-. A*-<n_» **rtimm my *

m i.iKiòMô ííL :1J.'_

idoal
ad'.
AnJr

ido Me

' -\.SÜ
¦ Si;n
u.it ri
declar
adquii-
- lí c

üii-
qualqt

da lei íüra!.u nos seus casos j
Silas em relação, a umas, a .ect.ber ¦¦ .ooo, pagaria, apenas, |. immen5() _,.i)edal, sem comtudo -conse-
utíulortas surgiriam nt-t- j 5*0000, emquanto que aquelle que rece- __d_.ni dcscòbril-o,
osas para os direitos besse 1 :ooo?ooo, teria de pagar 50.000, 

" 
q SOnho é cousa iallivel, mas ha ca-

A minha está nesse lllt-j'sio é. dez vezes mais. Isso é que sc '

i chamará cquitativo e jusio. — Atraro
i Eugênio,"

nia medic-i ___-»_««>*«_.
-.: ,ul-suÍinu*ttl-L.Alcrt?* f":-'TOc!i! 

wqmela! O Tico-
1 . Pico sae boje, _ vem cheio de coisasOlt-me íncapa*:, por mnns- 

j ultra-iiitor<_---same5! E não dizemos mais I em questão estou prompto a prestal-os.ida 110 s.e.nu';.) publico. nada. Toca -a"ler, o Tieo'Tieo... j com a condição única dc. em se acham-
:uào? .__ do o lendário thesouro.. retirar-se a im-
se-ia une iiqttei a coberto í-_. 1 portancia precisa para o pagamento da

i divida externa do Brasil.

\ j«

_Ih<*ii-_ Aii-e.,; 1- „.. (A. ,\., __ q5
jornaes dc hoje publicam uma nota of-
ficial sobre as negociações cnlaboladas
pelo Ministério das Relações 1'x.icrio-

Gaspar Mclgaço, 11111 numero anliso da j .-, ¦'blâck-list***^ ='" '-¦*',« IL''".''U

A ultima nota do governo inglez, diz
que ,1 Inglaterra sente sincero' desejo
dc ,:ão tomar medida aüguina que pos-sa dar origem a prejuízos para os in-
leresses genuinamente .argentino., Ac-'.'rescenta que. as transaeções . internas,
entre firmas argentinas c outras quesc acham incluídas na ' '¦ black-lisl " não
motivarão a inclusão das firmas argen-

Muitas pessoas têm ido em busca do ! tinas, na dita .lista, sempre que, não
se paçam (eniativas pára realizar nego-
cios por coma de firmas inimigas.

O governo inglez comproinelic-se a
fazer investigações sobre os motivos
da inclusão de algumas firulas argen-
tinas na -í-blach-list". afim dc evitar
erros, nesse sentido.

Por ultimo acerescenta, que foi imi-
minislro da Inglaterra,

Ia de musica do Corpo de 'Bombeiro.; i res, deputados, almirante Barilari, cm-
baixador especial da Republica Argen
lina. e sua comi iva, dr. Pablo Solcr
y Guardioia. minislro da Hespanha na
Republica Argentina, representando, cir
missão especial o seu governo, c meni-
tiros do corpo diplomático aqui acre
ditado, c de grande numero de outras
pessoas de. representação polilica ç s.o-
ciai.

A "black-list" e a Argen-
tina

*-nnS-***>-^_a. atff fjgm

O roteiro, porém, ali descripto, po-
derá conduzir o explorador ás proximi-
dades do alludido thesouro. mas não
facilmente, porque ba impccilhos de
ordens taes. que o fará desviar-se do
local a grande distancia

sos cm que
realidade.

Caso, pela leitura desta, achardes con-
veniente a publicação da presente, peço-!
vos que o façaes, pois se alguém preci-;
iar dos meus serviços sobre o assumpto ! carregado'mi nitP-1:1.i o.clrí.1 nrnnitit íl -i n.í.ei *ol ni* ¦ .

d.espacbi

C
en.-. F

na e;

do ju
prohi!

Psula.
t_; S. Frati S_rl)i

¦n-MSi.i: .1
úaics e os do

ic iiqttei a coherlo
ler suspeita. Mas uão se-
Doente, realmente _i..n.__
a longo uso de mercúrio...

lia moléstias. ad;i.uiridas .em
ililico que sao tratadas..com

-tá o senhor com a mesma
10 sr. dr. Caries Seidl! Ü

,.!;_ saude-. qtie levanrou
¦, prohiliiitito ha tempos qu.
Ia sua repartição continuas-
clarar cm laudos que males
dureza tivessem sido con-
o serviço publico. Eu sou
inválidos anteriores a essa

>. Ura. revisto o qua•!:•...
üvavelmente teria eu. como
raves áborrccimèiiTos'.'
i o senhor está convencido-

revisa.., não se fará...
ur. 'Xão qtterisso Tttzer que
11 neccisarios os seus atti-

gos. A delesa dos bons princípios e
sempre necessária.

Ouvi-lhe que o' dr. Wencesláo
não deixaria passar ou não sanecip-
naria qualquer projecto em tal sen-
tido. A. informação qtte obteve í 

"in-

iiir.ilmeiite segura.
N*ão tenho informação alguma.

d
fluidos
mesmo

Com -muita consideração me subscrevo' P.-."¦
j como vosso amisio, admiradoí*, obrigado ¦ '
j — fícnninio tfc SanfAnna Filho,"

junto -ao governo da Republica. Ar}
fazer saber aos argentinos

SERVIÇO DA GUARNIÇÃO
BRIGADA POLICIAI.. — Suncriof

de dia.'capiião Catalão: auxiliar do su-
perior de dia; alferes Goylacazcs; 1011-
das. tenente Menezes, alferes João doi
Sanlos c Palmeira: official cie dia 1
Brigada, alferes Duarte; auxiliar dn
official de dia á Brigada, sargento
l.eoncio: musica de promptidão, a ban-
da da Brigada; medico dc dia ao lios.
pilai. dr. Clalvão tlueno: intc.no.de dia
ao hospital, alferes honorário linoitl!

j dia á pharmacia. alferes 'Aguiar _ pra-'tico Camerino; dia-ao gabinete odon-
loloeico. tenente dr. Clodomir; rou-
das: na Saude, alferes Martins, c noi
10", 15", ,6" c .1;" districtos, alfern
Teixeira; promptidão, nç. 1" batalhão
alferes I.opes e 110 regimento de cava'-
laria, tenente ' Abelardo; guardas: no

souro. .alferes Myssen : ua- Anu>
iiá ".black-list", que, se 05 j zação, alíeres Joaquim dos. SaVito

1 dos¦da

inipronietli rem a abster
r.., de commerciar som

Inglaterra, serão elimh
ii-l..li-.i '*

io»or___ -c^*<a2>-»*_;s---'

AS ULTIMAS FARPAS
A posse do novo presi-dente do Paraguay
.Usinnpçno. 15 (A. 

*..) __ „_.,t_,__ acerimonia da posse, hoje cffectuada, oidem.- da Republica, dr. Ma-

'Esíão sendo rectdiíaJas a*, prteínsi
1 dades literárias do grando escriptoO que tenho c ca por num a cerlraa 1 porU.gUez Ranialho Ortigão.: o compa .

de que o ¦presidente nenhum mal saia | nheiro dilcdo dc Rça de Queiroz, com noel -.'ranço, 
deu recepção offici-1aos inactiVos, sendo inútil a extra- ; õ _qual escrevei a colbcção preciosa -palácio, • a qua!

nínmria aelividSde que os mes- das Farpas. O volume ,!.,• ultimas far- concorrida.
pas onde -foram reunidos os irais_ re- ,\ cidade está em festas, sendo gran-centos trabalhos de. Ranialho Ortigão. de o movimento das ruas
que Vs_ú, scn.-Ia coordenados pelo con- Hoje de manhã chegarani a .-". ca-, selheiro José d Azevedo Castèllo Bran- -pitai os "bov-scou-s" m-r„„ ;„„rde .segurança que o presidente....- j co. lew-<5. ,ramie .cceitação no Bra- vieram se a?socÍa-r ás fe-, 1 ¦

; - Porque elle (le modo algum po- I sil, 'que a "edição esgotou-se rapidamen- itiüstó do p"óier 
'i.nd

te, apezar d«.-'nem 'ter chegado a ser i motosannunciada I
Por tclegrahuna foi pedi-Ja nova

Casa da Moeda, tenente Servulo,
Conversão, alferes Laje: dia aos
pos: 110 1" batalhão, tenente :
Mayor; no 2", tenente Paranhos
.1". tenente, Sylvio: ,10 (". capitão
lado: n0 rcgimenlo dc cavallaria
nente Fauslino: no quartel da S,
alferes Canabarro, e- no d.i Aiula
tenente Soido: uniforme. .,"..

BOMBEIROS — Kstado-malor,
neulc Santos; atixiliar.. alfcrc,i C
lho; promptidão: 1" soccorro. ca
Bezer

mus atrdám a desenvolver em defísa
de seus justos interesses.

— Porque diz assim com tão gran-

lera ser contra os inaclivos.
- Ora essa! Porque?

— "Por 
espirito de classe.

J. REPÓRTER,
messa. E' rim verdadeiro e raro sue-1 çess. de livraria I

esia-s
sido recebidos

seus collegas- 'paraguavos. Mais
tarde, esses joyens percorreram as ruasua capital, formando uni lindo

I oezerra; _¦" dito, ai feri
[ manobras, alferes Fil-ticgrandemente (lt. pr0,,lpii,iri„, ....piiãoilr

da. alferes Mendonça: ci
nente JXIiramln * c caniiâó
uniforme. .".ccarda civir,
s.:le Central. Xftpol.
res, Vnsconct-llos e !
cera!, fiscaes Fraiicisc
Feniamleif, Kaul Sim;
Martins Barroso. C.r.

Ilcrniini,. 1'inlii'

M-

Fi

.: .10
¦iro;

lie*»
tou-

.11,1 A
[.. ,1: 

'-u.lli.i-
¦miii#.): riiuil.i
W-ian. Azev. Io.
:M.-irei-,-.-l"Maia.

rvcs" de Alia. nida
onda ao serviço_ cortC|0. 0

tidlo 
b*ls!a-*te Watalido pela mul-jde vchiculos, auxiliar Bucno; uniforme.

ilegível
' 

-*.'..- 
¦
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GARGEOL - CURA DOENÇAS DA ^ARSAHTA. ; „,„-...„TOSSE B LAKYM6ITE8 CORREIO DA MANHÃ — Quarta-feira, 16 de Agosto de 1916 OS FUUOS EU PACOTES "VEADO"
SAO OS MKLHOXKS D'0 'BRASIL Recusae as imitações

fl Itália perde um

grande couraçado
O «Leonardo dai Uinci» foi des-

fraldo por uma explosão

0 couraçado "T.eonardb Sa finei"

Paris, 15 - (A. Ii,) - 0 corre-
spondeiUc do Pelit Journal communica
nue o couraçado italiano Leonardo Pd,
yiitci explodiu rio parto dc Taranjoy
em seguida a um incêndio <m.e se de-
ciafou :i bordo. Trezentas pessoas mor-
rerani afogadas.

A noticia ainda não teve confirma-
',ão.

O couraçado que -.1 Itália hontem perdeu
fia uni navio rle construcção moderna, do,,
tmlo de loilos os iitellioraiuciitos liojc exl-
Kiilos inlii arte ila guerra*

Sim cuiillia foi li.-itiil.-i, nus importantes
estaleiros Afisnldo, eni noveriiliro dc iom.

Do mesmo typo dos couraçados C&inle
di Cavour e Gtitlla Cesare, tinha 03 sc-
guintes característicos :

Comprimento 168 metros. 28 metros de
boca, 8m.s de calado, deslocando 23,700
toneladas.

As in.icliinas «ram uccionadas por turbi-
nas de 1:4,00o cavallos, tendo uma marcha
horária dc 23 milhas.

O seu armamento coiiipuiilia-se de 13
canhões ile 305 milliiiietrns, 18 canhões de
120 mm., 18 canhões de 7(1 mm. e dois
tubos lança-torpedos dc 18 pollegadas.

A guarnição completa Uo Leonardo tia
Vinci cm composta dc 957 homens.

COLMSGIO MILITAR

A DESPEDIDA DO CORONEL
ALEXANDRE BARRETO

ii,--
ilin- I

1903, c a
dc homem, !
novo io*u* |¦ estabeleci-

do corrente
, viiio ''niio

1'illilicaui'os liiijo a ordem do dia
iuü- o coronel Alexandre Barreto sc
Hiediii aiitc-liuiilcni du corporação ii'úi
uva desde Ü dc novembro ile
nue allndimos na nossa eilfaüo
tinaiido tratamos da posso dn
mandante nomeado paru aqucll
mento :" ftxoitemdo por decreto, tle o
do director de.*»te estabeleeiment;,
fun vir ;i -i governo ;•¦ permanência demasia-
ilainciile prolongada de mil oiiicial ua mes-
111a commis-ião, principalmente f-i.M de tro-
(fii", passo li'»Í«i o cargo <iue venho exer»
-•tudo desde H dc novembro dc 1906, isto¦'•, ha (|Uasi dez annos, ao iüustrado coro»
nel do iiuadro supplemeuiar da avina dc
eiij-enharia Alexandre II enriques Vieira
l.cul, nomeado |.,ini substitiiii'-mc por outro
dccrcln dauuelln mesma dala.

Despeita ri o-me desta corporação, a que
tenho por largo periodo ila minha vida dc-
dicado, com verdadeira amor e carinho, todo
o esforço de meu espirito, j;i na qunIUIa-
ile de' um dos seus mais antiiíoa professo»
res, já, neste ultimo dcccnnio, na dc sua"primeira autoridade, uíio o faço sem nina
i-incern c yivn Kutdndc, tul n intimo prn-
zer e máximo interesse com que dc cora*
çâo me entregava aos labores de tão nobre,
quão elevada missão,, qual a "do preparo^ a
Juventude cm os seus primeiros ensaios
¦;\tra ns conquistas do porvir, nos moldi s
• h educação militaí, despertadora por cx-
eellencla do sentimento do 'patriotismo.

Defensor sincero que sçmyvc fui dos
urandíosos iutmtos desta Íuetituiçjfio, especiali
monte na phase de transformação por que
vae passando nesses últimos annos o na
lirccíuia crise econômica nue ainda a asso-
herha, díno, com lèsitimn üesvaucciincntoi
que não considerarei perdidos os esforços
ingentes que, na medida das minhas fracas
força», por varias vezes empenhei para que
uiio desafiasse o lecto protector que, paraabrigo da orphandade militar imaginou c
erigiu ha jM annos a inolvidavc] estadista
conselheiro Thomaz Coelho, soterrando im-
piedosamente na sua queda, por um mai
entendido espirito dc economia ou deoco*
nhecimonlo talvez dos seus verdadeiros des-
tínua et serviços, a foimo&a construcção le-
gada ;'i Ttcpublíen pela regimen passado,com o ftm dc recompensar, 'pela n?sl?*
tryicin a educação de seus filhos, os ser-
viços dos defensores da Pátria.

Identificado como me sinto com tão feliz
instituição, continuarei, mesmo afastado do
seu nobílitante convívio, a dc.licar-lhr muito
amor 1* ;i desejar-lhe, com votos fervorosos,
progresso sempre crescente.

Sejam as minhas primeiras palavras de
dospedida para os meus jovens coinmaudados
que, pela sua constante implicação v disei-
pliua, lem sabido conservar c engrandecer
as honrosas tradições desta corporação. 1 *:i
direcçâo que sempre lhes ilcí e em que a
,:cção de director sc confimdit com a de
pite, posso, com o testemunho dos ehufes
jiue <fe porto acompanharam a vida deste
instituto, proclamar que obtive 08 jnelhoresresultados 1:0 tocante au preparo militar, iu-
tillectiul c moral dos jovens educaudos
(tue, na sua quasi totalidade; — o é eom
crande júbilo oue relembro, neste momen-
io. esta eircumstaucia —, abraçaram a nobre
profissão das armas, levando, por esse mo-
tivo. da geração esperançosa que tive a
ventura de dirigir, a mais grata c enterne-
tida recordação.

Km qualquer postot m qualquer parte em
et in trarão os meus ex
mu amigo sempre iiroiu]
iutere>íe e carinho cm
rações."

Km sofiitiili';»>?.! a louvar <>s seus
docente e administrativo
ii sua urdem -i.i dia:¦•Salientando de.ss'ortc o ingente
M» dus meus auxiliares dc todas
«netas, cumpro-me, finalmente eonft

. que, se saudades levo fio culto convívio
mestres, do doce labor com os jovens alu-
mnos e da bna e iutclligente cooperação 'tos
meus companheiros dt* armas, unia satisfa-
ção, entretanto, me seguirá nor toda a vida

que constitue o melhor louro colhido
nesta longa jornada •— é a de ler íílspirado
si mpre os meus actos na constant o prc-
ueeupaçãu dc praticar a Justiça ao lado Jo
liem."
"lli-biim" 

(.TAIt.WA Fmf.X.VNÍT
(J "ü")
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Comprem no

PARC ROYAL
:W

ltlI,HETIÍS UE MISAS

CONTRASTE COM AS CIFRAS
DOS RELATÓRIOS

que venha oecupar.
quo esteia, me on-

.conuuãnda los como
to a estimnlal-os cnm
a asitas nobres iispi-

lei Alexandre Harrcto
ttsiliarcs ãn corpo
terminando assim

eotiour-
is ciite-

do.-

Moeda falss
PRISÃO DE UM PASSADOR DE"MICHAS"
Üm aijeiile ile policia piemlcti liou-

ífill, ú tiii.le, ila jnvi.-íli^eâo tio 5" tlís-
níofo, Aitiunio 1'eiiiniulcs, nioraílor A
.iiiio-Mi I). Manoel u. 20, pur ter lia
<I'i;.s pa^tulo umn nota fcls-u, (lo valoi
«lv 5o§ooo, a José Alves, rcsiileute :'i
ma D. Manoi-1 n. 41).

Inovado ao 5" tliálrioto, foram, ao lhe
ser ]>.i.-'sa-l;i :i\isia. encontradas mais
líurís notas ile 50S011U laiiib.-ni i;il--;t^.

Contra l-'ii':i.uiili~ íoi l.ivr.-ulo auto ile
ilj.ur.uiu-.

na » «a» 1 a» 
ní. actuaiidade, pen;'

KACA ÜRANDE; av. Mr
0$, só
de Sá,

i.i CA-
IJ—15.

A circular do dr. Souza
Dantas
,le. 1-, - 1 \. \llclio li

ilr. Dclfi
tado, rece
Dantas, mtuisiro
Iviícrion -. reto
nrculur enviad-.i
sobre os iluilus
\ eis ;'i 1 xpansân
• piiliiulo au 11
Minas, para, forr
1 lt-nu mus para a propag,
íoi eoiiMilailus.

¦*a*»**»>V-<**aa* t Ia*

11
cii-.i. presiilfnlc ilo Es-
11 officio do dr, Souza

1 interino elas Relações
u ttetiilo-lhe cópia ila

aos no.SSOâ cônsules.
1 inloriiiiicõcs favora-

¦ economiüii do Brasil,
SOveriln ,1o l-lstailo lie

á<|iicllc niinisterio
lagan Ia los nos-

N.o.ta Giuxiil! 110 S.\ri.-C\|tY. agosto
tlc i;n(í. —- Quem unicamente sc liasyia
nelà-lt'itur.1 dd jornaes, noliulaincnte ile
jornaes ipie se fazem para entoar loas
aos governantes, não póile fazer uma
idéa, ainda uue vaga, do utrazo da in-
sirucçãò em Minas.

lí essu alrazo, tjiie se manifesta em
todos us recantos do Kstailg, offerece
o seu quadro typico, da mais desoladora
descrença, na zona do sul, do sul dc
Minas, ijue os cariocas e fluminenses
It-iu na coma de grande adeaiilaiiiciito.

Ürdiiiariamentu, as populações ruraes,
com raras exceiKGes, são quasi anal^ha-
lu-ias. Pelas povoaçõea o nicsino facto
sc verifica, podemlo-se contar alé as
pi-ssoas dc certo cultivo c outras que,
pomposamente, só carregam um pesadofardo dc apparcucias,..

Durante iiuiilo tempo não se falava
dc instrucção cm Minas. No program-ma dos governantes só sc tratava dc
enilicljczameiitos de cidades e outras
questões secundarias, dessas que os
charlalãcs cuidam que c' o mal ameaça-
dor da vida dos doentes.

Quando íoi presidir os destinos de
Minas o pranteado João Pinheiro, a
instrucção publica agonizava, O sr.
João Pinheiro, porém, auxiliado pelosr. Carvalho dc, Urino, cuidou carinho-
snmcntc do delicado problema, e teria
implantado dcfiniiivainente um methodo
racional c de resultados iimnediatos se
a mão da fatalidade não o arrancasse
de entre os \ivos.

Morto João Pinheiro, veiu um piriodo
de agitação c esbanjamento. Todo esse
periodo governamental foi gasto na rc-
forma administrativa que muito o ce-
Iclirisoii, e a pobre instrucção conten-
toirsc eni só passar pelos relatórios c
mensagens, tendo esplanada exiraordi-
iiáriamentc o já vaslo campo dc protec-
cionismo á afilhadagcm I

Ultimamente as esperanças voltaram-
si- para o sr. Dclphiin Moreira, que as-
sumiu as rédeas do- governo com um
programnia cheio de promessas em bom
estylo.

Knin lauto, jú vão quasi dois annos
de sua administração, que muitos dizem
fecunda, c o problema do ensino conti-
núa dormindo o somno eterno, nu pa-
pelada das Secretarias, se não já íoi,
de uma vez. para algum forno dc in-
cincração I,..

Os relatórios vivem cheios de resul-
lados animadores e entretanto os factos
demonstram o contrario. E' muito pos-
sivel que o_ problema do ensino fique i xmídrê il
ainda para fazer as esperanças dc outro '"
(juntriennio...

_ Eiuquanlo tudo isso se consiimma, ot jilias desusam serenos paru u ignor-ancin,
que cada vez mais auginenta seu presii-
gio 110 seio do povo.

Edificantes c verdadeiros contrastes, I
quando parece estar se agitando 110 ter- |
ritorio nacional, pelos patriotas sensa-1
los, uma tenaz reacção contra o anal-'
pliabetisinoI — II. Jir.xiou.

A questão das Docas da
Bahia

Recebemos, ii larde. as seguintes li-
nhas, dos directores da Companhia Do-
cas da Bahia:'Sr. redactor — .Vão sabemos éxipli-
car o singiilar equivoco eni uue incor-
rcram este vespertino, habitualmente
Ião bem informado, e alguns jornaes
ílcsln manhã, amutiiciamlo que o su. 111.
dr. juiz da .v1 vara eivei rejeitara os
embargos que a Companhia Docas da
Haliin opptizern .i assignação dc dez
dias intemada contra c-lla pelo sr. Mar-
cçl UotiMloux Lafont. cm nonie da So-
ciclé Cnnslriielioti du Port de llahia.

A noticia, mercê de Deus, é diame-
traliiu.nie opposla 11 verdade. O refe-
rido magiíitradoi considerando relevan-
lc e cunipridnmcntc provados os em-
hargos oppostos pela comnanliin, "re-
ei-beii-os >ein condeninação , na fôrma
1.. >.- ,-».> I - _....  t... ...t. ..-)., u.¦ ri,g, n, tit/, ac jj uu
novembro dc 1S50. li' este o transuni-
pto éxattn do despacho proferido e
coiistanle dos amos que se encontram
em canoriu.

Rogando, sr. redaclor, .1 inserção da
presente a bem du verdade, subscreve-
mo no* eom muita estima e ¦considera-

PELAS NOSSAS SOCIEDADES.
A ASSOCIAÇÃO CONDES DE MAT-

TOSINHOS E S. COSME DO
VALLE COMMEMORA A DATA DS

SUA FUNDAÇÃO
A Real Associação Beneficente Condes

<lc Mattosinhoj e B. Cosme do Valle rcüli-
zou hontem uma brilhante solenniüade, paraeommetnorar-o 31" anniversario da sua fun-
dação e empossar os seus novos administra-
dores para o bicnnio de 1916 à 101S.

A solennídade teve inicio ás ti hora*
do dia, com u celebração de uma missa,
cm aluar existente ua séile social, e jnilouvor da Virgem Senhora de Assumpção*
[ladroeira da benemérita e* grande institui-
ção. Foi celebrada -por d. Xisto Albano,
bispo de liethiaide. acolytado por frei Uio-
iço de Freitas, provincial do .Convento <le
iianto Antônio, lísse acto teve a assistenaia
de muitas íamilüis, das creançaá irirotcgtdas
jiela associação e de muitas lu-s-uns era-
das. *

Ao EvaiiRelho o ln'si»o de Bertlisaide, to-
mUndo para thema de uma brilhante ora-
ção, o dia tjüe se passava, eiu uue .Vossa
Senhora subiu aos céus, referiu-se cin ter-
nios muito Itonrõssos ao papel t|*.ie a assos-
siação vem exercendo desde o .-eu inicio,
exaltando os seus benefícios e us ¦serviços
dos seus consocio-- e dos seus directores.
que são outros tantos benetneritõs da viu*
vez c da orphandade.¦Ao meio-dia ¦ realizou-se a scssSo so-
lenne.

O comniendailor Tltiflgo de Rezende, con-
vidou o revmy. bispo de Mctliíaitlc para
assumir a presidência, ò que se effceUiou,
convidando s. cn. por sua \arte a con-
dessa de Avellar para substítuil-o nesse
cáfliò.

A condesfa de Avellar agradecendo a
honra dispensada solicitou do bispo de
Itetbsaide que com o conde dc Avellar
completassem a mesa. como secretários; A
convite da t presidência pccupirain tlogarésde honra á mesa, o-; srs. drs. Custodio
Fernandes, Alexandre de 'Albuquerque c
Julio Leiiius dc Macedo, coronel 1'cdro
Guedes de Carvallio, A. X. ila Costa 1.1-
ma, representante dá Real e dleucmcríta
Caixa de Soecorros U. Pedro \', frei Uio*
go dc Freitas, João Costa, director da
união Social, Cândido de Oliveira, Auto-
nío Gomes Soares, JoSo Chrysostoiuo Cruz
e João de Souza Laurindo desta folha.

A. sessão teve inicio pela posse da nova
administração, que ficou assim constituída :
(presidente, cómnicndador Manoel ffliiagò
I?cfreira ile Rezende; vicc-prcsiilenlcs, José
Rainho du Silva Ciinieiro c .Manuel Joa-
quim Ccrqueira; secretários: Kuiz .Alves
Vieira e Kinilio Carlos llrondi: tliesourel-
ros: Manoel Gomes Soares e José Duarte
topes Corrêa; orador, 'padre Joaquim i>on-
çalves Cardoso e procurador, Manoel Vier*
ra da Costa; conselho director: Anlonio Mo-
reira dc Vasconcelios, juslino Alves Men-
des, Manocl de Vasconcelios Seixas, Luiz
Alves Teixeira, Casimiro de Magalhães,
Francisco Garcia dc Andrade, lílysio lio-
sas, Anlonio Marques da Silva. Jayme Çat-réa Mesquita Guimarães, Sebastião Jòsè" dc
OHvèira, Francisco Ooti, Joaquim I.uizVe-
reira, Antônio Godiiilio de Almeida, Fran-
risco Peixoto, Antônio José Hcssa, Finno
tlc (Almeida, Bernardo Luis: du St'va*, c
José Augusto Pereira dd LRcgd,

Km seguida foram dlstrihuidos, jícIoí rc-
cretarios dn mesa ,Í7 donativos, n;i im*
iporfaucía de 1:095^000, a^egual numero (ia
orphãos, dc assactados, acompanhados de
finíssimos bíscôiitos; seguindo-se em uma
dependência interior a entrega de -5 ollplos
ile 10$ a cgqaj numero dc viuvas.

Pela çoildfysa de Avellar, foram entre-
gúes deppis os st-fiuinlos ( diplomas honóri-
ticos: de honorária, a d. lutgenia Rainho da
Silva Carneiro; dc hétnfeitor i/radnado, ao
sr. Antônio Moreira dc Vasconcelios; bem-
feitor, Ülysi» . Kosas; bcucmerilo unidua-
do, Manoel Vieira da Costa: beneméritos,
luslino Alves Mendes c José Duarte I.opcs
Corrêa,

1'oi entregue ao sr. Manoel Gomes Soa-
res, dedicado thesoureiro da Associação, o
cruzeiro humanitário, quo é de ouro c foi
coltocaUo ao seu Deito por sua esposa, d.
Maria Alegre Soares.

Recebeu egual distineção o conde ile Avcl-
lar que foi saudado pelo dr. Alexandre de
Albuquerque, que depois dc justificar »s
serviços prestados pelo illustre titular á As-
sociação, passou essa insígnia á condessa
de Avellar, que a collocou ao pcíto do seu
esposo. Proseguindo, disse o dr. Alexandre
de Albuquerque que o conde» de Avellar
lem honrado, no Urasil, a colônia portugue-
za. sendo duplamente fidalgo: pelo grande
lituln uue possue c pela grande distineção
concedida agora ao seu coração de bondade.

O conde, dc Avellar agradecendo, disse
¦que essa nova e grande distineção íarâ com
iliio seja anuiu mnis amigo da associação,
proniciteiulo fazer por ella tudo quanto
pudor, iioripie liem o merece e pela sua
palnia continuara a íazer o uue tem feito
até a presente dafã.

Seguiu-se com a palavra o dr. Alexandre
nc Albuquerque, que produziu o discurso of-
fícial. Começou agradecendo a escolha do
seu nome para falar nesta soleunidade. que
lhe fala dc sua pátria, porque envolve a
caridade c a beneficência. Refcrc.se em
seguida c com louvor á associação, exaltai!-
do os seus benefícios, que são esforços dos
portuguezes. Saúda o bispo de Bcrthsaiilo,
pela honra que trouxe á solcnnidadc, Re-
lembra os nomes dos vencrandos patronos
da associação, para saudar o contiuuador da
sua missão, o cómnicndador Rezende. Ii
diz que esses tres vultos representam a tc-
naciiladc, a lealdade e o bom senso de uma
nacionalidade, Vala de novo do cònuiienda-
dor Rezende, da sua dedicação á causa, as-
sociativa, assegurando que pódc, ao Jciliir-
so. dizer diariamente, como 1'raiicisçq I .—
não perdi o meu dia — porque foi cansa-
eraito á solidariedade portURueza e a so-
liitaricdadc brasileira. A elle se deve o
valor e prestigio da instituição, dignamente
auxiliado nelos seus companheiros dc lides.
Fala da instituição, que- tem unia historia
que vale pelos mais preciosos pergamlnlios,
noriiue c uma obra de tenacidade e de amor.
Termina saudando a condessa de Avellar,
que tem sido para as associações dc çanda-
de - uma desolada protectora. espalhando
unr toda a parto uma parcclla de sua teniu.
ra e dcvotiniiento á causa portugueza. Sua
obra tem sido dc uma patriota c dc um
grande coração. Keunc o seu nome com dos
beneméritos da associação, nara fazer uni
i-iiiimlln/.c. symbolo dc energia c dc ternura,

liste discurso despertou muitos applausos.
A Míiiliiiriia Supliiii dc Avellar. llllin dos

condes de Avellar. fez om seguida unia col-
iecta em favor da Caixa dc Caridade da
associação, quo produziu sjjSoOo.

O cómnicndador Tliiago ue Rezende agra-
deceu o concurso dos nresentes ti .solenni-
dade, e 11 presidência declarou encerrados os
trabalhos.

A direclorin offcrcccu depois aos seus
convidados uni profuso lltllch, servido pela
confeitaria S. Francisco dc Paulo, infere-
ccnilo opportunidade para diversos brindes,
sendo dignos de registro o dn bispo <lc
llcrtlisaidc, saudando a directoria da aiso-
ciação e o povo portuguez. c o do ur, Alo-' Albuquerque, agradecendo e fa-" para

LLOYD BRASILEIRO

JI solennidade da inauguração da Escola -
Profissional, na hha da Conceição

Conforme estava annunciado, reali-
zou-se hontem a inauguração oiiicial
da Escola Profissional do Lloyd Bra-
sileiro, na ilha da Conceição,

A' 1 112 hora da tarde, quando
aportámos liqucMa ilha, para- onde ío-
nios levados .pela iiicv, u veloz e his-
tonca lancha que ha longos annos sin-
gra as águas <la nossa lialiia, já se en-
contrava formado próximo á' ponte dc
desenili.-irqm- o .pclolão ile aspirantes a
piloto do Lloyd, cuja instrucção niili-
tar data de ha poucos dias, o qüe não
impediu que as manobras fossem adini-
nivi-1- e •iiroiiip.uinenre executadas*

Momentos após ã nossa chegada,
atracava a /anclia que conduzia o \icc-
almirante Adelino -Mnítinsi inspector
dc Portos c Cosias, acompaniiado de

da tardie o "yaclit" Rosa desatracava,
levando s. ex. o comitiva paira, o Ai>
senal de Marinha onde dcstuibarca*-
ram todos,

A impressão riícebida de quanto vi-
mos; a ordem c disciplina ali reinantes,
'Haquellas depcndenicias da nossa prina>
pai «ihpídsa i.lc navegação; o appairclhai-
monto das suas officinas e a capacidade
evidente dc 'seus chefes, tudo é motivo
dc orgulho por ser obra de brasileiros,
dos poucos que ainda sabem coílocar
acima dc mesquinhos interesses, politi-cos oti pes-oaes, as cxigi-ncia-s naturae»
de um piíz (Jc lóiuga cosia c ião rouba-
do pur seps iilhos.

: kcsiii-iu * agradecer as atienções com
que ciiiuiiloii o Correio da Manhã, o

1 distineto cniinaiulaiMe ,\)iiller d»s Reif,
I um dos mais esforçados direolores doseu ajudante do ordens; Qithrenlültos dipuis, chegavam, 

'à 
bordo ilo l.íovd lírirsileirò••yaclit" Tenente Rosa o presidente ,\'o almirante Alexandrino de Alencar,ila Kcjmlilica, acompaniiado .de sita 0 ciiiinandaiHo MftKcr do-s Kei's fará,casa iniliuir; o alin.ianu- Alexandrino '¦ |10j0, 

a cnlrega do seguinte officio!Marinha- dr. i ....
 -o GiciMÍÓr: . ''xmo

Ir
sr. «Siniramte Alcxandrin*

de Aleincar, ministro da
Souza Dantas, niinislro .o Exier:or;'i ,, ,. . . , ,,

Paulo Filho, representando o prc- 
".c .-"ençart diiinissimo miniwro da Ma,
ruma. As íiistiíiuçoes íiiaritunas abaixo
finnadas, rcpvcscntai.lkiis pelos seus pre-
sidientes, 110 exercicio legal dios seitt
cargos, lendo' recebido da Junta d-e Alis-
láiiioiiito Militar, otficios para arrolarem
os seus assççtódos, vem pqrante v. -ex.
soíteitar a rcgirlaurtíMação da reserva da
Armada, nas 'condições que abaixo ex-
põem e caso v. ex. concorde ;

a) Tanto officiaes como os itripulan-
les dos navios ínercatnes nacionaes, du-
ranle a estadia ntísle porto, 'compaTCec.
rão, em dias marcados por v. ex, ou
por quem dc direito, a um estabeleci-
mento naval, afim de receberem instru*
«ção ;

«) Dada a estadia do navio, o Mi-
nisterio da Marinha marcará os dias
em <|iie a offieiáíidà)de e os tripulantes
devem comparecer aos exercícios;

cl Os armadores serão obrigados a
mandar levar, na hora marcada, ao es-
labeleciniento naval os officiacs e íri-
pulautcs brasileiros, para receberem in-
strucção;

1/) Durante a viagem

feilo; senadores; dc-ptitãd.os e comitiva,
sendo rcéchitlós pelo sr. Servirlo Dou-
rado, director do l.ioyd, e coimiian.
dãlite Müller dos Reis, chefe da nave:
gaçã.i do l.loyd. .

iprcsliulas as devidas honras pelo
garboso corpo de aluninos da prosperaempresa de navegação nacional, iliri-
g-i-u-sc o prcsitlciite da Repulilicá, acom-
pailhado de sya niiuicrosa -comitiva.
pifa o edificio da Escola Profissional
11 ser inaugiii-ada e que recebeu o -nome
de 'Buarque dc Macedo, em liomena-
gem a esse ex-director daquelfa cm-
presa de navegação e fundador de suas
officinas.

A Escola- Buarque está installada em
i-in grande eliçlet dc madeira, -pintado
externamente dc verde e negro, e in-
leriiaiucnui de amarello e verde, ro-
dcando-o uma ampla varanda, para onde
abrem 14 jíuieMris e o portas. Pelas
duas amplas salas dc estudo, carteiras,
mappas, .pedras, etc,

Xa parede do fundo, uma imagem de
-\ . S, da Conceição e, um pouco abai-
xo, o retrato do engenheiro lluarque dc
Macedo.

Chegado que foi o presidente dn Re-
publica ,1 Escola, foram s. ex. e os
ministros dc Eslado convidados a sen-
tar-se á mesa de honra; c feito isso
o sr. Sorvido Dourado leu um exccl-
lenta discurso, com 0. qual inaugurou a
Escola, justificando a homenagem pres-iada uo sr. Buarque de Macedo.

As ultimas palavras do sr. Scrvtilo
Dourado foram cobertas por uma salva
dc palmas, A oração do esforçado di-
redor do Lloyd impressionou agrada-
velinente o auditório, por ser uma ex-
posição fiel, nitida da prosperidade sem-
prc crescente daquella empresa dc na-
vegação.

Em seguida falou o dr. Buarque de
Macedo, visivelmente commovido, S, s.
começou por agradecer a lembrança da
directoria do Lloyd dando o nome quelhe pertence á sua Escola Profissional,
e terminou com palavras de incentivo
e elogio aos operários das officinas do
Lloyd. Depois o reverendo padre Re-
miud lançou a benção ao edificio. Es-
tava inaugurada a Escola Profissional,
cujo director é o dr.-Fernando Coutinho,
medico das officinas da ilha da Concei-
ção, que será auxiliado por um corpo
docente constituído por funecionarios do
Lloyd.

Finda a solennidade, o presidente da
Republica c comitiva foram convidados
pelo sr. Scrvulo Dourado para assistir
á fundição dc uma palhcta destinada ao
vapor Bahia, da mesma empresa e que
deve chegar hoje a este porto. Esse
trabalho, _ executado pela primeira vez
na America do Sul, teve assim a assis-
tencia, soienne da mais alta autoridade
do paiz.

A palhcta é uma peça cm bronze, de
i.üoo kilos, e foi executada com admi-
ravel pericia c presteza pelos operários,
causando magnifica impressão.

Em seguida, o presidente foi ver as
evoluções militares do corpo de pilotos,
composto dc jovens que demonstraram
cabalmente o seu conhecimento no ma-
nejo das armas, Findo isso, o presi-
dente e comitiva embarcaram no"yacht"
Tenente Rosa, que tomou rumo a. Mo-
cangue.

Ahi chegado-, o presidente, sempre
acompanhado de altas autoridades, visi-
tou as officinas do Lloyd c o navio es-
cola Wencesláo uras, ilestinaldb á instru-
cção dos praíilcatttes <fc -pilotagem.

'Na ilha do Mocauguè foram servidas
sanduviclics, doces e bebidas. 'A's 4 1 ja

ICUH ramiw' I-~4 '; I
Receberam a primeira communhão

1S4 crianças
!—-• -%  ' ' ••" " ¦

GfiiPo de alumnas nue receberam hontem, no Collegio da lin mandada Conceição, a primeira eoinmiinlião.
A

..,..-, nas lioras per-inillidas pelo serviço de bordo, os offi-
ciaes, já mais habilitados, ministrarão
instrucção de exercicio, não só de in-
cendio c salvação, como tambem de
guerra;

e) A instrucção repetir-se-á cm lo-
das as estadias, a.tú que sejam os offi-
ciaes e tripulantes aptos para. reservis-
us:

/) Neste caso, o Ministério da Ma-
rinha fornecerá o armamento necessa-
rio, expedindo as respectivas caderne-
tas,

g) Será essa organização rcgulaiueii-
tada por v, cx., com as medidas qttc
parecerem mais adaptáveis ao caso,

'As associaçCes abaixo firmadas dele-
gani poderes ao sr. commandante Mui-
ler dos Reis para fazer parte da dire-
ctoria dc reserva da Marinha Mcrcan-
tc que v. ex. crear,

Assim, pensam os abaixo-assignados
sdlver plenamente os seus compromis-
sos para com a paitria, habilitando os
marítimos mercantes á reserva da glo-
riosa Armada Brasileira, sem ser ne-
eessario o sacrifício dos seus cargos,
quo exercem nos navios do commercio.
Saudando a v. ex„ as associações abai-
xo firmadas esperam que v. cx, resol-
verá este importante assumpto satisfa-
tortamente, Pela Congregação dos Of-
ficiaes da Marinha Mercante, Américo
Campos de Medeiros; pelo Grêmio dos
Machinislas da Marinha Civil, Arthur
Moreira; pela União dos Foguistas,
Julio Marcellino dc Carvalho; pela
Associação dos Marinheiros e Remado-
res, Pclronilho Fernandes Guimarães;
pelo Centro Marítimo dos Empregados
dc Caniara, Jorge Taylor; pela AsscJ
ciação dos Mestres Práticos, J. Atha-
nazio." fc

'Como sc vê, é este um assumpto da
mais alta importatticia, mormente quan-
do se o discuto, no momento em que a
defesa nacional 'preoecupa altamente ao
paiz, *

A idéa, que se vae, naturalmente, pôr
em pratica, — pois outra não pódc ser
a solução dada pelo sr. ministro da
Marinha-— será tornada uma realida-
de, graças aos esforços do comm.-iiidaii-
te Mullcr dos Reis, que, nesse sentido,
tem incessantemente trabalhado junto
aos marujos da nossa Marinha Mer-
cante, especialmente aquelles que diri-
gem 

'as suas respectivas associações dc
classe."

_0 Collegio da Immaculada Concei-
ção, a praia de Botafogo, esteve hon-
tem em festa. E' que se realizava, na
sua elegante capclla, a festa de primei-ra cpmniunbão, distribuída a dezenas de
meninas e senhoritas, que ali recebem a
sua educação religiosa c completam a
sua instrucção.

Apezar da grande festa se realizar ás
8 horas da manhã, a egreja encheu-se
por completo, elevando-se a muitas cen-
tonas as pessoas e familias da nossa
melhor sociedade que ahi comparece-
ram, para se associar á brilhante festa.¦A primeira missa realizou-se ásõijj
horas c a segunda ás 8 lioras, sendo
celebrante o padre 'Renault, Compare-
ecrum á mesa da primeira coinmunhão,
depois de um retiro espiritual de tres

dias, 105 alumnas do collegio, as quaes
foram acompanhadas por mais -5 meni-
nas e 24 meninos, filhos de familias
amigas, residentes nas proximidades do
collegio das bondosas educadoras, que,
sob a direcçâo da irmã Ricarda, são
todas amor.e carinhos para as interes-
santes creanças confiadas aos seus cui-
dados, dedicação c zelo.

Depois da coininnnhão, subiu á lii-
buna sagrada o revdtno. padre Affon-
so Maria Germe, superior do Seminário
de Mariatina, que, tomando por iheina
o grande acto que presenceára, procurou
demonstrar que o dia cm que tuna
creança recebe a sua primeira commu-
nlião recebe a maior graça do Céo, por-
que esse diaé o da maior felicidade
durante a existência,

s 3 lioras da tarde, realizòu-icuma nova solennidade. As galantecreanças entraram na cereja cantando•liymnos de louvor á Virgem Maria, tra-zendo em triumpho os seus estandartesda Inimaculada Conceição c do Sagra-do Coração dc Jesus, para a renovaçãodas promessas do baptismo.
Falou de «ovo p padre Germe, que

produziu 'brilhante pratica, fazendo no-
vas considerações sobre a festa que sevinha realizando,

A cerimonia correu com a maior re-
gularidade, revestindo-se de grande ap-
parato e deixando agradável impressão
110 cspirüo de quantos tiveram a ven-
tura de assistir á tocante solennidade.

Os que desejam morrer
UM "CHAUFFEUR" TENTA SUICI-DARSE COM DOIS TIROS NA

CABEÇA
O "chauffeur" Paulo André dc Le-

mos, casado, de cio annos, brasileiro
e morador á rua do Riachuelo n. 387,trazia no intimo a trágica deliberação
dç matar-se. Não se sabe bem porque,visto que Paulo André não exteriori-
zava qualquer magna 011 soffrimcnto
que o levasse a tal extremo. Traba-
Inador, ordeiro, estimado, pelos vizi-
nhos, Paulo André apenas era visto
entrar ou sair de seu commodo pelamanhã e á larde, e isso o tornava ge-ralinènte beinquisto.

Pela madrugada dc hontem, quandoo silencio das horas de repouso ilomi-
nava em Ioda a casa, duas detonações
seguidas fizeram-se ouvir, vindas do
quarto dc Paulo André.

Correram todos para lá, encontrando
o pobre rapaz esfarado solire a cama,
com a cabeça duã*s vezes ferida porbala,, c completamente sem sentidos.Gemia apenas.

O facto foi lo.^o teleplionicanienic
comnitinicado ás autoridades do 1;" dis-tricto e rj Assistência, de onde partiulogo uma ambulância a soecorrer otresloucado,

Paulo André foi levado para o postoda praça da Republica e dali para a
Santa Casa, cm eslado desesperador,'O Joiniuissario Fialho, do departa-mento policial acima citado, arrecadou
110 quarto do suicida, sobre unia nu-sa,tres cartas, sendo uma para o dr. che-fe de policia, pedindo para não ser au-
tppsiado; a segunda ao dr. Franklin
Guedes, e a terceira á sua mãe, d. Ma-ria dos Santos. Nesta ultima Paulo de-
claraya ser causa de sua morte o fa-cto dc nao ver realizada a sua felici-dade, fechando essa carta com
phrase: "Morro para salvar onome; ou por outra, o nosso." ¦ » 1 » 

Elegantes o confortáveis ron-
[liiilins paru meninos o meni-
nas u começar do

2$000
na CASA COLOMBO

BELLEZAS DO

zendo um hymno cm"^honra np,Brasil,
quc-in desejou .is maiores felicidades.

í*n**T*-lp

43 c 47,
Goiuhier.

DINHEIRO t ,,
inrro. condições especiaes ,
run Luiz dc Camões C;..1
Fundada cm ISO;,

DOIS IIOMIAS DAS AHAlilAS

A< Mcsingas 1I11 Menliio com o
Joaquim iienliiiriiin cm pão

Jorge Joaquim L- Nicoláo Capa, am
hos acabes, ambos mercadores ainlm-
Inutcs i' ambos moradores mim sotão
á rua Visconde de Sapuc-iliy 140. an-
il.iiu sempre a rcsiiigar um com o ou-
tro. [luiitew ;i rcsmga foi Miais atlcnn-
tc r o Micolâo estende» o Joaquim .1
lr;i!Í>;*i!-T. poi? deu-lhe unia sova fies-
tra.

Tão dcsalmsada foi ella que n Joa-
Quim teve dc >v recolher, d'ossos num
feivr. a^ima das enfermarias da P.mla
Casa. *

O Capa foi preso, autuado e recolhi-
«I" ao xadrea pela policia rfo o" dis-
tricto.
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Grandioso festival

UM AO

Vi-
7 do

deslumbrante espectaculo
110 Iardim do Campo de

ção. Rio, 15 de agosto de iqifi —
guslo 1 Perreira c Horacio M. dc
;viY,i_ Castro, direciores."

lvffcctivaiueiite, verificámos lei
vido esse equivoco, an sor copiada
aulos, a sentença do juiz.

(D'.l Xoite, de homem.)

Au-
OU-

ha- !
dos j

IMPONENTE ESPECTACULO
AR LIVRE

As senhoras de caridade de S.
cente dc Paulo,- vão promovei- " •

corrente, um
de variedades
SanfAiuiíi. . .

Nelle tomarão parle os principaes ar-
tistas nacionaes e estrangeiros, actual-
mente nesta capital.

Além de muitos numeros de noviua-
des, haverá um cortejo romano, 110 qual
figurarão Mero e a sua corte.

Uo produeto deste grandioso ospcctn-
culo, serão retirados 10 "!" para , as
Caixas Escolares e o resto revertera a
favor dos pobres protegidos pelas pro-
motoras do festival.

O prefeito e o dr. Julio Furtado
prestarão o seu auxilio a esta festa de
caridade. J-

CORREIO
A barafunda é a mais

deplorável possivel
Xão é de hoje que vimos chamando

a alleneão do sr. Camillo Soares para
as clainorosas irregularidades que se
dão na Repartição dos Correios.

Raro é o dia eni que não nos venha
ter ás mãos alguma carta reclamando
contra abusos praticados pelo pessoal
desse departamento do Eslado, tanto
na capital como uiis agencias do in-
lerior,

Agora, escreve-nos nm nosso assi-
gnanle de liello Horizonte, referindo o
seguinte: todos os mezes uma parenta
sua, residente em Buenos Aires, envia-
lhe diversos maços de jornaes. c revistas
publicadas naquella capital; pois beni,

j sem uma única excepção, refere-nos o
queixoso, esses maços chegam violados
c com falta de algumas revistas...

Mas ainda lia coisa melhor, Numa
| das referidas remessas, que deviam con-
I ler tres pacotes, segundo a carta que

os guiava, só foi entregue um, assim
I mesmo violado (na fôrma do costume)
! e contendo uma carta da Itália, desti-
1 nada a outra pessoa, lambem residente
I cm Bello Horizonte!

Como se explica que. 1111:11 maço dc
I jornaes e revistas de Buenos Aires, ata-
1 do e lacrado compelenteinentc, venha
I uma caria expedida tia Itália, e não des-
i úmida á mesma pessoa?

: Levamos o facto ao conhecimento do
| director dos Correios, afim dc que :c-

jaiu tomadas sérias providencias para
i evitar esses abusos,

1 i m * —,

Euclydes da Cunha
A COMMEMORAÇÃO DO ANNIVER-

SARIO DE SUA MORTE
Realizou-se hontem a coniineinoração

do 7" anniversario do assassinio do
grande escriptor, promovido pelo Grc-
mio Euclydes da Cunha. Falaram o
dr. EsçragnoHe Doria, sócio honorário,
e um outro sócio do grenro, sendo
distribuído, nessa oceasião, o numero
da revista, contendo o retrato dos dois
Euclydes, — pae e filho —, artigos
inéditos. Em seguida, dirigiram-se paraa sepultura de 'Eui.-lydes da Cunha Ei-
lho, pronunciando ahi o presidente aí-
giniias palavras. Ambos os túmulos se
achavam cobertos de flores. Entre 03
presentes estavam: dr. EscragnoXe Do-
ria e senhora, .Nestor da Cunha, por
si e ipelo dr, Octaviano Vieira, dr. Gas-
tão Cruls, dr. Lcbnidio Ribeiro, Do-
iningos Margarinos, dr. João Marques,
dr. Soter Caio dc Araújo, Oswaldo de
Miranda, pula Colincia, Tancredo Gua-
nabara, Accacio Camargo de Macedo,
Roberto de Lyra Tavares, Vicente Per-
rcr, Raul Caldas, Luciano Alvares, Car-
los S. dc Mendonça, Albano Lopes de
AiJmeida, Sylvio Moura Ribeiro, José
Felix .Alvos <lc Souza. Kuy Castro.
Francisco Venancio Filho, Edgar o.
Mendonça e outros.
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EM S. PAULO

CASA ALVIM
Agencia de Loterias
Pagamento imniediato

Uua «In Asscmblín í><"»
Telcph., 5683, C,

LtiAiw;;yilin 17 o •'JOKXAli

MOÇAS", liiterossiiii-
tc rnnitiiico iKXTISK DOIS AMO-
IÍKK", iiop Mmo. Diirvnl.

OS melhores e 05 mais procurados
moveis são os 'que vcntU* a Casa Mar-
tins, rua ila Carioca 6; : qucni os exa-
minar nâo deixa de !eval-os

AIM/RKIIMXS.vO DK IM IIOUHO

.loins <111,- voKiiin no [ipiler ili-
si>u dono

Ila alguns dias. assaltada a casa da
ruu Felippe Camarão n. ;i. em Villa
Isbel, onde é mordora d. A-.l.ileisa. dé
Barros, levaram ys ladrões diversas
jóias, avaliadas em cerca dc .| :ooo$ooo.

A policia do 16" districto, tomajido
providencias, encarregou dus averigua-
ções o agente da Segurança Publica.
Macnvio, que prendendo o conhecido
arrombador de portas, Manoel ila Sil-
ra. delle obteve, não só a confissão dodelicio, coma lainbem a declaração de

em unia ca-a

Portugal na perra
Os officiaes inglezes em

Lisboa
Lisboa, 15 — Os officiaes jiis&zcs.

ipie lionlem sc despediram ila- altas
autoridades civis e militares, lèni sido
uiuiio obsequiados nelas personalida-
.les ile todos os partidos.

Lisboa, 15 —¦ (A. 11.1 — Os jor-
unes calculam cm dez mil onuniero dc
operários portuguezes mie vão breve-
mente trabalhar nas fabricas de muni-
ções da França.

"L'ame belge"
A TERCEIRA CONFERÊNCIA DO

SR. JEAN EONSON
L-áme belge — ;;d é o thema da ,i"

c ultima conferência que o distineto es-
criptor Jean François Fnnson fará, na
próxima sexta-feira, no 'Theatro Muni-
cipal.

CIMENTO g'fe.;,i
Teleiiliono S34. I'entrai. — llun

Siintn l.uzia 202
— IMULO l-ASSQS & O. —

O Aero-Club Brasileiro

ie os olijecios í siav¦ Jacarépaguá.
Feita n (Iil!gen;ia, foram apprelien-

'- cinco botões dc oun, com brilhan--'. dois nneis cravejados dc iiri'ban-
- uma pulseira, uma corrente e re-
gio dc ouro e um alfinete com peroli
brilhante*.

Aonde *p pode
h espanhola

comrr mu noivo iresco
nu CABAÇA GRANDE.

(M 3=6»

vm BRXEPicio d.\ rm:.\r.\o
DO 1'YRAX.V

OS TRABALHOS DA SESSÃO DE
HOJE

Hoje. ás S lioras da noite
1 .-..-.-íim crdjnaria (In Aeiro
íileiro.
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Costumes Tailleur pnra senho-
1'as,^ últimos estylos "l»m-isien-
ses", casemira pui-a 15, forros
do seda, sob medida 138$000

im CASA COLOMBO
*rmm*iiamtn*v>»*-^'^^*im*ii^mKn* nn m luw »**w

Os contrabandos
CREPE DA CHINA,~MEIAS E EARA.LHOS DE CARTAS

O ajudante interino de guarda-mór
da Alfândega, Manoel da Costa Lima,
em busca que deu liontcm, a bordo do
vapor inglez Tcrcnee, apprchendeti um
pacote contendo cerca de 5 kilos dc
crêpe da China .

A bordo do í.ipor nacional .1/imi.s
Geracs, o official aduaneiro Xavier dc
Barros, apprchcndeu diversos pacotes,
conlciido meias de seda t- baralhos de
carlas ile jogar,

Esses contrabandos foram removidos
para a Guarda-inória, «lendo instaurado
na inspectoria da Alfândega, os respe-
divos processos.

Na visita que fez aos hiates Tohoa-
da c Cubo Frio, vindos, o primeiro de
Macahé, e o segundo dc Cabi Frio, o
official aduaneiro Palvino Campos da
Rocha apprchendcu trunbciii, por não
constarem do manifesto ¦-, ponanto,
terem passado sem o pagamento do im-
posto interestadual, grande quantidade
de batatas ii de ovos, sj caixas com
camarão c varias capoeiras com gali-
naceos.

O giiíirda-mór da Alfândega, tendo
sciencia dcsie facto, coiiiiminicoii-u ao
director da Mesa de Rendas do Esta-
do do Uio, para que lal imposto seja
cobrado.

Quem só bebe OASCATDÍHA
Kstá livre da MRDJ.MÍA.

realiza-se
Club Bra.

.Serão discutidas, entre outros assum-
( pios, as resoluções fínaes pobre o rc-

I giilamcnto da Bslcola dc Aviação Xault-
•\ creação dc uni imposto estadual ca, .r inãugurar-se bR-vemeine nos "ban-

Citritvba. i"s -- (A. A.) -- O jiro- Uf-« "»c .C5::l? fn,:I° levantados na
sidente*do Estado, dr. Affonso Ca- Pnua dÇ Botafogo, c para onde ¦sento

margo assienou hontem, o decreto "ad transportados os dois hytlroplanos que
rcfcreíldiiin" -Io congresso legislativo, o Aero possue. um ceOido pelo governo
creando o imposto de 25S000, sobre!1' "u*ro uue provisonanitme está no
c.-idn novilho óu vácea dc menos de uni j Aerodromo dos Afionsos.

que sejam destinadode cdadt
expor:ação ou consumo dentro do Rs-
tado. . . !•F.ssn medida foi tomada em beneficio !
da c: lação d-^ Paraná, iinpcilindo assim
(jiie dcsa.pparí *;am os reproduetores dos
nos=os campos. 1

Provavelmente, tratur-soa tambem nea*
?a sessão d;;s co*iil)Ínações ainda em <Je-
bate sobre a organização da Grande
Tombola Pr6-Avíaçâo Xaciorial* <i qi<e
nos i.-mos varias vezes referido, afim
de que ainda esla semana seja lal im-
ciaiiva posta cm execução.

Um cidadão aggredido por
indivíduos mascarados

.S\ Paulo. 15 — (A, A.) — Foi boje
submettido a exame dc corpo de delicto
nn Repartição Central da Policia, An.
gelo Evaristo Cruzelli, viuvo, de 50
annos de idade, e residente na Ponli
Pequena* Cruzelli apresentava couiu
sões na cabeça, no pavilhão da orelha
direita c no corpo, c declarou ao dele
nado da ia circmnscripção, com guia
dn qual se apresentou á Central, que
hontem á imite. 110 Alto d eS,int'Anna,
fora assaltado por cinco indivíduos des-
conhecidos, dois dos quaes estavam mas-
car ados, sendo por elles cruelmente es-
pancado c despojado de iodos os lia-
veres que trazia na oceasião. Alem do
relógio, corrente, carteira- documentos r
outros objectos. os assaltantes levaram-
lhe .jooSooo. Solire o facto íoi aberto o
inquérito,

— ««mo —1
Á's ftiúntas-ftirflB, Succutenta Fttjoadji,

Í9 9 d.i manhã, nó 111 CABAÇA GRANDE.

O mate paranaense
SUA PROPAGANDA NOS ESTADOS

UNIDOS
Ciirilybe. 15 — (A. A.) — Os srs.

David Cai neiro ív. C. importantes 111-
dustríacs daqui, rciiuereram au governo,
de aceordo com o ultimo decreto publi-
eado, a subvenção de u :ooo$. para fa-
zereni a propaganda do mate nos lis-
lados Unidos,

A referida firma tem sido uma das
maiores propagandistas do mate na
Kuropa. fazendo essa propaganda á pro-
priu custa c tendo obtido resulindos po-
sitivos, como o demonstra 6 uso que
vae uiidn o in.itc, actualmente, nos pai.
zes europeus.

Os srs. David Carneiro & C. dese-
javani t-ambem continuar a propaganda
lia Europa, recebendo a alludida sub-
vençãn de doze contos, mas acham-se
impossibilitados de obtel-a, por haver já
o <r. Manoel Lisboa assignado o cen-
traio com o governo, por is>o requerem
apenas a subvenção nara a propaganda
nus lisiiidos 1'nidgs,

IMOLA .VLFAXDlíGA
.Mais uni iieeressiino em uni

ili-spiielio de sal
Peln fiscal do imposto do sal, J.

Marcondes c officiaes aduaneiros l;c-
lippc dos Santos e Henrique de Car-
valho, encarregados da conferência do
carregamento do sat do vapor Gltriipy,
da Companhia Commercio c Navega-
çâo, foi Verificado uni acerescimo de
iij.òoo kilos desse produeto sobre o
despachado.

Éssc acerescimo, na importância d:
_' u^oínou, será cobrado da Companhia
Commercio c Xavegação, ames do des
embaraço do carregamento,

Comprem no
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O leilão de lioje
No armazém .! do Cáes do Porto,

haverá, lioje, ao imio-dia, leilão de
mercadorias caidas ein commisso, ha-
vendo enire outras: vinhos, obras dc
cobre, mnchinismos, banheiras de fer-
ro, cortes dc filo bordado, xaropes
medicinaes, fitas, entre-ucios de filí,
obras de fíesso, álbuns, peças de ma-
chinas, roupas de iiniio o material de
ferro para construcção.

¦3* » »» Ifi

QUKM PERDEU?

Ao chefe du policia foi
,-para o conveniente destino.

CARTAS FJ/UMINENSES

A equiparação de um impor-
tante collegio

Pi:troi'oi.is, agosto dc 1916 — (Do
correspondente) — 'Com uma cxisleii-
cia de vinte c cinco annos, o collegio
,S. Vicente <le iPaulo pude orgulliaj--se
de contar, nos differentes meios sociaes
políticos e seientificos, elementos dc
primeira grandeza nue lhe cursaram as
aulas, foi, ponanto, um aclo de inlci-
ra ju.-itiça, o do Conselho Superior *le
ijiisino, coiicedciido-lhc a ci|iu'paração,
lí podemos garantir, com pleno conhe-
cinieiilo de causa, ipie os esforços da
sua actual administração, á cuja frente
sc acha o dr. conego Thomaz de Aipii-
110. operoso e incansável educador, se-
rão defendidos por um resultado ainda
mais brilhante, sc for possivel, taes
são os componentes do seu illustrado
corpo iloccnic.

Pelropolis é, -infiueslioiiavclniéutc, a
cidade dos collugius c, .por isso, não pe-
quena é a sua população escolar.

Todos léiu unia frei|uenciia aiiiiua-
doía e porfiaui-se cin bem còrrespon-
der á confiança uue sc lhes deposita,
razão pela (piai mais so salienta o fa-
cto de recair no S. Vicente as conli-
ções exigidas pela lei que defendi- a
equiparação, fie faelo, -fui dc vc-rdadçi-
ra satisfação pura o .povo de Pctropolis
esse acto, cujo alcance tambem se evi-
delicia pela conimodidadc que residia
para os próprios aluninos, não só 110
quo respeita aos conhecimentos própria-
mente ditos, como porque a ordem c
condições geracs satisfazem plenamente
ao socego dos paes.

Quem só bobó CASCATIXHA
Está livre dn MIUDINHA.

— ,*¦»«!¦ 
O CIÚME

Unia Aurora que nunca
mais acaba

Dona Aurora. 110 esplendor dos seus
vinte e dois annos, e que tem o pie-
doso sobrenome dc Jesus, com o cora-
çãn picado pela venenosa vibora do
ciúme, começou a fantasiar no encati-
descido 'ocrobro as mais exqMisitaS
scenas de adultério, produzidas pelo
querido maridinlio.

Não fez elle grande caso, não ligou
importância ás amargas queixas da com.
pauhc-ira de felicidades e de infortii-
nios, a desesperar-lhe a alma simples e
ingênua, acreditando na virtude como
crê 110 Nazareno, do qual tomou o
nome.

Certa de que eslava sendo desprezada,
convencida de que a face da Terra não
podia mais conicl-a, e que era bem
preferível procurar o centro do nosso
pequeno e interessante planeta, apa-
nhoii um pequeno vidro de iodo, um
daquelles vidrinhos que contém doses
liomccopatliicas. e. "heroicamente", pin-
gou o negro corrosivo nos avermelhados
lábios, linda rosa entreaberta, pare-
cendo mesmo sob os primeiros raios da
mais estupenda aurora boreal,

Se.iitin.-lo, ao longe, o acre sabor do
medicamento, despediu estridente grilo,

ICorrcu aíílicio o esposo, pensou
mesmo que era verdade, foi a ttm ie-
lephone, e :i csiação do Sampaio, na
rua que lem o ari.-tocratico tittdo —
liaroneza do Engenho Novo — foi o
medico de serviço na Assistência, que,
em poucos momento*;, sorrindo... con-
tente, declarou que aquella Aurora era
impcrccivcl.

MOVEIS
niAuAJjJiACiS rtiAyu.-viiu 6s c—

Run dos Aiidrndns 19 e 21. Os
maiores armazéns desta canital.

-ar*>©--r**-*j--iíi-'--*-

AGIlICTI/rTH.Y PRATICA

O curso instituído pelo
dr. Dias Martins

Vpeznr de ler sido dia santo o de
hontem, compareceram 110 Campo de
Deodoro* á aula do dr. Dias Martins,
mais de vinte alumnos desse curso de
agricultura pratica, aos quaes foi cn-
sinada à pratica de vaccina dos ,-ini-
mães domésticos, feita muna gallinlta e
num cão. A 8" lição desse curso será

O CASO DA RUA SÃO
CLEMENTE

O exame de sanidade
nas irmãs Mariano

de Campos
Ao juiz da 2* vara de Or.phãòs, dr.'Alngra de Oliveira), ifoí entregue olaudo <lo exame a que procederam os

peritos drs. Humberto Cottuzzo e Pi-
res do Carvalho, em d. Maria Emilia cd'. Francisca 1-milia Mariano de Caiu-
pos, as duas inuãs que residiam eml.otafogo, á rua São Clemente 11. 19.Minuciosamente estudaram aquelles
profissionaes a vida. das duas senhoras,
demonstrando soffrcretu cilas do leve
pentnrbáção cerebral.

Só uma demorada observação, 110
entanto, poderá precisar tal perturba-Çiio, quç escapa até mesmo á prolon.
gada conversação.

Conciliem que d. Maria Emilia c d.Franesca Emilia, respondendo a que-silo apresentado pelo dr. Raul Caniar-
go, curador, não sc adiam nas condi,
ções para hom regerem suas pessoas ebens.

O dr. Raul Camargo está de possedo processo dc interdicção, ao qual foi
juntado o laudo, afim dc estmlal-n,
para nomear, de aceordo com o juiz,um curador para as duas irmãs,

01FKRTA ESPECIAL ¦
Ternos era casemira pura lã, cores Imodernas e feitos pela ultima moda, Isob medida, 798000. ]

na CASA COLOMBO

Os "moços bonitos"
E AHI ESTA' UM ALTRUÍSTA:-TI,

ROU AS "PENNAS" DO OUTRO
dJistill.iiido importância, linda gra-'

vala., artisticamente laçada ao bran-'
quissimo collarinlio, entrou o " moço
bonito" na Papelaria Modelo, á rua
da Quitanda n. 169,

Desejava peiinas; não linha nem
uma, nem incsnío no coração, mas que-
ria das melhores, das mais fortes, paru
que fossem as interpretes sinceras dq
quanto lhe ia 11'alma.

0.'"empresado, solicito, amável com rt
excellente íregiioz, separou trinta cai-
xinlias, isto c, Ires mil primas, o mais
que sufficiente paru enfeitar uma gra-
lha.

Xão podia a ''chi'.' creatufa" levar"tão grande embrulho", pedindo por
isso que o carregassem até "sua casa",
á rua. I£ var isto da Veiga.

Convencido do "alto negocio", 9
caixeirinho chegou ao pomo indicado,
entregou o pacote ao "freguez" e...
ficou esperando.

O que ello uão \iu foi o espertalhã",
sair pelo outro lado. deixanrjj-o dej
scntinclla.

Quando foi dcsteoberla a falchtruai
só um recurso, cheio dc esperanças,
lhe veiu á mente: — queixar-se ao l*.
delegado policial.

I)R. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia, Vias uri*)
nanas, operações em geral,
DR. APRIOIO DO REGO LOPIS -*

Do Hospital da Misericórdia, Moléstias H*
garganta, nnrii e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -1
Oculist», proi. da Facilidade de Medicina.
Consultório: rua Sete de Setembro n. oo.

CA 8101!

Os desesperados
SALGADO

SAL...
QUIZ MORRER
DE AZEDAS

O Joalquim Salgado pensou, e com
justa razão, que a vida não passava da
mais tremenda das salgadciras.

Incansável 110 trabalho, cheio de frf«
milia, \indo de terras portttguezas, não
conseguira ficar cheio dc dinheiro, pa-
yoncar a sua importância oom forte
corrente tlc ouro, inedallia cravejada
de brilliantes engastados cm largo mo-,
nogramma, indo isso prendendo um rc-
logio da uicllipr das Liüricas suissas,

Cheio dc nodoas 110 coração, de loú'»
,'i!)Or'rccido, rçâoívelt retirál-a-s o Síil-
gado com o sal de azedas, tão usado
pelas hvadeiras quando a. ferriigetn
lhes mancha as roupas dos freguezes

Tomou uin bocado, isso em sua resi-
dencia, á rua. Barão de Itapagipe 90,
e, depois, aliciado, pediu que o salvas-
sem.

A' beira do Salgado foi o mediei
que estarca dc serviço na Assistência :—
lavou-lhe o estômago e a alma iam-
bem, pondo-o fora de perigo.

rcmcttida,
uma 'cha-

lo tiieaíro
1* classe.

vi', encontrada na platéa
S, Pedro, r'',n guarda de
11, 202.

— Ao commissario dc »lia, hontem,
110 5" disírieto policiii! foi entregue,
pelo fiscui N'icodeinos Caryalbp, uma
liolsa 1! seda preta, i'ii".ontmda pelo
guarda &•¦ 2a classe n. H74, na ave-
nida Ki' tíianco, em frenie ao edificio
do Supremo Tribunal.

feita nas próprias .culturas e versará
sobre; — Quando^c como deve scr
feia a colheita, stu beneficio, conscr-
víção e vrwda; — cnsinando-se eútão,
com as notas da despesa e receita, a
cuidar mais Jo interesse do agricultor
do que das propriedades agrícolas,
beiido produz'r

Xa quinta-feira p
lides Caire ensinará
Enxerto dc encosto.

vender.

.1 pra trea
dr. Aris-
sobre —

Uma rua abandonada
PEDE SE UMA VISITA DO

PREFEITO
Os moradores da rua do Engenho dc

Di-ii!ro enviaram Iri dias ao sr. Azc-
vedo Sodré uma conuiwssão, n"o o con-
vidou a ver de perlo.o estado lastima-
vcl a que sc encontra aquella rua.

O prefeilo prometteii comparecer.
Aliás até agora não o fer, e 6 roa!-
mente uma pena que lal sifcceda.

Kstamos certos de que. ao ver que na-
quella rua ainda ha o empoçamento de
águas das ultimas chuvas, o prefeito ba
de 'ornar providencias para livrar o*
moradores da rua dn F.nçrnho de Dcn-
tro de epidemias, etc.

ÇAPNOI contra os caviapalos no3AKNUL gada Ven(]we 'n;i IK..
mlauia; rua do Ouvidor, 77.

Bebam só Café Ideal
XO PARANÁ*

Assalto c rnuho á cana df
uni fazendeiro

Curityba. 15 — (A. A.) — A e*,^(
do fazendeiro Antônio Buava, çm Vil-
Ia iDeodoro, foi assaltada pur cinco in-
dividuos desconhecidos, quo ali chega-
ram, alta noite, pedindo pousada, iior
não poderem prosegutr viagem, devido
á Iiora avançada, O fazendeiro cedeu-
lhes o-paiol, para hospedagem dos fn.
rasteiros.

Horas di-pois, quando o fazendeiro 1
sua família já repousavam, os hospedes
arrombaram 11 casa. indo ao quarto do
fazendeiro, nue espancaram, levando-.iniii canastra, onde estava guardada ré-
guiar somma de dinheiro, [Suava ê tido
na roíra do fazendeiro rico, suppotfclo-
-c ser aviihaJa a quantia subtraida. Os
a.iiuuos pouparam a is;io=a do fazen-.':
deiro qm'. durante a sc-ua, escondei-
s-í num. canto do quarlo.
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CARTAZJDO MA
Theatros
_¦____—¦ ¦¦!¦ !¦¦¦¦

APOLLO' — Recita d» Ignacio Peixoto.

Ci&ílOS GOMES — "O diabo, a nu»-
tro" (revista). A's 7 3I4 e 9 íU; , ...

PALACE-TUEATRE — "Màm'zclle NI*
touche". A's 8 3I4. ,RECREIO — . íi_iií<i (comedia). A's
7 3I4 c 9 3I4.

REPUBLICA — Attrac.óes c cincinato-
grapho. Das 7 ús 11 horas.

S. JOSÉ' — Espectaculo da companhia
Molasso. A's 7, 8 _.|„.c 10 il*. .

S. PEDRO — Espectaculo da .cain_ianaia
. Heriiiaiin. A's 7 3|+ « 9 S\A.

* 1» ?-..:«-..¦,
Cinemas V

AVENIDA — '"lhe. smtaf (dteuu*);
Alhleta e etmalkeira íatx-t&a)-; Escuto-
delia de Bilhe (gameAiak- •';.¦'•'' . _¦ .,,.

IDEAL — Na -«i-MMw-i .*»¦ trífai Mia--
mo); /_f/i.i'Journal _do- tuíaui»l)!í_iro». ar-
tistica comedia. '..'-< -¦ • >' •' __'

ÍRIS — A serpente-.««fiama&r Q' Mi_wW,
rio do entorto 47 (drama)!. '

ODEON — A falena- tdrama.)-

sou. nos tlieatros., Còlon e Odéon. Ao-seo
«abarque comparteeram. uunnjros senhoras
«te -nossa alta sociedade; artistas, jóriralis-
tas c outras pessoas, scndo-lhe offcrecidos
lindos ramos de flores naturaes. ~

*
TRIO BABROSQ—MILANO— i)?¦t: ' COMES ,,;'"-. _fj}\

O secundo concerto de' musica dé tanie-'
ra, organisado pelos prqvectos artistas^Bar-
ros» . Netto, . Humberto. Milano. e Al*ri-J«-
Gomes,, re»)ija-seV tunairíã, 'ás o -liora*. no
salão do "J-cnát "do Commercio , conrti sc*
guinte prograinina:

E. Bossi. trio, op. iojV.. 1* audição. Ale-
gro moderoto, Larguetti>-.(dlatogo, Vivace-
(seberzo), Festoso (finalc). Para piano, vio-
lim» e «almcslla Bairoso, Netto, Ilum-

.feito* MUànoí.e-JUi&éillr Sanwss. '-. "« í
:. Ouaáúi-.-^-f'-A. -Ousas, de- Clow .(Sa*- [«'*K*.]Mue''. Bníiitt'.-— .». Fhydilí;. ffiKfln»"

i de Lftíie«>».D»Bti_)*í!-c|._ aoi ce epinSwisánj,

d> t_ __=. impm'mti_Ssni>'T- «felS**
oiwtoi_aa s-saw. M* canto. Ca-los:

turbilhão

* *
PATHE' —• No turbilhão da. nida

(drama).

Circos
ll ¦ !¦¦—

PIERRE — Attraheute: «speetacülo..
«SPINELLI — Funcçâai «ariuda. '

s> ? *•'.
VERSOS PATRIÓTICOS SECIT**

DOS PELO ACTOS HENRI*
QUE ALVES, NA MSWSTA —
"O DIABO A QUATRO"

Um grupo de- patriotas, poctugucies pede-
nos a repruducçio doa vibrante» versos que.
o actor Henrique Alves, recita, num dos
quadros da. revista. — 0 «unira «« quatro,¦ira em scena. no Carlos Gomes.'

Eil-osi

Sc Porlugal honrar as armas d'_iglaterra'Tambem o meu rapaz tem dc partir |i'ra
[guerra.

Mas eu não vou chorar por. causa, disso, ohl
Mol

hei-dc calar cá dentro a voz do coração.
Meu filho, sc morrer, morre no seu togar.
Mil filllus que eu tivesse,, havia de os inainlar
Honra» a Patriu querida, até morrer porellai
Pois. ha- melhor destino ou ambição mais bella
<iue defender na vida o sacrosanto ideal
da -liberdade humana c do torrão natal ?
Morrer, «pie imporia, pois, sc com a nossa

[morte
Ficar mais viva a Pátria c resurgir mais

[forte?
-Já todo o mundo sabe e viu. por bastas vezes,.
Que no frauiir da lula os riios portuguezes,
í)os seus -deveres de honra intrépidos escravos
Ou vencem como heroes ou morrem como

I bravos t
Oue vão! deixal-os ir! meu filho se morrer
Morre 110. seu logar, cumprindo o seu «lovcr.

Nunca H10 chorarei a morte gloriosa!...
Se alguém me surprehi.der a lagrima tci-

[mosa¦Correndo envergonhada, esquiva sem barulho,
Não ú de dor, não é, è oommovido orgulho,
X* intimo prazer do meu dever cumprido 1.
Iv em. derradeiro adeus ao filho estremecido
Direi sem Irepidnr na hora amarguradai•.Descansa em paz meu filho t

E viva a Pátria Amada!..."'
* * *

«ara  ._
de Cip>iS!i-i\'\

Griieg,; snnatí.,
legr-to qua-l «

, vac_ F»is»..tD«'a»i»-« *"
tu -s.Bw^_tto;iS»iIaao. -' __mflmmÇ-tb)àvQím-tS, Mtiifctato as«tt —

.'Allegtai •!»_ .w>ni ««lato, ¦ AiK&nt», Maeatoso
e Teinpo. i".- Presf» (flnale-Jl. Pkra p«au«n

I violino « vblonctllo — iBartaso. Hetto. Hum_
Ucrto SUlSino e Alfredo Gomes.

«• * *
Varias

HTOC.AS DE MINAS :
• Tres- Pontas, 14 — . V«i_iim_d«<> por

uina rebelde moléstia Êalltteeu .na ía-
zímia do.""-Carrego <lis Pedims, d"-
sim pr«-_rie__dc, o- «r. I4UÍZ Ainton» de
Aievedo. _ei__u_a na «plramiadle $ fi-
lhiãlios- sendo :i'do -prnncii-) mawimo-
nío * 1 do ségiãido — «lo- qual üaa vi-
¦wea. ú. Helena Bcggiato.

O enterramento-, .realizou-se nesta cl-
da«d!e, «com grande acompanhamento. So-

„brie o seu. caixão foram ctftlooad_s mw
i -tas coroai, I ofíoréisí» por, *«» £»»»"¦*

e amigins, «J.is quaias nao pndemos-' to»
ímr nota das «.edica-Qriais.
•As enoomniendações foram feitas pelo

vigaTio d» palrocliia, «(^nego José Maria
Rabello. . '

— Afim de gosar as fena'3 forenses,
se?uiii para S. Paillo, -coim sua família,
o dr. Affonso José .Tdixeira, juiz nm-
nii-irpn- cteste terrao- e <ü»teotor do Insti-
tu»-tfV S. 4':Aiwi_* '' -:'-' ,

Conqaiito, -4,-— Com <M5-*won_l con-
corfenoia, nalsinioHSe rt-píMentant*. de
codas as classes- ««riaes, Rallüou-s* o
emstraimeato' .ít*- 

'ÜemBO 
I«*> flíptist-i.

exti-meeiA» íi____» «to ooeeael Tancrc-
:'co_;toib, AH-A-Pnaa.ii aff-tóei «Wtiw^mtmrcgi-ii-

.^jto. malta vfc'' Foram -oÊBéwpiàw-iSiWJiataniiBíO.
*_. 

-_ Bar tosa 'M*. f:rôa_ ' com. _»'¦¦ iia"iuiHwi'-: Ja&a^anas ¦
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RECLAMOS,
—1

Theatros
Rcalisa-se hoje. no Apollo, o festival «lo

¦apreciado actor Ignacio Peixoto, do elenco
do theatro Polylheama, de Lisboa.

Será representada a -revista A'ii0 desfa-
zendo:..t em espectaculo inteiro, com qua-
tiros- novos, fazendo o beneficiado os 'papeis
que creou nas revistas De capote e lenço
c Pão nosso.

Outros attractivos terá ainda esse espe-
ctacülo, que, tanto pela exceUencia do pro*
gramma, como pelas sympíitlias do bene*
Tíciado, deve ser extraordinariamente con-
corrido. • *

Prostíguc a sua triumphal carreira, no
Recreio, o engraçadissi.no vaudeville O
águia, que — pode dizer-se affoitamcnte

 tem feita rir toda a população do Kio
de Janeiro.

Realmente, nesta época de crise e neu-
rastllenia chronica, nada melhor que ir ao
theatro assistir â reproscnUiçfio de uma co-
media que nos faça deáopüar e «não pen-
sar nas*agruras da vida. 'lista nestas cou-
dições O agiria, pelas irresistíveis situações
c pelo ndoravd desempenho que lhe dá a
companhia Alexandre «'Azevedo, _c de que
faz pnrte a actriz Cieiuílda dc Oliveira,

Iiojie repete-.se O águia nos dpis espe-
«ctaciilos das ; 314 c 9 _U.

*
Continua cnm muita coitcurrencía o Mu-

sic-hall do Thcalro Republica, em que
além da -excellentes film-., ha números dc
grande attracção. A límpreza acaba de fe-
char coulracto com o5 artistas "4 Athenas",
que apresentarão magnificos trabalhos.

Outras attracçóes est3o já^ contractadas c
devem apresentar-se ao publico por todo o
corrente mez, dcsUicaudo-.e d*entre cilas,
Mm transformista dc fjrande nome.

No domingo, haverá ;;iiiíií1íV, ás 2 .]:..*
A companhia Vrtale dar-nòs-5 hoje mais

nma audição da sobeeba-. opereta Mairfscllc
íXitouchc, cujas primeiras representações
tanto agradaram.

Vae ser mais uma noite encantadora para
os habitues do Palacc Tlieafre.

l;em Ido -em um crescendo conlitujo o
suecesso do professor 1-Icnmail, a rei da
electricidade, Rusk Lina Toy» o grandeànagico chinez. c T.a Foliette, o Illusionista
«moderno, (nie todas as noites eão vivamen-
te applaudidos nos seus variadtssimqs tra-
balhos.

O, programuia Ae hoje, para as. duas «ses-
¦sões, è o que lia de mais convidativo to-
mando parte nelle aquelle* ires applaudidos
artistas. ¦ii

Cada dia que passa se tornam mais in-
-teressnutes os espectaculos' da. companhia
'Mojasso, trabalhando ,j)or sessões no S, José,'Km cada sessão, ..'Xilie-s. uma peça, sendo
que todas as noites ha uma "premiére" c
Mtnu dc novas attracçóes de reputação
feita.

Molasso e Ana Kremsor são- duas fi-
guras eximia.; na sua arte de representar
por -mímica e dansarem como poucas* vezes
tèm tido a platéa desta capilal ppporttinida-
dc dc nprcc?ar;

illoje repete-se n iWimaâa dc Paris, a
Somnambula _ ü c a "premiére" de Mari*
ú noite, orcfinal de C. Molasso, que ú ai-
lamente inríress;mtc.

Nesta peça são os -protagonistas Molasso c
Ana Kremser quy executarão maravilhosos
bailados eom toda a Companhia.*

Coutinaúa em scena, a despertar, o maior
agrado, a. engraçadíssima rev sta O diabo "
quatro, que todas as noite é aprecioda c
opplaudida por uni publico numeroso.

-i* ii- «H.
Cinemas

A direcção tio elegante O.leon offcreco
liojc aos seus inmuueros /iiiÍJÍ/iít1. um es--neelaeulo de fina arte. Ali reanparceorá
J^yda BorclÜ, tão <iuerida do nosso pu-bhco, como protagonista do arrobatador ro-
anunce de Ilemy líatatllc — A falena, na-Qiiat tem cila unia verdadeira creação.*

No eerati do luxuoso Pathé exhib'c-se hoje
a coii.sagr.ida l*'rancesca Bcrtini que sc fará
apnlauilir em um novo trabalho — 1V0 iur-
í'i//iíj da vida ou Lacrímít rentm admirável
drama cm quo cllc se nos apresenta como
protagonista. São pito netos de pungentes
«cenas dc amor, paixão, odú> e vingança.*

1*. dos mais grandiosos c surprchendontos
d programma que. hoje exhthc a empresa
Darlot, no seu confortável- cinema Avenida.
O soberbo programma está assim constitui-

actos. durante os quaes sc desenrola o amor
•de um cego, cujo lar apDarentemcutc feliz
não passa de unia tcrrivcl illusão; Athlcta
e càvalheir0, fina o interessante comedia em
dois actos; tBscapadçih de Bitlie, comedia
de um cômico irresistível.

Ü!
listão hoje de parabéns osfreauditadoras-do popular cinema Ideal. Ali terão elles

ensejo de apreciar mais um surproliendentc
trabalho de l-rancesra Bertlni — Laffrimiw
rerlt>n. o\t h'o turbilhão riii vida. incxccdivel
trabalho do César LfÍIms, cm oito vigorosos
actus. Scguir-so-5o a esse silmntuoso film o
ultimo numero do Pathé Jcttrncl. com as•ultimas novidades muudines. c, como extra,
na matinée. uma artística comedia.*

O Tris. o querido cinema da empresa
Cruz Junior, nroporciona hoie aos que pro-
curam de preferencia o. seus salões um
«esoectaculo eminentemente .sensacional. Con-
sta elle do seguinte: A serpente uma ma-
travílha ciiHinatograpliica. e:r. seis estupendos
actos. posados pela distineta c reputada ar-
tista Theda Bara. que fará o -publico vibrar
de mais intensa emoção; O mysterio do
quarto AT. sensacional film c:n .. arrebatado-
res actos.

* * *
Circos

«r
¦Estrea boje, no Circo Pierrc,. um casal¦de acrobatas de força, provenientes dos

«ais '".'portante*. theatros da*America.
O jockey Socha Ccrard saltará, tambem;

con: a cesta nos pés, á- maneire je Ancliyses,*
No Spinclü. rcaliza-se ho;e um cran-

dioso espectaculo constituído «por números
ps mais emocionantes.*i- * *

...
A. "serato. d^onoce? da. distii_ta..'aetti-

Pina Goal», rcoli-ada «nte-honteni, resul-
toá «m. ira» á«imtcúiln»i.ti» Üieatral. *.'•'

Tudtt 03» ftsk 
* ást, toais-' selectQ- na socle-

dade carioca afSui- ao Fafctce-.&eat-e,-
dando., assim' uma prova «Ia sua deferen.
qia pela artista., que sahe allia*,. a um
timpetan .1U0 artistico de raras qualidades,
um. espirita finajnente educado e a- mais
cocrecta condueta.

Ilepetiu-se- a "Dansarina descalça", para.
cujo desempenho todos os virtislas se con-
pregaram num aiinadissimo esforço, dan-
do com isso ainda mais* rea ce ao re»
qiiintado trabalho de Pina Gioana.

Esta, num dos intcn-allos, cantou com
carinho- c. esmero as canções "T/addio de
BcrsaRliére" e "Una canzioue di Nipoli'1
e a valsa "fantasia".

Ciprandi- cantou, com inuito brio a can.
ção «patriótica ''Le mia bandiéra", acom|>a-
nliado ao piano pelo maestro Lniz Rolg.

•A Pina Gioana foram offcrtadàs, pelas
familias freqüentadoras do. Palace, muitos
mimos de valor, innumeras "corbcüles" dfc
flores naturaes, poesias, etc, etc.

Foi-, a festa da distineta actri/. Pina i
Gioana, uma das mais bellas, ultimamente
realizadas nesta capital.

Está annunciada para os theatros Ly-
rico e Municipal a opera do maestro W. Fer-
rari "II segreto di Stisnna", «|uc nos prin-
cipaes theatros dit Kuropa e no Colon. de
IJiitiuos Aires, alcançou estrondoso suecesso.'

No nosso Lyrico, a delicada opera tera
como interpretes a soprano russa. Gilherta
¦Küidowski e o barytono Alberto 'Icrronc,
da theatro da Opera, de üiienos Aires, con-
tratados, especialmente pelo sr. Danati, para

, uma "tournée" ás princii.es cidailcs «lo
iBrasil.

Como director dc orchestra, que ser*,
convosta de quarenta e quatro professores,
a empresa contratou, o maestro Francisco
¦Sofriam,

No theatro Municipal, "II segreto di Su-
salina" sota. interpretado pelos, artistas, sr».
Y-llin Pardo o barytono Jan Gabliré, do
elenco da grande companhia lyrica deste
theatro, tendo como regente o maestro
Pápi. ....

A opera será representada pela primeira
vez no Brasil, no theatro Lyrico, em 'a
noite de 23 do corrente mez.

Tivemos hontem conhecimento de uma
noticia que deve despertar certa sensação
cm nosso meio theatral.

•Segundo o nosso informante, pessoa dl*
gua dc todo o conceito e intimamente ligada
ás coiiias do theatro entre nós, o sr. Ce-
lestino Silva acaba de nssignar escriptura
dc doação, á municipalidade desta, capital,
iio «predio onde funeciona o theatro Apollo,
de propriedade daquelle conhecido empre*
sario,

Além da doação do preilio e respectivo
terreno, n sr. Celestino deixará ainda á
municipalidade uma considerável somma,
que dizem ultrapassar de duas centenas de
contos de réis,

•A doação, segundo está exarado na es-
criptura, impõe á Prefeitura :t condição dc
só aproveitar predio c terreno para a ,ln-
stallação de uma escola municipal, ícehan-
do, no dia da morte do doador, o edifi-
¦cio .que nunca mais -poderá funcciònar
como theatro.

A municipalidade entrará na posse da va-
liosa doação logo (pie se dê o passamento
do empresaria' Celestino.

Segundo informação segura que hon-
tem nos deram, o actor Leopoldo Fróes
estai organizando uma companhia, com a
qual estreará, brevemente, 110 imenix, Fa-
rão parte dessa companhia, entre outros ar-
tístas, I.ucilia Pcres c Ktelvína Serra.
Adean ta o nosso informante que a actrlí
Belmira de Almeida foi convidada, accci-
tando fazer pnrte da nova "troupe".

Dentre os muitos boatos que tèm tido
curso, ultimamente, em rodas tlftatracs. ea-
t_ está assumindo proporções de... ver-
dade.*? Seguem hoje nara o norte, a incorpo-
raiem-se á companhia Maria Castro, os
aetores Reynaldo u Álvaro Tires.*? A estrella da nova companhia do Rc-
publica será, segundo pensam os seus or-
ganizadores, a brilhante actriz Maria Reis.
que ha cerca dc quatro annos se acha afãs-
tada <lo palco.

+ A 4 do setembro próximo, fará a actriz
Palmyra Torres a sua se rata dionore. no
theatro Apollo, com a linda peça dc Henry
Uataillc — A Marcha Xlipeial.

Nesse espectaculo, fará conhecimento a
platéa carioca com um dos mais brilhantes
aetores do theatro contemporâneo env Por-
tugal. K* elle o actor Alves dá Cunha, queaté pouco tempo alternava com Kduardo
Brazão, — o gntndc actor. o maior de todos
na scena portugueza, — no desempenho das
¦peças i\o ex-tluvitro D. Amélia- que é, como
se sabe. o primeiro de comedia cm Por-
tlíjral. .

Alves' da Cunha, tnuc se acha om viagem
de -recreio entre nos, acompanhado dc sua
esposa, uma senhora brasileira de nascimen-
to. fará o primeiro papel masculino da— Marcha iXul-ciat.•#¦ Suspendeu seus espectaculos' cm Xi-
ctlioroy, onde esteve trabalhando no cinema
Rio, a companhia dírteírla pelos aetores
Hdirimido Maia c Lino Ribeiro.

Segue depois de amanhã para a Kuro-
pa. a reassumir o sen antigo posto de re-
gente -de orchestra do theatro Trindade, de
f.jshoa, o maestro l.uiz IÍUguciras,

A companhia portugueza do Apollo
(Vrá, depois dc amanhã, ás 2 horas da tar-
de, uma audição especial; para a imprensa e
para a policia, do. quadro — Alma /'or/i/-
(juczà, que serve dc fecho á nova- revista —
Isso foi tevtpo'!',,,; cuja pretnifre será ali
realizada a 19 do corrente.

Kssc quadro, que é um mimo de confo-
cção, -pr.omette obter largo suecesso, pois
glosa em. alexandrinos puríssimos c em
canções dc ardoroso patriotismo, n recente
entrada de Portugal na grande guerra, sen-
d*» seus personagens princíp.acs cnear-
nados pelos artistas Ignacio Peixoto, Philo-
mona tima, lírico Braga, Clemente Pinto,
Ribeiro I.opes c Julieta Vasconcellos.

t^ Mercedes Villa, q estimada actriz. (pie

"Lembrança desea «ò Agesipote ?«""¦
__". K-_j___ea étlosi. Gromide- e Can-
_Hr_a Gonéde"; "'Os«ã6rau-;o. d. seus tios
RoAiltAo Borges . Cândida Borges ;
"SautÉi-les d«- aea tio A_alt_ngelo Fran-
ça" Saudosa lcmbnuvpi. de seus ir-
mãos"; ".auiíadea dle sua avó Barbara

.Eívitm de. Araujo"; "Lembrança ile seu
r'padrinho Emaatode Souza"; "Mais.um

Bòj_ áe autor dle .«sus oarrinhosos pro-
tenitode»**-; -^Ivea-brança d. seus «íos
Antônio Canoas e Euryidicc Franija ;
"Lemb-araga. de seus. tíoa Eurybiadcs
França, e Aliadia Ptaagfc"'; "Ao Joãozi-
nho. 0« Çóaaufeí. AíMetico. Ckt-",. Ao
Joãozinho, saudades. d<e SMô . e Ari-
zia"; ""Vtijjulat A__!ílo..e fanmUia**'°' San-
dades dos: primos Belio,. tletina e Mn-
ria."i "Dou*» Costa. Azevedo";, ' Au-
gusto -teaquita"' — "S"sBd4"ÍM dte Ju-
lia e Ariatídi»".

Dirxaate o ooi.ej*o executou diversos
dobraio. a "Banda_ Municipal", regida
pelo professor Arcilio 1'inio.

Uberaba, 14 — Ni- sédt «da ' Umâo
Calholica", frei' Sebastião Thomaz rea-
'lizou« ho-tem-um. conferência, fazendo
coirrsiiderações sobre a acção- do_ caitholl-
-iismo e açus. íwstíltaido-i -rea socied«a_e.

O coaforenersta fez allusão ao papel
que a imprensa cietlwlica desempenha,
o quatl é, no seu «i_end_r, dos -mais ira-
portnntes. Est-abekceu um .parailcllo en-
tre os factos IviSraricos dle maior relê-
vo, _ai_or_trand_ qtte, em varias 6po-
cais, os argumentos expostos eom, sensa-
*ez pdos j.omaes calholiccij e pcla im-
«prensa cm gcfal ifiveram sempre mais
força- JO que as armas mortiferas.

Referiu-se depois- á acção dos padre»
e á fôrma por q.iíc devem elles proçc-
der pcranle a imprensa. A este propo-
siito lembrou as cartas dirigidas aos mis-
-ionarios da Aniert-a., ein que se_ lltcs
acoiiBclhara aroteporem a boa á má im-

CBANDE PBPUO; "COSMOS" :
-O campo í. líessá-prova, ;que s.râ¦• di_
putada domingo «próximo nó prado do
Itainaraty, será provavelmente formado
pelos 'seguintes «parelhuiros:

MonURose — O. (Ferreira.
Gtanep —¦ Zabala. ¦

••Orna tinho — Marcelliuo,
Kat.iih — J.: Coutinho.'

. Ponlul-iCanet — D. Suarez.- 1
IBnteme-w -^ Ei.,«odii_riiez.

Peg.sc. imv <los"raais sérios concor-
rentes '&': referi-la prova, não será apre-
senta-fo; ipor ter sido submettido a urna
íomentaijão cáustica. . ¦ ..• * •
vAbías _qta_

O' projeímo encontro de Offaly e 'Es-
pana vem despertando nos centros tur
f.is-as grünlde interesse. O filho de
Caiptivatiõn continu'a om magníficas
condições c o estado de "Iraining' de
EspaSa nada deixa a desejar.

Sytltâo. inscripto na mesma prova,
teia «mèhorado e não é caíta fora do
baralhos

Da próxima reunião do Jockey-
Club, que terá logar «mi 27 do corrente,
farão, iparte os dois seguintes parcos:

Clássico America, do Sul — 1.450
nutro^^— 5:000$ e 1:000.000 — Arau-
to, «Favorito, Abul, Dclphim, Cruzeiro,
Guayatuu', (Pag-u^a.. iFteha, • IZila.,
Huno,, Hebe, Herval, Hurrah!, Helve-
liai, Hygéa o Hor.tencia.

Clássico Brasil — 1.90- metros —
4:000$ e SoóSooo — Houl stérjqso,
Enérgica, Escopeta, Favo..:. , .atronq-
Goliatli. Iu-terview, Dictiidura, Sainari-
tano, Triumpho e Flaneiir.

j— .E' muito .provável que Romilua
não tome parte na corrida dc domingo.

A directoria do Jockey Club rou-
nc-se hoje, para julgamento da ultima
corrida. __ .* *» *

I«»blico -« em toda a« assistência per*
ttarai-n scn_ire a,, má - impressão «jue ella-
deixara, desintet-ssanrío cm grande par-
te a luta sportiva.

Acontecimentos dessa ordem, . sobre-
tudo, refletidos cpi_. tanta freqüência,
ameaçando toimarrse umá pratica com-
muni e legitimada cm nossos campos
•inter-estaduaes, serão a dl-cadencia do
".íoütball" cm..S.-Paulo,-pelo seu in-
terro descrédito como "sport". Scenas
como a9 de- hontem, depõem poderosa-
mçute não só contra a nossa 'cultura

sportiva e contra a idoneidade dos di-
i redores do nBSSO "sport", que não sa-

bem obrigar os seus "players" á' devida
disciplina, mas ainda contra o nosso
adeantado gráo de civilização.
- O Rio do Janeiro, dentro em breve,
duvidará da« educação dos "footballers"

eaulistas, que não mostram saber tratar
os seus hospedes com a urbanidade e
âttenção que elles merecem."

FLUMIXEXSE POOTBALL OLUB
Para o Iraining que se realiza «hoje,

no campo deste Club, o captain solicita
o comparccimenlto dos seguintes joga-
dores: .

Affonso; Waldcmar e Joaquim; Pri-
miíivo, Durão c Georges: Coelho, Esto-
ves, .Pina, Godofrcdo e J. Brasil —
L, Rocha; Antoni-o e Zizinho: Basi-
leu, Fábio e Honorio; «Mano, Calmou,
Bartho, Costa c Guarany.

Reservas: Orlando Costa, Murinolli,
Hasslocher, Lobo e Roberto,

_ * -k

FOOTBALL

Plíl.0 FOOTBALL

prensa.
Ao terniinar sua confeíçncia,, foi frei

Thomaz muito ainpltuidido.
A "União Calholica", que é presidi-

da pelo coron.l Raymundo Soares Aze-
vedo, foi fuiidad. ha pouco tóm"io_ c,
graças aos esforços «Jesjje 'cavalheiro,
tem prestado bons serviços á nossa nó*
pulação.

A confereneia foi presidida pelo dr.
Tawcredo Manl-ins, secretariado pelo
conego Ccsar Borges,

TRATAMENTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FÍGADO. CIUNAS

E INTESTINOS COM O

TRINOZ
ERKESTO SOUZA

,.—ç...
E.vtnicto fluiilo dns tres 110-

zes : Noz ile Kofn, Noz Vomica
o Noz Mosfiida. cont.ndo nindn
n MELISSA, o ANIZ o o GEK-
VAO—DYSPEPSIA. ANESIIA.
DEBILIDADE NERVOSA!" Más
digestões, nino hálito, peso do
estomaeo. dores do cabecn,

o fnlta de appetite.
GRANADO Ü C.*l° de Marco. 1-t

PELOTA
" 

FRONTAO NICTHEROY
Resultado da iui-cção de liontem 1

Dap. Rateios
r—Hcnnencgildo — Nilo. . . ia g$Goo

2—Solo-alwl —. Hermenegildo. . 15 i9$6oo
3—Partido

Goni — Vergara  3*>~°~
4—Hermenegildo — Nilo, ¦ . 13.12$ooo
S—Nilo — Casimiro 12255600
6—Hermenegildo — Solozabal.. 45 *7$aoo
7—Casimiro — Suloz-bal.. . . 35 2-$200
8—Hermenegildo — Goni. . . 13 3n$<"-°
9—Vergara — Nilo 45 3.1$<i°~

10—Vergara — Casimiro.. . . 24 16,800
n—Vergara — Casimiro. . . .34 28.800
12—Solozalial — ¦ Vergara ... 24 2-$2oo
3—Vergara — Coni. . . .... . 1224.$?°°

EM FORTALEZA

Fallecimento de um
deputado

Fortaleça, 15 — (A. A._ - Falleceu
o deputado Antônio Pinto Sá Barreto.

Na vida tenha poi- lcmuui
Beber soim-nte IRACEMA.

» —
Um satyro

ATTENTADO CONTRA UMA MENOR
DE CINCO ANNOS

S. Paulo, 15 — (A. A.) — Na dc-
legada da 5" circuuiscripção, a cartto do
dr. Francisco Rezende, está sondo apu*
rado um caso repellente de que 6 ac-
cusado o indivíduo de nome Deolindo
dos Sanlos, de 51 annos de idade, 1110-
railor á avenida Martin Porchard 11. 44.
o qual, aproventando-sc da amizade que
o ligava á familia d.e Manoel Fernandes,
morador 110 mesmo, predio, entregou-se
á prática de aclos immoraes com a mc-
nor Maria Gomes, «le 5 annos dc idatifi,
filha de Manoel Fernandes, obriganilo-a,
sob ameaças, a nada revelar a quem
qner «pie fosse. A pequena Maria, «ine
era uma galante menina, gorda ef.cq-
rada, perdeu depois disso as cores, fi-
cando enfezada c doentia.

O encontro entre o Flamengo e o
Fluminense termina mais

uma vez em empate

Perante- regular concorrência,, rea-
lizou-sc, liontem, no campo do Fluim-
nense, a parti-a de desempafe entre o
club local- ie o C. R. d'o Flamengo de
uma pnnta-etfectuatta 110 mez .passado,
no campo deste, «na festa dc amniversa-
rio da F. B. das S. do Remo.

A luta cff-otitou-se em beneficio da
Fedeuação Brasil-ira dc Sports.

FiitíiimJnarmiJiiic jogaram os ."s teaiiii
do Villa Isabel . do .-Vuiurica, paira des-
empãiile do prêmio 

"Pare Royal".
Uepob de uma comenda pouco enio-

cionaute, venceu o America, cm bella.
chegada, peío 

"score" de 3 "u-oals" a 2.
Como juiz, actuou perfeitamente O sr,
Luiz Barlholciittu.

A partida entre o Flaaucngo c o Flu-
11-incnse despertou um eiilhusiasino ex-
traonü'inarlÍQ durante todo o seu deScn-
rolar, maiis parecendo üirna grande pugna
de oainpetfiiato.

Os "teams" eram :
Fluminense : — Marcos; Vidal e

Nletito; Rabio, Oswiatóo c Lais; Celso,
Coulio, Raul, Bamista e J. Carlos.

Flamengo : — Bíicna; Nery e Parra,
Ant-nico, Sidncy e Milton; Arnia'ldo,
Gumercindo, Orlanito, Ricirrer c Raulo.

A pairtida foi brilhante. Ambos os
"teams" actuaram com vigor, esfor-
çanao-se «por apresentar aos espectado-
nes os seus melhores recursos no popu-
l.r sport,.

Os dois periodos passaram sem «pie
nenhum dos contdndoros conseguisse
abnir o "score".

E«ntiretanlio, assiitn como 110 enc«_ntro
ani.ljrior' cortsignamos o papel saliente
do C. R. do Flamengo, agora somo-
obrigados a fazer uma menção especial
510 jogo d'o Fluminen.e, que se cimc.
tenoti admiravelmcnt.. Qua'si que inin-
terrupt-mente o "team" tricolor atacou
OiSitevneno adversário. No segundo
mciio-llenipo o seu dominio aind. nislis
se rujpnunciou, aguardando-se a todo o
instante a marcação que lhe daria a I
merecida victoria. , \

A defesa coinmandada por Francisco 1
Netto portou-se á altura dos mais pos-1
santeswgrupos do Rio, attestando o par 1
de "backs" a sua incontestável supe-
rioridade. Dos "halves", Lais brilhou,
podendo, ser considerado, boje em dia,-i
sem favor nenhum, como dor. melhores ]
que possuímos. A inclusão de Fábio 1
no "team" foi coroada de exito. 1

No "team" do Flamengo destacou-se
Baena, felicíssimo em suas rebatidas, I
Nery, o poderoso "back" do Catnpco-t
i-.alo Sul-Americano) e Gumercindo, o
"forward" decidido e impetuoso.

Quasi ao findar ila disputa, o Flunii-
nense perdeu um "pcnally-kiUe, tirado_
pòr J. Carlos, que fez -passar o "_;_*"
rente á trave, com pouca força.

'Até quando quer o Deslino conservar
empatado o bronze da Federação do
Rleino ?

Quem assistiu á prova de lionlem
não pódc deixar de fazer reparo nesse
propósito caprichoso daquelle «pie tudo
manda e a tudo preside.

Hi :U *
A "TAÇA RIO-S. l'Al"LO"

ij—Casimiro t— Herineiicgi!da.|34|i3í6oo
IS--Casimiro — Hermenegildo,
16—Casimiro — Goni. . , ,
17—Goehaga — Vergara. . .
18—Nüo — üoenavra. . • ¦
19—Casimiro — Vergara. . .
20—Vergara — Gaenaga. . .

Entradas premiadas, ás 5 d;
9, Goni; ás io da noite, ti.

Hoje e todas as noites,
pelota, — -¦_»¦

JS.úoo
24$O00

24$O00
i**$8oo

_ 25.600
,a tarde, n.
7, Goenaga.
concurso da

1 A VIDA EM Í1DR0S
iMltllOSSlÉ
_H

as-

Ernesío Souza
BRONCHITE

Roaquidio, Asthma,
| Tiibucnlou pulmonar.

GRANDE TÔNICO
ire o appcilie 1 produz a

[orca muscular.

CK1VNAD0 * C„ 1* dt Março. 1*
—at . em » —

Aliandega

sua festa, organísoú uni lindo programma.
Rcprescntar-se-á, nessa noite, a cliistosa co-
media O alferes tia flauta. A lian.la do
Corpo de Bombeiros; obseqidosamente cc-
dida pelo seu commandante, executará, -no
palco, O Guarany, c durante os intcrvallos
lindas p^ças de musica clássica. FinSfisaVá
c.?te interessante espectaculo- com um lindo
c bem organisado uitcrmedio no qual lo-
ma rão pnrte conhecidos artistas.

+¦ ReceliemoR liontem a delicada visita
do transíorniista portu_f.cz «Silva Lisboa,
que o iiüsso publico já teve oceasião dc
applaudir no Plienix.

O apreciado artista veiu acompanhado dc
sua filha Rachel, uma çracíosa creança que,
aos 12 annos de edadç, já se revela uma pia-
nista d* extraordinário mérito, a julgar pe-
las calorosas apreciações dos jornaes de va-
rios listados.

O .-r. Silva Lisboa deve cslrc.ir, intua-¦mente com -sua interessante filha, (sabbadoou segunda-feira próxima, no Republica.
<+- K' definitivamente amanhã, no Apol-

lo, a recita do actor Co5ar de tinia, com
a primeira peprescnta.ão _do engraçado vau-
tic vi lie em 3 «cios O sr, jui:. Além dc Jçna-,
cio Peixo e Palmyra Torres, _<yjc têm a-,
seu cargo os principaes papeis?- tomarão
parte toda a companhia e o beneficiado.

Completa o espectaculo o iy
vista Stá salva a paira.

acto da re*

MUSICA

A PIANISTA ANTONIETTA
RUDGE MILLER

Buenos Aires, 13. (A. A.l — Partiu psira
essa capital, o -eximia pianista brasileira,
ira. Antoniett.i Itudgc Mrilcr, que aqui me-

-recoa dâ critica, ns «mais -elogiosas referes-
«.cia*, for occaiião «los concerto aue reali-

para substituir as
cortinas nos vidros,
ultimas novidades,
vendo-se na vua «io

Hospicio 151--casa de papeis pintados
Yitraux
NO PARANÁ'

Chegada de immigrantes
belgas

Curilyba. 13 — (A. A.) —-.'Desuni:
barcaraia no porlo de Paranaguá ..o fa-
milias lielgas, «íuc clicgaram a esla ca-
pitai, onde trabalharão iu fabrica de
vidros de Sollieid Sc En.elke Compa-
nhia.

Foram designados para servir nos
pontos abaijto mencionados de 15 a ;.i
do correiuc, os seguintes
rios:

Cunúiu — coiuétcücias intui-iui.-., 1 rejance
Amarilio dc Noronha e Domingos São
Tliiago; conferente dc saida, Misacl
Penna: arqueaçHo e avaria — Augusto
de Almeida o Pinto Montencgro.

Conferências avulsas — Tlicntonio «lc
Almeida, Alberto Coimbra, J, Fer-
nandes Vlarros, Rodolpho Tinoco, Mario
Correa e Cruz Secco.

Cabotagem — Alfândega, Adolpho
Lchmann; Cães do Porto, Andrade
Costa e Kibcirci Catalão.

Bagagem — Julio «lc Miranda; auxi-
liares, Curvello de Mendonça c Castro
Araujo.

Despachos solire ngua — Armando
dc Oliveira e Franciscotii 1'ittaltig.
conferência interna. I-". Monteiro
Barros.

Armazéns — conferências internas —
.... M. P. da Rocha Lima) 4. J. A.
Neponiucciio : 5, Camillo dc llollanda ;
6. Gonçalo do Rego Monteiro; 7, Silva
Rego; 8. F. C da Cunha Junior: 16,
Victor Paulino e Maximiliano do Nas-
cimento; 1", Leal Valliui c 18, .lovino
Barrai.

— Os commandantes dos vapores
francezes Garonna, entrado cm 2._ de
maio passado: Liger. em dezembro de
.915. e Paraná, em janeiro ultimo, lo-

Um jornal paulista còllocn o
suinpto nas suas fieis

proporções
Prclendiamoá hoje, após ler os jor-

naes paulistas, fazer alguns commenta-
rios sobre a disputa da "Taça Rio-São
Paulo, e o iueidente lamentável, tris-
tisãimo, de «pie foi aulor nin membro
ila representação paulista, com a reper-
cussão inevitável «pie cllc viria ter.

¦Felizmente, tivemos a dita de encon-
trar mini órgão de publicidade de -São
Paulo a«iuelles mesmos pensamentos «pie
alimentamos, aquellas mesmas palavras
cm ijue nos pretendíamos externar-.

i Por isso, muito gostosamente applau-.
«limos o artigo do Correio Paulistano,
que vamos transcrever; felicitando os
nossos coliegas pelo seu dcsprendimcii-
lo ás questões dc partidarismo e, por-
tanto, pela sua superioridade de ana-
l_.se. _Muito nos honramos cm subscrever
a seguinte apreciação, que tem o in-
estiniavel valor de ter sido produzida
por dignos paulistas:'""Realizou-se hontem, na Floresta, o
primeiro "match", 110 corrente anno, do
campeonato Rio-S. Paulo, para a disputa
«Ia taça "Correio da .Manhã".

Coube a victoria aos paulistas, pelo
«¦levado "score" de 5 "goals" a zero.

O "team" de S. Paulo, eoniquanlo
j tivesse algumas falhas, jogou como era

de esperar-se dos muitos campeões que I
o coaipuzeram. De resto, a "equipe" 

j
í,,„,.. io,,., | Círicca, por motivos que não analysa-tunectona* 

| mos veiu _i__.alcad,-i dc quasi todos os
seus melhores elementos. Xotámos, dc 1

falia dc Marcos. Nery, Sid-!
ney, Gallo, Lulú Kocha, Mimi e muitos
outros "players" cariocas inter-esta- jduaes e internacionaes. '¦

Pela "eleven" que se apresentou, em I
campo via-se bem que o Rio, não po-
«lendo organizar _ seu verdadeiro"scretch", enviou a S. Paulo um"team" substituto, para não faltar ao"match" marcado para liontem.

Ainda assim, os '* footballers" cariocas
esforçaram-se para imprimir o maior
brilhantismo ao jogo. resistindo com
tenacidade ao forte "leam" paulista.

E o encontro seria, de facto, brilhan-
, ! lc. se o desagradável incidente que se

jç ! registou logo 110 começo do jogo. enlre
o "capitam" do "scratch" paulista e
Vidnl. o distineto "full-back" do Rio.
não viesse empanar a victoria e «limi-
unir o suecesso dos paulistas.

K' claro que este incidente prejudicou
niuito. pela indisposição de ânimos que
creou todo o desenrolar do "match".
A elle. póde-se dizer, foi devido o pri
meiro "goal" do.s paulistas,
110 inicio da luta, após: .1 ír::-:c ocecr
rencia.

Hontem, pela segunda vez em manos
de dois mezes, um "footbalk-r" carioca

BIBLIOTHECA
- DO -

CORREIO DA MANHÃ»
Acham-se- á venda os volumes:

O MARQUEZ DE FAYOLLE,
Por Géraril ile Nerval

O TAMANCO ENCARNADO,
Por Henry Murger

Um casamento na Época
do terror,

Por Mireconrt

LÁZARO
Por Dou Jacintlio O. Picon

DUASORPHÃS
Por Sliet.e Mario

PEDRO £ THEREZA
Por Mareei Prevost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Marc Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

0010 IRRECONCILÍAVEL,
_~_'. Carlos M. Ocantos

Servidão e brio na vida
militar,

Por Alfredo dc Vi_ny

Memórias de duas jovens
casadas,

Por H. de Balzac

UM CASO ESCURO
Por IT. de Balzac

Mysterios da Villa Rosa,
Por A. B. W. Manson

POR UM ALFINETE
Por ,T. T. de Snint-Germain

MULHER DE MÁRMORE
Tor Carlos Mi Ocantos

0 CORREIO DE LIAO
Por Marc Mario

ABBADES.A DE CASTRO,
Por Steudhal (Henrique Bezle)

PnEÇOS AVULSOS — Na
Cniiltal: Volumes brochados,
2$00O; oncnili.piiadoK cm »er-
ciillna, SSOOO: eom caçador-
«ação de amador (especial),
4S000.

No Intcrloi'! Volumes bro-
eliados, _$500; encãdernmlos
cm íiercallnn. S$500: com en-
cadernaciio de amador (esiie-
ciai), -1.S50O, franco de por*
te. Inst-ruc.õcs pára assienatu-
ras ride números anteriores.
Vcndeiii-.se collec.ões a preços
reduzidos.

INGLEZAS
As legitimas casemiras só na

CASA LONDON
Unico deposito no Rio. lernos

sol) medida

50$000, 60$000 e 70$000

OA''__> USX1.V___
Faz annos hoje o dr. José Bezerra, mi-

nistro d* Agricultura, e ama das figuras rc-.
presentativas da actual situação politica,

Fugindo ás manifestações dos- seus amigos.:
e auxiliares, s. ex. k- ausentará- destn ei- i
dade, cm companhia, de 'sua cxir.n. esposa. |

V ?'
Fazem annos hoje : ¦ .. .
A senhõrita Ojihelia Pereira jorge. filha

«lu antigo negocratite desta .praça Manoel
Pereira Jorge ; - ¦ . ¦ •

a senhõrita Noemia Braga ; •
o acadêmico «le direito 'Uourival Trtn-

ifaâa ; ¦' „.,;' .... . '
 a senhõrita Diva .Soledade, . tiIh.'.ilo-

i« tenente da Armada- José .juaqulra So-
lüdadí .'¦ ¦' ..' - • ..- .

. — - o -capitão .Vvduio Martins, commer.
ciante dc -nossa pra?-.-; • ¦ ¦¦¦• !

«  0 <lr. Manoel Carneiro da -unha lio.
bato,' director da Colônia CorrccdonaL do»
Dois-Rios ¦ ; , •• ¦ •-'¦ .1 -

o sr. Manoel Martins de Castro Ne-.
ves, guarda-livros da casa topes- Goraos «e.,-
desta praça! ¦'• ; ':'_-'',.

—. 3 senhõrita Cypnana Pereira- «-a»--,
doso*; _ J ** nd professor dr. Joaquim Roque- Pe.
dro de Alcântara . ..„ _a galante menina Lalura; filha. dos».
Antônio Melgaço -,

a senhõrita Jandyra I.emos Miranda,
_ppllcada alumna da liscola "formal, filha"
do capitão Luiz Augusto de Castre Miran-
da. funecionario da Estrada de rerro Cen*
trai ;-2 o sr. Theophilo Pessoa, sexto annista
de medicina, relator das festa» realizadas,
em homenagem ao senador Ruy Barbosa i

d. 'Adelaide Emilta Basiho, esposa- do-
coronel Aloysib de Almeida Basilio. nego*
ciante dc nossa praça ,-;.,*_ a motiina Risoleta Clona de Lima,
filha dosr. Sebastião lUtulano dc Lima;

a menina Aniiita, filhinha do- nosso
collega dc imprensa tafayette Silva;'

>fc 
"' 

«tfc 
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OASAMENXOS
Reaüzou-se hontem o enlace iii-trimoiual

do sr. Eurydes Wenham dc liarcelios, fun;-
ccionario do Ministério da Justiça, com a
senhõrita Cora Martins. .

Foram paranj-mplios. por uarle d.i noiva,
mme. Zelia de Barccllos Velloso e o sr.
Arthur dc Moraes Martins, e por parte do
noivo, os. srs. Guilherme Paranhos V clloso
e Joaquim FernaiuKno Costa. ¦ . ...

A cerimonia realizou-se na residência do
sr. Joaquim Fcrnntiilino Cosia, tio da. noi*
va. á rua Floriano Peixoto n. 30, cm- -M-
tlieroy.

T - ,7'Contrataram casamento o sr. José Vicen*
te Diogo e d. Ijurentina Dias da Silva.

O enlace matrimonial rcalizar-sc-a a 16
de setembro próximo, senilo uaranymphos,
110 religioso e no civil, d. Olympia Teixeira
Pinheiro c o sr. Antônio Peüio de Luna.

« # *
BAPTISADOS

i'oi baptisada hontem o menina Dulce,
«filha do maior Clemente Maciel o dc sua
esposa, d. Maria Canário Maciel. O acto
teve logar ira matriz do Kngenho Novo.
servindo dc paranymphos a senhõrita ha-
«lovina Covctt c o dr. J. Mendes da Rocha.

* *
BODAS DE PRATA

O sr. Tur-bio Leandro Motta, negociante
nalí. de Cruzeiro, E. S. -.lulo, comine-
moraram hontem o cs" anniversario de seu.
consórcio, com d. Justiniana dos bantos
Motta.

ií í Ui
FESTAS

Por motivo dc seu anniversario natalicio,
receberá hoje muitos abraços e felicitações-
de seus coliegas o acadêmico de engenha-
ria Aladjm Condeixa. de.«Azevedo, fi]110, j"°dcieiihista de Construcções. Navaes. do,.111.
ilisterio da Marinha Marcellino Rodrigues
ile Azevedo, durante- a festa <iue offerece
áa pessoas da sua intimidade.

tj* tj! ÍÍ5
JIAMFBSTACÕBS

Por motivo de seu anniversario natalicio,
o Or. _con -Rousoaulieres, 1" delegado au-
xiliar. recebeu hontem muitos telcgramina-,
cartas c cartões de felicitações. Os «lelc-
gados districtaes oflercccràm-lhe uni alnio.
ço no restaurante Assyrio,' falando, cm 110-
ine delles, o delegado Sá Osório.

No seu gabinete foi o iu delegado rece-
bido pelos seus auxiliares e saudado pelo
guarda G, Guimarães. Estes funecionarios
offereccram ao dr. Lcon uma rica hen-
gala.

* *
CONFEBENOIAS

O couile de Affonso Celso fará, sabbado
próximo. 110 salão, nobre «lá Escola «le liei-
las Artes,, uma confereneia sol) o thema —•
"A evolução da arte''.*

No salão da Bibliotheca. Nacional, o sr.
Fiancisco Furtado Mendes Vianna, inspector
escolar, realizará hoje, ás 4 i|a noras da
tarde; a terceira palestra da> série que já ha
dias vem. fazendo, oara vulgarização sobre
cusino primário.

ü thema «la- conferência de hoje e o sc-
guinte: — "Considerações .sobro o ensino
das noções dc matlieinatica e de. sciencias
physico-natiiraes na escola, primaria.*

Em sessão ordinária do Instituto- ;Poly-
lechnico Brasileiro, quo se realizara .tia
proüima quarta-feira. 3.1 -do cúrrente Iara o
«k. Francisco llhering, uina conferência so-
bre "A carta internacional do mundo c a
contribuição brasileira". .

A sessão será publica c ns S horas «a
noite.

» *¦ Üi
CI.UBS E FESTAS'

.Nos elegantes, salões do Club dc 'São
Clirisiovão, realizar-se-á, sabbado,. 19 do
corrente, o chá daiisantc offerecido pela
sua directoria á elite carioca. Para esta
festa, que está despertando um grande 111-
teresse, ncliani-se incumbidos das distribui-
ções ilus convites os srs. Roberto; uDoüra,
Augusto Douiixiiid, Nabuco do Castro c
David Sinion.

# Ü«
VIAJANTES

Cnm destino a ^'ova York e escalas, dei-
xnu liontem o porto desta capital, o paquete"Verdi", conduzindo as seguintes pessoas:
C. XI. Dick, D„ I. Davicr, Anil íicdhvelot,.
Harray li. Catou e familia, II. Newkamp,
Adbemar dc Canindé Jobin. Ralph Obs-
liurgli, K. I. Wilbius, João Vianna, «Henry
I. L.ns c tun filho menor, G. J. Tlplady,
Gèr.vasio Pinto «le Oliveira, Jacques. Meyer
e senhora, Riglit Rev. Uisliop, Lucien Lee
Kinsolving, Jessil «Solicrup c uma crean-
ça de 4 annos, Oiven Gathnght, senhora
c unia filha, Holtert VVecder Weidcnliacker,
Paul Rurcliard e Frank XI. lloskius.

Seguiram 8 passageiros na ." classe o
2; na 3". . ,

Para Iinliituha -c escalas partiu, hon-
tem, o paquete nacional Itapacy, que levou,
unicamente, os passageiros .Eugênio A. Se-
golinoze c Pedro Péres, embarcados na pri-
meira classe.

í_í _~
Pelo Maranhão segue hoje para o l-.s-

tado «lo Pará, o sr. Marccllino lirnga, com
sua cxma. esposa.* * *
ENFERMOS

Acha-se ha dias guardando o leito «1. Ma.
ria dá Gloria Dourado, esposa do coronel
Servido Dourado, diroctor commercial do
I.luvd Brasileiro. A digna senhora, cujas
melhoras sc vão accentuando, tem sido mui-
to visitada pelas familias das suas relações
«le amizade, em sua residência. 11 rua 00
lluinaytá 11. ...

* •'*•
MISSAS

O «Ir. Balthazar da Silveira fez celç-
brar anté-honleni, :is 9 horas, na egreja (le
S. Francisco de l'au'a, unia missa de se-
tiinn dia por alma do (Ir. 1'liomaz ST. Píer-
rucetti scu collega de turma dc 1009 dos
bacharclandos da Faculdade de Direito - tio
Kio dc Janeiro, tendo comparecido a fa-
milia c grande numero dc coliegas dn snn-
«losii cxlincto..

Na egreja de «S. Joaquim, á rua dc
«S. Christovão, foram ante-hontem rezadas
mls-as por alma «le d. Carmen de Medeiros,
esposa do dr. Thadeit de Araujo Medeiros.

A concorrência «lc pessoas atiiigas «lo dis-
tineto medico c dc sua familia. foi no-
tavcl e seiecta, vciuio-sc o neiia tempio
quasi inteiramente cheio dc assistentes.

Poros£i]ataáos?_sS
Pelle Oleosa ?

.oçâo Adstringente", d; Mme. Selda
cnntráe os poros, brauqueia,

c tonifica a peite.

A "Loção Adstringente", de Mme. Selda
Potocka, corrige a excessiva oleosidade
da pelle e «; a mais saudável fixaiivo
iio Pó de Arroz nas cutis oleosas.

Espiiíhast í& (.rà¥os pe.d^a?ÍS|flic„ú,

Pelle a_iM!fíi í

A' venda .a: Cis»''«__ài»,:GÃa Iffai-1--í.tóndàí Víròías, ^'A^-- ílxfibst.if*)
Ramos Sobrinho & C—Depositários gcracs — COST"A, PEREIRA & C.

¦nH__________ni

de Mn
'in

pelle. Cura radical' das espinhas e cravos
-BMBaHHHIÍi^Ba^nBHMHiaHHCBnM-_B|-__HBBa

A "Loção de Embcllezav a Pelle'', dc
.Alnie. Salda Potecka, amacia a culi. c
p.' o -rielBi-r fíxatiyo do Pq .dc; Arto*
nas epidcríiiça seccas.

j&ír

ULTIMA HORA
A IUEI11 . listai,, ,._>__, (Av.J_;;)",.^,.l_fonVl_iiiQa Rcaoa «iu«^,^v!i_^._n_i_jii-ssilj'ícsos f«.-s«j_o_ «iíarMi_i%^;^'£_aSÍ.
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set-undo tties-am»-Mmg** ««*»¦ Íg___*^_l"^m^^^t^TJm

r~--
^s baix_s:>>i_n_tnac*is no

Idéa Xazionatfe", calcala-a^.eiijVA^íSjçiiit
tal e cinco, mil oi uumer» de -liálSaá'W@
fridas pelos austriacos na» fiaUlltas'd*
.Isbuzo, ¦.'.'. ¦ / cr,':'-'.e'"-^:i-j'

' 
-.«;.;#. ¦¦':,¦¦'.¦'¦•. 

!%-%&
".! O kaisèr.-içm-BfelÍBÈ^í*'i'|

[Nova York, 13 _£: CA.-'..H-5.>--.--í 'fe.:
dSogranima dc Berlim fnfmmüjji- qjx.'<j
imperador Guilherme òlíegòu -__uella-
«calpital, procedente das linhas tio '.'om-
mje e pouco depois partiu novamente
para a frenie Oriental', •.« - >.; ••¦ . •-

*
Um ministro inglez re~

gressa a londres:
Roma,: rs — (A. H.). — 0. minis*

tro dó Commercio dã Inglaterra, 'sr.
Euncimaii, partiu hoje de. tariib'. para
Lbadtes. A' estação foram, levar-lhe

[ cumprimentos dc despedida- 01 presiden-
te do Conselho,., var.ios ministros, antot
rídades civis e militares'- e muitol povo,
que. á. partida do. csníboi. accltmion" en-

.tliusiasticamente o | representante' do ito-
verno íbritaunico',' a -Inglaterra e'osile-
mais paizes alliados, .1

««fàfeafca aa BéHtica.

f^SHwfis-1A. A.) _eitegoit-a csl*.
gwaf' «t...aanunciad<> delegado do go-
:-MqM..'ftlUttê. «-3». aqui vian contratar
-ODfsratíisi, _mra rtaballiarein nas fabri-
«Mi <Jçi,«attmições da «Trança.
:•"€_-tiaieriila. dclegadr" foi recebido pc-

.'fe_':C.epc«seníaníe9 do governo nacio-"IBarr'- pessoal' da Legação c do consula-
«do francez aqui e outras «pessoas.

'•'Lisbott/rs' 
CA.'~*H.) — O official ila

Armada sr. Câmara Leme, irá amanhã a
bprd9' «Jos 'antigos Sippoays. alU-iriães le-
váfttafém' noiáe' do- governo'ri' a*rto dc
apresamento-, JÍ) "governo-já.hoje tele-

.gcaplíorr dos ífoylirftaíorcs das coionias
oidenairdo-lhes fyt.' procediam 'quaitto an.
tes a mesm. normalidade .-;

,Ao aclo assistirão os actuaes comman
dantes dós v_pore"r. '•'¦'

Xisboa,. r_:''.À.' H1.):' — Está. fixada
para o dia 22, tio corrente unia reunião
e-ftiaórdfnariã <fo .EarlaiiKJnto para ser
discutida a revisão, da "Cji_.-i.ui : 1.11a
sdrá «feita' de acoerdo- com' o- governo.

Aviamentos
Cuidado com
iios9a casa 6

ItUA ÜRUCUAYANA

de 1* qualidade,
os imitadores. A

1.16

feito logo causando
I °?

iTABDLM ZOOLÓGICO

Os tecelões do .Senegal causam
assombro

O nosso Jardim Zoológico recebeu
unia collecção dos tecelões do Senegal,
cúriosissimos passarinhos, que estão

assombro enlreerdadeiro
a. Tn.,i;.

rãuí cnndeninados a pagar os direitos I ê aggredido em campo paulista. E« sim-
em dobro «las mercadorias que deviam plesmente lamentável que S. Paulo, a
couícr vários volumes que deixaram de | capital reputada das mais progressistas
descarregar, sendo designados os escri-
plurarios Alberto Coiinbra e Mario
Corrêa, para procederem á respectiva
iivalia _ão.Foram rcspqiisãbilísados pelo pa-
gamento dos direitos das mercadorias
extraviadas dos volumes das marcas
It.B. e A.J.. importados por Brcissar
_ C. e Affonso Jaconie & C.,_os com-
mandantes dos vapores inglez Cflftot. c
Raphael, entrados em julho p. passado.

O expediente nesta repartição en-
cerrou-se. hontem, á tinia liora.

Falleceit o officia! aduaneiro Eu-
clydes Ferreira Leite,

nos "sports." lenha sido theatro, pcla
segunda vez liontem. de incidentes dessa
natureza.

Xão poderia deixar de envergonhar-se
intimamente todo o povo dc S. Paulo,
que presenciou, estupefacto, a scena
tristíssima dc um jogador paulista ag>
gredir, cm nosso próprio campo, um"playcr" carioca, hospede gentil em
nossa terra, -e que uma eventualidade
do jogo puzera estendido no solo, á
sua discreção.

Não vale a reconciliação que sc se-
gtlitt, promovida pelo juiz, entre os con-
tendores, O facto sc passara á vista do

1 Os tecelões, somo o seu nome in-
dica. fazem tecidos como qualquer ope-
rario; elles desfiam c trançam as fi-
bras com uma habilidade incrível.

Collocados. provisoriamente, cm uni
pequeno viveiro junto á bilheteria de
entratla do Jardim Zoológico, os ha-
heis passarinhos desfiaram uma toalha,
que linha sido posta para abrigal-os
do frio. e que, collocada. junto á tela
de arame, foi por elles t_:ida e presa
no arame. Para «pie as pessoas que le-
nliam interesse em apreciar este caso,
verdadeiramente extraordinário, possam
fazel-o, os tecelões ficarão até o dia
25, uo próprio local, em que fizeram a
curiosa obra.

Os teceiões são pássaros curío-issi-
mos. O publico não deve perder oeva-
sião de apreciar a sua habilidade,

Realiza-se hoje, ás 9 hora-, na . matriz
do Sagrado Coração dc Jesus, a nrssa de
ícliiiK' dia. que, pnr alma de d. Guilhcr-
mina Regadas, -manda celebrar a sita fami-
ii. *

A's 81U Iioras .será rezada hoje, na
egreja «ie .nulo Antônio dos Pobres, missa
ile sétimo.dia, por alma dc d. Rosa Candi-
dn Nogueira.

Km commcmoração ao dia anniversario da
morte do coronel Pedro Carvalho, será reza-
ila uma missa hoje. ás io horas, na capella
•da Victoria. dc S. Francisco de Paula,
sendo essa homenagem fúnebre proporciona-
dá pola familia c vários amigos do extineto.

:•: :__ :fí
FALLECIMEXTOS 

' 
. .L-tleeeti a sra. d. Reunia Loureiro de

Araujo Góes, digna esposa do dr. Eurico
Coes.

O enter,-) da extineta senhora sahtrá 1toJe
da rua Conde de Ilomfim ri. oío._ á? _4iioras da tarde, para o cemitério «de 5. João
Baptist.. .

EXlliRIíAMEXTOS
Será sepultado hoje, no cemitecío de São

Erancisco Xavier, o sr. Kurico Klesbão Tei-".cica Campos, casado, de 4- annos faHo;
cído á rua Major Fonseca 24. de onde sairá
0 feretro, ús 3 Iioras da tarde.«

l',ffcchia-sc hoie, no cemitério dc São
Brancisco Xavier, o enterro dc «I. Maria
Guilliermina Ferreira, viuva, de 58 annos,
fnUccida á rua Castro Alvos 10 dc onde saí-
rá o iiUÚdc. á-i 10 horas.

Dois navios a pique
Londres, 13 — (A. H.) — Qs. sub-

marinos inimigas, pazeram a pique o
vapor italiano 6*1111 Giovanni Ealtista e
o navio de vela Rosário, da mesma na-
cionalidade.

Progressos italianos
no Carso

Roma, 15 — (A. h.) — .0 ultimo
communicado do gencralissimo Cador-
na annuncia progressos internos no'Carso, bem como a leste de Gorizia,
acompanhados da captura de 1..639 sol-
dados e offieiaes inimigos, que foram
feitos prisioneiros pelas tropas italia-
nas, -í
NSo urecisa do reclamo "LAMBA-

RY". Airua mineral natural. Dono*
sito Th. Ottoni 34 — T. 355. N.*

A situação na frente
Occidental

Paris, -i 5 — (A. il.) t_. O lcaiser
acaba de visitar uma vez mais a fren-
tc Occidental, onde os allemães se rc-
forçam com artilheria grossa e tinida-
des novas, retiradas das demais fren-
tes de.batalha. «O facto indica clara-
inenite que elles iprocnrarão, «portanto,
obter uma acçáo «decisiva nesta frente
do Oósle europeu, havendo visivclmen-
te renunciado a vencei- iras outras, on-
de com os nossos alliados, podemos, ao
contrario, dotcrminarl aconlccimentos
decisivos.

Não seria, porém, extraordinário que
ás ligeiras reacções allemãs na frente
Occidental «suecedessem, de «parle «do
inimigo, _o,vas lenlativas de recotfquis-
tar à F. rt una.

Convém, pois, que nos conçerveuvo.
promptos .para todas as eventualidades
u que tomemos a dianteira ao inimigo,
em «todos os pontos onde esse procedi-
mcmb scj"a de vantagem.

Entretanto, prosegnirá a pressão do
-todos os exércitos alliados. Já a ma-
nobra russa, desenvolvida com grande
intensidade, se caracteriza «por um cair
culo, por uma «precisão que a tornam

| irresistível., Os italianos, «pelo seu lado,
proseguem progredindo! magnificamen-
te. Nem Brussiloff. nem .adorna se
mostram inclinados a abrir mão de sua
preza, e nada nos impede de acreditai-
que uma offensiva maduramente eslit-
dada nos permitia em breve realizar
unia sério de suecessos notáveis, preli-
niinarcs _e uma importante progressão
das nossas tropas,

COSTUMES CHXC ?...
LaMaison Nouvelle

9, RUA GONÇAIiVES MAS, O
¦1;.

Os russos oecuparam
Jablonitz

Londres, 15 — (A. H.) — Tele-
gramma de Petrogrado para a Agcn-
cia Reuter annimoia que os russos
oecuparam a cidade dc Jablonitz,
nos Carpathos, a trinta milhas a su-
doést.. de Koloméa.

Os marinheiros allemães
internados em Martin

Garcia
Buenos Aires, 13 — (A. Ií.) ¦— O

ministro da Marinha, ' viec-aímirante
Saenz Vãliéntí, está disposto .1 fazer
transportar para esta capital os mari-
nheiros allemães que se acham interna-
dos na ilha de Martin Garcia, cm vir-
tude da absoluta falta de commodida-
des ali para os referidos marinheiros.

Ataque allemão repellido
Lbiidr.es, 13 — (A. A.) — Annuii-

ciam de Petrogrado que os russos repel-
liram um forle ataque allemão ao sul
dn Slochod, inutilizando todo o esforço
do inimigo, que não voltou a1 conlra-
alatíu-, limitando-se an_ duello de arti-
lheria, que prosegue vivíssimo.

Movimento de tropas
búlgaras

Paris. 15 — (A. A.) — Informa-
ções vindas de Salonica dizem que os
aviadores alliados constataram movi-
mentos estranhos de tropas btilgarns
para o norte de suas linhas, parecendo
que os mesmos estão se dispondo a
abandonar a aclual frcnlc balkanica.

Argentina-TJruguay
UM DiE.IMPORTANTE "MATCH"

FOOTBALL
Buenos Aires, 15-— .Realizou-ee hoje

o importante "match" 
para u disputa dn"Taça Newton" entre os "scratch."

argentina.. .uruguayo. :<
A assislencia foi extraordinária, sen.

do poucos os logares para caber a grau-
dc massa, «jue vfctorkiu bastante 0.1
jogadiores.,

Depois de inoidentes muito interesaam-
«les; «com um jogo niovimentadissimo, a
pugna tefiniriou com' o seguinte scorc :
argentinos, 3 "gqals"; uruguayos, 1"goal"'. 7

Montcvideo, 13 — (A. A.) — Anilt
unia grande assistência, rcalizou-sc hoje
resta capital o encontro das ditas "équi-
pes", uruguaya c argentina-, para a
disputa «da "Taça Upton".

O jogo correu _ ai_madisstmo, cheio
dc lances seusacionaes, sendo que era
visivel a falta, de combinação do "'team"
uruguayo, que esteve num dos seus dias
niaüs infelizes'.

O "«Scare" tota-I foi o seguinte: ar-
ge_titio.s,,.2."goals", uruguayos,. 1 "goa.l"

— » — » —
PAT.I1EOFMENTO IfA IX-

GIíAIERRA

Xo condado- de Kcnt, morre o c»
liitiilista Walter John Hiúnmond

S. Paulo, 15 — (A. .A.) — Tele-
gramma particular de Londres, aqui
recebido, «communica o fallecimento, na
sua propriedade de Knedvhelt, 110 Con-
dado «d- Kcnt, I-nglaferra, do abastado
capitalista, sr. Wallcr Joliii. Hanimond.

O finado, que contava 67 annos de
odade. veiu «para o Brasil em 187..,
afim de oecupar o cargo de cliefe da
tracção da Companhia 'Paulista de Es-
Iradas dc Ferro, da qual foi, depois,
irispec'tor geral até 18-93. quando se re-
tirou para residir na Jnglaterra. Ali
foi director da São Paulo líaihvay, da
Ajmáüon :St«-aiiishi.> Company of Brasil
e da CoCfee ¦ .Stalcs Company of Bra-
sil, Era commendador da 'Ordem da
Rosa.

,'Deixa viuva a «sra. Lúcia Hanimond
c «iiialro filhos, enlre os quaes o sr.
Alexandre Hanunond, aqui residente e
cngcnlveir. da São Paulo Railway Com-
pany.

Durante a guerra, perdeu dois filhos,
o coronel Paul llammoml, morto n«>
campo dc batalha, em França, 110 mcz
de fevereiro ultimo, e o capitão Leo-
nard llammond, que lambem pereceu
cm combate, na íFrança, em jullio fin-
do. iFaz iparte do exercito britannico,
oulro filho scu, o sr, Martin Ham-
mond, actitalmentc na linha de frente
do Somme.

A noticia da ntonte do engenheiro
Walter Hamniond, causou grande pèzar.
aqui, onde .deixara grande numero dc
amigos.

Xu viiln tenha por lenmna
Ceher sôniente IRACEMA.

mltSSÍm^mmÍ_^fmmtÍm_,f_SUrmi

"Destroyer" inglez
afundado

Nova York, 15 (A. A.) —Um radio-
gramma aqui recebido de Berlim diz
que, 110 domingo ullimo, um submarino
allemão, penetrando 110 Canal da Man-
clia, poz a pique, bem proxinio ás cos-
tas inglezas, o destroyer "Lasco", ida
marinha dc gnerra britannica.

A offensiva russa
Londres. 15 «"-V, A.) — O estado-

maior moscovita commuiiicn que as tro-
pas do general Pleshkoff dizimaram o
teilceiro regimento allemão, quando este
«tentava Ic.iiar a offensiva conlra as li-
nhas rtislsas «sobre Kcrospice,

As perdas inimigas são exli.ordina.
rias.

Xa vida tenha por lemma
Beber somente IRACEMA.

¦ 1 ¦ i_ «
.Banque_e diplomático em

Buenos Aires
Buenos Aires, 15 — (A. A.)—(Hoje,

ii nobie. o «cominíndadòr Vitlorio C.
Cobiancbi, ministro plenipolenciario da
Itália, junto ao governo argentino, of-
ferecerá um banquete ao dr. Lucas
Ayarragaray,. ministro da Argentina era
Roma, por .motivo de sua «próxima par-
lida para aquella capital, ond«_. vae to-
mar posse do cargo «para que foi recen-
temente nomeado.

. A esse banquete comparecM.o o dr.
José Luiz Murature, ministro das Rela-
ções Exteriores, membros do corpo di-
ploni.tieo estrangeiro aqui acredilado a
respectivas esposas, além de outras
pessoas gradas, especialmente convida-
dns.

Haverá, apenas,, dois brindes: o do
amphytrião e outro do homenageado.

Zelando interesse dos seus
sócios

O Centro de Comuiercio e Industria*,
de Materiaes tle Construcção. de que é
presidente o sr. Alfredo Bastos, csíá
distribuindo um cadastro recontement.
organizado, o qual será entregue aos
sócios que nemcrtenim ov. remcttereiu
nina relação «dos seus devedores. O ser-
viço que esse cadastro vem prestar ao*
seus secios, nesui época dc crise, c de
um valor in'esliinavel.

!0 sorteio de hontem, no
Apollo

Pede-nos o maestro Luz Jiiniof
avisemos aos portadores de bilhetes da
sua festa, hontem realizada no Apollo,
terem sido sorteados os seguintes ns.:
598, um tiuteiro de prata; 485, uni cs*
tojo de cabello; 247, uma boneca, para
os portadores de bilhetes c varandas;
um cliapéo de senhora, que foi sorteado
ao camarote A.

Os portadores sorteados poderão «pro-
curar os brindes, com a apresentação
do respectivo bilhete, em poder dc
maestro Luz Junior, no Hotel Xa.
cional.

Política uruguaya
RENUNCIA COLLECTIVA

NISTERIO
DO MI-

Fallecimento de um ban-
queiro argentino

Buenos Aires. 13 — (A. A.l — Fal-
leceu hoje, nesta capital, o conhecido,
banqueiro José Cari«>-

Monlcvitléo, T.. — (A. A.) — O dr.
Feliciano V.icra, presidente da Republi-
ca, .cceitou a renuncia collectiva, apre-
sentada nelo Ministério.

Amanhã-, o chefe d'a Nação lera cm
palácio unia conferência «com a delega-
ção "colorada" c os aiiü-oHegiaJi.las,
afim du combinar a reconstriicção do
gabinete,

Ha grande .-'..nciedade nos 'circulos po-liticos desta capital pelo resultado des-
sa conferência, sendo innumcro3 os boa-
tos a respeito «lo--, nomes que serão pos-¦sivetmente chamados a prestar seus ser-* viços no novo Ministério.

ULTIMA HORA

Antônio Jacintho Re
zende

t Guilhcrmina Rezende. Affonsa
Rezende, Amonio Rezende Fi-
lho, Manoel Rezende, Alberto
Teixeira Gonçalves, Gilberto Tei-
xeira Gonçalves e esposa, Ade-

lina Teixeira Gonçalves e esposo, Ja-
•itilho Rezende e esposa, Maria Rezen-
de Souto c esposo, agradecendo a to-
das ás pessoas que os acompanharam
na sua dõr, prestando as homenagens
fúnebres ao scu saudoso esposo, avô,
pac, cunhado, irmão, sogro c- tio AN-
TONTO JACINTHO RliZENDE, par-
• icipam aos seus amigos que a missa
de selimo dia será celebrada, amanha,
quinta-feira, 1; do corrent- ás o hora»,
no altar-mór da egreja dc 5. José e
N. S das Dores, no Andarahy Gran-
dc; antecipando desde já 05 agradeci-
ipéntos aquelles que » esse actj com-

parcerein.

__¦ ILEGÍVEL
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O FERFOUS 1UB «OVO
ROSICLER

Deletraz-Pariz
VI33.B-0 7$OOQ

(.AMISARIA E PERFUMARIA-ramos §ggfi!HH2jL_2
Ruas do Hospicio n. II

PO' TALCO

COLGATE
Perfumes sortidos

Rosário ii. 84, Rio | a_,.___a____._ .... x$aoo
BafiapiBMB_i______atgggggggj^

SM MOKBETES
¦Explosão mni.a fabrica.-.

de fogos

«plosão havida na f*. «Me ,"£_!•4e Morrctes, o aue P.cc«-wno»^«>í.»
t.niiçüo da mesma, «ue £rt 

«j
«artholdo de Miranda, e na qu»-.
talhavam 31 cmpicHadop. .

.. Nüo houve.. K*$jm$d horas
Vinliora o sinistro oçcoi.çssc '^ .-
de trabalho. A policia local atum

querito.

^ VIXÃSÇAS_PAKAKS81SS

O baltmcete mensal do
TÚÍJsoüíb do Estado

. _ (A. A.) - A «nçreg

NA FACULDADE HAIl-íE-
MAN-UA-ÍA

Hetcm, ciisal do The-
-ã «}^._.!.|.|a^uin_ renda

. 
""1 

no .'èf d' iulho «indo. Foram
'",",-hSn, _eícu dc .66 contos , ao
;",pl'_! _o dc Íiiccioiiali-1-0, cerca' de

2f.'_. Inn.cn - de íor_-CÍt__Uoa o o

..,» ao'custeio d,, vários serviços
Até ... do .corrente mez, n Recebe-

doria de Kendas arrecadou apenas 17

contos.

O dr

Transferencia ile um»
:_ia__m*_l

. Umberto AulC.ia, professor de

clinica medica díl (Paõsldadé Halipe-
maa-ana, transferiu a sua aula inau^
ral .para amanhã; ás 9 horas em yl«"

,„• \í da solennidade de collação de grao
auU dos graduandos en, .pharniac.a e odunto-

lôgia dc 1915. a qual lera logai ama

nhã, ás 8 í|*_ horas dn noite.

I ______..^____

60$, 65$ E10$.
*",____'"__!!^mmm—WÊammma*

Peritos de ras.ini.i* inslraa, nina
lfi ,_cto 011 de cor, sob medida.
_* ALFAIATAUIA PAEIS *—

Bua U.iiKunynwi T~ l-'8

(São tem filial) —*—rs

dlw Vv^ õBk__

No 24o districto policial
_ . _<:_ DO REÍRATO 1)0 CHEFE° 

C_Ko PELO DELEGADO
..orno» ho. tam proourados P** o ui1.

.___ Vianna Marques, delegado do -4

Siuí. que nos aMé q«|, =0» «g*

a 
'pi*'»_i 

adopt-da pelos seu. irtU-cc.|0

,*,í», Abriu yu.a s'..fec"I>^,0 "^ 'liar".
_»._• ma sódio da sua delcgaoia, o rc

?«.'dÒ'acti.al chefe dc; Policia, mm.-

So nue teve togto ha dojj^
leui toUniiidade. devido f 

MtoIM
ío tffe progenítora do, dr. Auielino _Lwl;

A «Iludida subs.ripÇiro rendeu 297...

o r.tralo 'do chefe d. 1

pelo phofograpl 10 Mu.sso,
os .iteslauUis 97$ }? w.*'._rí"£^_ià do
esmolas peloS pobres .da IicçMfja uo

.ingenho Velho, .por anti
sairio daquella frcgiiczi-i.
¦Mtavuü-s comprovou sua'-.
_, rtspccliivos dócunient»..

RogiítRimois as suas oociar.

policia íoi ít:il'u
e cutloii aoo. ,

I5KIJ..VS-ARTES

,.\ SS" exposição
mu. o

ci/al
frciiitehta-daCar.llnu á Sendo

„ lÍBOOsiéão Geral de Bella. Avies
Hontem foi u mesma visitada

33= .essoas:
por

'/lassa de Tomate-da
le Conservas Alimentícia!.

A melhor e a
Cohinaiiliiã

Mánufiictorá

'MitÜiO 
!»!-'. NOSIUAOÃO

Dispensa dc pagamento reetisiifla
pelo sr. Cttloge-its

ro da _ ã-ishd. não atteudeu
,. it,, ,-;¦.,.__ os officiaes

O sr. V.a.ui_>, pedido que 
^ÍW" ^^

il .Ba."" com j úgm™ ,t,;!_í <íe V_ mu-nio do

O numi

1 ri.nJtivo _ dispensa
| sollo de tuas nomeações:

reveza de pés, olhos brilhantes, corpo activo,
tudo se segue ao tomar, por algum tempo, as

Pequenas Pilulas de Reuter
Estas pilulas fazem desapparecer toda a de-

pressão physica ou mental, melhoram o appetitc
produzem um somno tranquillo e a pessoa
sente-se mudada e com actividade para tudo.

J__-________r_^_... aaa____ia_HaaHSH_sB__s^ marca.

;"A SoívAljJj;"; /^P^ : mzfáMfíMV
¦Rfa1i-a__we no, dia ifi; do; corren- A^|MR/ /'^R^^^^' '

te me/, o-nosso^^ortcwde apoli- í I. &; -, 
Wm\

ces de Rs-, io:ooo$ooo. vmvos pela . , »%^, y'- yM.m] __»^»<^
__..__. .-oiividar' os .curado.- e o U^_'^"_ .^^ ^jjj^-.W'/ _C_i--Sm

ida Urdi-, ir.t siw «ene --«.'" •'¦ i,:'"/,'" 3^0. |fe

| Procuradoria-^ Geral Luso-
Brasileira

RUA DO OURO N. aao. «-—Lisboa
EORTDGAL

Agente- em todas as comarca- e ilaas.
Tralaài'5e de.-.tod*. os negócios forenses

c conimerciaes: liquidação dc herançaf.
ventarios, tc lamentos, cobranç_ cc
d_, 'obtenção e legiliáaçio de tlo.-omcn-
to_, etc. .. ."

GRANDE HOTEL BORGES
PORTUGAL I,ISBOA
(Kccomtnemlaito pcla Socicda-
de Propafiatlora de Portusiü)

Hotel de 1* classe inteiramente
renovado. Luxo e conforto. Aqtte-
cimento geral; Banhos ein todas o.
andares e quartos com banho.

Hotel sempre preterido pelas
familias brasileiras.
Pensão, tudo eoniprehcndido

n 1.600 róis.

AVISOS

__-j
oot^M__3^CIQ

v ^^**^fc _^*^^^ ___P_v. C^*^^ _H____ _**¦ _______ m _L ^^^K^K l___vl

LU-fiO-Lh I1H

Rio, lG de aRosto dc ¦'-'ó-

NOTAS DO MA
Hoje. á 1 hora da tarde, devera, reunir.

s. os credores da fallencia de Benjaiiun da
Silva Ferreira.

ASSE__BI,_AS CONVOCADAS
Coiii.ianhiu Vulcana, dia '7. »> 

f 
loraj*

Sociedade Anonyma "Casa Wclliscli, uia
i_. á 1 hora. . . r. ,. ,ií-

Companhia 1'rcdial Anicnca do Sul, ma
" 

.inonfo 
hJan.u.zzi, 

filho., e Comp. dia

_§b_éda-_ 
"Anonyma lüstamparla W».

dia _.'6 ás 3 horas. _, -, A -:e
lomi.anl.ia Eatradao do fierrq ^«V*Dr_il_ra (lté.lc S" Mineira), du 3°.

?rÊlnpí_a d. Terras e Colonização, dia ].,
1 libra;. ... „,_ .,. ¦_-„,.;,_ dia

prdem; -
i ordem;
1 dito, a

Banco'Mercantil do Uio de Janeiro.

1 Internacional, dia

dia

DO DR. EDÜfl Kl-0 . KAN.A

feridas, fiieiran, suo:
du ntolc^ -£ 

eP-ne, 
—,r^-K .Snçta^dà. . çllç.^

dos pés e ilo» sovacos
i da. 1

., dc agna pura, faz-se a injccçuo mais"'^E.^ 

vídro-d.;-tj.gll._i 
'.om

ííiica, ™»t'*'r*M\P?'J?"™££i0 de . colher de sopa para 2
liiiada a U.ollim 1;' P-"*'° S°, illtim_ das senhoras.

„ melhor preservativo pata a 
£'$«?= tiier.ico

AS DROGARIAS E 1-HARMAÇIAb

litrua de água e

VENDE SE EM TODA

Depositário...

CHILE
DO

EUROPA."AR9S_ J'_ V - W DOS 
"OURIVES N.

ARAUJO 
'FREITAS.

Rio de J=«ieiro

BRASIL,

08

30 a 1 hora.
Banco de Credito Kura

30. á 1 hora.
Companhia Lonnncrcio

''fco-npaníí.'Orelhas Kcoiioinicas, dia 31
á-i 3 horas. . .

Companhia de Avicultura,

Companhia Brasil, dia 3 _ **s

Navegação,

dia 31. as 3

horas.

d_ viniiü, ;
a Mourão;,
ioo quintos
Vieira

ile con-
.1 caixa"
Amandio

PREÇO 3S000

Ministério da Guerra

PEQUENAS NOTICIAS _--L-TA«SS
.• licia" da

iilvunccionoti
tal de. 11 sessão
neral da 5", i'cS'ã*'
Octavio Rííciii

hoiitcin. ni^ -,• - - . ,
jrilens do quartel c<

,-i cargo du capilu.

ftinobfcs
José dc

ilo

continuar

de

'()' 
ficneral Gabino llcsouro, in-pecior

In c» rS irii aniaiíi- iiispeccionar li--;í,s'r^.,sr^iiita^-
.. Prestou honiem as Honra,

,, éoroncl rcíormiiiki Adolplip .
.¦Udhoí oue (oi inluimado no ceunteiio

do Inhãiinia, um contingente
. at;..(lo._-.. , b

— Teve uenmísao para

iunU. de nlistanicnto di, 5" "'i

i-ouriiisão do .serviço il

. nmhsilo, o 2" lenenlc
Herra. , .

Serviço para hoje. .,.
Oi ciai de dia a ü".f ••'¦' 1 

(k
K..UI üowsley Uahral Velho. " 5-; "^

..Sores. Dia ao poato med ço U
,„„,c d, • Anto*o I-f1""' ' ''' '

Sbiua. do as regimento
nin ;. ilivituo.
LMunczes Dona.- . A . 5
.-11 urdas do iMtnistcrit

„_Ital; Central,...W? .í." ,V:_';.,.". A (•'¦¦ I"
¦ nl c liiteiulene

iti.e
loão

;ité 11
acha iu*

Haximiiuio

mctlrcüi
d Ven'1
,|e ii-.iiiilcria.

sargentii Julio •''•*•. de
- hvlgiula dura os

Ia llueria e lios-

Ims puni o novo Ar

lu liueriii. A 6.

sr dV-s^^ísinfi &st
^^^^'de^^AV^h^d^da-

C0ÍÍC0RBEXCÍÍÍNÜNCIAPA3

Superintendência do Serviço ;da, UjJW
Publica c Particular, para acquisiíac, de1 

£aros de borracha massiça para automóveis,
di_d_inÍ.;a.ôrados Correios do ..Estado
do Kio de Janeiro, para colocaÇ..0, «m
servação c reparos das cai>.as de couewa»
urbanas, dia 21, ás 3 horas- ¦_ . ,

Directoria Ocral de Obras e \ m .0 ou

^^S.í._fflS«W/8r"55S£ d. I%roaSf.» «Para
_a^Sdl.d^.c_rdfpa"s_eei-
ros, dia 3'. ao nieio-nia.

REUNUO DE CEEDOIÍES
Pallencio de H. Leile. dia 35. «¦ ¦ .»*¦**;
Fallencia de Felicíssimo Coelho, dia 18. a

' 
feia de Agostinho de Souza Mar-

tines, dia 28, á 1 hora,

Polvilho e Bextrina
Venilein-sc á rua da Alfândega; 108

10 __ Clayton, Olsburgh <_ C_

dito, n f. 1,. Kiofti .1 ditos, 1

<litos a' Rocha Lima; 1 dito.
2 ditos, a Rodrigues ferreira;
°'"l.Ío 

vapor trance. "Aniiral 
; Iauresue*

berry", do.Havre c escalas — *-**>'P_--r"-..

hida: mi caixas de lapel para cigarros, a

Alhino Viimnai 19 ditas,. 11 Lopes bV 10

ditns, 
' 

ordemI 130 fl.mtos do 
^vinho, 

a

lAzcvcc- Torres; i_ quintos, e 23 deuiios
Coelho Duarte; 5» jmintos,

ditos, a Almeida Cliavesi
... 50 décimos de vinho, a

Monteiro: 23 quintos de vinho, a

II, dos Santos; 100 décimos dc vinho*-»»

mesmo; 25 quinto' de vinho, .1 UUUia

Osório .12' ditos, a Plácido MathMSj. »3»

ditos, a Martins Oliveira; 3 ditos a José

Teixeira Souza; 40 ditos, a Coelho Mar-

tins; 400 caixas dc vinho, ao »_»-.,/?

ditas, a Alipio Bastos; 3 ditas, a J«J*

José Salgado; 150 ditas; a Guimarães lu-

to; nó- ditas, a tüiz ^^r'^'r,-'". 
L'."-

xns de azeitonas, a Coe.lio Martins, o-

caixas de azeite, a Joaquim Fernando

tlitas, a. Pinho Sobrinho; 12 caixa:

servas, 11 José Pinto Branco; 1;

do palitos, ao mesmo; .10 ditas, a

Pinto; 1- ditas, a Coelho Martins; 37^ cal

.sas de palha, a Alberto Vianna; 20 qum-

tos, «1 .0 décimos de vinho, a Manoel D.

Avellar; 5 caixas de vinho, a Costa lc-

reira; 10 caixas <lc sardinhas, a -alui .Le*
vv luuior; io ditas, an luesino; 25 caixas

de¦'11II103, a Sanlos Poules; 30.

Teixeira. Mello: 15 ditas, 1. 
Ihb 

™ 
ditas, a Vieira da Silva; .5 uta

a Azevedo Andrade; .lo ditas, a Pereira Cai

valho; so ditas, a baramago honseca

dilas, a Pereira Carvalho; 30 ditas,

valho Rilicinii.il tardos de peixes
cedo Silva;. 1 caixa do papel..
times; 2 fardos de papel, ao mesmo; 200

caixa. de. cebolas, a Macedo Silva; 100

ditas, a Soares Bastos; 50 ditas, a Soares 
¦¦

de Azevedo; 100 tamb. dc cal, a L. .•• I
Ccíural dó llrasil (S. Dio„o): 12 latas dc

iiianteiB», a Alves Irmão; 11, ao mesmo;

18 caixas a V, Senra; jo latas..a A. Per-

rhi; 39 i Leiteria Boi; 20. a Pinto Lopes;

ií a Andrade Monteiro; 1 *. ao mesmo; 20,

a'Pereira Almeida; 15. a A. Amarante; 9.

a Pinto Lopes; 8. a Brandão Alves.; 2., a

Lobato Filhos; 23 caixas dc„queijos, ao

mesmo: 4 jacas, a. Marinho Pinto 3 ao

mesmo; 1, a Medeiros Rocha*, ,1. a Guinia-

rães Innão; 2, a Alves.Irmão; 4f ourada-

dos, a Rui F. Leite; - iacás. a M. ;. A;

Gaspar Ribeiro; 3 .a João Cunha,

; 8. a Corrêa Vasques; 0, ao

mesmo 1 3, a Medeiros Rocha; a. a M- .«-
reira Alves; 2 de carne, a J°.%V,' 

Civis'
a Guia K Atliayde; 4, a A. h. Puli. Civis,

13 fardos a Coelho Duarte; 1 jaca a P. Al-

B. B. ordem; ... a II. 1. or-

CORRI-UO— Eíta repartição expedira m*
Ins pelos seguiattj paquetes*.

Tloie . , y
_ _«iiava, vara Bálua, Recite. S, Viceu-

te e Europa, via Lisboa, recebendo itnpres-
sos até is 6 lioras du manhã, cartas para
o interior até ás 61I2, idem. com porle
duplo c para o exterior até ás 7- .

Ilcpacx, para Angra. Paraty. portos ile
S. Pauío, Paraná e Santa Calhariua. rcçe-
heudo impressos ate ás 4 horas da manha;
cartas para o interior até ás 411-', idem
com porte duplo até ás 5-

il/arijii/iõi., iiara Victoria e mais. portos
dn norte, recebendo impressos ate as .
horas da manhã, cartas para o interior, ate
ás 8i|3, idem com porlc .duplo ate as 9
horas. ,

Tapajis. para Bahia, Para. _. Juaii„e
Nova York, recebendo impressos ate as 10
horas da manhã, cartas para o interior fttt
ás ioi|a, idem com porte duplo e para o

exterior até ás 11. e objectos para registrar
até ás 10. ,

Pvríiieo'. para Victoria, c mais portos 00
norte até Ceará, recebendo impressos ale
ás 10 lioras da manhã, cartas para o inlerior
até ás 101I2, idem com porte duplo ate as
11 e objectos para rcüistrar até ás 10.

, Detgian Prince, para Santos e Rio da 1 ra.
Ia. recebundo impressos até ás 11 horas uu
manhã, cartas para o interior alé as 11 i|-',
idem com porte duplo e para o exterior ate
ao meio-dia c objectos para registrar ate
ás 10.

Amanhã:
Oyapock. para Cabo Frio. Victoria. Cara-

vellás, Ilhéos, Bahia, Aracaju, Penedo, villn
Nova Maceió e Recife, recebendo impressos
até ao meio-dia, carlas nara o interior ate
ás 121I2 da tarde, idem com porte duplo
até á 1 e objectos para rcRistrar ale as 11

da manhã. , _ ._
Itapiica. para Santos, Paraná, .anta Ça-

tharina c Rio Grande do Sul, recebendo 1111-

pressos até ás 8 horas da manhã, cartas para
o interior até ás 8 l|2. idom com porte duplo
até ás q e objectos para registrar ale as o
da, tarde de hoje.

publico em geral ;Vassistirem ao.rele.
rido sorteio, que teri logar as 2 lioras
da tarde, 11a -sua sé_é social a rua Uo
Ouvidor 11. cto, R.elo .ue antecipada
n,ent'<-aSTadece-aADiREcT0R1A

iMh_ de MIL È SCTKClâSTOS *;-
curados tiveram até hoje as suas aipoj -

ces sorteadas. rebre.^çtodgMim^captfa
dc ...ais de «EXtoB S 'MdL K ffJI;
N',H.BSTOS CÜNlCiS-iOV. REI»,' 

Durante o seu 20° exercício annual,
findo cm, .. dc março P- P-, a *•¦'- '-•
•\MiERIOA" desembolsou cm paga-
mentos de sinistros ás viuvas e licr
deiros dos segurados (allecidos. hqm.
dacões dc apólices por, sobrevivência,
distribuição de lucros, etc, ai quan*
"a 

V6 
lm. 

5.178:8_5$9»:t
ochaxth vn ax_»)

b que representa, durante o fefertdq
exercício, um desem.ojso de

Rs. 43i::368$8__ ém cadamjed
iX)-5.2$8oS cm cada.semana!
l4-..88$56. em cada dia!'

50i$içjp em cada bova!
- ç^8.i em cada nuniilo!

$164 .tn cada segundo! I
WA K NOITE ! !

Prêmios módico.
ip_._i. «írosDcctos e informações na

sIdeto=iaTaPRUÀiUO OUVIDOR 80.

Confortável e Econômico

Fabricado velaa c. m Ltd-
C_arioça, 39
CamerluOi 1*«
EstaoiO S . 5!l

Rs."Rs.
Rs.
iRs.
'Rs.

_YC1__ -iITTiiHAlilO l'OK-

assembléia'1 geral oruíkaria
*.* fon*4'Oí;íi£Íi-

São convidados, ua furma ilo art. 5 .
natagrapliòs i°. :,° e 6- c nn. 55 dos
estatuto-- a sc reunirem em assemblea

geral or-inaria, no dia 18 do correnie.
is 8 lioras da noite, todos os srs
cios para apresentação de contas.
approvacão c eleição da nova

í Rio' de Janeiro', 9 dc agosto de 1910.
— O secrciario. Prcmcisco Joaquim te
reira Soares.

so-
sua

dire-

Cl. .TKO DOS CX>..IM_.1U_AXTKS
1)13 IU)___1'I.NS, CASAS UM
EASIO _ VJÍ-NÜAS
Não so lendo realizado, no dia i.i.uo-

toPrçirte a a-son-Méa .iiinuuciaila liara
votação e aprovação dos estatutos por
falta de numero, Cisou traiisfenjlft W«
hoje. H', as ioí1- horas. i6.'..5 1.

Salve 16-8-916
Completa hoje mais

uma primavera o dis-
tineto major

. Joaquim Martins Corrêa
quo por taofnustosa data cnm-
primenta dasejando ennumerae
felicidades que esta data se re-
percurta por muitas desejando
vel*o sempre resplandecente e
feliz votos sinceros ' de pessoas

que muito lho o consideram Is.w.

EDITAES
. QIIXÍA' 

"WKOL-O 
MH.ITA!;

üe convocação para o alistamento
wililar

VIÇMíSIMO MUNICÍPIO - (tíeo
dofo)

O cidadão -i-aneijeó Bueno Paes

SOCilODAHK UNIÃO KÜJÍBR.VBIA
1" DB JM-HO

SECRKrÀRIA - RU_ DA MlsERI-
CORDIA N: .|S

De ordem do sr. presidente convido . j
todos os srs. sócios quites a reitmrcm: *• 

.-""^ , ,h hmu tle Ms-
se em ãsséiiibléa geral extraordinária no .» 

^•H\\1"^,11-1 tft do corrente, ás 6 i_ lioras da lamento MilllllW
noiw 

'afim de tomar cónliecimcnto de i_„ saber a<Wf«l_B..JVpr«cnte edi-

uma proposta do conselho director, que ,_| _cn.m ou delle tenham COIlüeçi
implica na reforma dos Estatutos. ineillo que, hestà dala, foram tnslal

.Secretaria, em 9 de_ asosto de njio. . , QS lTa,])au10_; desta imita c.
O 1' secretario, Co-li! Porto.

R

contem1 Emulsão

Os doentes afíeclados de tuberculose
devem regeitai* como. perigoso para. a
sua saude os remédios . que
álcool e tomarem a genuína
de Scott."

'.* Altcslo que tcnlio empregado, com
real proveito á "Emulsão dc Scotl
nos casos em que i tão util este meai-
camento. Os casos a que me referi sao
especialmente debilidade geral, tuber-
culose pulmonar, nas escropluilas, ra.
chitismo, etc. O referido é verdade e
juro a fé de medico.

Dr. Atilonio Militdo Brayançao.
Laranjeiras, Sergipe,

ditas,
Dia* Rama*

11

Cur-
Ma-
An-

LOTERUS Diabéticos! Tomao água
— dar-

Meiga. o

MA.MKKSTO 1)13 IMPORTAÇÃO
de Liver-

Hj v .11". > ••¦(¦•¦¦_— ... 1.: .1.. ,

põol
^. S"s ^l_r_P""etid*: ,80 cm-

_, de hiicilhão, a Uarhosa Albuquermici

ta, a: Castro'«».»' e .3 í«rdos de papel, a

Ur.lo 
vapor italiano 

"Cordova", do Kio
¦ l'rat - Canta rccebidai ...oo sikco.

hatalas, a Cutito e 100 de alpl_te, a

vts; 5*
3; ao mtíSino;^

nieitlo; 5-
aii _o-de toucinho-, a H ^"oij|Wi'?!»í.í1). 11. ordem; 4 a A. 1'. P. Civis, 4,, '¦

Ai Santos; 4, a Pereira Almeida: 16, a V .
SÚrra- 14, a C. Uiheiro; ., a Soares Re-

Capital F.deral
Resumo dos prêmios do plano

n.336 renlisada om 15 agosto do 19_ i.
PHEMIOS DE 15:000$ A MOgOOO

57104 •• lóiOOOSOOO
aógni . ., 2:000*000
76228"";' 1:OOOS«00é,Qo'o  liOOOSOOO
8933U.*; 1:0008000:1;>»;  SOOSOOOi
77909.'.'..';.;:.....  ws™

PRÊMIOS5 DE 200500.
67060 74719 47325 77445 43B38

'DE 100J000

14233 17176 8-1402
13002 769.S5 3109
40911 46409 27435

_12i

CLUB MILITAR
ULTIMA CONVOCAÇÃO

Conforme foi publicado na i." eonvo-
cagão, haverá, hoje, ás jo horas, a ses
são de assemblea geral, solicitada
mais de duzentos sócios.

Rio, 16 de ajiosto de iqiC. —'
nente Isòiiro Reguem, i" secrelano

por

te-

dos por-
ruceliida: 1.000

iM.nwii' SK-MlLIiA DEI HAVANA
('• ter ii sensação tias Libras

ASSOCIAÇÃO MKI.ICO-
CU-UR-ffQ .

Iteillizu-**»' l" .!«¦'
sessão

nuiis uma

reai Vvtfeiiulâo Medico-Cinirgi ..

4^Haffri.^^a_ntie Qiuitro de ALtio, _' Mi;,..,,.;.,*$&?& sss %«Pr>hAM.^a_iío'ao,Mo,,ido'lu.A;-
l — Ostcotuas do ctftoveno,

"":'.«un.V-.;-.»íf >l«^&fc
" *«'• ^1_[l^oút

Vis-

uoile,
gttitíte aos
¦li.elliii._ei' da
„,..i.i do api.ai'.'"
Paulo da Silva Ara"!
titãs oiplitosas,

_-m___H

TODOS INTERESSA SA-
Esmeralda, de-O QUÉ A

>•,[.'[. é que a Joalhena
vido a ter d.* chi.ar ca; balanço

vendendo por preços tão baralos

causam espanto!

_ ma ilispiiln sensacional m>
Nnciounl Bilhares

'V.. "Nacional 'Bilhares", á .

í_^t__._^=_3•£«.*.!.'»' •""
^.^.i^SlírSmios, cada qual
«rfhSr marijador do taco e que dispu-

¦'SS'- va, ter, eom o Hornêio
freqüência fora do com-

fe S. nacional 
"Oyapock':

-o_\,e"a;™Z,7_h.n_,;r"üva;Kooo

, 1). Aguiar Mello; 98.1 dc assucar,

1*. Gaffre; 57. a Zcnlm Kainos

du' pli.sph.ros,' á ordem.
Pelo vapor nacional llapacy.

:°ccof,i;'S,,.a^h.:,,f ua Silva, 600

a Queiroz Moreira; 500 de caç.io. . 01

dem e _ qnnrtolns de azeite, a ). Rainho.

Pelo vapor nacional "PiranBJ - dç San

tos — Carga recehidai 80 saccos de tel-

So, a Pereira Pinto e 1 caixa de conser-

.as *i C. M. C. Alimentícias,-ias, .1 ¦-. *-•_._.._.,_ ..Vaquillona", da

ehidai

Sn latas

do; por-
1.51O

/.•mie- -• a a. Ãlhuaúcrmic; 1-'. a Azcvcíln

Silva; 1 . a Dias Ramalho; .IS caixas dc

,,a,a.a.-; ao mesmo; ao._a03mesn,o;.j6,_auAd.

rèixeira Borges; !¦!

,ü mesmo; 5 cestos du Bresuitos/^a¦ ' de alhos, a Ouuna-
Düpey

uma

esla

que

J.M |.'OUTAliM-íA

Futtaleca,
;iirado com

l;l.-\ -Clul)

I uauguv'_¦ 10
Club

.._ 'iA

grande
larcusc.

ilo Jockcy-

,.\,, __l'oi inau-
concorrência

Iam
O

dc hoje
_1UU."

\o '.1-..I0. do ilorneio
cido um rico mimo- .

O conhecido billtansla si

duteira fura um grand
rwnbolás de fauiasm.

A GMPPE
miilitiin

LAXÂTIVO BR0ÍO-'

Pelo vapor argentino
IBahia lllanc. - Carga recu

saccos de trigo, com 405.000 kilos e •/»»

11 granel, cum S7.»-ooo Tdlos, a ordem.

Pelo vapor nacional 
"-uliiitao , tle Kosa-

iccbida: ._).P4í> saccos dc
ltilos, ao -Moinho In*

cchidai 6-305

Schmidt! 35. ao mesmo;.,.lu. a

.38, ao mesmo; 50,
jacas.
Berras Irmão; 7 iaci
rães Irmão; 1 Jaca dc iiianlcig;- _ - ...

ral* 1 lata. a Guedes; 10 latas, a Pinto W

nes; 7 .1! Costa; 4 caixas a Pinto Lopes;

lata; a l.ehrão & C.; I.
Àlnrinho Pinto: 2 latas, --- «.* ,
K J, A Wranihec; -•. ditas, a Prochel

', 
encapado, manteiga, a Lardoso; 19

tas, idem. a Domingos; 1
*. a Arlhur: 1 caixa, a
ordem; 1 caixa, á ordem

pes; 1 jaca, queijo, a o,
a l.nimarães; ...
Alves; .41 ide'"

, a \lves 17, a Teixeira -ano»; u. a C.

Vasquesj 6. 'dem; «¦ . ,T»a0 ^ L,""--,;

1 caixa, a Marques; 8 jacas,
heiro; 4. a Guimarães Irmão
-, a Alves: fi. a Teixeira Larlo.

Fried; 1 cinh. a
ao mesmo; 3.

"¦____,_.

Ia
\. Amarãtitc;

Hotel; i lata, á
150 latas, a I-o-

'Silveira; i, Mera,
.1 

'Gaspar 
Rihciro*, lí, o

idem; 5, a Sanlos;. 4i

PHEMIOS
aii83 56030
15012 22151
10195 0984 
10791 143-12 [-12? 19235 83590

PRÊMIOS' DE 5O$000
44909 24437 S8731 29268 8689G
44746 54708 11320 73320
57180 37116 83911 84994
10330 27481 B517 76123
82019 20716 2l'G04J{8S2iC.
19853 73423 85270 17110

44723 18733
APP ROXIMAÇÕliS

e 57105..(
e 39805..(

DEZENAS
.1 57110. .1
a 39810..:

CENTENAS
57101 a 57200./,
39801 a 39:100..

57103
39S03

57101
33801

85400
8562.
5226
8713Ü
5117S

'1005000

5O$00O

605000
40JOOO

6$000

— ¦*¦ *-¦ ' -**" ¦-..-¦

__^_Ai___t_r_____i
¦ c S(iJClipM,Cfls^B

_fc__*-_-_***»™l—^^"

'"" "
GBNTJROi DB OOMME1.0IO E IX-

D_S_niAS DB MATERIAES
DB CONSTRUCgAO

RUA DE S. PEDRO, -06
Sessão <lo conselho administrativo

hoje ás 8 lioras da noite.
Kio, 16 de agosto de |.i6

ie Figueiredo, secretario.
. Ma lli ias

~" 
CONGRESSO BENEFICENTE

CAJU-OS SALLES
RUA LUIZ DE CAMÕES, ,.ó

De ordem do sr. presidente, peço o
comparecimento dos srs. sócios quites a
assetmbl-a geVal ordinária, qufe íe yen-
lizari qniiiifa-fuita. 17 do coricute, as ;
horas da noite, nesta secretaria, para
discussão c votação do parecer d.acoui-
n .ssão de exame de contas o 'eleição clc.
novo conselho a.mni-Wiilvo e tliesou-
reiro. Esta assemblea de accôrdo com
as éslilít. tos funecionará uma hora die-

pois com o número de sócios que e.n*
parecer. .

Rio. i. de aposto ile iq'"- — •""-,
quim l.uia Pereira secretario,

IRMANDADE DE i_A.V_A CRUZ
DOS MILHARES

Xa íorma dos artigos 5-1 1! 5<- ''u
Compromisso e de ordem do exmo. sr.
coronel provedor, convido a todos o»
irmãos a comparecerem ás quatorze lio-
ras de domingo, ao do corrente, no Cou-
sistorio desta irmandade, munidos da*,
competentes listas, para eleger-se r
Mesa Administrativa que tem dc tun.
cciotiar cm 1917, as quacs deverão con-
ter Irinla nomes; /Sem que nellas en-
orem, porém, os dos irmãos coronéis
Jj-liciano Benjamin de Souza Aguiar e
Antônio dc Albuquerque Souza, general
Manoel Antônio da Cruz Brilhante, ma-
íor dr. loaqiiiiu Mendonça Sodré e ca-
rtitães Antônio Miguel Barbosa. Lisboa
d Luiz Gouveia Ravasco, por já terem
sido reeleitos pela actual Mesa (artigo
51), nem os dos irmãos capitães Anto.
nio Ferreira da Fonseca, Manoel Fra-
zão Corrêa e Rodolpho Vossio Brigido,
por já terem servido durante tres au-
nos consecutivos (arl. 56).

í.a mesma oceasião serão tambem clc!-
los os membros das seguintes comuns,
soes: «i Medica; b) dè exame de con-

I ias e da condueta coràprotnlssorià da
I Mesa em exercício.
i As listas para a 1" conlcrao doze 110
. me*, c para a 2" dez.

Consisiorio 110 Rio dc Janeiro, 7 de
agosto dc 1016. — llifliiüw/.liifomo «11
Cruz Brilhante, iimão escrivão.

(J .633)

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO

DE JANEIRO
¦RECEPÇÕES- AS QUARTAS .-EIRA.

O conselho administrativo da Asso-
ciação dos Empregados 110 Commereio
do 'Rio de Janeiro, aguarda hoje, no
edifício social, das ro á? 22 horas, a
visita dos srs. associadbs.

Rio. íií de agosto dc 1 y 16. — / -*
dro Xavier dc Almeida, 1" secrelano,

O
0 Impar

GRÊMIO DOS OFFICIAES MA-

CI-IMSTAS DA MARINHA C1V11;
Temos a subida honra de participai'

nossos collegas que delegamos pie-
ao dr. loão Ilonoralo deaos

nos podere:4S°-° Oliveira para representar-nos cm Ma-
funda-Todos os números torminados em nãos, na succursal lecentetiiwti.'

04 tom 2J00O da, o que antecip.adan.enie agradecemos.
Todos os números terminados em (J 6,jo.

,1 11. Albuquerque; 16, a João da Uiii.ia,
a Teixeira Carlos; 6,* * da _

Gaspar Ri.
d, a SihciTo;

t
\lvei

. têm 1S000 exèoptuando-se.os ter
minados em 0Í

11.-1-
Cas

7.479

¦á oifere-

Luiz 'Ma*
numero ide ca-

de S.

lí' (lebelluãii nvniiiiiitiininit--
US |)HSlllllil« uo

O (-0111,1

DE
K. \V. <-• lt ° v K

iiriiriiiniii todos os cRnicos,
• !_;(¦ COlllO

•ii*. ventivo

HEBNBAa Unica e
Verdadeira cunv da
sen Pi_.ao. Patenles de 

^ 
" ^^"a'

CINTO

011

qúftltradnra
Mo.iiillni de ouro,

— Cama
trifío, com 2

Pelo vapor americano l.alitornia ,
P. News — Canta recebida: carvão*

Pelo vapor nacional "Itapuliy , dos -u *

tos do sul — Canta recebida: 5-1 caixas

ilo banha, a lt. Ilildebrando; 200, a lv.

l_rc_los; 
-», a Soares Cunha; 150 saccos

de farinha, a Cunha Pinto; 100.de urros.
•1 (",. Irmão; 3 de conservas, a V. senra,

. dc queijos, a Alves lriníio; 2 de toucinho,

. V. Senra 19.1 fardos de sarque. <¦ Pro-

copio de Oliveira; 172 de fumo. 49 de pei-
. 1 - caixas dc fumo. 1 de salame. 35 dc

manleiga. .150 Je bani». 1.050 saccos de la-

rinha. 312 dc arroz, -Mo de batatas, .« ««

fd 50 . de pa.inco e 1 de orv, lias a or

dem: .5 de vinho, a F. Cabral! " saccos

de-còfl- a U. Motta; 1 caixa dc couro a

Ali Itibeiro: . a Gu marães P. Cerqueira

. fardo a Cil- Ribeiro; a. a Tinto Ângelo;

i dc sola, ao mesmo; 50 saccos do batatas,
' 

ordem; 20... á ordem; 200. a M»"'
a Soares Bastos; 20 caixas de

„ Teixeira llorBes; .|. fardos üe

^r.^S;tã0,.^.nwXr
e 1 fardo de couro, ao mesmo
do batatas, a Couto & Cl 150. -.

^^5..e^a^"l:fàS™' 
ordem; 2 saccos de cabello, a
••¦ urdem; <JJ caixas dc banha, a

le polvillio. ao

bosa; 17, a Saraiva; 5. ¦;  ,.„
ar Ribeiro: 8, a Use.Irmãos; .3, a. Gar-

1 
Ribeiro; 2, a Pereira Almeida ,, a

C. \ asque-í; I.. «
;i Martins

I ASSOCIAÇÃO BBNBEIC_1NTE
Õ'"üscaldo e.vcrno, Manoel Co me \ HQMI-ííÁOiaM A BETHP.SCOfHT

Pinto

Alves;

Silva; .100
liiiKiias.

Q.ieni compra um
kõlj iníilida, coniorine a

iiuioria das vezes rxp"e:se
-.menino f corre o pengo
'".% 

cranòe estabelecimento do

«1>.'I Í0J01 os app:
(iítk, conforme .. ç.; ,
iiriiiiiunn mola dc ierro, sao lc-

me 11,0 seja i'

Brossura da llf.R.MA.
an estrangulamento,

da moric entre bom

Professor LAZZA

olhos sáo fabricados. sob ¦ ne
'. 

- c líermidadc, tião Iem
invisíveis, garow

icríeim,

a Si-
1 ccslo

 .5 sacos
150, a Cunha O.

par
loão dn Cunhai

S^l^ícoeliioii-rila^R^.rp;

dem; 2..« Fernandes; 6 jacas, loucinho, a

_so 1 cesto, inguiças, .1 1. -xogiu!_a..

ídem, I ordem; 1. ja", 1,*",Su"*!*U.nBf,.(.ul:-íi-!*- Tí-o» à,^: 4»&V5S_ÍT>A| ll:i,,.¦ • '.idos 
a KTtl-llrlf-'

O directo. assis»ente, dr. Antônio
Ohntlio das Santas Pire*, vice-presi*
sidente .,. _.'•._O direclor-prcsidenlc, Alberto Sarada dí
Fon*eca. ^

O escrivão, Firmino da Canliiarm.

DA SII.VA
.SECRETARIA:

PRAC. DA REPUBLICA _; 6

SdMo do conselho, hoje, 10 do <
¦- - horas da noite. -- '¦

Alberto Caldina

V\Lli\ DB S.VXTA THEREKA
ESTADO DO RIO

Promovido pelo Apostolado do S.. C
de fèsus, realizar-se-á, com todo o ÇS¦pleiidor na matriz desta villa. no dia
20 do corrente, os festejos em honra a
no"a gloriosa padroeira Santa Tlicvc
za e ao S. C de Jesus, sendo prece-
dida dc ladainhas e. leilões de prendas
nuo começarão a 17 do mesmo mez.

No dia 20 haverá missa cantnda.
sermão, procissão, Te-De:im. lerminàn-
Jo com um lindo foso do ai.

Tocará durante a festa uma boa ban-
da musical regida ..pelo habil professor
sr Carlos ColicentniO.' 

O Apostolado pede o coniparecimen-
dos fiéis devotos. Sanla Ibetaa, 1-1

mento que, hestà dala,
lados os trabalhos desta1
portanto, convida a todos os jovens
tle _'o annos .ompletos r.j nnno. de
im.. l* domiciliados «este immicipiu,
a vivem se inscrever até o dia 15 dc
setembro do corrente anno, c, bem
assim, iodos nquellos que. tendo Ji
annos ou mais. ainda não estao 111
scriptos nos registros militares, co
mo determina ò regulamento para a
execução da lei do alistamento 1111
litar.

Convoca tambem todos os uileres-
sados a apresentarem esclarecimen'•
tos ou reclamações a bom dc seuí
direitos, afim de que a-junta possa
bem orientada ficar da verdade, e
dar as informações precisas a escla
recer o juizo da Junta <le Revisão.
que tem de apurai' este alistamento.

... junta íimccionará em todos os
dias, no Quartel do conluiando da 5"
brigada! <íe infanteria, eni Deodoro.

Oi paca conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital pm
«íiim feilo c assignado. rubricado pe
lo presidente e qnc será afíixadn
junto ao edificio em que íimcciollli
eslá junta, e publicado, lio Duma
ÓPficial, Jornal do Commerciy "

Pais, Carreio da .Uu ./ui c
ciai. . „ ,

Capital federal, rs dç jullio df
i,)[(i. _ Carlos de $ausà Reis. 2* le-
nente secretario, — Francisco Bueno
Paes Leme, presidente.

Limites:
Estrada Je Sanla Cruz. exclusive

a partir do cruzamento com O rio
Jacaré; seguindo a 'Kstrada da Pe*
nha inclusive até o biftiicamento da
Estrada do 'Porto de Inhaúma e ca-
niiiilto da _regticzia 1 peto mesmo «-
niinlio inclusive c caminlio do Ila-
raré inclusive até encontrar a unha
divisória das águas da serra da Mi
sericordia; por esla divisória ao
do morro do Cariar, deste Alto por
uma linha que, seguindo pelo divisor
das agitas da serra da Miscncor .iaj
vá cortai a Kstrada da Pavima, na
garganta entre as estações do lyjge-
nho do Matto . Vicente, de Carva-
lho; dahi por uma linha subindo au
alto do morro -do Juramento cm
frente ao campo tio Demlè; desie
alio continuando a divi>oiia das
águas até o cume da serra colihceid.
pelo nomie de José Maria; desle
cume cm linha recta ao cruzamento
da nia Igtiassu' com a rua.da b.sla-
Cão; por esta exclusive até a Estrada
dc Ferro'Central do Brasil, segtim
dò pelo leito da mesma estrada c ra-
mal de Santa Cruz até á Passagem
do rio Pirapora; dahi em linha rc-
cta ao principio da Kstrada do tu-
cenho Novo por esta exclusiv

alio

e

jacãj fructaSj
cta... a 1'ontesj 1 jaca,

Estado de S. Paulo j 
—

Resumo da loteria de S. Paulo rea ,
lizada em li dó agosto de 1910.
PHEMIOS DE 15:0005000'A ÍO0S000'

.,,.. 15:0005000
3:0001000!

,. 1:000301101

^nit.' 
Albnto Caldina ¦¦*/., I 

g 
a,,0<10 dlJ „„,, _____., „,,.____»

trada do Cabral exclusive ate o no
do mesmo nome; descendo por eslr.
iio, rio Pavuna e rio dc S. João dc
Merity á bahia de Guanabara; con-
tornando pelo litoral e rio Jacaré .
tenminando uo cruzamento deste
com a Estrada de Santa Cruz. ponlo
inicial.

Cou.iiia este districlo com os^i;,
10°, 21° e 22" districtos com o lisla-
do do Rio dc Janeiro e com a bahia
de Guanabara.

CONTRA O TYPHO,?
75.25..
52297..

Margaicla"

podendo
__._l.cm
doenie

.Ias

_______! Consulta das
íflwR^-ãÉsfl ') ;'iS " c

___feM_5K'Íá___L t!as " is 5'

^_M^S O domingo
_S_______F_»___l ate mci°
|SSH dia.

dc gy
. As I\_ift exercício.*

ri__do sem .ípfracão alguma

.Scao Prol! h»wm, aí.u. dc

cebolas,

ê"p_^>43_
_S!.£_^svte
dem- 30 amarrados eom talioiiilia". a Com*' ' 3I. Pluniinen-e! 83. a (.empaiilua

,8o, a A. K**d».MSsyV._.
10 caixas dc cevada, a W..1 «ae.

dc fciião. nl... Silva o
!0 liarns. a liei

li _ Ci 20 caixas d
nito; .0 de águas,
ta- 40 barris ue

dc café. a Lag

"Driua . .
" S. Paulo 

"

mlii;
fiai l.'.ix;
ü. Vieira;
Iíuru; ;:iccos
caixas.de vinho, ao ™«s™0.>e*-a^"'b. lie

Hérnia, as iiiiiis.voliiino-.a.. ¦¦-•-_,,, incntc
n,i._.K.. on e...ilação nç-'"do ' *J ' ', 

jr
pessoa- aue soKrem da Hcr.ua escrevam no)
obter o tmtamcnto Bratuito. rT_Tn ,;,, Proicssor \.:\/.t-A*í* \

Declaro que fazendo uso do CWIO jjn., ,„ longos «mil
i.'tt.„,e.ile curado dc uma Hérnia Esçro tM. VÇ __ Manoel-C-areio
luuln c-_ cura, lambeu, renovo a mini;» f™ dov.
Con-.ra-mcslre da Pabrica de .1 ecidos «g ,k Bpp\icar d**»»»»-., MeusTtnho o pr.-i.cr de communicar-llic q c çp< do.sc completamente. Meus

i*aVil 
.'  ...» nòuco tempo t-*»*-'»»' _".;_.._.. mini »•¦

ii.- .'iii.lt
h!:«í;';i >¦ 1'avnllioivos. _ .. «uranfi \ J_-í

[iíiiici com-
Altcs-

do Amaral.

2 IUC7.C5 O

'• CMM"<" "" t\Z«..lide Bliw '«"vols,

iiluifii i- ravnllioivos. . ._,, , -vT/irsaPf. X _'í
«IO DE JANEIRO - TARGODE S* gRAJf ¦U*fflOO_gL^

„ Gompanlua A. Paulli
cerveja, á mesma: 3»2.

liniãos; i caixa dc
 .6 dc ir.ncl a A.

ios'de solai a Antônio S. Ko-
Braga! .1. » -arlosF.

. neco.
frulú Si
Vcclii; ._

f cite-1 . 
"volúnies 

dc couros'Pelo 
vapor iiiülez 

"llemling, d

J' 
^SaS^n.»:,, 

,., r.,,,;;

e N. York;
,1c íarinlia

iu o;

polvillio, ao mes-
¦rias, ao mesmo.
ordem; -'O caixa.

Qriinma em fôrma su-
perior não aífecía

a cabeça

I GlriXA-JAPAO

Atnqlto

V! 
"^ia^no^^Tauc. d. llrasil: .. barri*

. ,1 Vi. ii-.de. a Abilio Arêas; .-• caixas

^mfT'f.;;doVSd^.aPcVa\V.ilio'Ar.as;
.i fardos il<?
,íc tintas,
mercadorias
9 ditos, a
ro, o J°5l!

,.„'-el:*io, á ordem

, Liglit Power! 15 ffi0»"
;, ordem; *o ditos a orden ,

'Pinto 
AllBçlo; > fnf-1.0 *?/'-»,*

Silva; i dito, a Sad. l*-yl.. '

BI__.Itn.IAS
VAPORES ESPERADOS

Sova Vork c eses.. "Walter d'Xoye6

Portos do sul. "Maroiin . . . .

Pcrlos do norte. " Bahia . . • . ¦

Amsterdam c c»cs., Kiglanu . .

Christiania c eses.. 
'Loniota . ¦ .

Portos do noite, "lamiarv . . .

Kio da Praia. 
"Dcsna ....

Nova Yorll, "TiilO' • • .;,.• .'. •

Cenova e eses., 
"P. di Uduie . .

Boidéos e eses.. "Scquana

Gothcmburgo c c.ses.r r.

Kio da Prata, *'Oaronn« ... .

Rio da Praia. "Leon XIXI ,. .

Inglaterra e eses., Un=.a .

Cani» e eses.. 
"Jaciihy • • •

Inglaterra .• eses.. ••Dcmciara

Rio da Prata, 
"Pampa . . .

Rio dn Trata, 
"LnislanaJ .

Xorfolk e esc».. 
"TAagj . .

Ponos do sul. 'Si".0 
.-.*••

Calláo c eses., Onta .

Inglaterra c eses.
Nova York e eses

VAPORES A SAIR

Portos do norte, 
"Jla.ranliúo".

S. l-i.lclis c eses.. 
"Iidelcnse .

Itajahy_e esc... 
"Itarocir 

j 
.

Nova York e eses., 1 ...uai.'--- .

Illiéos e eses., Arassuali) . .

Porios do sul, ,'Itaouca 
. . .

Recife c eses, 
"Oyapoc 

.. ... . ,

Montevidéo e eses... "" ; 
'

Inglaterra e eses. uesuo . .

Macio c eses., I laituy .,¦ • •

Recife o eses., 
"Uatinga . . .

Rio da Praia. "!'• di Mdinc .

Nova Orlcans, 
"Araguary . . .

Rio da rra.at "S 
..•,¦*•*!.•• • '

Portos do sul. "Itajiba . . •
Sanlos, "Minas t.eraes . „ •

Bordéos e eses.. 
"Garonna . ¦

Rio dn Prata, "nemerara,. ,

Uosario c eses.. "Cubatao ..,.

Kio da Praia. 
". *-. Margaret .

Bilbao e eses.. 
"ta» Mil •

Aracaju e eses.. 
"Itaperuna .

Calláo e eses., 
' Orissa . . .

Porios do norte Iara... . .

Havre c eses.. "rampa . , .

1 Cenova. 
"I.uiziana- . . ¦ • *

22

23

-4 1

rnoiv...
4G027....
1S67
5512....
.7160....
55099;-..
73176...
3o3. ...
1021(1...
15167..i
2.1876...
s mi...
26130...
20727..,
44090...
57012...

1 6386.

500,.) 0'
50 S00D
300SOUO
3O0S000
3005000
3005000
3001000
200SOOO
200S000
200S000 1
200SOOO
songono
2003 00
200..O00
2008000
200.000
200SOOO

i 
""

39'
PRÊMIOS DE

3 755:; 11483
10J$000

12007 12235
21238 22374
31237 38712
7S710
405000
3S37 10371

TOHBHJl _0 "(OlllllOlU 1>A MAXUA-' c:;

10742
46003
70391
77153

4005000
2.03000
1Ú05UOU

ú "íiuiiiii.ri" .i!1i'°

,h*/.ii de Clieng-Chu-Tui-
- (A. II.)

CÃES DO PORTO

(,)il;ini!o d
ll.SIH'

is;it'Hi's
s mistilli

llllillllllli
iln

\__ tropas
u.,,,, a guarnição japo-

entre Mukden

LAXÂTIVO BROMO-HUIIIH
o iihíiI offitrwr toiliis n_ nmlascn.

ilauucllii, som ..*. .*-ru> incon- ii._'iiii*i:li- _ Ittistn uniu pfovn '¦
A nsslgnntuni i.n

K. \V. CHOVK
dn tudOS os villvos.

+***. _mr*«:-_>.^e!-*^- B_m- ¦—-

Conlra o lenocinio

Tolti

lOS..e feridos '- de dezesetc

Reformado sob nova 
fj™«*

o nue mais comem iv' ' 
)S.>",S d°,r .:.nsão^/"8_ OOO

P.elacío dos vap-)-/

ino Irecho entre.-'.-.: «

ras da manliã

-'-•'.Ç-,,";* - --™',i:í™.^ie5,,.Í6;
Cor^pasni- du Port ) no dia i ?

!.>i_.._ CAÇOES

do Port»
ás in ho-

1626') 1775Ü 1H83_
27256 26266 32810

43361 ,67070
PHEMIOS DE

S91 1774 35S4
15307 1712o 1763S 19389
"5331 276231 38115 45050
47212 50610 60003 6'726
72100 7282í 75532 75973

APPnOXIMAÇ.vES
75821 e 75826!
S25.fi r*. 52203:
11515 e 11517

DEZENAS-W a 75830 ¦• 2050(l0
woõ a 52300,,... I-WM
li.li a 11550 WSOOO

CENTENAS
7SS01 a 75000 5*000
BKOl a 52:100 «000

, Todos rs números terminados em
5 tem 13000. .

o fisciil dos. verno - Dr- Joaq.nn
du Silva Pinto. _

1 ¦ os conoessionarios.J. Azevedo* i„
_] i a nutoridade policial—Dr. Manoel
- | Tamandaré Ucliòa

de Emes-
to Souza

Curam liemorihoides, males do. ut.ro.
a oroona Cvstite.

Marina deu aigtms passos ,ai, , poria, e ju » linha aberto, ai,„._

., mãe de JaruJ-ot a segunui pc o \«t do scvci.i(la.lc, ... _ senhora S
-Vamos disse cila, - anula m tom ínfortUrd_. 

que Deus
^^%^òS^t^AV^ sc vá embora. Ninguém
o julgue, riquc. ti.iv.n u.*,
¦ V__'obrigada. 

di«v Marcellina, Tranquillise-.se, porque nrío ficarei mtiil.

tempo aqui. nonueno auarto, no fundo da «isa. t-'"-*-*- •-•*•*
A velha .condi.Z.tt:a a «m.__»r*,o 

de pinho, compunham lodn a mo-
pa lha um leito e um

chegar nunca á janella, desafio
bilado.

_

Jung-ho-

policia do n" districto, lutei
!, uma denuncia annnyma, verificou

Aiinila Kai. .tr, sdHcira, de 33 a"'
t moradora á rua Bcnedicto U>'P*

¦" i.|i., prostituirá c explorava

0B%;rs 
s ooo'di=ü ae

baUtmo .
gc:i, Ja

menor Maria Esperança, parda, dc -'o
mnos. solieira , moradora na mesmn
casa. obrigando a a cniregaJ-llic todo o
uniu ir% q.'.c ganhava; ,-Mníu foi nelas autoridades daquelle
«.tricto apre-eniada ao .." delegado
¦fcuxi.iar. que vae proceder con ella.

Uma nova estação ferro-
viária no Ceará

— CA. A-) — '''-'' '"
MalhadaFortaleça, i_

t?%m-m-m+~*touiiie*

Grande,
de ferio

"i _.«-„ HOM» 0tl«ttVAí3«S

"T~  Vago.
„ ,...1 :'i'n_r«_ 1 Desi:' de carv3o.
P'"fVa. .hátaV....) Xacioiuo» . . • • .PgSg^a-. U«e. carvão.

. Vapor  ¦Americana • • • , „Mi,._ Geraes".... ., .
8-3 Va.or  >•.-' .•»'? .* '. V' .1 Diversa-  Ll--,„ d(1

í Chata*.... Nacionaci . . • •: vcd".
1 \. lorni?on" '

,_5 Vapor  Sueco .. . • • • 1 Diversas...',_. Chatas.... Nal""*1113 ' * ' 
, .1

7 e 8 I
... .1 I-.vet-ss...

p;, Chatas.... 8"!?S3 i 
'. 

.1 Diveraar....
p Slaa. iChatas.... n"?"??8 . . |'' 

_ _ IVapor  gícta. 
. * •_ 

_ ,
10 Pontío  Nacional, . ,

p ,, Rebocador.! Na cional - * |
r- Vapor  Nacional . • •* .£::;: » •: :
7__,i; Vapor j Jnglcí *;,'...

Gottas Virtuosas
ovartns. urinas

-____r-______ "_r-_tr_r-,.|WiLii-Wl _— IM—"i i —mm"IBOAÇÕESrA 
PEDIDO 

'

o
(-
c

g
t.

Ueiras de
bilia. ...,,,,

— Eslará aqui comi) em sua casa. _c a
¦me baia alguém que adivinhe que CStç quarto e Ita
fl" afi .ellinn deitou-se vestida emeuna da cama

Deixaram-a só. Não dormiu, -onhou apenas
ÍKo seu sonho appareciam-lhe dois rostos, n

Beaufort.
E então ella murmurava, .
_ 1'edro!'Pedro! Pw^Jl^^^^rita balbuciava
O outro rosto era o dc uma creauça,

daii. nte: . . , ........ ^.1^^;,^, minlia unica consolação.

quaes

_ ¦-. i.

de

ntã'o enterneci*

— Geraldo, minha unica
mãe foram, sau r

elhor ouvido.

livo „a minirvi^Ta ti que eu chamo e é para li d«e eu.vou

iPor diversas vezes, durante a noite, Jan-.loi c a

loiular perto do leito. ,* - Dorme, dizia a velha retirando-se.
.Ma-- o tocador dc realejo unha melhoi nsla e
_. NSo! Ella está chorando1

SEGTODiA PARTE
1 A MORTA-VIVA

uida_

Fidílense ... •
Esperança - •
Sul America'
Ai-.ifíiialiy".
Tu;., .t..*- • • •
"Gü-ihyba.«•
TcKHCC'---

i Diversa.' "Verdi?

..I C|.
,.| Dese. .1-

| lab. H.)
.. I _xp. dc mangatw-.
..[ Clc. de (liv. vapore' Caliotaneiu.

Cahotagem,
.| Cabotagem.

Cabotagem.
Des.-. de tngo-
Rce. couro...

C|c. do "Frisis".
Tran». dc passag».

BELIjüI MATTOS
MANICURE

Especialidades em prrparos pa-3
""le.; 

de Setembro _. 38 W «___ ¦
, 'na-;*- **> *' —f '"""

POn.lICIDA JIEnTXO
O unico exterminador das formigas.

Mérino & Maur>-. "'a Ouvidor n. 163.
—mr -tf^sr * rm' ~"

iMÍniula do especialista dr. Leonidio
Ribeiro. ,

Poderoso rcuòKitivo empregado tias

hvdroccles hcmatocélesf. Sarcoccles. or-

chiics c tumores de qualquer naturew.
Dcno-ifo: rea S. V.ancisco Xavier, 307.
T.i-piioi». Villa, 2-!S6

Em uma refinação, na estrada da Revolta, entre Cliohy e Saint Ouen,
pedindo trabalho. l'.ra

«prcsenlou-Se certo dia. «}» ,J^X do oue^.maVuihe.. 
"c 

táo pa.liid..... .i.--,'" .^' '^ ?___fc^™?2filí_8%tai_- lhe p •'"""

,.r'

mi
.-•Êm

I.

pressTontdfco^^cílrtt^ 
estrema distinção da recem-che-

gada. . . ç -,.... ,eiT| recursos, e ntinea traba"
— Venho da província... sou "-»"¦¦ -n'

tenho coragem para trabalhar.
nem sempre e o bastante p.na

Deixe-me ver as suas mãos...
-. desconhecida ntostrou as mãos fina,, 

panças 
«atadas, dc- unha, eo,

_ oJ_. . -"«í.«tr lAEiXs*- aé, _ _>
«o- pegar em uma agulha?

a ,r.vn abaixou a cabeça humildemente. .
1JkL r_e r_pma?s.i,l'.or! Juro-lhe que ha de ficar contente eommigc.

lliei.
— Coragem, coragem.

freciso ser robusta e a senhora

ie rosa.

o trabalho, _T

ILEGÍVEL
,-..—_*_,.,:,..: 

¦:¦ 
"* 

^ -___. . :'"• ; _. _

'¦'..___,. 
..,..-,._^_ü£Í
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MIIOS
RODA DA FORTUNA

_ 164.3 5379 6531
643 379 531

" 43 79~7 31

r-

CO_l_r__IO BA MANHA — Quarta-feira, 16 de Agosto de 1016 A Ia Ville dé Paris ^.&^__*^t^KZcT*. v

A Cruzeirofi*-w-

086
Wo, 13—6—916. R6113

Americana
177

Rio-15-8-1916 M6188

A IDEAL,
823

Wo.-_5-8-._6 R.621-

j>360 67.39 4894
360 739 894
60 39 

"Õ* 
I

1503 3187 5311
503 187 311
03 87 11

DERAM HONTEM

Antigo  104 Avestruz
Moderno  G6ü Macaco
Rio  967 Macaco
Salteado Avestruz

2* piemio  804
3* .  320

828
5,  331

Agavs
A Hora
A Real
Garantia
ÕLOPES
muis rápida nas loterias o of.ore-
co maiores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151; Qui-
tanda 79, esquina da Ouvidor;
1" de Março 53, largo do Estacio
de Sá 89, General Câmara 36_,
«anto dn rua do Núncio; run do
Ouvidor 181 e rua 15 de Noveiu-
bro 50, S. 1'milo.

835
674
064

R 6208

e quem
dá a for-

tuna

P11SCTÕRA
752

Rio—15-8—916 S 6222

Águia de Ouro
C 073

19-7-10-23
Rio-lü-8-916

¦"BBÀ1II
971 I

1 15-8-916 J 6254 1
Íl!S!l_IB!III_ia!l_ll_li;ilB-l!ii!BII«ll!!i:i_l!inÍ

«O QUADRO»
Resultado de hontem:

Antigo. . . . Burro
Moderno . . Burro
Rio. ..... Touro
Salteado. . . Touro

. Variantes
62—64-22-98

Rio, 15-8-916 R6230;

I. AMERICANA
B62

Rio—15—8—916 R6232

Propaganda
922

Rio -15-8-916. R 6231

ss"'>*"P«"?5_3!^'?f'

' 
_v

/«<4* ¦¦'>"**/^

>x'J5o S30 *Vjí-_.-E»0_Et.___!__. — _» __ _• O O TCO___r__3X--A-.X3j.kS_.
teíerviço regulay de transporte de cargas entre os portos de todos osa;

Estados do paiz

MOVIMENTO* DE VAPORES
Ida

ARACATY
CAPIVAnY
MOSSOHO-
GURUPY
PARANÁ'

ASSU'
MUCURY
TIJUCA
JAGUAIUBK

a entrarem B. Aires _'.a entrar em Recife *;*
a entrar na Bahia
a entrar em Buenos Airas
em Cett» ..-

Volta
a sahir de Porto Alegre
a sahir de Macau
em Nova Yuri.
em Norfolk

_FtlO üe Janeiro

MAR01M
TUPY
TAQUARY
JACUHY
TIBAGY

espei ado do Sul
espirado de Nova York
esperado do Norte
esperado de Cadiz
esperado do Norfolk '

hoje
hoje

a 17
a 20

hoje
hoje

hoje
a 16
a 18
a 23
a 23

O PAQUETEB IM MAROIM
Sairá no <lia 19 do cor-

rente para
Santos e

Nova York

O PAQUETE

Sairá no dia IO do oor-
rente para
RIO GRANDE,

PELOTAS E
PORTO ALEGUE

O PAQUETE

ÃBÃGUÃRY
S-aii-á no dia 19 do cor-

rente para
Santos,

Victoria,
Pernambuco

e Nova Orleans

O PAQUETE

PIAUHY
Salrd no dia 19 Uo cor.rente para

BAHIA,
PERNAMBUCO

MOSSORÓ
15 MACAU

Rocebcm-s- cargas \n\v:iAracaty, Camoclm o Amarra-
çílo com trt.n_bo.tlo em Mu-ca u.

Recobem-se cargas desde já pelo Armazém n. 14 — CAES DO PORTO
Attenção — Previue-se os srs. eaiburcudores de que os vapores sairão ext.çtamon.e nas datas atiiuiu.iadas. pelo que as cir*

gas só serão recebidas alé á véspera da saida. v
Ordens de embarque e mais informações no escriptorio da eompnnhh t.

37, AVENÍDA RIO BR OO, 3?
-»niPT«v„_r._ ,5j,j><»b_»

A Universal
072

Rio, 1.-8-016. J 62G9

BANCO LOTERIGO
R. líosorio 74 o R. Ouvidor 76"0 PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
filio nH chsus que offerecem as

maiores vaiitiisens e caran-
tias ao uubllco.

l_rf"

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

BILHETES DE LOTERIA

: lí-Hiotton. se bilhetes para o
interior mediante o norte do
Correio. — FRANCISCO & C.

Rua Sacliet' ll. 14

DU CASA FELIZ
«,.,. , 

"ol". ***** DO OUVIDOR, io6Filial a praça ii de Junho n. si — Riode JaneiroCOMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os premios sâo
ane_.no ..ia da «...rneção. pagos no

FERNANDES & C*
Tclephon* 2.051 — Norte

IIsIIÍÃRÍâS
Sjplijjis c moléstias do

senhora-

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela .. .'.culdade do

Medicina da Nápoles c habili-
tado nor títulos da do Rio de
Janeiro,

Cura especial e rápida dc es-
ireitam.ntos urelhrae.-. (sem opera-
Çlio), (tonorrhéas chronicas, cyiti-
tes .hydroceles .tiimores, impoten-
cia. Consultas das 9 ás 11 e das 2's 

5. Iinreo da Carioca 10. sol).

4 CHI

QTl\/rf banca &_..
_^ I VI I são os que_*-_/__¦-J.T.JL ••••têm pago
mais prêmios e que mais vauta-
gons offerecem a seus fregue-
zes Largo de S. Francisco de
Paula, 3G. A casa mais antiga
neste gênero. G_.0

Caridade
209

U 6209

Fluminense
2083

R 6210

Operaria
2244

_¦B
______

n 63U

Variantes
83—44—09—54—52

Rio—IS—8—91(_ n 6212

ormicida
«BRÀZILEIRO»

o terror das
formigas

Pedidos a
Alves Magalhães & G.

91, S. Pedro

OURA R^OioÂl
Da GONORRHEA CH..0XICA ou

RECENTE, em poucos dias, por pro*
cessos modernos, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 6u6 e 914. Vaccinas de Wright.
Assembléa, <..*, das 8 ás 11 e 12 ás 18.
SERVIÇO NOCTl-RXO. 8 ..s IO--— Dr. Pedro Magalhães. R 8549

DENTISTA
DR. S1LVINO MATTOS

LAUREADO COM GRANDES j_PJ}j&
MIOS E MEDALHAS DE OURO
EM EXPOSIÇÕES UNIVERSAES,
INTERNACIONAES E NACIONAES.

5$ooo

5$ooo
io$ooo
5$ooo

io$ooo

Extracções de dentes, sem
dòr, •

Dentaduras dc vulcanite, cada
dente 

Obturações, de 5$ a ,-. • •
Limpeza de dentes a . . • .
Concertos em dentaduras que-

bradas, feitos cm quatro ho-
ras, cada concerto a . .
E assim, nesta proporção dc preços

razoáveis, são feitos os demais traba-
lhos cirurgico-dentarios, no consulto-
rio clcctro-deiilario da

RUA URUGUAYANA N. 3,
esquina da rua da Carioca e em frente
>o largo da Carioca; <la6 7 "or.s da m*m
nhã ás 5 da larde, Iodos os dias.

TELEPHONE, 1.555 - CENTRAL-
(3184 J)

GRANDE KOTEI.
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros dt
tratamento. Optimos aposentos rica-
mente mobilados de novo. Accessores,
Tentiiadores e cozinha de 1* ordem.

End. Telear. "Grandhotel".

ESCRIPTORIOS
Alugam-se duas snlns parn

escriptorio, uma 110 1" nndnr,
outra 110 2", sçulo o aluguel
desta 50$; 110 largo da Ca-
rioca 24; trata-se na Alfaia-
taria do Povo. E

Bom emprego de capital
Precisa-se um sfleio com vinte e cinco

a trinta contos como solidário ou com-
manditario, para um eslabelefllnento
nesta capital; deixando um lucro de
40 a 50 "|". Informações á praça da
Republica n. 74. ( 6.159 J

MOLÉSTIAS DAS GALLINHAS
A gosma, o rôro; a corysa c o ilieu-

matismo das gall.niias e de outras es-
pecies de aves, são combatidos com se-
gurança pelo Corysol.

Com o uso deste preparado as galli-
nhas engordam e a postura augmenta.
Preço í$5oo. pelo Correio 3$Soo.

Em todas as drogarias c pharniacias
á rua Uiuguay.-.na 66, Pereslrello &
Filho e Avenida Passos n. íoi.

- p (A 6003)

MACHINA ROYAL N, 5
Compra-se uma de pouco uso e em

perfeito estado. Cartas á redacção des-
ta folha a Royal. J 5997

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unholino, as

unhas adquirem um lindo brilho e cx-
celleute cor rosada, que não desappare-
ce, ainda mesmo depois dc lavar as
mãos diversas vezes. Uri* vidro, i$5oo.
Renictte-ne pelo Correio por 2$ooo. Na" A' Garrafa Grande", rua Uruguayana
n. 66. (A 6004)

LARGE BLACK
Vende-sc um casal de porcos desia

raça, tendo o porco tres annos e a
porca .6 mezes. Esplendidos. Cxeihpla*
res. Companhia de Lacticinios Vassou-
rense, estação Barão de Vassouras, E.
F. C. B. J 5972

OS CHAPÉOS DE PALHA,
SUJOS;

Os chapéus de palha, sujos, ficam
completamente limpos e com a apparen-
cia de novos, quando lavados com a"Agua Mágica". Mais duas vezes po-
dera ainda lavar um cliapéo, . quando
novamente ficar sujo. Um vidro dá
para seis chapéos e custa 2.000. Pelo
Correio, 4$ooo. Na ," A' Garrafa Gran-
de", rua Uruguayana, 66. (A6005)

AVISOS MARÍTIMOS
^^m*m~l*™"m~,*mm~^mWmWBmnmm-WV*M%™mm--m^ wm .ui mmme-mm

LINHA DO NORTE
O paquetellria.

Sairá hoje, quarla-feira, 16 do
corrente, ás 12 horas, para Victo-
ria, Bahia, Maceió, Recife, Cabe-
dello, Natal, Ceará, Tutoya. Mara-
nhão, Pará, Santarém, Óbidos, Pa-
riniins, Itacoatiara e Manáos.

LINHA AMERICANA
O paquete

Minas Gn
Sairá no dia 29 do corrente, ás

14 horas, para New York, escalan-
do n Bahia, Recife, Pará c San
Juan.

LINHA DO SUL
O pai_ucic

ÍRIS
Sairá sexta-feira,. iS do correu-

te, ás 12 horas, para Santos, Para-
naguá, Antonina, S, Francisco,
Itajahy, Florianópolis, Rio Grande
e Montevidéo.

'Este paquete recebe passageiros
e cargas para Pi-lotas e Porto Ale-
gre, com transbordo no Rio Gran-
de; e para Matto Grosso somente
cargas com transbordo'em Monte-
vidéo.

LINHA DE SERGIPE
O paquete

Oyapock
Sairá amanhã, quinta-feira, 17

do _ corrente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas, P. Areia,
llhéos, Bahia, Aracaju, Maceió c•Recife.

AVISO — As pessoas que quei-
ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros, deverão so-
licitar cartões de ingresso, na Se-
cção do trafego.

CURA TUBERCULOSE
0 VINHO REVEIL

Drogaria Rodrigues
44T5

CURA DA TBBBRCÍLOJÍ
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos inethodos de tratamento

.nedico e cirurgic'/, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 ás 11 da
manhi. Rua Uruguayana a; 43.

ESCRIPTORIOS
Aluga-sc tini, -roprio para advogado,

ua rua Sete de Setembro n. 42.
R 5940

M- I .11

__ i_v

VO ©&©_**>
PARA VIDRAÇA»' .
JüJWALÍAR»
Ourives, 119

-RIO
207 S

ESTABULO
Alugase lim estabulo á rua Adelia

n. 45, Engenho de Dentro, com todas
as condições hygicnicas. em zona per-
niittida pela Prefeitura. 4891

Sala de frente na rua G. Dias
Aluga-se a do terceiro andar do pre-

dio n. 30 (ha elevador e luz clectrica).
Trata-se no quinto andar, com Mme.
Boisson. S. 3270.

GONORRHÉAS
cura infallivel em 3 dia*, sem
ardor, usando "Gonorrhol'. Ga*
rante-se a cura completa com
um só fiasco. Vidro, 3$ooo, pelo
Correio 5$5oo. Deposito geral:
Pharmacia Tavares, praça Tira-
dentes, 62 — Rio de Janeiro.

ESTABULOS
Vendem-se lotes de terrenos de 10

metros de frenle até mais de 100 de
fundos de 400$ e 500$, em prestações
mensaes de 20$ cobertos dc grandes ca-
pinzaes. em Vigário Geral, E. de Ferro
Leopoldina a 35 minutos de viagem,
sendo as passagens de ida e volta 300
réis. No local o sr. Abel mostrará os
terrenos e para tralar das 4. ás 7 da
tarde, na rua de S. Januário n. 89.

(R 6.112

Tuberculose, Neurasthenía!
Pessoa curada na Suissa. com a for-

mula dum grande sábio, e já no _,."
gráo, com febre, tosse, dór no peilo,
magreza. dyspepsia. nétirnstlienin, envia
a receita a quem mandar endereço e
200 réis em sellos ao coronel Sylvestré
Casanova. Caixa postal n. 1728. Rio

t»*e Janeiro. (5195 J) J

"MOLÉSTIAS DO GORAÇÃO
Pessoa abastada, tendo-se curado nos

Estados Unidos por um sábio, ilepois
de ('cscngánnda. com os pés inchados,
falta de ar. hydropsia, palpitações dolo-
rosas, cansaço, latcjamcnto das artérias
do pescoço, envia a receita a quem man-
dar endereço c 200 réis em sellos a
Anselmo Canabarro. Caixa postal nu-
mero 1835. Rio de Janeiro. (5196 J~~EÍCRIPTORlT~~"

Aluga-se um, grande, excellente, hy-
gienico. arejado, com salas de espera
e telephone, por módico preço; na rua
Uruguayana n. 3, sobrado, lado da
sombra, (3283 J)

O TEMPO TUDO ACABA,
TUDO ENVELHECE...

Por isso devemos conservar religiosamente as nossas photographias
antigas, porque ellas nos ajudam a reconstruir o passado. Devemos ter
a nossa photographia de hoje, porque daqui a muitos annos recordarc-
mos o viver actual c para obter um retrato perfeito, durável, artistico,
dc uma nitidez e semelhança absolutas devemos procurar a FotoBrasil,
á rua Sete dc Setembro, 115, que envia catalogo dos seus inegualaveis
trabalhos em esmalte, a quem o requisitar,

CASA
Compra -sn uniu, ou nlugít-sc por

contrato, pnrn mu rasai, cercada
do t.rr.no c oom toilus ns commo-
dldml.s hygionicHS c do conforto,
nos bairros da (ilorin, Laranjeiras
e adjacências. Cartas para este
jornal a H. R. (R 4C10)

VITRINE
Vende-se unia grande e completa, com

magnífico vidro. Rua Sete de Setmbro
n. 38. R 40O5

Ot O REALEJO DE JAN-JOT — J.LES MARY

Peijo-llie que experimente... ganharei apenas o necessário para viver, ou,
antes, para não morrei' de fome...

MME. VAGUIMAR LANZONY
Cartomante somnambula. Vidente e

prophetica, deita cartas e lê pelas li*
nhas das mãos; note o publico que esta
soinnambula trabalha desde 1881, nas
scieneias oceultas, possuindo diversas
niedlumnldades; dá consultas todos os
dias, das 9 da manhã ás 8 da noite. Rua
S. Christovão n, 44. sob., próximo ao
largo do Estacio. (M6176)

SELLOS i BRASIL
Compram-se por 50 mil (réis os tres

de "Olho de Boi", sendo muilo per-
feitos, e por i..o$ooo a série dos incla-
nados. Santos Leitão cr Comp.. ma
Primeiro de Março n. 39. (5184 J)

TERRENOS A PRESTAÇÕES
NA ESTAÇÃO DA VRATA

Vende-se grande área de terreno di-
vididos em lotes de lom por 501» de
fundos a pequenas prestações mensaes
de (io$ooo), logar salubre, com pouca
distancia dc estação de Alfredo Maia
(Linha Auxiliai). Preço de passagem
i\ ida c volta i$ooo; 2', ida e.volta.
$600$ Trata-se com a proprietária, d.
Mauricia Borges de Macedo, na mesma
estação. J *'I83

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA 6?20o

Prata, 30 a 60 'réis a gramma, bri-
lhantes, cautela, do Monte Soecorro e
de casas dc penhores, comppt-ain--e á.rua
do Hospicio lü 216, hoje Bu.no- AiirC»,
unioa casa que mlellior paga. (6080 J)

Predio na Muda da Tijuca
Aluga-se um magnífico predio, rua

Coiv.l. Bomfim n. 835. E-tá aberto-, tra-
t.vse, á rua S. José n. 108. (6189 J)

XARQUEADA

SÓCIO
iPrccisa-se um comnianditario ou so-

lidario, com oito a dez contos de réis,
para negocio serio é liicr-fivo já fun-
ccionando. Dirigir-se á rua Condo de
liomfim n. 14, parta informações dota-
lhadas. S. 5141.

mais pallida, Comtudo foi com voz íirttte
Como se chama?

Ülla hesitou c fez-se ainda
que respondeu:

Marcellina I.angon.
Vou empregai-a no meu escriptorio, o que é melhor para a senhora,

porque o trabalho da offieina matal-a-ia em pouco tempo. Supponho quesabe escrever e que poderá encarregar-se de fazer a correspondência... Não
tem senão que copiar cartas.

Isso é muito fácil, senhor.
Entre para o serviço amanhã. Empregue o dia de hoje em procurai*

um quartu perto daqui. O loitar que u senhora vae ocCupar é insignifícau-
tc... sessenta francos por irrz. li' impossível ganhar mais.

Toda a minha vida conservarei a recordação tia sua bondade, senhor.
O director fez um gesto para a despedir. Entretanto quando ella abria

a porta c o cumprimentava pela derradeira vez, agratlecendo-lhc, o homem
disse-lhe*

Sra. Langou... uma palavra**flinda.—p Diga, senhor.
Se quizer ficar muito tempo ao meu serviço, não sc esqueça que eu

gosto das mulheres honradas... ou das jovens honradas.
A desconhecida baixou a cabeça. O rulior sitbiu-llío ás faces e as la-

grimas iimiular.nvlhc os olhos. Olhou para Saligny com olhos supplices.
Oh, senhor, disse ella, oh! senhor I...

Não era possivel .nganar-se com aqucll
to. O director compr-eliendeu que acabava
honesto.

Peço-lhe perdão pela observação que fiz, disse elle com bondade.
A joven saiu. Andou todo o plia pela estrada da Rcvglta á procura de

um quarto. Depois de muitas decepções, acabou por encontrar um aposen-
to de um contra-mestre da refinação, que era casado, c não tinha ;enão uií.
filho. C

E o seu fardei." perguntou ,1 ?rn. Valognes, a mulher do contra-
mestre, uma loura gorda com ar meigo c lymphatico.

Marcclina Langon não compreliemleu a pergunta e fcl-a repetir. A Sra.
Valojriiís poz-sc n rir.

Ah! ahi parece que nãu é parisiense! Q-uero dizer ond. eslá a sui
Imgageui, a sua roupa branca, os seus vestidos?

-- Xão tenho...
-* Elttão, não tem senão o que traz no corpo?

E' verdade.
Então donde vem?
Hei tle pagar-lhe regularmíitte o aluguel do ,|iuirto. Nunca terá ra«

_io de queixa dc mim. liei p!v mesmo ajudal-a, -.e quizer, nos arranjos da
casa. Eni compensação queira ser indtilgente, e não me interrogue, porque
não poderei responder-lhe...

--• Irra! então trata-se dc um romance? (Jueira desculpar, eu não que-
fia inortifical-a. Rella Mystcriosa. o que eu disse foi unicamente por seu
iríeresse... porque eni fim se a senhora não km lenços, nvm sains., nem
camisas t;e_i roesroo um par dc meias para mudar, como é que ha de ar-
i*anj-;¦£«?

ias palavras, c com aquelle ges-
de offender um coração bom e

GRAVIDEZ
Senhora elegante, qúe usa formula

infallivel para evitar, de grande voga
na Europa, onde a mesma sempre está,
c de eífeitos inoffensivos; indica a
quem pedir, enviando endereço e um
sello de 400 réis a mme. Fany Garcia,
no Correio da Manhã. Rio dc íancirn.

(M 6179)

GONORRHEA - IMPOTÊNCIA
Por mais antigas e rebeldes que se

jam, curam-se certa e rapidamente por
meio de plantas medicinaes, infallivcis
c inoffensivas. Milhares de pessoas se
têm curado por intermédio destes me-
dicamentos. 'A' venda n'A Flora Brasil,
largo do Rosário 11. 3. telephone 2408,
Norte. (M6167)

AOS SRS. ELEGTRICISTAS
Vende-se, por preço dc oceasião,

cerca de 1.000 metros dc fio duplex,
coberto de chumbo, ..de diversos nu-
meros, para installaçõcs de baixa ten-
são. Para informações, escrever a T.
M. Veiga. Caixa Postal n. 1837.

R 4908

Precisa-se de uma pessoa que saiba
trabalhar com tachos pnra derreter sebo,
e, dois carneadores. Informações com
os srs. Marinho! Pinto e C, á ma Sãlo
Pedro u. 115 -e 117, ou na Cidade de
Parahyba do Sul com os srs. Moronc e
C*. (6097 R)

Xarope Peitoral ds Desessartz
e Alcalrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria d» Hy*

gient c premiado com medalha de ouro
sa Exposição Nacional de. 1908. Este
maravilhoso pelto-al cura ridicalmente
bronchítes, catarrhos chronico., coque*
lucile, asthma, toise. tiiica pulmonar,
dores de peito, pneumonias, tosse ner-
vogas, constipaçS.í, rouquidão, suffoca*

ÍSei, 
doenças de garganta -trjrnge, de-

luxo asthmatico, etc, Vidro i$|so. —
Depósitos: Drogarias Pacheco, Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro dt
Março 10; Sete de Setembro 81 e 99
1 á rua da Assembléa n. 34. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris*
tides Lobo n. 229. Telephone 1.400,
Villa.

BOEIROS «ARMGO»
Para estrada de ferro o de rodagem

¦;_çf5'^WJSeJi

Tho Ainericari Bolling Slill Co.
68 RUA DO OUVIDOIt 68

Caixa Postal 19 Hio de Janeiro

A CASA MUNIZ
Aluga um espaçoso escriptorio com

dois conipartimeiuos, por 7o$ooo. Ou-
vidor 71.

lia 64annos !!!
Que O "Unguen.o Santo

Bnisilionse» cura feridas
ulceras e todas as moles-
tias da pelle

Rua Marechal Floriano 173

V. Ex, nio quer mobilar sua
casa sem gastar úfoíieiro ?
E' o que pode conseguir facilmente

por aluguel mensal e módico, todos _tmoveis; rua do Riachuelo n, 7 CasaProgresso.

BARBEIRO
Vende-sc uma barbeãria, cm boa'condições; informação na Avenida Pa*sos n- 54, o_rive.. S. 51 (6 •

Homoeopafhicos videntes
A todos que soffrem de (.uaiquèr 1110-lestja, esta sociedade beneficente for-nioce, QRATJLnTAMENT.., diagnostico

da molejtia. Só mandar o nome, edade,
retidencia e .profissão. Caixa postal nu-
mero 1.0.7, Rio de Janeiro. Sello pira'a resposta. I0g J

Xarope adstringente
de Quina, Cascar.-
lha e Simaruba

Formula de R. de Brita, da Pharmacit
. Raspail, approvada pila Inspectoria-at, Hygiene.
Receitado paios maia abalii_doa m-licoftcoutra es «ffecçôes do tuba i.itio-inteitbnal, prtticipalmento contra as diarrhéai re.beldes, acompanhadai de eólicas, dystnte*riu e mtsenteritea, diarrhéai da demição Idas convaleicenças das (etres gravea e datiimlestiaa pulmonares, conseguindo semprínmravilliosat curas.
Modo de ysar: veja-se no vidro.
Preço, i$ooo. Deposito — DrogarU

Pacheco, ri dos Andradas, 45, _• df
Março 10, '/ ,;¦ Setembro 81 e 99 e Al*.
sembléa ,H, V.biica, Pharmacia Santo!
Silva, á rua Dr. Aristides Lobo, 3-9-*
Tel. 1.400, Villa. Rio dc Janeiro.

AOS DOENTES 0O ESTÔMAGO
Que nos mandarem o seu endereço^

acompanhado dc um sello de 100 réi»,
para a resposta, indicaremos, gratuitas
mente, o unico meio para obterem vm_
cura verdadeira e radical,

Cartas á redacção d'„ Abelha.
Villa -,-pomuceno — Minas,"

até -i de junho. *
J 88ír

UTER.NA.eVS
que cura FLOI.ES HIUNCAS e 09
Corrimentos daa Senho/as.

Vende-se nns principaes phar«maciase na Drogaria Araújo, roí
tas & C.

ESTABULOS E CHÁCARAS
Alugam-se, a cinco minutos da esta-

ção de Anchieta, um bom terreno, me-
dindo íoo-11 o, dando frente para. duas
ruas, boa casa para moradia, boa agua
de poço e agua, encanada próximo, pro-
prio ppra estabulos ou chácara; tam-
bem se faz contrato. Para informações
e tratar, á rua Dr. Campos da Paz 84,
Rio Comprido. 3841 J

DESAPPARECIDA
Tendo desapparecido uma p.tpicna -de

cor, com 1 r annos dc nome Malvina, da
rua Condcssa do Belmonte _, 60, pe*
dem para quem a .ncontrar, levttl-a 4
rua Carolina Re>_ner 11. 2, Catumby,

nnxrrnini ?ímiuiLi.um í
NEURASTHENIA? ANEMIA?

Velhos, moços e risonhos, moços for-
tes c felizes só depois do uso do STE-
NOLINO, formula descoberta recente-
mente por um sábio suisso; não falha
nas fraquezas genitaes, neurasthfnia.*!,
cansado physico. magreza. tuberculose
convalescencias, anemias, dyspepsia. Vi-
dro, ;?: pelo Correio, 7S500. Droearia
Granniio & Filhos, rua Uruguayana nu-
mero 91. R'° de Janeiro. (5197 J)

ICARAHY
. \'cnp|e-se um terreno, junto á praia.-rat.i-Re ma avenidi Gomes Freire
n. 55, sobrado. j68o J

Bibliotheca de Obras Celebres
Vende-se i.ma collecção dc Iivroí,

completa, inteiramente nova e dc quali-
dade superior, por 200$ooo. E' enca-
dernada »m Roxbiirgh. Cuatou 45o$ooo.
Propostas por carta a Antônio, posta
restante do Correio da Manhã.

OURO
Prata, uriihanics, camelas do Monte

de Soecorro, compram-sc; na praça Ti*
radentes 64, Casa Garcia.

QUEDAS D'AGUA
For-eccm-se instrucçõc;, illustradas

com gravuras, para medição dos volu-
mes das quedas d'agna e forças que
possain produzir, em termos tão claros
que .pessoas mesmo estranhas á profis-
são de engenheiro poderão tomar todas
as medidas no local que forem neces-
sarias para o respectivo calculo. Car-
tas ao engenheiro Souza Coutinho, rua
Capilão Salomão n. 23, Botafogo.

J. 5051..

FEBRES INTERMITENTES?
Cura radical em 3 dias pelo'«ANTISEZONICO JESUS*'

-I=ITT_A_ X______F_C3^_V
I Esquina Tobias Barreto

Papeis pintados
Moderna collecção, desde $400 a

peça e guarnição ate -$000 a peça. Estes
preços só na conhecida Giín Brandão, á
rua Assembléa, 87, próximo á Avenida.

(M 6.174

¦mWSÊÈÈÊÊM
Cura eezemas, moléstias

da pelle, arthritismo e pre-
vine as lesões cardíacas e
de todo o apparelho circula-
torio. Agentes gerae. :
CAIU/OS CI.U_ & C.

7 de Setembro 81—Rio

Pomada anti herpetka
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada e premiada com medalha
de ouro

Infallivel nas empigens, darthros,
lamas, lepra, comichões, ulceras, ene*
ma* nannn*^ ff-rirlns. frir.ira? í* taAtu a<t
moleatias da pelle Pote i$5oo. Depo-
aito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n, 45 e Sete de Setembro. 81,

(R 53)

PHARMACIA
Vlende-se mna regulánmlente sortida

bom afreguezada, e única no logar; tra-
ta-sc á rua 7 dc Setembro 11. 90, com
o sr. Loureiro. (6134 R)

NICTHEROY
Alugase a 'caiaa n. 32 da rua Cruzeiro

canto do Ri'o; trata-se Passo d'a Pa-
tria n. 03. (6096 R)

NICTHEROY
Vendem-se dois esplendidos terrenos,

sendo um a beira mar: 'informações
com o capitão Hora.io, depositário pu-blico " (6096 R)

CASA
Vende-üe pelo preço de oceasião um

predio apalacerido, em centro de gran-
de terreno, tendo quatro salas, seis quar-tos, banheiro com agua fria e quente,
quartos para criado, installação electrica
c gaz, porão alio e cimentado e mais
dependências, construído era terreno pro-
prio na rua Estreita 64, Rio Comprido,
onde se_ trata, das 12 ás 16 horas. Não
s* admittem intermediário». J 54

-u_s eo.r-plicaçóei. Cura ridical pnr
processos se__M_» c tapidoa. Dr. JOÃO
ABREU. Daa 8 ia 11 e das 1) ia it
kotmS; 61 rua dc S. Pedro, 6i

Casa em Copacabana
Aluga-se, por ti.s ou quatro mezes

uma inteiramente reformaria, encerrada
c com todas as çommodidades para nma
familia dle tratamento, a 50 -íctros d',i
praia. Trata-se á avenida Atlântica 728.
Teleplione 546, Sul, S 5170

RHEUMATISMO . ,
FACTOS E* O QUE 8E DEVE EXIGI*-*

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Attasto que, tendo prtscripto as G0T1.TAS OLLEBER o doentes de rheumatia*mo articular chronico oblive oa melhora*'resultados.
S. Paulo, 18 de Julho de 1015.

DR. A. FAJARDO.
Attesto que lenho empregado no rhei%matismo articular agudo, com (aliz rwuf.

tado, _s Gottas enti-rheumaticaa Olleber.-e só tenho razões para recomraendar íjsí
preparado. I

Em íé de meu gráo — S. Paulo, i}\
de outubro de 1915. *

DR. CESIDIO DA GAMA E SILVA'-
(Firmas reconhecidas).
Atteato que noa casos os maia variado»*

de rheumati»mo, em que tenho lançadamão. em minha clinica das Gottas a nti-rheumaticas de Olleber, os resultados obti<
dos têm sido satisfatórios.

O relerido í verdade e assim o attesto*S. Paulo, 10 de maio de 1016,DR, ROBERTO GOMES CALDAS.
(Firma reconhecida).

Illm». sr. Manoel B. Rebello—S. Paulo?Declaro que soffrendo ha doía annos .*um rlicumatismu chronico, que me obriga-,
ya a andar de joelhos, por nlo o pojeiífazer de outro modo, me foram dados, pe*Io sr. dr. Roberto Gomes Caldas dois vi-dros do proparado "Gottas anti-rheumaticail
de> Olleber", estando eu hoje qiiasi curado,
pois ando bem dispensando qualuner ara«
paro para o fazer, Faço esta declaração •*bem daquelles que como eu, sSo victima»do rheumalismo, e cjue encontrarão na«"Gottas de Olleber" allivio e cura par*-leus toffrimentos.

S. Panilo, 12 dc maio de joi6,
MIGUEL GACCIONS.

(Villa Joaquim Antunes .A),
(Firma reconhecida). '*-.

Preparado puramente vegetal. Approvadé
pela Directoria de Saude Publica do Riade Janeiro — Vende-se nas ruas: Andr»«das 41, S. Pedro 40 e Chile 31—Dapoaito..

PENSÃO

¦iiiniiiiiiiiuBiiiuniiiiiEiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiu
A CUBA DA I

SYPHILIS 1

I

Ensina-se a todos um meio de g«ber se tem syphilis adquirida I
ou hereditária, interna ou exter- ggna e como podem cnral-a fácil- m
mer.te em todas as manifestações ¦
e períodos. Escrever: Caixa Cor- fe
reio, 1686, enviando sello para B
resposta. g

¦IBIII-DIBB-il !!íl_!!l!!flll!ÍIBi!_!l!l!_!lllHBI_
M ..494

CAPILINA
OURA

- CONSTIPAÇÕES -
INPLUBNZA, TOSSES, ETC.

Vende-sc uma boa pensão, be.m afrW
guezada, com quatorze quartos e seis
Salas, todos alugados, e com tres bons
pa:teos para lavagem de roupa c paricriação. Vêr e tratar á rua da Cario-ca n. 47, sobrado. S 5127.

Pilulas Púrgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas e premiada! com medt'
lha de ouro. Curam: prisSo de ventre1,
dores de cabeça vômitos, doenças da
figado, rins e rheumatismo. NSo prqcduzem eólicas. Preço, 1Í500.

Deposito»: Drogaria Pacheco, rua do(
Andradaa 45; A rua Sete de Setem.ri
ns 81 e 99, 1" de Março 10 e Assem»
bléa 34. Fabrica: Pharmacia Santoj
Silva, rua Dr. Aristides Lobo n. 129,
Telephone n. 1.400. Villa, 305J

Cachorros Tenente
Vende-se um casal ou um sú. Ru<

Gonçalves 'Dias n. 19, 2° andar.

NEURASTHENIA

COLCHÕES DE CRINA
Fazem-se c reformam-se por preços

razoáveis c com perfeição, lendo para
isso nina machina apropriada; na of-
ficina e deposito da colchoaria da rua
Frei Caneca 309, próximo á rua de
Catumby. S 5151

HYPNQ-MA6NETISM0
Quereis adqúiril-o rapidamente ?
Tomae o Curso do Professor KADIR,

o primeiro e unico na America pio Sul.
E* membro da Sociedade Magnética deFrança e de outras sociedades de È-tti-
dos Psychicos, nas índias c na Europa.
Pelo seu methodo de ensino, riu.ilqucr pes-soa, com 8 lições apenas, já pudera iu-
fluenciar e dominar os outros. Tambem
dá lições de Scieneias Occulta®, prepara
Somnambtllas, etc., e Lições theoricas, nos
d:.s uie-s e praticas aos domingos — Ma-
ííí e Barros, 87. (R 4846)

"CONTRA A GRAVIDEZ"
Os "Pessarios Solúveis Willcerson"

evitam prodigiosament-111 Vende-se -na
rua i° de Mnrço n. 16, rua Gonçalves
Dias n. 59, rua Voltintaros da Pátria
n. 152, e em todas as phannacias do
Brasil. Cada caixa trai o modo deU3**r J 3861

PÍLULAS
Curam em poucos dias as moléstias

do estômago, figado ou intestino.
Es,as pilulas além de tônicas, são in-

dicadas nas dyspcpsias, prisões de ven*
tre, moléstias do figado, bexiga, rins,
náuseas, flàttilencias, máo estar, etc.
São um poderoso digestivo e regulari.
iador das secreçõe3 gaslro-intestinaea.
A' venda em tod.s as pharmacias. De-
posito: Drogaria Rodrigues, rua G.
Dias, 59- Vidro i$soo, pelo correio
mais 300 réis. j .,_,

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE BRITTO

Approvada e premiada com medalha deouro nas exposições de hygiene
Excellente preparado da antiga Phar-macia Raspail, empregado com sueces-ao naa empigens, comichões, frieirasdarthros, acne, pannos, aspereza - e-rntaçao da cutis, rugas, suores fétido»e todas as moléstias epidérmicas.
Deposito: Drogaria Pacheco, i ru»dos Andradas 45; 1" de Março 10, As-sembléa 34, Sete de Setembro 81 e 99.t-abrica, Pharmacia Santos Silva, á ruaDr. Aristides Lobo 229. telephone numer* J.400. Vil!'

Eu soffri horrivelmente deste mal dil,
rante muitos annos, tomando tudd
quanto me indicavam, sem ter tido um
pequeno allivio. Hoje acho-me perfeita-
mente boa, Braças a um remédio qu*
unia casualidade me fez conhecer. Era
agradecimento, indicarei aos que sof-
frem das consequencias deste mal, coma
sejam, anemia, moléstias nervosa^
palpitações do coração, etc, como po-dem recuperar a saude. Escrever a
D. Amélia C, á Caixa do Correio 33J,Rio de Janeiro.

PREDIO EM BOTAFOGO
•Desoja-so alugar uni, tio con»

strucção moderna, tio dois pav_
mentos, com cinco dormitórios,
bon sala de visitas e saia dc ,jan-
tar, gabinete e sala do trabalho,
quarto de banho, etc, com jar-
dim o dependências para creados.
Cartas no escriptorio desta folha,
a D. K. á Caixa n. 23. (J6157)

Doenças ia pelle e venereas —
Physiotlierapia

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador e dl.
recíor do Instituto Dermothsrapico do
Porto (Fírtugal). Tratamento das doen-
ças da pelle e syphiiiticas. Applicap.ão
dos agentes physico-naturaeu (dectrici-
dade, raios X, raduim, calor, etc.), nc
tratamento das moléstias chronicas 1
nervosas: com.: rua da Alfândega s.
BS. das 1 íi . borai.
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PEQUENOS

QUINTA-FEIRA, i;

J. LAGES
.SCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA

3UENOS AIRES N. 83
Telephone d. 1901, Norte

Leilões a rcallzur-ae na semana de
¦14 a 10 de agosto de 1916;

HOJE, QUARTA-FEIRA, 16, ás 12
horas: _. . _. ,

Leilão dc terreno no Cacs do Forto,
lote n. ios da quadra 

-"»;
•HOJE, QUARTA-FEIRA, 16, ás 5

Leiião de inoveis & rua Senador Dan-

tas 11. -a.
AMANHA;

1 1I2 hora: , .,
Leilão de ferragens a nta do Hospi-

cio 85, armazém. ... _._,_, ,-AMANHA, QUINTA-FEIRA. «/- •»
1 il* hora; ... , ,

Leilão de moveis, a rua do Hospício
S-, armazém, hens dados era penhor

Thcodoniiro Martins, á D. Rabello

ii C, c existentes á rua Santa Carolina
n 21 Tiinca, p*,tic."«^ .

AMANHA, QUINTA-FEIRA, 17, íi

4 Iioras.; ., , n ,.„
Leilão de predio a rua Coronel 1 edro

Alves n. .193-
SEXTA-FEIRA, iS, ás 4 horas:
Leilão de prédios i Estrada Real de

Santa Cru» u. -«*8, massa fallida de
Martins & Carvalho.

SABBADO. 10, á 1 hora:
. Leilão dc moveis á rua Buenos Aires

n. 85, armazem, amiga rua du Hnspi-
cio.

11
por

Orando liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CAmSA. BRAZIJL
Rua 7 Ae SetemtoroN, 135

TJ_.I_1_PH01NE.5438—Central

PRECISA-SEsecca e  ,.,. , .... ._„
Barão do Bom Retiro ll. iso — Engenho
Novo. (6009 C) R

pR£CIÇA:SE. de um»

de uma. rapariga para ama A LUGAM-SE par» familias) as seguinte»
mara serviços levas, _na rua Acasa, :" " 

Kua General Pedra. 159, para ne-
Rocio e familia iso$ooi>

Rua Mariz o liarros n. 261. . . 2-3$"o»
Rir». Mariz « liarros ii. -59, dl-

versas casas na "Villa Eugeuie"
desde

. creada branca,
afiança da, para todo o serviço de pe-qiiena familia; rua Dias da Cruz n. 113,

Meyer. r0m c) R

PRECISA-SE 
-de uma creada para co-

peira e arrumadeira e mais serviçosleves; prefere-se portugueza, em casa defamília de tratamento; 11a rua Riachuelo
¦"• *?• (4038 C) A(4038

PENHORES
LEILÃO DE PENHORES

13ui 18 <le aatoato de 1916
A. CAHEN & a

22 Rua Barbara ile Alvarenga22
(ANTIGA LEOPOLDINA)

Tendo da fazer leilão em 18 da
tigosio, ás 111x3 horas da manha, de
todos os penhores vonci-O-.previnera
aos srs, ii.uiu-rlos que podem resgu-
tar nu reformar as suas cautelas até
íi referida hora.

tinta casa níSo tem iillans

Veuve Louis Leib & C. successnres
(IV 10.9)

EMPREGOS DIVERSOS
ALUGA-s- 

uma senhora, para lavar e
cngommar; rua Bahyloni*. n. 33 An-

â"fab-_ (49i7 C) J

PKECISA-SE 
de uma empregada de 15

a 20 annos, para serviços leves, na
rua de Santo Henrique n. 85 — Fabrica
das Chitas. (D)

PRECI.-A-SE 
do perfeitos costureira*

.para colletes, na otficina de mme.
Bascom Pinto, A rui do Ouvidor n. 86,•i" andar. Au Petit Marche. (6119 D) R

Ru» Jot-I Clemente n. 47. . • •
Rua Santo Christo n. 10*. , ...
Ru» Santo Christo, a loja «to

a. 199. .........
Rua do Cunha, a loia do n. 64, .
Ru» Carolina Meyer n. 13. . .
Rua S. Pedro, o 1° andar do
, n. -sr
Ladeira João Homem n. 71. . •
Gamboa (rua da) n. 55. . . 

'. 
.

Rua Santo Christo. n. li.'; . ." .
Rua Alfândega, o sobrado do

n. 229
Rua Viuva Claudia n. 321, pro-: pria para nesocio e familia .

Tratam-se á rua dc S. Pedro,
Costa Braga üi C.

ioi$ooa
uajooo

91 $c«oo

ALUGAM-SE 
tons ouarte. e uma sala,

.com ou sem pen«.9> ..-ws.*-» áf.<*»*--j;
Lavradio 30. *.<**°4 -W

ALUGA-SE 
a loia da Tua da Misert-

cordia a. 77; as chaves estJo na mes-
rua n. 54 (serraria), onde s» trata.

AtUOAM-SE 
etn easa de,família, «ma

sala e quarto de írente, independentes,
â rua" de S. José 11. 1. Io andar. (P243E)J

ALUGAM-SE-'ouartos 
com pensão, .

casa de..familia; na ..ruj Buenos Aires
11. 103.

ALUGA-SE 
õ i" andar do predio do -rua

do Lavradio a. "84.; as chaves aojado.
no >i&2, baixos.

noSoi
101Ç01

$009
Soo»

uaiooo.

130)004
142500a.
91$000' 
91*000

I52$009

i40$ooo
72, com

(E)

ALUGAM-SE, 
 ...

tas, com meadas oara o iardfiu da
15 de Novembro; rua Claon 1. (366

para escriptorios, boas sa*'raça

) S

A 
LUCA-SE loja de moradia dà ladeira
«•elippe Nery 37, com

cozinha e quintal.
salas, s quartos,.

(-86- E)J

UIO HOüRA mm

Leilão de penhores
KM 17 DE AGOSTO

DELGADO, SILVA & C,
SUCORSSOIUBS 1>E

ROCHA & FARRULLA
179. Kua Sote lie Sctombro, 178

.tosam aos srs. mutuários re-
formarem utú 11 vesperii do leilão
as sitas cautelas vencidas. (111264

leilão de Penh.res
EM 24 DE AGOSTO DE 1916

L, GONTHIER & C.
HENRY ü AUMANDO.Successores

Casn ftinilatlii em 1867
44, KUA LUIZ DE CAMÕES, 47

Fazem leilão dos penhores ven-
ridos o avisam nos srs. mutuários
que podem reformar ou rescatitr
as suas cautelas até fi vesflera do
leilão.

(NOMK REGISTRA DO)

Cura a inflammaçâo e purga-
ções dos olhos

-Em. todas els pliarmaolas
e <airosrsâ-rie_a

PRECISA-SE 
de hordadclras á machina.

. para trabalhar cm casa. á rua do
Ctnchorro 123 _ Catiimby. (5900 D) B

PRECISA-SE 
de uma menina de 13 a

14 annos, para andar com uma cre-
anca, (|ue já anda, e muito mansa; dc
qualquer cor, ganhando 10$, roupa e bom
tratamento, na travessa Santa Catliarina
n. o — S. Christovlto, junto do Asylo
Araujo. (3792 U) j

PR-LfSA-Sh. 
de uma copeira

madeira, e durma no aluguel;
do Mattoso- h, 97.

arru-
rua

(5938 C.) R

PRECISA-SE 
de uma copeira que dur-

Dia uo aluguel; na ru» Senador Dan
tas n. s, sobrado. (.(951 C) A

PRECISA-SE 
ageuciadore*; travessa D.

Viccncia 11. .) — Rio das Pedras.
\___ (Ci?8 D) M

PRECISAJSE 
de uma rapariga

viços domésticos; profere-:na ruo tio Carmo 59,

1 ser-
ue cor.

and (.0.36 D) J

IMPLORANDO A CARIDADE
Por intermédio desta redacção, appellain

«.ara a caridade publica, as seguinte! se-
ultorns:

VIUVA ANNA BO AMARAL, cega, c
além disso doente e sem niuguein para sua
companliia, recolhida « um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, . com"5 annos de edade completamente cé_a c
paralylica;

VIUVA AMANCIA, com CS anno; de
edade, quasi cosa;

ANNA EMILIA ROSA, «.obre veViu-
íiha. viuva, com 70 t_.ii.os dc edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cfga
( -iem amparo dc familia:

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cega dc ambos us olhoi c aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
irevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito fiiiio3 me-
/.ores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
Mia sem o menor recurso para a Stta iub-
í.slen.i.i;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nhor dc Mattoslnhos, 34, doente, impoisi-
bÚitada de trabalhar, tendo dlitas filhas
bendo unia tuberculosa;

VIUVA SOARES, velha, sem p?der
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com (53 onnoã ds
tdade, gravemente doente de moléstia In-
-¦travei:

THEREZA. pobre ceguiniia sen*, auxi-
io de nlugueb;

VIUVA BERNARDINA, com 7í a:v
105.

PRECISA-SE 
de «ma menina de qual-

quer cor, para serviços leves, cin casa
de casal de respeito; dá-se bom tratamen.
to e ordenado; rua Magalhães Couto 44Meyer. (,,-6, D) j

ALUGA-SE, 
cm casa de faniilia uma cs-

plendida sala de frente, mobialda e com
quarto, ,1 cavalheiros ou casal sem filhos;
na rua Evaristo da Vciija 47. sobrado.

(SQ96 K) I
A LU(.»A.'-i bons cJminodos, para nio-

-^acos solteiros, do 35$ e 40$: na rua
S. Pedro n. 145. Io. (5803 E) J

gwíi illll ¦¦il IIIHlll!

AIaUG.\-SE 
ciii 

'easa 
de familia, nina

sala mobilad.at com .toda. _}. conforto e
electricidade, a um casal .ou. senhor ««
tratamento; «a rua -do Rrachuelo 11. 106.

(4919 E) ) }

_ ÍUGAM-SE' o quarlos. ."ns- e arejados,
XVcoro janellas uarn área; a nia -eneral
Câmara n. 377, sobrado. (6006 E)^i

:UAA--A-A'-. ;.jr ^'^ A^--":/A- 1j>,*;«. " - '^..».•¦•¦-•¦••¦ ''í--^-1
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ALUGAM-SE 
bons e confortáveis escri-

ptorios, por preços razoáveis., de preft^
rencia a médicos; na rua da Carioca ;6,, i°
andar; trata-sc das 10 is 16 horas.

(M 34 E) S

ALUGA-SE 
um hom quarto, mande

limpo, casa de familia; ru
cio n. iSg,

do Hospi-
C114.1 E) >Â

ALUGA-SK 
um (marro de';frente

mem ou senhora que trabalhe fora
13 de Maio 37. casa de família.

ho-
. rua

(6030 IOS

ALUGA-SE. 
cm casa de,.faniilia, um hom

quarto,* a rapaz do *comm*r-cio. com luz,
linipoja c pensão, por 8oJ; rua da Carioca
49 4o andar. . . - (6074 E)

ABERTURA DA GRANDE ITEIST-D-A.
COM GRANDES ABATIMENTOS

ATOALHAOOSCortinados
para casal

fflG-*í-*|f I* ,*'?\íÍr*r«

CRETONE INGLEZ
9oò

PARaA LENÇOESEFRONHAS
E1M.TOBAS AS LARGURAS

METRO a começar de 1*180

PARA MESA
COR, 1.50 lur
{•ura, met-o

1$750
BRAN 0,1.5o
Ini*-»., Jinetro.11750

AT.UGA-SH 
um esplêndido* uuàrto

ço solteiro: na rua 'do mo-.
osptcio n. 96,

(6065 E) R

A LUCA-Sl-, uma sala inde-iendeute, para-"-.rapazes;, na travessa- Jo5o Affonso it,
BotafoRo; irifoniia-je ua rua do- Ilos-ic'-
n. 159. (Gos-i E)M

fundos
moços solteiros ou ca-

na rua de S. Redro, 370.
«03.1 E) M ,

EM S&IDQ UM QmHlffiHTB DS ROUPINHAS PARA MSNMQS DS 2 A 9 AKND5 AO PREÇO Dj |||
MORINS !n?é9,Mvf* f?,,e9ia^nl Camisas para homens
r. --.... _í _. nnlma ca fia carta brim fantasia . . . 7ÍS0íli o.

AIvUC-A-SE 
sa'a de frente e do•xira alfaiates,

sal sem filhos

\ TiüGA-SE um escfiiitorio no Io
-^mlnr do hygienico p-pcillo ilu
nm Sete de Setembro 2Ó9. Tcle-
phone 1G5, O. (J 5073) E

em diversas
qualidade*-). A <*omeçar
Peça 6$8 O

MoitumpiiMl soitim(«iitf. Dolma calça carta brim fantasia . . , 7S80Owiomimeiii.il so.t! mento^ .y - ePant_t Branca calça curta .. . 8|8»0 Uma camisa peito tostão
I » » » » comprida ÍM800 _ _ -imioqp|in-.
Imit. Toussor Dolma e Palilot calç-a A " *¦ » moüS^ • • • •

curta. . . -. 10£.5<10 » » americana côr . . . .
Idem, idem, idem, calça comprida. . ll|500 » tricotcom punhos è collarinho

2*:iOO
3j}3Q0
3Í700
3$liOO

iHT*^;«

AI. <Y\-S1C. un ca.ia ile -fnmilin. um bom
-C-Mltarto; com Íun electrica; só sc alupa a
pessoas decentes; alumicl ?oS: riln lleneral
Oomes Carneiro n. g7 (antida do Costa).

(5150 E) S

* MI-AM-SE sala de frente c nuartos,
xí—coii ou sem pensão; rua Marechal Fio-
riano uu, i".  (604.1 li) S

A LUGA-SE parte do i° .andar da rua
¦íxila Asscmbl-;;! n, 30, tendo boas accom-
modações. ¦ (5-143 E) A

Guará névia ¦
iiniaiiD

AdLolLUGA-SK o andar «tõ prídio da rua
i-se na loja.

<5-"J E) J

/•' /"/?0/.0V

¦ttiinnaiiiginieiiiiMigBi-B
A LUGAM-SE uma bella sala de frente e

—"-.um quarto, todoa mobilados com hoa
neusão para raoaíes; avenida Comes Freire
08, sobrado. (6007 E) S

A LUt.A-SI, o ariiia-ieni do predio da rua
XXdo Hospicio n. 235; trátn-se com Car-
rapatoso, ua rua Sete de Setembro n, so,

(íiao E) S

A t-UGA-SE um bom n nar to, Indopenden-
atXte, na avenida Passos n, 4.1. sobrado,

(6008 E) Scasa de familia.

Rheumatismo—Syphilis-- Impurezas do sangue
Ec.emns. dárthros, ulceras clironica- o rebeldes, curtim-se corao Miitmo e^ (ifanmdo ROB DE SUMMA. de Alfredo de Carvalho —Milhares de attestados. A' venda em todas as pliarmacias e dro-Eunus do Kio o dos Estados. Doiiositarios : Alfredo de Carvalho« O.—Io de Março 11. 10.

PRECISA-SE 
de uma creada nara todo

serviço de um casal sem filhos; rua
Frei Caneca 11. sob. tt-.

PRECISA-SE 
de ura rapaz de toda .o..-

fiança, para casa de commercio mie
saiba ler e escrever; exigcih.se reioren-
cias, a rua Uruguayana 41, 1" andar,

<_!_____,J
PRECISA-SE 

de uma hoa arrumadeira
c copeira c que seja dc boa condueta.

Rui Salgado Zeuha 11. -5 — Tijuca.
(6103 O .R

ALUGAM-SE 
«ma sala de frente e(juarto, próprios para dentista, na

da Assembléa «8. .» entre Avenida c O
çalves Dias;

nida c
trata.su na inesnía. fsngfiJS

AiI.UC.A-SE.Vieira a. 1
predio da rua Mencze-*

¦50, por 300$: trnta-sc lia iua
¦A íaude-ra n. 134, sobrado. C6t5õS>J

srasFOFmTf-

GASAS E GUMMOUOS, UtlIlHU
1.1 .A-S1-. uma boa casa. com 2 salas,

Xtt.4 Quartos, uuruo i.a0i...vel srande quin-
tal o tudo mais que é .preciso para ser lia-
hilada por íumilia dc tratamento; rua Sc-
nador 1-urtado n. 124; trata-se na rua Theo-
pliilo Ottoni u. 153. sobrado. UoeS!!) J

A IiUGA*SB o armazém da rua¦í^-do Iiiivi-adio 165, próprio paranei;ocio o residência. Está aberto.
Trata-se na, rua Frei Caneca nu-
meros 35 a 3Ç. , (lt 4292) B

A I.UOA-SE lior 350$ o 1" andar do pre-
-"-.dto do larso de S. Francisco de 1'íiu-
Ia a. 25, por cima da Perfumaria Nu.
nes, -próprio para familia de tratamento.

"¦.-('¦53 E) R

A LUG.\M-Srí unia sala e quarto de fren-
.iTL.tp. a cavalheiros do comiuercí-j ou con- i
su torio. com ou sem pensSo; na rua tle «
S. José n. so. 1» andar. (57S7 li) / j

* l.UOA-Síí o armazém' d.T rua General :
JTXPe-tVra n. 144. paro * pCíjucno negocio
o,: industria; "ara informar c Iratar na rua
Sete de Setembro n. 7$. a" andar, das ,
10 ás ii horas da manha ou das a ás 4
da tarde; na rua da 'Assembléa 11. C4, !
loja dc couros, com o sr. GU. (5975 E) J |

ALUtV.V-SE 
por 180$ mensaes o predio-

da rua Theopliilo Ottoni 11. i?->, eoin |magníficos dormitórios no sobrado, tem gaz |em todos os commodos c cozinha a gaz; as
cliavcs estãu defronte, por obséquio í

. .(40S • lí) R

PYJAMAS
Linlio ciú ...... 4$!'00
Zephir ,
Pere-nie
Tricot

g-$500
e$800
8$800

MEIAS
Colossal sortimento paro

homens, senhoras,
meninos e creanças

Par $

Suspensorios
Americano elástico... Ií600 .

i em brancos e cores a começai*
Sui-sos, s[ metal . . .15900! ii t duzia
Imitação Gnyot 1. . . . 2$20o|

LENÇOS
4.2oo dúzias

PERFUMARIAS
IBrilhantina ... $900
I Extracto saldo . $700
1 Pó de arroz, de 1- qualidade

$400, $»00 o $800-' saldo, caixa $400 e $600

Grande sortimento
e diversos feitios

Camisas com,ROUPAS BRANCAS
renda

do Ceará SENHORA
Um bello corpinho por l«8C0

ricamente enfeitadas uma Uma saiu com bordado
>l (.QAA obcUafita .... 30700
-^^ibO-lJU Uma calça com bordado¦*"A—* e bella fita 30100

n'C..'-Sl! o iirc.lio n. 4t da rna Silva
-i-Mnnoel, de construcção ..mot(erna, com
(liratro |'orlas, pro-riu paraA>*.y dc nego-
cio. As chaves estão na mcsiiia mo n. 10.

. 
- A. ($i)o: K) «

ALUGA-SE nm nnarto com janiTa e luz
-J-eleclrica; na rua Primeiro de Marco
n1J4S. .'.- (5050 K) J

casa n. 13 dà rua Barão
ranço (antiua travessa do S--

1 cinco mmiitoj tio ceiitro, com
quatro (lórmitoriot duas salas o demais
accommodncoes para familia.- (570' H) J

ALUGA-SKdo Kio Bri
nado),

ALUGAM-Sl! 
por 160$ n loja e solirado

da rua Sniit'A'nria 11. 21'; trata-se na
rua do Alfândega 11. ie, Peixoto í: C.

¦ - . ' • - ' '- 
('53.03 15) J

*I,I.'GAM.Sl-. os predios da rua do Se.
•£-.nado n. -"7, eonipletamente reforma-
4o5* as cliavcs acliam-so no armazem tia
esquina. Trata-sc na rua Gonçalves Dias
u., ,1-, soli. .. (3690 E> J

AlI-UGA-SlÇ 
a- casa.1 n. 4 .'Ua rua parti*

ciliar Dul-C. Com duas"sa'.is, tres quar-
tos c mais «dependências; Trata-sc na ma.
Pereira de Sic-ueira n. 59, onde estão as
chaves. (6108 E) R

A I.UGA-S1Í a sala da. frente do 1" an-
XJ-dar cht rua Theopliilo Ottuni n. 83,"nas 

divisões,
(O109 ¦J5) R

.i LUGA-SE casa, 2 quartos. ,1 salas, co-'
afJLziiiha, banheiro, despensa, luz electrica,
jardim* quintal, avenida, sú .1 casas, ares
Tijuca; -llio se faz questão aluguel c sim
de bom inquilino; rua dc Santa, Luiza u.
61-A, casa .III; chaves no n. 61. Maracanã.

(5-80 10 j

A,LUGA-SK uma s;.la
.morio,' na

própria ipara escriptorio, com duas divisões
Trata-sc no. armazem..

\Èmm
-|>UEC1SA-SE de uma boa ama sccca;
IL uão se quer creança; r.a rua de São
fantiario n- 2:7. (504cAIR

ORECISA-SE de -una ama secoa; na
L rua Tlicodoro d.i Silva 11, 532 — Ar.-'ar.-diy, (O200 A) J

TJRECISjVJSI-: de uma empreg-ad*. para
L ama secca c serviços leves; Souza
Franco eco, andar terreo — Villa Isabel.

(5041 C) R

CnTlWHFiROS E C0PWc
,4 LUOA-SE uma senhora de mela edade,

-TkportUKueza. para cozinheira ou owtmw-
deira, dá fiança da sua condueta; na rua
ile S. Leopoldo 11. 71, casn 7. (375: C) A

\ LUGAM-SK Loas cozinheiras c rhoci.
-"S-nlias. pente honesta c da roca: pedidos
a Agenor Portugal, na estação de Yassou-
ras. (Enviem sellos). (6060 P) J

de uma boa cozinheira,
para easa de família í á rua do Cat-

tete 11 .Ci, sobrado. ($97& B) J
r 

RECISA-SE tle uma
P

I5RECISA-SE dc uma cozinheira -iara
X pequena familia; rua Senador "Euze*

bio 11. 406, sobrado. ('.e-ii B-) R

.""'"«Eli!
H tn

1
¦
P

!:",¦.:¦!.¦'IIHIIMiiH
DEITAR.;.

TOMAE UM CALIX P
mm

iQ'íia van f>s>in i

II4 PIliSIJIP
H.XTA. TJ.RTTO-TT-A-"5rA3Nr-*g-. _3ff. 91

Drogas novas
Remédios g-arariticJos
HJos mais afamados fabi^icaiates
Preços sem oompeiencia

Temos em nosso armazem: uma bal-inça americana, sensível a1 gramma, para pesagera gratuita da uossa froguozia.
B

A LUOA-Sfv um bom quarto mobilado,
XXcotn on sem pensfio, em casa de faniilia;
avenida Henrique Valladarcs 23, sobrado.

(2010 R- A

-LJLCt
LtTG.\-SR um bom quarto mobilado,

.com ou sem pensão, a utn ou doi-i ca-
valheiros; na avenida Passos n, .'o, sob.,
ca=a de' familia. C*l9.*)" E) A

AOS DOENTES
CUBA radical da eonorrhéa chro-
nica 011 recente, em ambos o* sexos e
em poucos dias, por proceHOK moder-
iios,sem (Ifti-JKiii-iiate-.e o trntanicii-
to. Inipoteiicia, cancro sypliilltico,
iliirthios, oezemas, ferida»,ulceras.
Anui. 606 e 914 — Vaccina de
Wright—estreitamento de urethra ; appl.,
da poderoso especifico contra moléstia»
venereas, etc. Pagamento após a cura
Consultas diárias, 8 ás 12; 2 ás
10 do noite—At. Mem ds Sá 115.

A LUOA.S1, o
-fl-nhor do; Pa
n. 1G7 (mariu
neral «Koca n.

A LUÜA.Sl*
AJ.CO. um boi

vasto armazém da rua Se-
assos n. 165; as chaves 110

11. 107 (marmorista); trata-se na rua Ge-
neral .Roca 11. 209. (6110 K) R

perto il:i avenida Rio Iírau-
bom quarto mobi lado i tem te-

lephone c luz cectrica; na rua Azevedo
í.iiua ti. 150, em frente ao theatro Plienix.

(óic. K) M

¦JtX.
SC 110

tjtopna para escri-
nraça Tiradentes 4Í-. t°; tn\tn-

(Coie K, S

ALUG.\Xt.Sl-do Ouvidoruvidor 89.
andares da rua

(¦006 E) J

RUA T SETEMBRO 1Ü0
ES-

ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO DE PHOPMEDADES

"SUL AMERICA"
• Rnn do Ouvidor 80

Os seguintes prédios:
(As cliavcs nos meamos ou conforme

indicação dos respectivos cartazes).
1'ara tratar dai 8 ás 6 'a tarde.¦S. 

CHRISTOVÃO — Rua General José
Cbristino, 44, com 5 quartos, 3 .salas, etc,
luz electrica, porão habitavel e grande
chácara. Ahuruel ,?7o$ooo.

S. LIIR1STOVAO — Rua Costa Gui-
marães 22; casa ,j, com 2 quartos, 2 salas,
etc.¦ -Aluffue'. ss$ooo.

B0TA,l"OGO — Kua Conde dc, Irajá.
175, com ,i quartos, mia*;, etc, tem luz
electrica. Aluguel iJ5$ot)o.

ALTO Jl.\ ROA 
"VISTA 

— Travesia
do Boi SVi-ta n. ro, com 4 quarto^ 2 sa-
Ias, luz electrica, etc. Aluguel 2õo$ooo.

ALUGA-Sli 
uma esplendida casa. com 2

quartas, 2 salas, cozinha e hom quintal;
á rua Marquez de S. Vicente ti. 77, casa
VI. Gávea; aluguel 66$. (.1807 G) R

AIíUGA-SIJ 
ura bello commodo, completa-

mente indepen d ti-te c com todas as
commodidades; rua do Cattete 8.=;, esquina
Gttaratyha. (4474.(1) S

ALUGAM-S1Í 
uma saia de frente c quar-

to.^m casa de casal, á rua Ruarque 53,
l.cmc; prcferc-M casal sem fillios,

(6010 G) S

A-LUCAM-SlVt cm casa de faniilia, um
X-.qir.irto ile frente o um sotão, ambos
para mocos solteiros, preco razoável; na I snla dc
rua Senador, Úuzebio n. 65. iu)

wm .'Mi wm
A LUGA-SM um quarto, cm caía de fa-

-çXinjHa de toda a confiança, a tuo-jos do
commercio; na rua do Tüachuelo n. i3**,
•priníeiro 'pavimento. (4í)7íi I**) R

A TjU('AM-SE niiQSCntos rom non-
•^-são, confortáveis, desdo 4$000
nor dia e 100$ mensaes, luz clc-
cti-icn,. telcplione, etc. o humi liclia

frente. Pensfio Vamiliiir

ALUGA-SK 
em casa dc família estrangei-

ra, confortável quarto com ou sem mo-
bilia, muito ar, liu electrica, banheiro; n.i
rua do Rezende Ifii. (.1-15.1 I') R

ALUGAM-SE 
aposentos

todo o conforto; na
moli iin ilos. com
rua do Passeio

OS,-' F) J

Prticn José de Alencar 14, Cnttctc

(H_ 560) G

AI(UC,A-SK 
uma maRiiifíca casa comt 3

quartos. 2 salas, cozinha c bom quin-
tal: n rba Marquez: dc S. Vicente n. 77.
casa I, Gáveaj aluguel 81$, C1S06 O) R

AT.UttAM-SK 
magnífico» commodos a ca-

valheiros e moço.*, do commercio, na con-
fòríavcl avenida Commcrcio; na rua Chris-
tovão Colombo n. 38, próximo ao largo do
Machado; trata-se com a encarregado, a
qualquer hora. (318- GJ J

ALUGA-SE 
o predio ll. *S da ma Theo-

tonio Regadas (1-apa); a chave está
Grande Hotel; trata-se
5S 2" andar; rrluRitel

avenida Kio Uranco
^00$. (446= F) S

k LUGAif-Síí magnificas e iunp'as casas,
-CLiia avenida D. T.uiza, rom boas accom.
tuòdáçOes c. installaçâo elccttica; na rua
RilDlmtsJo Corrêa n. 41. próximo ao largo
do Sfacltado; trata-sa com o cncarregiidOt
Alutfuel r;lo$ooo. fjiSi C) .'

A í-iUGAM-Sl. magníficas casas na tt
-çXdn lleüa Vista, com accommodações

ALUGA-SI*. 
o predio da rua Santa Chris-

tina 100 (Snnt.i Tlicreza); as cliavc.
oC; trata-se na rua do Rezende go.

(SS66 I-') J

V'T,U._tA-S_ uma lioa loja, á rua Azevedo
--.tinia 11. 150, cm frente ao tlieatro Phe-•li*. (6I94 K) M

\ I.UC.A-Si; o *" andar do uredio 205 da
-fXrua Tii- Ottoni; a chave está 110 1» an-«lar. t- trala-se á mesma rua n. 143.

(600? IC) R

_. LUGA-SI'.. por 100$ por mez, uma ma-XT-jrnuica sala para escriptoriu ou oifi-
cina, no^ i» andar do predio novo do largo
de b. Francisco -de Paula 11, 41. (61S4IOJ

A UUGA-Slv. por ifiu$. o 2" andar do-TXnrcdtò a rua dos Andradas 8j. canto da
. rTt-. i-- -.,-, , ; p™"» General Osório, com 2 salas,' 1 quar-A I.ul.A-Si-, um cxccllente sobra.Io, cafa I tos. saleta. cozinha, installaçâo electricaXJlsò dc um andar: na rua S. Josc; Irata- etc; irata-se na cnapelaria. A". Vi jso na ir.e.-ma rua 26. C.ioi.-t E) A '

iníe «iiiii_iiiai!i«iiatHiH:.iiii"i. ¦'.'¦
TJtRRCISA-SiE de uma perfeita cozinheira
JL de tomo c íosão, c que dc releren-
cias de aua condueta! á rua General Bru-
ce n. 2;», (49S1 11; R

TDRE-ISA-l! do uma moça .jioriugttcza.
JL dc jo a 30 nnnos, fará cozinhar pura
utn-a pessoa, e que durma no emprego;
ordenado 30$. 1'ara tratar diariamente ate
;'h io hora* da manlifi, na rua líanea Ve-
lha n, 391, jacarénaginj, bondes d;« Fre*
Euczia. (jow) E> K

T.ÍUKCISA-SK dc uma cozinheira poriu-
.L gueza. para o trivial ;trata-se á tra-
vossa S. Franclfico de Paula ;.C. (58Õ.Í B).T

I)RF;CISA-SE 
de uma creada para co

zinrmr e mais serviços; na rua Eva-
risto da Veiga n, 47; prefere-se estran-
peira. (.-907 l') J

CREADOS E CREADfiS
OFFERECE-SE 

uni menino _
nos, para serviços leves; rua Haddock

I.obo 111 (r.u-t o R
¦|*>HFCISA.SE de uma creada, á rua
A Estrella n. 5*. pasa-se a-5000.

da

(59-*- C) K

PRECISA-SE 
<lc ema creada «.ue Sal-

ba liem coziilhar o trivial, t que ü.-.iba
ter e escrever bem; na rua Larga n. ifi.
i" andar. ________.?

PRECIE15 at
'CISA-SE de uma pequena de 1;,

nno?, para todo'serviço de pequ
(imilia; Gonçalves Dias Oo, :" aiui-.i

((.-fiz Dl
"ORECISA-SE 

de uma i>er:eita_ lavadein' - cnsommadei_i; oa rua Estac

4 TT»i***\.ri.""r? _._. :-_-_:._ .1 .._.
j\ M*o\Jt»iU-ij*«f, imin W-.riftunus>i unas aa-

__"j_.1.l-, na rua Sete -dc Setembro u. -*o.
(513- E) S

A LUGA-SK um a" pavimento, com bas-
XXtanteS commodos c entrada independen-
Ir, por izo$; na rua Dr. Joaquim Silva n.
34; as chaves estão tio. ,16;. trata-sc na rua
da Carioca n. io, restaurante. (385.1 V) .1

-.nu
by.

fíicmcíiSí ua rua Uuphnisia Corrêa n. )-,
proxhho ao largo do Machado. AUtgUC;j
115$; traia-se com o encarregado.

-; (318(1 :.) J

,4 TaUGA-SE por 45$, em casa de famt-
-TÜJia, ttm bom quarlo de frente, mobila-
do. Rua D. Carlos I n. 94, Cattete.

(1879 G) R

A T,.UGAM-SIv magníficos quartos mobila-
-C-fc-dos, ou nito. com 'banhos frios e cjuen-
tes, cnsa nova, inasüifica vista para o mar,
¦casa de senhora só. Preços razoáveis. Praia
¦ l.-i Lapa. (Io. . (5167 !•*) S

•"'""¦^«[«¦'¦üuiHiaifníüa!
i rs REFEIÇÕES
I

iiniai-wp^i

Al.UGA-Sli, 
em caas de familia estran-

Keira', lima sala mobilada, com linda vis-
ta. independente, arejada. a casal de trata,
iiieiito ou cavalheiros; á. rua liarSo de Gua-
raííbíi 11. 20, Cattete. (6042 G) S

A 
I.UGA-SR uma casa.
salas, etc; na Villa S

com *w í
. Cie rife r

quartos, 2
 ,'cnte. á rua

de S. Clemente 98; trata-se no.04; aluguel
110S000. (6oofi G) R

A IiUGA-SE a boa c hygieuicu
-^Vcnsa iissobrnoila da rua N. S. do
do Copacabana 108!), para fami-
lia de tratamento. Trata-se na rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Fclix. H

A-VGA-SE 
o predio da rua -de Santa

Cia.a n. 100, Copacabana, constando
do andar terreo, i° e a° andares, com cs-
plendi-dns accommodaçGes o terraço com
linda vista: está aberto e trata-so á ave-
.nida Rio Branco n. 171, Companhia Per-
severauça Internacional. (C10.3 II) AI
\ IiüG-A-SB a boa o hrgienica

-^**asa assobradada da rua X. S,
de Copacabana 1089, pnra fami-
lia dc tratamento. Trata-se ú rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

AMIGAM-SE«ccllcntc sal;
quarto.,

,. 33$. 40$ c 55$, uma ex-
com 2 sacadas, c 2 bons

ua rua Visconde Itauna 53 sob.
(6*01 I) J

\ I.Ll.A-SIC a casa da rua do morro da
-"-.Providencia ll. 70. cora 2 salas, * quar-tos, cozinha e quintal; nlURliel 40$; as cha-
ves estão na mesma; trata-se á rua de Sãn
Christovão 557. (C225 I) J

AlallC.Ail-SIv 
um quarto c uma hoa sala,

na rua João Caetano 11. 58. (O1O2 I) R

.AluW, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

ALUGA-SE 
por

ViscQtidessã dc Plrasalnünga iu
chaves estü'-' no n. c$.

o predio da rua
3; a»

(«-•53 .0 S

Í.LMANAK LAEMMERT
PARA 1916 O GKANDB ANNÜARIO D* > BRASIL.

A' VENDA NA BEDAt ÇÃO ; AVENIDA ItlO BRANCO 131-1-

X LUGA-SE o preilio da travessa João
_£"1-Affonso n. Ci, no Ifumaytá: ai cliavcs
nr mesmo. Alunuel i3o$ooo. (3845C) S

A LUGA-SE, por 87$, uma boa casa; tem
_°_.grande quintal; á rua llento Lisboa So,
Cattete. . Cíifr G) _

A LUGA-SE. por 130$. uma casa. com 3
--.ouartos. 2 salas c grande auintal, na rua
do Cattete *tJ. ("118 G) b

,4 LUGA-SE, nor 120$. uma casa com 2
-"-quartos, 2 salas e erande área; na rua
lieuto Lisboa So Cattete. (511G G) S

A LUGA-SK, próximo aos banhos de mar,
.-Ti-espletuliclo aposento mobilado, com ou
sem pensão; rua Silveira Martinsrtins 14a. ¦

(60.17 C) S

A LUGASE a casa n. 6 da rua. Bento
_-__.i-l.oa n. 70; as chaves 110 11. Si. tem
tres quartos, duas salas, cozinha, e fini"-
tal. '5060 G) J

UM CALIX D

Guarmienia
A LUGA-SK iirando sala com vista para o 1 |nnii[»|ibijcjkmar c jardim da Gloria; para pessoas '

so'teiras, com entrada' independente; na la-
deira da «Glória 37- (504S F) .\

inniiMiKiiiiiiiii

ÂliUGA-Stí 
bom commotlo. cm casa dc

familia, a rapazes do commercio c de
bom comportamento; na rna do Rezende
u. «113, casa 23, avenida. (500*: V) R

A II/UGAM-SlJ cai casa de uma senhora,
-f-Luma sala c -quarto nara descansar; in-
forma-se na rua da Gloria n. 102, sobrado.

 (CiSí. K) J

A 1,1'GA-SK uma cazinlia. com 2 quartos,
-CXun.a sala, cozinlia. á ma Petropoljs 112
(avenida); aluguel 51?: em Santa Thcreza.

(-1(14 V) J

ALUGAM»*Slí 
as -casas da rna Joaquim

Silva ns. oj e 94- tapa, compfetamen-

A IA"G.\M-SK boas casas, á rua General
XVSeveriano n. mo. com dois quartos!
duas salas c grande quintal, go$; infor-
ma-se nu mesma rua i"S. Botafogo.

(3421 O R

A LV(«AJr-SE lindus ciisns ú rua
-fVl). Marciana 87 (230$) b 9»
(2S0.Í000) (II 3130)0

. --.-. . tc reformadas e modernamente preparadas;,\ I.UGA-hl-, uma sala dc frente, mobilada, | contendo cinco magnificos «íiiartns. luz ele-
__.a um casai sem filhos ou moco de todo I ctrica c- caz, para luz c cozinha; trata-se
o respeito; nia 13 dc .Maio 40, sob., perto na mesma rua. canto do becco do Império.
da avenida Ccnlral. (6321 IJ) _' venda, com o sr. Valentim. (6181. 10 M

,i LUGAM-SK desde 150$ mensaes, opti-
Clamas salas de frente c quartos, para ca.
saes c cavalheiros de tratamento, ricamcn-
te mobilados, com pensão de primeira or-
dem, Rárantlndo-se todo conforio, a rua
Buarque de Macedo 11. 71, próximo dos
banhos do Flamengo, Telcplione n. 4359-
Central. __±_2__

120S. a boa casa da
Oliveira 27 .com 1 quartos, 2

salas c mais .epeiideii-iã;.. jlluniinada s
electricidade; tratar, rua \ .-Unitários 2-4.
Botafogo. I'6'1 (,> )

\ LUGA-SE,. por
Atravessa .'*'

P Tosse E MOLÉSTIAS DO PEITO usem sempre o"JCarape de Qrlndeiia'
€L& oi_ix^_5:i_=«._aL _n_r_Nrio-=_. ,

Poderoso CALM._V_XrTE3, TÔNICO _E E3_::iP_E_!C-l(70-E=LaAa_xrTE!
Pedir e exigir sempre: "GBJNDELIA OLIVEIRA JUNIOR"

I f\ A' ventla em qualquer pliarm-Cia e drogaria Araujo Freitas & c. ¦ Rio de Janeira _£Vj

A 'LUGA-SE o predio da rua Alice .18
—-.(Sampaio); as chaves na 11. 3S.

(5770 G) J

uma casa nova, çom dois
is saias c mais dependências,

luz electrica; na rua dc K. João Bajtista
86-A preco 00*. (41011 1,) J

ALUGA-SKquarto?, du

A .LUGAILSE, principio da rua dc São
-"-.Ck-uientc n. 40, commodos .le frente.
¦ ie 60$ e 70$ e mais, nlé 35*o°9- _!_____

,4 LUGA-SK Sl pavimento terreo do pre-
aíri-dio 11. 112, da rua lleujamin Constant:
as chaves eslão no 11. ioü. (5908 G) K

ALUGA-SK 
o bom predio da rua Ipane-

ma 11. oi. (50C0 ÍI) J
A IjUGA-SE a boa o hyglenica

•^-casa assobradada dn rua N. S.
do Copacabana 1089, para fami-
lia dc tratamento. Tratu-so ú rua
do Ouvidor 163, eom o sr. Duarte
Fclix. H

A «I.UGASI*
--.'Atlântica
Alfundega u.

por 350$ a casa ila avenida
830; trata-

12. Peixoto &
riu da

C. (___) J
A I.LGA-SK o uredio n. «2 da rua -gre-

X-Ljinlia; 4 quartos. 2 salas, dc; electrici-
dade. fogão a Raz, etc; as chaves, por
obséquio^ á rua Kgrejiiiha n. 28. armazém;
trata-se á rua da Alfândega u, .io. _,° and.

(.125.1 II) S

;aüüe, praia formosa
E NIANGM*

ALUGA-SE 
um bom commodo, ¦ etn casa

de pequena familia com serventia çm
toda
jutir

uni casal; na rua dos Ca-
(6049 i) s

A,;1-íilja
.UGA-SE o predio da rua Presidente
arroso n. ç, bondo de cem réis £

.porta; as chaves ticlmm-se no n. 9; para
tratar na rua dc S. llento ::. (57SC J) J

AILÜGA-SE 
-por So$ a casa IX da rua

Jcqultinhoulia 11. ;,0 (Kio Comprido); a
cliavc está na nia da Kstrella u. C7. so-
brado. (391' j) R

AaLUGA-SK casa dá rua da í-uz 104;
s chaves estão no armazém da esqui-

na c trata-so ua rua da Misericórdia s-*-
Serraria. (5919 J) R

ALUGA-SK 
por 250$ n-.ei-.sae» a csplen-

dida cas.i da rna de Santa Alcxandrl-
na n. \2d, com jardim, quintal, arvores
frutíferas, cinco bons dormitórios e todo o
conforto; chaves e tratar no n. 117,

(4-23 d 1*

mensaes, cada
rua

Dr. Campos' da Paz ns. ur e tal, Kio
Comprid..; as chaves 110 armazem da es-
quina. (i|'ó J) S

por 35$; a casinha u. 9 da
Campos <la Paz n. 48, com sala,

quarto com janella. cozinha e varanda, n
quem não tenha creança.; a chave 110 n, 6.
Rio Comprido. (d 03 J) B

A 
LUGAM-SK, por i.io**
um. os predius asiobradudjj, da

ALUGA-SE,rua Ur.

Precisa comprar MOVEIS?
A LUGA-SK a boa casa da rua Dona

/-.Marciana 11. 5, por 140», com duas sa-
Ias, trci quartos, gaz. electricidade,- ele.

(49SÓ G) R

ALUGA-SE 
a casa da rua I). Marianna

11. 121; trata-se no 11. 1". Aluguel,
-:oo5. líotafogo. (5931 G) R

* LUGAM-SK por 170$ 03 predios novos
-f_.r.ara familia dc tratamento; na rua Real
Grandeza ns. 326 c 3'8, tendo sete quar-
tos, duas salas, fogão a gaz, electricidade,
etc.; as chaves por favor np n. 330 e
trata-se na rua v>enerai Fulydoru n. ¦*/_¦,
com Campos, Silva & C. (á-l3i 0) J

,i I.UGA-SE o predio na rua Real Gran.
xi-deza n. 43. com ; nuartos. duas salas,
entrada independente, cozinha, -copa, 2 ba-
nheiros, despensa. jardim quintal, etc, luz
clcctrica; para ver o tratar, na mesma rua.
esquina ile S. Clemente n. 33". armazem.

(612a G) R
A OLUGA-SE o sflbrado eonipletamente

XXnovo da rua do Cattete n. 43. com
dua. salas tres quartos, banheiro quente
c frio, cozinha, despensa c W. C. e uma
'írca nos fundos, apropriada para lavar
com caixa d'agua, tanque, etc. As chaves
estão na rua da Carioca n. 4:. onde se
trata. (3793 G) J

VLUGA-SK 
esplendido quarto, em casa

de família, a 11111 ou mais rapazes do
módico. Rua da Carioca

(4760 K) Acommercio, preço
ii. 40. 3* andar.

LUGA-SE um compartimtnlo com porta
n. para offic'
no largo da

AI.L.de sacada, para officina dc costuras rui

ALUGA-SK 
um bom quarto, na acredi

tada 
- - --
Pensão Monteiro;

105.
rua do Rosário

(4S00 E) M

ALUGA-SK, 
em casa de família, rodea-

.da de jardim, uma sala mobilada, sau-

quina

telephone, luz electrica c um cornmo-
r 30$; na rua Rezende n. i".1. cs*

da rua Riachuelo. (5477 E) A

A ILUGA-SE a familia dc tratamento o
_CÍ.confart..vel predio -tia travessa d*._ Tor-
xc.& tt. 1,1, podendo ser o mesmo visto a
qualquer hora do dia; trata-se na rua do
Riachuelo n. .136. (0198 E) M

31.

.4 LUGA-SE a parto dos fundos do e" an-
i\(kr (Ia rua da Assembléa 13. com dois

... bons quartos, uma grande «ala. magnífico
(6143 C) R banheiro e cozinha. (586* E) J

¦escriptorio
andar,

Carioca n. 6, 1°
(5S-0 K) A

,i LUGAM-SE, por
__-tos mobilados; av
2" andar.

,i;S. 50; e Co-;, quar-
cuida Rio Branco It,

(6261 E)

A LUGA-SE tuna sala magnífica, com ja-
ati-nellas e luz electrica. a moços do com-
mercio; rua Senador Dantas 85. (6225E)'

ALUGAM-SE 
bons quartos, cnm janellas

para ar livre, para ranaze
pensão; rua Acre 06. sob.

.. casal, cora
(6238 K) J

A LUGA-SK. para casal distineto, escri-
-""-Otorio de representação ou outro qual-
quer -roist-r, a metade do sobrado da rua
Larga 41, sendo 2 salas de frente com ja-
ncllas, cozinha, despensa. banheiro, etc. tu-
do independente; aluguel módico;, trata-sc
no mesmo, á qualquer hora, até as 0.

(6216 K) J

A LUGA-S1S um andar, ua ladeira de
XjLSanta Thèréza n. no, com duas .«a-
la.s dois quartos e um bom quintal e mais
commodidades. Alu_fucl 1-0$; trata-si no
mesmo predio. (ó-r-ó. I:) 5

AkUGA-S-5 
um magnífico quarto, índe-

pendente, a rapazes ou a casal sírio;
rua da Lapa __, sobrado. (Cuzô V) S

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A T.UGA-SR om ousa cie familia
-^11111 bom quarto de frente pnrn
jardim ti rapaz distineto, com pen-
são, na rna Andrade Pertence 32.
Teleph. Centi'. 5.101. (A _!.:*:.)

A LUGA-SK bom
-Ato orejader, cor
de famiÜa
tra n. 24

om quarto mobilado, mui-
m luz clcctrica, cm caía

tratar ua rua I *r. Corrêa Du-
(49S0 G) R

A LUGAM-SE a 90$ duas casas,
-Cxvessa Còmmendador Oliveira, Hutafogo.

tra-

r.s. 14 c 16; trata-sc na
a. 11S.

¦da Passagem
(40S5 G) R

A LUGA-SK. por ioi?. uma casa na Villa
--Jacylc.; I\«dro Américo 84; as cliavcs
no 11. 100, e Irata-se na rua Buenos Aires
144, l" andar. (4291 G) S

A 
LUGA-SIC por 160$ a casa da rira Ge-
neral Mentia Barreto n. i.ii trata-se

na rua da Alfândega 11. 12, Peixoto St C.
(3799 CO J

A LUGA.SE por 70$
--.rtandes Guimarães 11. or-\ I; trata-sc

ila rna Fer.

na rua da Alfândega n. ij, Teisoto í: C.
(5801 G) J

*, LUGA-SE por 301$ r.
atl-enove dc Fevereiro
na rua da Aliandc-g-. n.

ca;a da rua Dez-
1. 130; trata-se
íz, Peixoto & C.

(5S0J G) J

uma casa, na Vil-
Palácio; Silveira Martins 72; as

¦liavcs na casa IV. c trata-se ca rua Buenos
Aires 144. '" andar. (42S0 G) S

ALUGA-SE, 
por 1.1.-$.

Ia

A LUGA-SK. por 122S. urr.r. casa. na Villa
__-J.-.cjló; Pedro Américo is: as chaves ii"
11. 100. c trata-so na rua Buenos Aires 144;
1» andar. (4409 G) _

A LUGAM-SE comniodoa ciarc-s- e areja-
-Tidos, na rua da Passagem n. oS- Tam-
bem se traspassa essa pensão de resultado
compensador. (6336 y) 7

\ rasa que mais vantagem otfercco, cm prcço3 e qualidades i
-A.. F. COSTA

Mobiliários de estylo c phai.ti.sia, manipulados
as» melhores madeiras du paiz. com

Ao sosto do mais exigente e ao alcance de todos
Especialidade em capas para mobílias c slores bordados.

Remcllem-sc catálogos pnra o interior

Eua dos Andradas — 27
TEL-,!- PIIOIV E 103O 3V;

AM:C.\-SK 
nina lioa casa. oor .

2 quartos, 2 salas. 1 terraço de
S. tendo

írente,
ár-*a, lànquo, banheiro, luz electrica; na rua
Dr. Rego Barros n. 2.1. perto da rua da
America; chaves na venda, perto. (5128DS

A1-.Cxtanquo c terreno oara roupa
rua Maurity 14.

e cozinha;
(512.; I) s

ALUGA-SE, 
por 80$. a caí;

n, 6;, Santo Christo; as .chaves estão
defronte, n.

da rua Para
lo

(•911 I) A

Ar.UOA-Sl*., 
por preço barato, boa casa

com tres quartos, dua*; ,a'd;._ e liom
quintal; tn forma-se á rua Cardoso Marinho
n. escriptorio, Praia Formosa. (4909 DA

A LUGA-SK, por (Jfeço barato, Tioa casa
XJLCOm «dois quartos, duas talas e bom
quintal; informa-se á rua Cardoso Marinho
n. 7. cscriplorio, Praia Formosa. (4910 I)A

A LUOA-SK
xXVisconde de Itauna n_

grande armazem da rua
tauna na. 32 c 34; tra-

Fluminense Ilotei".  (1)

A LUGA.SE o srande armazém da rua
-Cx_.a Gamboa n. 137, por preço baíxo,

ALUGA-SI-! 
o

Christina n,
dio <h i'-a de Santa

1, t.:r. cinco quartos,
duas salas luz clcctrica, banheiro, bom
quintal, esplendida vista -para a barra, etc,
etc. As chaves na mesma rua 11. i_7«
Tratar na travessa de S. Krancisco n. 12."Confeitaria do Anjo". (oi;i J) R.

¦íianaiiBiiiiiaiiiiiHí^Bv^iiiwaiiiiiiiiifl
S -10 LEVANTAR. . . TOMAE 1
i UM PEQUENO CALIX OE ¦

1 Gtuttraneaia
»i"«"-iB?i!_i:;:ii-:i,!i!-!B,i,'iB"M-'aií!i'"iB i

¦

Af.UGAM-SK 
espiendldoa

Kstacio dc Sá n. 7?.
larto?. a rua
(i>iu .1) R

ALUGA-SK, 
por o PS no K-t.-cio. easa com

3 quartos, toda reformada, grande quin-
tal; infornia;5es a rua Dc Pessoa .le Bar.
ros -,4.  (_°**j .D J

m COPACABANA,
IPANEMA ELEB.^

ALUGA-SK 
ura

f;t./.i,:.. ile fino
linda sobrado a pequena

rrca n. 130 (Lente); ír
ou teíephone 39&1 Norte.

s-se na mes-
0173H) 

"i

Chave; no sobrado e tratar na rua de
José 2'. (iS24 I) R

ALUGA-SE 
por 955 a casa da rua da

Gamboa n. 265; trata-se na rua da Al-
fan:lcga n. 12, Peixoto & C, (5S00 I) J

A LUGA-SE -por 150$ o sobrado da rua
iXViseando de Itaurn n. 2S5; trata-sc
su. rua da Alfândega n. 12. Peixoto - C.

(S804 I) J

A'LUGAM-SE casinhas iadependentes.
XXcom sala e quarto; a-í chaves na rua
dc S. Leopoldo n. 33, botequim. Preço.
-0$ mensa;, eada uma. <«927 l) B

A 
LUGAM-SK uma sala .
casnl

áofa quartos, a
vr.\ filhos ou a dua? senhoras; lo-

Kar muito bonito c saudável, em grande
chácara, bondes de 100 rs.; rua Dr. Ariü-
lides Lobo 11. MS. (6j".i .1) J

A LUGÃ-SE a e-ccllente casa da rua 10,
x_.de Fevereiro n, iP.t. com. tres salas,
tres grandes quartos, ouarto para creado,
oplimo lianlieiro com aquecedor, luz cie.
clrica. jardim c quintal; aberto das 10 al
1.1 horas, c trata-se na ru.. co Kosario n,
131. loja. (6228) J

LUGA-SK uma casa. cor- tres quartos,
duas- salas, cozinha, auintal electricida-

dc. etc; na rua Padre Miguelino 11. 63
(antiga Floresta); as cha*,.
se na rua Visconde de
ti preco i2i*>.

61; trata-
tíahy 345, casa

(5160 J) 1

"<:.
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às ultimas novidades da estação
Criações segundo o concei-
limdo Jornal de modas

«LAFEMMECHIC»
Formas em Velludo,

setlm,
tajjal e palha de arroz.

Flores, Fitas, Fantazias
e outros enfeites

Chapéos para Luto

NOITE £

Presentemente nenhuma outra
Casa apresenta mellior

escolha destes artigos, nem
offerece melhores vantagens

do que a popular

Chaparia Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, C. 4125
Esta casa' envia portndoros

com amostras dos seus artigos
ás residências dos Exmos.

fre_uezes.
Um suas olilolnasexecuta qual-

quer encoinineutta de
Chapéos por figurino, con-

certos e modificações
de fôrmas

w>m$M :^0m%

' 1X_\\^
'O/? T£tt USADO t

tNFAWVSL MS BKONCHtns, TOSSES jr
MOlíST/ASMVFtrO MGfPAL

tyuituftr_u: ARA UJQ FRUTAS f Cerf ¦ fio á.J.rntt.-o.

A I.UC.A-SE, por 90$, o predio da rua
xA.Thereza 118, «qm 4 quarto». ""'""
cozinha, gaz, banheiro, etc, e hom ni
todo cercado; trata-se » rua Piauhy 76os 'Santos.)

sala.,
iiiinttrl

(T-
(61-6* M) K

ALUGA-SE 
um amplo gabinete;: próprio

para dentista, i rua Goyaz 364 c?iedar
de), Fharmacla S. Geraldo. (5950 M) j

ALUGA-SE 
unia hoa casa .para pequena

familia, por 71$; na run Flaclt 26;
rliaví no 34. (M)

A I.UGA-SE a casa, com porão habitavel,
-S-da rua Carolina 11. 47. estação do Rocha;
ai uguel i_p_i__ (5191 M) )

A LUGA-SE uma casinha, sala, quarto e
-l-cozlnha, «elo aluguel Ae 30$; na rua
Clarimttndo de Mello 334 ;a chave «stá no
23-j trata-se 4 rua Figueira 207, Rocha. -

(6114 M) R

A I.UGA-SE unia casa, 3 quartos, a salas
_r\-e mais -dependências, coin bom quintal;à rua Gaspar n. Co (Terra Nova); as cha-
vos na casa ao lado; trata-se á rua Gonçal-
ves Dias 76, liar Pérola, com o sr. Oscar.

<5«.-S M) J

A 
LUGAM-SIÍ. nor 112$. hoas casas, com . A H.UGA-SE por 36$ a casa n. 133
tres quartos, duas salas, etc, bondes du xjLtuii Pernambuco, copi sala, quarto

luo réis, S. Luiz Durão; ás ruas Mourão \ 4-ozinli-i ** '
d. Valle e Jannuzzl; as chaves na praia de
S. Christovão 161; trata-se na rua do
Hospicio i.(4. 1" andar. (429.1 L) S

estação do Engenho de Dentro.
(Í165 M) M

Be911iraefc
Tira os cabellos supérfluos do rosto,

collo e braços Encontra-se nas cilas: Bi-
Tira os cabellos supérfluos

lin, Hcrmantiy e Cirio,

POR PREÇOS BARATISSIMOS

A LUCA-SE a casa da uraia dc S, Chris-
Atovão 11. 163; a chave no n. 161, e
trata-se na rua do Hospicio 11. 144. ¦"•¦"¦•U

(4292 D S

AlLUGA-SE 
uma casa com quatro quar-

tos e duas salas; na rua Barcellos n. 1,
S. Christovão; as chaves 11a rua Lopes
Souza n, 14. Aluguel 8i$. (4798 L) M

ALUCA-SE 
á travessa de S. Vicente

de Paulo 11. 21, uma casa com todas
as commodidades para familia. bonde dc
cem réis, a qualquer hora, ^perto da rua
do Mattoso

ALUGA-SE 
um bom armazém, com casa

para familia e utensílios nara, o mesmo;
informa-sc á rua Condido Benicio 520, Ja-
carepaguá. (5968 M) B

ALUGA-SE 
toma boa casa,

ír<
.,_ _  com duas
frentes, duas salas, dois quartos grandes,

saleta, cozinha e quintal, luz electriça c
naz; aluguel 130$; dus 9 as 15 horas; rua
Dr. Garnier 53. (5124 M) h

A LUCA-SE a casa da rua Moreira 30,
ÜLMeyer; 174, com duas salas, 3 quartos,
duas saals e mais dependência»; chaves na
Kstrada Kcal de Santo Cruz n. 2.356, com
o sr. Ferreira. (950 M) ^

A LUGA-SE uma casn na Villa
-*.Sjivin com porão habitavel,
rua Cui-olina 11. 51, Rocha. 'Alu-
guel 80$000. (J 5192) M

ALUGA-SE 
uma casa, com muito torre-

no rua Dr. Silva Gomes 68. Cascadura,
distante 3 minutos da estação; informações
na mesma rua n. 70; trata-se na rua Mer-
cado 51, Companhia Itacolom*'. (AU

lladdoc- -.'olio, i barato, para familia de tratamento
ALUGA-SR 

o predio da rua D. Anna
Nery 11. 287, em S. Francisco Xavier,

eon. grande chácara clicas accomniodaçoe.
„,.- »n«Ml ií de tratamento. As. cliayes.e».

(6182 L) M I tão no n. 299, (492> M) J

HADDOCK-LOBO E TIJUCA
A l.UGA-SE um predio com tres quartos,

_r\cltiàs salas, coin porão, assoalhado, com
electricidade c gaz; nu rua de Santo llen-
rique 11. 91; trata-se no 11. 89, próximo a
praça Saenz 1'cila. Fabrica das Chitas.

(5925 V.) R

ALUCA-SE 
u nreilio da Estrada Nova da

Tijuca 157. com duas salas, duis quartos,
uraude porão, ii.stal.açi.0 electriça, cozinha,
(iníquo, banheiro etc.; as chaves na casa
167, com a sra. d. Albina; aluguel 100$.

(S9i( K)

A I.liGA-SE, por 3*0$. a casa da rua
XÍGencral Roca 115 Fabrica das Chitas;
lem O quartos, porão, habitavel, luz electriça
c. vasto lyrrono. (5/97 K) A

. 1.-GA-SR o bonito predio da
2Vrua «lu Luz U. 08, com Iodas os
requisitos |iui'ii familia dc truta-
incuto; trata-se nu Avenida Itio
llrnro 1-11, com o sc. T.opcs.

(,T 5971) K

QUINADO CONSTANTINO

SEMPRE liViíTAOO
NUNCA IGUALADO

Placas Esmaltadas
POR NOrO PK..5.S»

Grande perfeição
Mais durabilidade

E muito mais baratas do
que as fabricadas até hoje
Fundição Indígena

l RUA CAMERINO

VENDEM.SE 
duas casas « um barracão;

n» rua do laboratório n. 4*, por
5:800$. IE. Q. Bocayuva. (A 4.95») 8»

TrBNDE-SE na rua Miguel Cervantes
V Moyer, um predio, situado «m centro de

terreno, 3 quartos, 3 salaè, e mais deneníen-
130, -Alfândega, i» andar, 2 ds 6

Ffíço 5:5005 acceitam-se otrertas razoáveis.
(515? N) S

V1BN1DE-SE Bor 3»io°0í » P"dio da rua
das Laranjeiras ri, 4si; pôde ser visto

nos dias i4, 15, 16, das 12 as 15 i|*,
pois para isso se acha aberto. (A 4.941) N

VENDE-'SE 
uma casa nova, com dois

quartos, duas salas, cozinha, despensa,
agua encanada, etc, terreno cercado, por

Íi5oo$ 
i rua Francisca Meyer n. 150, E.

e Dentro. (A 4.901) N

VENDE-SE 
quatro casas, tres teem dois

quartos, duas solas, quintal c jardim,
uma tem cinco quartos, duas salas b ter-
reno com 20 metros de frente. Rua liar-
cellos ns. 48 a 54, S. Christovão. Trata-
se na rua Uruguayana n. 4., casa de
louça. (R 4-H8) «
"-fEXDE-SE uma casa nova, asso-

v bradada, para familia de tcata-
mento, por 18:000$; para ver e
tratar na mesma, á rua S. Luiz
Gonzaga u. 404, bondes á porta.

(4147) N

\fli-VDE-SE mu magnifico predio para
V familia de tratamento, em terreno de

5, a ao . minutos do centro.
1 rua Visconde Nictheroy, 4<>,

'4X5.6,
ta-se _
ção de Mangueira

tra.
,. ,_, esta-
0*45 N) R

VENDE-SE, 
«111 S. Christovão, num dos

melhores pontos, com bwdes de $100
perto, os predios •siobradados, quasi no-
vos, da rua Francisco 'Eugênio ns. 114 e
118; trata-se i rua da Quitanda, 83', sobra-
do, das 11 ás 5 horas da tarde, com o
sr. Roque. ÇS 649) N

NICTHEROY
ALUGA-SE 

boa casa. forrada e pintada
de novo, á rua Petropolis n, 4. com 3

quartos, 2 salas, luz electriça. etc, por
:23$l trata-se a rua Conde dc Baependy44;

(4195 T) J

COMPRA E VENDA DE
PRÉDIOS E TERRENOS

\ I.UC.AM-SK quartos a
_i.e .15$: na rua Bomfim 11
ta apua c muito terreno.

30$, 2j$, 30$
p8, lom mui-

Ct.-Ho .'1 II

AÍUOÁiSErua Mariz e Barros 11

A r.UGAM-Sli esplcudidòs «
Ümodos, dc -'o$ n 50$', á
l.obn ,|fí.

arrja-los com-
rua Haddock
(.19-? K) A

rua tins Araujos rõ. a
eliavcs no .porão 6. e

Irata-se ii ru» Conde de llonifim 117.
t4Qqfi Kj R

VLUCA-SE 
u predio á rua Pinta Gue.

des 11. 72, Muda ila Tiiuca: .s crandes

A. I,Ut',A-SE. á
-TXcasa 11. 2; as

quarto
oliaves

salas, despensa, l.anlteiro. /-tc,
,u[tanda da esnuina. ______ __j J

S, CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISAREI

l I,U(1A-SE, pnr 150$, o incilio nssubra.
iXiladn da nia General Brucc .11. 14. com
j salas, 4 quarlos, porão habitavel, luz
rlectrica, olc.; trala-sc na rua do Itosario
n. 64, sobrado, (5798 L) A

80$, excellente casaicom\ I.UCA-SIS, por
^TL.du.15 silas, dois quartos, rtc.; informa-
.-:• cnm o sr. Nascimento, no lioulevard -$
dc Setembro 11. -0. arinazetii. (5967I.) II

asa com tres quartos; na
4,10; trata-so

no ___.  S

Al,i:r.A-SE 
a casal dc tratamento ou sc-

nhora de respeito, dois conluiados ile
frente, cm -pavimento superior, rasa de fn-
milia onde não tem outros inquilinos, casn
nova. com boa sala de banhos quentes ou
friosi logar saudável, próprio para convalcs-
rente, dá-se pensão, querendo; na nin lia-
rãu de Bom Retiro 11. 796. Bonde de
Andarahy Grande, apear na. rim Marquei
dc S. Vicente. (6-'4Íi S.) }

T.UOA-Slí uni bom predio por 104$, 11aA
estao 110 n 1911, Aldeia Camipish.

(,1-So I.) J

ALUGA-SE 
um quarto, próprio para 1110

co» sérios ou uma senhora quo trabalhe
fora, á rua Fonsccji Uma 5
perto da praça da Bandeira

-asa VIII,
(6-15 D J

,i LUGA-SE uma casinha, na rua Barão
_\.de S. Francisco 1'illio n. 340. com dois
quartos, sala e cozinha. Villa Isabel.

Cjo- I.) 1

AILUGA-SI;so Kerrcir
a casa 11. 50 da rua Affon.

.. su ferreira; Engenha de Dentro, com
tres salas tres quartos, cozinha, bom quin-
tal o electricidade; ns chaves estão no
n. ,-o-A e trata-se na rua Goyaz 11. 154-"Í164 M) M

ALUGA-SE 
a casa da rua Miguel Per-

uandcs 11. 57, duas salas, dois quartos,
cozinha, banheiro, quintal, gradil na frente,
ilcctriciilade, etc; trata-se 110 n. 59- Pr,**
CO, 8,1$. Meyer. (M)

C1ASA 
— Vende-se uma com

J dc terreno, . Com . .
íalas, luz electriça; preço módico
Amparo ri; 50—-Cascadyra.

X 4S
# q.wirtos, _ boas

0; rua do
(4i8iX)J

ATENDEM-SE ua grande venda
V que ora se inicia, esplendidos

lotes de terrenos, distantes da es-
tnção de Anchieta 10 minutos,
a pé, a 100$, cm pequenas pres-
tações mensaes, tomando o com-
prador posse na 1" prestação:
construcção á vontade e livre de
impostos e licença. Terrenos fer-
teis, de 1" ordem, para chácaras e
bellos locaes, muito saudáveis pa-
ra morada. Pass-cem de 1*, $500.
Tem agua encanada e luz electriça
em Anchieta, cm frente aos terre-
nos. Os lotes medem 12X50. In-
formações na Pharmacia Romário
em frente 6 estação. (J 87 )N

centro de
jnde terreno 

"cm 
Xictheroy; infor-

ma-se na rua do Ouvidor 50, sobrado.
(J 3689) 'N

\7_ívNi:>H-SiI? 
bom predio, em' grai: '

C10MPRAM-SE 
prédios e terrenos, na

) rua Ümgtiãysnal ai 8; teleph. ,s,i-o_,
Cent., com Pellcgrino. (*33t N) J

(tOMPRA-SE 
um "predio velho 110 cen.

J tro da cidade. Offertas "Consultório
ttclinico",
ei ndar.

Alfândega n. 73, 1"
Í59J-! N) R

RHEÜMATISMO
de qualquer natureza c dores
em cerni. — K-HEU-MATINA,
de Adolpho Vasconcellos. —
27, rua dn Quitanda. (J6087)

GRAVIDEZ velas an-
t.sep.icas, São inoff.nsivas, commodai '
e de effeito seguro. Caixa com 35
vrias 5$ooo. Pelo Correio mais $600.
Depositário: praça Tiradentes n. 62,
pliarmacia Tavares.

(1504

AI.L'CA-S%nor 
70$, uma casa. próxima

à L»tação;™ciu luz electriça c bom quiu-
tal; rua Bella 106, Todos oa Santos.

(01*8 M) R

Francisco
A 

LUGA-SI? o predio da rua, S. I'"ra:
Xavier 520, com porão :liuuU..vc. c gran-

de quintal: Irala-se iioOliG. (6095 M) R

Dr. Bengué, w, ru« __t_w, Parts.

Wm. Bt^GUt
CU RA TOT A LM E N T E,

RHEUMATISMO-GOTAlil
NEVRALGIAS

Venda em todas as Pharmacias
t LUGA-SK a casa da rua Dr. Silva Tin-

í\\a ti. 30. Villa rsabel; as chaves estão
110 Butilcvard 2% de Stlniibro n. 34- (pada-
ria); trata-se na rim liarão de Mesquita
11, 731. (5900 I.) .1

4 LUGA-SK a casa da rua jochey-1'.lub
_T\n. ig.-t, coiu tros quartos, duas salas,
cozinha c bom quintal; trata-se na inesina
run 11. 105; aliiKiicI 122%. (4978 L) lt

i LUCA-SK a casa ti. úi da rua Bomíim,
xVtcii.lo saiu, dois Rrandos uuarlos e mais
(lependeneias, com luz electrici.; a cliavc tio
acouRue tia es(|uin«. (SOí-1. í_) «

A )vüC-.A-S.]. um ouarlo mobilado, em casa
^"ÜLiir (aniilia, coin luz electriça c banheiro;
rua S. Valentim -*S. praça da Bandeira.

(501S L) R

V 
LUCiA.SU a casa da 111a Ccricral Silva
Telles u, .', Andaraliy Grande cum «luas

salas, ires quartos, cozinlia, banheiro e po-
queno quintal; Irata-se com Carrapatoso, 1111
ma Scic tle Setembro n. -to. (.í1-'- K) S

\ TiVUA-SK a casa 11. 62 dn run
-^íjiiiz liarbosn, dispoiulo de boas
accomuiodaçõcs para fniiillin; fica
(mu (rente ii praça Hmão de Driim-
moml; as chaves estão lio l.oulc-
vnrd n. 405, com o sr. 1'nschonl.

(M 6177) Ij

A LUGAM-SIÍ, na Terra Xova, quatro
iicasiis, tendo uma armações pira qualquer
negocio, tiulo 'jior 80$ mensaes; trata-se na
rua da Onitaiula ns. 34 e 36, loja. com
Pedro -Assumpção. C3---9--0 J

VT.UOA-Slí 
nma boa casn. pava

dc
casa. para familia

tratamento; na rua da Alegria 1G7;
Jiavcs im i<ín; lrnta-sc na rua «lo Rosário
hotel. (.-1-0 I.) S

1 I.IT.A-KH. pnr 140$ o predio da rua
AMax.VCli (Aldeia Campista) li, ioq, teu-
do 5 quarto*. 1. ninis dependências, c cr.inde
¦tuintal; trata-se á rua do l-íosario 11. -5<».
rom o sr. Custodio. '.íoíí-' T.) .'

A Ivllf-A-SK. na rua Torre atíomém -16.
_f_.Villa Isabel, um iircdin; ,i quartos, a

f ilas cozinha, _ dospeusa, laniiue, \V.-t'._. e
uma pequena área; preço ~oS; uo, Alfan-
dega. .* ás (,. (."i.-SD S

A 
LUGA-SB bom quarto com jiinclla para
a rua, com ott sem ixmsüo. casa dc ptr-

quena família; Mattoso 204, lionde dc cem
reis â poria.  ___ __

SUBÚRBIOS
A LUGAM-SE oxeellcuteí casas novas,

XjLcoin z quartos, 2 salas, terraço, lava-
torio, bom quintal todo murado, por 65$ e
70$; informa-se á rua l.ino Teixeira, es-
quina de Viuva Cláudio, armazém Jacaré,
Riacbuolo, bonde Cascadura, t4-)S-- M) B

4 1 UOA-Sli uma casa. para regular fa-
i'Vii;Í!ia, nu rua Diamantina n. Sq, estação
Uiachuelo; para tratar, na padaria do sr.
Coimbra, onde t-sião as cbaves, á rua ( 24
de Slaio, padaria esquina rua Diamantina.

(.*4-*8 M) .1

GATHARRQ DOS PULMÕES
Cura rápida com o

T-KITORAL DE MARINHO
Rna Sete de Setembro 186

C^OMVRA-SE 
um ou dois pequenos pre-

J dios, juntos, de recente construcção,
bem lòcalisadosS Offertas para a rua Dr.
José Hj-glno li, 186, a C. d'Albuquerque.

(59?1 W> J

Mulheres Rravidas

CASA GUIOMAR

288000 — Ultima ctoteiío da
iniodii ; — Botós em liezerro-sevim
proto, com biqueira e talão de ver-
niz e fiveliiiha ao lado. Ditas uo
mesmo moíelo, porém, cm kanguru'
amarello. Qualquer destes artigos
custa rs, 35$ooo, ruas centraes.

Rcmelrtem-se catálogos illustrados
grátis a quem os pedir, rogando-se
toda a clareza no endcrcc.o, Eslado
e logar,

________________i___m____—

___v a-_____¥i____________m_m

i

16$000 — Modernissiniús sapa-
tos de pellica envernizada, amarran-
do no peito Uo pé com uma fita,
laços irizados, salto alto — artigo
finíssimo.

Carlos Braeff & G.

^^^^L ^*^H ^^

W-.

i.28000 — Bellissimas botas dc
abotoar e <le atacar ao lado, nn ca-
sentira cinza, "bciüc", com biciuei-
ra dc verniz, artigo "dernicr-cri".

PELO OORRKIO

MAIS 2$000

18(1000 —; "Chies" sapalos em
pellica envernizada, com pala c fi-
vela, salto á l.uiz XV — ultima
creação da moda.

Telephone, 4.424, Norte

í AVENIDA PASSOS, 12ÜI
VENDE-SE 

cin Copacabana ; um bom
predio muito perto da Avenida Atlan-

tica, cm centro dc terreno com 5 qunrtos,•etc. As cliavos estão á rua Marinho 84,
-Copacabana. (R 6116) ^v

VrJNUE-iSE 
por i:;oo$ooo dois superiores

lotes de terra, medindo 22 por 6S de
fundos, na rua Venancio Ribeiro, junto ao
11. 32. Trata-se na rua Archias Cordeiro
6S4. <R 6131) N

Toda mulher grávida deve usar, antes
do parto, O PROTECTOR.

Terá um parlo rápido e feliz, forta-
lece e tonifica 1? feto, evita as hemor-
rliagias, as inchacões, a salivação abun-
dante, os vômitos, a prisão de venlre e
o aborto. Usado ainda depois do parto,
atigmenta consideravelmente o leite ma-
terno. EXIJAM o nome de BRVEDO-
SA & DANNBR.

A' venda tm todas boas pharmacias
e drogarias. Depositários; GRANADO
ít COMPANHIA — Rua Primeiro de
Março n. 14, Rio de Janeiro. S 171a

VENDE-SE 
üm superior lote dc terra,

na nia a de iF-evéreiro, canto da traves-
sa lterdorda, -medindo dc frente 33 por
36 <le extensão. Frente para duas ruas.
Trata-se com o proprietário na rua IJr. Ar-
chias Cordeiro 65', ponto dos bondes du
di. de Dentro. (R Gmo) N

VlvXDE-SE 
á vista ou a prestações, pori:2oo$ooo um chalct que serve paranegocio e familia. Rua Maria José 116.

(J 6081) 'N

VIy\DEM-bl', 
estes imóveis de uma (ami-

lia nue sc retira : um guarda-casacas dc
canella com espelho tbiseaute, 80$; um gue-ridon idem, 15$; seis cadeiras com encosto
de couro taxeado, 45$; um porta-toalhas, 5$;11111 pona-bibelot com poria de espelho e
mármore escuro, 40$; duas galerias dc ca-
ncllo, a 5$; um etagére com espelho c mar-
more • escuro, 50$; uma cama paulista e col-
chão novo, 8$; uma nicsinha para quarto,
S$; uma cadeira de canella com balanço,
25$; uni filtro Pastcur, ;o$; seis cadeiras
austríacas, 20$; uma mesa elástica nova
com cinco taboas, um lavatorio inglez com
pedra e espelho, 20$; á rua Chile n. 9,
1° andar. (514a O) _S

VEXnE-SK 
de tudo que tiver lerTentiri.

quer commercial 011 particular: lindai
irniaçSes para botequins e barbeiros, ho»
teis, phannaçtas, armazéns, cu\, c*>priíiov
dc todo-, oa tamanhos, máchinas de cos-
tura,_ de pscrevsr, registradoras c para car-
pmteiro.., transaiissües, coíres dc ferro, Un-
do3, divisões com vidros e sem elles, pren-sas dc copiar, secretárias, copas de mar-more, baleies, mesas pé <Ic tronco, bicycle-tis, louças novas e usadus; rua l:rei Ca-
neca ns, 7, g e 11, Casa Eucyclouedieii.
Telephone 11, 3.09-'. O

VENDE-S15 
uma. casa de electricidade,

com unia boa oificina com todas as fer-
rmuentas necessárias para os trabalhos de
eon ramo, com 4 mezes de uso, é pelo infi-
mo preço de 2:soo$ooo aproximadamente
que vale 4:000$, por ter que ausentar-se o
seu dono. Rua iSenhor dos Passos, 04.

(SMS O) S

\rBNDEM-SiE 
plantas de todac ai qunli.dades, para pomares . jardint, no es-

labflec-mento dt horticultura de A. A. Vr-
reira da Fonsec*; na rua Torrei Homem
ri. a?4, Vill» Iiabel. (07-8^1 lt
YTi;n'1.),K.\[-SE e compram-se moveis usa

V dos, inobilins completas dc quarto, et.-.,
pasa-íe bem; ua rua Senhor dos I'.i!*-ii
n, 4, loja. (J J9,H:1 11

\rBNDE-SE 
um bom predio, em T«carí-

' pi.uá, . rua Dr. Cândido Benicio
n. 16», com 6 nuartos, sulns, banheiro,
W, C, luz electriça e porSo habitavel, no
centro de (rand( chacir. arborizada; twr»
ver e tratar 110 mesmo. N

COMPRA-SE 
uma casa <iw tenha pelo

iiienos * salas, 2 quartos, cozinha c
quintal, com entrada independente, nas
immediaçõcs de Haddock Lobo; quem ti-
ver c queir. dispor, iiueira deixar cartas
nestft redacijão, com as iniciacs Mme. Ber-
lhe. N. 1!. — Não se admittem interme
diários. (-1.175 N)

COMPRA-SE 
um terreno até

Cortas a M. Almeida, praia de Uo-
tuiogo n. 214.

4:000$
de Bo

(5935 N) R

SITIO — Vende-se a 1 i\i kilome-
tros de Juiz de Fora, um *i-

tio com 16 alqueires dc terras em boas
ptsta.enu, bo» casa d» mondia e mais
benif*itorl«s; cüma superior 00 de Bar-
bacena, P»ra mais informações, com o sr.
J. A. Vae Pinto, S rua da Liberdade,
esquina da avenida Municipal. (3239 N) J

TERRENO 
— Vende-se um lote na 11-

nha dos brindes dc Ipanema. Traia-
sc á rua do Hospicio 12, 1" nndar.

(5961 N) J

ViENDE-SE 
um predio no rua 'Senador

José Bonifácio, com 5 quartos, 2 salas,
cosmhii etc, Pertence com um boni. ter-
reno dc 12.80 de frente por 120 dc com-
prido. Bondes 4 porta e muito perto de
Todos os Santos. Próprio para 111110 linda
chácara, lugar muito cbaudavel.. Informa-
se á rua Senador José Bonifácio 8i, ar-
mazem. Estação dc Todos os Santos.

(J 6180) N
¦Vr-lvXÜE-Slv o predio da rua Itapiru

V n. 276, construcção moderna, com duas
salas, quatro quarlos, despensa, banheiro,
coslnha, porão, quintal c jardim, entrada
r.o lado. (J 4659) jj

1fENDBM-SB bons lotes de ter-V renos de 12X50, logar alto e
saudável, a 1009, em prestações
de 10$; é bom emprego de capi-
tal; o locar é de erande futuro,
passagem de ida o volta, 1*, 500
réis; Linha Auxiliar, estação de
8. Matheus, escriptorio em (rente
á estação. (R 902S) N

VENDE-SE 
em Botafogo, por 

,-a:ooo$oooo, um bom predio recente-
mente construído, em 2 pavimentos, tendo
6 quartos,. duas salas, quarto para cria-
dos, banheiro com aquecedor c todas as
deni.ra commodidades. Mais informações
com o proprietário . rua Coronel Figuei-
ra de Mello 237. (R 4438) N

ArEXDE-SB por 22 contos, um
V grande predio para renda, em

frente ao Moinho Inglez; tratn-se
n» rua Thcophilo Ottoni 83, 1"
andar, fundos, dos 12 ás 5.

(S 5155) N

404
Marca registada

cipaes pharmacias e drogarias desta cidade e de todo o Brazil

OONORRHE'A
Blenorrhagia ou qualquer corrlmento da urethra, cura radical em 1 a *>
dias! Com a maravilhosa injecçao seccatlva e cápsulas iOí. Quando tudo
falhar, este extraordinário preparado sempro tnumphará. O único allivio
da mocidade! Experimentae e vereis o effeito assombroso 1 Nao ha gu-
norrhúa que resista a esta prodigiosa descoberta.

Vende-se na Drogaria Granado a Kua 1. de Março U • 11 e nas prio

VENDE-SEdois quarte
uma casa com duas salas,

quartos, coslnha e latrina, no cen-
tro de grande terreno dc li metros de fren-
te c 65 de fundos, todo -plantado e cercado.
Preço 4:500$; travessa Oliveira n. 24, es-
tação dc Kamos, K. -\ -¦copoldina, onde ?e
tra-a. (J G185) N

17'ENDK-SE o terreno com 22
v metros do frente A rua Paim

Pamplona, pegado ao predio 49;
fiea em esquina de outra rua; pa-
ra tratar á rua do Ouvidor 94.

(M 6106) N
T^tliXDlvSlv uma casa, construcção de-} pedra c cal, rcfoi-mada de novo, c:u
prestações mensaes e condições vantajosas,
-para negocio <j familia, com mais coin-.nodt-
dades, ao lado da estação dc Jlraz. de Pin-
«a, na esquina da rua Gaspar. Tem anna;
ção. Informa-se ua mesma. (lt 6144) N

ViKXl-tIÍ-S'E 
uma boa casa por i:ooo$ooo

outra por i:4oo$ooo, tem agua, encanada
e um bom terreno, tem 2 quartos, z salas,
e cozinha, construcção dc tijolo e systema
moderno, na (rua Maria Benjamin, 39, T«r-
ra Nova, í-inlta Auxiliar; trata-ee conj o
sr. Oscar. (5138 N) S

VBND1Í-S1} 
uma chácara com boa casa

de morada, tendo dc frente de terreno
130 ms., por 140, fundos, trala-se na mesma
á rua do Jockey Club 11. 233, com o pro-
prletarío. (_0__N) J

VKNDU-S1? 
uma boa casa nova na rua

Frei Caneca; trata-se
Dantas n, 34, sol).

rua Senador
(5999 N) J

ViK'NDK-Stí 
espaçosa casa nova com todo

o conforto, luz c ngua cui toda cila;
jardim grande, terreno 55 metros, feita a
capricho para morada do -dono. Bondes qua-
si na esquina, perto da estação do Meyer.
'Preço muiito módico, pela precisão de «ti-
rada. Faz-sè qualquer negocio. Rua Maga»
lhães Couto 44. Mcycr, (J 31C0) N

VKND-IvM.SR 
á rua Haddock Lobo nu-

mcimero 417,,.,, canários de raça, franceza,
promptos pnra reproducção e cães 1'ox Ter-
rier puro sangue. (4987 N) B

VK.VDK-SB 
uma motocyclette Indian, com

ou sem side-car, com 4 mezes de uso;
ver c traiar í rua Alzira Brandão ¦>. 104.
modelo 191Ó, (B 3455) O

VENDlvM-Si. 
cabras e cabritos, eni nu-

mero de 107, na Fazenda Boa 'Esperan-
ça, estação dc llonorio Gurgel, Milha Au-
•tiliar: trata-se com o sr. Kuzeblo Lopes.

(5933 N) R

VKNDE-Sli; 
uraa machina . de costura,

quasi nova, por preço módico, para tra-
Carmo Netto n. 277.

(5931 O) B
qua:

lar á rua Dr

ViF.XDE-SI? 
um bom toilettc commoda,

50?; uma mobilia dc sala de wtas
9 peças 80$; um bom guarda pratos, Co$;
uma mesa elástica, 35$; um guarda vestidos
de desarmar, 45$; e mais moveis para des-
oecupar logar, na rua VTinte e Quatro de
Maio n. 306. (51C0N) 5

XTEXpF.-Síi -um bom riiano_ quasi novo,

sc
dc

ende-se por -motivo deviagem, tambem
vende uma' Pianola, Angelus, rua Barão
Mauá, 53, Ponta IVAreia, Nictheroy.

PHARMACIA E DROBARIA BASTOS
A PREFERIDA DO PUBLICO

Grande sortiraenlo de produetos chimicos e ospecialidades
pharmacoutlcas, importação directa dos melhores (abricantes
da Europa e America.

Caprichoso serviço de pharmacia e laboratório por pessoal
habilitado, sob a direcção do pharmaceutico Cândido Gabriel.

ll«Hg

A -LUGA-SK uma casa para negocio, cm I
-t*j_.frente á cancella da estação de Bra?. jde Pliina, na esquina dn rua Caspar, com
muitos commodos e indepcn d entes, para fa-
milia. Tem agua, chuveiro, latrina, tanque,
fogão, «pia c mais todas as commodtdatle», I
Informa-sc un mesma. (6143 M) It |

A LVÜGA-Sl. uni quarto, com direito á to-
.txda a casa, ;'i villa Maredial Hermes; av. i
7 de Setembro M-. l.ara um casal com i |
ülho, por H5$ mensaes. (6083 M)J

A LUGA-SK uma casa, na rua Uarão de
—TLlIrjin Kctiro 11. J4.1; aluguel 01$; trata-
se na mesma rua n, í.vj. (6219 M) J

\ IjüGASI-SB ns i*iisns da nta
-Vi). *truiiR TI (Aldeia CnmpisttO.
tvaiiSTorsHl ii rim Pereira Nunes,
ítnvns, rom dois quartos, duas
xulas, ro.iiihu. banheiro e tanano
ilo lfiTautMti. todos os commodos
illiiniimiilos ;i lttz clecl.rica. A»
rhaves' no local. Trata-se im rua
Gonçalves Dins 31. próximo da
cidade, a poucos íiíissos dos bon-
lies de Aldeia Camiiista, cuia mts-
Miiiotn cm duas seccões 6 de 200
iV-is. Alugueis 1008 o 908000. h

ALUGA-SE uma
casa nova, com
contrato, própria
para negocio, ten

HANSEINA
Poderoso, scieiilitiro tt moderno retnedio conlra u niorplicn

Knipiegado com retumbante suecesso — rilKr.XHADO DO

* * Laboratório Paulista de Biologia * *
UVA QUINTINO nOCAVUVA 21 — S. l-ÁULO

Kiifimtrii-se nas principaes plinriimcins, drogarias e casas
dn artigos du cirurgia.

Deposito nn luo (le .lanciro: — I!. du Assembléa 7, sobrado.

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos bran-
cos finuem pretos, não Queima,
não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabollo
e extingue a caípa com tres ap-
plicações.Vende-se em todas as perfu-
mtlrias — Pharmacias e droga-
rias. Preço 3?ooo rs.

VEXD-K-S'15 
a casa da rua 21 de Abril

n, 51, 3 minutos da estação dc Quinti-no 'Bocayuva, acccita-sc o.ferta e metade a
vista e o resto em prestações, tem todas
commodidades para familia regular; trata-
sc na mesma, a vista seis contos.

(5010 N) B

VIlvXD-li-SU por 2:500$ um terreno 44X06
em Mararangá (Jacarépaguá), tem aíiia

encanada; tratar na venda da rua Pinto Tel-
les, com o sr. Henrique. (59-3 N) U

•vrENDEM -: SE em

l/ENDEM-SH, em Vicario Geral.
T E. de Ferro Leoiioldina, a 35

minutos de viagem, lotes de ter-
renos de 10X50, 10XC7.50 o
maiores, desde 3508 a 1:5008, ú
vista ou em lirestacões, conforme
tabeliã abaixo. Tem agua canali-
/ada do tio do Ouro. passagem de
idn e volta, em 1* classe 500 rs.,
c em 2* classe. 300 réis :

Preços Signal Prestação
loto de 1:5008 758000 378000

1:200$
1:000$
800$
700$
6008
500$
450$
350$

608000
508000
-108000

308000
258000
208000

35$000|17$500
308000
258000
228500
178500

158000
128500
118000
98000

cisa da rua Bratillo Cor | A 'I.IX.A.SK a casa da lístradii dc Santa
unia boa casa acabada dc | XxCruz u. 2983, as cltaved

A I.UGA-SK a
íTLdelro n. <>9. 
construir, por preço barato, estação ne- ¦
redia de rii ou Riaclutclo'; trala-sc no ;;. |

(i;99 >t) M

racao próximo n. 2977,
í traia-se na nu de S

eslão no liai-
com. o sr. Braga,

Pe 1 n. (io.
(6113 M) R

J_
UU

J ^. -
.UÜ1U1.U.- I:

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

IX.Í KOCÃO !)K MAH-1XH0
lúia Sete de Setembro 186

Vr.UGA-Sli 
um crandc terreno, com mui-

io capim, próprio para um ou mais esta-
I bulos, entre as estações Dr. Frontin c Cas-
! caduraj paia informações, na rua S. Pedro
j oo. armazém. í,-ti<; M) li

SE
Maxambomba, su-

burbios da Central,
22 casas, rendendo
340$ por mez, por
preço de oceasião. Lo-
tes de terrenos a 60$.
120$ e 150$; os com-
pradores de 5 a 15 lo-
4-Ace + Am f.PKÍímit<. de <-as 1 ás 7 da tarde, e nos domin-
ieS lem a® y~b,___„!iios. <*'«s 8 horas da manhã á 1

hora dn tarde, em Viuario Geral
(It .162) X

_^_ 4._._.%i_, I XTiliXDili-SK por 6 contos, em Jiarangá
OS VC1TJL6* V (Jacarípagua), tion cliacara, asa grande,

nova, agua, encanada, grande terrcuo ::\
iiil. plantado; tratar na venda da rua Pinto
Telles, com o'sr. Henrique. (39'5 N) R

Xo local se encontra pessoa en-
carreeailn de mostrai' os terrenos
e trata-se com o proprietário, nos
dias úteis, á rua S. Januário 80,

para familia, na
t t* Jl V l,n.A->K uma casa, com ^ -alas. .rua Visconde de \ p®»«$*%> fô ^^u %'j\\

ltamaraty 125, es- —^
juina da travessa í^rtó.;! nntia tle tratamento
Universidade; as iis

A 1,1'C'AM-SK as ci-ns ns. i, -' c 3 da
¦ÍXavcnida á rua !)r, BulliGos ti. 11;;

5 oio, os de 16 lotes
para mais desconto
de 10 oio; os terre
nos de 120$ e 150$
têm agua encanada. |^g~Chácaras de 2,5oo$
a5ooo$ooo. Andrade

I.

PREÇOS MÓDICOS |
RUA 7 DE SETEMBRO, 99

Próximo á, Avenida Blo Branco

VliNDR.S-K 
o raagnifico predio da rua

Visconde de Aliacté 42, Villa Isabel,
com 4 quarlos, 2 salas etc, e grande terre-
no. Ver e tratar no mesmo com o propric.
tario. (J 5-59) N

VlíNDK-SE 
uma casa com 3 quartos,. 2

salas, varanda ao lado e grande quin-
tal. Rua Visconde dc ltamaraty, próximo
ao colégio Militar. Preço 13:4005000. Tra-
ta-se na rua do Ouvidor 11, 108, sala 3.

(li 61-0) N

\7".KXDiK-'Sr?, 
como pechincha, .para quci-

mar, por 6:000$, um lindíssimo terre-
no com 18 metros -dc frente' junto á cs-
quina dn rua liarão de Mesquita, com bas-
tantes fundos, todo nivelado, e murado Jc
um lado. Trala-se com o dono á rua i"
de Março C'6, casa dc cambio. (M 6170) N

\rKNnii-SK 
uma hoa casa com lioni com-

' modos c boa cosi-lha c com ngua cn-
canada c luz electriça c grande, chácara
Para ver c tratar, na rua Xocmia 'Nimcs
-¦4. iKsiação de liamos, a 5 minutos da es-
1nçSn. (J rioS;) N

VECDÍ-SE 
por preço altamente vanta-

joso nm solido, decente c confortável
predio, .-.imito próximo á estação do Meyer;
ir.ita-sc com o proprietário, a rua Anna
,lí.i-!iosa j.|, Sía-er, (J 6:oj) N

VMXDK-SIC 
uma machina dc escrever,

Olivcr; iratar com o sr. Freitas, no Mi-
11 isicrio do ¦Kxterior. (5778 O) J

24 II. P.
Preço 3iooo$oòo; trata-se á rua 7

de 'Sutenibro n. 183, i°. (S995 N) J
VENDli-SlB 

uma barata, nova
belga. E

V-i;\131-;.\I-SK 
lindos canários

íorlcs e mc.-tiç
de cores

cantadores, na rua de
(Cattete). (1G28 O) RSanto Amaro 11.

Vr.NllH-SH 
por preço baratissimo, meia

mnliiliu para sa!» de visilas; travessa
Carvalho Alvim ti. 31. Rua Uruguay.

(4J53 O) 3'

VKXIllCM-Sií 
canários na rua do Cotici»

n. 3i.'. (4365 O) K

Vil!Nr>E-'Slí 
duas máchinas dc meios ga-binetes, marca Singcr, novasJ 3 grani"-

phones e 81 clinpas, tudo baratissimo,' par-idesoecupar logar, no ariuazcin da rua liu-
lina n. 67' (O 4.930I \-

VRXDE-SE 
varias ariiiaçSes, baleies, co-

fres, estantes, varias máchinas para me-
decinn, vários niancaes, grande balcão com
40 gavetas, próprio para qualquer nej*oi'io.
varias moedas, porta» janellas, grades de
ferro, assim como dous terrenos no lí:-;t -
¦lcitgo; mus J;dmundo, iJo e General C-á-
mora, 232. (T 4.48I1) O

\71I5NDrí-Si; um bom piano Pleyel pc-uoV usado e perfeito, pnr 750J; trata-ue porfavor comi o sr. Silva, praça Tiradentes,
29. (A 4.936) O

VENDJ&Sfi 
um superior piano franccj»,

para desoecupar logar, i rua General Ca.
mara 190, (J C223) (J

VJvN0lE.Sr3 
um cavallo de bonita «Iam-

pa, inteiro, Kanenia Hoa -Esperança, Ho.
norio Gurgel, Linha Auxiliar; trata-se com
o sr. dvugenio I,opes. (S934 O) B

T^-iíiX-JMvSK uma fabrica de sabão coai
\ todos os utensílios situada em terren 1

próprio, com dois animaes c uma carroça.
Vende-se livre e desembaraçada pela quan-
tía dc dois contos de réis (2:ooo$ooo), na
estação de .Anchieta. Traia.se com o dono
na mesma estação, á rua 'São José n. -'K
ou com o sr, Vieira á rua da Quitandan, 50. (R ít3ii) I'

VIWD-IÍ-SE 
tim anel para advogado, Pre-

ÇO barato, ou troca-se por uma .naeliimi
de «screver Uudenvood, Rua do Cattete n>5>
loja. (R Í136) ,

VB-VDJíjSi; 
a 12$ e 15$ 10 vlíos de ja-

nella, vençsiauas com bandeira n, 2, a'-
tura 9 vãos, portas, venezianas - iti, 3°¦pinho dc rlga ainda por arreinatar. Rua
Demfica 435. (R 61J7) O

TruvNDK-Sli 
(digo) rcform5o-se pianos,

fazem-se caixas novas <.- clareia-se mar-
Íin9, e afina-se. Chamados a 'Erbus, rua
Dias da Silva Jn, Jfeyer. (R 6ijj1 O

\ri';Nl>lí-'Sl'' diversos bolicõcs. pontas com
cabo vulcauisador de s -muflos e braço,-
tudo quasi novo ú rua Dias da Silva -'<».
Meyer. (R Cui) O

V-IÍNIIIvMjSIÍ 
portas usadas, madeira para

cercas e andaimes, telhas, .nanilbas, tc-
chos» dobradiçaa c parafusos na rua Duque
dc Caxias 11. 88, -Villa Isabel. (R 6150) O

TT-EXDKM-r-lí "as grandes demolições fl. -.
V Obras do Porlo. á ma do Senado ns..:35

e 237 e rua Haddock l.obo 11. ita, viga-
menlo de pinho de lei. cailiros, ripas, «s-
soalh'1. forro, caixas d'agua, zinco, trilhos,
telhas, calha c conduclor, e outros vários
materiaes. (J 5543, O

\7iEXDE-SR 
um bom piano, do íalr.u.ntt

II. Scltandeinson, com ;|8 e muito boai
vozes; na rtu do Roclia 11, O5, por .170Í000.

(J 1970) O

VIvXDIÍjSiU 
um bom piano Pleyel, que

esta bem conservado, na praça Tlraden-
tes n. 29. (R 4,90fi) O

•-SIÍ uma casn pequena; trata-se
V na rua Flãusina, jS, estação de Inhara-

í-oifl XI R

UM; M) .1

na estação de Estiva, Linha
;i cxccilontc casa dc mora-

accommodações para fa-'Iluminada át luz cie-
;rat.t*>sc na rua lluenos Aires -0.1.

(UK.l M) .1

o predio da rua Conselheiro
SS, com boas [iccmtinioüações

c bom terreno. Chaves nn urniaiteni da
rua Caluiçti' 40. Trata-se na rua 1'ias d.i
Crua 11. 06. Aluguel 142Í000. tj6go M) .1

xv.ivcni.ia a rua ir. iuinoos 11. 117; as .-» ~.-------- AriíNIM-l-SE uma casa assobradada, cnm
chaves na rua l-.iigcnli,; de Bcnlro .10; .traia- ««««in SIlbUrDÍOS ClSi V duas -alas, qnairo quarto?, cozinha, en-
se cm I'.. T.opcs Sr C. a rua da pniiiimla 1 AfWMJU, .UMIUHW» «-. I .^ ,,.,3S',..u3, et0.. ,,ar;, scr vista,.'•¦,!:¦ [timJi! Linha Auxiliar, lotes ^ k, horas «m-.-e^...;-^»*.,^*»™
Artigos para alfaiates e de terrenos de 50$ a

costumes de senhoras loO$000. ChacaraCOUl

Ias
bio n,

as 18 lioras,
3-8.

Vendcm-sc a preços ile iinporlaçno, -f_ ___ ,__. «na A\*a_
na rua do Hospicio n. 94. Casa J. C. IZO.000 111S. qiiaara-

dos, mais ou menos,Soares & C. (J >3

enador Fítizc.
l?8l,.- »**,') J

"\ Tii:XI >il% M- Slv dois predios qnc rendem
V 2-ío-$. c divididos em cominodos, em

grande terreno, faz qualquer negocio; cim
o sr. Affonso, Carmo, 6-i, sala 4. ás .1
horas. <.*9I0 et) -\

A l.UGA-SE.
JTjLtro quartos,

por 110$. Ima capa. com qua-
boas accon.tnc-dai.ues, -1*7 r'r-

ctrica, á rua Uarão dc S. Francisco Filho
.ji, próxima á liarão de Mesquita; as cha-
ves ctiiu) uo .13; irata-se na rua i° dé Março
11. 8, emi o -r. frança. Í01H4 .M1.I

chaves na mesma |__j^
rua 82, e trata-se
no largo do RqM^|Rg^A7Ml
riO 14. aÇOUgUC. j Nos arre_orcs dc Villa Isabel, Botafogo ou S. Christovão... _—  -1 ,,.¦,.,_., ,_S0 arrendar oor louco nontracto com o direito de com-i
Xl^:^!%^^;Ve^ ?m?U^n*™^c^bl|ámaa construcções, prompto para a V32DJ2Í?3

: quartos •¦ mais dc|i.n* j installação dc u*a_jrande fabnea.

construcção Üv&_p*.\Y*^**e*l£» _\™£_:r_^,
ra mais informações
com Corrêa Dias, á

iis titavos cítão no awnazein u. _: tr:"-*"aÇ
11,1 ma Mento Lisboa 11. :;>|. (59S5 N) T

sua Sete de Setem-
bron. 29, sobrado, das
2 ás 5 da ta>.'de. S 853

TiTEXDE-SE um ierreno, na rua Adriano
V n. ji, iludindo 11 ms., de frente por 30

de fundos; trala-se na mesma rna n._ Ga,
estacio lc Todo; os Santos. í.'9-'a X) R

Installada caprichosamente rio explen chi piedio novo, cem
todo conforto. Mobiliário ccmpl cltn tnte novo de

moderno cstylo. CoMnlia de piimeiraon
Preço.* módicos. Bondes á porta.

Miguel fl. Sixel & Irmão
1'raia de Botafogo, 38-í

Telephone 031
Sul j0Ék
}%b^

SUCCUnSAL

A' 

Rua das Laranjeiras, 318
Telephone 5436 - Central

"*TI\N'DK-SIÍ barato uni automóvel pro-
_* prio paru praça, 'fraia-se na garage Al-

liança, Rua Senador 'lÇuíieliio 330.
OM Úi87) O

¦yiRN.pe-Slí -"U Petiun-, Chio", «iÜíãii
t luxuosa a -(Ssuo, na rua Uruguayana

144. T.a íemiiia, (M Tu;;) '>

KNDlvM-SlC niadeirna usadas, esmiti-
dr ias« caixas -d'-agna, colitnnns etc. I'ro

curar todo» os dias úteis. Rua Tacinlli'
n. 67, ^reyer. (M 6i;s) ti

VilvXDE-SIÍ 
cm bom estado todos os un

veis da casa do lioulevard a8 de Sr
tembro ti,
(.•unir por sc retirar para fora a

(§ Õ190. "

TRASPASSA-SE
TRASPASSA-SE 

um botequim com um
bom vareja de ciffarros, junto á e-sta-

ção dc Cordovil, E. F. r.eopotdina,
(456* p) .1

TT.ENDR-Sil? o'predio novo^ para íamilia,
de

VBXDEM-S-3 com erande «bati-' mento: Camas de canella ou pe-tratamento', da rua 'Vinque de Ca
.ias n. SJ; trata-se com o M-pri^rio. 1 ,.obn, „liriI ,.asal e p_,.a u„Ucl_0i

__2___\ a 25*. :to$. 38$ o -15$; ditus dc
\tii.;mm-;-Si-; um predio com bom terreno | arame, a 8$ o 12$; toilrttes, a

V na rua I.iiu Vasconcellos por r,:ooo$, 45$ e 50$; ditos silDoriureR, a
trata.se com K, Lopes & Comp. Kua da | 90$, 100$ e 120$; Kliard.l res-
Quitanda

\7ICN'l)i;-àli 
um terreno, na rim .Matheus' Silva, pegado ao n. 118, medindo

—UAMIRL*.
U -ul
il,'iiii.is, porão liiiliitnvfl, gri-puiu •
uiiiiitnl. As chaves estão nn n. 13. -

(.1 368*1) I.

Offerta á oaixa 86

i l l.Cl.A-SK. por
X*\.ca.»a nara faiuilia.de

\ l.rr.AM-SI-; casas, icrrcno-i e capuizacsi
."V,r. --i-íi' com o -r. Hernardo, na estação

_Po$, un;a excellente Cn.ta Hanos. I.iulia Auxiliar da Kstrada fle
trataiuciito, na rtu |-,nu Central do llrasil. (í'"!? _J'LJi

1'lacli (cMucJo do Uiacliuclo), .-'jiii 5 lions -_— .-
miarlos dormitórios, sala dc visita, sala de t ;.l'.'.AM-Sl-. casas, a rua Padre Rom»
jantar sala do espera, sala df nlmoço.quar- A.'i c 26. antiRO! as eliavcs estao 110 41,
11 cniu lianliciro. siander. ac:a, fluente .e | Cabuçú, (,190o ."* J

liada 2'ar.íicinda5 cim boa 
"mesa 

dé' niaruio-1 t LUCAM-SK casas, na Villa, Kdmundo-
,7 Uiilv idiiln 1'orão lialiitavel mdn ladri- __2 nuartos, 2 .-alas. luí electrici; aluguel
Ihàrlõ' co-n tres quartos para creadus. srau. „t$. rua José Domingues 11.1; uma dita

Villinr saleta nara cus-iuimar. , ..„ n. 129; aluguel ; ,'>; nu estação da tie-
(4-92 Mi K.,_ saião (i

Iram lianliciro ladrilliado c azuicjailo para
tiaiihou i'ri«s. pciitteno iiuniar. Kallinlicir.i,
ele : informa-se e Irat.i-se na ru.i -a c
Maio u. ..j. (-'4?4 D J

js:i n, 35 da ma Major
CliristovSo, com cinco
-. lv/. rlectrica c mais

:'.:•.ili.i d* tratamento.
íic-sea até ás 15 horas da

mrniiS e trata-se na ma d» Qurau 11 i*i3,
«adt esiio a» chaves. W "-' >

¦HJttA.SK a c
L Fonseca, Sãa ^«juartos, duas M«

ependenciai
•uart
dependências
Na casa ten

dade.

t Í.IV.AM-SK. baratissimo. excellentes ca
^Ã.sjs novas, com .iv.inul murado, agua
i-pito. próprias paar pequena família,
mu Cascadura n. v* estação Quititino I,
Oliva. <4S77 M)

\ LUGA-SK. por 60$, bna casa, com 3
XjLmtartos- - salas, cozinha, banheiro <-•
W.-C; as chaves t*stão ua rua Amalia :¦:,
Vv. Frontin. onde se trata, bonde Cascadura.

(tíioo Mi R

\ LUGA-SI; a casa da rua l.ngenho de
_T\Dcutio u. 49, com -• quartos. - Sala3t
electricidade, etc ;chaves na rua Ungenho
de Dentro .•.*.; trata-se com K. Lopes ¦&
C. á rua da Quitanda -•;. (i'uj,j M)R

terrenos cm Copacabana j Inhaúma: trata-se na rua
•». dc Copacabana, Cons- 1 estação dc Todos os Santo.-

ute Ramos. DoniiiiKOS l-erreira c outras; 
ir.ita?e na rua D. Manoel ;S. (1! .i«ag) X

dc frente por -j dc fundos, lojar de
\drlano :*,. ''-2.

(59-3 N) R

¦\7-BNDE-SB 
rnf -i,ri$'i"oo um bom lote

V dc terreno á rua Tavares, junto ao
n. 2A7, na K. dn iKncantado, medindo n
por oo dc fundos. Trata-se na rua Archias
Cordeiro 'J£.t( ponto dü- bondes d'» -.• de
Dentro, tR 6133) N

XdKM-SE predios e terrenos, na rua
telephone .-M^. Cen-

(J -3-0 N
ira> rjruguayana 11. »
trai, coai Pellcgrino.

VrKNi>l';.;-K um terreno na festrada da
> Penha, largo do Carmo, tendo 60 ms.,

le fronte por (,2 de fundos, e uma casa no' rua Adria-
autos.

cei'.tro, rendendo 30$; trata-s
no n. 62, estação dc Todos

TrdCiXDK.M-âlí. cam urgência, por jj coii.
> io?. íete casas, novas, sendo cinco cm

fôrma de avenida; situadas em boa rua;
trata-se coni o proprietário, na rua Carolina
Meyer n. 12 (Meyer). (.' »«oi) J*

i I.r(r.\-Si*. uni quarto índepentleute. por
-^i--?. a casal; c de madeira; tem agua-I
etc: 11a rua Marlha da Rocha :.'. rilarcs. 1

fojoi M) .1 !

\riCNDE-SE, 
7iuou$ „ predio da rua Tor-

res Homem, aiO, Villa Isabci e acceita-
so òfferta razoável, as eliavcs estão uo pre- j
dio fronteiro, acougue. Alf.in.lcgn, 1.10, 1° ]
andar. (515" UO S

\TI-Nni'-?1-: 1 lote de terreno -5X50, por
ioy$ooo; para '.ratar na rui Menezes Vieira,
180. _ (59-6 -V) _R

cisa com dois pavimen-
rendimento. Preço de

a-ião: na rna Capitão Sentia n. 24, per-
dos bondes da Praia Formosa.

(4970 X) .1

^7'E^'DE-SE 
uma ca

to> dando bom r

VENDE-SE 
por 8:700$ um lindo predio

na rua Je S. iMartinho. Aceita-se of- i
íerta rasoavel. Trata<e com Correia, á rua i
frei Caneca ,;8;. (M »'-') s\

VENDAS DIVERSAS
T/EXnivM-SE algumas ferramentas para

V carpinteiro um banco com duas prensas | 18
e um sargento, na r-.u Padre Higtielino 1 for
n. 21

irgcnti
Cattttnby.

(R ___! *N 1 tidos do 40$ b 60*; me«as de ca-
beceirn a 20IH, 25$ c SOS; com
modas, a 40$ e 60$; cuarda-nra
tas, a 30$, 35$ o 50$, cadeiras
pava sala dc jantar, a 2$500,
3$500 e 5$; mesas para nuarto e
cozinha, a 6$. 8$ ato 20$; ditus
elásticas, dc 50*000 a 60$000;
einmlas-romidiis, a 25$000. Mo-
bilia. pam salas dc visitas, tapetes
para ouartos o salas, malas pnra
roupas, ditas para collegio e ou-
tros artigos. Temos completo sor-
timento de colchões para casal e
para solteiro, a 3$, 4$, 5$ até
12$; almofadas, macias, a 1$,
1$500 e 2$000. Fazem-se e rc-
formam-se colchões dc crinn com(Coio -S) J riftrfcli>Sn. na officina ii ,'

TRASPASSA-SE 
unia casa de seccos .:

molhados, fazendo bom negocio a di-
nbeiro, nos nuburbios^ infunna-se das 2
is 4, na rua do Hospício n. ^4, com o -r.
Benjamin, (1044 P) S

rpRASPASSA-SE com contrato em riu:l
mas condições, unia excellcnte loj.i.

esn.uina.de rua, própria para qualquer nc-
gocio; infonna-se na mesma, á rua '11
Assembléa n. 22. (4907 V) !i

TRASPASSA-SE 
— Aluga-se a loia di

rua Dr. Teixeira de .Mello n. iy.
ponto dos bondes do Ipanema; trata-se na
rua do^ Rosário n, 8?. loia. até ás t e
das 3 ás 5, no largo de S.' Francisco de
Parla ii, 36, «obrado, cotn Bcruardtu--.
Telepb. ^yyo, Norte. (5P4T l'J J

TRASPASSA-SE «ma caqa de secco* .

ções na ca-sa Fernandes -Moreira, com n
sr. Fonseca, á rua do -Mercado ii. 3.1.

(5MD P) S

ACHADOS E PERDIDOS
1^0 

r perdid' Soccorro

J

cautela
1.58.1—3-

Econômica desta capital.

MENDES & C.-i
n. 9. Perdeu-se

desia casa.

do .\fontc de
série, Caixa

(4983 Q) R
becco do Rosário

. cautela 11. 3õ.'n.
(fn86 O) M

PERDKU-SE 
n cautela

Modome dc Soccorro.
. ai.Hir,. d 1

1.61.18 il) lí

PERDEU-SE500$, nuittid» no an
vertida

• puih-r .eral, anlij.., de
de 18*^9 t i'ni-

e:u ouro em 1890, de 11. *.jf.i.
ai.rhada rm nome de (ienoveva Maria d«Almeida, solteira, maior, brasileira.— Rh, ile
Janeiro, 2- de julho de 1010. P.p., £11 i n
Edrard Boliel. il uu-)

DIVERSAS

ua

i r.UtSA.SR,
_"V;'':!';i'.i a
cíko Xavier i

nor pi? guifica casa. dlu-'.,!,:'à rua S. Fran-
Villa Mauricio.

(4010 lt) R

1 LUGA-Sti o pvctlio ií run ruim
-^llNtliinloiiH -10; ai chaves cslíiii
110 mesmo predio; aluguei 150$;
i-stá piiiladii 1* reformado dc novo;
pura tratar, á ru» Ouvidor 94.

(Jl <;i;>7) m

\r'líXDr"-SK 
o coniorUvel predio «Ia 1

Visconde de Tocautiiis 11. .ta. esta.
ua

dc Tod.i

^Tl¦'^'l>l-:-5l•: 
confi

Pakuciras, perto da r
ortavcl pretlio í rua das

Clemente!
tformes e trato?, r-:a do Hospicio, -9--.

«« "TERROR DOS RARATKIKOH'^7'-i¦:^'Dl.M--;l•: 
c compram-sc movei

tuda qualidade/ annaijõcf, divisBes, pren
sas pianos etc; na rua Senhor -los iPassoi
n. is. (513- O) iSlrua dc CaUiinby.

rua Frei Caneca líOO. proxi-uo ã
(S 5158) O

KTTAM-3F.
- ..iuii!:a»" 1 Misericórdia

í

ACCiíi 
1 .-\.\i-3i-. pcnsioni. famtj'a; preços modic

'•1,

Santos; trata-áe no nicsnío,
iN* 4.S91) It

Santa The- ;
íi-iido. por I

\T,''Ni)i;-SK mil terreno em
t reza, no rmeihor ponto. .

ditas linlias de bondes. Trata
do Costa n. 8o, oificina dc car
u Co.ta.

\T!- N'!1i:.Si; um predio, r. da Matriz, cm
> Botafogo, perto da r. S. Clemente, iu-

formes etratos, rua líuenos Aires n. 198-
ia-sc á rua Buenos Aires, i-»R (ii-Si X) T

Marnui

(A 4.9.-3) N

1 TMilí-íl-:. ,í rua
V confortável prèdm e

á rua rtuenoi Aires n. 198

¦. de Olinda,
.'.rn: trato-5C

(M333O s

onorrh
20 AXXOS DB XRIUM1-H0 .. . : M1U1AH1-S DB GÜRAS

l\Ji:t'<.'ÃO PAÍ.MKIKA-Oura iiifallivrl eut « «lias. Cm sú vidro cura
_m todas ai phurmaciai do Bra.il. Uep.: Drogaria Pacheco. Andradai, 45. Vidro j?op»

etn casa .
n-a ri a '.\

and ir. (6.1.15 Si 1

^ Agua di- ,liini|iiiliii> Compostii
-^-é n nicllior preparndo paru 11
pelle. Vcndc-se á rua tle S. Clti-W-
tovão 521. Tel. Villn 19-11.

(.1 -1180 S

4 f.UCAM.SE le
jfXcãaacas. smorkii
Branco .16; tel. C. 1115.

Viscoiidc líio
(J9-S SI A

A
alg.,

RUA CARIOCA,
cur_o, o prof

2°, nao em
i_.e catava na ma 7,

í_ina: poitug., íranccz aritltm.,
desde ioi, 'saS6 S) J
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''"*"• "¦».^jgg=ggjsvSI!=SS- -2.. mmmmmmmmmmím

PAGA O PATO?
Aquelle que náb;compra-a-

QUEM
- l>i,suci tóiaga,i, especialista, em. çxtracç$Q <lc

o.illor. o unhas i-iioiavmlns, sem d*jty c-lc^T. .
Ouvidor 165. sob. T.N. 1505. Aos domingos
attende chamados 11 domiciliv. Te). Norte .'65U

TT ~

MOVEIS 
— Comprara-se mobílias, pia-

nos, quadros, tapetes, Irens ile cozi
nlia, roupas dc cama,'etc. rua
zaga 11. so,

;r:pr^Tr^^wyf*--***g**{^^

A todos ós que sof-
frera de qualquer mo-
lesAia esta sociedade jenteara,' livre dc qual-
quVu; retribuição, os

S"V'f, I*.*.'I*,:' ' meirjs de curar-se. EN-
VIEM PELO CÒRiriElO, em carta (eehada-nooie,morada, symptomas ou
manUestacúas da moiestia -a sfflBfipaú. a resposta.,'que recáoerart na

ôlta do Carreio. Cartas aosINVISlVUlfe-Caisa Cjr-r-oioTli.»-. ' ;
—— ¦üiiri-ri *-lMM>í 1 1 ¦ 11 iimii iiii-*****—

\N
Coroas de flores naturaes Assmnh^c. tKt7 9

I.uiz Gori»
(8593 S) r»

üiill*^ Gflisoií
qüe é indiscutivelmente a melhor

lâmpada!
A' venda nas melhores casas de

electri cidade do Brasil!

MOVEIS 
usados-— Compram-;e. - rasas

mobiladas, uculsos*. clijcolo* antigos,'moveis dc escriptorio, > tk.,: rua, do Rosa*
iViu n. 145. : . i'..'. - ('5oii ») .1

MOVEIS 
usados ^- Compram-se mobi-

¦ Uiirlós completos, avulsos, .objectos
de arte, antisritidailes, ornamentações, pia-

í nos de bons. "autores, ele.) na rua Sena.-
dor Dantas*-^. -45, terreo, com L.. Ri;

; beiro. .  (ü"-! »J o

McrODiS'1'A periia dc vestidos e tailleur
ensina a cortar e armar 110 nianc-

(illiiu sob liitilida e -|ior figurino, V.i~
domicilio i ..'.preços baratissimo.-¦

I Assembléa 7, sobrado,
1

á rua da
(C117.S) S

MOVEIS- 
— Atujam-se. compi ain-se c

vendem-se na Intermediária; rua ilo
I Cattete jo, teleph. 557. Central. (.140 i>) J

¦MT ~ ssxBWM0K3UeaaBnstBÊSUgssest

V
c-jji quase; tmj/issB;

RA10SX ! ¦' . 

'

para: o diagnostico e
tratamento das doenças
do estoniaifo, - intestinos,
ficado, pulmões, cora-

efio,*' rins, ossos, etc/,
pelo Dl<; RENATO Dlí .SOUZA LO-
PES.' Preços módicos. R'ua -S.- 'José,
39, das 2 ás 4 1'picuos ás. rpiarla-feiras)." ¦ ' A 396

MOV.EIS 
usados em perfeito estado. ,

vendem-se iiuiim em conta; rira Se-OV.EIS usados
muito

nhor dos Passos 115* l.|—16: 143' S)

\ \w\\ rapaz solteiro áltiRa^sè, cm casa
rlile um viuvo i s|£jum magnifico ;i)>n-
¦jchiii, casa ilo máximo asseio c socego:
nn Ccncriil Caniara 11. ,137, sobrado.

(6229 S) J

Â M.I.Kl LATIM
úv: — Ki-iliurgo.

Pintor e
IO05

decora-
S) s

\ 1-I.NAÍiOU dê iliano — lliiiiniuiis.i bem
r\ o piano e malt»oi Jiiclios se,tiver;
com'-direito a peqii'*fe8ií reparos; tudo ío$i
í --incertos geraes baratissimos j .praça ,TÍ-
railentts 87. Tel .|lni; Cent. ^(916 S) J

A CCEITA-SE riiU|ia ,d,Çi liunwiu
r\, nhora para lavar, c, engambiar

>o-

l' per\e;çtio; rua Silveira alartins
(5001 S) ..I

Í>0\ 
PAI.A independente c bem mobi-

> i.i Ja .ou sala. c .quarto, ifeiin-sc. ;i
rua ilo' ;Ur.-radio' n. 18J, próximo *: ilp
Ki.,i!.i'clr>U'oin; 1111 íem pensão. (4915 fal A

/1AK1ÕES de visita,.,rles>le =$ o cento;
\j li.iliiilluis lypvDBraiitófflf por preço» bii-
ratisiimõsi Ty|,.>gr.-iplili Ul Ide bra mil I-i-
lho; lios.-uio 1.5.1. (3.6.1" S) .1

pAIMOMANTI-:.\J coninlta iia

/"lOriAS* .V MACHINA?... Tereis com
V_V !,c?£cÍ(;:"o nn qualquer idioma e a
preços razoa*ei* feitas por Steno-lliictylo-
Krapho muito competente. Informações 1
Tel 702, Sul e Casa Stcplien; S. Josc
11. 117. ('94 S) II

OTFERECE-SE 
uma mora costitréir.1,

para casa ile família ou «nhora. viuva,
sabe costurar e lambem póile auxiliar em
alguns serviços leves; rua l.cão ii. 43 -—
Laranjeiras. (-'"'-'S.'_J

[rescos, Peuiba c_ pi-
, vende-se â nm Sena-

(4705 S) .I

COMPÜA-SK 
uni piano ein liom eslado

cin! prestações. Ofertas
á rua du Alfaillfegli lll ^*
*•!• J'. . '¦

om delalhes,
2" andar, n
(C191 S) li

FERSOAS, e m p i n-
gens. dar-

tbros. eezemas, sardas, pannos, co-
micliões, etc, desapparccem rápida-

nicnte usando Pomada Luzitana.'
Caixa i?ooo, Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça 'Çi.radentes n. 62

¦ (Largo do Rociol. (A 4030)

Mme, Coiicepoion
Fiiú Caneca u. ipG-.|i

SIN'111-.IUO 
'sob litpothecas .de iireilios

'Euipresta-sc "em boas condições, qual-
quar quantia' dc 3:000: para i-inia, na ei-
ddila -ou auburbi|is;i com promptidão o cou--, íim do cor-

(59.17 S) K

OIIV 
e OKOIIO1

nienta da costa,
dor Euzebio n. sio

PENSÃO 
— Dá-se á mesa a dois seulio-

res, entreca-se a domicilio, casa ^ ile
jnlitiiia; Senador Dantiis 11, 10. (5991 S) ]*

T>UATA, ouVól. eristotle e nietiios
J- finos em' obra, i-onuirn-si- 1111
¦íoiilhrlria AnilorinluiK,,.-» ru» Uru-
uuayuna <\úi 164'. íilcu • | (-733), S

PK.EC1SA-SIC 
de moça com utciipia ..p.ra,-

> tica * de pliarmacia, á rua 1). Anua
Nery u.n, largo do Pcilrcgidlio. (lnjsSllt

DR, ALVENO AGUIAR
MtíTiICSTIAS 1\TEÍIXAS

ESTÔMAGO — FIGADO — III-
TESTINOS — RINS — VOLMÕES,
etc. Consultório: rua Rodrigo Silva,
ii. 5, Teleph. 2.271, C. Das 2 ás *4
horas. Residência: travessa Torres ' n.
17. Teleph. 4.265, Cent.

DENTISTAS
DENTISTAração i

A a 2$doo mensaes para obtty
ção a grani to", platina, curativos,

desde o primeiro dia. Trabalhos de cha-
pa, coroas, pivot, etc, por preços mini-
mos c trabalhos garantido-;, na * Auxilia-
dora Médica^ "a rua dos Andradas n, 83,
sobrado, esquina da rua General Caniara
icleph., Norte 3157. (3843 S) J

GANHAR DINHEIRO -¦
Tendes algum desejo ipie apezar do

vosso esíprço nâo. conseguis realizar.'
Sois infeliz cin vossa familia ou cm
cqtmuercio? Prccisal-s descobrir alguma
cejfsa'que vos prcoecupa? Fazer v.aliar
pa'ràr vossa cpnipauliia alguém tule; se
ti nlia separado? Ciirar \icio de bebida,
jqgo, sensualismo ou alguma moléstia?
Djcstrijir algum nialeficio? Kccupcrar
olguni' objecto que vos tenham roubado?
Alcançar bom emprego ou negocio?-Fa-

calmenle curado e

clironlcas é
íecen t cs.
Onereis fi-
car radi-

11 pouübs dias? Pro-
curae informaçõps com o sar.. Feijó, que
gratuitamente as' offerece, não ccnbe-
.etndo ciso . uenhuiu. negativo.: ,p.ia
Tlicopliilo Ottoni "i«y. •l.Rõoy.O

CATÂÍÀTÀ 
' 

Cura da cata-;uaiaiini»... raia por pro.
cesso operalorio seguro, qualquer
que seja a edade do doente, pelo
Dr. Neves da Roclia, õcülisfá com
longa pratica déifsua espcoialii-
dade no pai? e nos hospitaes de
Berlim, ViohtVá, ljaris c Lou-
dres ; medico de diversos hospi-
taes desta cidade. Avenida Rio
Branco, 00, das 10 ás 12 c dc 1 ás
4 horas. Honorários moderados.

zer casamento vantajoso,? Kt-vigorar. a riisnnA ,In nrinconlnc mi-n lincno-
potência?•Augmentar a vida ou meino- UlSpoe de apOSCniOS para llOSpO-
rifa1? Adivinhar riuincros dc sorte? Ai- dar doentes que queiram estar
trhir. almndaiicia de dinheiro? Kníptc-! sob SUa COmplela dil'CC('fÍ0.
gle os ACCUMUL-ADORKS MEN'- " \ U-nTi\ES Xr.\ll.-KilS 5 I- 6. Nada têm ile' _^. ^__
tqitiçariii oti conlrario á religião, lí' í nnnnrae
uma descoberta da influencia occulla | UUcIlbaS
lUàpropri.-i vomade, para dar ao magpe-1 (jgtiiMío da v.mtadc o potencial flalizaflpri «o»!,»',,*»
tal'como o auxilio da Iltnéfa çm relação | y«I yaula
iiyisla, pu como o jiliónogfápho, qiié iala I H2nZ
por causa da voz que nelle Ioj grava-

ACTOS FÚNEBRES
Maiipel da Silva

Hfyomes
i Ul*flnj*ft'0 da Silva Gomes. Luis
dir ífl1 .a , tiynu-s i- sua.; esposa,-j
-Yffãrfíl> 'da.Silra Oouu-.i 

' 
(íftl*|

| aefiaB, ui'.. Kgydki J.osè Fer-1
; .'-reira' Martins, esposa e filho-. |
..Erucsio Crissiiima iKillíõ, esposa

1
pae.

iodos

T> 1ArUSTA, -^ l!i-eniai-íc
1 «dMWesWi^riia II,
pliarmacia, para informar.

iiituga; «ua ..ilo...i\oíair,i i
: ,„,.„, m.-iSS) .1 'riflor, ,sr. 'Julio. ^ 

__

IJUXSAO 
á rua Chile 0, 1" andar

ceitain-se pctjsioiiistas c avulsos; tra-
laiuciilo o mnis esrperiulp pqssivcl ç prc-
ço.s a contento de* todos; Cr bom expen*
mental', pata sc certificar da realidade.

¦ •-*.., niel '.(fiaVfSOi.j

li. Bnldas 'Von Miinclieiisteln '
Esp. em obturações a ouro, platina,

esmallc e extracções compietainent*
sem dòr; colloca dentes com ¦ ou sem

i chapas, a preços reduziiloiv-"Garanle.| to-
il ".Ç? :,,,T 1 do e qualquer trabalho'e atceila ' 

paga-
068i•'S) J nientos parcellados. T)as il da manhã,

-———-—'- ás 6 da noile. Aos domingos só alé ás 3
Ac- horas. Rua Marechal. Floriano Peiixoto

11, 41 (sobrado), próximo á rua Uru-
fuáyána.

Cura «açtiitRlti
t! rápida do ,

05ZESI\.íX.
(ròtiflCü do nariz)'

por causa ila voz que nelle Io; gr.ua- niiVj|J0c prOCCSSO ilÜeiramClltCila. como a da saturação da vontade nos, uu»mv» 1
Accuniuladorest 0003 n9V0,

Di*i;12ürico <lo Lemos
professor livre dessa especiali-
dade na Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca lii, sobrado, das
L2 ás Çjda-lfirde.. .., , MOl!^

LLOCAO
DENTES

,,NOVO

X>E1

A8TIFIGU1S
SYpTEIVl^

Ncníiuma differcnçu dos (lentes naturaes— Belleza e.se-
guraviça a l6da'-prova.'-Prqnii'fipra nijida das pala,Vras .-Mas
lignofto peiieit&í " . ''" .J..¦ ¦

Convém a todos os quo necessilarom trabalhos cloaaO ge-
nfero examinar ptimeiramente o nqsso; syBtema e. preços.
Duremos todas as cxplicaçíjijs' sçuv ndhliufn rom|íromi*so
para o cônsul tante. i . . i

"• i3SÍPEl'CÍA't,JSTA.

B, do Carmo n. 71- csq. da IX. Ouvidor
*if nk «iiiifníia ¦in**i,^^HÍB*B*'»F**'V"

nÕENMO l'.\l.'I.ISTA — ..Quartas .tio.--,
J. jii'dos e comida especial. Fornece cil-;
midn a domicilio. 1'reco- módicos —- Cat.
tete p.|. (-Iioj S) J

UEm7TEM" CABELLOS CRJ^P.OS B
¦ •DKBVaNTEAUOS?-*.) *tacici i alisii.

períiinia c íitz crescer. Prôducib ile grande
acccitacão c sem egual. Pote *.-$, pelo cor-
rtiu, i?; no, uni. .Murccluil'-Floritiuo ii ii.».-,

(.r.iío'»)'^

/1\('.\1ÍT0S. -T- Alugiiin-su a casal ou sc-
\il nhor, Iroa iicnsão*, bons .banheiros,
gfande
tavel,

jiirtlini* em casa de íaiuilia ¦ res pci-
rua "Mariz e* Ilürros 'n.faoo.

AMERICANO

IS I n I í ¦ * ^fa°"e^"^'
1» 2 j ;ta era extracçõei

completaminte
tem ctir o outros trabalhos sarautidos i
systema aperfeiçoado, preços módicos, s
ern prestações, ips 7 da manhã ás ,9 da
noite, rua do HospWo n.f 222, canto da
avenida Passos.

Todo o dinheiro que sc gasta com os
Accuiniiladorcs rccupcra-sc logo com
grande lucro I Numerosos attestados fa.-^
voraveis estão-uos nossos 30 magazines.'-
Sempre deram resultado c são por nós
vendidos di-s.de.ha doze annosI Contra
fàclos uão lia argumentos. Um Accumu-
lador sozinho dá. resultado; mas os dois
(hs. 5 e 6), quando eslão .'reunidos cm
pbder da me'sina pessoa, servem tambem
jiçra hipnotizar 011 mágnétizaj, curur sp
com a mão ou cm distancia, 

'cmfim sãò
muito mais cfficazi-s para qualquer tini.
PRJ?ÇO DF/CAUACM .i.i?ooo.-Sc não uudcrdès comprar já os Accumu-
bdores, coutprac o Hypnolisino Aforln-
mnlle, com o qual obtercis milhas coi-
sas ,e que c. sia apenas io?ooo,

Os pedidos de fora devem scr envia-
dos com os importâncias em vale postalou cai-las de valor registrado á — 1.A-
WRI-XGF, jJr*J3:, rwa"da Aslcinbléa, 4J.
Uio dej.Janeiro, Dá-sc,*pratj$,.o Maga-
zii|e dq, Dinheiro... .,< J .893

DÉNTlfSllA 
— Coroa- de; ouro a 5Ç,•6$ e ;?; chnpas do vulcanite íi o?;

no laboratório da rua Uruguayaiia n. ,i,
sòoratlo. C'378« S) .'

.(ji.H S) jS. DENTADUHAS
QtrAkífí 

mobilado
bem inobiladc

Ptecis^se (tc uni,
,para scr oecupitdo umn '

' ' Gar-

Gonorrhéa,
*-*«m-íi —-*»•• •n+-~mfí?j!yttismBMt

curam-se' om 3 dias cftm
Injecçao Marinjio

Kua 1 ile SotòmuvÒ, i'8(í

I , TINTURARIAil
CONDUCÇAO GRÁTIS — CÍiániailos

Tcleplione, Central n, ,-l-J«5 — Especiali
dade em limpeza ciirrnica a secco. I.ava-sc
c tinge-sc qualquer .tecido, i>or mais fino
que seja. l.avoni-sc. c..,passam-se roupas
de casimira cm dia c meio, Entregara-se
roupas-, dei casUiuu dp ^ipinan e, passar
«11 : horas. Uavani-se roupas <!e «ínliora
por' niíis finas que istjam.<-1iimpai-.i[cpí
tii)gem;so luviis,' iiliiiaa».. boas aigrctlei1 c
chapéos 'dç fiomcm, 'Escclitii--e indo- A>ln
perfeição c a preços ino.licoi. Kua J™1-
dor Dantas n. 85. *¦• («W

Alipio do Amaral•:faixi-:cii)!i oi s. pali.o
lsaiint dn Graea Amaral ,- ii-¦ílioí, irmãos (ausentes}', <'ain1wi-

dos c mais pare.mrs conyidhhi
par;i assisti? ;V missu dè' setinio
dia. - por alma ilil seu esposo,

irmão c laminado; na cjjre}» dj
.,. ,. ., . .. ,¦ . .-. fráncisco de Paula, ainaiiliã, iitiiitã.fi .10». «muiiandanh». ,\\ ifm.l-- 1'vaucii , {-M ¦ ,„ corX.nl(. -ás,:9 .,,,. hfll,,sl.J-nch c sua esposa. Antônio («ouiea 1, »' ¦'•

d.i filva fatisentil. fimrilia Manoel da 1 " ~'u

Cluilia Sitiia.í, familia Liíiz BeniUi,
AiitonioJ Jacintho l''ci-natdu*.'c. fi* tnv
posa (.-fuscntcsi. 

"lloiniiipíos Gomes Fer-
raira, esposa c filhos, filhos, ginrosi
nt-tos., irmão,-; cunhados • e sobrinhos xlo
f.-illecUlo MAKOKl, 1IA S1I.VA' GO-
JJHS. participam aos seus amigos- e
mjiis parentes que.. hojç. imarla-féira,
ui do corrente'; mandam ci-U-luar- a
missa de ,!u" dia , do seu passamento,
no allan-miir tia matriz da Candelária.
áí \ o 1!- horas.,çonfessai\Uo-seí idesdfi1
j;|, cu'inamcn:c 't>ir:ttK-cidus. íí*. 4j

.ja agraclecci
iTcni,

pie ..'0.11! •
..li. ól'o.|pare;**ag*<i****p*É*g*^B**Baaai b**b—

Jêsiiiha Rodrigues de
Lima

Í 

Esposo, filhos, genro, nora e
netos convidam as pessoas de
sua amizade para á miss» qY s¦¦¦-
limo dra. da filiada (ESUINA

ju, RUllRHIÜl-iS PE I.IMA. a rea-
liíiar'-sf. Uojc.v iiiuina-íVira, 'i5 do cor-

Commendador tou-
1 renço de Araújo Pe-

i reira
Alfredo* Ângelo e Raul Auge-

...milq. mandam celebrar unia mis-
srí. de rcqiticm <ior alma de seu
idolatrado iirtnãb é tio. LOU-
RíiNÇO DE ARAUJO PBREN

RA, na egreja do Rosário, hoje, 16
do cofrelite, ás 9 horas, c cpnWdani
p:lra e*u,c acto õs amigos c parentes do
cxíinclo.' (aoóo 10

lioras. •K tiooo

f
—MMIMmHI III lll tSOBtxBBimDr. augusto Henrique

de Araújo Vianna

t O Corpo de Bombeiros comi-
da os parentes/ ¦.• amigos du -Ci*
/nado 'DR. AUGUSTO I1K.VIU-
QUE DE ARAUJO VlA.ViN.V -1
assistir ú missa de sétimo dia

de seu passamento, (uic eiii-bra-so na
\ egrója de Santo Antônio dos Pobres;
j amanhã, as 9 hora-. 6Í5S J

Dr. Fernando Pereira
Dr. Augusto nennques| da Silva Continentino

de Araújo Vianna

I

ftü6ÍÍSÊ

Seus paes, desolados com a
perda de seu querido filho,
agradecem a iodas as oessoas
mic.;'carinliiisainente os acoinp.i-
nharani nesse doloroso transe,

assim lambem ás que manifestaram
sciifseiitiiiienlo. já pessoalmente, já por
me\orde télegraiumas, cartas e carlões.
Convidam a Iodos oS parentes, amigos
e conhecidos para assistirem á missa
dc setinio dia que será celebrada ama-
nhãr quinta-feira.-- 17 iro, ijorrcntc, ás
o lioríls; na btreja dc S. br.ancrsfcodc
Paula'; desda já agradecem a todos que
comparecerem. (R.|076>
B*tBB

Os Ires grandes sobrados dos 'prédios

| da-nía do Ouvidor us. 90-9J, com clc;
vatfiir, dq-ladó da'somluM, por tiinadOs
árntazens'''da Casa' Salgailo Zcnha, onde
sc trata. "•'' ' ' ; ' '

Casamentos
Coniprain-sc dentaduras velhas, para

o aproveitamento da platina existente
nos dentes artificíaes'; na rua Uru-vtiz por semana, ilo Cattete ã.ciilaih

Uib a Vre tor, caixa do correio 42-'. , , . ,• . 1 «uso. S) M guayana, 3, sobrado, com o sr. Anlonio.
'i ——-I I C3382J)

UACTO — Aluga-se um grande* inde
QUARTO pendente, cm casa dc lamilia; 11 ruir, TVEX'1'ISTAS — Vendem-se cpfoas dc
Corrêa Dnfr.i lll i.|i."'' V'M,l.Sl I* ,U ouro ilé 2J, a d$, ;? e 9?; na 111:1

f>OU.l'A .de ..casa de Íamilia, Java-sc çV eiiRomma-sc'cóm perfeição; á rua S.
Clcnn-iiie II, 14*1 <-::*:i 11. -'-'. (3057 ^' J

TrMS&SSBBSHÊM BHHSEiSSSSSÍ

Alílaa/"lOMPÚA-SlS • iiiníquií i qiianlijfile fae , 1 V:XJ,•)^A'X-
(j jotas velhas, com ou sem pcifhs^c 1/ loJosT^4»er on.
nnnlnurr valor c cautelas do Monte de na, dp S ji*>.ia-• WMSi
Soccorro: paga-se bem; 11.1 rua Gonçal- e iclcpliiiiie; aluga-se. por
ves Òiuo 1. 37. loíllieria Valçiitim. Te- ailçaiitiiüíis..".lntpng.se.. .por

.Íriilr.1.: " ' , .Wfi S) J Ur,'.,Catão, na (asa uno.

Cí c*otiip'rtim*se t

lt'ep!H.::e 991.1 (.eul>*l.| ,-, , A0?-\? "' > \" |.itf- ¦""""

TSülIElt llEU;F't(cfiitl pensão, rua llue- ífelNHEIR1
V , nos Aires*n, rs*, loja, Irjitainjlito es- I \J conlos
pecial 11 i$^oòi -mr reíeíção;
á mesa ['.1?. íóra ;o$.

c

obséquio (1*0
(51(16 Ã) S

RO — Uin iiarticular dá
sob hypotlieeás de prédios,

slgiuintes | ;u:i Senlior dos í'assos n. 18, Borges.
(35° S)

Ourives m, Go
Cento Mi

['apelaria, (a?3P ^^ SpiAUTOES' UK- VISITAS
lio .-— .Papel

J—V.—u —
/"iOI.I.ETES UR SENHORA SOD ME
V' DIDA .1 1-? — Mine Marie I.emos,
coíleteira .diploniaila pela. Academia./; dc
Paris e com casa em Paris,! moinou Viieu
alelier á rua da Asseniblóii .15. 1" andar.

-' '' . (157 S) S

IO.MPRA-SE
11 1
Dia

(
Gonçal m, 19.

pá(-a*;ic bem.'; :
Coufiánça); ;'»
Tel. »i-'r. Ceut.' (61S2S) .1rr

/"tbSTtÍRÈlRÁ — Umn senlióra ile cila-
V ( de, que cose e corta por qualquer 11-
Biiriuo, deseja cWcontrar unia casa de In-
inilia dc trataimr.'.". Quem precisar quci-
ra deixar carta nesta rcdicçfio, a S. • ft;

(69811 Sjl ,.l

(313(1 S) S

i LOPES
:Oj'l>otIií;can>. niliiiiiilstriiiii. ¦
òoiitpçaln e vendem predios,
27—intui Uu Qiiitaiulii—27

J Al N lll "I UO — l-lnipresta-si- .1 juros (a-
A.}" voraveis, íi inetíoèíalíftS' do 'cptttrojí'
i-arias neste jornal,, a '.Maia. (6

C.u^tfUj.T para çOllçççao-
p'rtim'*'se e frendem-sé :*i flia Set'*

de Setembro sj "Centro 1'hilatclico".
(360 S> J

Q t:\rtOKITA de posição
,íói-a, di

suuhorà uistirteta,
S 

i:\flOKI IA de posição, lenUo- sua"'ia-l
.milia, ido. para ,fora, ilc-cja .[.mer com-1

- " oe aeiÇjUüro n. 2n~. 'j?.-'1: ° J

IpííHtõíS""'"""'""
tentlo1' suíP- í.f-1 cura,

soes;

- e moléstias de
mulher, o DK. II.
DE. ANDRADA,.,

corruticti.ók, lidmorrlingias ç su^:',eiv-
de moilo simples, evita 'a 

grpyideicaros indicados,' ¦lazendo ánpáveccr o

vili 25$, o

trala-se com
,b r e v i dra d e,

mesmo.*, sem
certidões, ci-

religioso. 20$, em 24 horas.
justifica-

á flua Vis-
iide do Kio Branco, 32, sobrado. To-

dos os dias,..domingos e feriados. At-
iJndcm-sc a- pjianiados a.nuahrjlir hora.
Ti-ienhoiie 11. ,4.5*12, Central. (í t.í(.S 1961

ua; forma da lei, Inventarieis e jv
çõès. etc., eom 1'iuno Scliêgtiê, á f

SÓCIO

. Em pré st a* se^ sob hypo*
thecas" tle' prédios, qual-

juros c' cóíidiçõés que , se
falarem: rua ¦ Tlieopliili»' Oltolú 11. 8.1, ¦ r"
un.laiv ¦iuiidos. ,1(862 Si ,S,

Dinheiro
[•.ter quantia,

Ponto a jour, „t'sría f9& P,,,,„.
feirír, V .>(.t.i7 SI S

Perolina Esmalte — Unico prc*
;a-se 11111 gabinete ppnlila, a senhora distificta, preíere-sc so;'iios caros inmcailos, lazendo anpaveccr o JT,OI UlHId' ii,oiiiai'»c ' parado, luc
ires dias por scnia- cpse firiri é 'ipicr bom trato. Cartas ucs- incommodol «un "provocai- heinoiThagin-, .l(i(;„ire c conserva a'belleza da pelle,! ap-

ii tem electricidade, -lí jornal, a Déa. (-IS74 S) J , lendo como enfermeira ..111111. JOSEPIII- 
'.„.(;vai|0 

pelo lusiiiuio dc llclleza ile Pa-
•or tres dias 30Ç00Ò :4 NA GAÍ.I I.NDO, parteira ilo; -Hospital | ..:. «remindo un ILxposicão ile Jlilano."- 

QA1.A dc "¦ ¦-'•'¦¦ '"-'- ¦'- '¦ '' -" - -•  
,V? a dois

; Clinico tle Barcelona; consultascom pensa* . ,
scrios; rua do ' grátis aos pobres. Acceita cliente:

(6075 S) pensão. Consultório e residencial rua do
| 1,3vradio it. 111, sobrnilo. (304 }) S

sala de fren* | —
casal de ;

treine, nluga-s
ou tre*; rapazeá

Kiacliuclo 11. 215, 1".*_í_, ,_*

ClKNlIOUA — Aluga uma
IJ- le,. muito iii.lcpendeiiH-, a casal ile « « T}m*flf*ft 1 Mme. M
trato, (ara descansar algiunas horas por, 13 II H I |> ¦ M ÍI plia, diplo
dia.' Carlos neste jornal, n II. (6050 Si h ' 1 Atl J, JUlilA l-aeuldaile

iCirtü _'-¦' Prccisa-sc jiara
a/; dáiiéca, . e um .varejo, de fumo?- j commodo, por procedo «cientifico

,. • , 1-tit?, premidiárias | ,,,.ci;0 3?„„0

Mme. Maria Jose-
plomhda pel»

ne Medi-
cina de, ivlailrid, .trata de todas as doen-

SÓCIO 
--'¦¦' Precisa-se ]iar.-i montar' nm-j çis das senhoras c iaz apparecer o in-

co.% caneca, . c um.varejo.de fumas,! commodo, por procedo «cientifico e sen},
para estar á testa ilo mesmo; não existe dòr nem o menor perigo para a saude-, tra-
outro 110 logar, só serve quem lenlià, pra- j feallios garantidos c preços ao alcance dí
lico/; <iiiciii.pretemlcrnii-.ci:,\,.ie.-|»niles ut» trulpí,-.Avenida Cwncs. Kreire . ti. ;
csâtí jornal, onde pódc ser procurado, para pliane 11. .i.e.i? Central, consultas
jl'-,f |- (sis-l SI S. Mui frenie ao theatro Republica.

(S 4692) .1

tele-
grahs,

PO' DE ARROZ PERO
I LINA, ãiàVe e rmbellczadòr', Prcco .|$.

Exijam, estes preparados, á venda eni to-
das a= perfumirias o no deposito deste e
,iic' outros preparados, ú rua Sete de Se-
ítelnbro . ••• -u9- sohrado. («540 *^

c suas çonseçiuencias.Gúra ¦ radical, injecções
completamente INDO-

LORES. de Ella prc-
Lj"  paracão. App, 606 c

Assembléa n. 54. das 12 ás 18 ho*
Serviço do. Dr. PEDRO MAGA-

I,li'\ES. Tcloplioiic 1.000. C. (85.18 S)U

SYPHILIS

Precisa-se com'pratica'dc earvoana,
dcpenilie pouco capiial. Kua do Cattcfc
lt, ,|I7. 

'' A lO.iã

Unia senhora 'eslrangcira,, nianicure-
diplomada, jú lendo trabalhado em uni
dos iprinu'irii.s salões desta capiial. pro-
cura outro suláo paru trabalhar; 'cantas
ho-escriptorio-.desta folha para M\ 11.

• i '.--...' S.. • 6u»r.

i

f \ viuva, filhos, genros, uóra
c netos do IHi. PERXANDO
PEREIRA DA SILVA CON-
Vl\h'XTI\'0. na iiupos.sihilTda-
de ile se "dirigir pcssóafníentea iodos os parentes ,• aniii;os ipn- com.

partilharam dn profunda dòr oceasio.
nada pelo passauicnto desse s.u que-rido esposo, pao, sogrp e avò, véin poreste meio agradecer todas as lioiucua-
gens prestadas rio seu saudoso chefe,
bç-ni como ás jia!:i,vras dc consolo ma-
nifèsliidas por ciirias, télêgraiiuuás, clc.jR 

11136

Maria Rita
(MOCUXI1À)

Claudiaiio Torjres;-cspos.-i c fi-
lhos convidam os sAis, parentes
e-pessoas de sua amizade, para
assistir ffjivisaa dc:tricjesimn' dia
ouc- pelo descanso i-tcrno de sua

.pranleadii- cóniadK- MARIA'.RITA,' fa--,
rão celebrar hoje, quirVla-fcira, 16 'do
corrente, ás o lioras, na cjj.rfcja do Koj
sario. Dasdat«já s^, con^.ssani ugradcc>-
dos aos que compaivccrcm a osso aírto
de rclioião. A 4ovj.|

B

Laura Üa Silva Atalaia
Sua familia faz celebrar ama-

nhã, quinta-feira, 17 do correu-
te, ás 9 lioras, na matriz tio K11
gçnho Novo; missa dc trigesimò
di«, do passamento' de LAURADA SILVA ATALAIA; confessando-si-' £çsile' }í ¦ agradecidos ã '¦ todos queassistirem a esse acto de religião.'R 

um;

f

TOLDO
Precisa-se

dos Ourives
um: ínioniiaçoes tf rua
66. iR 6.15a

GUARDA FÍEL 1 1 1
Otu-iii precisar 11111 superior CoME para

guardar seus documentos e valores contra
roubo c fogo. deve dirigir-se ao deposito dos
Cornes Amehicaxos onde encontrará grau-
des slock novos c liados! nacionaes e estran,
geiros '<los melhores fabricantes e Je dtycr-
SQ3 tamanhos de 100$ para cima. (6o.li -H)

RUA CAM.KU1XO X. ic-l

f

Maria G.RÍ1I0 Fèr-
v-;: ; reira .

ÍEIorcncio''Rillo 

'Ferreira e sc
, ,lfho)a,.il''i:rna,ndo.i JÜIlo Bwiric

I iWtif. ,seJiliiii-a,,c filhoíti Winlfici''"ÜiV 
q (ji»f''ins|o i paísam.-in1o Ui

sua extremosii mãe, sogra c aví
.M,VRLV.. IJUblUvK.MlXA 

' 
RU,I,(

Guiliiermina iRe^atías
Leopoldina Tavora ' c sua. fa-

milia convidam os seus parentes
c amigos para assistir á missa
do sétimo dia (pie- por alui»- ile Ji^t-HIfEIlR \. lionlem, ás' 11 liorasfdl
Mia lia D. r,l'lbHE-KMJX.V'R'E- maifliã/ ;efiectiiaiulo-.«' o, cnlcrranianti

CIADAS, mandain celelfrar llojò, yuatta- ^0*0-, quaria-fcira, tfí dh borrente, ái
feira, 16 do corrente, ás 11 horas, nafio horas da .manhã, saindo o ferefre
niaü-iz do Sagrado Coração de jesus.Lda casa um da rua Castro Alves
e agradecem , aos,.nue comparecerem a Meyer, para. n ceiniierio de- Pão IFran
cjtc-uicto. I--'X;;r-.. '>¦> «seq Xavi^.j.y ' J. 6162.ffsmmmÊÊÊi^m

Dr. Antônio de Cer- !Dr*
de

«Sobrada á rua do Ouvidor
«1-1 !• Alugam-se os 1" e i" anda.rc

tio Ouvidor 11. Su.
da rua
ip.S.1 J

OEXIIOR José Fidcli
C5- 110. lilhp de Fideli.s Lucas,.a mm-

4- 1
aiiBi^pliBpiBKilB:1 b,1'"-' ai.íi|

TVliSUElMtt» -- Dáisc íob liypuliiei-as
1 / linlnveis. nota- promissórias e, i ,o:ii
ciaes do Exerciio: trala-se eom Seixas ,1
Feiii;ii'ti'--:, Uo-arjiojjpi t .(ijijip» B

¦ia»pfflpissiÉfflai i |i«aii!ipiipf ffljj

I Cl- KUA IDA CARIOCA - O !

(im M ÜMi WeofifN t / i; \ " '
i Grande variedade em borzeguins pura sc-
1 ; 'tiliori). ullimps íAjoerTjlos. a
1 16S00Ò, 188000, 20^Çfij,C|f|2^0'pO

a lilr.lo do recíamo
|l Çeffeira '^rn'«-'io3-*,4fc' &- '
awapíH^iwiiiwÉpBipp?

I .uqaa, o Cacta-"lò de
l'Hoi'h'*4nb dn,. CònceiçSw.:, procura salicr
ni.tU-ias'T(e 's«d' tinia líilt!iihai(5i, 'que;.es-
tú ijçmpregada na casa do sr. Júse "Jíitlc
lislVJ.neas, Ira .> .meies;; fli.iein

PARTEIRAI
¦Mme, Prànçisea |Reis, dijilouudfi. j'i\z apparecer t\

, menstruaçfnv por
.. . 'Uheí no-|- , iirocesso ecienti'

iii.Tas da 111'cnor .011 ila iapiilia. queirai por . fico c sem dor; trabalhos garantidos c prc-
favor escrever n 'Çeéijia Maria da Cou-1 ços üíj alcance de todos, sem o menor pe'
ceiyao, niíie
ci:áo.

l:i inciiiiia, pira. esla rela-
. - j_J_ ClSsa S) A|

B / 1

ImXi \ 11/KÍ/lu \ h i

*& /l» !-i
m—*/' 11

vV.y. r-J-r <
QAWH -Li Aluga-se' o sobrado da ma
IO João Alv,i!'es ii., fi,; ivm duas saias
e nuatro quartos c o mais necessário,
tendo tte stiaHlis/.ilc liieniei ahígiml i.l"f.
c na luja,i-iiiii|i;r.')!ldYi,'itV||ii'. ('"'I9" S1 i'

OKN'UQlí.,11.-('. — fioluv «eu nniiiin- "IT í •' , • ,.  -
1*1 ei„ pí.íe procurar a rua Marechal videz. Acceila |iar uriciiíes-cm pensa
1'lnriano- Pèixòtò 11. 10S, sobrado,, eom j e attende a chamados a qualquer bor;

fttio 'para, a saude; trata de doenças do
ut;.-o; rua Ci-nera! Camara 11. 110. Tel.
11. ,i..if>S5, Norte, projeimò da avenida ,Cen*
tai. Consultas grati3. (n3 S)

Parteira 'Hme.Barroso
Com pratica ila SLatCrntda'de,' ,'lra.la

das moléstias do utero e evita 11 gra-
são

lulio, das 11 á 1 ou dc nianliã até á* 0. , Tcleplione 11. 45So. Ceillial. Rua Ge-
(f.iüi S)J| neral Caldwell 11. 223, S. .|;o.

: .ra essa dn pouca familia. par 1 j F-Â.K 1 íLIJKA
Ul-lXllOltA vn',va de . meia

'.IHMliO — ('ompr.i-.-i- Qualquer quan-
lidaile a $500, q .kilo;. 411a , 7 . dc-: be-

lembro 11, um, rCoin (loiues .llllliov.¦>¦¦->* C. . (ir:|o'-S> -A
(

IMI1Í1RO — Quem precisar sob' hy-
(Potihec:^, *ú negpcíos séric-s, ri rua

luenos Aires n. lyS, anligá lio.pieio.
i,i. - (I-.I5--S1 S

/^iüMllliRÇíÁNTES --'Multas Ja. r/e-LTl,
V ícitiltá. 'Sainrc 1'itlilira e Tlfesouro ,•'¦ A' i.i

rtN:Ó —. Mine. Sylvia grande cli
nmir.te hratüeiia, paitiei]i:i mfóí estã

hábil lull.mili. se encarrega, «lu decsM - residinno r.a avenida (,omih Freire m,
ailíania ciistas; á nn Sete dc Seteinbi ,i,prosinu> da pliarmacia Gomes 1-reire, en-

ni itis .- 1- iS 'Pel lÍ8r.' CoiTtraf.iHnr.l.i.pcl.i rua do Rezende, pon» sem nu.
J , , Ml.i, 'oi-' -, i* l'. ' '-1, '!¦ '• B / f *.vie C. T

liuóo Si .1 [mero. ("Q-Ss a) J

.-\ verdadeira

::-"'jjâi^t^Sveâíta 
" 

íóu:|- Com longa pratica, .tSSV^SS
ras de creanças. Para traiar das ia ás lias de senhoras e suspensão, por um'1; 

1».; ua rua tio Livramento 11. nor. | processo rápido c ffarailtido. Acceila
lólo-' S1 M | parturientes cm sua rpsidencia, á rua

I ! ~~~ 
,, 1 Camcrino 11. '05'

rTllTOCUAPHIA, a mais batateira, Ke?-1 
1 ponfcse <1 çavias, pedindo preços. At- p t Malealias das
lende-se Wohnmados. leli-ph. Ivone .|-i'i. ] „,  , ,..

Corrimentos
etiram-sc em :! dias com
iijecção Marinbc
Uua 7 de Setembro, 180

OURO
lit-iliiaiites o jóias usadas, compram-se;
na rua Sele de Setembro 11. 112. Joa-
Ibéria Diamantina.- 4-|S«i J,

T MULAS

t i..ctáv^tft
aKr.-uweípâ^
ram par

Henrique
o Viannaqueira Lima

Aiilohiio de B, Cerqueira I.i-
ma, sehhora é" filhos; Álvaro dc
Cerqueira Lima (ausente). Julie-
ta de . U. Cerqueira Lima. Ar-

'.; thur --'Leite, senhora e filhos;
Adalberto de- Pinho Salgueiro c senho-
ra; l.ucilia de B. Cefqüeirn Lima, An-
lonio II. liaccllar c. scnliora; Luiz
Cintra, senhora e filhos??-Adelaide Uc
Cerqueira Lima e Mariaínia de bar-
ros? Torreão,, filhos, geJiros, nora, ne- 
los, irmãos, cunhndos' c..sobrinhos, pe- j |\_. *,
nhoi-ados, agrailçíem ási--p'es3oas que ,¦-"".. íí.
acorapanliaram 'o - enter-ro'.uó DK. A«-
TONIO DE iCERQLUÍIKA. LIMA, c de
novo convidam para assislira missa de
;'idia que, pelo eterno repouso, man- „
mandam, celebrai- amanhã,, quinl.ati.cira,.\,,,l.. ,Uifflf , Wlft p*bf\i íJ*fl« (lc"
17 do jcor.rcnlc, ás gijhoip.s,-, iü|"egi-ejji4 J^.. .í.^^ifi,, (pÍBj0 . r JJeivalifJip,
dc S. .Franeiscn (\c Paula,, confcssaniM-j, .-,, 1T,j cpn^-jdwn-ji** iPtssoas, dc aniii-.ad.
sc desde já agradecidos. ÇbCoqSj : 0 paupi^cs^eu), QK.(, Vl.VXXA pana, as

I j^j,! 
. 

jiti'^n,-i>oj 
-¦j^iii alnin, ás 9 horas

rL,amaiihã,. (,quj\y.a,-fv,;jji, 17, , <lo i corrente
ifnáíièfiMJa.do lloinfiin, eni São Cliristo
!'vaó, . '., ' ', ' '.'l" " .' f. (I154-

üsso. penlioradissima
t'-pessoas que íoina-

Ç':fia: sua angustio-a dói
lielo paésa%icnto de seu idolatra-
do íuãílrl.o DR. VIA.WA, 1

convida aos ^iir,»ntc3 e amigos para ¦
assistir ;w ipiedat». acto- a ser cclcbradc '
na egreja do^jf^^lc'Honifini( em {íãc
Christovãol, tílRjHmgjfs; amanhã, quin
ia-feira, .i^.dSfâçprjentc. J. 6iS5 ¦'dlpBÉHBiHBHBdSSB

plstà Henrique
m^iífò Vianna

Affonso Tívora. ffeniiipic Cir.
Carlos Cirne, Luiz Orne dr

C1MAUMA -i- £**-•£
IBre, brònchitcs c asthma. Preço, 1S000.
Deposito: Pharmacia Rodrigues, rua
Maicclinl Floriano 11. 09. (S06.: Si R,

Artigo solido, elegante e
simo. só ua .-'. ilalii Chinesa.
VTàdio 61.

baralis
Rua La-

Casamentos ~ Uua Estacio de Sá
11. *io, sobrado, tra-

tam-se, civil e religioso, todos os dias;
bem coma, todos o.> negócios forenses,
uão se recebendo dinheiro adcantiido. e
com o maxitno escrispulo. Preços confor- I
me $e combinar. (4940 S) A

VÊR PARA ÇMM ?
Quercis comer hera c gozar saude?

Só" no Café e Rcstaurani Rio Branca,
rua Marechal Floriano n, ip?. aberto
dia e noite.

Mar^, Cândida da
Silva

Casa Torre
Rio;

rua Senhor do Passos, nS. ! '1'ratamenlo dos
(4283 S) .( j abortos e suas c

.......... .. ¦ ' 
I sequecias, dos,* crpKF.XS ile guziillia, porcelanas, cristaçs, ; ' ,

Ji longas. vídV(l< ote.. preços baratts- rimemos, «as ci
simn-, :ca.-a llon 'Miii-iié. rea Voluntário» \ cas utero.ovananas c il

ioj .1

btnHDKAü
Cabellos ~J£?Z SàSS-fc
tae v-t vpssoá -ualjella.*; cafdi»9'.-e' mandac
fazer qsa$n;ucr iraba.iluj^.iia roíücimr narü-
cular. a q»at'sc adia na rua do Uezcndc
11.1. Itomlc Sii&a Manoel ANTÔNIO
PITPAk, cabellcireiro.

•"•taSBiSWBBaBM

da Pátria'1 ii

,rcc"
r.ndc

1

C°ÍítfH]; 
-:'M ¦-}," 

.'' ..^él/è^llnSSsf ena"âl,0allc
l-\ Mo formado 'prepara

-udidaios. por prcco «zoavcl; canas a
I, S. C, -rua dos Andradas ti. .11''.. nl-
íiiiauiriii* (5/94 •~;) i

de" Limpi
annos.
aéreo"

mobilado c cozinlia,
mão, eum um meni-

Cartas eum preço, sob
ne.-lc jornal. (6i6uS)Jl

Cartomante espirita, ^i;-""
ianendo trabalhos garantido?, para realizar
nerjocios os mais iliiliçcis; cura doenças
•to'' meios completamente desconhecidos no
<n-ciiltismo, lemlo o consultantc cm pou-
eus riias_-ii prova ila verdade e da scrieda-
de deste trabalho; r. A-.eal. .jü. ((,001 SIR

pOitriX .\Sl'.-.-tapeies, pinturas a oleb,
\^'f nviveí** í' /fie «'c*crÍj>"orio(- compra e
lambem cuc.tísoín «ara mudança, .1. }.
Jl.irtiiis; ruafda Afíanjega n.'ui.

ifsJJo SS S

TXVPOTIIECAS desite í
i Ü localidade e garantia

rua t

coitíorme
I. G. U.ut,

Quitanda 6.1, leiteria. (500.; Si .1 | I TM moç

13—S. Chi
referencias.

referas irVegálarcs
(çiijú S) S|c prolongadas^ Assembléa, ?-l, ila» u ás iS.

Serviço do dr. Pedro Mitaalltiles. /iV.ep.
1.000. Cent. (Ss-irl R

íiigfez^fránccj ç hesnanlioK I ¦¦inmi*»
Celso 

' 
Queiroz', rua Parahyba

Pessoa IrrtRArDÜCÇpES E VERSÕES
1, habllitacjii, ehékrrejo-se de íar.cl-as .por

lovao Dãi cllu
(1- S) .1 . Professores e Professoras

TTM A
U co
nhar muit
2U ondar.

.. deseja collocár-sc, JL ,.,„, l~^-r"' Ti '¦ lr
,„„ governante de cisa. sabe ,-,„;.; T*UAM l-./l _ Lições tlieoncas e pra'..-¦ ,.,], „.(,(-,. 1 X cas, cm-casa jlo'alumno. Inlprniaciiesliem; rua da .Quitai

(4S94.Ç3 K

H VrOTIIECAS de predios e terrenos,
juros 10 e is °1", Empréstimos sobre

inventários a herdeiros. Descontos de ju*
ros tle apólices, acções 'íe bancos, alu*
gucís c eauçôcá, mesmo dc menores uu
usofruto. Tratar com o sr, Ferreiro, rua
ilo Hospicio 23, sala 6. (jk.vi Si .1

'E-MOURHOIDES — ;r,. rua Sena-
dor lutrebio e outros scicntístas di-

Ejam as pessoas daqui que tem curado,
itrcin procurado-, (jfào P' .1

11"
gani
fora strcin pr

Kslincto, cavalheiro de posi-
U ção, e qi(e vive dos' seus fenilimnlosi

deseja • proteger uma moça de*. bo»si cos*
tomes, svnipalliiea e "Cin coiupromissos,
afim de viverem niaritalmente, ora nesta
capiial, ora cm linda cidade do interior.
IC negocio serio c definitivo. Cartas, uo
escriptorio douta tcilacçio, para João Ba

no eonsultoriu do (-cirurgião, dentista Syí
fift- TraVássOsí ii rtia" Chile 27, 1", ás sc-
guudftg, quartas c sexto^, das 2 ás (í lis.•'• '¦ (136 Si S

IStiÍA"/,, 
francez, portuguez, aulas e Ü-

ções particulares (methodo Berlitz) :
;ia Alfândega n. iou,

(O.lSe ÍI .1
preço módico: ru
sobrado.

C0Í08INA fimm" iJo:ii R,v^•Jít^JSlA.k^n, _raníilln. para res-
lituir ao cabello a sua cól* original prc-
li* 011 castanha. — Preço ioÇooo; pelo
Correio, mais b$*oÒb." Dàpòsilò ge'ríil, rua j
,- de Sclfynbro u. u;. — R. KANITZ.

PAPEIS PINTADOS
rua cnlicccão. desde 401

...... - guarnição, desde ^$000 ^ .
a uniea casa; que,. nesta época pódc fa-
zer estas 'vantagens é a conhecida
Casa Brandão, á rua da Assembléa 87,
próximo ri Avenida. -!*•!" J

PREDIO
iAltiga-se a familia de- tratamento

0 da rua Gonçalves Crespo n. ;,i, trans-
versai á rua Campos Bailes: para tra

Moderna cnlicccão. desde 400 réis a
peca c guarnição, desde 3$ooo a peça,

tar, no niesníó.. <M 61S3Í

?iéus tílhos, Renij., nora', netol
e, lrtçhWpy,! eiu ' testenuin.ir* çle
.sincera Oi ii 'ração á sua inesque-
i-ivel íuão. sogra, avó « bisavó,
fazem, celçhrar amanhã, quinta-

feira. 17 8o coirenti-, ás 9 l|a horas,
niatrii! do S. S. Sacramento, unia

up. -í que as-ísiir a esta liomenagem,
nos-.i eterna graiidãn. XI. 6171.

Clara da Silveira Es-
pozel

Müie, GÍCi 
'S 

nlí| MOEDAS ANTIGAS

quem

deseja-,sa 1,1 e.r.J r Vende-=e uma rarissima cdlk-cçSo
ifealtóa.õs traballio* por mais dtffrceti d(, ino,.,las antigas: árabes, chinezas,
que sejam ç botaq mal para cima de .. *cias ,, |„Jianá5. l',u-,i ver e tratar

ft*, rua Onci-al Camara 248- j „ 
"vl,a 

d,, Çaitue i.|S. loja. 6j6K

Oleo de ricino gazeificado
espumante

V3ttttBlâUB0tNK3BSBCUMCS8a

ptista. (59CoS) R

ÜMA 
moca sabendo

contar, ofierece-se
sabendo .bem. csorevtr

pnra qualquer ser
viço cm escriptorio o
Cartas a A. II., nesl

mensaeü. Largo
da Curiócasa commerciai.

jorna}, Í6«rS)J[ J»rj^Wi

Z 
pratico, Mr. Te.

ter gn rante ensinar
cm seis mezes, io?

S. Francisco 36 e* rua
andar, \",.e a domicilio,

módico?. (8180 S) .1

?-}**flU8i**p3aa^^

SiESCOLA NORMAL
portuslicza,' deseja criiu1SI TTXIA senhora ,.

ál KJ '.una -ere-iuca em sua casa, 'tomam!

flãiS iiii-.ccloiiniiilo i!e-*,te 7 de. iIROsto, '*a:
lu.tiiulü l'olyglutico, par» quem suize

Mi pnMu

§ liud nn' profimo concu.iso - üuein.'¦¦¦¦•¦ ¦
M si.v se ior-li-ii-li.-. no concurso - AVE!

/-lOMlRAM-SF. vaies — Rua! 
'do llír- \-X\1

\ io.-. n. .;S A- Copacabana-' Ui»? S) B | XX rnrl-1

/ll!.\l'f("S pr.r.i enlioríis - ¦ ¦ 

peei::Cê} do- Gurso An-
ev adjinittido ua Kscola Xor-»

matricular l
D,\ RIO BRANCO

., maior cuidado; é pessoa seria c limpa,
com leite ile 2 mczcsif quem .precisar di-I
rija-se á rua Ypiranga n. .;6, casa 2-l,_avcj j
nida Mesquila.

*
(6--3,-S) .1 I

S, tem ilitiic.iliaiUs com seus e.t-1
. bcllos ?-'_llniii!t 'siia. direejiio, coin ui- |

0\ 1'*<ü^

untos
camo.

ètiii

-e.-scr dl [XJY-1J0TU1
!^e^Ío#'*"^ir^

AS -r 0-.iLi-.iei-. iK-;.nii;i:
luv.ii-í n.i 3, Telcph. i.ijí',
llegrino. (J330 ,S1 J
._. „^_ —_. __

AS »— I'..i.íi-ii-.-iç d^ ,1'ie-ji-!- Ie/tuburHu;',, em .5' "íi!".-. :
ilil Huitanilir n. 50,- 1" an-' l.ir.it' Si .1<uj. ;

",Tjo^xx'^Jisz2:í2Jfyíss2r:i^v'j^^i^c ~_:r=Lnsii*:"!; ?*j

iTOdlIllíli/IU

a u*. .u.. dujui uo iiuui
de laiíeiro, nara-conselho^ gr.t* 1
iiilíf jeípécjaiiatu í ijo-.ie ameri-

ME1IG0S
Clinica de- moléstias tias

\e^.s W-Uh

*W <Ç&OSr

senhoras e syphilis — D

¦ llfll UlLiluln
fiSTER 11.1 DA DE.

MilüASTIllíXIA.
EsníRMATonr.niíA

ruvn ci'i'(n, 1'niIICal O rniiiiln.
t,'liiiii'*i eloclro-iiicdica csn.eciiil

,. DU. CAETANO -TOYIXF.
' das Faculdades de Medicina de
,1 Nápoles c Uio de .Janeiro.

Das o ás i; ç d;ts - ás 5.
Jjnrso iln GiiHoen, 10, sob.

Grátis só este mez ;,,^!«;gt
solicitar, indicação do incio mfalhvel de correia5 r.1B.,j

i.iTomando c rindo"
I purgattvo. Aromatico,

: nfeposilo; GEXRR.M, CAMARA

melhor
..arada-

1

^Ivaro Roüdèlli' >
Anastácia Delgadpij ,Driuw ,<l.i|j _

Si,lva c familia,;. Paujo, Roíidejli,!™
WVJfl .Ròudclli, Ji|y,mc. l'puj.e}lj,.t,
Oítiliá Ròudclli. leliciué Ausus- f
!o César Villalioiin e faniilijl ,c

demais"^niícnlcs aí;'i-.-ldcceifi'.ii fhâóí 'c*fnc'l
acompanharam os restos' ' nioVlacs de- |
seu presado filho, irmão, cunhado, e^dei
novo íonvidam seus parentes e amigos ;
para assistir ;í missa dc sétimo dia,!
hoje, quarta-feira, 16, ús o horas, na j
egreja do liitmaculado Coração dc Maria j
(estação doMoyerl. '¦'-L'^'' j iiii----i pe.io repouso de sua iilniii, dala
_SSB&BSmBaaWSB&mSBÈtaKm ¦ ,|0 seu anniversario natalicio. Aos hons

Dr.i Nuno Infante !;?
¦ Vieira

Amélia Vieira de Qjiyeira,
Amelina Infante Vieira, ibaquini
Infante, Aurora Vieira da Caiilin.
Aurelina Vieira da Cunha c dr.
Allifn- llif.inte Vieira eo,iivjd;i.in I

os seus parentes e amigos para a mis-
sa de U' aimiverfiarú}-.- ,!*>. i^ss^nienio
do seuCpranleado neto, filho.! irmão e
sobrinha DU. ,N'l ÍN'0 IXPAX1U
VIEIRA, hoj.. iju.trta-feir.-i., 16 dp cor- K .-. „. , , hovii-, na matriz .'de &a'
rente, ik '9 htfrasJ no altar-mor da ,U t áerailckciítlq o. conipa/ecimeirTo
matriz iti Clori.i fergi] *.o Machado. ;-Vt ^ amij,0.% ,Vj J. 6087..
Por esse acto dc religião se "on|e*™^ 

jSgsSBBmSOmE&SSBBSa^&SB
xss^i^s^^^^B^i^sKmsm Dr. Bento E. Machado

D. Amalia Faria OU-
veira ^

t 

Coronel Pedro José Oiry«'u'<7
sua íaiuilia o mais parent#f..;;
mandam rezar hoje. «jiiaria-Eiíjni,;
16 do corrente, ás o 1.2 IiojRftíl
na egreja de S. hVaucisco .dei

Paula, a missa de setinio dia dq fal-
lecimento de s-.ia cxtrtniosissinia esposa)
mãe, soara, ;r*ó. cunhada c ria.

A 490IJ
giSHi*«.i£^ataaaaiJ,-dte^rsB^^

í
PROFESSORA MUNICIPAL

f^fiiiii filhas, Rcnros e mais pa*
rentes participam 0.1'to Fazem ce-
b-brar uma-, uiissiy dr se-x!o . nu ^
por alma daquella finada, am.v
nhã. Miiinta-feiia. i; do correu,

le Sá*

Portella

TRASPASSA-SE
Viu bom armazem, "bar" e 11.olhados

finos,
Para informações i rua.; ile hclein-

Lro. i;'!. d.i 1 hora ás .1. '-t'i'i- .1

CAFE

•- ..Viciai d*- da Silva Machado
Poi-lella. seus filhos c eiilé-ados.
Emilia C. da Cosia Portella, o
contra-almirante José- T. Ma-
ichado Portella, sua senhora a

«eur filhos, o dr. Prnnçisco P. Macha-
do'-.-Portella. o dr. Wllly llofiniann e
•sua senhora, pedem aos seus parentes
c ãinígos e aos de seu ipiendo esposo,
nac filho, irmão, cunhado, lio c pa-
Srfeo. DR. BENTO l-AI 11,10 ; MA-
GH-AIDO PORTiELLA. o caridoso lohsc-
(Utio que muito agradecerão, de tissis-
lir á inibia mis .hóje,^'.quarta-feira, 16

A-i.'*«*•« r«oc : do corrente, trigesimò dia apus seu
Ara.UJO ÍJfOeS fallecimento, inaujain rezar, por sua

l-V.receii iionfem após prolongada alma, ás 8 horas, -r» egrejn do b;

— D. Regina .Loureiro de

¦obter o qu licseja por mais diffi-
1 oue 'seja. qiter sobre a (elicidade pe.--

soai nucr sobre outro qualinicr r.s^umpto
irlníio é pattiei-.l.ir. Màxinvi reserva. -
MME, THOMPSON: -;. rua ":

elh

Tyuii; lJE.ITOi;AL, .MA«IXIIO
'-'Hiín Scto Clc Setembro 1S6

oC e om.
tlfc-r, 1

ehradtira) -
ícitamenií
.1 *'6. Cf.

Pàiiif&isíss
«tun Bit- Com *****Jí; a,ira:!n,°- '''''•a c ¦•¦ hàm 

Oolorcs dos par" senhoras, homens e creanças. »«"*" v"
das viasi CASA GÜÃO Ti'iH'0 VPlíerCOS

re-euiariii orviiitiit oe—Tei. >.'i)iii-, mai "-,.,—.
i. Ahnlica  S,S,-'l elop.i- no:

.1. 1-1039 M. A

onrahi-se fácil esom
pletamento sem ilori Vende-se
com l.VStiLINA dn ! cano . fors':
PhaiinilcetltiCO Jovi formado, pron-.jito 1
no tios Santos, Üo : lar coro ¦•
posito ceral: fl.AciC rua Silv

".VÍáVeiii 
le"5 II P. - I

üii-.-Otf^. pnlia*-. mancai*;*, j
lieríetHV**. :r rua Frei t;l- i

liceu iai. sobra-lo. 5-'iM O

âll T (IM ÍI V FÍ «f*í! U I Uio 1 LLiJL
t.. 

¦,. j 
i ^^

le tu cavallos. 1--..I0 re-'
iara trabalhar. Tra-j
1. ra Garage Ideai. 1
?. tj «.--jS

1 nferniiJaile. á cxma. sra. il.|Coraça

1"' 
ÍÍE CIN. A V. OURE IRO DE
\RAU.IO CO'1-S. esposa do dr. | pg-ffsr--líiiricp de Góes, -saindo o feretro

ás .| horas dc hoje. da rua Conde dei
IJomfim. 040, para sor sepullrfdo cm ¦
jazigo perpetuo da familia, no ceinirc-1'rio'de 

S.'loão Baatisla. (6*165).I

D. Germsdes jordã» I

le lestvs, á rua Benjamin Con-
R. 6106

35SI

José Teixeira de An*
drade

Aiiguotn Teixeira dc Andrade üíí

de Oliveira Costa

ho,:,s. na r;
.Duque-de (

Manin

ítO c CM
c hern

ÚLTIMOS A1ÍDI0S

1

11 í\ porl I II SA r
l Tnreio riCITOK.U. MA

Ihii; Seio u,' Sctcmlir

1-í'

w

onint Mm

bm;,x.vni.\:>
lis fritaiLtvitn-k

.0- tJliCIf.E
:>,e-.:iiUi h,.,:

ttS^XSHKTl^íS-VXXrüTmrXííCi
r::%\

cinus
. 0I'\
eníev

| svpli
il'as v

j mem
i ilas a

I11VO
sr« ¦¦

iy ti.

Ias e

bon

Por me-
dícoa

operado-
ros espe-

moléstias dos Oí.hos
ilOS. «,\Ofi,VXTA O TÍAIII'/.,
nidades 

'das senhora?, pelle.
is, venereas, blonorrhagins.o
asgettitnas e urinarias do ho-
d da- mulher. Tcd
is fi horas da tai

drigii silva n. 2C.l".auí
sèhihítfn o 1:Âè Satéülir
rrr,'|,iivfoitaiticnlíi" apparelTíáfRÍ c&ni
todo nruatíMial prec.iBirwivaati e.-ç;r' ' o.s'fatattlítUos eoiiilafifes des

spècúfliifátiéi c i 3);iv.

.niiXKISÍA^COIXIllJIA..
y.-r- impri ¦«

' V H'(i'A-Si-'. 1
-cX(\p frente
c tricidaile, <-in
í-iui Viiliiiitnri

r 709
[)bÍlatlo
asn il-.-

ila- 1*

11111 ijiiu
rom '

Uin:

SC 1'fl!
llranco

llr.
iu -129.
4020)

r.un uc
eiiijft A-s'" msníti!

ohii

ll^-| COMPRA-SE DENTADURAS
OQEHCAS 83 APPARELHO BISES-
Tl?í Y DQ SYSTEMA HEBVBa—-.
Dtè. REièÃ-TQ DE 3QÜZA '
IGP£§, ííòáèssie ,va Fa-'
cuidada. Exames pelos
raios M? do estômago? j
intestinos, coração, iml-
rxsas?ei3. úesra da asth-
«si?. — Rua S. José 33, da
2 ás 4, (menos ás quartas-
JGircs). Grátis aos pobres
ás 12 horas.

lamilia lansomcs;, imimiui» »«
zar a missa do primeiro anniver-
sario i'o fallecimento di seu sem-
Tire lcmlirado irmão Jil>l'. U'.l-

SEIRA DK AXDR-ADI!, lioje, ijiiartu-
ia da bondosa e veife^.ftSra, 16 do corrente, ú* 10 lioras na

,-anda d. CliRTRUDES JORDK) egreja de Siio-Franciíco dt lana, P-, 3

DE 0I.IV1-1RA COSTA manda a! cujo aclo convidam os seu, parente, t,

familia'Victoro da Cosia celebrar, .amigos effnfc-,?anuo-c •¦ ja agra-

uma missa hoje uuarta-feira, ás 9. dcCidos. Iu; '' •
ffSspasssna^ss^^S^l^m^^^l
-Jl5r,^-fflími-=i^qaiirJ.-íT^JS*ia-Ji' •¦¦¦ BENZGIN

1 Pará'

da Gloria (pr
ij,*... 06

3 yt^^?^S^g^g?'g5^S :-^^''."ít7^'*~ii-'iríi

Eürico Ele5bão Tei--
ítèira Campos'

SA ..ia fanu-l:

nbtlli
i-.-fr.

• rW f
r.elle i
o. 1 rio Co-

1..VNH
l

sp»o. pi
•zvmx^snrí^T-Tr erve-r. t ry rt -4

SALÃO DE 81LHIBES

ro e avo
TEIX-EIR

a-feira, 15
'5 süus alr
ianlial-0 a
feira, 16 <

•1 sair da
ra o ccr.'.i'j

iu;
Lill

ida. Li

2331
tenente cir. Mareia

no Tostar»
1:1

n. .1-
IR 6.UÍ

OURO 1$E00 A 61»
vfUMM

*a. 60050000

:l-.h:

¦Jlo Mi-
-V>.6Í1« 53.16, Cl iS) 11

sSL
30*; !4 S). Ij

a Alt-' 
X) J

Gurso-, especi,
vivas,. v\-;?'-

ú de líhfifi

G0F&
rti tn:,-

, Vae
rua Alerri
d-:rai;il:o, (V?:S)jl

¦X.
lor.

m- ti

r-'t JiM.uuut.í.

ry n

MAi-

•adamente mu
(IJ661 Uccidos. R 6ov3 I

D. -

• -í.

MUTI
H5EHSS • '"'¦¦' ..*5llW*»**

LADO



¦*K';:.':'

m

"___Í3Sm___^I; • '¦'-:'. .•''¦.*.,"'¦ >**' _'"¦' 
' '' . ¦¦-¦'¦

_*--5"--3B-S*3^^

_!»-*?
__'f ¦ «_*S

"-^«-s-r.**?''

!•¦ CORREIO BA MANHA ¦---**-«-iQtorifóâh., 16 de Agosto de 1016

LIQUIDAÇÃO PORÇADA
Da conhecida casa «Maison Acre»

Travessa de S. Francisco de Paula 1.8
Por motivo do fallecimento do chefe desta' acreditada casa', resolvemos', B«»

íagar aos herde*iro9 e a um soeio que se retira, vender jor preços -, abaixo do
custo, todos os artigos de que se compõe o "stock" deste Bem conhecido estabeleci*
mento "Maison Acre", com grande, completo c variado sortimento ic Iodos arti-
gos próprios para homens, senhoras, creança? e uso doméstico; .como séjpini: ce*
roulas, camisas, punhos, collarinlio-, gravatas, saias brancos, rendadas e bonladas,
corpete., meias, lenços, roulpás para banho, toalhas para rosto, banho1*' e mesa,
guardanapos, fronhas, lençócs, roupas paia creanças de 4 a 12 annos, e uma infi-
«Wade de artigos mie deixamos de mencionar.

Todas as mercadorias existentes «rão vendidas sem reserva de preços, para
ftpidU e definitiva liquidação, ¦

Aproveitem a opportunidade
— TODOS A' "MAISON ACRE" —

TRAVESSA DE S. FRANCISCO DE PAULA 18

GABO ARMADO
Vende sc cerca ilo ,.00 metros de

cabo armado ti. 2 1!. S„ por prei,'o de
necasião. Escrever a T. M. Veiga,
Caiixa l'ostal n. 1837, para informa-
.üc-s. R 490'J

Superiores aposentos
cm casu de máximo .ipiseio c mobiliário
novo, mesa dc i" ordem, jardim, banhos
de mar á poria; preços módicos, para ca*
rnVhciros o íamilia?, á rua Buarque de
Macedo 11. 44. (Tel. C. 5Sr-*>- English,
spoken — Ou parle trancais: (6076)

adquirida ou hereditária rai Iodas as
í.iai.ift-StaçCes. lí.ieumalismpi íícze-
mas, Ulceras, Tumores, Dores museu-
lares é ósseas. ÕarÜiros, 1'tirtiiiculos,
líscrophulas, Dores dé cabeça noclur-
nas, ele,i c todas a., doenças resuHati-
les ilo impurezas do sangue, curam-se
infaliivelmeníe com " ¦

O mais poderoso aiilcsypliiiitico O mais enérgico depurai ivo.
Unico que com "tini 's*i frasca faz désapparccei- qualquer man

Uma colher após ás refp-ii.-r,:-.. Km lodns'as'pharmacias e drogaria;;.
'FíiU-icantr: — Pliannacctitjcn Álvaro Várges — Av. Gomes l*'reir

Ms li
.fèsUção

'*, 09 ¦

GRANDE HOTEL MILANQ ESCRIPTORIO OESDE 50$000
Dirigido por Dario Dei ['aula. IT'- ' Alugam-se exccllentes cscriptorioo no

ganlemciite mobilado * Cozinha italiana [ predio n. .-,o da rua Gonçalves Dias
[• france_a. Àcccitaiii peíisionislas avnl- I íln serviço de elevador c luz eleclrica),
so« 'i Ia ctr:r. '\vtnidii Comes Fy.ii.,Traia'-?-: no ipiinlo andar, com Mme.
7, teleph. ,* "0. Central. S |..* I lloisson. S. ^69.

flHo.re-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

o fígado
O ligado i um dos orglos maii importantes da nona economia,
Un» fígado desordenado causa 3 perda do apoetite, prisio de ventre,

«ores <t cabeia, in_.rt_.Io depois de comer, perda de energia para o tra-
Mlko, pjiy»ico e mental, perda de memória, cansaço, palpitação do coração
somno daaaaaocegado, urina carregada, trlsteia, etc. ¦¦.'¦ ;Eni seguida aca symptomas acima mencionados, sobrevem um estadd
nervojo que produs grfves roíultadoi, como sejam hypocondria, perda d«
porler sexual, tte.

As PÍLULAS UN/VERSAES MELHORADAS DE PERESTRELLO.coi.
têm em si oa agentes medicinaes para combater os males acima enumerados.

Estas pilulas ilo compostas de vegttaes e o seu uso nio requer resguar.
do, nem de boca nem dé tempo. — CAIXA, 2$soo.

Remette-se pelo Correio .ma caixa por 3$ooo, 6 caixas por i3$oo»
e ij caixas por _6$.oo. .,'- ' „.' 

'

Vende-se na A' Garrafa Grande
-R.TT-A. TLT__a*__J-___,-XTufl_."yA.Iff_A., 66

Péréàtreítú «fc Filho. A 6m
PIANO STEINWAY

Vcndc-se um americano com um anuo
apenas de uso, peça perfeita; na casa
Faria, avenida Mem de Sá n. 10, Lapa.

S 6059

MÉDIUM ESPIRITA
Comniunicaçõcs espiritas solire todos

os casos. Commercio, litígios, uniões,
etc, etc. Inleiratiiente grátis. Largo
da Sé n. 1. J 6840

GRANDE ARMAZÉM NO LARGO DA LAPA
Aluga-se este vasto nrinn/.çiii situado nn nin Visconde do Jlfnvnti-

líiinne 11. 5, iu*oiirio i>al-« rcsliiurant, Int., botequim; çonteitn-i»,
cinema ou outro negocio liiiuio. Trata-so na Companhia Cervejaria
Brahma, rua Visconde de Saimcá liy 11. 200. • •

Pequena casa mobilada
A' beira-mar ou na montanha, desc-

ja-sc alugar uma pequena casa mobila-
da e eom quintal regular; as offertas
devem ser dirigidas, por carta, a E.
D. Kua do Cattete, 106. (6071

Sellos para collecções
Compre-se c paga-se bem qualquer

quantidade dè sellos nacionaes e es-
(.rangeiros, assim como moedas e meda-
lhas .intifta-i do llrasil. Rua 1" de liar-
ço n. __]<), casa ds cambio. S 667

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UROFORMINA cura a insulliciencia renaí, aa cyftites, pyetites, nepliritts,

urethrites, catarrho da bexiga, inflamm». i« da próstata. Dissolve as arcas c os
cálculos de ácido urico « matos.

NAS BOAS PHARMACIAS-RÜA.r DE MARÇ017 - Deposito

PENSÃO ENGLISH HOTEL j O segredo do bom paladar
Para familias e cavalheiios dc traia-

mento, tem todo conforto, grande cha-
cara,,preço muito rtdu_ido, tudo recon-
sjruido de novo, rua do Cattete n. 176,
telephone j.ooí. R 5*3

Descobre, quem comprar uma panella
de pedra "Mineira" â venda no antigo
Bazar Villaça", á rua' Frei Caneca 126.
Louças e trens de cozinha por menos
30 "l" que em outra casa. R 4437

BOULEVARD S. CHRISTOVÃO N. 10
Aluga-se este predio com todas as dependências, completamente

reformado, cm logar de grande movimento, para boteauim, bar ou
restauram. Trata-se. na Companhia Cervejaria Brahma. rua \is_on-
de Sitpnrahy ». 200.

ATTENÇÃO
Veiide-se tuna hoa pensão, muito

afregiiéza'*a, pessoal ile Minas; está
cheia de pensionistas; Negocio decidi-
do. Info-.-pua :~i<- com o sr. Tinoco
(caféi.

Pharmaceutico diplomado-
Offerccc-se para exercer a sua pro-

fissão nesta capital, \ ou em localidades
do interior do Brasil. Com Synesio
Trindade
Leme.

Gustavo Sampaio, _iS.
¦',*..* J

RÜAÍO SENADO N. 35 - Esquina da do Lavradio
Aluga-se este predio no to do ou em parte, completamente

reformado, com boas acrônimo ilações no sobrado •¦ grande loja
nos baivos, cóm installação própria para bar, cal'- o restau-
rante. Trata-so na Companhia Cervejaria Brnhinn, rua Vípjcou-
de de Snpucahy n. 200.

.___—_-i:-_--__'á\».-...- e__u-*iií,__._> -- a rm-—tcmcixrc-m

_-_______________gg________B______B___aB^gg|^glj^g^w^

UEfflUUUriTURM
Companhia de Loterias Nacleaaes do Brasil

BitraoçôMpabllets 10b a ttscalliaçio do governo federa.
is 2 li2 e aos sabbàdos ás 3 boras, á

RUA VISCONDE DE ITASORAHY N. 45
HOJE HOJE

340-16-

20:0001000
-Por _$¦ OOO em in_io_

Amanhã • Amanhã

30:OOO$OO0
Por 3$500. em oiiinto.

Sabbado, 19 do corrente
\'m 3 lior.--» .I.i tarde --.1O0-31*

0:000=300
Por S-SOOO, cm décimos

Sa,1_»l>_vclo, mf. cie ovittibro
A's 3 horas da tarde-NOVO PLANO

GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

¦

—9 \J I Va.

AUTOMÓVEIS
Na casa de penhores á rua 7 de Se-

tembro, 2.15, vendem-se dois automóveis"Berliet" "landaulet), e 11111 "Pope", no-
vos. Preço*; vantajosos. C°-l-0 _)

GRAVIDEZ
Medicamentd radical, unico existonte para u_o externo,

que evita sem o menor inconveniente. Pedir detalhes
.mpletos á Caixa Postal 172. — Rio. A 5187

SREOSGENOL
Moderno tratamento das tosses, bron*

chites o mais moléstias pulmonares.
Agencia á raa da Quitanda 50 sobr.
Vidro .'.$ono. A .(9.7

AtjretiPÍLULAS DE CAFERANA
c;T;r_A-H

SezõcgOl alei tas
Pébi*es i.aIu_tros

Intfrmitteu.es
IVevralgiaB

Haito ciiMndo eom as ImltaçSo» e falalfleaçAes

ümeos depositários, Bragança Cid & C. -Rua do Hospicio 9

Em 4 premios de 50:000,^000
r»or l-íiiOOO, em vl^csitiios

Oa pedidos de bilhetes do intorioi* devem scr acomnaulindot M
mais 700 rs. nara o porte do Correio c dirlvido* aos aeontes lieraoa
N-.aABKTH & O., RUA «O OUVIDOR 9*1. CAIXA N. 8*17. Teletf.
1íI*8V»Ij, e na casa P. GUIMARÃES. RUA 1)0 ROSÁRIO-71. e.qul-
nu do beco dns Cancellas — Caixa do Correio n. 1.273.

CASA
Precisa-se dc '.una. para pequena Ca-

milia (sem creanças}, cm centro de
pequeno terreno, cum cinco quartos.
Prefere-se Haddock I.obo, Conde dc
Bomfim ou Affonso Pcnna c iuimedia-
ções, até 400Ç000. Trata-se á rua H.
Lobo n. 134. S. 5139.

COLCHÕES E ALMOFADAS
Vendem-sc colchões para solteiro .1

3$, 4$, 5$ e 6$, ditos para casal 7$, 9$e 12$. Almofadas macias .1 1$, i$5„0 e
2$ooo; na offieina e deposito dc co'
choaria e moveis da rua Frei Caneca
n. 309, próximo á rua de Catumbv.

S 5'5'
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Companhia Cine matógraphica Brasileira
O mais admirável suecesso—T .umpho esmagador de um tra-

balho que nüo admitte compara.õos, tão soberba 1! a sua coticepjão
o magistral o seu desempenho, condado á

LYDA BORELLI
estrella da arte cineinatograpliica, cujo brilho jamais desmereceu
em trabalho menos grandiosos; oujo nome fa_ apagar-se outro qual-
quer cuja reclame seja mais retumbante.

Romance de
HBNRV BATA1..LBA FALENÂ
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QUEM ACHOU ?
Pcrdcu-se uni cinbrnlliò com algum

ilinheiro na barca de Nictlicroy; i|tiein
o achou e quizer fazer o favor de
o entergar á rua da .Alf;.inde.p*a 179,
será gratificado, .1 t>-*^o

CASA MOBILADA
Alugá*.e para familia de tratamento

a esplendida casa 11. 41Í1 da rua Voluii-
tarios dai 1'itria. Pôde ser vista todos
os dias, das 10 ás i.* c das 15 ás 18
horas. 5188 I

PENSÃO
Dá-se pensão cxcellente eni casa de

familia de tratamento, á rna Buenos
Aires 11, -38. 5193 J

MOTOR
Um plc cinco cavallos com corrente

(riphasioa, jk\ wolts, 50 períodos;
coniprá-sé eom algum uso, em bom es-
tabi. iRlia ilo Theatro 3. loja. J 6.34

Segundo andar - Predio novo
Alügà*.c o segundo andar da rua da

Quitanda n. 1.3, entre Alfândega e Ge-
neral Câmara, próprio para familia 011
grande escriptor*. (.M 6.184

PENSÃO FAMILIAR
¦Dispõe de bons aposentos, distante

oito ininutos ila avenida Central, praia
do Russell 94. 5181 .1

ÍRGENTE
Vende-se, com perfeita conservação;

uma excellente e superior niotney-
clette, condições vantajosas, motivos
de doença. Informações com o sr. I.uiz.
rua Ourives n. 45- (6.113 J

METAES VELHOS
Compra-se qualquer quantidade c aos

melhores preços. Kua dti Alfândega,
108 e 110.

THEATRO S- PEDRO Pa8c_.__-.r8egreto

COMPANHIA DAS ESTRELLAS MUNDIAES
Herman — La Folie tte — Rush Ling Toy

ULTIMA SEMANA
HOJE- 2 sessões: ás 7 3/4 eás 9 3/4-HOJE
ESPECTACULO MONSTRO !!! Trabalham nas piliss icí.õer, as tres celebridades

DR. HERMAN
Nas sua**

O REI DA ELECTRICIDADE
criveis rf.oví.3 com n clectricidade .cientificas c cômicasLA FOLLETTE — —

O mais famoso transformista dc reputação mundial cm seus inimitáveis trabalhos
sempre npplaudldoB

RUSH LING TOY
O celebre mágico chinez, sempre vivamente applatrd.<_o nos seus extraordinários tra»

bali-o**, que são sempre variados c novos.
O MELHOR E O MAIS INTERESSANTE ESPECTACULO"Prprnc — frizas, i_$; camarotes «í<.- i\ 10$; camarotes de .*, C\; di-tínctM,JrlCVfUo 3«. poltronas dc _¦*, 2$; poltrona.) dc 2", i$; galerias nobres, i$ooo, c

geraes, 500 reis.
Nos theatros S. Jopp-, S. Pedro, Carlos ("ornes e Maison Moderne, iniverá

matinée aos domingos, á*s j 1J2, {R 6248)

CIRCO SPINELLI

LYDA BORELLI á a suprema Interprete do UENRY BATA1L-E',
de quem já nos deu a «Marcha Nupcial».-Ella é a artista inimitável
que sabá dar ao gesto toda a Interpretação da mais s*. alegria des-
cuidada, até a mais trágica dor.

LYDA BORELLI, diz a crltloa da imprensa o dt_ o chromsta
abalisado do ppjornal do -ommerciO'> (ediçüo da tatile de ante-honj
tem) 6 a artista que dpiminou o dia clnematograpliico do liontem e
de ante-hontem e que i*ontinuara_a_dominar hoje.

1 VT*fin 
'• 

Para-evitar espera a attender & enorme coiionrren*
A. 1 l\cj\J • da qua irá ter este programma, "'  "'"*-
nadamente os dois salões.

Hoje

funocionarào alter-

-egutida-feira - Um Illm que vae deixar nome-IJm estudo psy- M
ehologico ilo i.uiz \V.*bor, eom scenas jamais vistas (garantimos) em g
cinema - I1YP0CR1SIA ou «A VERDADE NUA». ff

¦:_BÊi»S'i»ii»i«pi»i«

Grande Companhia Equcslll: Nacional da
. . Capital Federal -— Empresa Affon.so ..

Spinelli — Companhia BENJAMIN
DE OLIVEIRA
MARAVILHOSA — t__*_,

FUNCÇAO «OJC
SUCCESSO COLOSSAL pdk TODA

TROUPE <
Scrà rc|irescn.líida na . parle <ta pra-gramma em in rf.«>reí*ciitat,ão- a j>tgt ára-inaticu em 2 dundro* e ¦ actos iSe BKN-

.1AMIN ülí Õl.lVKtKA, intitulada:

CULPA DE MÃE
Desempenho admirável

Soldados-, fidalgos, eampònpVcs, etc,

TODOS AO CIRCO
SPINELLI

Preços c horas do costume
Depois ilo espectaculo, haverá buiules

para toda- as Unhas,
AVISO — Acham-se em ensaios neti-

vos a comedia de costumes militares — OZE* MÊMÊ e pp mágica O GALLO DA
TORRF.

Brevemente a comedia—O ZE' MÊMÊ.
A-iatiliã — GRANDE E VARIADO

E__*ECTÀCULO. (J __3_)
¦¦¦¦¦"'""'"¦"3"i"i«">aBa_«i-_-«_n_________i

Hoje- Hoje
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IiILLIE RiTChlL-:
i—u iiHiii .i.i.i Ki .i _t__^£g_a^

Empresa Darlòl & C— Avenida Rio Branco, 151 c 1S3
LUXO 13 CONFOKTO FLOHBg E I.f.KGANCIA

-S-_____-__^-____f_ HOJE (*=s=*-=-T-__\
PRÒ'CfÍ.AJ_*tA ARTÍSTICO K VARIADO

NAS TREVAS
Drama pungente •- :i actos. Amor de um cego, cujo lar feliz n_o

passa de uma illüsào mentirosa.^ '<**•

ATHLETA É CAVALHEIRO
Comedia Una, interessante — 2 actos

ES CAPA DELL A DE BILLIE
Comedia inédita, inogualavel,- do cômico impagável, em 2 actos

Amanhã—Programma soberbo, destacando-se o fllm: OS MaCIIINIS*
TAS RIVAES.- Scenas emocionantes onde lia perigo de morte para os

"o 
CINEMA AVliXIDA-ELI-.GANCtA E CONFORTO

. ..- :'J^ã^mmmm—mW—mf!ism^i^s^iT'

l___l_______l KM ¦

I PATHE I
Vasta Platéa — Camarotes e Galerias

O GRANDE CINEMA CMC
•_> HOJE •:•

Ultimo dia — Ultimas exhibições
O Grande WoIp da Platéa Carioca:

1 ilio
I——M—ií i mj. i in m\*tMWtmWI——m^mmmW—MBÊImMmWÍmM

Francesca
Bertini

Hoje doveis apreciar a
ultima creação da

famosa
Deusa áa arte, do

silencio,
nos oito it_ai*a-

vilhosos
actos do drama

UM
fciw__ii^n«9-:---^KW-tOTCi_i

Af iLlCINEMA ID
HOJE ULTIMO DIA HOJE

# ___ DEXJSA DO BIX.___._NrOIO •

FrmeisGâ Bertini

THEATRO S* JQSS' -

I

Emprez.i
 .. Pasclioi.l Segreto

Companhia Molasso — Ua pitipil faz pirlc i i» bnilarina Ana Kremscr - Dramas,
Síííífii'*'*'* "i11*1" e srauues bailailos — Director dc orcbcslrá maestro Manella,HOJE — Tres sessões — A's 7, 8 _|.| c iu i|j — HOJE — lispcctncnlo de com-plcia novidade para famílias — Arte, hix„, moralidaile. Xmncrpp*o elenco -- Lu-xuosas montagens — Todas as noites novidades,

Primeira sessão:
A SOMT- AMRTTT.A ~ Terna comedia mimica cm um aclo -- Prota-
_T,_„^ . ti " ' . goni-la- G. MOLASSO e ANNA KREMSER.SliCUNDA SESSÃO — Primeira representação pio arreliatador drama em 11111arto e quatro quadros, original de G. MOLASSO. musica do maestro Daniel

Dote:
PAT.TS A' Nf.TTTÍ* - P-rsonacens: — Itignon Mox, ANA KREM-^___\xv_ r\ i-Ui-í- SER. Art,_i i._p0UXj i,co, D„|y; ij.rta r-illon, Em-
ma Soscnko; Miclie Sudad, s..! * 1 '• -. A. Collins; l-one GonLier, iipii vivedor, An-
frusto Soto; Done Goivtièr, uni .•:,,, Del Mastro; IJ.nns Lola 1'artú, M. 1'nsta;
D.ins Surat, II. Oe.tey; Mim: V.i'.p* _a, N. Mazzi; l.orette Mijor, A. Oliscrtij
a Rogosa, Martin Solo, a Roi, I. Volpi; .Mana Lon, C. Mils; a Petil Giuo, SE-
RINA MOLASSO; Moiisiem ; icci, De Cartcr.

i° pptpidro — Galeria do Jardim Fantasiai 2" quadro — Exterior do Moulin
Itouge; .1" quadro — Frente do Café " Le Ral Mort"; .1" quadro — (.'ali.arct dc"Lc Rat Mort". Xo " ? .ris a Xoite", aa empolgrantes Ana Kremser .* Loa I)a!y
dansarão as valsas "Excitation", "One Stcp", "Kin-Kin", pol Ita.
TERCEIRA SESSÃO — O arranio dc pi»it» mundial pie G. MOLASSO, musica

tle Dflvc Vimiing e Mclviüe E.l!s('
LA MIMADA DE PARIS,lss^\d'KR'ic^i_t.sl'.ne'5°L''dc:^-
temente applau (lidos todas as no ¦_._"_¦¦
GRANDES iURPREZAS O MAIOR SUCCESSO TKEATRAL !
Amanhã — '" '*"s5a-— A FILHA DO MANHARIN; =» sessão — MIMA-

THEATRO CARLOS GOMES
i Grande Companhin íí. Sessõss. úo Eden-Tiisatro, de Lisboa

Hiiipresv- i_JlXl-llt_. l*lAtlQUl_S
HOJE — 2 sessões Q -E_CO_TJ__

A'S 7 3H E 9 3i4 OA NOITii)
O maior suecesso theatral dos últimos temoos

51 c 6a representado tiuadro de franca gargailiuda

DA DF. PARIS e .1*1 sep-*ÍPO — PARIS A' NOITE. Em Iodai as 1
sessões lomntn narto attracçõcs applaiulid as pelo publico;

As sessões principiarão sempre pela e .íiiuiçâo «'i1 "iüni-" das tuai
Jaliricas. PREÇOS POPULARES - Nos theatros S. José, S. Pedro,
mes e Maison Moderno, haverá matmúc ao*- dominaros, ns - i i-1.

repn\adaí
Carlos Go

iR(p---t-)

t o casamento
COLLÁ-TUDO

ore revista cm dois actos, sete quadros e duas deslumbrantesignial de Ernesto Rodrigues, Felix Rermudcs c João Basto*
dos maestros Del-Negro e Bernardo Ferreira

O DIABO A QUATRO

apoíhco-
imisici

Billietes á venda

BREVEMENTE!
bilheteria do theatro aos presos do costume.

PAIZ DO SOL _ DOMINO*. CR

(LACRIMJE RERUM)
Pode-se asseverai- SER 0 MAIS PERFEITO TRABALHO

DE BERTINI
A grande artista da emoção, da alta come-

dia, do drama intenso, da emotividade em Iodas
as suas íaces NÃO ABANDONA A SCENA du-
rante todo o correr da pe çn.

Bertini, como sempre, seduz, a.trae, fascina,
concentra toda attenção na sua pessoa encar-
nando, vivendo, vibrando e fazendo vibrar todas
as almas com os sentimentos do personagem.

Seducção... Amor... Ódio... Repulsa... Con-
solo... Paixão e... o grande conselho:

A MELHOR VINGANÇA,,, E'0 PERDÃO!
A SEGUIR: Leda Gys, Diana Karenne

o Mario Bonard

THEITIÍO 
"REPUBLICA 

@
-impresa Oliveira •*_ O

?>__B__HiM-_-n-______________BMHBaaaHHiBM_______________HHHr'_ h'""","""""*'^B""*£>',**2_>*^__^"-!__E^-4_^^-^H^-^M^-^^_^-^B_^-^H

IrlOJE - Cinema"Familiar - HOJE
Sessões continuas das 7 ás li liorns

( Preços : Frizas, ISOOO - Camarotes, 3S0ÒO )
( Cadeiras c Balcão, §500 — Galeria o Jardim, $300 )

•--TI-ÉA D'ÜS ARTISTAS

( <& A.T_E_CE_xrA.g_. acrofoatns de fama )
í .etitipnviyfio üus buütir-iuns oxcciitricos

£___-_S5_»

FALACE THEATRE (Jyclo Theatral Brasileiro
COSIPANUI.V vitale:

HOJIf^ A's 8 3[_ da noite HOJE
A PEDIDO GERAL

A opereta em tres acto

Exito ila T.______
artista ;______"_ CX^^_S_â-_NT-_Cl_EX_E_]M[-4L

I) CRAXDE SUCCESSO UE BERTINI
quatro nimaros, de CLAVILI.E, musica do matro II. HERVE*

•W-IIlll 1

Quo será "u Rainfta ila tek, durante TriF.s '.»!A*; SO-
P MBNTK interpretará o maior e muis prodígios- illm com

emotividade c fortes lanr>*s dramáticos denominado

Programma <lo.s L<*ilms
Basílica do Síío Marcos Natural Mllano 1 p.
O Ladrão de Btlly Dramáticas partos Wilagrapii *_ p.\'ida vendida (Oapozzi) Dramática . partes Ambrosio-,
O Mysterio Doscoberlo Policial 'i partos Lalium
Casamento «m Quadro Cômica t parte Milano

m r>oniin__ro — Matinée.

Dio:
Edoardo
bile; L<
theatro,
artistas.

Billi

Giovine;

i.lfl, Nildo De Miclpieli; Celestino, ÍTALO BERTINI; O majo.',
Tornar; O tenente, Alfredo De Torre; A superiora, Angelina Ru-

riot, Luici Gottardi; O marquez Zoccola, Mattioli; O director do
Prestipino; Corina, i* dcm.t, Maria, De Maria, etc. — Educandas,
oíficiaes, empregados,

Brilhante " misc-cli scéne"
Mae.-lro pli-c.-f-r da orciie=tra ERNESTO MOGAVERO

horas, nn agencia do lorrtal do Brasilí. venda atr ás
— Recita do tenor Ciprandi, com a ultima da opereta "Addio
f_e*.ta.íeira — ioa recita de assiguaturfl. Primeira representação

v ¦ t / G \' i\ >! 0.5?)

T G204 9-

FlmVMA IRIS
Eni.t-nsii 3. Cruz Junior — Itua da, Carioca ns. 4'.) e 51

SEEPEIVTET$T Jtmm
«*.-----.*-(>*.. ¦••_... •-,- *..!-. M.1W.'J -Kl,-, .?,

O mais arrojado trabalho da fabrica FOX-F1LMS om 6 part-i.A mais soberba execuçüo que ..loube 4 admirável artista quo tados
amam pela sua belleza fascinante e diabólica e polo seti

gesto soberano e magestpjso

0 MYSTERI. DO QUARTO 47
O drama das grandes sensações — O admirável Illm de mysterio

em 5partes, da fabrica D'L_XO.
E* mais um suecesso a acerescentar ao trabalho de Theda liáia.

E' mais um fllm de sensação em um mesmo progranima.-h-«-  __

nr/.- .('_.__'_ ít-;í--.__-.i.* :p ¦__¦-' ju*_ liLeaManne-n-.

CIRCO PIERRE

o turbilhão da vigiar,) *
j$ S acto? vigorosos c intensivos pela fabrica Gaesar-

films, quo descrevem commovertoramento paginna ile
amor, do lionra, dc prrfidias, de r.rimes iiinomiuaveis,
de vingança, do ódio p1 de morlel. .

No niosnío profífamina ¦

0 ULTIMO NUMERO DO PATHE* JOURNAL
íj Como extra na innliuée—Uma arlistica comedia

Anriunciam-sc suecessos c grande-ífis, nins o CINEMA
IDEAL continua a ser ü IDEAL DOS CINEMAS... !

Amniiliíí — I'p'is poderosos dramas pie aventuras era
longas partes cada um —Os Náufragos (Io Orenoco ¦
t* Senicllmuçiv Funesta.

A-cgtiir — l.'m novo e sensacional trabalho de Fn..NC.Is-
CA BlvHTIM. 16250

Armado na Praça Saenz Pena
Grande companhia eqüestre e zoológica
Director proprietário - Mr. Jean Piérre

Hoje- qu__^oEstKoA' "6"Hoje
A'S S 3.1 F.M PONTO

— Grande funeção —
! ESTRÉA —SENSACIONAL-. ESTRÉA '

LOS CHILENITOS
Acrobaias de força, . obrio_ e elegante--,• pb.jtiidos nos mais importantes theatros:.p Anii;''.i do Sul.¦ LOS CHILENITOS traliz-im, tiessu nu-

mero, o.» façanhas mais extravagantes con-
I.OVOS NÚMEROS ACROPATICOS

PELA FAMÍLIA JAPONEZAO celebre jockey de Epson
ALEXANDRE GERARD

[ repetirá, pela primeira vez no Rro dc
; Janeiro
!— O salto embaraçoso —
\rtv.c consiste em palgrAr a lombada do sen
I magnífico cavallo, com os pés em celtas

-le palhinhas.
Amanhã — OUTRO ESPECTACULO. '
S.xta feira — Festival do capitão Bran. i

I dãu (C-6,1.1 :

{.'Q.ivesra
(Gilberta)

li~
RECREIO

HMUBIMI HilE _!:¦»:« "lli1!-! Bípf'-'-
, __l
i Cremilda
i
™
1

jã
¦
1
§
Ü

e e mm ki ..¦.ií»

Alexandre |Azevedo i

Na comedia

<3>
Companhin L ,__ALEB?PJ?£. I (Precorbin)

_______ 
—~ ;« ¦*:v'a G<*ni<"il'£|

A's 7 3x4 e ás 9 ;.i4
*-^^_»â 6 ü I A

O maior de todos
os êxitos ! t!

*-"_¦ *•:' trtV.t'—r-jr-Wp. —__ 3 ;

A seguir — A Ti-
ÇAOZ1NHO, paraestrép-i tia actriz
JUDITH MELLO;
p.p.tngonista:
Cremilda

d'01ivelra

^^ i
¦____í^^ _i_

„,-p._-/*"^ I
I Antônio

Serra
| (Bocard)
1 

"Va comedia

Ferreira
de Sousa

(Genicourt)
Na comedia

i-___i__iiic___W
i«__í_.t_--.¦L:'\J~.-J_1„ _'_r_3-.--_;

THEATRO APOLLO
Companhia Polytheama, de Lisboa

HOJE-Â'S 8 3i-l-HOJE
RECITA DO ACTOR

iunínCiu PEiXOTO
A revista portugueza de grandesuecesso

10 BO
Pados da revista De Capote

e Lenço e o Papa Jnntares. jO HOMEM DAS IDE AS,numero novo, de suecesso, daNão desfazendo.
Amanhã—Recita do actor CE-ZAR DE LIMA.
Sabbado, 19-A revista- Issofoi .empe r 6227
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