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EXPEDIENTE
A sorvlco desta folha viajam,

nrcspntemcnto. os nossos repre-
•ontantos 1'txlro Baptistu da Silva,
."ii" do Mattos Neves o Lourenço
P .ido Cainpozana. O Primeiro
encontra-se no Estado do Kio; o
.oeundo cm Minas e tambem no

Ksliulo do Kio. o o terceiro, nos
í-vtidos do Norte da Republica.

Paru esses nossos auxiliares pc-
«liniiis a boa vontndo dos nossos
hiiiíüoh o nssi_nunt«;s

!__ Em IVtiopolis, «5 vcmledov
,1o '"Correio da Manhã" o sr. Fruu-

cisco Snutoro.
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Os planos dos alliados para, sc-

lido elles, sc 'defenderem, -depois

,:a paz, das hostilidades econômicas

«Ia Allemanlia, c -bem assim os desta

contra aquelles com egual fito, estão

todos cowlemltados a mallogro. Nem

ó possivel que vinguem, uma -vez que

as relações conwncrciaès assentam cm

leis econômicas c são regidas

interesse. Nada mais avesso ao com-

ini'1-cio do aue o sentimento

agora, na ílajjrancia da luta

mosidailc, o adio podem inspirar rc-

soluções contrarias ás conveniências
¦dos próprios qnc as tomam. Passada,

poróm, a guerra, volvidas a calma

c a reflexão «pie permittem observar

serenamente a solidariedade c todas

as perspectivas dos negócios, o com-

mereió e o governo das nações ora

belligerantcs sentirão que Mies é ini-

possivel se opporom ás correntes na-

turaes do inter-cambio. Se ainda

agora, accesas as paixões, perturba-
dos os csi-iritOS, quando todo o om-

penlio é vencer, surgem os protestos
dos interesses feridos contra as dc-

liberações tomadas a litulo dc bclli-

geraiícia econômica c commercial, re-
crescerão elles quando, terminada a

guerra, a aspiração de todos que lhe

sentiram os horrores será a paz com-

pleta o absoluta, e, portanto, a paz
commercial c econômica.

Na Inglaterra, onde, a despeito da

sua fidelidade até 1914 ás idéas libe-

raes om matéria econômica, o livre

cambio tem soffrido duros golpes e

perdido terreno, acabam do lançar
muitos membros do seu parlamento
nm manifesto condemnatorio das re-
soluções da conferência de Paris,
attentatorias da liberdade do com-
mercio. iRèpellam esses mandatários
do povo inglcz o proteccionisnío in-

j.ir.-ido em intuitos aggrcssivos, o

proteccionisnío já chamado marcial,
votado naquella confcrciwla. Revol-
tam-sc esses parlamentares inglezes
contra a preicuçao dc subinetter, fir-
itiada a paz, os interesses e relações
commerciaes a um regimen perma-
nento de prohibiçõcs adversas ás

próprias conveniências dos paizes que
o pactuarem. 'Esta politica 'financeira

bellicosa seria, no conceito desses
mesmos parlamentares, prejudicial
para a Grã-Bretanha, que, 

"por 1110-
tivos essenciaes c necessidades vi-
taes. cultivou uma politica do livre
cambio, propicia á sua enorme c
absorvente expansão commercial e
financeira, á alimentação da sua po-
pulação operaria, e ao bem estar
desta. Taes princípios e tal regimen
ile liberdade serão mais necessários
ainda depois da guerra, cm que o
Reino Unido terá que desenvolver
todo sen poder econômico para repa-
r&r os desastres e restaurar os ca-

pitaes destruídos". Longe de mudar
«lc nnno economicamente, a Ingla-
terra, 110 pensar dos muitos inglezes

que ainda se conservam fieis ao
cobdenismo, toai que ou ficar no que
estava 011 alargar ainda mais a sua

polilica de franqueza ou de liberda-
de comnicrcial, que permitte ao povo
vida mais barata c, portanto, mais
commoda.

Tambem sc levantaram na Itália
sérias objecções ás resoluções toma-
das na conferência dc Paris. Ha

produetos italianos que não podem
ter saida senão para a Allemanlia,
por força da posição geographica dos
-centros produetores e da natureza
dos mesmos produetos. Para os pro-
.adores desses artigos, dc «pie a
lAiIlematilia, antes 'da guerra, foi a
unica consumidora, e que dc mais a
mais, não poderiam vir para a Fran-
ça porque esta os tem similares, a
execução iio proteccionisnío de guer-
ra adoplado om Paris seria a ruina.
lia outros produetos que, para se
dirigirem a outros mercados, força-
riam os produetores a mudar dc lia-
bitos, a curvar-se a novas exigências,
a enfrentar difficuldades, em uma
palavra, a empregar esforços que
contrariam a lei .lo menor incommo-
do ou do menor trabalho. E como
os italianos são mais ardentes, são
tueridionaes com o sangue mais im-
I-etuoso, os clamores já sc conver-
te 11 cm gritos contra as potências
aluadas, que o que pretendem é. no
próprio interesse, calcar aos pés os
dirci'os e os interesses dos italianos.
A ¦'¦hiiteiile econômica", como se vê,
é de realização imuito mais difficil
que a "'Entente 

politica". .E' de pre
ver que os italianos não acceitun as
resoluções dc Paris 011 as hostilitla-
des aduaneiras que os alliados tem
deliberado empregar, depois da gtter-
xa, contra os inimigos de boje,
acompanhadas dc largas franquezas
para os amigos.

lE' possivel, é mesmo provável que
o proteccionisnío, já dominante cm
quasi todos os paizes antes da guer-
ra, sc aggrnvc depois delia termina-
da. K é provável que, na própria In-
glaterra, baluarte do livre cambio, os
partidários da "Tariff Reform"
alcancem a sua "névanchc". Os pai-
zes saem da tremenda conflagração

arruinados, c têm por força que re-

correr aos impostos para acudir aos

scrviço9 enormes dos empréstimos

que têm contraído. E ainda os im-

postos mais fáceis de lançar e dc ser

supportados pelo contribuinte são os

aduaneiros. Neste caso, porém, as

pautas alfandegárias não serão orga-

nizadas visando este ou aquelle paiz,
sob o impulso da amizade ou inimi-

zade cread,a pela guerra, mas exclusi-
vãmente no interesse .fiscal das pro-

prias nações, ou para satisfação de

necessidades on-amentarias. Nesse

momento, dcsapparccem aimizades c

inimizades, para só imperar o egois-

mo. Nenhum povo sa resignará a

pagar mais caro o artigo ou produ-
eto dc um paiz amigo, se puder
obtel-o por melhor preço do que o

náo seja, c até 'do que tenha sido

inimigo. Tampouco não 'haverá in-

dustria, a que (mercadoria favo-
recida por uma tarifa de allianca ou

de amizad,e fa«_a uma concorrência
ruinosa, ao passo que estejam seus

produetos impedidos de exportação

para um paiz inimigo que delles pre-
cisem e 'bem os paguom, que se sub-

moita a tamanha violência. Ainda
depois da guerra prevalecerá a ten-
dencia irrcsistivcl dc consumir sem-

pre por menos c vender sempre por
mais, reguladora das transacções in-

ternas e externas. 'Não é possivel
medrar o regimen agora imaginado

pelos belligerantes em uma situação
dc guerra c inspirado no ódio de

oceasião. A cessação da luta sangui-
nòlenta será acompanhada, não da

guerra, mas da paz econômica.

Oil VIDAL

pagam-se as folltas do Montepio militar da
Guerra e <Ia Marinha,

•Na Prefeitura pagam-se as segumtes fo-
lhas: Inspcctoria Sanitária do Leite; e
Produetos .t.acticinios, Instituto vaccinico,
Cemitérios e Agentes da Prefeitura,

A carne
¦ Tara a carne -bovina, «posta hoje ern

consumo nesta capital foram afiixados pelos
marchantes no entreposto dc S. Diogo, oa

E 
recos de $300 «. $5.10,. devendo ser eo-
rado ao publico o máximo dc ?73<>-
Carneiro, i$8oo; Porco i$ioo e i$20o;

Vitella, $600 a $800.

O Senado reconheceu hontem senador
pulo Estado de Pernambuco ao general
Dantas Barreto, hòroò enaltecido por
uma vasla serie dc serviços á pátria e
ás instituições, na sua classe, e, politi-
camente, desde que se revelaram as
suas notáveis qualidades de estadista,
no governo daquella região do norte,
figura quasi excêntrica, pela honestida-
de e pela firmeza, .entre os politicos
republicanos. O facto de um reconhe-
cimento a mais ou a menos, na câmara
alia do paiz, nunca é de molde a des-
penar-nos a âttenção, a não ser pela
característica de atoentado á verdade
eleitoral ou dc expoente oligarchico, que
de commum ali sc delata, em meio de
honrosissimas excepções. Wa9 a entra-
da dc um homem como o general Dan-
tas Carreto «para o Senado, importa pro-
mossa, de uma irradiação singular, que
fixamos por bem dos mail fadados inter-
esses do regimen, cm cujo serviço nunca
se lhe desmentiu o amor patriótico. Chefe
dc um grande Estado, que s. cx. tanto
elevou no governo, levantando-lhe o
credito c os brios, contra o sen presti-
gi«o debaldc conspiraram as vicbsitudes
da politica, « cm seu novo posto ha
ác continuar prestando ao paiz a col-
laboração do seu iiicoiicusso valor.

A bancada situacionista dc Pernam-
buco, unanimemente, acompanhará hoje o
general Dantas Barreto ao Senado, aa-
sisiindo a sua posse.

Unica solução da crise I a collaboração de homens habilitados [ do a garganta do professor que tem
_¦* .... 1 _¦ j__la m. —> -* _.„ _,__-.£ .-1 ___ _n* -1 lii ntri «*C

Poi com a maior surpresa que a

sociedade do Rio dc Janeiro^ teve

liontem noticia da miilcdiccucia edi-

tada cm Buenos Aires pelo jornal a

Prensa, e na qual se procura ferir
com a arma impotente da calttmnia
os brios dum diplomata brasileiro.

Julgando-se altintjido pelas alltr

sões, aliás claras, do impenitente or-

gão portenho, o Sr. Souca Dantas,

actual ministro interino das Rela-

ções Exteriores, não só solicitou ao
chefe de Estado a sua demissão, pro-
vocandà, assim, da parte deste, uma
demonstração dc confiança sem a

qual não poderia permanecer no go-
verno, como ainda pediu que acerca
dos factos alletjados pelo calumnia-
dor, mas não especificados, se fices-
se uma devassa administrativa.

O presidente 4a Republica não

acceitou a demissão do sen auxiliar,
deixando ainda dc mandar fazer a
devassa requerida.

Este é o incidente, puro c simples.
Mas as cireumstàncias que o rodeiam
não podem passar despercebidas.

Como sc sabe, a Prensa é um
ortjão do pensamento politico do
Sr. Zeballos, adversário tradicio-
nal do Brasil, porém hoje ar-
rependido c reconciliado. Desse
mudo, qualquer insinuação deprimen-
te conlra as homens deste pai;, inscr-
ta nas folhas daquelle grande perio-
dico, c um corollario e uma consc-

quencia da orientação passada. No
caso Decorrente, ella offerece uma
aggravante: a dc haver o Sr. Zebal-
los allribuido com acedume ao Sr.
Dantas o papel dc inspirador de ai-

guns artigos impressos nas folhas do
Rio acerca da politica sul-americana
c particularmente desagradáveis ao
afamado rival do Barão do Rio
Branco.

.¦Issim, a caltrmnia agora despejada
¦na circulação tem o effeito dum re-
vide pessoal, duma vingança prepa-
rada contra o presumido autor das
criticas ao Sr. Zeballos.

li' o que c, dc todo ponto de vista,
indigno dum cavalheiro que sc bate
lealmente.

Nunca, no Brasil, sc abriu dis-
cussão sobre o Sr. Zeballos homem,
mas sobre o politico, o diplomata, o
estadista, .'linda neste momento, não
é a sua pessoa, mas a sua persona-
lidade que está cm foco, Lim respos-
.'.«, apparccc o que,' Uma analyse da

figura do Sr. Souza Danlas, da sua
carreira, dos seus méritos, da sua
acção cm Buenos Aires? Nada disso.
O que vem cm resposta c a aggrcssão
própria dos garotos, a falsa impa-
tação, cuspida eom despeito.

Até lia pouco, sabíamos só da exis-
tateia dum Zeballos: o antigo advo-
gado da Argentina nas Missões, o
ex-ministro do Exterior, o orador.
o publicista. Agora, surge-nos o ho-
mem e «.' elle mesmo quem se apre-
senta. Desgraçadamente, se o esta-
dista merece a pena dunn debate, ao
homem, tn> contrario da formula de
cortezia consagrada, não ha quem
diga:

— Muito pracer em conltcccl-o...
¦' -¦ «¦ —w'i*g:-<s>-.t--r*awi—'

Realiza-se hoje, ás 2 11_ da tarde, no
palácio do governo, a reunião ministe-
rial, convocada pelo chefe da Nação para
tratar da situação econômica e finan-
ceira do paiz e, tambem, resolver as-1 íõgãr*"" 0" povo"" êstiÃ esgotado,' pois é
sumptos contidos na le, orçamentara \ __.K% ^ 

sua 
capa.

Ü' impossível que ainda haja quem
possa estar sinceramente convencido
de que a crise financeira e economi-
ca do paiz se resolverá por meio dos
expedientes já adoptados, daquelles
que são lembrados agora, ou dos que,
embora ainda nácl conhecidos, vc-
nham a ter execução pratica.

'Quem analysa a situação geral do
paiz, com serenidade, procurando es-
tabetecer o mais rigoroso critério,
conclue logicamente que a situação
financeira, e a solução do probleima
econômico, estão na mais absoluta
dependência do problema politico.
Não ha fôrma de os separar.

No seu bellissimo trabalho, cxpli-
cativo do voto que emittiu perante a
commissão de Finanças da Câmara,
o sr. Cincinato Braga fez a seguinte
demonstração: deduzidos os encargos
das dividas a pagar em 1917, o go-
verno disporá da verba de 280.000
contos. Mas o total das despesas
pelos diversos «ministérios, apezar de
todas as reducções já feitas, attinge
a ,520.000 contos. Desta verba, ape-
nas 80.000 contos são dispendidos
com serviços materiaes, e 2.0.000
contos representam os encargos com
o pessoal de todas as categorias ao
serviço da Republica. A brutal elo-
quencia daquelles algarismos diz
tanto que não julgamos necessário
accrescenlar-lhe mais nada -da nossa
lavra. E' sufficicnte dizer que não
ha forças nem habilidades humanas
que possam preparar o equilíbrio or-
çamentario do Urasil, quando o vo-
lume das chamadas despesas mortas
attinge ás colossacs proporções que
com a máxima lealdade o sr. Ciuci-
nato Braga expoz deante dos olhos
dc quem as queira ver.

A verdade positiva é esta: a crise
actual não terá solução pelos meios
normaes. E os meios normaes são,
como é sabido, o lançamento de im-
postos, que de outros recursos não
conhece nem tam capacidade para
neMes cogitar o actual governo.

Mas, impostos novos ou simples
aggravamento dos já existentes, re-
solvem o problema? 'Em primeiro

é

a falar com a autoridade da experien-
cia sobre assumptos econômicos. '

O ministro da Marinha resolveu cha-
mar a âttenção dos comniandantes das
divisões, navios soltos e estabelecimcn-
tos de marinha, para os exercicios á
vela e de escaleres, visto deixarem mui-
to a desejar, como s. ex. teve oceasião
de verificar nas ultimas regatas com
as guarnições dos escaleres da nossa
marinha de guerra, que tomaram parte
naquellas provas náuticas,

n__ -o .-..a ¦*•» tm
CAMISAS—O que ha de melhor e elegan-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Mais uma commissão norte-ameri-
cana, que vem investigar as nossas
condições econômicas e estudar as
opportunidades industriaes do nosso
paiz, acaba de desembarcar nesta capi-
tal. Ha alguns annos que recebemos
visitas semelhantes e é forçoso con-
fessar que os resultados práticos de
taes missões têm sido nullos. E não
üa, infelizmente, notivo para crer que
desta vez sejamos niuito mais felizes.

A idéa de que grandes vantagens
podiam redundar para o paiz da visita
dc altos personagens estrangeiros, de
escíiptores famosos e de «capitalimas
opulentos, foi interesseiramente culti-
vada, nos bons tempos da embaixada
dc ouro, por gente cmpreliendedora,
tante nacional como estrangeira. Mas
c preciso não exagerar as vantagens
dessas visitas que, em certos casos, são
mesmo contraproducentes.

Realmente, sc temos muita rqueza
natural c muito trabalho notável para
mostrar aos hospedes, lemos, tambem,
muita, coisa capaz de arrepiar os ca-
bellos de um sisudo homem de nego-
cios.

Qual será, por exemplo, o capita-
lista americano que sc lembrará de
applicar um dollar no Brasil, depois de
haver tido uma palestra financeira com
p sr. Calogeras?

de grilar, e os ouvidos dos alumnos,
que não podem ouvir, a vista que não;
consegue ver na pedra sem grande es-1
forço, funesto para a visão. Tudo isso,
com sacrifício da saude e da instru-
cção, vencidas pela fadiga de uns e ou-
tros.

O problema é urgentíssimo e, coisa
mais rara em terra em que a urgência
é de regra para todas as necessidades:
è um problema exeqüível, circumstan-
cia já menos familiar aos nossos preca-
rios recursos, E' indispensável, porém,
ter-se em vista que para resolvel-o não
necessitamos fazer palácios nababescos,
mas predios de meia pataca onde haja
salas de aulas. Porque a face mais an-
gustiosa da questão das nossas escolas
publicas é a insufficicncia das salas de
aula, e mais do aue de escolas nós pre-
cisamos dc salas de classe, q__ não
custam milhões. Quanto basta para
mostrar a facilidade relativa em resol-
ver a questão, — Antônio Lbao Vkl-
loso.

PUNHOS e colllrinho* — Especialidade
— Casa. Manchester — Gonçalves Dias 5.

para o exercício futuro, c que têm sof-
frido impngnação e provocado manifes-
tações por parte do commercio.

O ministro da Fazenda autorizou o
thesoureiro do Thesouro Nacional a
remetter á Casa da Moeda 25.000 apo-
lices dc um conto de réis para que
nellas seja impresso o decreto numero
12.107 e a assignatura cm chanculla do
mesmo titular.

que certo que
cidade tributaria foi excedida em dc-
roasia. Em segundo logar, os proje-
ctados aggravos de impostos, niesmo
que as receitas que forem arrecada-
das satisfaçam a perspectiva dos cal-
cnlos orçamentaes, se cheirarem para
cobrir oídeificil já desenhado para o
exercido vindouro, não chegam, to-
davia, para as instantes necessidades
materiaes do paiz, para o prosegui-
mento dos trabalhos ora paralysados
pcla força das cireumstàncias.

E ninguém de boa té dirá que o
problema está resolvido, com os
projectos em discussão, ou que peb
facto de se andar a pritar por esse
paiz fora qtie os novos impostos são
tributos de honra, que nascerá di-

opiess (. Noticias
o

naml
ratura variou d<

O TEMPO
!:ontem amanheceu nublado, tor-
impo 110 curso do dia. A tempe-

19". 8 a -•.". 8.

HONTEM
Cambio

90 d|s A' vista

13 41I6. ia 17I3-
679

$750

Pbaça.
Sobre L.o:u]r_3, . , ," Paris, . . , , ,Hamburgo, , , ,

Itália.
Portugal (escudos) . —" Buenos Aires (peso
ouro) —" Nova York. ... —" Hespanha  —

Extre m 3í :
Caixa nutrir ia 5.8 e ia 3
Bancário 1 _ _|3Café — 9$J00 c 9$4oo por arroba,
typo -.

Libras — if)$750.
I<c!ra5 do Thesouro — Ao rebate

S i\_ por conto.
_*a_H>M_fc O tm*

if.S3
$755
,63-

3$?Ú0

3$3-S
«",$071

$320

3113-

1 pe-o

de

HOJE
Kstá de serviço na RepartiçSo Central dc

Poüc-a o 3" delegado auxiliar-

Estão desmentidas todas as noticias
que davam o Exercito como envolvido
numa espécie de resistência contra uma
lei que o Congresso teria de votar.

As versões correntes a respeito não
passaram de boatos, o que não evitou
que altas autoridades militares se achas-
sem na obrigação de lembrar aos seus __hêi7o"'riaT alítànas^clos 

'c.ntritüin-

camaradas que, nesta oceasião, qualquer tes, para que estes o levem ás repar-
demonstração militar de força seria tições arrecadadoras I
apenas indefensável. 'Mas, dirão os criticos, onde irá

O «me está assignalado é que nem | então o governo buscar dinheiro pi.ra
o Exercito, nem a Marinha procurarão I acudir a todos os encargos? A re-
oppor-se á decisão do Congresso sobre : sP0Sta •** tal pergunCa nao e fácil,

o aiigmento de imposto sobre os venci-! Por<lue a verdade e que o governo,_. : para qualquer lado quo sc volte,
mentos, mesmo porque esse .mposfff--]- esbarra sempre com a Constituição11.10 será tentado. j. RepuMíca e com uma legião cn.-ir-

Mas, como isso nâo agrada aos boa-1 me __c |__s e regulamentos, tudo feito
teiros, já elles se encarregam de fazer, á sombra da «Constituição, cstabele-
correr que as classes armadas estão | cendo tantas regalias, radicando tan-
dispostas a evitar que o Congresso pro- tos privilégios e fundamentando
rogue as suas sessões até fins de dc-
zenvorç.

Foi assim tambem o anno passado.
E o que se deu <• que o Congresso rc-
solvcu, dentro da sua soberania, os nc-
gocios affectos á sua decisão, sem que
as forças armadas lhe fossem ditar a dja financeira, tanto mais que fatal c
palavra dc ordem. i necessariamente a pateada ha de ser

Mas, por que os boateiros não deixam o prêmio final de toda esta bambo-
os negócios militares entregues ao seu' chata politica. 'E que de barbarida-

tantos direitos adquiridos, que o _>.qu-
der executivo não tem, na realidade,
para onde volte suas vistas, nem ca-
minho por onde siga a passos
firmes I

lE' um erro andarmos todos entre-
gues á representação dc uma come

La Poupée ~ Vei!i'li'*,''*s **a" n*"*-w w»*f#*»\* nimSt Enxovaes para ba-
ptisados—Modas para senhoras; r, da As*
sembléa n. ioo.

— P mm>-mmm—-
O ministro da Fazenda declarou ao

scu collega da Agricultura ter expedido
ordens ás repartições competentes
para o recebimento dos immoveis exis-
tentes nos núcleos coloniaes c desne-
cessarios aos mesmos.

BENGALAS — Elegantes e rwistentcs —
Casa Manchester — Gonçalves Uias 5.
——...— «¦¦¦ftgfr^fr-<3>-*C»K,5_**y"-'" 

MARINHA MERCANTE
Do commandante de marinha mercan.

te, o sr. Muller dos Reis, recebemos _
seguinte carta:

Muito grato á gentileza do Correio,
peço licença para rectificar um ponto do
artigo de «hoje sobre a reserva da Arma-
da. O gesto altamente patriótico da
minha classe solicitando a constituição
da reserva da Armada não foi uma ini-
eiativa minha. Esse acto pertence a todos
nós do mar, desde o official aii Iripii-
lante, sem excepção de categorias. Eu
nisso fui apenas um intermediário da
classe a que tenho a honra de pertencer,
e o fui na qualidade de presidente da
Federação Marítima Brasileira, consti-
tuida das nossas associações do mar. As
classes marítimas acabam de demonstrar
com esse gesto de brilhante patriotismo,
que não sc querem furtar ás sagradas
obrigações para com a Pátria: apenas
desejam conciliar os interesses delia
com os dos lares, habilitando-se, sem o
sacrifício dos seus cargos a bordo dos
navios de cpnimcrcio.

E a fôrma é prevista no officio diri-
gido ao illustre chefe almirante Ale-
xandrino de Alencar. Se louvores ca-
bem a alguém neste caso, deve ser aos
laboriosos e dignos tripulantes, que re-
clamando para a sua existência repleta

UMA CIRCULAR INFELIZ
A gravidade extrema da nossa si-

tuação financeira não pôde fazer es-

quecer a urgência da organização
da defesa militar do paiz. Dos peri-
gos, que a crise do Thesouro encer-
ra, ainda decorrem novas razões para

um exercito a discussão desses to-
picos. Ninguém melhor do que os
offieiaes do nosso Exercito — e es-
pecialmente os da nova e brilhante
geração militar — sabe como é vasta
o campo de estudos e de actividada

justificar a anciedade dos que enca- profissional do soldado moderno.
ram com as maiores preoecupações o
futuro do Brasil, desarmado no meio
dc um mundo militarizado c guiado
pelas doutrinas de guerra e de con-

quista que hoje dominam o pensa-
mento europeu. O Correio do Ma-
nhã não se tem descuidado desse pro-
blema máximo que nos confronta; c
ha muito tempo que nas nossas co-
lumnas nos batemos pcla organiza-
ção efíicicnte do Exercito c pelo cs-;
tabeleeimerito de uma fónma de ser-
viço militar que, levando om conta
as condições especiaes da sociedade
brasileira, introduza 110 paiz o regi-
men da nação em armas.

A responsabilidade, que temos
como jornalistas na propaganda em

prol da organização da defesa na-
cional, e o vivo interesse que essa
puestâo nos inspira como brasileiros,
hiipõe-rtos hoje o dever de chamar a
att.-nção do illustre general Caetano
de Faria para a circular, que s. ex.
acaba de dirigir aos seus subordina-
dos, a propósito dos boatos de
agitação no Exercito contra au-

gmento de impostos. Antes • de
examinar outros aspectos do caso,
devemos notar que não acreditamos

que exista entro os offieiaes do
de sacrificios algum amparo dos poderes, _
públicos, começam por offerecer os seus 1 Exercito a agitação a que se referem
serviços á causa do Brasil, que como j 05 l_oa[os. O nosso Exercito tem
bons brasileiros collocam em primeiro
plano.

Isso patenteia que as nosas gtiarniçoc»
mercantes acompanham _ com amor e
carinho os ititeresess vitaes da nossa
nacionalidade c que estão, como sempre
estiveram, dentro da lei c dispostas á de-
fesa da causa legal.

Confesso que, neste gesto das classes
marítimas, eu alcanço uni dos actos mais
elevados que os meus queridos empa-
nheiros do mar poderiam praticar.

E organisaila que seja a reserva, serei
o primeiro a solicitar do Departamento
Naval a minha instrucção Inilitar, junta-
mente com todos aquelles de que se com-
põe essa grande c honrada classe, por-

O presidente da Republica assignòu,
hontem, os decretos da pasta do Inte-
rior:

promovendo a capitão 20 cirurgião do
Corpo de Bombeiros, o tenente medico
adjunto dr. Tito Barbosa dc Araujo; .--- — ... .-,-.
graduando, nos postos immediatamente 1 que antes dc tudo eu sou marinheiro
superiores: o major Carlos Augusto de profissão e de alma. .
Bueno Ormerod; os capitães Alfredo Uma das razõ-í porque ate hoje _se
Carneiro e dr. Arthur José de Andra-! Unha deixado de effectivar o dispositivo
de Basios, e o capitão-tenente Rodolpho 1 constitucional da reserva da Armada,
Teixeira Bastos, I como sc pratica em todos os grandes

O presidente da Republica recebeu,' paizes marítimos, foi não se ter estabe-
hontem. pela manhã, o ministro da 1 lecido uma fôrma que conciliasse os in.
Guerra, com o qual conferenciou, lon-
gamente, sobre assumptos interessantes
de sua pasta.

A', tarde esteve em palácio o dr. Os-
waldo Cruz, que foi agradecer a s. ex,

tereses dos ||aritimos com essa obriga-
ç?| nacional.

A fôrma está dada dc sorte a que a
instrucção seja ministrada durante a es-
radia do navio mercante no porto ar.

a visita que lhe mandara fazer diiran- mador. Dahi resultarão a garantia dotlnprego de Iodos e, cm breve, a forma-
ção completa de um poder auxiliar da
nossa gloriosa Armada.

Portanto, sc até hoje essa medida não
foi posta em pratica, não era por von-
tade das classes do mar, mas sim por
falta da fôrma agora dada.

Antes de terminar estas linhas, per-
mitta o Correio que eu declare aqui o
quanto o paiz futuramente deverá para a
realização dessa medida á boa vontade
do sr. almirante Alexandrino de Alencar
_ aos esforços heróicos dos nobres dire-
ctores das associações marítimas, espe

te a enfermidade dc que fora accom-
mcttido,'

Hoje; ás 2 horas da tarde, o chefe
do listado receberá, em audiência cs-
peci.iI«...os membros da Liga da Defesa
Nacional, drs. Miguel Calmou e Pedro
Lessa.

PREDIOS PARA ESCOLAS

lento trabalho dc reorganização, tão
difficuliado pelas tricas da nossa poli-
ticagem?

O presidente da Republica assignòu,.
hontem, o decreto exonerando, a pedi-! sar sem soldados c _afficiaes;_ e lia
do, do cargo de cônsul do Brasil na | quem pense em eliminar quasi cotn-
cidade do México, o sr. Carl lleynem. j pjctainente a Marinha, como se 11111

m* *¦"'*•¦"  I paiz com a extensão costeira do nos-

des têm sido ditas, santo Dons, no ! gurança physica pela instrucção, embora
meio das calorosas discussões acerca 1 indispensável á luta social. E as salas
da crise! Ha quem pretenda suppri- | dos nossos colK-gios ptiblicos não pos-
mir quasi todo o Exercito, como sc
uma nação como o Brasil possa pas-

A deficiência dos prédios cm que fun-
cciona a maioria das escolas do Rio  
de Janeiro, choca a quantos dellas se ' cialmcnte aos dignos e actuas presiden-
approximam. Raros são os edifícios con- tes das mesmas, os quaes tem sabido
struidos especialmente para o mister, erguer a classe, dando á Pátria o mais
os poucos que obedeceram a uma dire- ajtroistico dos exemplos, pelo que mc-
cção preestabelecida estão longe dc cor recém á estima publica,
responder ás condições justamente exi- Agradecendo novamente, fico assim
gidas pcla hygiene moderna, dos logares melhor com a minha consciência por ler
em que vive geme -gglomerada, maximé indicado a quem cabem as glorias desse
quando essa gente é feiia de moços que feito memorável. A mim, sr. redactor,
não devem sacrificar sua robustez e se- apenas o direito dc simples marinheiro,

suem a disposição capaz de assegurar a
I saude das creanças que os frequen-

tam.
| Possuímos algumas escolas modelos:

ampias, vastas, luxuosas até, installadas
cm edifícios apalacetados. que custaram

I muito dinheiro e possuem a melhor ap-
í parencia esthetiea. Esses, porém, são

c estou contente. .
Creia-me muito affectuosamente, ami-

go certo c grato. — Muller dos Reis."
——¦»-?- ~

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco, 101.

O ministro do Interior fez-se repre-
sentar por seu official de gabinete, dr.
Aríluir Obino, na cerimonia da colla-
ção dc gráo dc alumnos que termina-
ram o curso na Faculdade Hahnnema-
niana.

Mais uma indemnização formidável
vae pií-sar sobre os cofres do paiz. Um
empreiteiro «lc obras fizera 11111 contrato |
com o Departamento do Alto Acre.
Vae que se começa a obra contratada
sob a direcção do prefeiio, que a deter-
minara. Um bello dia, esse funeciona-
rio deixa o cargo: o novo apparccc com
idéas de reforma e derruba entre 011-
trás coisas o contrato. Surge a acção,
o juiz seccional julga-a procedente, a
demanda bate no Supremo. O autor tc-
ria pedido a quamia relativa a i?-;8oo
metros de obra, á razão de 700S000
cada um, e mais 5 contos dc réis. Em
julgamento de hontem, o Supremo Tri-
bunal mandou que se lhe desse quanto
õc arbitre numa avaliação judicial.
Quanto pingará das arcas exlinusras da
União, pagando a inconsc .uencia de um
ene 1 gualdiu ?

E1 de horrorizar a seqüência dc in-
demnizaçõ-s com que diariamente o
Thesouro da Republica sc dessangra,
Mas o regimen da responsabilidade ahi
se ostenta impávido. O Thesouro paga,
e os energúmenos flanam.

O dr. Oswaldo Cruz esteve honteni
no Ministério do lu erior, onde foi
agradecer ao sr. Carlos Maximiliano a
visha( que s. ex, lhe mandou fazer por
oceasião de sua enfermidade.

Casa Manchester _ Gon«jalves Dl-,- 5 í°; Pu.d.c"c ltntlnt0r C as.se8urar .a «» I {,„„,„_ represcn.a,n uma cifra diminuíaintegridade sem 0 apoio das torças 'Poucos, representam uma uir.i uiiiiiiiiu.i
?„„ ,,. ... ,„ •„ ' „ „_, „.,, „,.' - , comparada as centenas de casinhas denavaes. lE tudo isso para se obter _a -^v 

acanhadas, inadequadas, defi-
solução dc uma crise que nao c mais : cientes, onde se agglomera c amontoa
promptamente resolvida, ou que mes- , uma multidão dc creanças, a que 11111
1110 não chegaria a existir, sc toda a '. centro civilizado, como deveria eer a ca-
administração nacional e todas as 

'¦. 
pitai dn Brasil, tem a obrigação dc pres-

melhores e mais ! «-.nestas intenções 
*'•*¦. melhor assistência._

«In? hnmr-n- Ap irnv.-rnn nãn .ilni-i Justamente agora a Prefeitura e diri-cio- homens <ie governo 11.10 tstia . w_ um me(,ic0 (mrc outros
1 rassem nos obstáculos creados pela , f_tt,_0_, p0SSlle aquelle de haver organi-
| Constituição e a sombra delia avolti- : zado.a inspecção medico-escolar no Rio;
I mados! e a Instrucção Publica tein á sua testa
! Ora. a reforma cia Constituição, o professor Afranio Peixoto, cathedra-

com todas as conseqüências que sc 'ic0 'Je bygii.nc na Faculdade de Medi-
tornam necessárias, isto é, uma re- cin-11 ° momento nao pode ser mais
r ,1 ODDOrtuno. ^ professor Azevedo Sodré,forma em termos te se mar um , J™ cm !.,.,___ ,. inspecçâo „,,,iic_
Brasil novo. rapaz de reduzir as des- ' 

das .__0|a_, _ ,|e longa «lata vem insis-
pesas, porque nao é coisa fácil ;ui- j _indo pela necessidade de serem construi-

t gmentar as receitas, só pôde ser obti- «los preilios adequados ao_ scu regular
! <la por um desses esforços enérgicos ' funecionamento, parece animado cm lc-

quo ficam memoráveis. _ E emquanto | varavante scui programai a
a reforma da Constituição não í«">r

 ¦ *» «
A thesouraria geral do Thesouro

Nacional trocou, homem, por apólices
da divida publica, varias "sabinas", na
importância de i..o:oooSooo, e pagou
2o:oooSooo de juros desses títulos.

 ¦»-¦¦¦
A administração do Correio da Ma-

nhã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catho-
licas editadas em Portugal. Annoíi$ooo.

, —. m-*ttm&m%W**m mm- "

O presidente da Republica sanecio-
nou, hontem, a resolução legislativa
«lite considera como Instituição de uti-
lidade publica o Aero Club Brasileiro,
com sede nesta capital.

A Perfumaria Nunes ó a ca&a que mais van-
tagens offerece, em qualidade e preços —
í.. S. Francisco 25-

um facto .onsummado. as crises fi-
nanceira e econômica, que esmagam
o Brasil, não serão arredadas.

E quanto mtaior fijr a demora na
applicação do remédio heróico maior
será a difficuldade na cura!

Sá na
Dias 5,

Ha um aspecto da questão, porém
que merece ser quanto antes estudado.
Até boje a orientação dc quantos tem
emprehendido de vez cm quando a con- ,

Pingas & Respingos
Câmara, do

GRAVATAS — Lind'rsimas -
Casa Mar.cheslcr—Ru.-. Cljncalvc

doFoi recolhida liontem ans cofres
Thesouro Xacional a quantia de
oi,-; :SiS$69o. importância dn renda ar-
recadada pela Central do Brasil na se-
mana finda.

Tratou-se ainda hontem,
striiceão de predios para as escolas do c,_0 dc- Espirito Santo.
Rio, não tem sido muito justa, nem ' _ss_ _ _.m __uso ; o Espirito Santo já
tampouco pratica. Houve incontestável* dcu rccaJo. m ,,,_ agor__ ____, a
mente recursos financeiros «]tie emprega- . ., ,, „
dos de fôrma mais equilativa e modesta, ¦ vcz c UMo Or0l*°-
dariam resultados muito mais seguros, :':
do nue esbanjados como foram em meia ,*"• ,. .
duri. de casar.es com fachadas im- Commcnta-se o e-eandalo dc uma divi-

pressionantes, que" gritam bem alto os' da «le jiijo feita por um diplomata e que se
méritos dc quim as mandou fazer com affirma ter sido paga pelo Itamaraty.
somtiias bastantes para algumas casas  o jogo... mas náo ha. nada do mais
modestas, capazes de receber numero diplomático: rcilmida sempre numa "troca
maior de alumnos. sem sacrifício das dc notas"... dc uma algibeira para outra,
condições hygienicas. |

Porque mais valem dois predios sim- '"

dado, através das vicissitudes e das
crises deste quarto de século de rc-

gimen republicano, um exemplo de
disciplina e de fidelidade ao dever
militar, que basta para assegurar _
nação que ella nunca terá a temer

que os seus soldados abusem da
força. £' 'fácil comprohender que
haja descontentamento no Exercito;
e ainda bem que o «lia. Nesta hora
critica, cm que atravessamos a pha-
se mais perigosa da nossa «hsitoria,

só vivem contentes os malfeitores,
que estão explorando a miséria pu-
blica, e os politicos ineptos e velha-
cos, que sabem que no dia do rc-
nascimento do Brasil elles serão des-

pojados das rendosas posições que
oceupam.

I\Ias o decontentamento do Exer-
cito não pôde tomar a fôrma estrei-
ta de uma agitação interesseira.
Bem sabe o «Exercito a parte que lhe
cabe na gênese e na organização das
actuaes instituições. Se um paiz, que
foi prospero e cuja população não
sabia o que era miséria, vive hoje
ameaçado pelo assalto armado dos
seus credores, justamente) agastados

pela nossa insolvencia, emquanto
o povo debilitado pela fome é presa
fácil das moléstias, a culpa principal
não é da massa civil, que ha quasi
tres décadas assiste bestializada ao
desenrolar da fita cinematographica,
em que o destino traçou a nossa

grande tragédia.
Parece-nos, portanto, que o illustre

ministro da Guerra foi precipitado,
expedindo uma circular, em que s. ex.
recoshece como um 'facto o que nós
insistimos em afifirmar que não pas-
sa dc um boato. Mas se a circular

já . em si um gesto infeliz, mais la-
mcntavel ainda é o modo como o
supremo responsável pcla disciplina
do Exercito se dirigiu aos seus com-
mandados. «Se ainda existe neste

paií um regimen politico organizado,
se ainda ha governo — o que é coisa

que um espirito medianamente sccpti-
co pôde pôr em duvida — o minis-
tro da Guerra não rfem o direito de
dar ao Exercito explicações sobre o
modo como o poder executivo e o
Congresso vão resolver o problema
tributário. Não faz parte das cogi-
tações naturaes á offieialidade dc

para que elle sc vá onerar com pre-
ocetipações supérfluas, que a Consti-
tuição e o próprio senso cotmnun*
excluíram d.a sua csphcra de activi-
dade.

Infelizmente, o illustre ministro da
Guerra ainda foi além. S. ex. julgou
dever transmittir aos seus camaradas
confidencias, que o presidente da
Republica lhe fizera, c que já consti-
tuiam uma curiosa indiscreção do sr,
Wencesláo Braz. Assim é que o ge-
neral «Caetano de Faria affirma qua
o presidente o autorizara a assegu-
rar aos offieiaes do Exercito qua
não se 'faria augmento dc imposto,
sendo s. ex. contrario a semelhan"*
idéa. E' estranho que o ministro da
Guerra seja encarregado de trans-
inittir recados «lessa ordem ao Exer-
cito. Mas é ainda mais surprohen-
dente que o presidente da Republica
lance ao mar, como carga imprestável,
as ultimas apparencias do regimen
constitucional, mandando dizer ao
Exercito que é cllc quem >faz os or-

çamentos e que da sua vontade dc-
pende a orientação da politica fiscal
do paiz.

'Segundo os rudimemos do nossa
direito constitucional, a imposição da
tributos é a funeção mais privativa
do poder legislativo. Du facto, a
nossa 'Constituição obedeço nesse

ponto á orientação universal do di-
reito publico de todos os povos, onde
existe uma fôrma qualquer de regi-
«men representativo. A própria ort-

gem das instituições parlamentares
foi a noção dc que aos delegados
directos do povo cabia decidir quaes
os impostos convenientes e justos.
Teria o sr. Wencesláo pensado na

gravidade da confidencia, que s. cx.
autorizou o illustra ministro da
Guerra a transmittir aos seus cama-
radas do Exercito?

Estas considerações, em que se ex*

prime a tristeza que nos causou a
circular do general Caetano de Fa-
ria, são inspiradas pelo ardente dc
sejo do vermos o nosso gloriosa
Exercito forte, disciplinado, offi-
ciente e superior ao pântano cm quo
se enlameiam os figurões da politi-
cagom. Precisamos de um Exercito
forte e nacional; não de um exercito
segundo o modelo cunhado nas re-

publiquetas da vizinhança. No meio
da anaroliia politica do Brasil, o nos-
so Exercito tem um bello e unico
exemplo a seguir. E' o que deu ao
mundo o nobre exercito francez du-
rante os últimos quarenta annos.
¦Emquanto os homens da Terceira
Republica enxovalhavam a França
nos seus Panamás e nas suas liqui-
dações dos bens uias ordens religio-
sas e viviam absorvidos pela politi-
cagem dos arrondissements, o exerci-
to trabalhava e preparava silenciosa-
mente, indifferente aos insultos e ás
lisonjas, a formidável machina que
na tarde histórica da mobilização, ao
aceno do estado-maior, levantou a
França em massa para rcpellir o in-
vasor. A nossa situação politica im-

põe ao Exercito idêntica attitude.
Deixem os soldados que os orçamen-
tos c a politicaiJüii. fiquem com 3
parlamento c com o governo divor-
ciados da nação. Que o Exercito so
especialize na sua missão, que as
suas energias sc concentrem cm tor-
no do ideal da pátria inviolável, para
que, se chegar o momento decisivo
em que os homens do regimen fize-
rem perigar a nossa independência, «*
nação confiante, como a França om
agosto de 191-1, saiba que a salvação
do Brasil está nos quartéis.

O ministro do Interior nomeou o ba-l
chai ei José Burle de Figueiredo para o
logar de i" supplente do juiz da 7*
pretoria eivei.

l"::t grupo cio commerciantes acaba dc
organizar o Centro Eleitoral do Com-
tnercío. E' um bom symptoma de que
o commercio está comprchcmlelido os
inconvenientes da sua attitude dc in-
differença no tocante á marcha da po-
litica nacional.

pies. porém perfeitos sob o pnnto de
vista da hygiene, com salas proporeio-. nadas, illuminadas, ventiladas.pintadas dc' cores adequadas, do que um tentp-o by*
santiuo, oue só serve, como iodas as
bysantinices para glorifcar deuses que

; ao mandar fazel-os mais cuidaram em
scu renome do que na segurança de

j quem lá devia viver.
-« i

A propósito da noticia que hontem
publicámos sobre a doação do theairo
Apollo á Municipalidade, estamos a.i-
torizados a declarar que a escriptura

íçao a «>..«¦¦

sel-o den-sr. Celestino Silva, devendo
tro de poucos dias.

O doador aguarda a resposta do sr.
prefeito sobro se acceita a ofíerta nas
condições em que ella c feita, isto é,
a obrigação taxativa dc ser construída
no local uma escola.

O sr. Celestino pretende egualmente
legar á Municipalidade uma forte som-
ma, que ainda não fixou, para auxi-
liar a construcção do edifício desti-
nado a tão util fim.

do debate orçamentário, os industriaes
mobitisam as suas forças e vão fazer
a sua campanha no Congresso. Os com-
merciantes, porém, deixam-se ficar co-
mo testemunhas inactivas, para prores-
tarem ulteriormente, quando o mal já se
tornou irremediável.

Parece que esse máo costutú» vae
sendo abandonado. A recente attitude da
Associação .Commcrt-ial e agora este
novo indicio de actividade polilica da

A Rccebcdoria do Districto Federal <**SS(* mercantil mostram que os com-
arrecadou hontein a quantia de j merciantes enveredaram pelo caminho
187191)85527 e desde o dia 1 do cor- j qUCl sendo mais vantajoso aos seus in-
"'¦Fm 

\™*llZ7r!r,P0$í07- ~.._ul_ teresses, beneficiará lambem o paiz, por-lim egual período do anno passado ', . , _¦
Na t- (Pagadoria do Thesouro Nacional, « Tinida importou cm 1.360:3771636, I que trará para a legislação o esforço a

O nosso ponto dc vista é o seguinte:
com o mesmo dinheiro que se constróe
uma casa commum de aluguel, relativa-
mente modesta, póde-sc fazer uma esco-
Ia regular, diremos mesmo boa. Porque
nãn é a perfeição do material que deve
mais impressionar e sim a perfeição
das salas, relativamente ao numero de
r.umnos, sem possuir egualmente um
comprimento excessivo capaz dc preju-
uirar o proícM-ur e a iíçãu, _cil*iu, alcui
disso, illuminadas e ventiladas. Para

assumptos econômicos, ou por oceasião! 
'.' ba.'am Ç,rcdi°5 eSuaes ás casas de

I aluguel do Rio, possuindo somente, ao
nvés de dormitórios e salas de jantar,

salas de aula, sem o que não exis-

Não ha classe, que maior interesse
tenha em vigiar attentamente o que se
passa no Congresso e na administração.
Devido á posição de afastamento, em
que se collocou, o commercio muito
tem soffrido e i preciso dizer que, nes-
sc caso, os principaes culpados nem
_.«. 1 ii p i _ . c n. s 1 d o ,u a po * i ií co 5,

Quando se trata de votar leis sobre

ii: :|:
A União vae pagar uma gorda indemniza-

ção ao engenheiro Armando líici, pela sus-
pensão dc umas obras per elle contratadas
no Riosinho. no território do Acre,

Com a crise financeira que atravessamos,
uma indemnização como essa do Riosinho
não ê caso para riso; o engenheiro Rict é

unico que se ri.

* *
O Jcnn.or Erú-u CV'/io fi

roubado num cinema em sua
carteira c cm _e:t relógio dt
ouro.

Da sorte por um capricho
Achou o larapio o meio
De ter, sem jogar uo uiclio,
Apanhado o Coelho, cm cheio.

¦ admiram de haverem
tem escolas que tal nome mereçam.

E' esse o meio unico dc corrigir ;
situação anômala dc classes funecio
nando cm quartos de
íhor hypothese. onde
alunino não excede 'rima centímetros
quadrados e o cubo de ar um metro
c quarenta. Sabendo-se que a boa hy-
giene exige mais de um e meio mc-
tro quadrado de superfície por alu-
mno c cinco metros de cubo, tem-se a
avaliação geométrica daquelle dispa-
rate.

O unico defeito das classes _ r.ão é
ainda a exiguidade da superfície e da
cubagem: é muitas vezes o contrario,
o excesso n_o du cubo dc ar mas de
luperficif. grande de mais, .reiudiçau-

— Porque
agentes do Correio dado tambem o scu des-
falque ? Afinal de contas, se 03 desfalca-

, dores marmanjos ficam impunes, as senho.
dormir na me-iras __m t_da razão dc suppõr que a policiasuperfície por . _,5_ _omrnc.._rA _ indelicadera de tnettel-as

na cadeia. O xaire; ha muito que está
fora da moda.

Conselho Superior de
Ensino

BANCAS EXAMrNADORAS DOS
C0I-LEG10S PARTICULARES

O Conselho Superior do Ensino, de
accordo com o decreto n. 1.895, dc 14
de janeiro do corrente anno, conce-
deu bancas examinadoras aos seguintes
coliegios particulares:

Esir.do do Rio — Collegio Salesiano
Sania Rosa, em Nictheroy; Collcgio
S. Vicente dc Paulo, cm Petropolis.

Estado de S. Paulo — Collegio São
Luiz, cm Itú; Gyninasio Sao Joaquim,
em Lorena.

Estado de Minas — Gymnasio Cata-
guazes, em Cataguazes; Gymnasio Leo-
poldinense, ein Leopoldina; ColU-gio
Diocesano Sagrado Coração de Jesus,
em Uberaba; Academia «le Comir.ercio
(Curso óymnasial), em Juiz .le Fura;
Lyceu Municipal, em Muzambinho.

Estado do Rio Grande do Sul —Gy-
mnasio Gonzaga, cm Pelotas; Gjtnna-
sio Pclot.i-.sc, em P«/c:a.s; Gymnasio
Nossa Senhora Auxiliadora, cm Bagé.

Foram indeferidos os requerimentos
dos ouuos coliegios que solicitaram
essa concessão. Ella não importa na
equipaarção de nenhum ,^'sses instiíu-
tos, pois, pela actual organização de
ensino federal, os estabelecimentos
particulares de ?istrucção secundaria
nãn podem ser equiparados ao Collegio
Pedro II. Apenas significa «pie os alu-
mnos desse collcgio prestarão os seus
'•xo.mes nn próprio instituto em que
estudaram, perante mesa examinadora,
já organizada pelo Conselho, e da qç.il
não farão parte os professores do in-
stiruto que mereceu a concessão. Os
trabalhos desses exames serão fiü:iii-
zados por um inspector de nomeação
do governo.

cntcndc-sc a Capital Federal e o Es-
tado do Rio dc Janeiro, para os pa-
gamemos a effectuar-se pelo Tliesou-
ro; ás capitães dos demais Estados,
para pagamentos a serem feitos pelas
delegacias ffscacs, e as cidades ou vil-
Ias, para os pagamentos que '.enbam
de ser feitos por outras rcpartiç.ei
nellas installadas.

\»-Z_ s%-<A-m- *> Ca»»*" ¦ '—¦—¦'

NO HIO GKANDM DO SUL

RECE-

*
Aquella senhora de Bello Hirizonte, que

requereu i Câmara o «lireiío de voto, tera
toda a razão.

Afinal dc conus, se as mulheres já dão
desfalques, não ha motivo para que não to-
tem Umbem,

! C-tmo A O. .

O ministro da Fazenda autorizou a
Contadoria do Ministério da Marinha a
receber cm 18 prestações a quantia de
1 :o68$7S.., importância da divida do 1"
tenente Gilberto Bacellar, proveniente
de adeantamemos que lhe foram feitos
na Europa, afim de poder regressar ao
Erasil.

O ministro da Fazenda declarou aos
chefes das repartições subordinadas ao
seu ministério, em additamcnto á cif-
curar n. 54, que por sédc da reparti-
.üo pagadora a que a m«ma ie refere,

O "CARLOS GOMES" ESTA'
BENDO CARVÃO

O vapor Carlos Comes chegou, ante-
honteni á tarde, a Triumpho, cm freiit,
ás minas de carvão de S. Jeronymo, no
rio Taquary, no Rio Grande do Sul.

Ü seu commandante, capitüo-tenente
Antônio da Motta Ferraz, telegraphou
hontem ao chefe do Estado-Maior da
Armada, a eliegada ali desse navio,
que começou desdí logo a tomar carre-
gatnento do carvão que vem para a
nossa marinha de guerra.

Tudo a seu bcr.!u corre sem novi-
dade.

"¦¦«««'M*><r-tig»""-«- ' ¦
Assumiu liontem as funeções de di-

rector da Escola do Estado-Maior o
general Igna:io de Alencastro Guima-
rães. tendo deixado aquelle cargo Q
coronel Alcino Braga Cavalcanti.

O general Alcnc.-.slro, depois de em-
possado, apresentou-se ao ministro di
Guerra e ás altas autoridades do Exer-
cito.

Em virtude de proposta do cencra"
Alencastro, serão nomeados: secretario
da Escola, o capitão Joaquim Ferreira
Catãc, e seu ajudante dt* ordens, o _•
tenente Kelippe Xaiier de Uarros.

MAIS UMA CmCCIiAR 1)0
SU. CAX.0G13KAS

A propósito «las procura»
ções para recebi mento
do vencimentos do In*
activos

Em circular hontem expedida ao»
chefes das repartições subordinadas ac
Ministério da FazenJM, o sr. Pandúí
Calogeras chamou-lhes a âttenção par"
a necessidade dc ser rigorosamente ob*
servado o art. 453 do decreto n. 7.751,
recommcndando-lhes que provMencieni
no sentido de não serem acceitas pro-
curaefies para recebimento de vencimen-
tos ae inactivas ou pi-n;ões de qualque:
natureza, inclusive soldo vitalício, nai
quaes não estejam expressamente de-
claradas as residências do* cunlribuin
tes e procuradores,)

ilegível
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1 sipsto anià
Como o sr. Souza Dan-

tas repelle uma
aggressão da ''Prensa"

O Sr. Souza Dantas, Ministro inte-
i-ino das Itolaçõcs Exteriores, dirigiu
l-.unteni ao Presidente da Republica a
seguinte carta:"Senhor Ercsrdcn-te — Em um jornal
dai tordi* _e hoje, appanüccu o seguinte
t.legramriia:"Buenos Aires, 16. — O jornal Lo
Prensa publica o -seguinte itçlcgramma
de sen corrcsponõisa-te -no Kio de Ja-
iiciira, soli o titulo — Escondida Diplo-
matieo: "Circula o boato de que um
diplomata brasileiro -hoje altnriieríte col-
localdo, q_a„.o esteve á frente de iin-
portanto Legação -do Brasil ua America
do Sul, perdeu no jogo 40 -contos dc
réis, que foram pagos pelo Ministério
das Relações Exteriores."

Como Vossa _xcetit.-i-.ciia sabe; tivt.
ainda liontcm c/ocasião de prova.1* pelos
jornaes a absoluta indxrfctitlao das as-
sorções do Senhor -.ballos a meu res-
peito. Pelo t_legratnma «'.'-¦ lioje-., vejo
que La Prensa, diário dt* Huenos Aires,
do qual o Senhor Zebatios é 11111 do»
principaes -collal-oradorus, -lança sobiv
"um 'diploma1» brasileiro" a mais of-
fensiva das calui-ríias.

Asseguro a Vossa E*celk*ncia qui>
nunca, em tempo algum, por motivo
algum, recebi do Estado um vintém para
despesas esoeciaes mi -reservadas sob

titulo de gratificação 011 qualquer outro.
'l't*n!io recebido -té hoje utiicamcme os
n-.ciis vencimentos c as quatro ajudas de
custo marcadas pela lei, dut-iue vinte

ires nunos dc carreira; sendo duas dc
«ÇRiuuto secretario, uma dc primeiro _e
unia dc ministro. Chvgtvci a -rcstftim*
iiiltcgrt_*iK*nit- uma. quart-O p.ronióvjd©
para a Legação da Turquia, por não

,-i-, alia:-:, etn cumprimento ií- ordens
do -ovesno, tido tempo d'e -seguir para
o mcn posto, por haver sido promovido
a ministro e-in Buonos Aires. Dlara-1
nic-nle, pela «lei, que não -cogitava da
ne-essidade da -poses do cargo, mas ape- I
nas de 4ioiheacão, pertencia me a ajúflrn |
de custo referida. En-tr-tanto, preferi
icstiluil-a no listado.

liem (pie pareça evidente une a ca- .
litnma só a mim visa ferir, dei iiiime-
«liataitieríte lod-a's as proviilençit
mesmo, para verificar sc o alciv
ria attingir outro diplomata brasil

VIDA POLÍTICA
0 Partido Democrata Alagoano'

Maceió, 15. — Ko salão nobre do Ihealro
Deodoro, presentes cenlo c cincoenta con-
vencionaes dos municípios, foi procedida a
eleição da cominissão executiva democrata c
«eleita a actual. Ao acto cou:pareceram os
representantes do governador ib, listado, da
imprensa c dc -diversas classes» 6-ciacs, o
pretor da capital, .senadores, deputados e
conselheiros municipaes.

O «discurso pronunciado pelo dr. Fernan-
des Iíima ,presidcnte -da commissão executi-
va democrata, foi muito applaudido.

Apus a eleição e .posse da nova commis-
são, reunida sob a presidência -áo <lr. Fer-
nandes I,ima, lomando cm consideração a
representação súbscrjpta poh totalidade -do
commcrcio -tatuii, apresentou para pretor
da capital o sr. Firmino Vasconcellos, aclual
secretario da Fazenda, e o coronel Assis de
Vasconcellos, para vice,

A indicação dò niríbos para oecupar aquc-I-
les cargos, causou geral satisfação.

* * *
0 natalido do presidente de. Matto

Grosso
'Crv.-iin', 16, (/'o cÒrrcspandcnle,) —Com-

memorando o primeiro -amnvcrsr.iio do go-
verno do general Caetano -do Aíbiniucrque,

Partido _-._iiubliCi.no MnUngrússcnse icz-
11c hontem, ás 7 horas da noite, imponente
mahi.estação, a qne compareceram mais dr
tres mil pessoas.

Discursaram, em nome «do povo, íclicítan-
do o general Caetano e prófligando a con-
cinda criminosa c impatriotica dos seus
actuacs râvòrsarios, entre outros, os -drs.
H-irnal>é Mesquita, Edmundo I.imlolplio c
Theodoricò Corrêa, que foríini muito applau-
didos pela enorme massa popular.

Muito conunovido, o general Caetano dc
Albuquerque respondeu aos «oradores, hiato-
ri: tido os motivos das -divergências com o
sr. Azeredo c seus partidários.

O cntliusiasnío foi extraordinário ao ouvir
palavra do presidente dt) Estado, que foi

cou st a n tem ente interrompida por prolonga-
das salvas -de palmas e vivas.

lia melhor ordem possível e debaixo -da
maior calma, •dissolveu-se o prestito, nn
frente á rcsklencia presidencial, que ficou
r.té alta noite repleta dc famílias da nossa
melhor socicíladc-*'

O deputado Wavignlcr, o juíz Aprigio dos
¦iíj,-n' | Anjos c o desembargador Beltrão assistiram

P0Llt-" 1 A essas festas das janellas da casa desse ul-

O ramal do Curato
de Santa Cruz

——*»>»—
Be como o prefeitoacha que
resolveu o problema

do matadouro
Discutindo o prolongamento dos tri-

llios da Light até o Curato dc Santa
Cruz, um vespertino acctisoti a Prefei-
tura de haver concedido Aquella em-
presa escandalosamente favores. Se-
riam estes: i" — a concessão de 39
líiiometros de linha, sem ônus algum;
2° — o aproveitamento da estrada dc
rodagem «Je bania Cruz para leito dc
sua linha; .1° — a inutilizarão do ra-
mal da Central pela sua vizinhança;
4" — a garantia dc cxceF.enle renda
com o transporte de carnes do Mata-
douro para os frigoríficos do Cáes do
Porto.

Teria procedência a grave necusa-
ção? Foi o (pie indagámos, liontcm,
numa inlcrvie-.v yuc nos concedeu o dr.
Azpvedò Sodré, prefeito do Districto.

.Em primeiro loiiar, não 'hotive con-
cessão. Concessão só a poderia dar o
Conselho. O dr. Azevedo Sodré, deu
licença e só liccnça, não á Light, mas
á Jocarépcguá, com (piem a l.cfeitnra
tinha contrato, para o prolongamento
elas linhas. Agora, como a Jacurepaguá
houvesse passado o contrato á Light,
o prefeito aproveitou a cirettmstancia,
para obter da última, notáveis inter-
esses.

Mostrou-nos então o dr. Azevedo So-
dr': a minuta do despacho que ia pro-
ícrir.'S. cx., de accordo com o parecer do [
dr. Miranda Valverde,

O COYERHOJIA CÂMARA

Um discurso do sr.
Antônio Carlos

A propósito de 11111 seti requerimento
sobre -os fornecimentos leitos ao Lloyd,
o sr. Mauricio de Lacerda fez hontem
severas accttsações contra o governo. Ao
terminar esse seu discurso, o sr. f*tj*ri-
cio teve resposta do sr. Antônio Carlos.

Disse o leader da maioria que no
caso não se podia articular nenhuma¦aceusação contra o presidente da Rc-
publica.

Este, uo seu entender lem tido uma
condueta mais do que digna na. ges-lão dos negócios públicos. .-Encaminha--
do a votação do. requerimento,. o sr.
Antônio Carlos tinha, a obrigação de
dizer que: 7." 1") À firma Caldas Bastos & . C,
íiinccioiia na Capital Federal lil 40 an-nos;

2") Desta firma faz na realidade
parle o concunliado do sr. presidente
da Republicai o qual ali figura ha de.
annos como soeio solidário;

3o) Não fazem .parto da mesma nem
o sr. T-hcc-Otniro Santiago, nem o seu
progenijor, como ainda nenhum outro
parente dn sr. Wencesláo Braz."

O sr. Antônio Carlos indicou ao
deputado fluminense que procurasse u
Junta Comniercial para obter provas do

A questão do
Club Militar

Um discurso de sr. Souza e Silva
na Câmara

Afina!) esse negocio do Club Militar
não passou dc pilhéria. Ella nunca
¦existi-. E' essa conclusão que resulta
do discurso de hontem, ¦ na Câmara do
deputado Souza c Silva. O representa--
tc dq Eslado dó Rio; a propósito dc um
í-iju-rúneato do sr. Maurício do Laeer-
-a, .disse resumidamente o seguinte .o-
bre esse caso já 'tão icxplorado:

Nunca houve nas-classes armadas do
paiz nenhum, projete to de intervenção
uos negócios inherentes á -.«liberação do
Congresso. O Congreisso' é soberano-,
.sempre foi, e o será, e pod-c -e^táir con*
fiante cm que as forças armadas jamais
tratarão de se oppór ás dlecis.es do
Congresso, porque isso seria uma in-.

er-são «Ia ordem constitucional do paiz
A iciiBular, Silva quem

que pretendera asseverar na Câmara
As certidões seriam facilimás.

Nesse trecho do seu discurso, o sr.
Antônio Carlos ficou algum tanto irri-
tado pelos apartes do sr. Mauricio, e
entendeu de trazer mais uma vez ao
conhecimento da Câmara o que tem ha-
vido sobre as allegaçSes de deshoriésti-
dade do actual governo da Republica".¦Accusaram-uo <le deshonesio no ne-
gocio do dique da iiha das Cobras.

.... n,.„,.,„-,,lm- I , ° Sovòrno defendeu-se pela niesiua-. I"0*-1"'!'1!" ! bçoca do sr. Antônio Carlos. A vendada Prefeitura defere a petição, petição , d.s s;ll)inas M um escand--
de licença. Mas a rt-querenle iica ol.ri-, ]Í2l„, ml,ill gcnle_ Tan,,jcnl sol)1.e e]lc

| se maiiifcstou o sr. Antônio Carlos, era
j nome do gõverriq, justificaudo-a plena-

. 1uc nao eu.
Do rigoroso inquérito

vcriftcou-.se

úc morada fo

a que procedi
a complcla falsidade da

aceusação.
Rogo a Vossa Exccllencia que mande

pobre o une a mini sc ircfciv, c í. Voss:,
Excolloncia entender -L-onveníciUo iam-
liem sobre o que a oittrcm sL- possa re-
ferir, abrir, por quem Vossa i'.?:ccf.t-:i-
cia julgar coiiv-enienU*. o mais rigoroso
inquérito, deixando eu, está claro, tem.
-portaria ou definitivaiueiile, .eguinlo
Vossa Excellertcia ordenar, a direcção
interina do Ministério das Relações Ex.
feriores, a que me elevou ti confiança
ile- Vossa Exccllencia.

Rodando a Vossa Excellcocia que me
.perinitta a publicação desta carta, tenho
a subida honra dc reiterar a Vossa I-'.x-
L-ollencia o* nrotestos de nit-u mais pro.
fundo respeito. — /.. M- Sousa Van-
tas."

'limo, q;'p c fronteira íi
1 gpenral Caetano.
1 Js.ío, .porem, não impedirá que M.iv.gii.-.-r
i mande «dízer para ali! q'-'c esteve escondido,
1 «que liouve desordens c outras infâmias, em

; quo é nseiro vcsôiro, c que tclcgráplia a()
1 sr. Azeredo e é imprensa, por conlii da na-

ção, abusando cynicamcníe fla íranquia te-
légraphica da secrcl-rria da Caniara dos
Deputados.

As eleições e-íiiiocas
A facção politica do Districto Fedvral -de-

nominada ]'artido Autonomista, em uma re-
união realizada hontem, resolveu apresentar
.1 segiiitite cliapa nas próximas eleições fe-
tlernes:

Para deputa los, 03 srs, figueiredo lío-

Coihmuni.a-Tios a secretaria da Tre.
sidencia da Renuhlica:"Xão lem o menor funOaincnto a no-
licia de que foi órgão, segundo tcli-grnni-
ma dc Buenos Aires, o jornal La 1'rçnsu,
sob o lilulo — Escaiulalo Diplomático.

O sr. presidente da RcptibWca não
accciloti o pedido de al.erlura dc um
inquérito que a S. Ex. ícz o Sr. mi-
nistro das Relações Exteriores.'

...-a 1» <_» »__¦

FOltMIClIlA l-ASOHOATi — O
maior amigo da lavoura; encontra.sr
,-*n todas as caras de primeira ordem
lUsttt canital e de todos os Es^nHou,

A viação férrea no Ceará

deputa los, 03
pelo 1" districto,

c p..ra sw.atlor, o
I.opes

r. Tiriei
Trovão

1 Pilho.
pelo

gada a construir u ramal do Campinho
á Santa Cru?., no prazo máximo dc i
_4 mezes. Obriga-se, ainda, dentro do ^
mesmo -prazo, a construir, na cidade, i
uma estação -central (entreposto), do- j
tada dos mais moderno.- requisitos, c ;
conforme a planta approvada pela Pre-
feitura. El'a a-ngnientará, a partir de
Cascadura, a extensão das zonas den-
tro dns quaes cobrará passagens dc ioo
réis, zonas que, no contrato dc unifi- '

cação, têm o limite máximo dc tres c i
meio lcilonietros. Fará o transporte ra- |
pido de carnes verdes, do Matadouro
dc Santa Cruz para a estação central,
cm carros coiistniidds especialmente
para lal fim. c segundo modelos e ty-
pos que a Prefeitura determinar. Au-
xiliurá a macadamização da cstrad-i
de Santa Cruz, funiL-eciido os meios
dc transporte dos materiaes paia tal
fim. Concorrerá coni *5 "i" dn custo
para o calçamento a asphalto do cáes
da I.apa (rua Augusto Severo), obra .
orçada cm 150 eontos. Adoplará indi- '
cadores numerados dos itinerários dos ;
bondes nas diversas linhas que mau-
têm as companhias uni ficadas. Conju-
gada com a Ligld, a 1 acarépafitti
obterá desta a declaração formal da
desistência de -quaesquer reclamações,
tendo por base o termo de 13 de ja-
nciro de joi.j, assignado entre a Pre-
feitura c a mesma, companliia, para a
transmissão dc energia c.k-ctri*a ao
Curato dn Santa Cruz, c o qual fora
rescindido, dando logar a uma acção.

fala, do ministro tia Guerra, determt
. liando -cainia por parte do Exercito «em

íace do falado augmento dc impostos
nio tinha, fim repressivo, mas pre-
ventivo. O gcuicral Caetano ês Faria é
um das chefes do Exercito, general dc
divisão, ministro du Gtierra. Ninguém
o deve condeniiiar por sc ter uia-iifes.
tado na sua circular des-b que soube
que alguns officiaes prestavam attenção
áquelle augmento dc imposto sobre os
vencimentos, centra o qual já sc havia
manifestado o governo. O general Fa-
ria estava c está uo seu direito de -sc
manifestar desse nwdo. Na sua opi-
í-jião, o Exercito não é uma corporação
que et- adstrinja apenas aos_ negócios
dos seus interesses, Mas mais an_iias
canipanhas em que iêni entrado, defen-
deu-io a Republica e a -soberania do
paiz, 'nada exige para elle além do rc-
cenhecimento, por parte de toda a na-
ção de qu. cumpriu o seu dever. Foi
assim cm Canudos, íoi assim na revolta
de 9,1, fei assim no Coníestaido, e será
assim em -todas as circunistancias que
atravesse a historia nacional. A reunião
do Club Militar, afürmoii o sr, Souza
e Silva, não tinha como objectivo a dis-"km, 10 de julho de igiG. — Amigo cussão dc augmentos dc impostos sobre,

dr. Ajrojado Lisboa — Affcctuosas 1 0s vencimentos dos offieiacs. Isso era
saudações. Como lhe disse, por o"cca-1 mais uma calumnia irrogmda aos

namcntc.
Havia uni ponto dc aceusação ao -go-

vc-riio que necessitava de Um uovo -cs-
mngiunçnto, c era o que se referia aos•negócios do sr. Arrojado Lisboa. Para
defender a acção do governo cm face
do director da Central o sr. Antônio
Caries leu esla carta, que o presidenteda Republica dirigiu ao sr. Arrojado
Lisboa:

sião da ultima conferência que tivemos,
independentemente de quaesquer provas,não vaciUava um instante cm acreditar
na integridade moral da directoria da
E. de 1*. Central e na lisura dc seu
proceder.

Isto posto, não posso deixar de in-
sistir, sobre um ponlo importante de
nossa conferência.

1 'Ccnforme me tenho sempre manifes-1 tado, uão deve o governo permitür que
; .parente-* do ipre.idettte ou de seus aii*
xiliarc. tenham ueeocio-s com as repar-
lições publicas. Consoante esle modo
de sentir, lenho impedido que parentes
inc_s façam oi-óposta. aos ministérios
c lego (pie soube que uma antiga firma
dos:.-i praça, da qual faz parte um -pa-

1 rente aiísu, fornecia ao Lloyd, ordenei
I ininvcdiataincnle a est-a que não inah-

tivesse maU relações conunerciacs com
aquella firma.

I Devo aecrescentar que esla firma, nn-
; loriorj-Cut- á minii.i adiuinislração

ofiiciacs. Na reunião, tratar-se-ã
«.penas da fundação de uma alfaiataria
e dc uma sirgueria, cm que mais dc
acecardo com as suas condições, os.
officiaeo se devam fornecer. Foi esse
o argumento principal do sr. Souza c
Silva, que o desenvolveu eom alguma
feíioidadlc, ainda quo repetidas vezes,
devido aos -constantes apartes do sr.
Mauricio, Em todo caso, o sr. Souza c
Silva ©ctoseguii! o seu objectivo, que é
o seguinte: os of filiaes do Exercito <>
da Malrinlia uão távei-am, não têm, nem
terão jamais o propósito de sc -o-inòr
ás decisões soberanas do Congresso e
do governo. Antes assim, cr-acluamos
com o sr. Souza e Silva: O Exercito c
a Marinha não foram organizadas par»
discutir e resistir ás «fcterminações do
Congresso, mas para defender a honra
do 'paiz c a dignidade <lo -reginiün.

_»-•-«?-•¦
- * t-Ji _ í !-'• un ii.i-in- ít jiui-iiii uiiiiniiiáLr.icaú KlAinda mais, a Light tomara o com. j.0csjociava c0ln „ Ucv(,, 

a'""'ü' r''

A ESTRAPA DE ItATURITi** TEM
MAIS DEZESETE KILOMETP.OS
O pr'esidcnfc da 'Kopublica rrec-beu

hontom, -o seguinte jlclcgramnia, prece-
dente tio Ceará:"CvlAt.HA-0 Gt-inhb, 15 — Tcndp sido
inaugurada lioje, a estação de Malhado
Crandc, na kiloirictro .15.*. da Estrada
de Bailuritc, «peço permissão para con- i— - cx. p manifestar o

a incorporação dc
mais este treolio «te 17 hilonu-lro* c
ioo mclròfl da viação Ícitcíi cearense,

e qtre revela a acção ipiàriotica do go-
verno cíü v. cx., maudamlo al-acar a
construcção dn prolongninctito em cno-
ca dc situação dolorosa ipara o nordeste
brasileira. Saudações respeitosas —
Conto Fernandes, chefe do -" di.-,:ri-
cto".

gratittlar-nic com
prazer que causou

DE.
nhora!

REGO MONTEIRO. Móis. das :
e dos olhos, ; de setembro Si.

(6.6? Sl
'Rescindiu o contrato, j

tem de jjagar...
O engenheiro Armando Ricci propoz

uma acção contra n Uuuião, por ter o }
coronel Plácido Castro, então prefeito j
do Acre, rescindido arbitrariamente um i
contrato assignado entre aqucíle enge- I
mlieiro e a Prefeitura do citado terri- ;
torio. O juiz federal deu ganho dc c.iu- !
sa, ao engenheiro Ricci, condeninaiido a '¦

União a pagar a quantia dc i*:4('.o$ono
pela obra feita, cm virtude do referido |
contrato, t; mais — " tooo$ooo, por per- |
<la.l clnmnos, juros dc mora, etc.

A União ajipellou dessa se-.üeuça,
mas o Supremo Tribunal cotiíirmc*n-a ¦
ilionlcni, por icr sido o recurso tlc !
União interposto fora de tempo, c, ape- I
zar da recente decisão (Kp Trii.iuial dc
conhecer das appcllaçõcs da Eazcnda,
em qualquer lempo.

Kão vencida a preliminar de se não
conhecer da ajipeUação, foi dado pro-
vimciito, cm parle, para a União pa-
.nar apenas as obras feitas que forem i
avaliadas na lítHtidflÇão. í

0 easa do Espirito Santo
A Câmara citava liontcm com úmn vou

trnle maia Üo qui* evidente dc ncabar com o j
caso i\o l-.Fjiiríio Santo. Não lhe foi pos-
sivcl isso. IJcpoía -de pedida preferencia -
para o projecto que resolve dc vez esse ca-
pi.uio político, houve pedidos dc verificações
de votação, p.ira a qual não houve numero. ¦
O sr. Vespucio -de Abreu inconuuodava-se
com tudo isso. Um vice-presidente cm
exercício cia presidência da Câmara tem o
mo.ximo interesse cm que tudo cerra regu-
larmente. Mas o plenário nâo se compene-
trou dc que 03EC negocio do Csjiirito Santo
deve acabar quanto ante.-*. Talvez não se
conheça nem hoje a sua solução.

í! *
A chegada do deputado Raul

Fernandes
O deputado Kaul l-ernandes, hader da

bancada fluminense, chegou hontem a esta
capital, de regresso d: tua viagem aos lis-
tados Unidos,

O sr. Kaul viajou a hordo do Vcslrís, Ao
seu -desembarque compareceu grande numero
•de amigos, assim como o representante do
presidente do I*)_tado do Uio.

ü: :ü

0 saque em Matlit-Grosso
O dr, Antônio Corrêa da Costa recebeu dc

Torto Muriir.iio o seguinte telegramma:
"A casa dn fazenda foi arrombada c sa-

q* cada pelas forças de Bonifácio Come.,
sendo amarrado o pessoal c conduzido todo
o giido cavallar, -- l\'a!Jc;:iiro."

_UM.".\NiiiA bli SKÜUROS VA-
REGISTAS. — Kua Primeiro de W-tr-
_______."' —

Coisas do Ceará
ERA UM DIA A ESCOLA AGRO-

PECUÁRIA
porla{csa, 16 — (A. A.l — O dr.

João T!ioni<_, presidente do listado,
adiou o fmiccionamcnto da Escola
Asro-Pccuaria, que o governo passado
i 11 s:aliara ultimamente, sendo dispensa-
dn todo o pessoal, ficando apenas o zc-
Ia dor.

Foram dispéüsádõs lambem vários
diariastas ([tio o governo transado
atlinittira nas reparlições da Hygiene c
da policia do cacs,

Esses actos resultam numa economia
avult.rln, sendo unanime a imprensa
em applaudir as medidas tomadas pelo
dr. João Tliomé, cujo intuito é o (lc
conjurar a crise financeira que este
Estado atravessa.

 1 m m m> > um

pronuMO dc fornecer enei-gla cleclrica
.pata luz c forca 110 maladouro de Sau-
ta 'Cruz t- outras repartições ali instai-
ladas, liem ceino -para 11 iliumitiacno pu-
blica do Curato de Santa Cruz c da
zona mais cciílral dc 'Ca-.n-io Grande,
mo;.ia::U* pae;ainc:v.o fei.o ent iuo-eda
coiTMile papel tl-c ÇoSo por kilo-walt-
hora a força, mo i'i-5 por kilo-vi-att-
hora .jiaru illumimtção jiublica c de
fi4o por kilo-wtittt-hora para illuniina-
cão do maladouro e repartições publi-
cas. A rcquercnlc assiftnará um teimo,
no qual serão estipulados os preços dc
-passagens e para tran~.Cirtc de merca,
ilorias, sujeitando-se ás nuillas c a to-
dos os ônus já previstos no contraio
dc unificação.

Como se vc, accr.-sccnlou-iios o tr.
Scdré, não é a Prefeitura micm conce-
de favores, mas qu-itn o:s rstebe.

ili o ipief.-iiu continuou: "— Uu Dansid.ro (pie a simples licen-
ca «tio iprolonjamento, som ixa vantáffcns
oiuidas, constituiria um grande serviço
an 'Districto. A considerar cin ludo jj!^
islo, e acima du tudo, -essa a resolução
do problema lio matadouro. As carnes
que eram conduzidas trinta e seis ho.
ra-s depois tio abatimento das rezes em ,
carros anti-lij-gicniccs, e c-.ni que a
população sc 'it--.ii envenenado, vão ler
transporte rápido c hyfiicmcó; e vamos |
ler um cnlrçpo.ío ntiõdenio.

Vejam-se as acc.t-.í-ações. Ora i qifc
as linhas do ramal correrão .pelo leito
da estrada de rodagem. -As liivhas d-e
bondes correm -pelas ruas c não ip'or
dentro do matto. Ora c quo ?e ferem
os interesses da Central, r.-lé asorn in-
rumbida do Iran-porte de carnes. An-
li-; d.r dar a licença do -prolongamento,
o -ircfcito eiifeml.-ti-se com o director
da Central. Es
ROOPÍc, cnm o
transporte sú dava prejuízo á listrada.
Ora é (|ue a Light obteve da Pm*cfeihi-

Assim agíi parque não me sentiria
bem se tal firma continuasse suas tran-
sucções com uma repartição federal,
dando logar a explorações, espccialnu-n-
íí> cm um memento em que se procura
desvirtuar os mais -elevados propósitos
do governo.

Narro-lhe esle f-ic.tr, -para significar
que não ú de hoje que assim penso e
que não expelido esta doutrina para o
caso da K. F. Central.

'Não ficaria bani commigo mesmo, se
não lhe dissesse que oonvem iuterro.ni-
per as relações commerciacs da Central
eom a firma Fonseca Machado £- C.
Sou con-. estima amigo, admirador —
IP. Eras".

Quando o sr. Antônio Carlos teniii-
liou a leitura dessa caria, surgiram de
todos -es lados acclamaçõos á oração do
leader._ -li releva notar o nindo como
se apoiava a defosa do sr. Weiicesiáo:
era n mesmo como se apoiava o defe-
sa do marechal- Hermes, fuita pelo seu
irmão. 1-*,' o caracter invariável do -pai-

mciito I
Dopois dessa tirada de grande effei-

to, o sr. Antônio Carlos alargou„se
.-linda eni consi-deracõis sobre a lioncs.-
tidade niagniíica do actual governo,
lerininaiido por garantir que nenhuma
handalh. ira ainda foi praticada, e -nem
O será jamais neste goi-erno, cuja evo

te abriu mão do ti-
m.-iiui- prazer, çiois

por
ili:-!
Cn:

forueciniei:
300 réis o kil.

illação do 111
.. tt dava

de energia electrica
:t-hora, quamlo a
niro de Santa

10 réis. Falso'. Nun-

' itição elle tem acompanhado, çom a
certeza de quo o sr. Wencesláo tra-
balha dentro dos interesses públicos,
para honra da pátria e da Rapulilic-a.

i Xão é neeessa.rio aocresecat-ar «i}*s o! sr. Antônio Carlos foi imiilo felicitado,
li' dc-praxe que os leaders de governos

l que ainda fazem eleições sejam felici-
; tndissiuius...

ISO' NA oasa 1'oimH.ni's' ü-r...
Rna As sembléa, 40 — c ¦¦?¦¦¦¦ ,*. -eB-

contra -manlc-iga fresca ti atira slipc-
I lior; kiio 3?3oo.

_Q^v_s^5--^^ij5taa

A acção dos submarinos
allemães

UJIA PANDIÁ'

tettdo cm

CIRCULAR DO SR.
CALOGERAS

O ministro da Fazenda,
vista uma nota da legação da Allemã-
nha, que lhe íoi enviada p,elo seu col-
lega do Exterior, declarou em circular
aos chefes das repartições subordina-
das ao seu ministério que, afim de ser
evitada a rcprodtieção do que sttcccdeti
ao navio hollandez "Bandoeng", devom
os commandantes dos navios mercantes,
de accordo com o disposto no direito
d.13 gc-tstes, obedecer á ordem para -pa-
rar, dada .por forças da marinha alie.
mã, c nunca incorrer no erro praticado
pelo referido navio, de tomar rumo ao
cr.-orilro da unidade dc guerra que o
intimou.

—1 o «m » _¦
03 melhores e os mais procurados

moveis são os que vende a Casa mar-
tins, rua da Carioca 67; quem os exa-
minar não deixa de leval-os

¦1 o ms o om

mmm^t-~mmES*~m?*-XVOmm

FERRUGEM
Só o ArJTlOXYDO n
evita. A do p tudo na Ma ri-
nli.i c 1'xercilo. Encontro.
ac em todas as casas dc
fcrrnBcns, CORDOVÍL _C.n, tJrnyaa) ;.::n n. ioo.

o •*-?)

h pérfidas manobras do
sr. Zeíialios

iBuenos Aires, ifi (A. A.l — Causa-
Tam aqui a melhor .impressão as dccla-
rações prestadas pelo dr. Souza Pantns
:.ii "Cnrn in da Minl*'i " c ao ** ímpar-'
ciai", rebatendo as affirmativas feitas
pelo sr. Zeliallos ao correspondenle de;
um jornal de La Paz sobre es moveis!
"Ia amipalhia cem que a opinião publica«hrast-üira csiá recebendo a sua lenta- *
tiva de appro»imarão do uosso paii,

Comquaiilo já sejam aqui bem conheci-1
<!os os processos tortuosos do falsificador jdo lelcííratnnia u. p e sem cerimonia com
que elle sempre procura inverter -acuis 1
efactvs conhecidos, as palavras do mi-
nistro Solida Dantas foram considera-
'ias anui- cm todas as rodas c-, urincipal-
iin-me. nosjueios tradicionalmente ami-
Kos desse paiz e,-por-tauto, infensos noceie,>re agitador des elementos brazilo-¦p!i'il-:.:-, eom iiiu.i reacção indispensável
ú defesa do decoro da politira inttrnn-
cional que o Brasil tem mantido.
¦""""" " —*- ¦"¦*¦ i»"«0—4f_l» *•*»>-«' -a— .

AS MISSAS OE HOJE
Rer-tui-sc as serruintes, «por alma d.-:!
!':-. Augusio lleiiriques de Araujo!

Yin.wa. hs o hora? na cgrc'3 dc $:io!
Francisco de Paula; c. ás mesmas ho- jras, 11a de Sinto Antônio dos Pobres;

De. Antônio de Cerqueira Lima, ás |
9 horas, na igreja de S. Francisco de
'P....*!.i;

1" tenente dr. Marciano Tostes, ás
•J horas, na egreja da Cruz dos Mili-

Vi]; 1 do Amaral, ás o i'* horas, na
t.r,;:-. dc S. Francisco de Paula:
_i':. Aususto licnriijues de Araujo

Vianna, ás o horas, ua cereja dc X. S.
do lloi.ifini (S. Christovão..;

Latira da Silva Atalaia, ás o horas,
na matriz do Engenlio Xovo;

Maria Cândida da Siiia, ás p r*_ ho-
ras. na matriz dq SS; Sacramento;

Clara da Silveira F.spozo', ás 9 i|_
horas, na csreja de S. José;

Jisé Coelho da Silva Bastos, ás o tt-
horas, na egreja matriz de S. João
Baptista da tagóa.

CORREDORES DA GAMARA
O ícader da maioria era assediado por Min

pedinte.
O vemkti': — Mesmo utn lnj-jir pequeno

mc serve...
O r,EAm>r.: — Mas não ha logares. Onde

tu lhe poderia conseguir mu ?
O r..D[NT.:: -- Num ministério qualquer,

ou 110 TJnyd.
O lUder, incrédulo: — S.-ri.i admirável

que o senhor mo indicasse um logar num
ministério, ou no Lloyd !

O rn.ixrr., t-iVloríoio: — Iudico.liro: 1I.-1-
t-til.-.irr.-iplio das respostas aos pedidos de in-
tormação do depiitadu Mauricio ile Lacerda.

O pedinte Fcrá satisfeito,

O Sr. Carlos Peixoto, mima roda:
— Não ú sú n Associação Commorcial

que hostiliza o meu trabalho conto relator
tia Receita. Ainda honteni, unia gentilis-
shna dama me dizia qm\ dc tanto propor
impostos, estou ficando... impostor.

* sls rj
Um perfume acre de Coty impregnou, do

-súbito, o ambiente. Ouciu seria ? Unia
dama ? Um perfunusta ; Nada disso. V.ra

• Sr. T.-.iíl* Domingucs, que comparecia á
Careara pela primeira vrz, do.-iuis do seu
regresso -_c Loreua,

 l,-'*ti<a<!*--&-D-'l'' ¦ ' .
k "^<»«K:^r^xroí_f.T_rj-trr.'-K^rT_H;.'.—Omxtrtíirjzzxri

::i -e obteve o hilo-watt.hora por eoo
réis; 'nas a Prcfeilura va» obtel-o por"0S0, -,-1*5 c íf'..|'.>. Iv tudo o mais é
íssiiu —¦ rematou o dr. Sodré.
m.. .. ...¦¦il___! <>-g_>^»_g»— ¦ ' " —

Dos moveis da

R@d-Sfâr"!
toda a gente fala bem!
Pagamento a credito,

G. Dias 71-üruguayana 82
-rg£_3-**-*5_>-^nw>»

UC
tíevtis comprar .moveis sen
o elegante mostruarjo da

rrj____:-*í

lalC.WDUOOJí.VKTiXS & C,
á r. do Ouvidor 0,1 r- n; e nosát'nti-
ros armazéns, r. dos i^urives .'.í-a-*.

PACUriDADE I.iVKK DE' 
.MÍÉITO 

"

A ultima prova oral tio
nont-urso pura lente sub-
siituto

Perante a «Càougregar-ão da Faculdade
Livre de Direito, realiza-se hoje, ás 2
iioras, a ultima prova oral do concurso
para lente substituto da *" secção.

Os candidatos bacharel Joaquim Ca-
mito de Figueiredo, desembargador Af-
fotiso Cláudio e dr. Luiz Nunes Fer-
reira Filho, dissertarão, durante 40 mi-
ilutds, cada um. sobre o ponto n. X 1
da cadeira de Direito Internacional
Privado — "Do testamento. Natureza
tio Estado. Fôrmas de testamento. Ca-
pacidade testamentaría. Disposições tes-
t.11111 ni árias. Execução dos testanien-
ÍO

O cargo de director da Assis-
tencia de Alienados

O (tr. Henrique Belfont Rorco. pro-
fessor substituto tle cliiiècas neurologicii
e psj-chialri-ca da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro, p-opoz. -no juizo íe-
derail da Ia vasa, uma acção afim de
annuílar o artigo .)!-! do decreto 11. S5-34,
de 11 d- maio de 1011 e a porílaria de
r; 4e maio de 191a do ministro <la Jus-
tica.

Por esse decreto foi nomeado «üreetor
intc.-iuo do Instituto de Neuropalholo-
gia da Assistência a Alienado, o dr.
Pedro Pernambuco Fillio. c:::*íro a cujo
exercicio se julr-a com direito, cm vista
do logar que oectvpa no corpo docente
da Faculdade.

Pedia mais na acção (pie fosse a
União oondemnatb a pagarlhe os ven-
cimentos que «deixou de receber além
das garantias e vantagens a que tem di-
reito.

U dr. Raul Martins, entretanto, jul-
gou improcedente a accão, considerando
(pie o tír. Roxo, como diz mesmo, ó
professor substituto 011 extraordinário e
a lei SÓ se refere r.o professores calh:-
dra-àcos ordinários.

Aiém disso a Assistência a Alienados
foi errada pelo decreto invocado pelo
autor c que ali;'i3 regulou a nomea-vão
iir.enna para 03 cargos de direclor. etc.

wjj.a-flj1.4r Ba— —•
TltATAMIilXTO l>."H MOLIüSTIAS

PKTiAS (Itt.AMiK.S MKnic.-v-
Coes phvsicas ri;i,o es.
PECIAMSTA

DR. ÁLVARO ALVIM — Exame
pelos raios \. Trat. dos tumores tnali-¦jr.os, das moléstias da pede — ceze-
mas, das liemorrlioides. das artieulncii-rs
atrophias, etc. da -asthma, hj-steria
gotta. etc.: largo da Carioca, 11 1" an-
dar i'de to il* ás ,1'.

O contrabando do
kerozene

RECURSO PARA O SUPREMO ;
Recorreu hoje para o Supremo Tiji-

hunáil Federal o dr. Carlos da Silva
Costa, procurador crimina'! cia Reptilji-
ca, da sentt-nça do juiz da Ia vara fe-
denrl, que dospronunciott os aceusados
do grande contrabando de kerozene àa
casa Gonçalves Campos ci C,

?. s-, ao -.iiesino tempo, apresentou
sitcjti razões, allegando que o juiz (lf--
cid-ira contra a jurisprudência do Su-
premo Tirihunal, conforme os accórdãos
i__ 1 n 11 c 1914, referentes at> 'caso de
contrabandos passados -no Colis Pos-
taux.

Além disso sustenta tpie o dr. Raul
Martins usou de fundamentos contradi-
ctorío.s com deciisões mesmas nor elle
proferidas aiíterioiinic-tc, no quò con-
eerue ::o valor dos 'processos adminis-
tratiivc..

Por fim o dr. Silva Costa' mostra
que o inspector da Alfândega absoluta-
mcr.-.c não assegurou que não tinha ha-
vido coiütrabaudo, mas apenas que não
podiam perder os contrabandistas a mer-
caduria, porque ella jáilinhaieitórado no
consumo publico,

nm
SUCO" 

Cigarros especiaes
J*»"**^ para roo réis, com

valiosos brindes.
LOPES S.\' «V- C. —*—

O aue a Inglaterra não
importa

UMA rmriTT.AR AOS TNSPFfTORKS
DAS NOSSAS ALFÂNDEGAS ,'Em circular expedida hontom nos in-

spectores das Alfândegas, o ministro da
1'azenda declarou que o governo brijan-
nico -proltibiu, a partiV dc 12 de maio
findo, a importação das seguintes mer-
cadorias:

Bexigas, cnvolucros c pelles para sal-
ehiehas. bulbos, raizes de flúrcs. arvo-
res «e arbustos; vassouras c escovas;
legumes para conservas, cm cestos,
saccas ou frascos; chifres c cascas,
marfim o vegetaes; musgo, palha, sal,
distrina, farinha e flor de batatas.

Bom Cure-,
— Só 11 o

Cliucolntc o BombunsMoivno de orno.
Sociedade Brasileira

Sciencias

A EXTEM0AO SCOAIiLETOlV

A ealêra "Emmn" clii-_o*.i n Ptinta

1 O acto i publico.

Emmn" clu>_i
A i-i-nas

Santiago, 16 (A. A.l — Communi-
cnm de Pirata Arenas, nue ali chegou
o "Escampavia" Telcho, trazendo a re-
borpie a galera Emina. que conduz a
bordo a expedição Shackleton.

O explorador Schackleton tenciona
partir p.-.ra as ilhas Malvinas, afim dc
ali esperar o uawo '-Discobcrty", cn-
viado pelo governo da Inglaterra, para
soecorrer ps companheiros do alludido
explorador qu» se acham perdidos na
ilha do Elcphanre.

NA REUNIÃO DE HONTEM
ELEITA A TJIRECTORIA

de

FOI

Em ão hontem realizada, -elege-

ta «sociedade -a sua directoria qtre ficou
assim cous-.ituida;

Preside.-*.:.", dr. Henrique MoHze;
vice-presi-fcnttis: drs. Oswaldo Cruz c
Joaquim da Costa Senna; 'secretario pre-
ral, dr. Alberto Loefgrc-u- i" secretario.
dr. Everardo Backheuser; 2" secretario,
dr. Rrxim-ttc Pinto- thesoureiro, dr.
lírtim Paes Leme.

As secções elegeram respectivamente-
presidente e secretario os srs. : 'drs. 'Li-
c-nio Car-loso e Amoroso Costa, da Sr-
cção de Sciencias Mathematicas; drs.
Knn-es de Souza c Mario Saraiva, da
Secção dc Sciencias Ph>-S:co-Chimicasj
e drs. Alinio Miranda Ribeiro e Iienri-
que Aragão, da Secção do Sciencias
Biolomcaa.

Hoje se reunião todos os membros
das dirc-etorias para tratar da Revista
Scientifi-ea t da organização dos dehiois
trabalhos.  -•¦'¦• "¦-"*-•

Na capital paulista
UMA TENTATIVA DE SUICÍDIO,

UMA COZINHEIRA QUEIMADA E
UM CHOQUE DE VEHICULOS

S. Paulo, ifi — (A. A.) — Tor mo.
tivos ignorados, terílou suicidar-se, in-
-retindo forte doso de creolina, Anlhero
Alves dos Santos, de -o annos de cda-
de, -solteiro e residente á rua Conse-
lluiro 'Furtado 11. 175. Em estado gra-1
ve, foi o iti-esloueado internado 110 lios. I
pitai da Santa Casa de Misericórdia, i

è.'. Paulo, tf. — (A. A.) — A cozi- \
nheira Maria Angelina <le Paula, dc 36 j
annos de edade, resi;k-n:e á rua Sara- ;
puliy n. 55, hoje, pela .manhã, na ocea-1
sião em que acceiiüia o fogo, fel-o eom
tal inVprUílcucia ni-e -provocou uma bx*
plosão de lv.ro_enç. O fogo, insta-la.
íieametr.e. conuniuiicou-sc ás vestes da
infeliz. Embora logo soecorrida -pelas
pessoas de casa, recebeu graves quei-
maduras no conjio, sobretudo nas jier-
nas.

Xo gabinete da Assistência Publica
Maria recebeu os primeiros curativos, |
sendo em seguida internada ua Santa

~S,'Paulo, 
16 — (A. A-1 -- O auto-

movei 11. íCK, conduzido pelo "chnttf-
feur" João Villata, dirigia.se para
San:'Anua, quando na rua Voluntários
da Pátria, esteve na inimincncia de al-
barroar outra machina cuja appro_xi-ma-
cão não fora percebida, cm razão da
grande quantidade de pó. Para evitar
o encontro, o "cliauffeur", com raipõda
manobra desviou a -.iiacliiua para a di-
reita, mas com tanta infelicidade que a
levou para cima (le um bonde que vinha
da cidade.

? Devido ao choque, foi o automóvel
precipitado do alto -lo barranco, rece-
bendo Villata varias contusões pelo
corI'°- - , r-As irmãs Bocaris, artistas dc cate-
concerte, que se achavam no referido
automóvel, nada soffrerruli,

Ommmm+&43>*S>mm**~*m*m""

Café Globo ~ o««»hte. "n"b0,,s
tinõs

dc Bhcring &
fantasia dc clio-

C.*, r. 7 Pel. ioj.

OS NOVOS IMPOSTOS SOBRE
, 

* FUMO
A representação dos
negociantes ao Con-

gresso Nacional
A Liga do Commercio, representada

pelo conimendador A. B. Ramalho Or-
rigão, presidente, e pela conunissão no-
meada em «essão de ciasse e composta
dos srs. . Aocacio Leite, Horacio A.
Teixeira, Bastos Torres <S- Comp., Al-
bano Vianna & Conup., M. Senin £r
Com*). . Antônio iMartins da Silva,
esteve honteni na Caniara dos Depu.
lados, sendo recebida pelo «sr. Antônio
Carlos, presidente da coimnissão de iFi*
nanças daquella casa do Congresso, a
quem fez entrega de uma representação,
pedindo a attenção dos membros do
Congresso Nacionai para o que dispõe
o aotual regulamento sobre o privilegio
do enípacotainent.o do fumo.

A representação, que honteni foi en.
tregue, t-stá redigida nos seguintes ter-
mos:"Exmos. srs. -membros do Congres-
so Nacional:

A Liga do Commercio. instituição li-
vne — representante legitima e directa
tanto do grande como do pequeno com-
mercio, que nella s-- agr-eniia, para cs-
tudo «e defesa dos -eus direiu>9 e in.
teiic-sses, sem que isto impeça o dever
de prestar o seu concurso aos poderes
públicos para bem do paiz, — e as fit-
mas ab:iixo assignadas, rendo tomado
conhecimento pelo Diário Ufj'icial de
5 do corrente, do parecer da illustre
comuiissão de Finanças 11a Cantara, so-
bre as emendas em segunda discussão
do orçamento da receita, pedem v-enia
para vir por esPc meio manifestar o
seu appiausu c o seu agradecimento
pela rejeição da emenda n. j6 refe-
1'crite a taxas de registro, coacernen-
les ao_; negociantes o fabricantes de
fumo; tanto mais quanto os fundamen-
tos dt-ssa deliberação da illustre com.
missão expressam os mesmos conceitos
que sempre foram adduzidos uo clamor
quasi unanime dos industriaes desta
espécie.

Esse aoto .rego-ija-nos, amda mais
porqu-- dsuioiistra .terem sido ouvidos
os argumentos que, cm -grande reunião
na Liga do Conunercio, fortaleceram
os protestos desta classe, divulgados
pela imprensa, ao ra.-smci passo que
evidencia o escrúpulo da illustre com-
missão, em não prestar o seu concurso
a unia iniqüidade.

A approvaçao da emenda citada im-
portaria cm ferir de morte e extinguir
uma industria das mais importantes,
que, não só peio numero dos que a
exercem, mas pela sua actividade, con-
stituc uma grande força — mas força
no 'bom sentido t força de trabalho, dc
capital, dc produclividade, dc perseve-
rança, que constitue 11111 dos mais uteis
elementos-do desenvolvimento ecouomi-
co do paiz; seria erro imperdoável
seria desunir cSsa classe, fraccional-a,
oppondo os grandes contra os médios
e pequenos, suscitando aquelles a pos-
sibilidade (le um monopólio que as li--herdades contemporâneas não compor-
tam; seria eompeliir os médios a def-
fenderem-sc dos grandes, illudidos pela
miragem, estonteados pela refracção
desse processo, e combater os pequenos
pretendendo anniquillal-os; seria pro-
vocar estes para a luta cm que se dc-
bateriam aiú o desespero, até o uso de
descabidos meios, absolutamente estra-
nhos ao dominio econômico e lcgislati-
vo; seria sobretudo e finalmente a ex-
-tineção dessa força, a dissolução da
classe, a anarchia num meio activo e
laborioso. Felizmente tal não podia ser
e não foi o pensamento dos que Icgis-
Iam e governam, tão absurdo e inotnina-
vel se apresentava tal designio.

íjí íi' slí
Cumprindo esse primeiro c justifica-¦do dever, pedimos vcuia, aiivki, para

solicitar, com o maior empenho, a at-
tenção dc vv. eex. para o estudo e rc-
consideração do -que dispõe o actual rc-
guiameiilo sobre o privilegio do empa-
cotamento do fumo, pois em seu favor-podem ser invocados os fundamentos
que dictnrnm a rejeição da emenda 26.
H' indiscutível que assiste ao poder pu-
blico a faculdade dc determinar, como
elemento de fiscalização, que o fumo
se não venda a granel, mas em pacotes
devidamente scllados. O que, porém, sc
regulamentou restringindo e contrarian-
do a liberdade individual, decretando
que só taes ,e taes indivíduos, ou gru-".os de indivíduos, possam empacotar
fumos por conta própria ou de tercei-
ros, corresponde a restringir a liberda-
(le de commercio e de profissão, e cou-
tra isso se insurge o puro espirito (le
equidade que, certamente, não falta aos
illustres representantes da nação.'E' neste mesmo espirito de equidade
que o commercio dc fumos, jamais tendo
deixado dc considerar a necessidade dc
contribuir com boa e patriótica vontade¦pam a viabilidade,da situação financei-
ra do paiz, como já demonstrou com a
reprcscntaçflo enviada a vv. eex. porintermédio da Associação Commercial,
dc onde diinanou o lexto da emenda _S,
ncceúa pela commissão ile Finanças com
algumas modificações, se baseia ainda
para solicitar oue não sc elevem a mais"Je .*" e -- réis respectivamente, as la-
xas para cigarros dc ,j$ooo a S$ooo c
de Síooo a 16*000, que a illustrada
cominissão alterou para .10 e 50 réis,
tambem respectivamente; e que as ci-
carrilhas possam pagar a taxa propor-cionalmcntc cm maços de 10 011 30. A
differença pi dida em muito pouco al-
teraria a renda calculada e satisfaria,
entretanto, o conunercio de fumos quesem augmento de preço para o consu-
nudor vae ficar onerado, elle só, com
a importância total do aggravamcnto do
imposto c do maior preço actual do pa-
pel importado.

Queiram vv. eex. acolher, senhores
membros do -Congresso Nacional, a af-
firmação da nossa mais elevada c dis-
linda consideração."

O DIA NO SENADO

OSr.flt de Almeida

AERO-GLUB BRASILEIRO
A 1Ú.UXIA0 DE H.OXTEM

Realizou-se hontem a sessão ordina-
ria do Ae. C. 13., que estava annun-
ciada, presidindo-a o còmmendador
Creeorio Garcia Scabra.

Lida c apr-rovadai a ¦',,,n fo sepsão
anterior, entraram cm debate as ulti-
mas razões pendentes de decisão a res-
pci-.o da organização da Grande Tom-
bola Pró-Aviação Nacional.

Foram approvadas as propostas da
coimnissão incumbida de organizar a
tombola, sendo a mesma encarregada
de determinar o dia em que devem ser
distribuídos os tickcts e tambem de de-
liberar sobre a ordem que tem de ser
observada na distribuição.

Uin dos membros da commissão pede |
a palavra e informa que a mesma já I
está de posse de varias adiiesões, c que \
n* nin--.ifi--*t^çnes reeelddr.*-. a re-pcito ¦
ria tombola são muito animadoras.

O sr. Domingus da Silva, iheso..- !
rciro do Acro. tratou em seguida do |
a.sf-ninpto com que vom prendendo, des-
de algum tempo, a attenção da assem-
be*, que é a sua iniciativa sobre r.
construcção de holiecs para aeroplanos.

Feftriu-se á visita feita por elle
rccntemcntc aos "hangars" da Mari-
nha. a propósito da construcção por
elle traçada tle uma 'heiice para motor
de 300 IIP, c que vae ser enviada,
para experiências, á easa Curtiss, onde
foram construídos os hydropianos da
Armada. Acha elle cuie, do resultado
dtssas experiências, depende para a in-
di.srria rior elle iniciada um grande e
vigoroso impulso, podendo o pai* for-
necer propulsores do seu modelo ao
mundo inteiro, desde que se considere
a qualidade da madeira empregada, que
é mais leve e mais resistente que to-
das as outras, assim como a collagem
por elle usada e que apresenta sobre
as outras indiscutíveis vantagens,

O sr. Netto -Machado, cm seguida
informou que o "Aerophilo", órgão do
Ciub, de que é rcdactor-chcfe, será dis-
tribnido amanhã, havendo uma esco-
Iluda collaboração.

Foram lidas varias propostas p.ira
iocios contribuintes, sendo approvadas.

Quem só bobo CASCATIXHA
-¦'stá livre (biJUjjnHXJlA.

ACTOS DO PFIFEITO
Feio dr. Azevedo Sodré foram assi-

gnados hontem os seguintes actos:
nomeando: inspector escolar interino,

o sr. Heitor Mello, durante o impedi-
mento do effectivo, dr. Antônio Rodri-
gues da Silveira, que se acha ..liceu-
ciado: paru a secção palha, vime e bam-
bú, do Instituto Profissional João Al-
írerio: mestre, o sr. Fernando Moreira
dc Carvalho; coiltrn-mestres, 05 srs.
Avelino Dias Pereira e Manoel Nuneá;

jubilando as professoras cathedraticas
Guilhermin.-i Augusta Bandeira Harra-
das e Joanna Kibeiro do Nascimento;

licenciando, por 4 mezes, o iiiSa.cc.or
escolar dr. Antônio Rodrigues da Sil-
vetra,

TT 1 i~TTi iT D .111-in

Todas as Noivas clVC5 c c!eB***1-
_.. tes. compramseus en.xovocs uo PALÁCIO DAS NOI-VAS. rua Uruguayana n. Sj — Rio _Peçam cataloEDs,
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O contrabando de "La

"Haljeas-Gcrpiis" nspdo
Fm favor de Carlos Grassy, que seacha pronunciado pelo juiz federal comoreo no famoso contrabando da casa LaRoyale, estabelecida á Avenida Rio Bran-co. foi impetrada ao Supremo Tribunal

uma ordem dc liabcas-corpus, sob fun-
d.-imento dc que a ordem de prisão pelasentença da denuncia era illegal, peiofacto de ser o processo em quc a mesma
se baseia radicalmente tuillo.

Hontem foi o pedido julirmlo pelo1 riliunai. de accordo com o parecer do
relator, o ministro Oliveira R:beiro, queentendeu não ser caso de liabcas-corpus,
visto reconhecer o próprio impetrante
a competência do juiz de pronuncia, cujaincompetência seria a hypothese unica
a admitir o remédio extraordinário do
liabcas-corpus.

ii o Tribunal assim decidiu por una-
nimidade, negando o liabcas-corpus.

Santa Maria Ma,g'dalena
UM PHARMACF.IJTICO ESPIRITAPEDE "HABEAS-COKPUS"

O .pharmaceistico iFrancisto I.emos
dos Santos, estabelecido em Santa 'Ma-
ria iMagtlalcna, no Fsiado do P,i0, pra-tica o espiritismo, com prejuízo para aorlem publica e saude mcn!?.l da po-
pulaçHo,

0 delegado de policia da zona, pelo-inenos assim o enten'< u.e tanto fez quepó.* cobro á tal pratica.
O homemzinho requerei-, ao Juiz sec-

cional uma ordem de "liabc.is-corpus"
entendendo que soffria uma coacçãó
illegal.

O dr. Octavio Kelly deseordou e ne_r-ou a ord::n. decisão que foi confirma"da botffem no Supremo Tribunal,

voltou atraz*-
Qttando entrámos no Senado, á uma

c meia, havia um ambiente presago:
pressão atmospherica, de uma parte, e
de outra, o pavor da bomba que se nn-
nunciára, Ia-se conhecer o rói dos es-
candalos administrativos do dr. 'Wen-
'ccsláo Braz, e a começar da irrequie-
tude do sr. João Luiz Alves, o mais
nervoso dos amigos do presidente, até
a catadura sempre impassível do barão
de Traipú, o menos cnthusiastieo, tudo
delatava uma anciã inédita.

Afinal, o sr. Urbano dos Santos as-
sume a presidência c abre *i sessão.
Se-cretarios, os srs. Pedro Borges e
José Mctello. Leitura da acta. Ne-
nhutn expediente.

Vingada a consuetude regimental,
pediu a palavra o sr. M. de Almeida.
M.is estava mudado. S. ex. depois de
dormir duas noites sobre os travessei-
ros, achara melhor não bolir em casa
de niorimbondos. A denuncia -dos atten-
lados do mesmo, seria chamar a ódio-
sidade contra o humilde representante
do Maranhão. S. ex. synipathizava com
o dr. Weticeslúo Braz. Foi sempre seu
amigo. Por islo mesmo lastimava as
falhas do seu governo;

Kntão os apartes do sr. João -Luiz
Alves espicaçam-n'o. O senador pelo
Espirito Santo titilta a defesa prepa-
rada. Não queria perdel-a. Viesse o
rói, com os diabos!

O sr. Mendes fica mais vermelho
c puxa o rói. Ora, nlii o lem. Ahi
estão as nomeações da Guarda 'Nacio-
nal, illegalissimas, brigada sobre bri-
gada, quando o sr. Wencesláo promet-
tera suspender o enxurro. Não estava
direito. E, que dizia o Senado dos
discursos dos srs. Mauricio de Lacerda
e N. N.? O Senado não dizia nada...
E o orador, esgotada a hora do expe-
diente, deixou o resto para amanhã.

Ordem do dia.
O sr. Urbano dos Santos, explicando

rcgimentalmente o seu acto, inverte
a ordem do dia, para serem votados,
em primeiro logar, os pareceres reco-
nhecendo os senadores de Pernambuco
e do Estado do Rio, srs. Dantas Bar-
reto e barão de Miracema. Os parece-
res são approvados. Ficam reconheci-
dos os senadores. Km seguida, submet-
te-se á votação toda a matéria que
anmuiciamos cm nosso numero de hon-
tem. Approvaçao sem _eba'c.

Eslcvo reunida a conunissão dc
Constituição, que tratou da reforma do
Tribunal de Contas.

NO SUPREMO TKMJllXAIi

lima interessante questão
processual

Debateu-se hontem no Supremo Tri-
bunal tuna curiosa questão jurídica, ver-
sando especialmente sobre a applicação
dttó Ordenações na parte cm que irata
de despejos de casas, cstcndcndo-as aos
prédios rústicos.

A Fazenda Nacional adquiriu do
Barfco Credito Movei a fazenda _dc.no-
minada Camorim, em Jacarcpaguá.

Aconteceu, poróm, que nas terras dos-
sa fazenda lia iiiniuneros intrusos . ar-
rendatarios.

Estes intimados para despejar as ter-
ras oecupadas, vieram com embargos de
bemfcitorias. embargos esses que foram
recebidas -pelo juiz da -" vara federai,
dr. Pires e Albuquerque, fundado ti»
Consolidação de Ribas que não dá o
curso summario á acção de despejo de
predios rústicos.

A Fazenda Nacional, por seu pro-
curador scouional, aggravou do despa*
cho do juiz que recebeu os embargos
com suspensão do despejo, visto como
os .ocupantes não tinham o direito dc
retenção das bcinfeiloriais- que foram
feitas á revelia do senhor das terras.

Entrcitanto, liavia um escolho: sc o
despacho era agradável.

O próprio procurador não encontrou
lei expressa que lhe factíltassc o recurso
e citou, por amailogia o disposto na Con-
solidação das Leis da Justiça Federal
sobre despejos de prédios urbanos.

Mas o Sunrcmo é que não eslava -pe.
Ia alnalogia, mão grado o relator .meu.
der que -se «loderia conhecer do rc-
cnr.so.

O ministro Murai.*. Barreto, procura-
dor geral da Republica, demonstrando
que açtui-aj .dos interesses da nação esta
a. 'lei, ohservcm nnc o caso não era de
oggravo* porquanto sendo este recurso
slricli-iitris, não se poderia estender
¦por analogia.

¦Coutra o voto do reJator, o 'tribunal
uão tomou 'conhecimento do
por incabivel na espécie.

CARNES VERDES
^»«s^,,^^ ça-ri

58* rezes, 6a porcos, ,|S carneiro-*
44 r. c 4 p.; Durish & C, ia AY40 vtíellos. *.-,.i..

¦Marchantes: Cândido E. de Mello¦Mendes ô* C, 63 ,-.; U,uá * mQ40 r., i* p. e g v.; Francisco V. Con!lart, 107 r., 85 p. e u v.; C. Sul A.neira, ri r.; João Piuíenla do Abreu29 r.; Oliveira Irmãos _- C. 06 r ac -e 9 v.; Basilio Tiivares, i e r ¦ c-, -
tl't> ^.í-f-15 r*; c- dós Retaliii-tas-5 r.; iPoHtittho ir C, ai r.t Edgard deAzevedo, e,i r.; Norberto licrlz, í ,- ¦'
,¦¦ í; 01lv,,-ri- & C-. 36 r.; Fernandes
àr Marcoi<d«s, n p.; Augusto lil, Ja-J-Iolta, 43 r. . 3 v.

iForain rejeitados: 9 4J4 c-iS r, e
iForam vendidos: 00 5I4 r.iStocU: Cândido E. dè Mello, vi r •

Durish & C, iop; A. Mendes òV c'6ai; Lima & .Filhos. 297; Francisco
V. Goulart, 306; 'C. iSttl Mineira. 137;
C. dos 'RotaSijsta., 407; João Pimenta
de Abreu, _io; Oiivwra Irmãos ir V.,
332; Babilio Tavares, 5; Castro «*'- C"
114; IPortinho & C., 10S; Edgard dè
Azevedo, 1371 -Norberto H-ertz, ,t6;
Augusto iM. da .Motta, 106, e 11', P,
Oliveira é> C, 227. Total, 3.510.

!Pr.IOORTl."l<X)S — Para os srs.
Caldeira & (Filhos foram abatidas .110
rezes, uma para consumo c cinco rc-.
jeitadas.

ENTREPOSTO 1)E S. DIOGO —
Vigoraram os seguintes preços;

diovino ...... $5110 a 5.(1-
Carneiro . . ', Asúo
Parco ..... i$ioo a i$.-oo
Vitella  SCoo _ $800

DO INTERIOR PAULISTA

recurso,

O resumo da sessãío
A sessão foi aberta á 1 hora c vinte

minutos, sob a presidência do sr. Ves-
pucio de Abreu, secretariado pelos srs.
Cosia Uibciro e Juvenal Lmnartine.
Responderam á chamada 55 deputados.
Lidas as actas das duas sessões ante-
riores, sobre a ultima falaram os srs.
Bueno de Andrada e Lamounier Godo-
fredo. O sr. Bueno pediu a publicação,
110 Diário do Congresso, da conferência
que sobre finanças fez na Bibliotlieca
Nacional o sr. Octaviano Ascoly. O sr.
Lamounier solicitou que a Câmara no-
measse uma commissão de cinco depu-
tados para reprcsental-a á chegada a
esta capital do conselheiro Rodrigues
Alves.

Passou-se, depois, ao expediente, queconstou de requerimentos de informa-
ções, que tiveram a sua discussão en-
cerrada. Aproveitando-se de um desses
requerimentos, que. se referia aos for-
-.cimentos do Lloyd Brasileiro, o sr.
Souza c Silva fez um discurso cm de-
fesa dos officiaes /lo Exercito e da
Armada, apontados como convocadores
dc uma reunião, tio Club Militar, em
que sc deveria tratar da resistência ao
augmento de imposto sobre vencimen-
tos. O sr, Souza c Silva esgotou o
¦C>:nc'..i..ütc •-

Na ordem do dia foi considerado
ol.jectq de deliberação um projecto dc
amn-stia aos sargentos implicados ua
rebellião recentemente descoberta. O sr.
Mauricio de Lacerda, autor desse pro-
jecto, fez a propósito algumas couside-
rações, a que respondeu o sr. Antônio
Carlos, affirmando cm nome do governo
que as, autoridades militares e o chefe
de policia agiram cm proveito do re-
gi-ien e da ordem publica. Falou ainda
o sr. Mauricio sobre a situação do ma-
terial da guarnição militar de Matto
Grosso. Devido a ura requerimento,
lambem do, sr. Mauricio, sobre forne-
cimentos feitos ao Lloyd, o sr. Antônio
Carlos teve necessidade de vir á tri-
buna para defender o governo do sr.Wencesláo Braz. Dcpo;s, o sr. Bento
dc Miranda defendeu-se de aceusações
contra elle feitas por um vespertino.
O sr. Bento foi até á ultima hora, aofim da sessão.

Em Fortaleza
ESCÂNDALO ENTÍtÍAuM DEPUTADO

E Uí«I PROMOTOR
Fortalesa, iG — (A. A.) — O depu-

tado Leiria de Andrade, .ocusndo nelo
promotor dr. Jorge Sevoriano, de haver
suh-raj-o diversas peças Ido rrrroceissoinstaurado contra Raymundo Monteiro,
nc quem era advoRadn, e.;crtvt';i á Vo-
lha do Pc:-o. uma carta, dizendo entre
outras -coisas: "O dr. Jorge Severiano,
aceusado como unico responsável -nor
aquclle delicto, serviu-se indignamento
do meu nome com o fito de acatttelar
a sua posição e interesses pendentes da
mina",

A opinião p-.iblica acompanha com
interesse a marcha 1J0 inquérito aberto.-¦.obri-* n r.Tsri.

As PASTILHAS H.E11BER curamconstipaçõrs. dores de garganta, Rrip.
pe e todas as doenças das vias respi-
ratorias. j w

Em Santa Ca.hãrina
KECEItCn£AMSi*T0 DA POPULAÇÃO

_ ESCOLAR DE ANTONINA
Ctiruyba, iC — (A. A.) _ A Se-crotaria do Itv.erior recebeu os map-

pas de recenseamento da população cs-colar de Antonina, c-.ija população in-lani-.il, em edade de freqüentar as es-colas, attiugc a 1.600 creanças de am-Los os sexos, das quaes só 407 frcmten-tam as escolas do municipio. Esle,conta na cidade, com tres escolas parao sexo feminino « ires para o mascu-uno e mais tres no interior do munici-•pio. ,Só o governo municipal mantémtre». escolas

SANTOS, 14 — Oa iiancos desla
praça esjão funccionando hoje, apezar
de ter sido combinado o contrario eu-
tre alguns delles.

Esse facto íoi -determinado pela falta
dc adhcsâo dos estabelecimentos bau.
carios <la capital.

í'oi decretada a fallencia dc J*'er-
naudo Perrasini, commissario -nesta
praça.

1F0Í requerente a sociedade anonyma"Augusta , com sôd. em Turim e cre-
dora de 'Perrasini, na importância de
172 contos de réis.

Além dessa divida, o fallido -tinha ou-
tras, correndo que o «seu passivo sób<
a cerca do 400 contos.

Logo que foi requerida a faltcncia,
Perrasini ausentou-se desta cidade.

A senhorita Berliha Worms, que
realizou recentemente, nesta cidade,
unia exposição de pintura, vae abrir
tun curso brevemente, contando com
avultado numero de alumnos o que era
de esperar, á vista da iudiscutive! com-
potência da distineta artista.

IQAlMPINAS, 14 •— -Passou ante-
liontcm o 44° aniiivensario da funda-
ção da Companliia Paulista de Estradas
de Ferro.

disse facto tem uma alta significação,
pois a Companhia 'Paulista representa c
factor primordial do progresso desta
cidade e, muito especialmente, da gran-
de zona que percorre, até Dárretos.

-Não fosse a Paulista e cotaria o in-
terior do nosso Estado na mesma dc-
ploravel situação cm que até lioje sc
encontram outros Estados do paiz, qu-'
desconhecem aitidai a 'Cliv-ilização om
toda a sua .pujança.

Já regressou da Apparccida, onde
esteve durante alguns dias, s. ex. re-
vereiaílissima d. Joaquim Mamcde, bis-
po auxiliar desta diocese.

IS. CARLOS, 14 — Preparam-se fes-
tejos imponentes -que conunemorem a
data da inauguração do novo predio
quo o governa fez construir para a
Escola Normal. '

lEsse edificio é, sem duvida, o mais
bello de 'todo o interior.

O mobiliário é bastante luxuoso e exe,
cutado por itma casa especialista da
capital.(

Fala-.se no próximo apparcctinen-
to de «nais um jornal diário, nesta ci-
dade.

Embora sem manifestar-se claramente,
diz-se que será órgão do Partido Oppo.
sicioiiffsila.

Consta que .esse jornal será redigido
pelo sr. Vicente Serrãio, proprietário,
die um moinho de fubá.

Jahti' 14 — Chegou hontem a esta
cidade, iem carro *especial, d. José Mar*
condes Homem de Mefllo, arcebispo d*
diocese de S. Carlos, a que pertence a
nossa cidade.

O venerando prelado veiu em cara-
efer ipartiicirlar, assumindo a sua visita
as proporçõea dc verdadeiro a-coiltccl-
mento.

A gane da Paulista estava repleta da
melhor sociedade de John, desejos! de.
buijair aa mão. ao eximo, arcebispo.

Foram proferidos vários discursos,
hospedando-s-e s. ex., no Collegio Dio-
cesiuio.

D. José, que veiu a Jalui' para des.
oançar de seus trabalhos apostólicos,
aqui piwtende demorar-se por algtinj
dlia'3, segundo sabemos.

Os jornaes locaes dedicam longos a*«
tigos á visita dc s. cx.

O sr. Henrique Montatio, propric-
tario dc uma rclojcaria aqui, foi vieli-
ma de audaz larapio qu'e subtrahiu diez
relógios de -seu cstábolòaimeiito.

Coiun-aUilLc-viIo o facto á policia, esta
procedeu ás n-desSariais diligencias, des.
cobrindo o gatuno, que resíiiuiu os ob-
jeetos furtados declarando -hainar-sc
Avelino Francisco da Silva.

O delegado local instaurou o com-
pcltenie inaueráto.

Vão alcançando cxitraordili&tlio "ttc-
oCii-o os espectaculos da empresa "Iri".
Theatro", desta cidade.

S. BENTO DE SAPUCAHY, 14 —
Occorreu 'liontcm o primeiro anniver-
sario da inst.-íllação do grupo escolar
Coronel Ribeiro da Luz, a excellente
casa de educação, proficientemente di-
rigida pelo professor Malvino de Oli-
veira, c que grandes benefícios vem
prestando á infância sanbentista.

Commcmorando esse acontecimento
áquelle educador organizou uma cxcel-
lente festa soortiva e literária, que
causou a melhor impressão entre, a
grande c seiecta concorrência que af-
fluiu ao magnífico edificio do grupo.

Após ligeiro discurso da illustrada
professora senhorita Clarinda Dante.-
cujos profundos conceitos magnífica-
mente externados por uma dicção im-
peccavel, immcnsamcnte agradaram ao
auditório, seguiu-se um agradável exer-
cicio de gymnastiea sueca, executado
com grande precisão pelos alumnos (lo
Io anno.

Após essa parte do programma, tev^
logar a recitação de monólogos, poe-
sias e cançonetas pelos alumnos do cs-
taibelecimento.

Tivemos ensejo de apreciar a graça e
o desembaraço da infância deste can!»
da lerra paulista.

Difficil seria a preferencia entre o
esplendido desempenho dado pelas gar-
ruias creanças ás suas partes respeeli-
vas. Não nos furtamos porém ao pra-
zer dç registrar o nome da menina
Gastoüra Carvalho, que cantou a car-
çoneta "Ser freira", com voz csplen-
dida, graça c seditcção.

Encerrou-se a solennidade co.ii o
liymno nacional, cantado por todos os
alumnos, reliratido-se os assistentes
francamente satisfeitos com os agrada-
veis momentos passados r.o grupo es-
colar.

Registrando com prazer lão canlil
commcmoração, aproveitamos o ensejo
para calorosamente felicitar o distineta
director do grupo escolar Coronel Ri,
beiro da Luz c seus esforçados com-
pajiheiros de trabalho, pe'.o magnífico
cxiio Ja bella festa.

Ha tun anno que o grupo ts:o'ar
ve mespalhando radiosamente a luz 1:0
cérebro infantil, cumprindo a mérito-
ria obra de, affirmar o progresso nacio-
nal pela instrucção e educação dos
nossos futuros homens. — (Correspondenre.)

Choque de vehicubs

UM AUTOMÓVEL DO CORPO DitBOMBEIROS VAE DE ENCONTRO
A OUTRO

* (Pouco depois de duas hora.-: da tarde,
um automóvel do Corpo de- Bombeiros,
que voltava de_ um começo de incêndio
110 Mercado Velho, chocou-se, na rua
da Constituição, com o landaulel do sr.
fheodoro Teixeira, pspatifando.o cou-
tra a calçada. O sr. Toixeira escapou
por milagre, mas o fatídico auto fui
coihí.r o doceiro Abüio Ribeiro, ferir.-
do-o e inutilizando-llie a caixa dc doce-
que iem o n. 5.583.

O doceiro foi soceorrfto na Assi.--
tencua c removido para a sua resid-. u-
cia.
A,poiicia do ~i° dislrioto tomou co-nneçimcnto do facto.
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das creanças, tosse dos moços,
tosse dos velhos, qualquer tosse,
qualquer doença do peito, como
b. í i.chi*e, asthma, coque-
iu&he — curam-se com o

A EXPANSÃO COMMERCIAL NORTE-AMERICANA

O Rio hospeda uma dele-
gação norte-americana

, /r, 'Sr_j R___F_BRl^-_____f^__^______^____i

B-tt^B ___w^b ___________! __¦ ______
^fr"**'flH ______ofi_fl ___i^_H Bi*-* •*¦
¦b *-*_í9__J ____^r^___! «_____^>^f_MÍ «______L -*¦ sH»sp^y____P^ "J*___i BP^íÉSI ____PÇí_/Ma^_-____í «H^:*-'-^

¦Ir .'^o^b^h^^E ^'M^jH __K-c*^_____! BiTÍ' _4ÉÉ

*1',-*iimi.j_N___,i_j.ow-*_^T____cr=_^

_¦_ delegados dmeri canos ainda a tardo
Está desde hontem no Rio, vindo pelo

Vestris, um grupo de americanos d»
Return Visit Commisttce, ou seja a
grande delet-ação commercial norte*
americana, chefiada pelo dr. Richard P.
Stronf., c cuja visita já era ha tempos
esperada, vislo ter «ido deliberada na
Conferência Financeira Pan Americana,
reunida em Washington, no mez de maio
próximo findo.

Essa missão percorrerá todos os pai-
zce da America Central e da America do
Sul nue sc fizeram representar naquel-
Ia conferência, robustcccnilo por esse
meio os vínculos de approxitnaçüo com-
mercial e industrial t|„c a conferência
errou entre a? nações do continente.

A missão fui esperada no ,mar por
lima com missa o de directores da Asso-
ciaç.ío Commercial, composta pelos srs.
Américo Conto. Barros Moreira c Mo-
tliifsc.i. nue subiram a bordo, lou.0 iiue
íi navio foi (k-sambara-çado. para saúda-
rem em nome da referida corporação os
membros ila numerosa einbaixadaã

Apezar da bora extremamente matinal
cn: (pie o Veslris montou a barra, todos
os nossos visitantes puderam 'tosar a ri-
(|iieza desse espectaculo, e extremamente
sentis referiam-se a elle, com palavras
repassadas dc deslumbrado cntliusiasuio.

O chefe dn grande missão, sr. Strong,
interrogado por uni jornalista, disse-lhe,
depois de se referir ás vantagens da obra
de íipproximaçfio americana*.

— Tenho pena de que o paquete que
«oa conduziu só tivesse parado na Ua-
bia, não tocando no Pará. cuja entra-
da nos dizem ser soberba, nem no Keci-
fe, cuja cidade vi ser linda. Todavia á
cosia brasileira é interessante nos seus
aspectos. Da sua Guanabara, beijada pc-
Ias scentellias luminosas deste lindo sol,
não sei que dizerl-hes. A impressão é
magnífica e a palavra belieza não tem
significado bastante para traduzir a ma-
T.villia deste panorama.

Essa impressão, e semelhantes, eram
as de todos os illustrcs touristes que
compõem :i missão, sendo ainda mais
ardoroso o enlhusiasmo das senhoras,
que não achavam palavras para honrar

as bellezas naturaes da bahia de Gua-
nab.ra.

O grupo illustre que ora nos visita,
denominado "Relitrn Visit Committee"
c assim constituído: dr. Richard P. I
Strong, vice-presidente da " Internacio-
niíi Corporation" e presidente da com-
missão; Chitrles I.yon Chaudler, secre-
tario; William C. .Downe, addido com-
mercial á embaixada norte-americana
no Rio de Janeiro: Henry Culp, presi-
dente da "Ulon Contracting Company
of Chicago"; W. L, Findlay, advo-
gado em Nova, York; I.ouis R. Gray,
da firma Arbuekle & C, do Rio de Ja-
neiro, director da Associação Commer-
ciai; Frederico I.age, "manager", do
"South America Dep. of lhe William
M. Imbric C", de Nov* Yorl;; dr.
Edward 1*. Staiec, da "Stage Biirrou-
fhs C,", de Chicago; Thomas W.
Strewer. vice-presidente da "Latiu
American Corporation ", de Nova
York; Alíred >C. Weigel, da frima
"Wals and Weldner BoiKer C", de
Chantanonga, Tenncssc. Viajam «om
suas senhoras os srs. R. P. Strong,
W. C. Downes, A. Chandler, II. Culp,
F. I.age, L. Gray, E. Stacc. Tambcm
viajam no Vestris as senhoritas Pa-
mela. Poor, Blanche Kcndall e Edith
Rendai!.

Um dos membros da missão, o sr.
Chaudler, fala menos mal o portuguez
c é mn gramlc admirador dos poetai
brasileiros, notadamente do melodioso
C.-isimiro dc Abreu, cujos versos o sr.
Chaudler sabe dc cór.

Atracado o Veslris ao Cáes dn Por-
to, desembarcou toda a embaixada, se-
guindo em automóveis para o Hotel
internacional, onde ficou hospedada.
A' larde muitos dc seus membros
desceram cm passeio á cidade, não
tendo havido honlem nenhuma festa
official.

A missão ficará no Brasil _. dias,
durante os quaes visitará os F.stados
de Minas e S. Paulo.

UM TUMOI. QUE VEM A FURO

Os desfalques e Irregularlda-
des nas agencias dos

Correios
Prosegue o inquérito

administrativo
O director dos Correios está prose-

guindo no exame dos balancetes das
agencias postaes do Districto Federal,
trabalha este que é bastante penoso,
pois, que são cm grande numero os do-
cumentos que estão soffrendo uma
analyse rnediculosa, ipelo .próprio dire-
ctor em .pessoa, tendo s. s. a auxi-
lial-o nessa tarefa funecionario» da
sua .immediata confiança.

Além dos officiaes de gabinete, srs.
Valle Junior e Washington Reis, tra-
balhaiu com s. s. os srs. Severino
Neiva e Dyunisio Curvello de Mendon-
ca, funecionarios postaes, b ultimo dos
quaes foi lionteni requisitado para esse
fim.

Até á .ultima hora, o sr. Eugênio
Wandeck não havia sido substituído,
no cargo que occnpa.

lístribando-sc no .cfçulámentò postal,
esse funecionario julga que das_ irre-
gularidades verificadas na sub-directo-
ria ti seu cargo não lhe cabe a menor
Ircüpoiísabilidadc. li de 'faoto (parece
que o sr. Wandeck tem alguma razão,
porque, segundo ttm dispositivo do re-
t-ula-nento, a fiscalização daquella sub-
directoria é feita pelos chefes de se-
cção. Por ahi se concluo que toda a
responsabilidade das irregularidades vae
recair sobre o chefe de secção Alvares
de Azevedo, que deve ter sido victima,
da sua própria boa fé. O sr. Alvares
de Azevedo é um funecionario muito,
estimado entre os seus companheiros e
subordinados e nos Correios sempre
gozou dc excellente reputação.

O sr. Wandeck está, pois, isento da
responsabilidade pelo regulamento, que,
de tio absurdo que c. chega a vedar ao
próprio director geral a ingerência di-
recta nos serviços das secções.

Podemos adeantar que não scra no
meada nenhuma comniissão estranha ao
serviço dos Correios para apurar as ir-
regularidades que já appareceram e as
que forem appareccndo.

Por emquanto, empenha-se o sr. Ca-
millo Soares na apuração dos desfal-
quês, para em .seguida cuidar dc esta-
belecer a quem cabe a responsabilidade
de taes factos escandalosos.

A comniissão designada para o inque-
rito administrativo, presidida pelo pro-
prio director, vac ter um trabalho ver-
dadeiramente cstafantc._

Hontem, demos noticia de ter sido
descolierto um desfalque na agencia dc
Cascadura, tendo isto provocado a fuga
do agente. Agora, porém, melhor infor-
mados, podemos dizer que a fuga se deu,
não do agente sr. Agnello Vasconcel-
los, mas sim do thesourciro daquella
«gencia, Virgilio Lopes, que ainda sc
acha ausente.

Vários dos agentes envolvidos nas
falcatruas descobertas julgam-se isentos
de qualquer responsabilidade, pela alie-
gação que fazem de que prestaram con-
tas legaes ao. 2" official Ariindo .Rodri-
gues, o infeliz funecionario que se sui-
cidou,

E9sa allcgação, ao que estamos infor-
mados, não servirá de defesa aquelles
agentes, .visto como na contabilidade se
tem verificado uma completa confusão
na prestação dc contas, apresentando os
balancetes do infeliz a" official um sem
numero de falhas. Essas coisas vêm
comprometter muito os alludidos agen-
tes, que dc maneira alguma poderão¦provar que entregaram as quantias ao
2° official Ariindo Rodrigues.
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O CLUB Uftl
Realizou-se hontem

a annunciada
assemblèa

013NÇAS do estômago, intes-
tino, figado e nervosas. Exa-
mes pelos raios X. DU. RE-
NATO 1)B SOUZA IA.PES.

Rua S. José, 30, das - ás ' (menos ás
quartas-feiras). Grátis aos pobres ás 12
lioras. A 395

IbM Kuwa — V sr. Magamaes
¦Lima (1), cm um banquete qttc

lhe foi offcrecido

Lisboa, julho dle i.tfi. (Do corres-
pondcjitc) — A propósito da estada 110
nosso paiz dc dois capitães do 'estado-
màiòir do exertko hespanhol para as-
sistirem á parada de aucos, a"Capita'
sustenta que este facto tem uma alta
significação dc .estreitamento de rela-
ções entre os delis paizes.

Diz que, .rc;dizaiido-se em breve na
Corunha, uma importante parada mi-
litar, na quall, contando com à guarda
civil, iVevem tomar .parte alguns milha-
res de homens, é natural que os oflt-
ciaes portuguezes sejam convidados a
assistir a ella.

O referido jornal diz ainda ignorar
o motivo .por que foram chamados tele-
grapbicamente ia Madrid o ministro da
llespanlia cin Lisboa 'e o cônsul da nica-
ma nação em filvas.

Af firma também a "Capital" dc_co-
nhecer os beatos que in_ist'cnlemente
tèm corrido de uma approximuçáo poli-
lica com a Hespanha para effeito de
mutuas cooperações de caracier eco-
non.ico, e„ipenhando-si: numa e noutra
a (lliplomacia dos dois paizes.

A folha official publicou um dc-
creto regularizando a cobrança de mui-
tas ás praças das tropas o reorganizando
o hospital Veterinário Militar.

O "Diário do Governo" publicou
também o decreto determinando que to-
das os possuidores e detentores «e
avdia, cevada, arroz, feijão, fava, grão
dc bico, batata., milho, vinho commuin,
azeite, eortiça e lá sejam obrigados a
declarar as quantidades produzidas dos
referidos produOtos.

Foi decretado que seja livre a cx-
portação d'2 carvão de pedra para aba-.-
tecimcnito de vapores nacionaes c es-
trangeiros nas ilhas adjacentes c para
o de vapores nacionaes 110 continente.

Deu entrada no governo civil, vm*
do do quartel-gemcral, Guilherme Bolilt
junior, filho do allcmão Guilherme Boi-
dt, que sc encontra em Hospanha. _

Boldt Junior era 'Soldado de artilhem
6 desde jaiv-iro ultimo e foi enviado
para Vigo.

00 QUE TRATOU
Está' dado o tiro nos boatos pessi-

mistas que vinham circulando, nestes
últimos dias, a propósito de uma stti-
tude menos compatível com a -disci_>li-
na, que os officiaes do nosso Exercito
assumiriam em lace do imposto sobre
vencimentos. E' que o Club Militar
realizou a sua reunião, aguardada com
tanta anciã. Nada de anormal oceorreu.
A disciplina não soffreu o mais leve
arranhão e os agoirentos presagios oue
03 boatos se incumbiram de tecer du-
rante alguns dias parece que se desfi-
zeram de uma vez.

A's 8 horas da noite, sob a presiden-
cia do general Luiz Barbedo, foi aberta
a sessão, que 216 officiaes convocaram
dc accordo com 03 estatutos, para tra-
tar da organização de uma officina
para a confecção de uniformes, roupas
civis, compra de calçado, equipamento,
etc., segundo as bases do projecto apre-
sentado pelo 1° tenente Miguel de Cas-
tro Ayres.

•O livro; de presença aceusava nume-
ro superior a 250 sócios, entre os quaes
muitos generaes, almirantes, comman-
dantes de corpos desta guarnição, adjun-
tos e ajudantes de ordens do ministro
da Guerra e o chefe da casa militar do
presidente da Republica.

Ladeavam o presidente do Club e dt
assemblèa, os seus collegas de directo-
ria, capitão de mar e guerra Antônio
Julio de Oliveira Sampaio, i" vice-pre-
sidente; primeiros tenente Isauro Re-
giieira, Milton dc Freitas Almeida, se-
cretarios; c Oswaldo Gomes da Costa,
thesourciro.

O general Barbedo, depois de expli-
car .os fins do comício, mandou que o
i" secretario procedesse á leitura do
projcclo a que alludimos acima.

Posto em discussão, depois da leitura,
falaram sobre elle alguns officiaes, sen-
do em seguida o mesmo approvado por
unanimidade.

Pediu, então, a palavra o major Ter-
tulianp Potyguara, que depois de elo-
giar a acção do general Barbedo, justi-ficou a seguinte moção, que foi unani-
memento approvada pela assemblèa:"Os sócios do Club Militar, abaixo
assignados. propõem se insira na acta
um voto de solidariedade c confiança á
actual directoria, representada na pes-soa do exmo. sr. presidente, pela.ma-neira altamente esclarecida com quetem sabido orientar a marcha dc todos
os negócios administrativos e economi-
cos desta associação, e por cuja inicia-
tiva tanto lhes soube desenvolver a la-
titude e a prosperidade."

Approvada esta moção, o general Luiz
Barbedo agradeceu a prova dc conside-
ração c de boa camaradagem da illustre
assemblèa. As ultimas palavras de s. cx.
foram cobertas por uma salva de pai-mas. Em seguida trata s. ex. da re-
organização do Orphanato Osório, crea-
ção do venerando marechal Mallet,
abraçada depois da sua morte pelossaudosos generaes Luiz Mendes de Mo-
raes e Antônio Geraldo de Souza
Aguiar.

Historiando a vida do Orphanato,
elogia a acção do seu director < pedeá assemblèa autorização para entender-
sc com o presidente da Republica, afim
de obter não só o auxilio de s. ex.,
como também autorização para levantar

NOTICIAS DA GUERRA

O avanço te russos na Galicia
NO SOMME NADA DE NOVO
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No Sonmt - Soldados frmcetes, na villa dt Dompitrrt, transportou do toros de madeira, dcstutadoi »trincheiras de defesa

O QUE INFORMAM
TlíLEGItAMMAS
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CERVEJA FIDALGA
dispõe os músculos á actividade

CREDORES, .-I POSTOS!

Contas que o Thesou-
ro está autorizado a

pagar
O Thesouro >*acional foi autorizado

a eífecU.iu" os seguintes pasítmeutos í
y):iij7$_So, ;'t Companhia, Induátriul

,. Commercial Saladeiro de Alto Uru-
guay, dc dividas de exer.-icios findos;

1 ;8oo$ooo, n Dcsitjtírío Pcjíini, para
despesas nicudas, feitas eom autoriza-
(jâo do Ministério tio Interior; 1:512$,
a Lebrão & C„ de fornecimentos cm
junho tutinin, ao Ministério do Kxtr-
rior; 3 :.(.9$r-i.l, a diversos, de fome-
cimentos ao Ministério do Interior, cm
junho ultimo; __• :S_i.,$ooo, a «1'lie Ama-
zoii River Xavi^ation, relativo á sttb-
venção pelas passagiítis realizatla,i nas
linhas dc Madeira. 1'urús, Oyapoc, Ta-
pajii-, em maio ullimo: e .| :nn(is.,.p\
a diversos, .lc fornecimenlos ao Minis-
terio da Viação, nn corrente anno.

¦__¦-_*, ot^«*ar>-.-i>Bw*o- 

Tendes indsiiu (lc vcnlic V
1'oinui* i:.\i:i;(;ii,.

(H ui.,j)
—¦»¦» «_»¦?¦-_>

Os navios da esquadra
A TORPEDEIRA "GOYAZ" FEZ HON-

TEM EXERCÍCIOS NO INTE
1'IOK UA HAI11A

\ lorpeilcira Goyaa percorreu hon-
ti'ii. durante o dia. a nossa bahia, cm
<-\i.-.'\',.,s il.' lane'ainenlo de torpedos,
com .1 turma ,le officiacs c pragas da
Kscola dc Torpedos.

O. exercicios, ,iik- terminaram á lar-
de, alc.inaram .1 melhor exilo.

-¦'*****_**<.-.tf_>-<>_g**-*-*»—¦-¦•  !

l'(i!' fi.-. IMH», iiDClIUS, i)6ll(! nillllll-
vii-m' 11111 bilhete pr.iuintlo rum !
100:0008000 nn exlmeção ilal.utl-.KIA .'I.I.I.I.A.Í a renllziii-.se
uciiois (le anui,il,ã.

OS ESGOTOS l',M t-AQUEXA' !

Vm liçillilo (les nioradürcs du UlinO M.mstrno do Interior remetteu ao!da Viaçãn o requerimento em mie osmoriiilnr. < da .1I.-> .1... Pp/juetá _r.!ici!.-._r,
ilispens: dc collocação de accessorios
do- csjiOtos nos prelios daquella ilha.¦*- *****% o-ap «t «a—¦ —

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

A' MARGEM DA GUERRA

Também a Itália vae
ter uma lista negra

O consulado italiano nesta capital
comiminica-nos o seguinte:" Por decreto de S do -corrente, pu-
blicado no jornal official italiano dc
10 do corrente, fica «proliibitlò, sob a
ameaça de graves penas, r, iodos os
cidadãos il.iliatios domiciliados em
qualquer parte, o comnicrcio com pes-
soas ou entes estabelecidos eni lerri-
i.irins pertencentes ou oecupados pelos
paizes inimigos ou alliados dos ines-
mos, bom como com os cidadãos dos
mesmos paizes domiciliados en, qual-
quer parte e com as pessoas, firmas ou
sociedades que venham a ser inscriptas
1111 listas ipic serão approvadas por dc-
creio real.

As relações jurídicas havidas rm
contravenção das disposições referidas
serão nullas, sendo as mercadorias se-
questradas _ eventualmente confisca-
das, o mesmo acontecendo com as cor-
respondencias. Os «contratos, mesmo
anlcriorc. a esle decreto, que forem
jiilj.-.ulos nocivos no interesse nacional,
poderão ser declarados caducos."

— a íegação do mesmo paiz, com-
niiniica-nos o scguinle:" Tendo esta real Icgação da Itaüa
recebido muitos telcgrammas contendo
as expressões de enthusiasmo dos ila-
lianos aqui residentes, pelo victorioso
avanço das nossas armas c. particular-
mente, pela gloriosa tomada de Gori-
zia, c lendo, por se:, ilcvcr, feito che-
gar ao seu ai.to destino taes patfiotí-
cas manifestações, recebeu agora d»!
s. es-., o minislro das Relações Extcrio-
ics em Roma, a agradável missão de,
eni nome de sua majestade o rei da
Itália, agradecer n todos os que des-
sas manifestações foram interpretes."

Um passe "cambo-
giano"

E o sr. Erico Coelho ficou sem
o relógio e a corrente

Apezar do terrivel calor que fez
hontem durante o dia e que também
pela noile se estendeu, fazendo suar
em bicas os imperturbáveis freqüenta-
dores da Avenida, o senador flumincn-
se dr. lírico Coelho, naturalmente mal
impressionado pelo receio do risco que
correm todos os senadores que se
acham obrigados a comparecer ao des-
conjuntado palacete. dos condes de Ar-
cos, resolveu ir a uni dos nossos ele-
gantes cinemas da principal artéria ca-
rioca.

A suar por todos os poros, mas cm-
brulhado na sua quasi prehistorica so-
brecasaca, s. cx. enfiou pela multidão
que se acotovcllava no cincmatographo
c dentro em pouco deliciava-se com um
.programma que o enchia dc natural
satisfação.

Ali, naquelle meio. s. ex. sentia-sc
oulro. As varodes do edificio eram so-
(idas como o foram, em tempos idos,
as da casa do Congresso de que s. ex.
faz parte.

Terminado o programma, o sr. lírico
saiu, levando ainda a magnífica im-
pressão do drama a que assistira e
tendo ainda na memória a figura dc
uma notável actriz de cinema.

Que horas seriam quando acabou a
sessão? Alguma coisa tarde.

li o senador fluminense, pondo a
mão ao bolso do colete, teve o gesto
dc espanlo, e a sua figura romântica
de heroe dc Kscrich soffrcu uma gran-
de transformação. Haviam-lhe os la-
drões roubado uni relógio c- corrente
de ouro!...

lUm csperlalhão, aproveitando o mo-
niento cm que o ilr. lírico olhava fir-
me. para o (Vraii, sem pcslancjar, ap-
plicou-lhc um legitimo e suave passe" cainbogiano", mudando do bolso sc-
naloria'1 para o seu o relógio c a cor-
rente, que devem scr duas preciosi-
dades carissimas dc ouro massiço á
1S. .0.

Õ faclo foi communicado á policiae indo se movimentou para a desco-
berta do audacioso individuo que des-
pojou daqnelles objectos o embaixador
do Estado do Rín nn -Congresso.

¦Até á ultima hora, porém, nada se
havia conseguido, c o dr. lírico ha de
estar a maldizer a bora cm que se
lembrou dc divertir, para ficar á niereè
dos espertalhões,.. •_-_->

,\ remessa do tropas para
a (França „ .

Lisboa, 16 — (A, A.) — Os jornaes
desta capital comnicntani favorável-
mente a remessa de tropas portuguc-
gas, para á linha de frente na França.

Os navios allomãcs aue
fornin requisitados

Lisboa, 16 — (A. A.) —Foi bem rc-
cebida a noticia de haver o governo
resolvido mandar lavrar hoje, aqui e
nas colônias, pela autoridade compe-
tente, o auto de apresamento dos na-
vios que pertenciam aos allemães, a
bordo dos mesmos e perante 0% respe-
ctivos conintandantes.

Um ártico do antigo mi-
nistro Ayres de Ornellas

iíi.oii, 16 — (A. H.) —O novo or-
gão monandiico Diário Nacional pu-
blica mn artigo do sra director, o an-
tigo minislro Ayres de Ornellas, _o
qual, depois dc uma rápida apreciação
da situação, declara em nome do par-
tido a que pertence: 

"agora não ha
condições a, apresentar; pertencemos
todos com a nossa vida c fazenda á
pai ria portugueza."

Uma data histórica
Lisboa, 16 — (A. A.) — A imprensa

registra a passagem da. dala que. re-
lembra a restauração de Angola, ia-
zendo, a propósito, o scu histórico.

Visita de insnecção aos
quartéis do Horto

Lisboa, 16 (A. H.) — O ministro da
Guerra, coronel Norton de Mattos csl_á
cm visita de inspecção aos quartéis mi-
litares do Porto.- —oi

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
Auxuaniia — Berlim, 16 — O quar-

tel-general comnnmi.a cm dtata dc 14
de agosto:"Frente oeste: A sudoeste da estrada
Thiepval-Poaiércs os inglezes penetra»
ruMi hontem dc manhã nas nossas tniii-
cheirais avançadas, numa extensão de
700 metros. Foram expulsos dali duran-
te a noite -passada. Repcllini03 as_in-
vestidas inglezas em frente a Guiílc-
mont e ao sul, com grandes perdas do
inimigo. Fracassaram egnailmcnte dois
ataques muito fortes dos francezes, en-
tre Maureo-s e Hem._

Os fra-icczcs investiram infrutífera-
mente ante-hontem contra a aldeia da
Flenry e as nasições que lhe ficam a
kite e hontem a noroeste de Thiau-
mont.

Em muitos outros pontos da frente,
pequenos, mas vivos combaltcs, especial-
mente na região do canal de La Basséc
e a noroeste de Reims,

A leste de Bapaumc, obrigámos um
aeroplano inglez a descer.

Frente leste: Marechal von Hindcn-
bur_: Pequenos encontros nas proxinni-
dades de Skeibowa, a leste do canal
Oginaki, ao sul do lago Vjonew Skcye
e alas proxiimi.ltulcs dc Zarsccze, 110
Stochod, foram decididas em nosso fa-
vor

Fortes ataques dirigidos contra a»
nossais posições no districto de Lusk e
Graborka, ao sul de Brody, fracassaram

o capital dc iop:i38$oóo, pertencente ao! com grandes perdas para o inimigo

A terra treme
Afccotoa. Pesaro e Ri-

mini sacudidos
7?<i»i,., 16 -- CA. II.1 — Foram sen-

tidos itretuorci* de Cena cm Ancona.
Pesaro e Riniini. Na primeira daquel-
la.s cidades, uão se rogistrotv nenhum
prejuízo.«lím Pesaro, varias casas foram eva-
ciladas por esíarem ferJ lidas, não sc
tendo, 110 entanto, dado nenhum desas-
tre .pessoal. Em Rimini, porém, abate-
ram algniiun casas, rcociando-se que
haja victimas. As autoridades tomaram
medidas urgentes para soecorrer a po-
¦pulação.

Oi sub-secrc.anos do Interior c
Obras Publicas, srs. Bonicolli e Dc
Vito, partiram para Riniini'.

*-f9f*oO-4C>-t***--^

patrimônio dessa instituição, que se
acha recolhido ao Thesouro. Esse ca-
pitai, segundo o alvitre do general Bar-
bedo, será poslo eni movimento, para
que seja assim augnientado.

_ Concedida a permissão, pensa o pre-
sidente do Club em entregar a nianu-
tenção e direcção do Orphanato ás sc-
nhoras, sendo escolhida para presiden-
te, d. Manuela Osório Mascarenhas,
filha do legendário Osório.

A idéa do general Barbedo foi aco-
lhida com cntliusiasuio, .recebendo una-
ninie saudação.

Km seguida foi dada a palavra ao
tenente Oswaldo Gomes da Costa, the-
soureiro do Club, que expoz á assem-
bléa a necessidade dc scr a directoria
autorizada a fazer obras de adaptação j
no edificio social e reforma cm seu jmobiliário. ]

Esse projcclo mereceu calorosa dis-
cussão, surgindo innumcras propostas'
firmadas pelos seguintes officiaes: co-1
ronel Jansen Junior, capiião Egydio de ]Castro e Silva c tenente Leilão dc Car-1
valho, todas 110 sentido de ser apresen-
tado um orçamento das obras e bem-
feitorias necessárias, com especificação
das despesas.

A directoria, depois de explicar as
condições em que seriam feitas as obras,
obteve _a necessária autorização. E as-
sim foi encerrada a assemblèa, quasi ás
10 horas da noite, sendo o general Hnr-
bedo felicitado pelos presentes.

CENTRO LOTERICO
RUA SACHET, 4

35307

Começaram novos ataques
A-chiduque-herdeiro! No seaíor dt

Zberow e Koi.iuchy c a oeste de Mo
nasterzyska, o inimigo alacoti imiti*-
monte soffrendo graves perdas.

Frente b__.l_.i_ca: Nadti d'e iuiportau-
cia. A fingikla aielividadc do inimigo
cessou."

Berlim, 16 — O quartel-general com-
munica em data -jj? 15 de agosto:"Frente oesie: Os inglezes recomeça-
ram bonltem á tarde os seus ataques na
Unha Ovillers-Bazenliii-le-Pdtit-, prolon-
garaj^-sc com grande tenacidade até alta
noite. Conseguiram pòr iiavamcntc pé
na secção d'# trincheiras, na estrada
TJiepval-Poziéres, donde os havíamos
desalojado na noite anterior, lím todos
os outros pontos as .nva.tidas que íc
seguiram com pequenos :n::ervaI!os fra.
jjvssaram -ompJetamente c com gravissl-
mas perdas. Os francezes repeliram por
ditas vezíis os seus esforços inúteis cn*
tre Maurepas c liem. 'Ivntre o Ancre
ie o Somme e nos sector—. adjaiccntea,
os duellos de artilheria aindti não ter-
minaram.

Pequenos, mas vivíssimos encontros a
sudeste de Armcntiércs. em vários pon-
tos do Arlois ic na margem direita do
Mosa.

F.rc.nte leslc: Marechal von Ilinden-
burg: Fracar-sarain Iodos os ataotics ms-
sos contra as nosias iiosições cm I.usk
e Grabcrka.

Archiduqtie Carlos: O .serfcito do
Con.,t. Botlimcr rechassou numerosos e c rctlejia0 ,,,,:imo _,„ ,__,.___em. parte mrotas vezes repetidos aíaqiKs se „ i„imiKO~-ntiroH sobre os

h GUEJPNAVAL
Uma interpellação na¦Cantctfa dos Lords

Londres, 16 (A. H.) — Na sessão
da Câmara dos Lords, o sr. Sydcnham
perguntou se o governo entendia queos commandantcs dos submarinos alie-
mães têm respeitado a declaração feita
pela Allemanha em maio aos Estados
Unidos, a propósito da destruição de
navios sein advertência, e se os subma-
rinos austríacos estão ligados áquclla
declaração.

O lord do Conselho Privado, marquez
de Crcwc, respondeu que o governo não
mais chamará a attenção do publico
para os processos monstruosos dos sub-
marinos inimigos, emquanto aguarda o
momento cm que lhe seja possivel fazer
em nome dos alliados uma declaração
precisa relativamente á politica que se
propõem seguir a respeito daquclles pro-cessos. Esta é, affirmou lord Crcwc, a
attitude mais conveniente sob todos os
pontos de vista.

O governo sabe que quairo navios in-
glezcs c tres neutros foram postos a
pique por submarinos certamente alie-
mães, depois das solcuncs garantias da-
das pela Allemanha aos Estados Unidos.
Um outro navio neutro foi também
torpedeado sem advertência.

A destruição daquclles sete navios
provocou a morte de 46 pessoas no mi-
ninio. lím face de todos estes íaclos,
é impossível concluir que nos referidos
casos não tenha havido violação cara-
oterizada do compromisso tomado pelo
governo allemão.

Todos elles podem ser encarados
como bem estabelecidos; mas, além
destes, ha muitos outros de navios afim-
dados e vidas perdidas cm condições
que tornam altamente provável, embora
não inteiramente demonstrada, a vio-
lação do compromisso allemão. Com
respeito a esles últimos casos, o governo
britannico não dirá definitivamente que
a Allemanha e os seu funecionarios te-
nham realmente infringido a letra do
seu compromisso.

A Austria-Hungria fez cm 29 de
dezembro uma declaração análoga á
allemã dc 4 de maio.

Em seguida, o ministro insistiu cm
que a questão não interessa somente á
Inglaterra, mas a todos os alliadas c
será dc concerto com estes que o go-
verno britannico estudará não só a
questão da destruição dos navios pelos
submarinos, mas todos os problemas que
se prendem com a infracção das regras
de guerra entre paizes civilizados, in-
fracção de que os allemães sc tornaram
voluntariamente culpados."Somente depois dc uma discussão
completa com os nossos alliados, con-
cluiti lord Crewo, poderemos chegar á
declaração das nossas intenções para o
futuro ou á resolução de agir imtnedia-
lamente. Não devemos esperar persua-
dir as autoridades allemãs a renuncia-
rem_ aos seus processos de guerra sub-
marina, ameaçando dc castigar tercei-
ras pessoas. Isso não daria o menor
resultado. A questão da natureza do
castigo a applicar exige muito csludo
" reflexão. Quanto ao facto do saber

cscalcres

Varias noticias

CONTOS
Dn Loteria Federal

extrahidn hontem foi
vendido nesta casa

que ir .ins pi..-; .i mm os sobreviventes tle
navios a fundados, ha declarações

trazem lodo n cunho

IT. O.) — O almiran-
communica officiabiicnlc

Diz-se que a Allemã-
nha vae declarar

guerra á Itália
Londres, 16 _- (A. A.) __ TJni de*

pacho de Berna diz que a Allemanha,
no intuito dc impedir a marcha dos ila-
lianos sobre Trieste, inciará dentro dc
poucos dias a campanha contra a lia.
iia.

.Berlim, 15 — (T, O.) - A uliim*.
viagem do chancellcr allemão _ do mi-
nislro das Relações Exteriores, von
Jagow, a Vienna, teve por fim reso!-
ver, de combinação «om o governo
austro-hiingaro, a situação futura dos
territórios oecupados pelos exercito»
austro-allemães.

Os dois estadistas allemães foram
recebidos em audiência especial pelo
imperador Francisco José.

Londi-es, 16 — (A. II.) — Çom min-
do o seu diesurso proferido na Câmara
dos Coniinuns acerca da producção de
material bellico, o ministro das Muni-
ções, sir Monlagti, desmentiu a affir-
inação da imprensa allemã, segundo a
qual o dispendio de munições 110 de-
curso da actual offensiva tinha aberto
uma brecha irreparável nas reservas
hritannicí.3,

"E« certo, accrcscentou, que as mu-
nições gastas no mez findo representa"
vam mais do dobro (lasque poderíamos
julgar sufficicntes ha oilo mezes. Só o
bombardeio preliminar, na, semana an-
terior ao ataque, consumiu mais que n
tolal das munições fabricadas durant*
os primeiros onze mezes de guerra. E
com respeito ás munições pesadas, pro-
duzidas no mesmo perido, basta dizer
que ellas não teriam satisfeito ns „c-
cessidades do bombardeio de um só
dia.

A producção das nossas usinas, sej
mana .por semana, cobre absolutamente!
o consumo_ e se os trabalhadores e pa-
trões continuarem a cumprir a> suai
missões tão nobremente como êm
feito ate hoje, não haverá o . 01
receio dc que a offensiva tenha dc ter.
minar prematuramente por falta do
munições.

Quarenta c cinco mil soldados foram
retirados das fileiras, afim de se em-
pregarem uo fabrico dc material. (I
anno passado, trabalhavam cm mimi-
ções 635 mil pessoas; actualmente esso
numero eslá -.levado a _ milhões e -3-1
mil, entrei os quaes se contam 400 mil
mulheres."

Londres, ifi — (A. Ií.. — O rei
Jorge V enviou ao exercito britann:co
cm operações no continente uma men-
sagem em que, referindo-se elogiosa-
mente ao que presenciou na visita que
fez ás tropas a semana passada, samla
officiacs e soldados e lotes envia a cx-
pressão da surc completa satisfação.

Bucarest, ifi — CA. II.) — A /./•_,,.
diz que a Allemanha offercceu a Ru-
man ia compensações lerrilnriacs :'i
cusla da Áustria, rm troca da inanti-
tenção da neutralidade roniaica.110 «c.tnr Sbornu-Koniuchy, nas estra.

das de Brzczany e Pohutory paira Ko.
zoivai, e a oi'.'..j d-' Monasterzyska. As nesse sentido
.lerdas do inimigo são gravíssimas. | ,_,. veracidadeFrente balkanica: O ataque dc um
batalhão inimigo ao sul do lago Dojran Berlim, 13
Soi r.-vpd.lido pelas vanguarJas buli*aras.r' j t,.H|n allcmão

Inci.aTKIira — Londres, 16. — 'Ein que no dia 13 de agoslo 11111 submarino
diversos pomos da frenle inglcza, o allemão torpedeou 110 ranal da Mancha,
habitual bombardeio. A situação man-1 o "destroycr" inglez "I.assoo", que foi ridas
teve-se sem alteração, | a pique immediatamcnte. Outro subma- j . Sabe-se lambem que as

Londres, 16. — N':,s vizinhanças de rino, durante os dias 2 a 10 de agosto.'"paz a pique 110 canal da Mancha sele
veleiros briianiiicoí-:. tre:> veleiro*-; fr.in-
cezes, dois vapores francezes c tres in-
glezes.

Poziéres houve ligeiras tsciiraimiças -C!
infanteria. Consolidámos as nossas no-'
vas linhas.

Fkanç.v --- Paris, :•',. — Communi-'
cado official:

Depois.de amanhã
IOOsOOO$OOG

Importantíssimo plano

O BsiiÊSD clriio
8 _ lRI

FURTO DE GAZOLIXA

Prisíio ilo um carrccnilor
O carregador Pedro da Silva foi pre

so honlem, pela policia, do 1" districto,
quando conduzia-, 110 Cáes de Pharoux,
duas caixas d-e gazolina.

Interrogado, declarou elle que rece.
bem a gazolina dc um marinheiro que

1HQ ' ** fur|ara da Ilha das Cobras e man-
lln' ''ara entregar a mesma á casa da rua

l/Z/w i tmla Saruinha, actualmem*
a melhor ilo «osso mercado,

fí, N. 1>K lUlliíiAS-AUrilS

A oxposieílo continua sendo limito
visit :«!•!

Foi 'hontem muito visitada a Kxpo-
sicão Gera'; de l.l.ias Artes.

Hoje continuará a mc-Tita aberta,
das in ás 5 horas .Ia tarde.

-"- 
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I MOVEIS A PRESTAÇÕES I

; S. J0SF721
IM. Gomes de Andrade I

j 
POLÍTICA ri*IG.*AYA

!

HOJE-QUIXTA-FEIRA-HOJE
A'S 8 HOIUS OA NOITE

! Na AssocliicSoolos -•"¦upreg-ailos
no Conimcroio

O* CON['RRENCIA
00

CENTRO ESPIRITA VÍTOR'
Entrada franc-i

da Assembl.a n. 3:. O miarinhoiro
! preso e remottido para o Arsenal
í Marinha.

¦ Boi»

dc

hMMh - 50 CONTOS
— rou -$500 —

CASA GUIMARÃES
—*— ROSÁRIO 71 —íi—1

1 631U j VM I.Ol-CO '

"Vivo canhnneio ao sul do Somme c
na margem direita do Mosa, -cio resto

|da linha, nada houve dic.no de nola."
Áustria — Vienna, i(>. — O esta-

I do-maiof do exercito communica em
dala de 14 de agoslo:"Frente russa: Ao sul do Dniestcr,
nada de importante.

Entre o Dniestcr-c a região a sudoes-
te de Zalose. o inimigo recebeu*novos
reforços e entrou cm estreito contado
com as nossas tropas cm Ioda a linha.•Rcch.-issámos o ataque de uma brigada
de cavallaria ao nor'.e de Mariampol e
numerosas investidas ao sul de Iloro-
zanka, a oésle de Kozowa, nas proxi-midades dc Augustowko c no sector dc
Zborew.

A sudoeste dê Polkaini:,, fracasso:,
com enormes perdas um ataque dc
grandes massas russas, precedido de in-tensa preparação de artilheria e empre-
Iicndida com o auxilio dc granadas quecontinham gazes asphyxiantes. Mais
para o norte, em llnlcwicze e ao sul de
S_.obu.hv.ai acçCes de menor importai!-
cia.

. Frenle ilaliana: Entre Lokvica e ono Wippaell o inimigo nlr.cou sete vc-
zes,_ sendo rechassado pelos regimentos
de infiinírrin. ns, .-J3, 3 ^ ,\i). O? ita-lianos continuam a bombardear violcn-
tamento os montes San Gabrielc eSanto, a lesie dc Gorizia.¦Menores encontros cm o-,''ros loga-res.

Os nosso? aviadores bom.
com bom effeito a :••-
oeste do Isonzo."

«amaVà^-KS?-*! rnxmV

:\ndr.i.las, 45.
J. 3-tó-

U^^PâS K^«!'!C compltío.** '«'-*¦ M «**• .-.._ : de sangue, 30?
DK. _t._r.-iao KHAXÇA. da Facul-
daile .!( Medicina — l"ri,guayana, ,3.,.

DR. AI.BF.RTO DO I.EGO LOPES -
Do Itospital da Miíirieordia. Via. ur:-íian-n-*, t.;>crat;Oe* tm geral.
Dlí. AritlGTO DO REGO I.OPES -

Do tl-->.p:i:.l _la Misericórdia. Moléstias è.i
gar^r.ía, :;:.ri_r c ouv.ilttp.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Clciiii.u, jirof. da faciihl-nle ,ie Medicina.Consultórioi ::,_ **t!c de Settmbro 1,. 99.

(A 8104)

O chefe de policia
demissão

Montevidéu, ,ú (A. A.j — O chcle
Uc policia apresentou a sna renuncia,
afim de permittir ao dr. Feliciano Viera,
presidente da Republica, a indicação dc
i.n;ra pessoa dc sna confiança para o
referido cargo.

•¦*-w*a--»*<gfc-<. a^i .

Ternos sob medida pelos nl-
limos figurinos de ca.emira
dc côr, azt.Í ou preto. Teci-
cidos Inglezes Old-Ungland.
a. — URUGUAYANA — __IIS

COI! Pi: liOMilKIltOS

^"«^

>'omenciio ile um medico
n.fuftuitc interino

Foi nomeado o dr. Silvcrio Pereira
para vxercrr interinamente o cargo de
medic. ajudante do Corpo de Bem-
Viro..

KM BVKXOS A1RKS

Fnlleccu o liucte.ioloaistn
Geriiiano Anscliulz

Buenos .tires, iO (A. A.) — Falleceu
ncsla capital o notável r.ir.Ueo e baetc-
riulogico argentino dr. Germano An-
Si..r.._z, (jue foi por diversa**- vezes cn-
carregado de missões scientificas, pelo¦ governo, dando-lhe. cabal desempenho.

-;^*-<t_>-<. _;•»--
•.bam (JUARAX.V FRTG-.AN..

t.M 8515)

l*M NBGOCJO OI !•: NÃO
CO.WftM

A proposta do porte! ro
1111 1>. P. em "ninas 

foi
recusada

O ministro da Fazenda indeferiu o
requerimento de Frederico Ribeiro dc
Oliveira, porteiro da Delegacia Fiscal
de Minas, propondo-se a adquirir o
próprio nacional situado á rua Alagoas
n. .349, cm Ucllo Horizonte.

•" *>**** '> «•P»PI- .... ....

HygjeRjn Reinprooí
(Capas impermeáveis

«em borracha) Especia-
iidade da '-Casa lngleza"

RVA OVVIDOR 131

A questão do Montepio

0 sr. Oito Kamsledt, residente á rua
Navarro 11. 141, .10 chegar á casa á noi-
te, encontrou escondido num des com-
modos o seu compa!ri.io austríaco Car-
los Graef. que parece soffrer das fa-
CUildadcs nrcnlaes.

Graef fui preso e enviado para a Ccu-
trai. afim de sc submotter a exame de
sanidade.

— > ___ «1 m.
Soffreis do finado '.'

Toiiine KXF.HOIL,
ili '.!4.1 >

Centro Alagoano
REALIZASE HOJE UMA ASSEMÍlLliA

GERAL
Realiza-se boje. is S horas da noite,

a assemblca geral ordinária du Centro
Alagoano para a leitura do relatório
annual e eleição da Comniissão de Con-
tas.

MAIS 30.) PROTESTANTES NA 1 =
VARA FEDERAL

Perante o dr. Raul Martins, iniz da
1* vara federal, protestaram lionteni
para resalva de direitos, que farão va-
ler em ácção própria, mais 30.3 funecio-
narios públicos, nomeados na vigência
<lo decnitn n"e supprimiu o montepio
e aos quaes fo. descontada a qnola des-
do a _.o*i'e._<,-ão, (juando cm ioir se o
restabeleceu,

Esses contribuintes pleitearão oppor-
tunanienle a restituição de quanto pa-
garani cm excesso.

O protesto foi tomado por termo,,

XO'1'ICIAS OM ALAGOAS

Maceió, 16 -- (A. A.)—A reprrs-n-
tação que o comnicrcio dirigiu á com-
missão executiva do partido deaiocra-
ta, indicando para o cargo de pretor.
o dr. Firmino dc Y..-*._*.celIo!*, comem
a assignatura de todas as mais impor
'.antes firmas desta praça, inclusive a
dos .cônsules e casas estrangeiras.

Maceió, iG — ÍA. A.) — Regressou
para Penedo, o pretor daquella cidade,
dr. Freitas dc Mello, comparecendo ao
seu embarque o governador do listado
v omras pessoas gradas.

Em outras linhas ds batalha
Londres, 16 — ÍA. A.) — Chegam

noticias do Cairo dizendo que os turcos
voltaram a atacar as posições britan-
nicas em Kaltia, s'c-,:ilo novamente repel-
lidos.

Vários aeroplanos .Inimigos bombar-
dearani 'Porto Said, provocando alguns
desmoronamentos e incêndios.

larilcaram
costeira, a

A GUERRA NO AR
O "II Ali)'' TIOS AUS-

TRTACOS SORHE CAM-
P AT/TO

Vienna. 15 — 1T. 0.1 — Xa noite
dr ij de agosto, úí aviadores austro-
!i iirüvos realizaram um ataque, aos«'hangars" dos dirisri.eis italianos em
Campalto, causando Brandes estragos.
Um dos dirigivei.. cxiilodíu com tal
violência qu* as chaunnas se 'elevaram
ailé 500 metros de altura.

Os nossos aviadores também ataca-
ram estabelecimentos dc aeroplanos cm
Corgo, as fortificações inimigas na foz
do Isonzo c_ 05 estabelecimentos milita-
res em Daria,

Todos os apparelhos regressaram in_
co!;,mes.

Londres, ifi — (A A.) --• Sabe-s*
aqui. .por noticias recebidas da A1V-
manha, por via indirocta, que oceorre:*
em Slrasburgo um grave conflieto en.
tre ipopularcs e militares. No correr
da luta, foram •mortos dois sacerdotes,
sendo grande o numero de pessoas fe-

autoridades
daquella cidade têm mandado aprisio-
nar c conduzir para o 'interior da. Alie-
manha todas as ,p'essoas suspeitas de
nutrirem sympatliias pela causa da
França.

A campanha da Rússia
Peirogrado. 16 (A. II.)

russas tomaram Solotvina
¦ As tropas
Oriava.

100:0008000, nor SSOOO. Im-
r-oi-tniito. lilnno ila 10TKRIA VE-
DKKAIj a e.vti'nir-so depois de
ntnmiliã.

Peirogrado. 16 (A. II.) — Entre oí
dias 4 dc junho c 12 do corrente, o
exercito do general ürussiloif aprisio-
nou -.757 officiaes e 350.84.. austro-
allemães e capturou 405 canhões, r,,*)_6
metralhadoras, ..38 lança-bombas e 29a
vehiculos de pólvora. ,

Londres, 16 (A. A.) — Dc Petrogrado
annunciam que os allemães dirigiram
varies ataques contra as posições russas
em Monastcryska, mas sem resultados.

Ao sid _do_ Zborow a luta esteve tam-
bem activissima, sendo novamente repel-
lidos os allemães, que tiveram perdas
avaliadas.

Londres, iC (A. A.) — Eslá official-
menie confirmada a oecupação da ci-
dade de Jabloitza, evacuada pelos aus-
triacos, que continuam cm franca re-
tirada.

Também foi confirmada a occupaç.ín
de Vorokhta e Ardjeluz peLs tropas
russas, que. ali fizeram avaliado numero
dc prisioneiros.

Londres, iC (A. A.) — Despachos ds
Petrogrado dizem que as forças alis-
triacas sob o commando do general con-
dc von Bothmer, continuam cm franca
relirada.

AMANHA - 50 CONTOS
— 1'OIt --S500 —

CASA GUIMARÃES
-—•.— HOSATITO 71 —tu

Quem só bebe OASCATI-ÍHA
Estit livre <ln MIIOINHA.

—- -¦- ' -uK fe oaa«**»*-Q=" ¦¦¦ — 

I_.S_-.TI TO II1ST0JITC0 ir,r-
MIXEXSE

Hcnliza-so hoje nina reunião
Reune-sc boje, ás S horas da noite,

no salão nobre da Associação Amparo
Operário, da vizinha capital, o Ihsuiuto
ííi-iiuiicü FmuMiense.

Além de ser empossado o novo «ócio
cffectivo Etiripedcs Ribeiro, serão tra-tados vários assumptos dn importância
c relativos á nistaria do Eslado do
Rio.
"*"*'' ¦¦*_*___> U_>-.»*fr-__*-_-jii I . .^j

Quem íó bebe OASCAT-XITA
Est/i livre da MIUlilXHA.

¦¦— 1 oy»-»^. „ .. ^_ _.. <|.._ _ __
Reuniu-se hontem, a-* 2 ho:*a«^. em se-*,ão ordinária, a Sociedade Acath

Botequim que vira frege
O EÚCLYDES BEBEU, NÃO QUIZ

PAGAR E FEZ SÁP.ILHO
Xo botequim da Avenida do Mangue

11. .48, o nacional Eúclydes Gonçalves,
empregado nos Telegraphos, foi hontem
á tarde brindar com uns ingredientes
refrigerantes á Dulcinéa de seus rebar-
bativos amores, c. no fim não quiz pa-

• gar a despesa.
i Protestou contra isso o garçon, que' o servira. Seraphim Dtiar*-., e protestou
j o dono da casa, .Manoel de Souza Va-
! lente, o "^iie fez çom que o Eúclydes se¦¦ espalhasse, desanlrando o botequim em j ,\
! írége.

kebcnlou n sarilho c andaram ao cas-
1 cudo o freguez, o caixeiro c o dono da
! casa. a:é que a policia do 15o districto
j acudiu, prendendo os tres em fia-
I grante,

í._-<»-<_>-*^__

0;:v

dc Estudos lí:
li"'mira

Depois de amanliíi :i LOTEIITA
FEDERAL fnrá a extracçao do
imnortnnte nlniio de 100:000$
cujo bilhete eiistn anenn.9 SSOOO.

MATRISTE, DIARRHÉA
VERDE da.» aves, curnm-
íi: com a maravilhosa dc*

coberta —CROTON-DEN-
THYLA — Hortulanio —

Avicultora: Uodrigo Silva sfi.
o 639i)

- —... ¦ n.—ca -*> «Bfr^-y-^****-*»».

ASSOCIAÇÃO OOS EMPREGADOS
XO GOSiJUlRCIO

Rennc-se lioje o conselho adinb
nistentivo

lUeune-se hoje, sob w prcsitlcncía do
commendador 'Campos do Amaral, o
conselho administrativo da Associaçfi i

Empregados no Commerciò.
>.i.??.i reunião olcfjc.rá o conselho f-

vkbjpréáítldií.e, cargo vago ípt-lo fal-
lecimento do sr. Arruando dc Fignci-
redo.

Bordados
mão - Ponlo á jour e picot —

manaria. CASA VIANNA
S. Fr=_.jl';co 14, Io .i::__r.

machina e á
Passa-
Lar*o

- ¦»¦--«-r^M**—

iMtoxrxci.vDos riíiisos
Ageiiiis de Segurança PuWíca pren-

deram liontcm os indivíduos de nomes
AitfttH) Pin-to d'a Matía e íld-srfoitsò doa
Santos, pronunciados como incursos no
art. ,.04 «jo Código.

Ambos
de Detenção.

CIM
Teleiilioiu 811 i, Central. —

Snntn í.tizii» .102
IMIi.o 1'ASSOS « C.

*-*-r_r-*»—

111-

Kua

XO (I.I li .v.w.u,

0 cliii de lio|p
Haverá hoj.. .

foram removidos para a C:..a i horas, _m clia, or_.niizi.do por-'"*- po de o.fidaoi..

ooono__H_,-«<*i *>-*>_*»¦

VM MOXSTHO ttOMANO

l'm iilei.ino com duas enliecas
perfeita-

Ci:ai-:.\' ,. (Do correspondente) —
Operada pelo dr. Manuelito Moreira,
uma mulher cio povo deu á luz, na Ma-
terniil.idc Cearense, nm verdadeir.) alei-
jão '.me apresentava duas cabeça? per-feira*, dois"pescoços, a espinha dorsal
bifurcada acima do orcoplata. Esse

1 .1 j monstro tinha (jur.tro braços, sendo para
Bro-1 baixo da biiurcação da capinha, as par-I tes inferiores j*_rfe;tam.nte normae».

0 ESPIRITISMO BARATO

A policio atrapalhou :i oração
A policia do o" districto abriu •¦u.rr-,

com „ pessoal do "espirilismo" barato
Ainda honlem c!_:i olla na *-;'?a n. ;•
da r:'a da Estrella, onde o • csseal or:
va, pren lendo Amélia Joícjiiia de (J;i-
veira, Leovigildai Som:.., Faustina i'\
Silva, foltcira, resí-itnte á rua de S.V,
Christovão n. -o e Jo.é Kc?:i c Mat,.
'luias dos Santos Machado, este de 93-..•unos, ambos africanos, ociosos c Te_í«,
dentes á xaa. Santo AVratvlrina. â»v,'
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1 Situação distincu, lunto dl B. V, W. . Rio

I

O DESPACHO
No «palácio do governo, reuniu-se

hontem, ás 2 Iioras da tarde, soh a pre-
sidencia do chefe da Nação, o ministe-
rio, para o .cspwíio collectivo,' tendo,
«ido assignados decretos das pastas se-
guintes:
INTERIOR

Creando mais uma brigada de infan-
«teria, uma de cavallaria c uma de arti-
lheria dc guardas nacionaes, oa cornar-
ca de Formiga, no Estado dc Minas
Geraes;

Creando uma brigada de infanteria
ide guardas nacionaes, na comarca dc
Jeqitié, no E. da Bahia;

«Concedendo .-ratificação addicional:
de ro "|° dos vencimentos, a Fran-

cisco Ignacio Marcondes Homem de
Mello;

Ue .. "I" a «Gastão Balhiana, professo-
res ..thcidtpali-os da 'Escola Nacional de
Bellas Artes;

de 33 -|" a d. Thereza Maria dc Sou-
za Rego. repetidora do Instituto P>cn-
jamin Constant,
GUERRA

Transferindo, na arma dc inlfanteria,
ò tenente-coronel Miguel da Cunha
Martins, do 57° dc caçad«jres para o.
cargo de fiscal do i_" regimento; •

Reformando o cabo de esquadra Ma-
noel Pedro do Nascimento, do 1° regi-
mento dc cavallaria, c o cabo de saude
Josc Nunes Bezerra, do _,.° batalhão
do 8o regimento dc infanteria;
. 'Concedendo a diversos offieiaes o
(¦•raças do Exercito a medalha militar.
MARINHA

Nomeando:
o- capitão de mar e guerra Augusto

ÍHiootouio Pereira, para exercer o car-
go de commandaiito do cneouraçado
São Paulo;

o cap tão dc mar e guerra Alberto
ide Barros Raja Gabaglia, para exercer
o cargo dc sub-chefe do estado-maior
da Armada;

¦Exonerando o ícapitão dc mar e
guerra Alberto de Barros R-aja Caba-
glia, do cargo dc commandante do en-
couraçado São Paulo;

«Aposentando Manoel Francisco Ma-
_imo, no cargo dc fogtilst. do Arsenal
de (Marinha do Rio de Janeiro.

A_Y_m ' 1 A. V

1

í UMA
Monstruosidade
dar-se medicamentos
alcoólicos «ás creanças

Para o seu organi»-
mo delicado o re-
médio ideal é a

EMULSÃO
de SCOTT.

Ainda o assalto da rua Padre

Ministério da Guerra

PEQUENAS NOTICIAS
1F01 mandado servir addiiío a um

dos «corpos de artilheria desta gitartu-
ção o major José Luiz Fabncio Junior.

_ O i° tenente Raul Porto foi posto
á disposição do director do Material
Belüco. ...

_ Para examinar vários utensílios a
cargo da guarda do Ministério da
Gueira, foi nomeada a seguinte com-
missão: capitão íloracio Bittencourt
Cotrim, 1° tenente Henrique da Costa
Guimarães e 2° tenente intendente joa-
quim Nunes dc Carvalho.

_ O ministro da Guerra autorizou
o commandante da 5a região a nomear
o 1° tenento Joaquim de Souza Kcis
Netto instruclor militar dos alumnos
da Escola Polytecbnica, sem prejuízo
das funeções <l"ue exerce -na Escola de
Estado-Maior.

calcado

M
Conforto por dentro

V foraEstylo

iA policia está de posse de todas as
Informações sobre o indiviíhi». que as-
saltou o capitalista 'José Antônio For-
tes, roubando-Ute I39l959$- "Mule.ik
Marinho", o indivíduo em .questão, não
foi, porém, encontrado ainda.

Hontem, o delegado Sylvestre Ma-
ohado ouviu José Pires Rodrigues, car
xeiro do botequim da rua Senhor dos
Passosn. 128, que prestou o seguinte de-
poimento:"Que lia cerca de um anno conhece
"Moleque Marinho", vulgo de Thomaz
Marinho dos Santos, que sempre foi fre-
guez da casa em. que trabalha. No prin-
cipio deste mez ,cm dia que não pôde
mencionar, "Môieriue Marinho", em
companhia de um individuo cuja nacio-
nalidude lhe «pareceu ser bespanhola,
pelo sotaque, desconhecido para o de-
ctarante, que o viu pela. primeira vez,
estiveram «fazendo despeza no botequim. I
Por oceasião do «pagamento — narrou
Rodrigues — Marinho retirou do canto
da «botina .uma ccdula de 100$, nova.
pagando a despeza e mais 30& que elle
lia meze3 restava ao seu patrão. -

Era seguida, após guardar o troco na
mesmo botina, "Moleque Marinho" ti-
rou de debaixo da golla do paletot. pro-

,ximo ao collarinbo, uma cédula de 500$,
tambem nova, coílocandoa no mesmo
canto da botina do pé esquerdo. Depois
de exibir «atas duas cédulas, c guardai- j
as. conforme acima declara — acerescen-
tou Rodrigues — aquelle moleque pediu
licor, servindo-se ambos e outros fre-
guezes, desconhecidos, que sc achavam
presentes. ' ,

Depois dessa nova despeza, os dois,
Marinho c o citado hespanhol, mantive-
ram uma demorada palestra, dizendo
Marinho a certa altura:" Eu só poderia ser preso cm flagran-
te. Agora é tarde."

Depois disso Marinho, fleuginatica- t
mente, sacou do bolso um papel que lhe
pareceu um documento, mostrando ao
hespanhol que o leu c releu, conservai!-
do-o aUiguns intantes para entregar; de- ;
pois, a Marinho; que o guardou. j

Roílrigues, continuando a depor, disse
que Marinho affirmoti que agora elle'
linha dinheiro para pagar iodas as «li-
vidas .0 tempo mudara-se. Agora . elle
não vivia tão atrapalhado como outr ora.
Fizera um "serviço" que Mie rendera
muilo dinheiro. Tinha o seu futuro ga- '

rantido.'Reduzidas a termo as declarações de
Rodrigues, foi inquerida a segunda tes-
ti-munlia informante, Francisco., Chaves,
leiteiro, residente á rua Petropolis.

Chaves, que declarou não ter prestado
declarações ha mais tempo por temer
ficar delido 96 horas, como outros de-
poentes, af firmou ler assistido o assalta
e a fuga de "Moleque Marinho", que
reconheceu no retraio que illus'ra os
autos. Chaves asseverou i|ue checara a
segural-o tia rua Vista Alegre, não cffe-
ativando a sua prisão por ter elle dccla-
rado:

— " Mc deixe moço. Elles querem pc-
gar-me porque, estando com fome, fur-
tei um embrulho de pão de uma casa
dali."

O depoente descreveu o embrulho, con-
tendo os 139:1139., que conduzia Mari-
nho." _¦

Nn vida tçiilni por lcmmii
Beber somente IRACEMA.

BIBLIOTHECA
-DO-

CORREIO IM MANHÃ»
Acham-se _ venda os volumes:

Q MJU.QUEZ DE FAYOLLE,
Tor G.rard do Nerval

O TAMANCO EUCAR»,
Por Hearjr Mureer

-__ . 
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8 e 40 Ií. Carioca; 134 lí. ".arca

Pequenas oceorrencias
polciaes

DESASTRES. AGGRESSÕES, FURTOS,
ATROPELAMENTOS, ETC.

«O traba Hi a dor Hilário Palmyro, de
4; annos de edade, preto, casado e re-
sidente em Maxaniboinba, quando tra-
balhava naquella localidade, foi atrope-
Jado por uma carroça, fi.cuii.iido a
perna direita.

Com guia das autoridades locaes,
Hilário foi mandado para a Sanla Casa,
sendo Internado na 16* enfermaria.

A' policia do 23" districto apre-
sentou queixa o sr. José Alves Moinei-
to, residente á rua Maria I.opcs 11. 7,
de que, tendo necessidade dc fazer um
passeio, ao regressar ;'t casa, verificou
que os ladrões lá haviam estado, tendo
levado varias roupas dc uso c outros
objectos.

As autoridades prometleram provi-
denciar.

O leiteiro Antônio Lourenço da
Silva, vendeu leite fiado ao cigano Mi-
guel Pelrovitcb, residente á rua Souto
11. 128, e acreditava que o freguez não
o enganasse,

Na" manhã de hontem, tendo comple-
lado o mez, o leiteiro fui receber a im-
portaticia que lhe era devida. Miguel,
«porém, que já tem muitas entradas no
xadrez por suas arruaças, armnndo-se
dc uni cacete, esbordoou ferozmente. o
leiteiro, que foi á delegacia do 20" dis-
tricto, depois, apresentar queixa ás au-
toridades.

A policia providenciou c o aggressor
íoi preso e vae ser processado.— O dentista Izidro Ilarcellns. resi-
dente 110 logar denominado Jacaré, teve
mina qucsTio com José dc lal, conheci-
do por "Zczinlio", 11111 charlatão que se
diz medico. Ficaram de relações corta-
das c inimigos terriveis,

llonlcm nela manhã, quando Tzidro
«passava por uma das ruas daquella lo-
calid.-ule, foi aegrctlido por "Zézinho"
r seu cunhado Euclydes, residente á rua
Dr. Manoel Victorino 11. 27'. que lhe
deram uma porção, de cacetadas,

Izidro ficou muito ferido na cabeça
c em varias parles do corpo.

A policia do "ü" districto soube do'facto, mas nno pôde agarrar os aggrcs-
sores, que já haviam fugido.

O ferido foi medicado na Assislencia
c depois removido para a Sanla Cisa.

£'a delegacia foi aberto inquérito.
Km sua residência, !i rua Zeferi-

110 11. ,..j, o funecionario publico Targi-
no Ribeiro Sarmento, nor motivos quenão quiz exnlicar a policia, tentou sui-
cidar-se, ingerindo unia certa quanlida-de dc sublimado corrosivo.

A As-íistenrin foi chamada a pnecor-
•rer o treslottcado c depois de medical-o
transportou-o para a Santa Cnsa, onde
o seu estado ainda inspira sérios cuida-
dos.

A policia foi informada dessa oceor-
reneia.

, .-—jh-iü qm ¦***- mii ¦--¦

CuiiA ra.diii-al da lepra. Para infor-
inações «liriiam-se ao pharm.-iccutico
Manoel Kc-iinjules Lima. residente em
S. João Nepnmirtenol E. de Minas —
Brasil. Apresenta prova seienlífica da
virtude curativa de seu Hiinsenicida.
Extermina por completo o bacillo de
H.inscn.

- - -^~i ni 1 m 1, ...

Um caso que se vae
esclarecer

Foi preso hontem, no 25o,
o autor de um assassinio

no Andarahy
Os leitores devem recordar-se do

crime oceorrido num. casebre da rua
.. Luiz n. 21, no Andarahy.

O nacional Olympio Gomes, que era
funecionario da Saude Publica, assas-
sinou a tiros de revólver a menor Ira-
cema dos Santos, amasia de um seu
companheiro.

A policia do 16» districto fora infor-
mada da occorrcncia, mas, ao chegar
ao local, já o criminoso fugira para
logar ignorado, sendo baldadas as pes-
quizas então iniciadas pelas amtorida-
des desse districto.

Na delegacia lambem havia sido
aberto inquérito, nada tendo sido apu-
rado.

F.ra, pois. um caso já morto, e a po-
'icia já não contava fazer mais nada,
niuito c.mbora tivesse oceorrido ha
pouco tempo, islo é, a 23 de julho pro-
sinto passado, .

Honteni, a policia do 25o districto
conseguiu nrender Olympio Comes c
removeu-o pnra o 16o districto, onde as
suas declarações farão luz a lodo o
caio do seu crime.

Hontein mesmo, Olympio, acompa-
lihado de praças, e com um officio do
delegado, seguiu para a delegacia do
16°.
_ «_¦ P _> «* Pm
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Instrucção Publica
Pelo dr. Afranio Peixoto, foram as-

signados hontem os seguintes actos:
Designando: Francisco Tavares dc

Britto, para a 2" escola masculina do
n" districto; Lydia Prado, para a 14"
mixta do 7"; Paulo Tavares da Silva,
para a 2* masculina nocturna do 7"!
Julio Brandão, para a 4" masculina no-
cturna do .1"; Carivaldo de Lima, para
a 4" masculina» nocturna do 30; Mana
Lydia de MelliTAlvim, para a ,." mixta
do ü"! Carmen Monteiro de S. Fer-
reira, para a 7' mixta do 8o; Hortencia
Sampaio, para a 14a mixta do 7"; Clara
Inah de Araujo, para a 14a mixta do
7"; Aida Lodi Batalha,«ara a 14a mixta
do 7°; Maria Augusta Leite Pequeno,
parti a 3a feminina do 13°; Laura Cas-
tro, para a 2" masculina do 7°; Isilda
Reed, para a 2" mixta do tf; Cçlos
Magiolli, para a 4a masculina nocturna
do 11"; Ritlcr Soares dc «Souza, para
a 5a masculina nocturna do n"; AS,
dc Lima, para a 4° masculina nocturna
do 11"; Lourival Ribeiro dc Oliveira
para a 3'_

transferind.. . .... .. .
a 6" masculina nocturna do 11"; ller-
niinin Duque Cosia, pnra a 5" masculina
nocturna do 11": Saddock dc llerredo,
para a 1" masculina nocturna do n°;

dispensando do logar de substituta
de adjunta licenciada, d. Olga Fon-
seca.

Foram despachados os seguintes
requerimentos:

Olga M. Fernandes — Dinja-sc ao
inspector escolar do 4" districto;

Senliorinha Braga — Deve ser reque-
rido o abono dc falta, até os 6 primei-
ros dias do mez seguinte;

Ei-nielinda Rosa ü. Braga — Nao ba
vaga; , . ,

Julieta 'Pontes, João B. de Azevedo
Leal e Dejanira de Oliveira Rodri-
gues — E tardio o pedido.

i um ip ¦***_**** n> m* ~*"
Nn vida tenha por Iomiita
Bcbor sóiiieiito IRACEMA.
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na
do terror,

Por Mireconrt

LÁZARO
Por Don Jacintho O. Picou

DUAS ORPHÃS
Por Miette Mario

PEDRO E THEREZA
Por Mareei Prevost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Mure Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

ÓDIO IRRECOUAVEL,
Por Carlos M. Ocantos

Servidão e brio na vida
militar,

Por Alfredo de Vicny

Memórias de duas jovens
casadas,

For li. de Balzac

UM CASO ESCURO
For II. de llal/.ac

Mysterios da Villa Rosa,
Por A. E. W. Miuison

POR UM ALFINETE
For J. ÍS. ile Saiiit-Gcrmnin

MULHER DE MÁRMORE,
For Carlos M. Ocantos

O CORREIO BE LIÃO
Por Marc Mario

ABBADESSA DE CASTRO,
For Stcndhal (Henrique Fezle)

PREÇOS AVULSOS — Na
Cnnital: Volumes brochados,
2S000; pnendernndos em ner-
caliun, .1$000: com encoder-•iiii'!ío do uinudor (csnocial),
4S000.

No Interloü*! Volumes bro-
chados, 2$500: piieudernados
em iiercaliiia, 381500; com cn*
cndcrnneão do amnilor (csiie*
ciai). 4S500. franco do nor*
te. Instrucções nara assienatu-
ras vido numoros anteriores;
Vendem-se collcccõcs a preços
reduzidos.

DA1AS INTIMAS . f-
Fazem annos hoje ' 
A scnliorita Jurema Bamos, tilha do ar.

Ilcrculino Hamos; .-,
 _ sra. d. 'Launcta de Mello, Costa,

esposa do guarda-marinha «Euric» Figueu
tedo Costa; , .„

a «ra. d. Olivia Nunes da Silva!
—«.jq actor Alves Machado, «jue trabalhou

lonft. tempo na companhia do .actor Bar-
bosa, e está hoje, no corpo scemeo do An-
daraJj. Chih: .

-S o ar. João Varzei, irmão ao escri-
pior -Virfilio Várzea ....

a «enliorita Maria Couhmno de Aze-
Tcdà, tutelada do capitão 'E. A. de Jirito
Juiííár; _„ ,-i».'o joven Milne Kibciro, fuho 00 sr.
Evaristo Alves da Silva Ribeiro,, pliarma-
ecutico em Conceição de Macabu, Estaeo
do Kio ;o capitão Avelino Martins, antigo
construetor nesta capital:

o sra. d. Judith fygna dos Santos,
distineta educadora ;

_-."'."«j joven 'Severo Bíssa, empregado no
commercro „,. _,

a sra. d. Rosa Vieira da 'Silva 1'er-
reira, espora do sr. Ernesto Ferreira; .

—í o lueniiM Wellington, fuho do capi-
tão Benicio Uzêda ,

_"'_• niinos lioutem a senhõrita I.aura
Gomes distineta olu-.nua do Instituto ina-
cionat dü Musica.

* * *.
CASAMENTOS

Réolizou-so liontem, o enlace matrimonial
da gracioai scnliorita Palmyra Teixeira de
Andrade, filha do sr. Alfredo Teixeira
Andrade, negociante nesta praça, com o
sr. Affonso Corrêa dos Sanlos llnto, tam-
bem negociam, iicsta capital,

O sr. Manoel Comes dc Andrade c
il. Cândida Nascimento 'Andrade, particl-
jKitn-no- o scu casamento, a 12 do cor*
rente.

A GUERRA

No Cáes do Porto
feft .."igu. pâ^lAs saídas clandestinas

de mercadorias

BS i32j_rflft

Academia de Medicina

GRANADO * C, — 1 íe março, 14.

A ZONA INSA'_n~~E E O IMPA-
I.UnTSMO

O csí.ido stiniuirio ila linlia «lo cen.
(fro 'i«Mu nWV-ndo aonsiíderavelmente
devido {:¦> 111.«lidas itomadns p.-lo riire
elor ila Contrai nue. 0111 defesa do pes
«soai atacado Ae impaludismo, tem man-
dado cinnroear 03 sáes de quinino.

A propósito «lo omprPRO do quinino,'tcccIicu o director o secruinle officio
«Io ciiRTiili-oii-o da u* residência, que llie
íoi transtivít.irlo pelo dr. Carlos Huler,
chefe da linlia:"Citninre-nip levar ao vosso conheci-
mento que denois dc dois «mezes de ap-•pÜcação <!** nuininn an t](.ssoa1 nue 'tm-
Iballia cm zona insalulirc, muito tem
melhorado o estado sanitário «lo mes-
«mo. nüo tendo. H-.iran.tic dois nwzes oc-
(lido licença nr-nlmm dos e.tnprcca.os
1cnflo mesmo d.mirando muillo as faltas
consiantcs ou«' se davam antes daquella
apulícacão. Como «prova cali.il do bom•resultado obrífto com a applicação do
quinino, «posaó-vng mostrar a da 4" -t-ur-
«ma que. traliallinitido em zona insaltiber-
rima. rnírc a nonf*c S. Pedro e a estaca*O
de Belcm, onde no mcz passado anrnas
dois tralialhadores faltaram ao serviço
«em um «15a cada um. Saudações —
(Assi-naHo). Insfi C. de Andrade Pinto,

Uma revisão-crime
A SENTENÇA ESTAVA MESMO

ERRADA
Manoel Francisco da Rocha, no dia

26 de outuliro de 1008, foi processado
como responsável pcla morte dc um
desordeiro e uma meretriz, "Pé de Pa-
to" e "Pio-pio", levado a effeito cm
um conflicto, por oceasião da festa da
Penha, dentro dc uma barraca dc que
era caixeiro.

Subnícttido a j'nlgamcnto pdo tribu-
nal do Jury, foi condcmnado_ a 30 an-
nos e, protestando por noi-o julgamento,
levo a sentença modificada para 24
annos.

Dessa decisão interpoz a revisão
crime para o Supremo Tribunal, alie-
gando e provando que ha falta de con-
cordancia entre as respostas aos que-
sitos e a sentença conilenmatoria.

Dc facto, o jury reconheceu attenuan-
tes c uma só aggravantc, a superior;-
dade cm sexo, quanto a uma das vi-
climas.

O Supremo Tribunal isso reconheceu
e reduziu a pena ao gráo medio.

REAUZA-SE HOJE A SESSÃO
SEMANAL

A Academia Nacional dc Medicina
reunc-se hoje, em sessão ordinária, ás
S horas da noile.

li' a seguinte a ordem do dia:
— Nota prévia, pelo dr. Fernando

Fiçucira.
II — Uni caso «le filiroma a sutura

do ventre nos lapariilomiados, pelo dr.
Arnaldo Quintella,

II[ — Communicação, pelo dr. Aluy-
sio de Castro.

IV — Reforço da _" hulha na syphilis,
pelo dr. Rubião 'Meira.

— 'Kstudo incdico-ciruigico «le um
abeesso licpalico (cstaphylococcicp) con-
secutivo- a appeniliciic dyscntcrica ba-
ciliar; abces.io hepatico appendicular
dysentcrico, pelo «l.r. Julio Novaes.

A sessão é publica.

INFIIACTOII Ií VALENTÃO

Não tinha licença e aggredlo
o parda municipal

O hespanhol Leonardo Munoz andava
hontein pela rua Frei Caneca a vender
•apas de borracha sem estar para isso
munido «Ia respectiva licença. Atracou-o
o guarda municipal Fernando Pinto
Corrêa, qttc o «nieria levar .para a ageu-
:ia municipal mais próxima.

¦O Munoz não é, porém, dos que sc
deixam matar sem protesto e estralou.
Ü guarda quiz usar da energia e elle
"mctteu-lhe o braço".

Acudiram guardas civis que prende-
ram o Munoz em flagrante, levando-o
;'i presença «lo delegado do 12° districto.
paia ser autuado, o que foi feito, e
nccrcscontc-se que com todo o apparato
lo estylo.

Ha bem pouco tempo, a calma «iiie.se
vinha observando nos armazéns ,10. caes
do Porlo, com relação á saula elniidiís-
tina de mercadorias, foi interromp da
pelo caso, por nós minuciosamente ira-
lado da saida de cineo volumes, c que
foram apprehendidos na rua General
Câmara 11. 88. _ . •

Pois, agora, sabbado ultimo,; nab los-
se ao «pie apurou a Inspectoria da Al-
farulega, um empregado da "Compagnic

du Port", mais rriiatro caixas com seda
c outras mercadorias de alto valor, te-
riam voado.

Desta vez o processo empregado para
a saida foi outro. .

Um individuo, que ninguém conlirce,
Antônio Martins Alves, propoz a des-
pacho naquelle armazém, na poria do
conferente l.iiulolpho Câmara, a mesma
pela «piai sairam as cinco caixas a que
acima alludimos, de quatro volumes con-
tcnilo toalhas de algodão. .

O sr. l.indolpho Câmara coiuenu-os,
verificando que a mercadoria era -a

constante «Io despacho, mas, na oceasião
de lhes dar saida o empregado do Laes,
a que já nos referimos como o salva-
dor de mais esse assalto ao fisco, com-
muhicoii ao fiel do armazém que por

vez scientiíicou ao conferente de
as caixas que iam ter saída, por

uma magia que elle não sabia explicar
como sc dera, eram outras, pcrfeitamcn-
te cguacs ás propostas a despacho, mas,
contendo, cm vez de toalhas de algo-
dão tecidos de seda e outras mercado-
rias caríssimas, o que foi constatado
pelo sr. Lindolpho Câmara.

O caso, como é bem. de ver, .provocou
escândalo. '.' " 

':¦-

O conferente Lindolpho Câmara deve
apresentar hoie. ao inspector da Al lan-
«lega uma representação, dando-lhe ral-
nucioso relato do facto.

—_!___ -*ft*-*TtfJf*r***"1—^ "

Contratou casamento com a gentil se-
nhorita Amélia Ribeiro de Carvalho, 'filh»
tia viuva do commendador Josc Alves Ri*
beiro de Carvalho, o sr. .Miguel Corri»
Vaz, conhecido negociante em Jí-arbaccna.

* * *
COXFEREJÍOIAS'Hoje. quinta-feira, ás 3 Iioras da noite,
110 salão do Circulo Catholico, o padre
dr. João Ciialberto, fará a i6~ conferência
d.i séries ".Queitões Biulogicas", sendo esta
sobre-— "Os orgüos inúteis".

CI>t'BS E FESTAS 
'

No Grêmio Reercativo -- de Março rei-
Hzr.-se, no dia 19 do corrente, o es.i-ectacuto
mensal.

Oa convite" acliam-se na secretaria do
mesmo, das 3 ás 10 horas da noite*

*
O Club Carnavalesco Resistentes da Pie-

dade preparou um «rande baile para o
próximo sabbado, para solcnnizar o acto
de ipossè da sua nova directoria. eleita a
30 do mcz findo, que se acha assim con-
slituiíla :

Presidente, coronel Honorio 1'igueira; vi-
ce-presidente, José 'F. Villaça; i" secretario,
iEinyg-io Uarros; 2" secretario, Eloy de
Iíello; 1" thesourciro, major Znlmiro. Ra-
11103; 2° íliesourc-ro. Carlos dc Oliveira e
Hilva; 1" procurador, Waldcmar de Dar-
ros; 2a .procurador, I,uiz Madeira; com-
missão de syndlcaneia: Nelson Villaça, An-
tonio Celcnte. Milton dc Souza.

Pelos serviços prestados 00 club foram
homenageados com o titulo de sócios bene-
inerilos : Honorio Figueira, José 1'eliciano
Villaça, Antônio Cyntrão, Zulmiro Ramos,
Victor Costa, Jqão Comes Santarém, José
Teixeira Marques, João José Moreira e An-
tonio Junqueira.

A fçsln scra-abrilhantada por tuna banda
de musica mililar, gentilmente cedida.

1\A_GURAÇ0ES"
Na fazenda onde se adia o grande hotel

Santa Kit. cm Mendes, foram inaugura-
das. eom a' presença d.13 autoridades locaes
e Brande concorrência, a «praça. Pr. Raiili-
no, a alameda Domingos Monteiro e a ave-
nida Mario de Sá l''rc!re.

é * *
FESTAS

Para cninmcmorar a passagem do scu an-
nivcrsarlo natalicio, ofíereceu ante-hontem
o capitão Arllmr Silveira de Mello, uma
bella festa, riu sua residência a rua Dona
Adella, na lloca do Matto, ás familias das
suas relações (lc amisade.

Depois de «um pequeno concerto foi ser-
vida uma profusa mesa dc doces c dc bc*
bi.ias finas seguindo-se animadas dansas,
que sc «prolongaram até ao amanhecer.

A festa esteve limito concorrida, nota.-
do-sc entre o.i presentes :

Capitão Arthur da Silveira Mello, sua
esmisa d. Cecília da Silveira Mel o c seus
filhos: Oswaldo, José e Rosa, Djalma da
«Silva e Eduardo Silva. Caldeira Hastos, dr.
Cândido de Araujo Vianna Figueiredo, Ca-
semiro de Uarros Vasconcellos, Fernando
Meirelles, Luiz «los Santos llnrata, <]r.
[Henrique Lagden, Manoel Joaquim Pereira
Pinto Snyão, Carlos S.i.vfii., Armando Sayfio,
Amonio Pacheco, d. Maria Teixeira, Leti-
ci.-i Teiiieii., Irene U\.xciw, .Luiza da
Silva, Julia Maria, lirau ia da Conceição,
Octacilia da Conceição, Adclia -de Mello,
Helena da Silva, Francisco de Taula Mar-
tins: .

íi sü H-
VrA.)AXTI""S

Regressa hoje da Bahia, a bordo do Ita-
ftili.-i", o sr. Álvaro. Nery. Os seus amigos
nrepàrati.llic condigna recepção;

AS OPERAÇÕES NO MOSA
E NO SOMME

Paris-, 16 — (A. H.) — A. inacção
do inimigo, que nem sequer esforço ai-
gum tenta com o fim de reconquistar
as posi_õe3 que os francezes lhe to-
maram entre Haidecourt c o rio Som-
me, é provavelmente imposta pela ne-
cessidade em que se vê dc reconstruir
as suas unidades de ataque, cruelmen-
te dizimadas. Os contra-ataques oppos-
tos á progressão franceza no Somme
são de facto cada vez mais espaçados,
c essa accalraia íierniitte aos francezes
organizar immediatanieutc o terreno
que oecupam o preparar novas pressões
sobre as linhas inimigas.

•Os inglezes, sustentados pelo fogo da
sua formidável artilheria, conseguiram,
após uma luta tenaz, reconquistar e as-
seuhorcar-se dos elementos de trincuei-
ra_ em que os allemães tinham tomado
pé 110 domingo passado, e proseguiram.
em sua avançada além dessas nosições.

O Pctit Parisien annuncia terem os
inglezes tomado a herdade de Mouquet,
no alto do planalto de Tiepval, ultimo
observatório de que se valia o inimigo
para inspeccionar os movimentos nas li-
nhas inglezas.

Em Verdun, continua a affirmar-se a
efficacia das operações Ae detalhe que
vão sendo effectuadas pelos francezes.

Paris, is — (A. H.) —¦ Communica-
do das 3 horas da tarde:"A noite decorreu calma cm _uasi
toda a írente.

Na Champagne, na região dc Tahure
e na Argonnc, na direcção de Harazêe,
dispersámos patrulhas inimigas.

Na região de Verdun, bombardeio
animado nos sectores de Thiaumont,
Fleury e Vaux-Chapitre.

Aeroplanos inimigos lançaram hom-
bás em Belfort, não causando nenhuma
victima."

*
A luta entre austríacos e

italianos
iJoin-, 16 — (A. H.) — O «ultimo

communicado do geueralisslmo Oador-
na annuncia que as tropas italianas ca-
ipturaram importante» entrineheiivunen-
tos inimigos nas encostas do Monte
Pocinlca, ¦ na mangem scptentrional do
Carso e a leste de Coriíia onde fiz_-
ram trezentos e cincoenta e tres pri-
s;oneiros entre os quaes onze offi-
ciaes.

Os aeroplanos italianos fizeram um
novo "raid" durante o qual bombar-
dearam as ferrovias militares porto de
Dernberg eattsando series estragos.

Todos os apparelhos regressaram in-
demnes ás suas base.

A mensagem de Jorge V aos
seus exércitos

Londres, 16 — (IA. H.) -
sagem do rei Jorge V aos

O novo arcebispo de Olinda
UM BANQUETE NO PALÁCIO
B1-IS00PA1. DA _ SOLEDAM1
Recife, iS (A. A.).- lealizou-se

hontem, no Palaeio Episcopal da bole-
dade, um banquete de 83 talheres, ofte-
recido a d. Sebastião Leme, novo arçe-
bispo de Olinda, pelo clero desta arclu-
diocese. . .

Ao ágape, que correu no meio üa
maior cordialidade, tomaram parte, alem
do homenageado, o dr. Manoel Borba,
governador do Estado, altas autoridades
civis e militares, representantes do alto
clero, professores de direito e muitas
outras pessoas gradas.

O arcebispo Leme, saudado pelo bispo
Irineu Joffily, vigário capitular, respon-
deu num bello discurso, agradecendo a
todos que concorreram para o brilhan-
tismo da sua recepção e terminou bnn-
dando o Estado de Pernambuco na pes-
soa do cardeal Arcovcrde.

«Hoje, d. Sebastião Leme celebrou na
capella do Palácio da Soledade, tompa-
recendo ao acto muitas senhoras e ca-
valheiros da nossa sociedade e mtmbros
do Cabido olidense.

A's 12 horas s. revma. deu recepção
a todos os coliegios dc meninas e re*
cebeu os cumprimentos dos alumnos dos
coliegios catholicos e das escolas pa-
rochiaes.

D. Sebastião Leme continua a re-
ceber numeroso, telegrammas, cartas e
cartões de felicitações de diversos pon-
tos do Estado, "

Amanhã, na cidade de Olinda, o arce-
bispo d. Sebastião Leme tomará posse
do governo desta archidiocese.

O sr. Lauro Muller vae ao
Canadá

iT.iWi.j-/oitj 16 — (A. II.) — O dr.
Lauro Muller, que hontem chegou a
esta' capital, fará em breve uma ex-
enrsão de recreio ao Canadá.

Washington, 16 (A. A.) — O dr.
Lauro Muller chegou hoje, de tarde, de
Cincinnati, tendo tido notável aprovei-
lamento com a sua estadia nas águas
indianas.

S. ex. foi recebido na gere de def-
embarque pelo sr. Lansing, secretario
do Departamento de Estado, e pelo sr.
Mac Adoo, secretario do Thesouro, bem
como pelo dr. Domtcio da Gama, em-
baixador do Brasil aqui, e todo o nes-
soai da Embaixada, além de muitos hra-
sileiros e outras pessoas gradas.

Hoje 3. ex. visitou os secretários de
Estado e do Thesouro, almoçando na
Embaixada Ingleza, por cujo intermédio
recebeu o chaneeller brasileiro o- convite
para visitar o Domínio do Canadá.
Jantou com o sr. Mac Adoo, secretario
do Thesouro.

Amanhã, q"inta-feira, tomara parte
no jantar que lhe offerece o secretario
dc Estado, sr. Lansing.

O chaneeller Lauro Miiller dispensou
os offieiaes e ajudantes de ordens pos-
tos á sua disposição pelo governo ame-
ricano, allegando se achar como -par-
ticular. Pcla mesma raaão, tem s. ex.
evitado conversas com os jornalistas que
o procuram.

Falleceu hontem o comei-
grapho Atallba Reis

Falleceu hontem, em sua rc-?.!_cn.:l
_e Villa Isabel, o escriptor theatral
Ataiiba Reis, o "João Cláudio", pois era
com esse pseudonymo que firmava «to.
d'03 as euas obras de theatro, que sã»
mui tan.

Espirito alegre c humorista de valor,
Ataiiba Riais escrevera sempre para c
tlieatre ligeiro e jovial, em que era uni
<tos «nossos nomes mais ãpplaiididoj.
Era advogado, e da sua banca tirava
muitas vezes com o que soecorrer a ve.
lhos artistas, aos vaüiciitos do theatro,
çuc viam cm Ataiiba Reis tuna alma hóa
e sí, um «oração apiedado c nobre, u
que ai_da mais csliinavcl tornava a sua
vigorosa 'intelligencia.

Kôra colaborador de Arthur Axere*
do quando ain.a ensaiava scu3 primei-
ros passos na titteratura do theatro, «•
Arthur dedicava-lhe estima e admira.
ção. Ataiiba morre relativamente moço,
v-iotimado por uma tuberculose pi.lnio
nar.

A sua ultima -iroducção reprcsealaila
nesta capital foi a revista A ferro «*
fogo-, cm colaboração com Carlos Pi«-
terteourt, e levada á süMia do Republica
c«m fins de 1914.

O corpo (üpomatico ingle2
NOVO EMBAIXADOR PAP.A O

VATICANO
Landas, 16 — (A. H.) — O camlv

De Salis foi nomeado embaixador ex-
traordinario da Grã-Bretanha junto da
Vaticano, cm substituição de sir W,
Howard, que acaba dc deixar o cargo.
por motivos particulares.

1 " lli-tmm- mmPmPmmmmmmm-, ¦¦¦ *

Os auxiliares de ensino
ESTA' ANNUNCIADA PARA AM AN IIS

UMA REUNIÃO
Os attxiliaires do ensino, masculrn:'*',

de 1914. effoctnam amanhã, 18, unia
grande reunião da classe, que ae reali.
xará na sede do Centro do Professorcr
Primário Municipaes. á «rua Buenos Ai-
fes 1B7, sobral», ás 3 i|_ horas da lar.
de. Nossa reunião serão discutidas,
questões de real interesse para a classe.

sua
que,

Um "advogado" em talas

Yitraux para substituir as
cortinas nos vidros,
ultimas novidades,
vende-se na rua -«o

Hospicio I51-"casa da papeis pintados
„_. .111 PTe-K- ta_> *»g» *—*•**

NO MUNICIPAL

Nn viila tonlia por lemma
Beber sfiniento IlíACKMA.

MOWMENTO OPERÁRIO

O Synilicnto ilos Tccolíics c os
[.revistas «in fabrica

SanoDemba
r.-irruu.nicam-noi :"Tf"'!-)-?'?' declarado cm jrrfivc pncifica

«os operaries d*, fabrica dc tecidos Snpopcm-
¦S.i, nct_e*!<e o t-oirparrcimcnto dos directores
<*!o Syn~_ic.itot nssím conm de tod*.*? os cox-
panheiros dc classe, h scssSo que sc realiza
ítoje. 17. ua Pcdcraçfio Operaria^ á praça
Tiradentes n. fi."

Grêmio ilos Mneliinistns iln
Marinha Civil

Rfune-_e hoje etn sess3o oílKnari-a, e.ta
i«TemtaçíÍOi na sédc social, á? 8 liora-« da
«oile. A directoria cs^rra o «ir-rareei-
.Beato de todos os associado*.

As confefencias do sr.
Jean Fosson *

Teve logar hontem a segunda con
ferencia do illustre pscripior belga sr
jean 'Fonson. que escolheu para tlicm.
da sua palestra as violências praticada-
pelos allemães na Bélgica, tudo lish
symbolizando na «palavra "Kommanda

tur", que significa a administração mi
liiar allemã.

O orador narra, com grande indigna
ção, vários episódios que se deram ni
sua pátria sob o dominio germânico
Aproveitando a presença do senado'
Ruy -Barbosa na sala, dirige-se a dle
agradecendo cm nome do seu paiz a
di-fesa que o ex-embaixador brasileir.
nas festas dt« Titctin-.ain fez do direin
do seu 'povo,

Como na precedente conferência, c
orador foi delirantemente applaudido c
a cada «passo, interrompido por ccJos
5a_t9 salvas dc ipalmas.

A próxima conferência do sr. Jear
Vortson «terá por thema "A alma bel-
8»".

OS LADRõKSA' SOLTA

Assaltam a imilarin iio outro t
Ila dias já que os ladrões se installa-

ram no pri lio da rua Visconde _e Itati-
•ia n. 297, desliabitado para ser deni.11-
lo. Visavam elles assaltar a alfaiaitama
do n. 205, dc AnaeVeto Moreira, furando
a parede de espessura de -o contam.-
tros.

Terminado esse trabalho foram oil.-*.
ireseniiilos, acudindo a policia do 9"
iisirioto que não encontrou mais nc-
nlitim. .

1'oiíco depois desse alarmo foi a po-
licia prociii-.-ííl.-i pelo sr. Manoel «Ia Co?
¦a Prado, estabelecido á nta Viscond'.-
!c Síipttcahv n. 223, -covn deposito d*e

¦«ão c assucar e oue se queixou de que
_ ladrões lhe haviam roubado in-_on«.

111 dinheiro c varias peças de roupa.

EJI CA51TINAS

"CERTIFICOU". MAS ESTA' DE-
NUNCIADO...

O (Prancssco 'Garanto è muito fino.
mas lia quem seja mais do «pie cllc.

Intitulando-Sí advogado, Caranto -foi

ao Thesouro e requereu ao dircclftr da
«Rocebedoria maiülassc certificar se a
firma André & 'Coiiip. c=!ava devendo
brpostos á Fazenda.

() director despachou: — Certiíi-
qtie.se".

E o Caranto, em vez de entregar a
petição ao offiaial para cumprir o dos-
",r.c!ío levou-a p:ír_. s...i ca-sfl c -cem*
ficou.. . ". . 

_
Depois levou ao nabellião Djalma da

iFonseca para reconhecer as firmas.
Ahi é que pegou o carro, pois o ta-

bcllião desconfiou da falsificação c fez
apresentar a cetitidão e o seu portador
no Thesouro. ,

Processado o Caranlo, vem a policia
o chefe da -firma Enéas Andrade dccla-
rar que dera 300S000 a Caranto para
¦iagar os impostos devidos...

O dr. Silva Costa, procurador cn.
minai da Republica, offercceu hontem
a denuncia dc Francisco Caranto.

—^

A3 homenacons íi memória
iio ceneral Glycerin

.í. Paulo, 16 (A. A.l — Tiveram
ir.inde imponência, sendo niuito con-
:orrídas as homenagens hontem presta-
ias, cm Campinas, á_ memória do gene-
ai Francisco Glycerio.

Houve romaria ao túmulo no cemite-
io do l'*undão e reaüzou-se no Centro

lc Sciencias e Letras uma sessão so-
Vnnc, á qual compareceu o escol da
-ociedade campineira.

Os srs. Antônio Lobo, presidente da
Câmara dos Deputados, e Anião de Mo-

acs, orador official do Centro, profçri-
ram bellos discursos, sendo muito ap-
plaudido»-

SERVIÇO DA GÜÃRHiOAO
Escala para hoje:
Exercito — Official de dia á guar-

uição, capitão Jacintho da Cunha Leal.
«Io 3" regimento de infaneeria; dia ao
posto medico Aa Villa Militar, 1" teuen-
te dr. Cincinaio Telles Guariba, do 1"
rc-qimento dc infanteria; dia ao quartel-
iT.r.or.l da divisão, tunailttense Danic-t
Domingues _e Araujo; a 5* brig^a da-
rá as guardas do Ministério da Guerra
e Hospital Central, patrulha á disposi-
..\~o do official de dia e os cometeu.»
para o" Cdícgio Militar c este quartel-
general; a 6" brigada d.rá as guardai
dus palácios do Cattete c Guanabara, c
as patrulhas para o novo Arsenal e In
tendência da Guerra; a 4* brigaida do-
rá o official para ronda c quatro or
uenanças para a divisão. Uniforme, 5".

Brigada Tolicial — Superior de «fia.
capitão Bcr;edicto; auviliar do suuerior
.le dia,, tenente Santa Barbara; rondam«
iilfurcs Bomfiin. Valentim e Brasil; na
Saude, tenenre ílernardino; nos 10°, 15°.
iG" e 17° districros, alfercí Abrett: of-
firial de dia a brigada, alferes Mcin.
l.ima. Uniforme ,.".

Corpo de Bombeiros — Estado-maior.
tcncrííe Bastos; auxiliar, alferes Sekvs-
tão. Uniforme, «_*.- "

Pelo "Itaeila". cliena linje da Bahia o
sr. .laj-nie l«crreira, couliccidà campeüti lira.
si'eini. que regressa de unia visita a su-
rfaiiillia.

A bordo do "Verdi" sesuc hoje para
Nova York. o sr. 0. J. Ti|>l«uly que nu
vae ent serviço como representante do Al-
ninnaclc I.neinmert, dc que é proprietário , o
sr. Manoel Josc da Silva.

;*¦ ;!; •*||

RRIjfGIOSAS
CURATO 1)15 SANTA THEREZA —

Foi brilhante n manifestação com que os ha-
hotantes «Je Santa Tliercza quizeram lionic-
nagear liontem o nadre Pedro Massa, por
oceasião dc sua tomada de uosse.

Achava-se ali retircsentado todo o escol
d- sociedade calholica. muitos membros do
clero regular e secular, homens de letras c
t.iilas as associações reliuiosas da capella «le
K, S. «Io Soccorro.

O orador interprete «Ia coniinissuo con-
struclora 1I0 novo templo e de todos os
uarochianos diriniu-se ao padre Pedro .Mas-
s.i 1111111 bellissimo e vibrante discurso, e
cm phrases repassadas tle atfcclo e itrati-
«15o, disse "«ine o acto com uuc sua cminon-
cia o cardeal acabava de distinguir o rcvmo.
ii.i«!rc Massa, não reoresentava. para os lia-
bitantes «le Símia Tliercza. unia nomeação,
mas antes, uma consagração «lc cura.

O rcvmo. padre Massa já era vigário «le
Santa Tliercza, porque lia seis annos ja era
senhor dc In-lns ns consciências, com os seus
exemplos edificantes, a sua palavra sul.sian-
cii.sa e convincente, o scu zelo inflamniailo
quo não só atiraia us consciências, mas ia
ainda á busca das mesmas levando-llies o
conforto «los sacramentos; era vigário, em-
fim, porquo iá reinava cm todos os cora-
ções: por isso, a commissão construetora da
futura inalriz, ali sc achava presente, con-
«regando cm derredor «lo virtuoso cura Ioda
a sua .-ídlicsiin e todas as suas .energias para
a prosperidade da .nova oarocliia."

As palavras do clonuonte orador foram
alnfadas por Droloncada salva de palmas..

S. revma. agradeceu, em phrases burila-
das c scinlillaiites, a todas as mcnilesta-
çúcs pedindo nue so erguesse um voto de
cralldão á sua eminência, «mc. num rasgo
d- sua generosidade, sc dignara olhar para
aauelle recanto do Santa Thereza. conce-
dendo á«|iiclla pequenina canella os foros dc
"b 

padre redro Mossa M muito felicitado
nelas pessoas presentes, recebendo avultado
numero de telegrammas. e entre estes de
ministros, senadores o deoutados.

O padre Massa nasceu cm l.enova. aos
21, dc junho dc 1880. E' filho do commen-
Oador dr. Dartholomeii Massa e irinau .(Ia
exma. sr.i. Myriam Comello Massa, ms-
tincia cscriplora c nnetisa. dama do honra
«le sua niagcstadc a rainha da Italn. . «'.
bacharel cm letras c sciencias nelo Instituto
liincvior de Turim, membro «lo liis'iiilo
Araldico Romano e da Arc.ul1.-1 Pontifícia]
Romana o condecorado com a commenda da
Ói dciii""Pontilieia 1 orosolimitana

* * ü:
MISSA"- . , eSerá celebrada amanhã, na inalriz ne o.
loão Baptista, da Lagoa, ás 8 horas, a nus-
sa de sétimo (lia |wr alma d; d. Mana
Ktigenia Miranda Su!.

Pelo anniversario dn p.issanicnto do co-
roni'1 Pclro Pereira «lc Carvalho, scra re.
zada missa 110 logar do costume c con-
tforme foi annunciado.•**•

Nn egreja dc S.'" Francisco «Io Paula
foi liontem rezada, perante grande assis-
Icncia, a missa de sétimo dia do falleci-
mento do sr. Augusto de Souza Dardcau,
pae do nosso colega de imprensa srs. Us-
rr.r Dardcau, mamlada celebrar pcla sua
íamilía.

P ¦ T.T.KCni FATOS
IVlcccti ante-hontem e_ foi sepultado

hontem. no cemitério dc ^. Francisco Xa-
vier. o poeta Theodorico de Brito, nue,
de longa data, vinha sofffendo de pertinaz
modéstia.

Theodorico dc Brito deixa um grande
numero de poesias inéditas, que estava or-
ganizando asora, pqra publicar *u.-n livro.

lATKTinAMTlXTOS . . .
Hm carneiro perpetuo do cemitério de

5. João Baptista realizou-se Iiontem o en-
terrò de d. Regina Loureiro de Araujo
Gues* casado, de 30 annos, fallccido á rua
Conde Bomfim. 920. *

Xo cemitério de *S. Francisco Xavier,
foi sepultado honteni. o menino Antônio
Silva Freire Jmvor, de 11 annos dc edade
fallccido á rua Diamantina n. 22.

fi
Xo carneiro n. 3.972, quadro rg, do ec-

mit-rio dc S. Francisco Xavier, foi sepul-
lãda hontem d, Maria Guilhcrmina R Üo
Ferreira, vencranda progenitora dos srs.
cor.me! FIuikkvo Rillo ferreira, asente
fiscal do 3o districto (?a-*ra.nen-o) «fi Fer-
nando Uillo Ferreira Junior, funecionario
da Central <1«d Brasil, O saímento teve Io-
arar ás 10 horas da manhã, da casa mune-
ro 111 da rua Castro Alves, no Meyer,
para a referJda nccropole, com «rande
acomna itn a mfcatA*.

A men-
=-..,;,  j-..- . -— exércitos
britannicos, que operam na «França, e
do leòr .cjçuinlo:"Officiales, inferiores e soldados! —
Foi ipara mira grande .prazer o saitisfa-
cão encontrar-me a semana, «passada em
.meio dos iitcus exorcitos.

Pude apreciar por mim mesmo o cs.
plendido 'eslado cm que «Ucs sc acham
para a guerra e o onthusiasino e con-
fiança que animam todos 09 cambaiten-
tes, unidos como cm fiel cooperação
enlre si e com o. seus chefes.

Desde a minha ultima visita a linha
de frciite, houve cm trechos da nossa
linha combates quasi ininterruptos. A
offensiva, recentemente iniciada, prose-
Ruiu noite e dia com a major firmeza.
Foi-me «proporcionada oceasião dc vtsi-
lar alguns dos logares onde so desen-
rolaram recentemente lutas encarniça-
das, e apreciar, embora, cm diminuto
gráo, quanta coragem e resistência phy-
aica exigiram, o ataque c a conquista
dc posiçües que o inimigo prciparara du-
cinte os dois últimos annos c que elle
encrgicainento defendeu até ao fim.
Puda apreciar não só o esplendido tra-
ballio executado em contado com o
inimigo cm terra «e no ar, como tam-
bem 

'o «trabalho que se faz atraz da
linlia de fogo c que tanta «honra faz ao
oetiio dos organizadores como o cora-
ção e a habilidade dos quo o cffc-
chiam. Por toda a .parte apparccc a
prova de que todos — homens c mu-
_.._rcs  eslão desempenhando o seu
.papal e sinto granile prazer em «pensar
«iue esses nobres esforços_ suo secunda-
dos «por todos no Ruino Unido.

As felizes relações que entrerem os
n««-ii9 exércitos c o dos nossos allia-
dos francezes observam-se egualmente
entre as minhas tropas c os habitantes
das regiões em que ella9 se acham
_canto_a.as, dos quaes-, desde a sua
chegada á França, jamais cesarmn de
rcoebor o mais cordial acolhimento.

Não julgueis que eu ou vossos com-
oalrioras possamos esquecer os grandes
sacrifícios feStos ipcM «exércitos, a
bravura, a tenacidade demonstradas nor
elles durante estes doia últimos annos
de lão 'trabalhosos combates.

'Esses sacrifícios não foram vao9 e
os alliados não deporão as armas cm-

quanto «não houver triumplindo a nossa
causa. .

IRegresso á Grã-Bretanha, mais do
que nunca orgulhoso de vós!-Deus vos
conduza á Victoria! — lorgc V — Rei
c Imperador.

•I-

Não precisn <le reclame "LAMBA-

HY". Acua mineral natural. Deno-

sito Tli. Ottoni 34 — T. 355. N.

Os russos avançam sobre
Kolomea .

Londres, 16—(A. A.) — Os russos,
segundo telegrapham de Petrogrado,

milhas, apenas, de Kolo-

*
Uma nota do estado maior

russo
Petrogrado, 16 — (A. H.) — Com-

municado «lo Estado Maior :
"Na região ao sul de Brzczany, oc-

cupamos vários pontos na margem oes-
tc do Slota-Lipa."O inimigo repetiu os seus contra-
ataques para nos deter entre o Slota-
Lipa c o üniester. mas urogrcdimos
apezar da sua resis;cncia encarniçada.

"No rio B.strzyca oecupámos Selo-
tvina e Criava. _"Nos Carpalhos. na direcção de Kir-
libaba, e no monte Cantil as tentativas
do inimigo para retomar a offensiva
fracassaram. '

COSTUMES CHIC ?...

LaMaison Nouvelle
9, ItUA GONÇALVES I>1AS, 9

¦i.

Os allemães abandonam
posições em Tartaren

Londres. 16 (A. A.) — Annunciam
de Petrogrado para esta capital que os
allcmaães evacuaram as posições que
oecupavam ao sul de Tartarow, que fo-
ram immediatamente oecupadas pelos
moscovitas.

Os allemães passaram-se para novas
posições no Paso de Tartaren.*
A esquadra austriaca dei-

xou o porto de Trieste
.Vo:. 5'oi-A-, i6 «A. A.) — Cor.imu-

nicações aqui recebidas asseguram que
a esquadra austriaca abandonou as suas
bases em Trieste, aoreditando-se que
para dar combate aos vasos de guerra
alliados no Adriático.

A substituição do chancel-
ler austriaco

Paris, 17 (A. H.) — Os jornaes, em
sua generalidade, commentando a sub-
stituição do barão de Burian, chaneeller
da Austria-Hungria, pelo conde An-
drassy, traduzem esse facto pela com-
pleta escravização da Austria-Hungria á
politica da Allemanha._ Alguns insinuam
até que a Hungria está de pleno accor-
do com esse movimento patrocinado
pela Allemanha porque antevê o des-
membramento do império e espera npro-
voitar com cllc

Os jornaes não estranham o facto e
a propósito delle recordam que foi o
pac' do conde Andrassy quem em 1866,

A Associação Marítima
dos Poveíros

Esta Associação realizou liontem uma
sessão solenne, commemorativa do pn-
meiro anniversario da sua fundação,
Para esta solcnnidade foi decorado com
muito gosto o edificio da Associação,
á rua da Misericórdia. A sessSo, que
se realizou á noite, foi presidida pelo
sr. Francisco da Nova Junior. A assis-
tencia foi numerosa, notando-se a pre-
sença de elevado numero de senhoras
c de pessoas gradas.

Depois da posse da nova directoria,
falaram diversos oradores, destacando-
sc o padre Américo da Costa Nilo, que
produziu um bello discurso, que foi um
verdadeiro hvmno á patna dos pesca-
dores, de onde tambem é filho. -

A sessão foi encerrada com agradeci-
mentos da presidência, sendo por essa
oceasião levantadas muitas saudações
ao Brasil e a Portugal.

MIS DE MINAS
Btüo Horizonte, 16 (A. A.) — Tem.

se aggravado inuito estes últimos dias
o estado de saude do coronel Leopoldo
Gomes, estimado industrial anui.

Bello Horisonte, 16 (A. A.) — Ali
o fim deste mez seri inaugurado o cam-
po pratico que a Escola Mineira «I-
Agronomia e Veterinária mantem iics-
ta capital.

Bello Horisonte, 16 (A. A.) — Nc
dia 5 do próximo mez de setembro
começará a funecionar uma escola «le
enfermeiras e parteiras, annexa á Ma-
ternidade Hilda Brandão, dirigindo o
curso o professor Hugo Werneck.

Bello Horizonte, 16 (A. A.) — Falle-
ceu hontem o sr. Joaquim Ferreira Luí,
chefe de numerosa familia.

O extineto, que era fazendeiro e pro-
prietanio, residia nesta capital ha muit«>
teir-fio, sendo a sua morte geralmente
sentida.

Bello Horisonte, 16 (A. A.) — Esti
gravemente enfermo em Diamantina, o
coronel Manoel "Ccsar, ichefc ipolitico
local.

Seguiu para ali, afim dc visital-p, scu
filho, o dr. Ilerculatio César, ex-chef-
de policia do Estado de Minas.

Bello Horisonte, 16 (A. A.) — Se.
guiu para o Rio, acompanhado de su-1
senhora, o dr. Heitor de Souza, sub-
procurador geral do Estado.

Bello Horisonte, 16 (A. A.) — A im-
prensa publica honrosas referencias a
propósito do anniversario natalicio do
dr. Lion Roussouliéres, 1° delegado ae-
liar dessa capital.

FACULDADE HAHNEMANÍ.EANA

AS

Politica hespanhola
ELEIÇÕES DE DEPUTADOS E

SENADORES
Madrid, 16 — (A. H.) — Foram

marcadas para 17 de setembro proxi-
mo as eleições de deputados e senado-
res, para todos os districtos em que
ha vagas,

¦ Kl >«»¦

eslao a
nica.

FOOTBALL&M MINAS
CAMPEONATO DE S. JOÃO D'EL-

REI DE 1916
Realizou-se em S. João d'E!-Rey, no

dia 13 do corrente, com uma bem nume-
rosa assistência, o segundo "matcli" do
campeonato do corrento anno, entre o*
primeiros c segundos "teams" do Atlile*
lie Club e S. Antônio F. Club, saindo
o Atlilctic vencedor cm ambos os "teams".

As cntiiqcs estavam ossim constituídas:
Atlilctic: — i° "team"! Isnard, Mar-

cbctti, Miranda—Samuel, Rudini, Orestcs
—Horta. Kollo, Gonçalves, Mirandlnha, I„
Parizzi. í° "team"! Amadeu—Guerra, P.
Pinto—Annibal, Rodrigues, Alceu—Morei-
ra, Coelho, J. Alves, J. Pinto, A. San-
tos c J. lle.lcsclii.

S. Antônio — :" "team"! Vicente —
I«nacio. França — Celestino, Macalie,
Moysé.5—Pcçanlia I, Miúdo, Zica, Ferraz,
Miudinho. 2" "tcam"i Américo—Mendon-
ça Uoolia— Ferreira, Sylvio, Marco—Pe-
çanba II, Peçanha III> Furtado, Reis c
Portiniio. , ,

A's 12,30 teve inicio o jogo entre oa
segundos "teams", que, cbçio de Lances
bastante emocionantes, terminou pela vi-
ctoria do Athletic por 2 "goals" a zerp,
tendo o "goal" contra o Athletic, sido
feilo pelo seu próprio "back P. Pinto,
quando tentava rebater uma bola com a
cabeça, «líim dc salvar o seu 'goal'.
Actuou como "referee" o sr. Pedro Gazzi

A's 1.1,29, o sr. Luiz Fonseca, do Tn-
ternacional, chamou os primeiros "teams"
a campo. Tir:-.'-o o "toss" (oi este lavo-
ravel ao S. Antônio, quo escolheu o
"goal" do lado da entrada do campo.
Saiu a linlia do Athletic que apezar de
bastante ligeira, perdeu a bola para os"lialvcs" do S. Antônio, que vigilantes,
apezar de náo fazerem boa marcação, jo-
garam a contento. O jogo manteve-so
equilibrado até que ás 15,01, Gonçalves
apoilernudo-sc da e;i«licra, consegue pas-
sar pelos "backs" S.. Antonicnsos c mar-
car com um forte c indefensável "shoot",
o i° e tinico "goal" para o Atlilctic. A
csplicra foi levada ao centro. A's 15,07,
o juiz marcou um "cnalty" de Ignacio.
porém, devido aos protestos da or-sistety
cia e do. jopradorca do S. Antônio, Mi-
randinha bateu-o slioolando a bola "fora.
afim dc evitar que fosse conquistado um"goal" c que depoÍ3 fosse dado este como
duvidoso. A's 15,09. terminou o i° "Iralí-
time", com o resultado seguinte:

Al.ilcllc 1 "goal"
S. Antônio o "

A*<3 15*27, teve inicio o 2° "iiatf-timc"
que apezar da forte pressão por ambas as
linhas contra os "goals" adversários, e
de terem ambas boas oceasiões de sjioo-
tar muitas vezes a "goal" livre, terminou
ás ifi.o*", com a victoria do Athletic pelo"score" de i X o,

O jogo desenvolvido por ambos os con*
ten dores foi regular. Üo lado do At-blc-
tíc, salientaram-so l\farc1ietti, a linha de"¦halves" c Gonçalves, Kollo da linha de
fonvnrds. Do lado do S. Antônio, salien-
tou-se a luiba de fonvards. A defeza não
marca bem c não apoia a linha nos seus
ataques. Ignacio jogou com um pouco de
sorte o que não faltou a Isnard, que
a*pczar disso mostrou o scu jogo calmo
dc ¦sempre e seguro.

Domingo, 20, deverão disputar o 30"tnatdh" do campeonato, os primeiros e
segundos "l.-nms" do Atlilctic Club c In-
ternacional l7. Club, jogo este que eem
duvida será o de mais sensação do pre-

Colíação de gráo dos novos
pharmaceuticos e cirur-

giões-dentistas
iRevesrtht-se- da maior solcnr.id.iíte' :

a festa de colíação de grão, hontem.
ús 9 horas da noite, na [facilidade Ha-
bnemannieana,

iPresidiu ao acto o dr. Lioinio Car-
doso, director, ladeado dos represen-
tantes do presidente da Republica e do
prefeito do Distrioto (Federal, do dr,
Dias da Cruz 'Filho, flaranympho doj
novos phapmacoutico., e do dr. A.
Maggiofi, paranympho dos «novos cinu-
giões-dentistas.

Além do director c do9 «paranytruplio?,
falaram os oradores de ambas as tur-
mas, tocando no saguão uma banda de
musica do Corpo de Bombeiros.

iNo J>ii//i?' serviu-se champagne, com-
parecendo ao acto muitas senhoras e
esinidamcs.

.Da turma dc pharmaceuticos, são treâ
os diplomados e da dç cinirgiõcs-deu-
tistas são oinco os que honteni recebo.-
ram diplomas.

1— _ 1» _ —1

A
VIDA

RHÜM

•DE-

Ernesto Souza
Cora Iodo,

Glycerina e Hypo-
phosphitos de Cal-

cio e Sódio
BRONCHITES,

Asthma, Tuber-
culose pulmonar,

Rachitismo
TÔNICO PODEROSO

GHANADD S C.-K° de Março. 1>.

Aliandega
Foi encaminhado ao ministro da F_«

zenda, acompanhado do respectivo pro
cesso, um requerimento do dr, Tigre de
Oliveira, pedindo dispensa da apresen-
tação da factura consular relativa »
mercadoria que importou.

— Foram indeferidos os reqiicrirr.er.
tos dc P. S. Nicolson c A. Mor
manno, pedindo restituição de direilo-
que pagaram pelas notas ns. -.'54. d".
maio, e 5.105, de abril, últimos, respr
cti vãmente,

ULTIMA HORA
Elisa Madeira Go-

dinho

f Gustavo 'Marques Godinlio *
familia. José 'Marques Godinlio e
familia, Elisa Godinlio da Silva,
capitão Osório iFirminp da Silva
e filhos, «Maria Melania «Madeira

da Silva e familia. Antônio Fikio Ma-
deira e familia, capitão Alfredo Pnchc"

sente campeonato, pois este club, apezar 0 ____ Sil familia, dr. Virgílio Ovi-de ter derrotado o Alhletic antes do cam- ,, .,„„.;.. ,,, rv_-. „ Cn-mit,. Ml.rr.
peonato alguns «lias, íoi derrotado pelo dio I ereira da -osta c família, AHjçp

"" Ferreira . família c mais parente...S. Antônio, que por sua vez acaba de
ser derrotado domingo pelo Atlilctic. —
(Corrc-pondcntc).

¦a t n»i «>*_— .

O anniversario da morte
de San Martin

i?if<?it__ Aires, 16 (A. A.) — Amanhã,
66° anniversario da morte de San Mar-
tin, haverá funeral solenne na Calhe-
dral desta capital, officiando o arce-
bispo metropolitano, don Mariano Espi-
nosa.

Outras homenagens serão prestadas i
m.moria do heroe libertador.

tado de Praga, entregou a Áustria, ain-
da coberta de sangue, nos braços do
vencedor. Approximam, além disso, essa
nomeação e a solução da questão polaca
pela Allemanha, e consideram que o
conde de Andrassy será o eontra-signa-
tario do accordo por effeito do qual

, ,.,,,_. .a Áustria será esbulhada de seu patri-dcoois da batalha de Sadowa, pelo tra- monio em proveito da sua aluada.

agradecem a todos qua assistiram .'«
missa de sétimo dia de sua extremos.,
mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e
madrinha e de novo convidam a iodas
as pessoas de amizade .para assistir i
missa de trigesimo dia que por alma
da mesma será celebrada amanhã, se_-
ta-feira. :S do corrente, na egrej'a d"
São José, ás 9 i|- horas, e desde Já
agradecem. 85-5-
-_S*__T9EV6__fl__132_BE-8iBK-X3*-p

Geraldina Alves Bar-
bosa da Silva
Coronel Antônio José da Si«'

va Rosalina Alves Barbosa Ax
Silva e filhos, participam aos
seus parentes e amigos o falle-
cimento dc sua cunhada, irmã e

.._ CERALDINA, e ítffcm scieatcs
que o feretro sairá da rua 2S de Ages-
to n. 2 (Ipanema), ás 4 hor.ls da lar-
de de hoje, para o cemitério de SSo
João Baptista. (85*5

f
tia,
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Recusa, as unitagSéf

PATHE ESPIRITISMO
O GRANDE"CINEMA DA MODA E ACTUALIDADE

Vasta lotaçAo ¦» Nenhuma espera-» Camarote», Oaleria.» nobre»
Em vista do Immenso exito obtido nos tres primei-

ros dias desta semana com a exhiblç3o de "Lagri-
mu* Rerum", considerado o maia perfeito trabalho mo-
derno da excelaa Praneesca Bertini o CINEMA PATHU,
conservará, em programma esta notável obra de arte cine-
matógraphica, } ... _. .„„__As muitas e multas pessoas e familias quo nao logra-
ram losares para os espuctaculos dos tres dias precedei.-
tes poderão finalmente apreciar e confirmar os elogios que
estes magistraes oito actos mereceram de todos os espe*
etadores. .

Últimos quatro dias do maior irlumpho do

FRANCESCA BERTINI
A emoção, as maiores aiegrias e tristezas, o suprimento da vida, a lição

de moral, o sublime perdão 1

No turbilhão da vida
ou LACRIMvE RE HUM

Peça especialmente escripta para
FRAI.OESOA BERTINI

~_R__f~ 
A este programma será addiolonado o numero desta semana do 

_P_L,TJ_isAi__sr_E3-_srsE j-o__^__T4--_:
Tpa-7iido • Desembarque de S. Ex. o Ministro da Russia no Arsenal de Marinha— Modas cariocas - Saída d

missa da Gloria - Modas de calça ios - Campeonato do remo- Caricaturas nacionaes, etc.

Oh melhores progràhiínâs afflrmam diariamente o suecesso do Cinema Pathé^
FEDORA

__V KCgVHIC'• Como naquelle dia
Leda Cys

Qnand Tamonr reflenrit
Diana Karenne

D. JUAN
Mario Bonard

HEATROS & CIHEMS/
CARTAZJ)0 DIA

Theatros7
AP 01,1,0 — Recita dc C-z.r de Uma

A'cJ_ÍÍÍ64S 
00."'S - "0 diabo a <v-

Ir." (revista). A*s 7 .ll-» - 9 114; , .

oor Clpr.-inili. As_- 314. ,__,,,,,,•, »•_
RKCRK10 — 0 «/"ia (comedia). * -

' 
feuV.-Á - At--c.5es c cinemato-

Vg%%$ LÍ9fo.r,'lp.a-o da companhia
M_T_DRO Í8K'.«Uc_V'*l»' »^*"1>i-
Herrcann. A'« 7 *U " 9 3Í-¦

*, * *
Cinemas

Cinemas

NA RUA MANOEL VICTORINO

AVENIDA ! — Os mocliinislas rkacs «
-> Stando áa mulher.(dramas). „

IDEAI, — Os náufragos do "OrtnoíO

t Semelhança Iwitsta (dramas).
ÍRIS ! — A íillia do Circo c 0 _-K<*

...minas).
ODEON!
PAT1-K'

(drar.-.a) e

Circos

_ A Faltna (drama).
• — iVu turbilhão da fida'Fluminense 

iornal (revista),
* * *

PÜ-HRiE:
SPIuMKWd

Grande funeção.
_ Espectaculo variado.

RECLAMOS
Theatros

, no Palaee-
Pela ultima

O tenor Opratidi realiza no

Tbeatrc, a sua festa artística
rez será representado, pila companhia Vi-

tale, a oporota Aidio Gkvinesia, uma da»

ptcóu que t'm obtido suecesso absoluto,.
Cipr.uicli é um p.rlista de mérito, muito

cítiniaJo pela platéa carioca, que o lem ap-

Iilaudido sempre, eiithusiastlcamcnte,
P-dc-se atfirmor, por isso, .tio a noite de

lioje será de cheia, no Palacc-Thcatre.
¦ 

,

I*' hoje que reaiiia o seu testival, no
theatro Apollo, com a primeira repi-icr.
«ação do vamlevillpi eni tres. actos U _r.
_uia", o actor César de Lima. Alem ue
Jj-nacio Peixoto o Palmyra Torres, tomam

Uma noticia que iri agradar aos habl-
tués" dos nossos cinemas: — A Faltna, .o
grande drama que tem como protagonista
I.vpU pliorclli, continua no cartaz do con-
fortavel cinema Odeon, alguns dias mais,
A direcção da Companhia Cinematograplilca,
cotnprchendcndo que nem -todos os tre*

qtientadores do Odeon puderam ossistirp-a
cxhibição da notável pclliculfl, tendo mes-
mo recebido muitas solicitações, resolveu
conservar A Falena no seu cartaz, l*oi uma

providencia auspiciosa.

Em virtude do suecesso obtido, e de m-
sistentes pedidos, continua a figurar no car-
_z .» Pathé o grande drama No lurbiMo
da vida, de que é protagonista a consagra*
da artista Francisca Bertini. Será tambem
exhibido o iPlumineniíe jornal, trazendo
vistas detalhadas do desembarque do mi-
nistro da Russia, das regatas, e da salda
<la missa da egreja da Gloria. « uma

grande novidade,

A filha do Circo, um grande film de
aventuras, que possue um imaginoso enre-
do policial, trabalho extraordinário da fa*
brica Universal, «n is series, .ha dc ta-
zer época, no íris. em cujo cinema esta
sendo exhibido. São protagonistas deste
drama, Grace Cunard, r-rancis bord e Koi-
leatix, o quanto basta para recommendai
essa importante pellicula. Segue-se O àol-
to, c.itro drama portentoso.

Xo rói dos prograininas excellente, ado-
piados pelos nossos cinemas, o do conheci-
do ,*::;ema Avenida avulta promettedora-
mente. O soberbo film Os inachuiulas n*
-caes é um grande drama de arrojada con-
cepeão p|ue lia de obter absoluto exito,
Uasla a leitura do titulo para que sc pos-
sa avaliar da felicidade do.thema escolhido,
que favorece sccims sensacionaes. .orno se
não bastasse, será ainda projcçiado o d.a-
nia O Segredo da mulher, dividido em 3
partes.

Dois grandes dramas preenchem hoje o

progra-una do Cinema Ideal, cada qual o
mais emocionante, Estas duas importantes
pclliculas tem a denominação de Os «on-
tragos do ¦•Orcnoco" e Semelhança funesta.
Quer um quer outro, são trabalhos de
graiwle cnscen.çio, cujos enredos giram em
torno de aventuras «ensaciouacs.

pSão dois trabalhos que, finalmente, me-
recem a apreciação do publico.

»."¦* 

¦'¦•

Uma age.essSo quo a policia,
ignora

0 sr. Isidro Pereira, dentista, resi-
dente á rua Souza Barros n. 33, queixa-
se de ter sido aggredido por Josó Clau-
dio Monteiro e Euclydes Motta, hon-
tem, ás 7 horas da manhã, na rua Ma-
noel Victorino, ficando muito maltra-
tado.

Pereira, depois dc soecorndo pela
Assistência, foi submcttido a corpo de
delido na Policia Central.

OS CONTRABANDOS

Unia noticia sem fundamento
Correu a noticia, de que nos fizemos

éco, tambem, de que a bordo do Minas
Geraes tinham sido apprehendidos di-
versos pacotes contendo meias de seda
e baralhos dc cartas de jogar. O com-
mandante do referido navio, o sr. An-
tonio José dos Reis Junior, procurou-
nos liontem para nos dizer que nenhuma
apprehensão foi ali feita, desde que o
navio chegou da America do Norte, no

passado domingo.

COMPRE suas roupas brancas na

Otmisaria Luva preta
34, Praça Tiradentes, 34

Os sportm
TURF de junho que lhes diz

beneficiado,
acto da re.

que será rc-

«1MP— . . -
jwrte toda a companhia c i
Completa o espetáculo o t'
.isto "Sta Salva a Pátria ,
ircseiiUda pela ultima vez.

A companhia ile variedades, du qltal__fa-
tem parte os npplaudidos artistas dr.. ner-
man, _a Follctte o Rusk Ling To!, que
octualmcntc trabalha no tlieatro S. leiro,
tsti dando os seus últimos espectaculos,
ppor ter de partir para Hell.o Horizonte.
Por isso previnam.se os "habitues" ,,o _.io
Pedro e os que ainda nüo («assaram uma
Jior.i deliciosa com as diabruras daquelles
tres artistas, que estilo com "o pc no
*.lribo", como Sc costuma dizer.

"O Agiria", a afortunada comedia que
tantas iwlinns tem conquistado para a com-
jpriihi.'. Alexandre Azevedo, presctitçniMit-
oo Recreio, está ninila cm suecesso tranco,
proiucttcndo eternizar-se na scena do an*
„go th-itro da rim Esiurito Santo. .A
»rá. Cremilda de Oliveira tem -.laor.i a in-
«iniibeiicla do pape! de " Gilberta , da qual
¦_ desobriga muito a contento, sendo to-
de* as noites enthusiasticamcnte applaudida.

j •
A companhia Molasso deu-nos domingo

mais uma "premlére", original de G. Mo*
lasso, o festejado autor e actor. "Paris a
noite" peçpi cheia de vida, lindamente mu-
•líádaj com bailados iutciraincnte novos,
«uc primam pela elegância c agilidade, nos
qu-íieg Atia Kremscr e G. Molasso fig'.i-
ram em Rrande destaque.

_*ti. mais um suecesso rçara a companhin
Molasso, piuip cada vez m.tis sc esforça por
icorres|*onder ao favor publico. Tanto *
fato verdade que, hoje, t-.uo-* mais uma
fcpréndére". tambem original de O. Molas-
io, em um acto e tres quadros, "A Filha
do Mandarim", no qual Selika Mo'<uso fa»
• protagonista»

_t"O Casamento do Colla-Tudo". o novo

Suadro 
em boa liora iutroduzido na revista

O Diabo a quotro", vac em franco sueces-
»o, no Carloi Gomes.

A affluencla do publico tem sido con-
kMeravcl, demonstrando com os «eus con-
itontes apphusoa o agrado do novo quadro.

llp>je, reiKtcsc a revista "O Diabo a
quatro*.

Continuam Rrandemonte concorridos or es-
pectnculos de attracçp^cs e cinematographiu
_o theatro Republica.

Par» hoje, estA organizado um importante
firosramma, que certamente viri alcançar
(rrandc suecesso, dado o avultado numero de
altractivos.

Circos
O antigo e popular Circo Spinelli, dará

lioje uma variada funeçãc dotada de
muitos números intcrcsãantcs.*{.

O Tierre, anna.o p'i praç^ Saenz Pena,
continua a alcançar ruidoso suecesso. I ara
hoje esta annunciado mais uni grande es-
pectaculo. * * *
Varias1:
UMA "AVANT-PEEMIÊRE"

Assignado pelos autores da revista Usa
foi tempo. srs. Cândido Castro. Luiz. Silva
e Octavio Kangel, e pelos maestros 1'clippe
Duarte e Raul Martins, autores da rospe-
ctWa musica, recebemos delicado convite
para assistir a avatit~premtêre do quadro
patriótico Alma Port"'(jueza, que serve de
fecho aquella peça.

Kssa avant-prenuârti que é dedicada a
imprensa carioca, terá logar lioje, A i
hora da tarde, no theatro Apollo. assistindo
a cil.» o dr. Osório de Almeida Junior. a"
delegado auxiliar, o outras oessoas gradas,
alem dos representantes de todoB os jornaes
cariocas.

A distribuição do quadro Alma Portuguc-
ea. pcios artistas do Apollo. 4 a seguinte:
Mr. Raymond Poiucaré. presidente da Re-
publica Francesa, Iriucío TcÍNoto; O Mi-
nho. Philoniena Lima; Dr. nernardino Ma.
chado, presidente da Republica Portugueza,
Cil Ferreira; O rei Jorge V da Inglaterra,
Krico Braga; o Czar da Russuia. (.leniente
Pinto; Rei Vittorio -ir.nianuole. Ribeiro
l.opes; o Introductor, Corte Real; Uni
Arauto. Julieta dc Vasconcellos.

A nova peça sobe á scena no sabbado pro-
ximo, sendo a premiêre honrada com a pre-
sença do dr. Duarte Leite, embaixador de
Portugal.

Kstreará no dia ".., no Republica, a
adti-La cantora Consuelo Escrichc. diplo-
mada p^elo Real Conservatório de Milão.

4^ Kmbarcará no Kio Grande tdo Sul,
cora destino a esta capital, no dia iS.. n
Companhia do Theatro S. José, que vira
para o mesmo theatro.

Mercedes Villa, a graciosa e estima-
da actriz que amanhã faz,. no Apollo, .0seu festival artístico, organizou para elic
um beliissimo programma. Além da repre-
sentação da farça em 3 actos O alferes da

I flauta, a banda dos lionibeiros tocará cm
i scena aberta "O Guarany**, do immortal
! maestro Carlos Gomes,
I FiuaHrvi CGte bello espectaculo com um
, linJo e bem organizado intermédio, p no
I qual tomam parte os principaes artistas
1 que actualmente trat_l!iam nesta capital.

VARIAS NOTAS
Reunida, para julgamento da sua ul-

tinia corrida, a directoria do Jockey
Club resolveu o seguinte:

Confirmar as multas impostas pelo
starter; .

dc 50$ aos aprendizes Aggeo de bou-
za, Thcodoro Rocha e Joaquim Garçâo
c ao jockey Alexandre Fernandez, que
montaram, respectivamente, Macistc,
Trunfo, Barcelona e Boulanger^

de ioo$ ao jockey Domingos .errcira,

que dirigiu Enérgica. .
Resolveu mais a direciona suspender

por uma corrida os jockeys Marcellino
de Macedo e Pablo Zaliala, este por ter
forçado por varias vezes a partida cora
a cgua Velhinha, e aquelle por ter sof-
freado o cavallo 'Paraná depois de ter
sido confirmada a partida.

Segundo fomos informados, nao
tem fundamento a noticia hontem pu-
blicada sobre a ausência dc Offaly, na
corrida de domingo próximo.

Accrescentou o nosso informante que
o filho de Captivation nada tem c só
o receio da sua derrota pelo cavallo
Espana justificaria, sua retirada do
pareô cm que foi inscripto.

Pistachio, que tem sido indicado
para a victoria varias vezes, e. outras
tantas tem sido derrotado, continua a
melhorar. O filho de Pan está inscripto
para a corrida de domingo em competi-
ção com Image, que o derrotou inespe-
radamente na ultima reunião do 'Jockey.

Segundo um telegramma fornecido
liontcm pela 

"Agencia Americana'.', en-
cerraram, em Campinas, as inscripções

para o Grande Premio Municipal, a rea-
íizar-se no dia 27 do corrente, na dis-
lancia de 1.609 metros com os premios
dc 21500$ para o primeiro e de 500$
para o segundo, animaes nascidos no
Estado de S. Paulo. Acham-se inseri-
ptos Yago, 58 kilos; Houli, 57: Pitan-
gtteiras, 56; Cicero, 54; Dclphim, 53;
Ahul, 52; Gunyamíi, 52; Artilheiro, 5^i
Bella Vista, 51; Ariana, 51; Aero, 49;
Paladino, 40; Gazeta, 49; Ibiruba, 49;
Friza, 49, c Biscaia, 48.

* * *S

A unificação do sport .
nacional

O primeiro soecorro em caso de accidente

SE2&
Cura feridas, talhos e evita a infecção

Coisas da Alfândega
HAO PAGARAM O IMPOSTO E FO-
SAM SUSPENSOS POR OITO DIAS

iPor pontaria de hontem, o inspector
Impendeu. por oito dias, treze despa-
ÍÍMintts ger«s e tre* caixoiros despa-
(hadto que ainda uio pagaram o tm-
posto de industria- « profissões.

Os despachantes e caixeiros quo não
te q-Varem com aquelle imposto nos
bko dias marcados, serão demitridos.

Hotel Nacional, vRRüAAD,oDV-
Kxcelltntea âccommodaçóc. para familias e
cata Infiro» de Ifitcmento, Cotinha de i*
ordem. Diiríai de 6. e j$. Sem diária.
K$ooo. Teleph «467. Alves t Riheiro. S

As collectorias federaes
OS ACTOS ASSIGNADOS HONTEM

PELO SR. CAI.OGERAS
O ministro da (Fazenda assignou hon.

tem as seguintes portarias: reiniegran-
do Leodegarlo Padilha de Oliveira, no
cargo de collector das rendas federaes.
*m 01in_a, Esrado de Pernambuco;

nomeando Elias Gabriel do Amaral,
collector ffd^al etn Sacio Antônio,
Estado d« SJn Paulo, c Durval de
Araújo, i-si-rivão da collectoria de Ca-
frívnry, no mesmo Estado.

A MOEDA FALSA

Um pnsso-Or enipúra
Na cidade de Santa Cruz. Estado do

Rio Grande do Sul, Affonso Fritz, dc
uma nota dc ip*$ooo verdadeira, fez
uma de cem falsa e tentou passal-a,
dando-a em pagamento a um negoci-
ante.

Preso em flagrante, foi devidamente
processado e condemnado á pena dc
cinco annos dn prisão cellular, gráo
médio da lei n. 2.110, de 1909.

O condemnado appellou da sentença
para o Supremo Tribunal, que, em ses-
são de hontem relatados os autos pelo
ministro Mancwl Murtinho, negou pro.
vimento ao recurso, por ter sido bem
applicada a pena

A melhor é a
da Com-i.T*lr-

Manufactcra
de Conservas Alimentícia-.

Massa tíe Tornata-
O ASSALTO PR OATUMBY

O Suorcmo uea.. o "bnboas-covpns"
O Supremo Tribur.al confirmou hon-

tem .1 decisão da 3* Câmara da Corte
dc Appellação que ncíçoti "habeas cor-
pus" a Thomaz Marinho dos Santos,
'Muleaud Marinho", acc_sado como

autor do roubo dos 140 contos do capi-
ta!i=i:a Fortes, oecorrido em Catumby.

A GRANDE ASSEMBLÉA DE
SABBADO

lRcatiza-se no próximo sabbado, ás 8
11_» horas da noite, a grande assembléa
das instituições filiadas á Federação
Brasileira de :Sports, afim de tomar co-
nhecimento do projsdo de unificação
do sport nacional c do respectivo pacto
firmado pelos representantes dos parti-
dos dissidentes e pelo dr. Lauro. Mfil-
ler, ministro das Relações Exteriores.

Sobre esfe magno assunipto, a Fede-
ração Brasileira de iFootball endereçou
á Federação Brasileira dc Sports o sc-
guinte officio!"Illmos. srs. presidente e demais
membros da iFederaçãci Brasileira de
Sports Atlileticos — Rua Buenos Aires,
136, andar 2° — Rio dc Janeiro.

Temos a honra de confirmar o nosso
officio dc 15 d'e junho p. p. do qual
aguardamos ainda a vossa presada ro-
aposta.

Tendo sido approvado no R[o de Ja-
neiro. em ai daquelle mez, "UM PRO-
1ECTO 'DE BASES PARA UNIFICA-"ÇÃO 

DOS STORTS XO BRASIL"
(nos termos do memorandum das decí-
soes tomadas pelos nossos respectivos
representantes, a iS, na residência do
exmo. sr. minpistro de Estado das Re-
lações Exteriores), em cuja cláusula
segunda se decidiu a fusão dessa. Fc-dv'-
ração com a Federação Brasileira de
Foótball, cumprimos o agradável dever
de trazer ao vosso conhecimento que,
salvo ligeiras modificações, para bene-
ficio geral do sport, no nosso paiz, a
Federação Brasileira de (Foótball a|p-
provou o referido projecto de bases.

Esta Federação, tem, pois, o prazer
de vos communicar que está disposta a
nomear uma commissão para, de accor-
do com os vossos representantes, elabo-
rar um .projecto de estatutos a ser op.
portunatnente submettido á considera-
ção de uma assembléa geral das duas
instituições, designada em tempo hábil,
para constituir definiiivanícnte a Con-
federação Brrsileira de Desportos, tu-
do nos termos do projecto citado.

A commissão que representará esta
Federação dará oportunamente a co-
nhecer as medidas que no sen modo de
vèr devem ser approvadas para maior
cngrandeoimei-O do sport brasileiro.

Assim Serdo. afim de facilitar e
apressar os trabalhos.dc unificação dc-
finitiva do sport nacional c dc consti-
tuição da Confederação Sul-Americana
d. Foótball, esta Federação agradece-
ria qnalqufcr iniciativa vossa de nos dar
a conhecer com a possivel brevidade as
vossas deliberações sobre este assum-
pto.

iE'-nos grato communicar a essa Fe_
plcração que, attendendo a uma solici-
tação nossa, a Liga Paulista de Foot-
bail se dirigiu, nesta dada, i Associação
Paulista de Sports Atl_c_cos convl*
dando-a a tornar effectiva a parte do

accordo de
respeito".

A rosposta da Federação Brasileira
de Sports seguiu concebida nos seguin-
tes termos:

Rio de Janeiro, 15 dc agosto de 1916.
— Sr. presidente da Federação Brasi-
leira dc Foótball — S. Paulo — acabo
de receber o officio registrado que, em
data de 10 do corrente, tivestes a gentí-
leza de dirigir ao sr. presidente e demais
membros desta Federação.

Em rcsposla ao mesmo, tenho o pra-
zer dc informar-vos que no dia 19 do
corrente, sc reunirão, em assembléa ge-
ral extraordinária, os representantes das
ligas e federações filiadas, para resol-
ver a respeito da reforma dos estatutos
desta Federação, em conseqüência da ap-
provação do projecto de bazes para a
unificação dos sports no Brasil, a -que
vos referis.

Caso a assembléa, como espero, ra-
difique o fevojecto 'entlre o conselho,
terei a satisfação de vos enviar um
exemplar desse, projecto para, em se-
guida, entrarmos em accordo para a I
convocação de uma grande reunião dos ,
representantes das sociedades compo- j
nentes da Confederação Brasileira de:
Desportos. ;

Agradeço-vos penliorado o empenho ¦,
com que procuraes ver realizado, o nos- (
so ideal de congraçamento sportivo. fa-
zendo votos para que da próxima rc-;
união dos representantes, surja um novo 

'•

estatuto quo honre os seus collaborado-!
res c seja digno das aspirações do sport |
nacional.

O JUIZi IH)" ENCONTRO FLA-
MENGO X PLIIMINENSE

Por uni lapso, deixamos de consignar,
.nas notas de hontem, sobre o encontro
Flamengo x Fluminense, tér actuado
como juiz ua prova o sr. Henrique San-
tos, que sc houve com toda a imparcia-
lidade e correcção.

SPORT OLUB .MARACANÃ
Rcaliza-se hoje, 17 do corrente, ás

iS lioras, á rua dos Ourives,. 13, sobrado,
a primeira reunião de antigos " sport-
mcn" pertencentes a essa associação
sportiva do Maracanã, com o fim de lc-
vantarem novamente para as lides spor
tivas o glorioso pciidão do Sport Club
Maracanã.

Nessa reunião, será eleita a sua pri-
meira direciona, discutidos, os estatu-
tos que devem servir dc lei a çssa ag-
gremiação c lido o contrato feito com
o sr. dr. Victorio Pareto, proprietário
do terreno arrendado para praça de
sport do novo centro de sports.* * *

FOÓTBALL

Resposta ao rev. Annibal Nora
XXII

¦Nos seus artigos XV e XVIt como no
artigo XXX, o rev. N6ra só diz fi:ti'idj-
des que nem rale .1 pena de responder,
a nüo. ser o seguinte tópico do art. XIX,
nj'qual -clle diz: J'Dis s. s. que o versi-
cuto 27. do cap. 9 aos ilebrous. somente
jiróva que na desenearnação do h-imem a
sua cousci-ciiçia o juJ8$t'N*M\TÓ3, poríiíí, sabemos que o ladrão ar-
.-pendido na cruz, .teve n recompensa final
logo. após á morte, assim .orno Lázaro c
o tico' da parábola de *S. T.ucas. Ainda
Jesus .xliorta a que tios reconciliemos com

adversário, emquanto «stnmos cm comi-
nho eom clle, antes de chegar u jitho,
após o qual lüo haverá ¦opportunid_.de uc
arrependimento. Ma.li. 5:2*.."

Ja tive oceasião de dizer que o rev. c
sua egreja se apegam á letra das palavras
dei-Vjesus e dahi o erro em. que incorrem.

A linguagem quê Jesus usa na parábola
de (Lázaro e o rico é toJa syinboliea c di-
zendo "que .os anjos transportaram a I«a-
v.iiró para o seio de Abralião, emquanto o
rico foi sepultado no inferno"; está cm
liiiio de accordo eom a explicação dos es-
piritus que nos dizem qi.e o espírito ao
desencarnar, se soube cumprir o seu dever
e soffreu com resignação as suas provas é
rèióbldo pelos espíritos superiores (anjos),
ipiuounuto anuelle cjue ioi como o rico da
purahola, ao desencarnar, encontra-se só
com no sua consciência e o seu remorso,
que o .1101'nicntnm durante o tempo que
fòr necessário para fazer despertai nelle
o arrependimento sincero e <i vontade de
expiar c reparar o mal praticado, expia-
çfiQ. e reparação que serão sccnpre concedi-¦Ias cm plmietas ou meios de accordo com
o mal prateado c neste planeta, sò até se
approxiiiiar a época do dia dc iui.o, jtii.o
esse predito pelo Senhor, quando «Ile vier
ua sua gloria. Até lá teremos tempo de
nos reconciliar com 05 nossos dèsáffcctos.
-.implanto nâo _ o fizermos, porém, teremos
a nossa consciência a nos atormentar e
portanto, o inferno cm nós mesmos,

Quanto «o ladrão arrependido, não se
pode deduzir das palavras do Jesus que
elle estivesse liberto das consequencias do
seu passado e que não tivesse dc voltar
.10 mundo para fazer o seu progresso moral.•1'.' unais provável que o espirito das pala-
vras de Jesus fosse: que pelo arrependi-
mcj-to sincero que teve na cruz onde,
além dc tudo, .soffria uma desenearnação
dolorosa, entrava aio caminho da sua re-
lliábililação pela reencarnação que se fa
seguir, resolvido a não mais peccar, pro-
yfadindo até alcançar a 'felicidade dos
justos.

Jesus naquelle momento deixava o estado
de ptyjspifhd tatifjiyel para de novo voltar
ao estado de espirito livre e concedia ao
ladrão arrependido a /.raça de 110 além, lhe
mostrar qual a verdadeira felicidade do cs-
pinto. Jesus não usou de termo, perdoa*
dos tc são os teus pêccados".

No entanto, a ekr-ejà protestante baseada
sobre esla scena dolorosa da passagem do
Christo pela terra, resolveu defi_iilivame»-
tet ((Jara ella) que o freguez arrependido,
seja dc. que crime fòr, sinceramente ou
tião, está perdoado. Morre e vac para o
tal paraizo.

Beásèada nisso, ou por discordar da egro-
ja catholica, quo instituiu a missa como
11111 meio de vida do sacerdote romano,
òtlT-por preguiça nega a sua prece ao des-

encarnado, suppondo que ei e '__ nada lhe
adeatitaria, pois que elle ou está. salvo ou
inenicdlavelmenli perdido. .

Não. que o aclo do tiailre no altar dl-
zendo .1 missa tenha algum valor perante
Deus, absolutamente não ; no entanto, a
missa sempre adeanía alguma coisa, quando
a ella concorre aa ineno. uma pessoa que
vá elevar n Deus uni pensamento a favor
do' desencarnado. O pobre do protestante
nem .isso, coitado, recebe dos que na terra
amou.

O rev. Nora não ignora que o juizo íq
se dará quando Jesus vier na sua gloria
para tomar posse do seu reino. Isto dc-
morará fatalmente muitos séculos devidu ao
atrazo da humanidade, demonstrado com a
guerra europeu e os assassinatos commctti-
dos com uma perversidade digna dos sei-
vagens africanos por gente de educação
aprimorada... Só pela reencarnação c pela
dor ns creaturas so modificarão,

Agora. |kir-!u, a dòr reunida áa provas'palpáveis \ que o Espiritismo faculta da* so-
hrevivencia do espirito, do verdadeiro eu,
au corpo carnal, a humanidade será forçada
a acceitar o facto e a modificar-se se não
quizer scr esmagatln pelos sem próprios
erros.

As CRrcjas. tanto a calliolica coniu a
protestante foram imprevidentes não se
aproveitando do espiritismo para sc for-
talcccrtni ; agora, porém é tarde, pois i|iie
a tarefa de o espalhar foi confiada aos
coxos o estropiados, que vendo a imprcvl-
dencia das virgens loucas do Kvangelho (o
clero) procuram, mesmo com as suas fra-
quezas, levar por deante a tarefa que t>or
misericórdia lhes foi confiada. Não é ta-
refa. fácil essa. e cumpre orar c viginr,
implorando luz c forças a Jesus para nâo
sermos corridos da mesa do banquete. So
o 'fizermos, não serão ns in.prceaçGcs do
cicro nem todos os elementos do mal que
..tos farão fallir. c set fnfl.sscmos; as pro-
prins pedras proclamar iam a verdade, pois
a doutrina de Jesus não poderia soffrcr
com o desleixo dos homens. Mas ai dos
homens que não souberam collocar-sc na
altura da confiança nelles depositada, li'
o que tios dizem os espíritos do Senhor. —
l:HKU FiCNSR,

Sem rival para branquear os dentes

CO_M_MiH_3E?.CIO
Eio, 17 do agosto de 1916.

NOTAS DO DIA • ,.
Hoje, Ss - horas da tarde, deverá reali-

2ar-se a assembléa da Companhia Vulcano,

lí. Unidos. .
Cabo. . . .
Rio da Prata.
Cabotagem. ,

3.67»
3.70a
1.-79

-.661

Na Superintendência do Serviço de .Iam-
p:za Publica e Particular, termina hoje. a
1 liora da tardo, o prazo para o recebimento
de propostas para o fornecimento ue Afi
arcos de borracha mossiça para automóveis.

AS9BMBLÉAS CONVOCADAS
Sociedade Anonyma "Casa Wellisíb, dia

18, i 1 hora. . . , _. . ...
Companhia Predial America do Sul. dia

2__ ás _t horas, ,.
Antônio Janiiu.zi, Filhos, e Comp. ma

.•4, is 2 horas. _, . ._
Sociedade Anonyma Estamparia I.eao,

dia jí. As 3 hora», _, ,, ,
Companhia Estradas do Ferro . federaes

Brasileira (Rèdc Sul Mineira), dia 30.
Empresa de Terras e Colonização, dia 30,

* 
Battco'aÍíc'rcãhtil do Rio de Janeiro, dia

3°Banco 
Ue Credito Rural Internacional, dia

30. ú 1 hora. , _t - »•
Companhia Commercio e Navegação, dia

31, ás 3 horas. ,.
Companhia Crelhas Uconomicas. -dia 31,

cm 15, daExistência
tarde ai.-56.
Entraram desde o dia 1 de julho ate

hontem 264.50.) saccas o embarcaram em
egual período 228.427 ditas.

Hontem, este mercado abriu cm. posiçS.
calma, com poucos lotes expostos á venda
e iprócura reduzida, tendo sido apuradas de
manhã transacções de 2.601 saccas, nas
basea de .$300 c 9$.too, a arroba, pelo
tyj>o 7.

•A1 tarde, foram realizados negócios de
cerca de 1.500 saccas, aos mesmos preços
da abertura; fechando o mercado em calma.

A lBo'sa de Nova York abriu com t a
2 conto] de baixa parcial.

Passaram por Jundiahy 52.Soo saccas e
entraram por barra a dentro 3M ditai.
•6  9$70o e 9$8oo

í 0Í.00 e 9S400
8. ..... . 8$9oo ti 9$ooo

 8I500 e 8$6oo

f.r.iic Irmãos commuuicam-nos que ai
suas cotações de café são as seguintes:

as 3 norn». ... _. t„ .
Companhia de Avicultura. dia 31. as 3

Companhia Brasil, dia 31, ás 2 boras.

CONCORRB^NUNOLVDAS
Administração dos Correios do Estado

do Rio de Janeiro, para. co!loçaç-0, con-
servação e reparos das caixas Uc conectas
urbanas, dia 21, ás 3 horas.- .

Directoria' Geral de Obras e Viaçno ia
Profeitura, para a construcção de um *»*>•

tilhào. na praia do -aleâo. na rlha do Oo-
veriíador, <íia 22, às 2 lioras.

Estrada de Ferro Central do Brasil, para
a construcção de sete carros dc luxo e
transi.rmação de dois carros do passagei*
ro-, dia 31, ao meio-dia.

REUNfAO _M-~CR1-D01.ES
Eallencia dc H. I.fite. dia 25, ii hora.
-alicieis de Feliclssinio Coelho, dia m, a

' 
Fallencia de Agostinho dc Souza Mar.

ques. dia 2S, á 1 hor.i.

0AM1U0
Hontem, este mercado abriu cm posição

estável, obtendo-se sikiucs
i2 2i|j2d., e collocação oara
ticular a 1323I33 e 1231.1a.

O Banco do Brasil conservou, para os va.
l_*q ouro a taxa de i-* i*.i64 d. .

Os negócios conhecidos foram dç pouco
monta, fechando o mercado om calma,. vi-

«orando para o fornecimento de c*"1™*'''?
as taxas dc 12 s|8 c I22ilpd.. c para.a
acnuisiçãó da letras de cobertura,
12 2..ÍJP2 d.

Foram affixadas nas
cos '
Londres
Paris

rou 15 hilos

3
4

I.
7a
9 1

IOÍ60O
10J.100
10Í000
o$7oo
0$400
0$ooo
8$6oo

U5|8
papel P"-'

Ifamburgo. . •
A' vista 1

Londres . . •
Paris. . . .
Hamburgo. . *
Itália . . . ,
Portugal, . .
Nova York. .
Montevidéo. .
Hespanha. . .
Buenos Aires. .
Suissa. . - .-
Vales do cafe.
Vales ouro. .

de

tabeliã, dos ban-

2.I32
$6So
$-.10

2-I16
$094
Í7-I5
$658

,íÇojo
.'t$no
4Í230
$856

l$/20
$785
$687

2$ 152

12 .13 a 12
$678 1

i23lSa 1
$636 a

$6.*S 11
2$S70 «
.iSoGí a
•.$1/0 a

$823 a
i$7i_ a

$7-pp) a
$685 a

O ssolieranos
LIBRAS .-.

foram cotado sa k;?75>i. tt-
cando orni vendedores 110 preço de i9$Soo.
e compradores ao de 195700.

As opera**"1*3 cífectuadas careceram dc

importância.

Caixa de Conversão
porto si* c.

São quem melhor ágio pagam 5 "l0-
AVENIDA RIO BRANCO 49 * S'-

PINTO. IíOPES .S C.
Rua Floriano PeWoto, 174 — Pres-

iam si» melhore» cntai de caft.

A Agencia Geral das Cooperativas do
Kstado de Minas communica as seguintes
cotações de café por ti ki!ã«:

Typos

I Cafés do sul e
oíite de Minas

Commum Cor

Cafés dc outras
procedências

| Co.nmum Cor
1

-i$iji ii$.i.)5
lo$723 -J lo$927
lu$.j.l.p; loS5'9
95900 10'$ 110
9$498 i($?p.>2

11S131 a 11 $j j 5
io$72j a io$9*7
io$,íi_j a 10S510
9S906 a loStuQ
9Í498 a 9?70:

ObservflÇõââ
Mercado: estável.
Cambio: 12 5I8 estável.
Pautai .$úji>.
Os cafés americanos acham-se deprecia-

dos. doíúlo menos das cotaçAes acima e as
(ntalidadc.. acima de 7 não acompanham rela-
tivamenlé.

I, f* i».

.1. »

Ditas <*c i:ooo$, 1 1.
Ditai idem, i. 4, 6, 3,

a 
Ç. do Porto, 3. 5 a, . .
C. de lí. de Ferro, I, i,

1, 5, 10. 16. 40. 4 a. . . .
S. da Baixada, 2, 3, 10 a. . . 4
C do Thesouro, 1, io, o, s. ...10. 17. lo. 3. 20 a. , . , 

',
Ditas idem, monda**, 700$ a. •
-Municipaes de i.o6, port,, 3, 10,
_. 15 ; . .
Ditas de 1909, port-, 68 a. , .
Ditas de ,1914. tport.. 50, 30 a. .
K. de _\Ii:ias Geraes, de 1:000$,

1. 10, 16 
lí. do líio (4 "l"), 1. 1, 4, 10,

2u. 24, 369 
Bancos :

Brasil, zo 
Dito. 9, 40 • ,

Companhias :
Loterias N. tdo Urasil. 100 a, .
K. V*. do Xorte, 100 o. , , .
Ride Sul-.Mincira, 300 a, , . •
Ditas idem, 100, _roo a. . . .
Pctropalitaua, 40 a, . . . . , ,

Dcbcntures :
Tecido, llotaíogo , .

(•criics de 1:100$.
'Kmp. dc 1903. .
Dito de ío°9. .
Dito de ii)i3. .
Dito de .gia. ,
Dito de 1911. .
Judiciarias,
K. do Rio (4

0_*FERT»,9

i")

8oo$ooo
S95S0Ò0
7/4$ooo
77J.OOO
;8.i$ooo

81 $000F. do Rio, dc soai,
nom —

Dito de ;jo$. port. —
Dito Minas Geraca 773$ooo
Dito do IC. Santo —
Municip. de 1906 joo$ooo
Dito, nom —
Dit.is dc 1914, port. i94$500
Ditas nom. ... —
Ditas de 1904. , —
Ditas de 1904, port. —

Bancos:
Commercial. . . 165J000
Brasil 2o.$ooo
Lavoura so$ooo
Commercio. ... .1 169J500
Nacional Brasil . .: —
Mercantil _tio$ooo

C. de Segurei:
Brasil ,- 30J000
<;.irantia —
Minerva —
Confiança 90^000
Arpos 900J0OP)
União doa Proprieta-
rios 150.000

Varcgiltas .... —
Cruzeiro do Sul. 90$ooo
Integridade. . , óojooo
Indemniza dora ... —

listradas dt Ftrrot
iM. S. Jeronymo,
Noroeste, , , .

SANTOS
Km 14 :
Entradas: 65-431 saccas.
Desde 1: 616.057 sacca.1.
Média: 44.004 saccas,
Existência: 1.447.635 saccas.
Preço por 10 kilos: $$900.
PosíçSo do mercado estável.

ASSUCAR
Entradas cm 14: 2.630 saccol.
Desdi: 1: 75.174 ditos.
Sai.lai em 14: 4/184 saccos.
Desde 1: 93.519 ditos.
iKxisteucja ks» 16. dc Ijirde!

sacco...
JPósiçao do mercado: estável.

COTAÇOICS
Branco crystal
Crystal amarei]o
Mascavo
Branco, ..* sorte
-lascavinbo ......

¦ i--..--.

$570 a $620
$5.10 a $,$5.10 a $550
$420 a $450
$670 a $690
$500 a $550

foram de pouca

Para combater a
AGIDEg s jjMg

(lo Estômago!
to

'osso certificar ciuc rucei*
constantemente para azia

e catarrho do estômago
"Pilulas 

do Abbade Moss".
Os resultados que tenho

obtido cotn essa medicação,
*iue responde plenamente aos
fins para que se destina,
leva-me com prazer a passar

presunto attcstadò, cuja
publicação autorizo, certo de
proporcionar aos mie sof-
irem o ensejo de conhecer
um verdadeiro remédio para
as doenças do apparelho di-

[.estivo.
¦Dr. Gabriel A. da Silva

Meirelles.
Pará, 24 de fevereiro dc

o r 5.
Em todas as Pliariuacias e.

Drogarias. Agentes geraes:
Silva Gomes & C. S. Pedro,
42 — Kio de Janeiro.

LETRAS Pi) THESOURO
As letras papel 

"ram coladas ao rebato
dc 3 i|_ por cento, ficando com comprado-
res de 8 i|- a o por cento, e vendedores dc
8 a Ri|2 nor cento.

Os «negócios divulgados
monta.

ilLVA LIMA. IUBEIRO & C.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 4«.
Unic-a «ue preatain boas contas de caio.

OAFB*
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos Saecai
Existência em 13, de
tarde -'O'8*1
Entradas em M :

V.. de Ecrro Central,
lí. 1?. (Lcopoldina. . .

Entradas em 15 !
E. tf. Central. . .

ajS-S^o
49-.060 12.131

Total.

195-Cío -¦-*'

22Cl . 324

AI.CODAO
•Entradas cm 14: não houve.
Desde 11 7.9SS tardos.
Saídas em 14: 833 ditos.
Desilp; i: 4.373 fardos.
Existência em 16. de tarde: _).S?o ditos.
PosiçÜo do mercado: firme.

COTAÇÕES
Pernambuco Nominal
R. G. do Norte Nominal
Paraliyba ... ... Nomlnsl

BOLSA
ITontom, a Bolsa funcc.onou animada,

tendo sido realizado 'egular numero de nc-
porios.

As apólices da União, as Municipaes, as
Mineiras as Populares, as oceões do Banco
do Ttrasil, as da I*. F. Noroeste, as das
Docas da Bania, c as das Loterias, ficaram
sustentadas; as. dns Minas S. .Toronyrao c as
da Kctle Mineira, mantidas.

VENDAS
Apólices :

Geraes ile 200$, 2  7_js$ooo
Ditas iileiu. ja  740Í000
Dit.-.s dc 500$, ia  740SOPP0
Ditas idem, 1, 1.  *6o$ooo

CAES DO PORTO
Rrlação dos vapores c cnitarcaçfics que

(no trc.lio cntreuue i Compagni. du Port,)
m d3 man1'5, EMBARCAÇÕES

acitavam atracados oo Cáes áe- Porl*
dia 16 de agosto de i£>•*6, ás io ho-

AJ>I»ZE>1 CV-SSJ
I

KAÇA0 onssav-.õ.s

i

P. carvão I.

8—3
8-4

1
e 8

Chatas..
Chatas..

I Vapor..
Vapor..
Vapor..

-,

A
se-ão

AMIiRlOAXO F. O.
20 lioras, sexla-feira, 18, reunir-
os directores desta sociedade,

para tratar dc assumptos de crande im-
portancia.

I-dimo. aos srs. directores que não
possam comparecer a essa sessão en-
viar um officio á secretaria j-ustifican*
do o -motivo que obriga a faltar.

Secretaria, em 16 de agosto de iqi6
— i" secretario.

# * %
UM 

"MATCH" AMISTOSO EM
S. PAULO

S. Paulo, 16 — (Al A.) — No cam-
po da Chácara áa Pjore-ta foi hontem
jogado um match amistoso, entre o pri-
meiro leoni do Palmeiras e o Sport
Club de Taubatc, campeão do norte do
Estado.

A peleja, que.foi renhida e brilhante,
terminou pela victoria do Club de Tait-
bato, por dois "goals" a zero.

O conjunoto tatiba-cano, e-cellente,
causou magnífica impressão.'•Ií •*£ %

ROWING

AS RKTKKTAS PATJA HOJE

Nn praça Affonso PtMina c no
pavilhão do reentas

Na praça Affonso Pcnna tocará a
banda da Erigada Policial, sob a rc-
gencia do mestre Luiz Giambarba, das
6 ás io horas da. noite.

— No pavilhão de regatas, á praia
dc Botafogo, tocará a banda da Escola
dos Abandonados.

—ia <:¦«_!»-_

P. |Chatas....l
p. S!a„. IChatas....]

¦¦
P. in \ p-.por
P. io Vapor

io Pontão.....
p. ii 

ii IVapor

7—ííí [Vapor
S—17 IVr-piM

18 IChatas....
P. Mauá 'Vapor

,'
I Nacionaes
1 Nacionaes

.) Nacional .
Ing*ez! . .
Sueco . .

Nacionaes
Nacionaes

Nacional.
Nacional .
Nacional. ,

Nacional .

Inglez . .
Inglc.. .
Nacionr.e.
IllRiCZ. .

• í Vaco.
. I Diversas  Dese. de carv_.u.
. I Diversas. I Desc. de carvão.
. I "Minas tlcraes".. ..|
. 1 "Plutarcli* I
, I A. Jolinson" 1
. I Vaco.
. I Desc. de gen, da

| tab, II.)
, t llivcr-a*. .**;> : üxp, de nianganez.
. I Diversas I dc. dc div. vapores.
- I Vago,
. I 'IPidcIcuse" I Cabotagem.
. "Urano¦'  

[ Cabotagem.
. . "Esperança" I Cabotagem.
. . | Vago.
, . I *Arassuahy"  Cabotagem.
. .1  Vago
. . I "TcreniV
, . I "Vcstrlí"

.1 Diversas  Desc. de hagagci,*.
,1 " Ar.-uruaya"  Trans. dc passags,

Ctoyar.
Rede Mineira, , .
Norte do Brasil. . ,

C. de Te-idos:
Prasil Industrial , .
S. K.üx
M Fluminense . .
Alliança
Corcovado
Petropf-litaná, . . .
P. Industrial. . . .
.S. P. dc Alcântara
America Fabril . .
Esperança ....
Carioca
Confiança Industrial
Cometa. .....
Tijuca

C. Diversas:
Docas da Bahia . .
T). de Santos, nom,
Ditai ao port. . .¦Loteria..
T e Carruagens. .
T. e Carruagens. .
Centros Pastoris . .
União
Casa Colombo . . .
Carbureto de cálcio
Melíi. do Maranhão
li. dc Carnes Couser-

vndas. , . \ ...
ITafiscatica ....

Debenturesi
C. Brahma. . , ,
Docas de Santos, .
Tec. Mageense . .
America Fabril. . .
T. Carruagens . .
Confiança Industrial
Urasil Industrial. .
Tecidos Carioca .
Frop, Universal . .
Centros Pastoris . .
Tecidos Botafogo. .
Meroado Municipal ,
Tecidos Alliança . .
Manuf. Vluminenw
Prog. Industrial. •
Industrial -Mineira. ,
Luz Stearica . , ,
Banco União. ...
Fabril Paulistana. .

..tica. . . •
ecidos Alliança. .-

Tecilos Tüuca. . .
Tecidos Corcovado .

j5$ooo
j.4$ooa-

,)3?ooo
•4$ouo

jS«í$v*.oo

SsSooo
i;...3ooo
i6o$ooo

íyoSooo

jooSooo

.<6$ooo

i:$;SO
ooSooo

SÇooo

i:ooo$ooo

T05S000
ijosobo

20,.$000
i_ii)S'_oj

lf)0$0OO

1 -70 Soo o
_:oo$ooo

Teci
_:úo$ooo

79Í.C0Í

J98S004IÍSÍoco

;;o$ooo
760J0PX*

7>)$oo(>
760ÇOOCÍ

iggíoool
i~a?ooot'
194Ç000

770.000

âü$0üU

;o.*500i
.035000

I-S300
I4ÍI100
37$ooo
37_;oa

i;o$ooo

iosJoo

7.9$ool>
8oi$ooa
770.00a
7;o$ooa

,-(Í7$ooo
7-IS$ooa
8o$aaa

410)00*
4.<5$ooa
;d6Jooa
6oo|ooa
199Í000
199)000
193*500
HJ4$000
315Í000
31,-fooa

i-o$oan
.o.Sooa
i-'pi$50»
:6(p*ooo
175Í000
.oojooa

-ojooai
.pooSeoo
líjooo
8j$ooo

8_oj'e«

110)000
1 .)ood

lü)cO*

-'7 íoo 9
J5«oo

j;)oo»

_-|cc.

ijoíooci
:t*5Í0w_i

t^uSoútt
_i6o|ooa
_0_.$d_C*
130$ooa
uSSipoa
lioÇooo
i6u$ood

-5Í500
¦44<J$OQO
.45)000
i--|50o
6o)ooa-)ooo
t;!'Jt".0

jfiolooo
300)000
2JOÍ00O
40)000

lOofOOQ

l<)5*O00Í
-•o-$500

195)0001
185.000

i8o$ooc>'
i8o|oõo
lt)/j_t00
:')o$ooo
i05,000
151)01 ,i85Ío«>'t
ISOfe-oo
tgo^OOií
Mjofnon.
17090001
60)00,1
.15)000,

180)00-. |
185)000
Í82ÍÒÒQ
i8õ)oot(

Polvilho e Dextrina
Vendem-sc á rua da Alfândega, 108,

110 — Clayton, Olsburgh Cr C.

RENDAS PUBLICAS
•U.E.VNDEGA DO RIO DE JANEIRO
Renda airecadada liontcm:

Era ouro  Ii5;j<-|$53'*
Era papel. ..**..•_ t66;i>)<j$jy>

Total  _t8i _ ,$780
Renda d. 1 a 16 3.0ij:.'7i,$(i_ •
Em egual periodo de 1515. _.4__:|!*..)$-j;^

Dlffercnça a maior em 13:5 349i78o$í4*

-lANIFBSTO DE IMPORTAÇÃO
Pelo hiate -nacional ("Gania .1o", dç -Vibo

Frio — Carga recebida — 19 saccos do
camarão, á ordem.

Pe.o patacho "Competidor", dc Itabapoa-
na — Carga recebida: Madeira.

Pelo hiate nacional ^'Saldanha", de Ci-
ho Frio — Carga recebida. — Cal.

Pelo rebocador nacional "Urano", de Ca*
bo Frio — Gnrga recebida — 100.100 ki-
Ios de cal, a J. P. Aguiar,

Pelos pontfles "iEstrclIos e Ftrasil", dc
Cabo Frio — Carga recebida: — 44-f * .ou
kilos de cal, a J.. P. Aguiar.

Pelo vapor nacional "Saturno", do Rio
da Prata — Carga recebida : — 6 cascos
de tripas a G. lt. Azevedo; 10 caixas de
queijos a Angclfno; 40 caixas de biscoutos
a C, Martins; 15 a P. Carvalho; 13 a
C. Rocha; 15 a Marques Silva; iu a Cu'.
mariíes Irmão; 5 a F, Sampaio; 5 a pe!-;,
phtm Coelho; 5 a Cunha Pinto; 5 caixas
dc conservas a Soares lías.os; 10I5 caixas
de tainhas a h. Santos; 108 caixas dc ba-
nha o ordem; 30 a Cruz Motta' .19 a
Arch» Hugo; 5 a Tliomaz da Silva; 100
saccos dc arroz a T. Soares; íoo a Prnig.
Torres; íoo a J. Sou/a; :oo a Albino
Campos, :_.o saccos dc assucar a Zcnha
Ramos; 57 a D. Albuquerque; --o a Tliò-
maz da Silva; .(o a 'Siqueira c C; iSj a
Ilcraclyto c C.; 64 caixas de iinantei_a a
\rch" Hugo; 12 a Presser e C; o eat:.|£

dc lingircas a Achr0 Himo; a caisa? "

carnes ao mesmo; 15 fardos de fumo 1«-
Gomes; 19 saccos dc polvilho a Thomaz
da Silva; 13 saccos de feijão a Siqueira
p* C, j 34 fardos dc papel a [Temi Stoltz!
50 a Weinfloü Irmãos; 16 rolo; de --, a

1 F, II. Walter; 10 caixas dc cigarr. aos

ChVÜ REGATAS DE I0ARAH1"
Assiiniiu o cargo dc director de re*

gatas deste centro de canoagem o ro-
iccr Horacio Macedo.

Não será de estranhar o,uc o Sport
Club I'''ttmmensc tomará parte no fes-
tival de 20 do corrente, a realizar .e
no ijroiiiid do Byron K Club.

Ü: s*t #
BOXING

UM DESAFIO
Escrevem-nos: "Exmo. sr. redactor

sportivo do Correi oda Manhã. — Mui-
to grato lhe ficarei se se.dignar publi-
car o que Juntamente envio.

Constando-me que alirireni que se rc-
clama grande amador "boxeur" se tem
referido á i„:nha íicssoa, no Paladino
Foótball CM), alcu-hando-me massa
bruta, venho rogar ao sr. redactor o
frwor de dizer no seu muito lido jor-
nal que me encontra á d_posição para
um match de '"box" nos rands que fór
combinado. Agradecendo, sou muito
grato — Heitor Novaes."* * *

TIRO

FLUMINENSE-HOTEL
Beformndo sob novit direcção

•fi Aposentos pnra HOO pessoas ij:
O que mai3 convém aos passagel-

ros do interior. — Preços:
Ouartos eom pensão 7$ c S$000

diários. Quartos sem pensão
4SI0OO o 5$000 dinrios.

Praça da Republica 207—Rio do
Janeiro. Em frente ao Campo tio
SanfAnna c ao lado da E. P. C.

 HI.JI i|» l'glH.0 B___i '" ¦¦

OS DESFATiQX-ES \0
CO RI! EIO

Unia justificação
Fomos procurados hontem pelo sr.

Agncllo Pinto de Vasconcellos, agente
do Correio de Cascadura, que nos pede
declaremos não se .ichar elle foragi-
do, e mais que, sendo a agencia da
referida localidade de 1' classe, tem
um thesoureiro responsável pelo 1110-
vimento de dinheiros, sendo clle ape-
nas responsável pelo trafego postal.

0 IMPOSTO SOBREI
VENCIMENTOS

Um requerimento indefe-
rido

O ministro da Fazenda indeferiu o
requerimento de vários funecionarios do
Tribunal de Contas, pedindo restituição
do imposto sobre vencimentos.

FOLHETIM DO "CORREIO DO MANHA" G5

CLUB DE REGATAS VASCO DA
GAMA

Rea'.iza-?e no dia so do corrente,
liora da tarde, no "siand" deste centro estatutos.

náutico, um concurso da tiros dc nlta pre-
cisão (Inter Club) com medalhas artísticas,
de ouro, oos vencedores; c:n seis series de
cinco tiro. cada uma.

Desde já se acham abertas as ínscrlp.oes
na sedo deste club. Qualquer atirador po-
dera inscrever-se nesto prova independera
di convite. !. * *

TIRO NAVAL
Na _é«le da União dos Empregados no

Commercio reuniram-se liontem, vários
associados afim de organizar esta so-
ck-dade, sendo nomeada uma commissão
composta dos srs. drs. Antônio Britto,
Nestor Caneginho, Francisco Abdon e
Gilvani B. Nogueira, que elaborará os

Tenho algum dinheiro. Comprarei o que for r.itrictantente neces-
sario.

Devia antes dizer qne é capitalista, retorquiu a Sra. Valognes com
as mãüs nas ilhargas, rindo e continuando a mostrar os seus trinta e dois
_ente*.

O quarto que lhe destinaram era uni pequeno gabinete que dava para
um terreno devoluto. Era illuminado por uma janella. Tinha um leito, uma
commoda, unia mesiirha e uma cadeira, c commtmicava com os aposento»
dos Valognes, mas tinha tambem,, tuna segunda porta, que dava para o cor-
redor, tino separava etn dois corpos o primeiro andar da casa, que 'era única-
mente habitado por operários.

Tendo ajustado o quarto, 
'.Marcellina Langon tornou a sair para faze*

algumas compras. Dc noite voltou a casa levando um pequeno volume eom
roupas.

A Sra. de Valognes propoz-llie fornercer-lhe comida, mas Marcellina

Langon recusou.
Não ganho o sufficienle para essa despeza. Comerei um pedaço d«

pão. E' quanto me basta.
Pão? minha pobre meninaI 'Então vae adoecer com certeza.
Não. Verá como sou robusta.

O contramestre é a mulher estavam á mesa quando ella entrou. A Sra*
Valognes foi bater á porta do quarto delia.

Vamos lá, Bella Mystcriosa, temos uma boa sopinha, não se façí
rogada. Venha jantar.

'Estas palavras foram proferidas com, certa delicadeza, mas tambem a.nl
um tanto ou quanto de itnpertinencia.

Marcellina comprehcndeu que escandalisaria aquella boa gente se re*
cusasse. Acceitou. A familia estava sentada em torno da mesa. deante do
uma sopa fumegante. Um bebé rechonchudo e risonho, tendo tres para quai
tro annos, apresentava e*.prato ao pae.

Vamos lá Roberto, disse o contra-niestre, fingindo-se zangado. Já è
ii terceira vez qm tu tornas a pedir sopa...

Quando viu Marcellina, o operário levantou-se. Era a prttwira vez qut
elíe a via. Cumprimentou-a com polidez, com certa graça, e o pequenito,
tendo posto o iprato sobre a mesa, arrastou uma cadeira de palha para per,'*
to da joven.

O contra-mestre tem que representar papel muito importante na nossa
historia, para que não lhe façamos o retrato em poucas palavras.

Com trinta annos de edade. Luiz Valognes tinha a physionomia ur_
tanto abatida, mas ao me_mo tempo era dotada de extrema mobilidade. Os
olhos pretos eram vivos; os cabellos e a barba tinham aquella cor castanho*
«scura que se approxima do preto. Era alto c robusto. Cabeça intelligenM
« altiva.

Trabalhador, instrui-do, sóbrio, dotado de imaginação fecunda, de es-
pirito inventivo, Valognes como os seus directores reco-heciam não devfi
¦conservar por muito tempo a modesta posição que oecupava na refinação.

Ila de fazer fortuna, com certeza, havia dito o sr. de Saligny, ra)
¦tesmo dia em que tinha admitido Marce!!:na no trabalho do escripptorio.

Depois de um dia de penosa fadiga, não era raro. pa_i os operarioi

çuc seguiam a hora adeantada da noite a cstraila da Revolta verem luz na
janella do quarto onde dormia o pequeno Roberto cm um berço, perto d»
«ama da Sra. Valognes.

Era o contra-nv-stre <_ue estudava, apoiando c üoote emoallide.'-.» s_
l

¦¦¦V.Vfí

-,'¦-

'--'4

'p3EOT_Í¦J-lSg

¦ 
-¦¦-¦'

;

¦ 
ti;

¦ ¦'.

v"1"?.



-mm

m

-. ~ ~^ig_____^jgr^~ 
Kg&^^.&fe-SliBagir*!^'^'^^

••sm»p: ^ifeüííV

j|__^n^Rmi^*-

^iM^^M^^#^ pjff ¦•« èt^^^F^^^..

Iwpcs Si; so saccos -e-uro. . Zenha IU-
•K»! -5 o Queirot Moreira; -4 caixas de
manteiga ao oicimo; .193 amarrados de tt*
boinha. a A. C. Braw; 90 t J. D. Viei.
¦na; 40 caixas de tabo.nhas so mesmo; 47
(•narrados de toboinhu a D. Olival;

Pelo vapor nacional Pidtltnte. de S. Joio
Ida Barra, Carga recebida: i.soo saccos de
essucar, 1 ordem; 20)1 de aguardente, a
Zcnlia Ramos; 50 toneis do álcool, á Cen-
trai; 184 balas de oapel. a Stcmberg Meyer;
102 rolos, ao mesmo; 1 encapado a F. Jor-
ge Oliveira; 4 etigiadados de fumo, a Mor-
ges Irmão; 10 quartolas de pixo, a ordem;
S saccos dc café. a Ornslcin & C.; 763, a
R. Queiroz; 15, a B. Martins; 100. a
.Ornstein & C.

Pelo vapor nacional Ilaqucra. dos portos
do, norte. Carga recebida; 50 caixas de do-
ces, a J. C, V. Mendes; -o saccos de ca-
cio, a M. Cavalcanti; a rolos do raspas, a
Bcntcmullcr; 1 caixa de vaquetes, a P.
Succar; 1, a Bcntetnuller; 2 a Rocha unia;
1. a F. U. Walter; 1. > 1. I, Coelho; a,
G. P. Ccrqueira; 1. . ordem; :. a R.
Gonçalves; 2, a F. Joree Oliveira; 4. -
Rocha Uma; 2. a C. R. Lima: 2. a R.
Gonçalves; 5 fardos de couros, a Rocha
Lima: 1 caixa, a Cruz bcnna Carvalho; 1,
a Janot Rody; 2 íardos. a C. Rodrigues;
2, a R. Silva; 2. a Moraes Irmão; 8 caixas
de charutos, a B. Mcycr; 7. a Jacobina &
C; 8, a Herm Stoltz; 2, a I. Jurguens;
40 fardos dc fumoj â ordem; 4 volumes de
cora. a R. Ropcrvark: ? caixas dc cigarros
a A. Vianna; 6s molhos de piassava, á or-
dem; ioo, a Carvalho Irmão; .14 fardos, a
ordem; i de penas, a Kibeiro Bastos.

Pelo vapor argentino Juanita. de Buenos
Aires. Carga recebida: 10.7*8 saccos de tri-
go com 705.083 kilos. a S. A. Moinho
Fluminense; 23 fardos dc couros de lã, a

Uno Salgado; 1», ao mesmo; is fardos, a
Ribeiro X. Lessa; 10 volumes, a Benevi-
des Irmão; 7:, a Ribeiro X. Lessa; 3*\ ao
mesmo; 380 tambores de carbureto «Carlos
Parctto; 3 de soda cáustica ,a E. A. Ca-
xambú; 178 encradados de oaoel. a ordem;
2 vagons de couros, a N. Ilciu; J rolo» de
sola. a S. Macedo; 4 fardos do carne, a
M. Pereira; 14 de reziduos. a S. Lara i

Pela E. de Ferro Lco.ioldina — Carga
recebida: 6j saccos de milho, o Fry Youle;
8 ditos, a Cascmiro Pinto; 8 ditos, co
mesmo; 20 ditos, a Mc. Kinlay; 33. dito».
á ordem; 35 ditos, à ordem; 63 ditos, â
ordem; 39 ditos, í ordem; 25 ditos, a
ordem; 18 ditos, a C. Moreira; 20 ditos,
a J. A. Ribeiro; *a dito», 1 Raul L. Cos-
ta; 15 ditos, a Mc. Kinlaj; 100 ditos, a
ordem; 15 ditos, á ordem; 32 ditos, aor-
dem 21 ditos, a Meire.lcs Zamith; 17 ditos,
ao mesmo; 42 ditos, a Mario de Souza;
20 ditos, ao mesmo; uo ditos, a Rodrigues
Queiroz; 43 ditos, ao mesmo; 11 ditos, ao
mesmo; io ditos, ao mesmo; iS ditos, ao
mesmo; ..o ditos, a Vieira Monteiro; -to
ditos, ao mesmo; 32 ditos, a Brandão Al-
ves; 15 ditos, ao mesmo; 20 ditos, a Mi-
guel S. Irmão; 49 ditos, a S. Lavrador; 25
ditos, ao mesmo; 20 ditos, oo mesmo; 46
saccos de feijão, a Teixeira Borges; 30
ditos, a Mendonça Capella; 30 ditos, »
Manoel Granja; ai ditos, a Amandio Pinto;
30 ditos, a Cascmiro Pinto; 42 ditos, a
Avellar; 46 ditos, ao mesmo; 19 ditos, a
Mc. Kinlay: 11 ditos, a Couto; 10 ditos,
a J. F. Santos; 55 ditos, á ordem; 8
ditos, á ordem; 146 ditos, & ordem; 16
ditos, & ordem; 130 ditos, a Teixeira Bor-
ges; 150 ditos, a IB. Albuquerque; 10 di-
tos. a Alves Irmão: 6 ditos, o Eduardo
Grijò; 11 ditos, a Casemiro Pinto; 34 dl

16 ditos.

"OHAOARÀB B QOTiNTAE-a"
No dia 15 do corrente, foi distribui-

do o fasciculo 
'deite mez da popular

revista agrícola "Chácaras e Quin-
tae»", que, como sempre, apparece»
cheia de artigos de interesse geral, or-
nados de multas illustrações.

No texto destaca-se a reportagem
completa da Segunda Exposição Nacio-
nal de Milho, organizada pela mesma
revista e que conseguiu reunir 535
expositores, c as relações das exposi-
ções de gallinhas, realizadas ultima-
mente nesta capital, S. Paulo e Pelo-
tas.

LOTERIAS
Csmii-il JV.Ioral

Resumo do» prêmios do plino
n. 34"retilisadaem 16 agosto de 19*.6.

PRÊMIOS DE 20:000. A 5'10S003

ordem; ,<f,'| amarras dç. vim^a^ànoel Jjj* 
ao mesmo; 

^dito,,; 
--smo^io

dio Pinto; 96 ditos, á ordem; 40 ditos^ ada Costa; 361, a Alberto Marcai: ais fardos
de palha, á Companhia Industrial M. 250,
n Carvalho Fernandes & Cl 2.000 garra-
fües vazios, á Companhia Indutsrial Mer-
cantil. ,. _. .

Pelo hiate nacional Amélia c Clara, oc
Cabo Frio. Carga ro-ebida: ig saccos de
camarão, á ordem.

¦Pela IE. dc Ferro Central (S. Diogo)
— Carga recebida :  24 latas de nun-
teiga a Janot e C; 6 a Alves Irmão; 18
u Pinto Lopes; 50 a João da Cunha; 13
n A. Monteiro c C; 28 a Brandão Al-
ves; 19 a Tinto Lopes; 16 *o mesmo; ia
ao mesmo; 12 a Pedro Martins;- 10 no
inesmo; 26 a A. R. Olivei»; 5* o Tho-
maz IPcrcira; is a íirundão Alves; 10 a
1'rista c C.J 20 a Brandão Alves; 12 ao
mesmo; 33 a Julio llarbosa; 4 a ordem;
ia a A. Monteiro; 14 o A. R. Oliveira;
10 a João da Currba: 20 a Jul o Barbosa;
20 ao mesmo; 11 a IlrandSo Alves; 30 ao
mesmo; 10 a Damazio c C; 8 a T. I«,
ordem; 16 a Teixeira Borges; -i.l A.
Amarante; 20 a —, Fonseca; 19 caixas dc
queijos a Lobato Filhos; 19 o João da
Cunha; 4 jacas a M. Rocha e Ci fi a
¦Martins Saraiva; 14 o João da Cunha;
u ao mesmo; 2 a C. Vasques; 1 a R.
Barreto; 13 a Damazio e Ci 12 a Pereira
Almeida; s a C. Vasques; 4 a Çaspar Ri-
beiro; 4 a Alves Irmão; 6 a M. d*. Al-
ves; 29 fardos dc carne » I'erraz Irmão;

jaeás dc carne a II. ordem; io a l. A.
ordem; 10 a A. Z. ordem; 4 fardos dt
carne a Coelho Duarte! 2 jacas de carne
ao mesmo; 13 jncá.-. de toucinho a A. R.
ordem; 13 a A. C. ordem; 14 a D. (..
ordem; 13 a R. B. ordem; 2 cestos de
toucinho a C. Affonse; .3 jacas de P. Al-
incida; 3 a S. Mariz; 23 caixas de ba-
nho a G, ordem; 23 a P. ordem: 1 lata
ile banha a <',u mnrães Irmão: 4 cestos de
.presuntos a G. Affonso; 3 o Giz Zenha ;

jaca de iniudos a T- '!'• onlom; 21 «ac-
cos de feijão a B. Albuquerque; 1 jaca
de lingüiças a B. ordem,
1 engradado dc manteiga, a Dolmc*. 2 latas,

a Arllmr; i caixa, a Caldas Bastos; 10
latas, a Marinho Pinto; i. a Sampaio; 0. a
V. Irmão; i-, o Casemiro Pinto; 1.1. »
T. A. Kibeiro; 10. a Tinoco Machado; II,'a 

C. Costa; 14. a I. A. Ribeiro; 46, •
l'cl*iclrn llorges; 30. a Cascmiro Pinto; 25.
• f. A. Kibeiro; 12, a Ferraz Irmão; 3.
í ordem; -*.|. a Manins Saraiva; 1 enf-rada-
dns, a Damasio & C; 8 iacás de queijos, a
Martins Saraiva; 4, n M. Kocha; 2. a t.
Vasques; 21. a loão da Cunha; iu. a M.
Kocha; j, a lt. Barreto: 1 a C. Vasques!
n, ao mesmo: 2. 11 Teixeira Carlos: 10, a
loão da Cunha; 1, a Teixeira Carlos; 4,

•1 Pinto Lopes; 4 a Pereira Almeida; 5,
ao mesmo; 1. a Fernandes Moreira; 5. ao
mesmo; 1. a Teixeira Carlos: c. á ordem: 1.
.1 M. ordem; 1. s R. ordem; 1. a A. Iloçck
long; u. a João da Cunha: 2. a Martins
Spraiva: 14, a loão da Cunha; 6. a Dama-
sio S: C.J 1. a Torres líceo; 7 nM. Ro-
cha; ai, .-. Damasio 8: C: a o Pinto 1,0-
pes; 4. a Torres Rego; fi a F, Moreira; 6.
n J. A. Kibeiro; a n Alves Irmão; 4. »
M. Rocha; 14. a Teixeira Carlos; 3. "
Guimarães Irmão; 8. a A. Santos; 3, a
A. Santos; 3. * C. Ribeiro; 3. n Álvaro
Harroso; 2 caixa» dc reouciião a C. Irmão,
1, B. Daniel; 1. a Moreado; 1 a.U. Leite;
1 a V. Cruz; 4 'acás de quenos. a D.
Oliveira; 4, a Guimarães Irmão; 2. a M.
t.orrc.i; 2. a Cr.nlant. Gomes: 2. n P. Lopes;
a jaca* dc t|iieiinn. a C. Vasques; s di-
ii-s, a João da Cunha; J ditos, n Gaspar
¦Ribeiro: K ditos, a C. Vasques; fi ditos, a
ordem; 4 ditos, a N. Irmão; 7 ditos, a
\. P.j 23 ditos, a Damazio; 4 ditos, a
Gaspar Ribeiro; 4 ditos, a Martins Sarai-
va; 5 volumca de queijos, n Cru2 Irmão,
t jaca de queijos, a Martins; 2 ditos, a
IA. llocclt Jong; 1 jaca do carne, a L.
-Cosia: 1 dito, a AraqSo; 1 dito, a Aii-
custo; 1 dito, a J. Maltos; i dito, a IS.
Il.opcs; fi iacái de loncinho, a A. Nu-
nes; 4 jacas de toucinho c -corne, a Sd-
veira; 3 volumes de queijos e manteiga,
n Guimarães Irmão; i cesto dc lingüiças,
a C. llnstos; i dito. n V. Moreira; i jaca
de lingüiças, a Guimarães Irmão; i cesto
dc lingüiças, a Figueiredo: i amarrado dc
esteiras a Cruz; i encapado dc biscoutos,
a Lobato; 1 lata de; banha, íi ordem; i
barrica de bacalliSo,' a' Pereira Almeida; in
latas dc biscoutos, a Machado; i_ caixa dc
frutas, a R. Irmão; i dita, a Fernandes;
¦t dita, n Dias; 2 ditas, o Andrade; 2
caixai de doces, a A. G.

Alfredo Maia — Carga recebida: _i lata
dc manteiga, a T. Soarc=: 1 caixa de
manteiga, a IS. LciVc; 2 jacas dc queijos,
a Antunes; 1 dito a Pereira Almeida: .1
dito, a Fernandes Moreira; 4 ditos, a Te-
reira Almeida; 5 ditos, a A. B. Jong: 1
dilo, ,1 Pereira Almeida; 3 ditos, a J. Ro-
drigues; 2 ditos, n Antônio ChnstovSo; -
caixa de queijos, a D. McircVes; 3 jacas
de ejueijos, n A. Irmão; 4 dito*;, a B.
V-seoiiMlIos: 2 ditos, a F. Cosia; 2 ditos,
n Pereira Almeida: 6 caixas dç requeijão.
rt Miedeiros; i caixa do lingüiças, a C.
Barris; 2 lata.'; de creme, a IC. I!.; 2
caixas dc creme, a IC-tlgar; 1 lata dc creme,
A íteiteria Rol; 41 volumes diversos, a 3.
(I.ima Ribeiro; 4 jacas de queijos, r. Fer*
nandes Barbosa; 4 ditus, a M. F. Alves;
nua tro jacas de queijos, a Coelho Duarte ;

Marítimai 10 saccos dc {eíião. a T. A.
Ribeiro; ao, to mesmo: 23, ao mesmo; jíS.
no mesmo; 11, ao mesmo; ri. a Cascmiro
Tinto; 18, a A. Carvalho; 08. ao mesmo;
15, no mesmo; 22, _ Bencvidcs Irmão; 30,
;i Cascmiro Pinto; 7.1, a Vieira Monteiro;
I-,, a Carlos Tavcira: io no mesmo; 25, a
¦A, Carvalho; Go, a ltenevíilcs IrmSo; 42.
ao mesmo; ,16. a Cascmiro Pinto* tn. no
ntcsmoá $0, ao me>smo: ío, a Bencvides Ir-
mão; jto. a H. Iíarctllos; 6 á ordem; 10,
n P. Martins; n. ao mesmo; ro. a A.
Sdmnnn; so. a A. Amarante; 38 .a A. Si-
liiãcs; -».?. a K. F. l.obo; 14 n líorlia í.
C.i 13. a S. Macedo: -s n C. Costa; 7R. a
S. Macedo; 26. a C. Costa: 2;. a A. Poi-
lery f. C; 27 no mesmo; i6 a S. Mace-
dopta, ao mesmo; 14. ao mesmo: 2.1. a Dias
Ramalho; 28. ao inesmo; 2-; a M. D. Sou-
t?; 2.1. a J. A. Ribeiro! "- n Cascmiro Pin-
to: io do arroz, nn mesmo; mo n V. Mo-
reira; 120 de millio, a C. Fernandes; 12
de cansica, a Const, Gomes: c fardos de
fuma, a A. Schmidt: 4*' volumes a Pau-

ordem; 30 ditos, i ordein; 8 ditos, a Pc
reira Almeida; 12 ditos, a Pey Youlc; 10
ditos, a Kcrraz Irmão; 80 ditos, à ordem;
116 ditos, a Bastos Martins; 7 ditos, a
Couto; 3 ditos, a Mario de S; ao, a A.i
8u saccos de feijão, a Mc. Kinlav; S. a Ma-
rinho Pinto; 50. a Santos Moreira: 20, a
R. X. Lcssa; 20, a Soares Cunha; 17, a
Peixoto Serra; 31, a Itrandâo Alves; 24. a
Kcrraz Irmão; 13. o. Macedo Silva; '8, a
Ribeiro X. Lcssa; sr. a Hcrcilio Machado;
8. a Ferraz Irmão; 70, a Ferreira Alma-
da; 30, a Guitnari.es Irmiio; çí, a Coelho
Duarte; 8o de arroz, a Machado Mello; 6.
n Teixeira Borges; .*.*, á ordem: 8;. á or-
dem; 3.066 de assucar. a Mcircllcs /a-
mith; 666, ao mesmo; 700. ao mesmo; 250.
ao mesmo; 6so. a S. S. Brasiliensc; 533,
á mesma; 2-0. á ordem; 160 saccos ed poi-
vilho, a Clyton Olsbursh; so dc fumo, a
Siaucira & C; 7 caixas dc banha, o A.
Mattos; 20- altas de ohosnhoros. a ordem;
1 amarrados dc couro á ordem" 30 fardos
dc carne, a Coelho Duarte; 1 iacá, a Ga-
briel L. Azevedo; 7. a Mi Rocha; 16. n Al-
meida Chaves; 8. líd. Grliò; 0. a Teixeira
Borges; 3. a Eduardo Griió; a. a Mcircllcs
Zamith; 14, a Kamiro Irmão; 2. o S. ti
Boavista; 4. n Thomaz Silva: 4. n J. !'•
P. Pilho; 2 do toucinho, n Damasio 4í C.;
47 tainiiores, á ordem: 1 barrica de touci-
nho. a Josc P. P. Carvalho.
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08. JA1K CUNHA — Advogado — Rua
S. Pedro n. ia. Teleph. aiaj. Norte.

BR. JOSK' PINTO DB MENtoONÇA, r.
do Rosário i». Tel. .6-, Norte. Res.:

^rua Alves de Brito 18. Muda da Tijuca.
DR. MILTON ARRUDA—Processo» eiveis,

f.ommerciaes e crphanologicos ; de; apo*
sen-adorias, montepios; tem representan-
te. nos Estados e em Portugal e adcaota

^«iista». Sachet 4 (tri. C. 3460).
DRS.--OLIVEIRA SANTOS e ALBER-

TO ALVES RIBEIRO — Advogados.
Escriptorio: ma do Rosário 103.

DR. PADUA- VASCONCELLOS _ R.
BUENOS AIRES N. 35, (antiga do
Hospicio). Tel. Norte 3430.

DR. UBALDINO DA MOTTA BASTOS
— Escrlp. 1 rua do Hospicio, 23, 1».

Tel. 3640, N. Res.: r. Conde Bomfim,
763. Tel. 1694, Villa. Expediente das 8
ás 17,

CLINICA MEDICA

AVISAS
CORREIO— n/a repartlcSo expedirá nu

ias pelos sciiuiiitto pao.u«e4-
Hoie .
Oiapock, para Cabo l'"rlo. Victoria. Cara-

vellas. Ilheos, llahia. Aracaiu. Penedo. Villa
Nova Maceió c Recife recebendo unpressos
nte ao meio-dia. cartas nata o mleniir ate
íis iai|a dn tarde, idem com pnrlç duplo
até a 1 e objectos para registrar ate as 11
da manhã. _ , « . n„

Iluruca, para Santos. Paraná, Santa Ça.
tliarim c Rio i.rande do Sm, recebendo ira-
pressos até ás 8 lioras da manha, canas para
o interior até íis B i]2 idem com porte duplo
""iVf/ra. 

para Santos e Rio da Trata. çr.
cchcuido impressos nté ás 8 horas da manlia,
carlas para o interior ale as 8 i|., Idem com
porte duplo ale íis Q

Amanhã;
PiTÍneo1, para Victoria, e mais portos do

norto alé Ceará, recebendo imnressos_ ale
ao meio-dia, cartas oara a interior ate as_
ial|j da larde. idem cnm porte duplo ate
i 1 e objectos para recistrar até as li oa
ínanh-it , , ,r ,

Íris pnra Santos, norlos do sul e Jlontç-
video.'recebendo impressos atí ás 8 horas dn
manhã, cartas para o interior ale as. 8 il-,
idem com porte duplo e raia o exterior nte
ás o c obíectos oara registrar atí as o oa
tnnie dc hoje. v.
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DR. AGENOR MAFEA — Residência e
consultório: rua Riachuelo, 211; tele-
phone i.02<i, Central. Consultas das 2
em deante.

DR. AGENOR PORTO - Prof. da Fo.
culdade. Cons. Hospicio, ... das i as
5. Res.: Marquez de Abrantes, ia, tel.-88, Sul.

DR. ANTONINO FERRARI — Trata-
niento especifico da tuberculose e da
syphilis; rua da Assembléa 73, de 1
lãs -.

DR. A. MAC DOWELL.—(Doe. da Fac.
de Medicina). Moléstias internas.—Appl.
dos raios X, para o diagnostico. Cons. :
r. Hospicio 83, das 3 is 5. — Res.:
R. Clemente n. 187. Tel. 1710, Sul.

DR ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
— Professor da Faculdade de Medicina.
Cons.: r. Assembléa S7, (de 1 ás 3),
terças, quintas e sabbados. Resid. tra-
vessa Cru* Lima, 21. Tel. Sul 803.

DR. ALFREDO EGYDIO — Esp.: Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cons. Rua
C. Bomfim 817 (Ph. Freire d'Aguiar),
fias 8 ás 10 hs. e Sdor. Erzcbio <9, (u
ás a). Res. r. C. Bomfim 793. T. 7S5, V.

DR. ALVAPO DE CASTRO—(Doe. da
Fac. dc Med., mel. adj. do Hosp. da
Misericórdia) — Clinica medica c cirur-
gica. Cons.: Carioca S (ús 2 1(2). Tel.
C. 606. Res.: Asuur 77. Tcl. eoa, V.

DR. ARTHUR DE VASCONCELLOS—
Assistente de clinica medica da Facul-
dade. Cons.: Rosário 85 (das 3 is 5
hs.) Tel. Norte 1114. Kcs.i r. Volun-
tarios da Pátria -86. Tel. Sul 1699.

DR. ARAMIS DE MATTOS — Cons.: r.
S. José 106, ás terças, quintas c sabba-
dos. Te!. Central 5537. lies.; r. Euphra*
sil Corria ií. Tel. Central, 4181.

DR. C. BRAUNE — I.onea pratica dos
licspit.Tcs da E'*"Qpa. Clinica medica.
Esp. coração e c-tor.iago, Cons.: rua d&
S. Joí-c, 112, dc 1 ás 2.

DR. CAETANO DA SILVA — Esp. mo.
IcaÜas pulmonares, Cons, rua Uruguayana
35! das 3 ás 4, ás terças, quintas e sab-
bados. Reata. K. :s dc Maio, 15,1.

DR. COSTA JUNIOR (A. K.) — De
volta de sua longa estadia na Europa.
Cons.: r. Marechal Floriano 99. Tel. N.
1957. Esp. cm vias urinarias, syphilis e
pcíic Cons.: das to ns 12 e 3 ás 4.

DR. CIVIS. GALVAO — Clinica medica,
fiyphllls, vias urinarias. Exames de pv.st
escarro.-!, urina, etc. App. o C06 c 914.
Cons. c res.: r. Cli.stUu.CfcO 45, sobr.
Tcl. 2i 11, Cetítr.

DR. EÜAS DE MENDONÇA — Assis-
tente de clinica na 'Faculdade. 

Cons.:
r. do Rosário 1-10, ás 2.*-, 4."a e 6.*%
das 2 ás 4 hs. (Tel. Norte 3070).

DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me-
dica. Cons.: rua i° de Março n, io,
das 4 ás s (tel. N. 1531). Ucs.: rua
UrÚKUfiy, 2fl8. Tcl. 1050. Villa,

DR. GARFIELD DE ALMEIDA — Di-
rector do ITosp. S. Sebastião. Docen-
te da Fac, cbcíc do serviço dx Liga
C. a Tuberculose. Her_,: S. Salva Jor 22.
Cons.: 7 de Setembro 17C. Tel. 607.

DR. GUILHERME EISENLOHR. trata
da tuberculose por processo csoecial ten-
do conseguido a cura radical cm centenas
de doentes. Pratica o processo de "For*
nalini" Con= r, H;nrral Câmara 26.

DR. GAMA CERQUEIRA — Mol. inter.' nas, gynecologia, vias urinarias. Lonffo
exercício, prof. e prvtica recente nos
bosp. de Paris c Berlim. Cons. e res. r.
N. S. Copacabana fiai. Tcl. 1684, Sul.

o.nMii-iinr, DR. HENRIQUE DUQUE _ Consulto-
ÍÁl sl\i, ¦'¦o; rua da Assembléa, 83. residência:
S;0.!l*»'10 | R. Riacbiíeló. 31.-.
2:U0OS00O DR.. HILDEGARDO DE NORONHA—
IHIÜ^S-N-O Clínica em geral. Trat. e.pecial da blfi;

norrbaeia. Cons.: Sete de Setembro n.
09, sou., i.'*. 4."s e 6."s, das 2 Ss 4.
Res.: Gonçalves Crespo 25. Tcl 1581,

DR. J. MASTRANGIOLI - Assist, de
cl. med. na Fac, Ex-interno do Hosp,
Cocnln de Paris. Eirviço do proí, F.
Widat. Res.: r, Paulo Frontin, 5.
Tel. 6065 C. Cons.: Rosário i^o (}'.,,
5B.s c sabbados, 2 ás 4. Tel. 3070 N,

DR. LACERDA (Tcl. C. 5955) e DR.
MAIA (Tel. C. 3S48) — Chamados á
noite com urgência. Col.3.: ÇousUtHiição

DR." MARIO DE GOUVÉA — Clinica
medica, partos e mol, de senhoras.
Cons.: R. 24 de Maio 6a, (5 ás 6),
As segundas, quartas e sextas. Res.: r.
Bella Vista 20 (E. Novo). Tel. iíi.V.

DR. PIMENTA DE MELLO — Cônsul-
tas diárias (exccpto ás 4.'s-feiras). ¦ Ou-
rives, 5; ás 3 horas. Resid.: Afíonso
PcrtTTíi" n. 49.

DR. PEDRO MARTINS — Especialida*
des: moléstias de estornado, coração, íi-
gado e rins. Cons.: r. dos Àndradas 52,
sob. Tc!. 1736. Res.: rua N. S, de Co-
pacabana n. 990.
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Tortos-os r.íimoios terminados em
275 tèm 100S e os terminridos em 75
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quo lhe caiba por sorte.

Faliora 17u2 prêmios do 30S030
qua constam da lista gor-ül.

Gottas Virtuosas
Curam hemorrhoidcs,

de Krnes.
lo Souza

males do mero
inrla Cvstitf-

INDICADOR
ADVOGADOS

Ty.\lC;i'HAOÃO
InaiiSiiroii-se lionlcm, no meio-dia, fi

casa dc maiores, electricidade, etc. da
firma F. R. Moreira & C, engenheiros
civis, hydraitiicos, clcclriclstas e cm-
pretteiros.

E' nviis uma excellente ca?a com quc
acaba ds ser dotada a nossa praça.

DR. AMALIO DA SILVA _ Rua Uru.
Hllaynna n. 7. i» anilar.

DR, ALOYSIO NEIVA - Advogado -
1 ? ,.Qul*-nda 

n. E. Tcleplioiie Cen-
-¦PAULO - DR. ASCAMIO CERQUE-KA — Advogado. Rua Direita ti A. Cai-xa Postal 7_i).
DR. BKRQUO' COELHO. R. do RosárioS:. lei. V)_7, X.
DRS. CARVALHO DE MENDONÇA

(M. I.) e SALGADO FILHO -Ad
vogados. Rua dr> Hospicio, 2», Tel
5.30-1, fiam*

¦°??i«JE.U'GJ.J?t0 DE BARROS BU-LH6ES PEDREIRA e JOÃO PE-DRE1RA _ Advogados — Una BuenosAires n. u.
DR. HERBERT C. REICHARDT —Cau.

sas commerciaes c Inventários, Adean-
ta custas. Uruguayana 77. Residência:

• '. ,. ."otalcgo 384, "Pensão Mase>-Uc". bul j-i,

1'-
OR. CARLOS Vf«S«í!ÇK - Clrurgli»

-b Stt. Cas*. Cirurgia de adultos <
creinçts; mol. das via» urinarias e das
eenhoras. Cons.: r. Ourives 5, du 3
Cs s lis. Res.: r. Senador Octaviano
B. 53. Tel. Cent. 1042.

DR. CARLOS NOVAES—Memb. da Am.
Francc-a dc Urologia. Trat. da blenorr.
«ffuda e chronica estr.it. e prostatítM
chtnnicas pelas correi.tea thermo-eleetri-
eas. Cons. r. Carioca 50, das ia â» 17.

DSR. CAMILLO BICALHO - Cirargiio
d* Ssnu Casa. Res.: Conde de Bom-
fim iso (Tel. «a?» Vilta). Cons.: rua

- Ourives 29. 3'.», s'.s e sabbados, ts 4
tioras.

DR. JOAQUtM MATTOS —Do Hospital
da Saude. Moléstia* de senhoras, vias
urinarias, hérnias, iiydroceles, tumores
dos seios e do ventre. Rua Rodrigo
Silva a. 5.

DR. NELSON MARCOS CAVALCANTI
— Uo» Hosp.: MUer. e BeneL Port.
Cirurgia, mol. das senhoras e vias nn*
«árias. Cons.: .10, Ourives, 3 ís 5 l*.s.
Res.: Passos Manoel 34. T. 3197, C.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DRA. ANTONIETTA MORPURGO — Da
Soe. de Med. e Cirurgia, com pratica dos
hosp. da Europa. Res. e cons, R. SSo
Josí, 49. Consultas is 2»a.'4*s e i-«s, df

1 âs 3 hs. Tel. Ji*. C
DR. ALFREDO DE MATTOS - Parto*.

mols. da mulher e das creanças. Cont.
,e residência: rua Cattete 5 (tel. 440.,
Cent.). Chamados por escripto,

DR CASTRO PEIXOTO — Chele do
serviço de partos de Polyclinica de Cre.
ancas da Santa Casa. Tel. V. 2269.'
Res.: Hadd. Lobo 462. Cons.: rua
Uruguayana, 23, das 2 is 4 hora».

DR. CAMACHO CRESPO - Partos *
moléstias de eenhoras. Rua Conde de
Bomfim 577. Tel. 1.171, Villa.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assist. da
Maternidade do R. de Janeiro e da Ass.
Aux. M. da Est. de í'. C. do Bra.il.
Coa-s.: Hospício 83 (ás 4 tis). Ucs.: R,
Monte Alegre 313—Santa Thereza.

DR. DACIANO GOULART — Da Poly.
clinica dc Creanças. Cons.: R. Uruguajra.
na 25 das 4 âs 6 lis. T. 376a, C. Res.
Rua Hadd. Lobo 130. T. 1140, Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA — Cura
radical das hérnias. Residências rua do
Hospicio n. 68 e Farani n. 7.

DR. HERCULANO PINHEIRO—Partos.
moléstias das senhoras e creanças. Con-
sulla* das 16 is 17 horas. Assembléa
37. Resid.: rua do Lopea 154. (Madu-
reira).

DR. MASSON DA PONSECA — Docen.
te da Fac. de Med. e medico adj. do
Hosp. da Misericórdia. Cons.-rua Uru-
guayana 37, das 3 ás 5. Tel. 1043, C.
Res.: Laranjeiras 354. Tel. 5858, C.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS, OPERAÇ»ES, VIAS
URINARIAS

DR. OCTAVIO DE ANDRADE — Cur»
licracrrh, uterinas, corrimemc-i, suspensão,
etc, eem operaçúo. Nos casos indicados,
evitn a gravidez, Cons.: R. 7 dc Setembro
186, de 9 ás 11 e dc 1 is 4.Tcl. 1.591.

DR. ROBERTO FREIRE — CirurgiSo
da Misericórdia. Operações, apparelhos e
rias urinarias. Cons.: r.Carioca 26. Res.
R. D. Luiza 56. Tcl. 320: C.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA MU.
LHER — TUMOIMflS DO VEN.
TR13 E DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS — I» docente
da Faculdade. Re3.: ma Riachuelo n.
347 (tel. C. 948). Cons.: rua Carioca
n. 47 (das 4 <m deante). Tel| Cent.
3.217.

TRATAMENTO DA CUTIS
MME. CLARAZ — Sticcessora de mme.

S:;nunitz. Apnlicáçõcs de electricidade
para embellezamento do rosto e do cor-
po. Esp, na reducção dc gordura esclu-
oivamente das senhoras; rua da Quitem-
da 65, (das 11 is 15 hs.). Tcl. 3270, C.

CIRURGIA GERAL, MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS, VIAS URI-
NARTAS

DR. NABUCO DE GOUVÉA - Professo-
da Fac. de Medicina. Chele do serviço
cirúrgico do Hosp, da Saude. R. i" de
Marco. 10, das 4 ás 6. Tel 816 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS — For.
mado c laureado t pe.a Faculdade de
Med. de Paris, ex-ínterno dos Hosp. de
Paris. Cons.: Av. Rio Branco 257, a0,

3 ás 5. Tel.940 Res. V. da Pátria n.2:9.
DR LEÃO DE AQUINO — Da Acad. de

Mcd. do Hosp. da Gamboa, Res.: Cos*
ta Bastos 45. T. 25C, C. Cons.: Gcn.
Câmara 116, das 3 ás 5 (exccpto nas
4\s-feiras); e noa sabbados das 12 ás 3.

DR. C. DE ROSSI — Cirurgia geral.
Mo!csItas das senhoras. Vias urinaria».
Cura radical das hérnias. I. Quitanda,
27, de 1 ás 4. Rea.: R. Visconde Silva,
.-8, Botitogo.

CLINICA MEDICA. MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS. SYPHILIS

DR ANNIBAL VARGES — Mol. daí se-
nnoras, pelle e trat. espec. da eyphüis.
App. clectr. nas mol, nervosas, do nariz,
garanta c ouvidos. Cons.: _-vv. Gomes
Freire 00. das 3 ás 6 hs. TI. 1202. C.

DR. GREGORIO RI9POLI — Medico-
operador da Real Universidade de Na-
po.is e da Fac. do Río dc Janeiro. Cons.
e res.: Av. Gomes Freire 37. Tel.
Central, 1747.

DR. JULIO XAVIER _ Clinica medica
e de moléstias de senhoras, Res, R. Felix
da Cunha. 43. Tcl. Villa g_g. Consultns:
de 2 ás 4 e das 7 á_. 9 íis.da noite,' n_
R. TUríín dc Mesquita 211.

DR. JOSÉ' CAVALCANTI —Clinica me.
dica e syphilis, Cons. Sete dc Setembro
139, das 10 1I2 ás 12 e'd:is 4 ás 5 1I2.
Res. r. Senador Octaviano, 2.^8.

DR. RUBEM BRANCO — Cl. medica
em geral, partos, mols. das senhems, e
sypbUls. Co:i=.: av. Mem de Só . .5,
(das 2 ús 6 hs.). Res.: r. HadJock
Lobo n. 6.

DOENÇAS MENTAES E NER-
VOSAS'

ti.!. HENRIQUE ROXO _ Prof, dc cli.
nica da Fac. com freqüência dos princi-
paca hosp, europeus, Cons.: r. d:i Assem-
idéa, 08, dr.5 4 ás 6, 2.»s, a,.'-1*, c C.fts-
Res. V. ti" P'iria 355 Tei. Eiil S-u.

DR. VA SCHILER —"Cons.: 2».s, 4'.s c
6?.9, r, Hospício 83, (das 4 -¦•$ 5) °
Casa de Saude Dr. F.iras, rua Marquez

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS B
PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARAU-
JO e CLODOMIR DUARTE-Assist. da
Mat. da Santa Casa. Com pratica dos
Hosp. da Europa. Cons. r. Carioca 6o, 3
ás 5 hs. Tel. 3727, C. Res.: Aluirá
Brandão n. 9. Tel. 2838, V. Tel. Ma-
•eruidade 935, C.

PAIíTOS, MOLÉSTIAS DE SE.
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA - Docente
livre da Fac. de Med, Cons. R. Assem.
bica, 2S, terças, quintas c .abbados, ás
4 horas da tarde. Res. R. D. Carlota 63,
(Botafogo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA - Molc-tiaf
de senhoras c partos. Cons.: Assembléa
18. Re*, rua das Laranjeiras 374.

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.: rua
Rfiinciro dc Março iS, -dc 1 ás 3 ho-
ras. Residência: praia de Botafogo io*.

DR. RODRIGUES LIMA — Professor da
Faculdade de Medicina. Consultório: r.
Assembléa G<3, resid.: Flamen tro 88.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA - Cons.:
Asscinliléa, 28; 2,'s, 4.»s c 6,»s. das 1
iís 4 horas, Tel. C. 1000. Res, Praia de
Botafogo n, ioo.

ANALYSES CLINtOAS K
MICROSOOPIA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE —
Prol. da especialid. na Fae.. de Med.
do Inst. Pasteur de Pari». Trabalhos
para diagnostico med., an.!yses ehirai-
cas, exames microscópicos,. etc. Uru.

ravana 
n. r.

HENRIQUE ARAOAO e ASTHÜR
MOSES—Laborai.. Largo da -Cariou!*,
a*. Tel. 4272, C, tel. d» res.: 1013,
S. e S. i$6. Ex. de urina» escarro,
tezes; Reac. de Wass.rmann, etc,

DR. SILVA ARAUJO (PAULO) — Sr.
philis: 914 — 606 Mol. infectuosas; vacc
de WriBht. An. de urinai, «sangue (ty-
pho, inalaria, syphilis), escarros, etc. Io de
Março 13, o ás 11 e de 1 ís 5.T. 5303, N.

CIRURGIA INFANTIL
DK. SYLVIO REGO — Do Inst. dt As

sist. á Infância. Cirurgia geral, partos,
cirurgia de creanças, Res.: V. Itauna
141, (tel. 2666, Norte). Cons.* Goncal-
vea Dias 41 (tel. C. 3061).

MOLÉSTIAS DE OLHOS
DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL DB

ANDRADE — Consultório 1 largo, di
Carioca, 8 (de 12 á-s 4), todos os dia*.

DE. PAULA FONSECA — Consultório-
r. Sete de Setembro 141 (das . ás 5 ht.
diariamente).

DR RODRIGUES CAO' — Especialista
de doenças dos olhos. Cons.: rua ds
AsserrAléa 56 ,2 is 4 lia. Tel. Central,
3676. _^ ___ 

.

OCULISTAS
DR. MARIO GO'ES — Assistente da Fa-

cuidsde. Consultório: r. 7 át Setembro
n. 38, das 3 ás 5 hs. Tel. C. 5510, Re-
sid.: B.11I0 Flamengo 3a. Tel. S. 1440.

MÉDICOS nOMOEPATHAS
DR. PEREIRA DE ANDRADA — Cons,

r. 24 de Maio 186 (das 6 ás 7 hs.,
e r. Eng. dc Dentro 26; das 8 i|a is
9 i|2 hs. Res.: r. D. Anna Ner» 32.,
(Rocha). Tel. 1684, V.

CURA DAS PERNAS
DR. HENRIQUE MIEHE" ^SíeTiali--

ta nas doenças das pernas. Consulto-
rio: rua Uruguayan. 5. das ¦ áe 5 hs.

VETERINÁRIOS
RAUL GOMES VIEIRA — Veterinário.

Telephone 2377, Villa; ru* Barão dc
Mesquita n. 797.

CURA DAS nERNIAS
CASA GERALDES — R. Hospicio 11S,

(em frente á praça Gonçalves Dias),
Trat. das vias urinarias com o emprego
das sondas e algavias de borracha, de
1Í500 a a$5oo. Para as hérnia», as Tun-
da3 de 2$ a i2$ooo.

CIRURGIÕES DENTISTAS
EMÍLIO DEZONNE — Cimrgiáo.dontis-

ta. Diplomado, com longa pratica. Pre.
tos e condições de pagamento ao alcan-
ce de todos. Cons.: electro-dentario.
Alto da Confeitaria Japão. Est. do
Meyer.

DR. MIRANDOLINO M. DB MIRAN.
DA — Especialista em extracçòes sem
dor e tratamento de fistulas. Das 8 is
17 horas, nos dias úteis. Gonçalves Dias
13, sob., tel. 5.66U. Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado peli Escola Livre de Odon-
tologia do Río de Janeiro, cora io an*
no3 de pratica. Cons.: r. Uruguayana
n. 31 (tel C. 1670).

DR. THEOPHILO PESSOA — Diploma-
do. Premiado Exposição 1906. Traba-
lha "om rapidez. Consultório electro-
dentário: r. 7 de Setembro 133 (por
cima da casa Cave). Tel. 1896, Cent.
Nas 3.*s, 5.«s e sabbados, das 8 is 2 hs,

PARTEIRAS ~"
MME. HELENA DIAS PARODI — Par-

teira formada pelas Fac. de Medicina
de Buenos Aires e Rio de Janeiro. Res.
e cons.: rua Marquez de Olinda n. 33,
Botafogo.

MME. MARIA STROCCHI — Parteira
c massagista diplomada pela Keal Uni-
ver»idade de Rologn- (Itália). Rcsiden-
cia: praça Tiradentes n, 43.

PHARMACIAS E DROGARIAS

MM.AO CAXIAS _ Pr-ç» Duque de
Caxias « e 8. Tel. C. s".> Optimas
-ocommodaçSes f»n {imitiu « cav»
llioiros de tratamento. Coiinha de I*
ordein. Preços conforme o. aposentos.

PENSÃO NOVA FRIBURGO — Praia
Botafogo 114. Tel. 1718, Sul. Confor-
Wveis commodo. com frente para o
ma., diárias de 7$ e 8$. Fornece-se
comido pan tira.

PENSÃO CANABARRO — Excollentes
aposentos para fami'ias « cavalheiros.
Casal, 260$; 

'solteiro. 
t2o$ooo. Bondes

de: Andarahy e Aldeia Campista. Rua
General Canabarro «71, Tel. uu, Villa.

MOVEIS _ OOLCHOARIA
RUA MARANGUAPE 18 — Chamados

pêlo tel. 16, C. — Vendem-se moveis
novos e usados em melhores condições
que em outra .parte. Relormam-ee col-
choes. Compram-se moveis de toda s
quàtidad».

GRANDES HOTÉIS
HOTEL AVENIDA — O mais importas-

te do Brasil. Accommodações para 500

Eessoas. 
Confortável. Distineto, Central,

erviço de elevadores dia e noite, en.
dereço telerrapHco Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confortável t
luxuoso no saluberrímo bairro das La*
fj.nie.ras a ao minutos do centro da
cidade; rua das Laranjeira* n, 319-

OS MELHORES CAFÉS
CAFÉ* GLOBO — Chocolate Blierinf

Bonhons finos. Rua 7 de Setembro, 103
Fabrica: rua 13 de Maio, 19, Tel. Cen-

traí. 14S.
CAFE' MOINHO DE OURO — E' o

melhor café, de gosto agradável e de
optima qualidade. Chocolate e bonbons
finos de primeira qualidade.

CAFE' TRIUMPHO - Praça Tiradentes
56. Tel. C. 3806. Torreíacçio e moa-
gem. Chocolate, chá. matte, bonbons,
assucar, balas, etc. Teixeira & Fonseca.

LIVRARIAS
LIVRARIA ALVES, livros collegiaes e

academicos. Rua do Ouvidor 166. Rio
de Janeirr- S. Paulo, rua S. Bento 41.

ESCOLAS. CURSOS
E GrMNASIOS

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
— Direcção do Insp. Esc. Francisco
F. Mendes Vianna e da Prof. d. Rachel
de Moura. Matrículas e informações das
3 ila ás ti; r. Gonçalves Dias n. 30.

ESCOLA DE HUMANIDADES — Av.
Rio Branco 133, 3». Director: Alpheu
Portella F. Alves; seer., Francisco Ma-
lheiros. Corpo docente de •• ordem.
Mens. eo$, s.-í. 30$, 35$ e 40)000.

GYMNASIO FLUMINENSE — Interna.
to c externato para o sexo masculino.
R. ü4 de Maio 43. (S. Francisco Xa-
vier). Prot-ranima do Collegio Pedro II.
IVcparain-se candidatos para exames par*
celiados. Director: prof. J. da Matta.

CURSO DE MATHEMATICA — Direct.
Capitão Dr, Mario Barreto. Prcparam-«e
alumnos para os exames das Escolas
Normal, Naval, Militar, i?olytechnica e
Gymnasio. Av. Pastos 116, 1°. Informa-
ções das 18 &s -ti hs.

GYMNASIO TIJUCA — R. Conde de
Bomfim Ú38. Tel. Vi Ha 937- Inlernato.
semi-internato, cxternnto. Curso de pre-
paratorios. Aulas pratícaa dc linfruaa
vivas.

ESCOLAS DE CORTE
MME. ZAMDELLI. — Ensina a

cortar sob cmalqncr figurino.
Curso de corte soomctrlco. Ves.
tidos melo confeccionados. —
Moldes sob medida. — Avenida
Rio Rranco n. 137. —- Ele»
vndor sobre o Odeon. —— Tele-
phone, Central, 1796.

MME. TELLES RIBEIRO — Ensina a
cortar sob medida. Moldes, "Tailleufs".
meio confeccionados. Aula* de chapéos.
Avenida Rio Branco 137, 4* andar.
Elevador Odeon.

TINTURARIAS

DOENÇAS DA GARGANTA.
NARIZ. OUVIDOS E HUCCA

DR. F.URICO DE LEMOS, professor liv.
da Faculdade dc Medicina do Rio, com
ro annos de pratica. Cura garantida c
rápida do Ozcna (fetidea nasal), por
proceMO novo. Cons.: rua da Carioca,
13 sob,, dc 12 ás 6 da tarde.

MOLÉSTIAS DA 'GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

Olinda,
us 3). Rcp.:

snhl-ados
ílambína 40. Tcl. 1

CG O REALEJO DE JAN-JOT JÜLES MA1JY

mãos, tendo os olhos vermelhos pcli* cansaço e jicla insomnia. Erani-lhe
suffrctentes apenas quatro ott cinco horas clc somno. No dia seguinte vol-
tava á refinação, rolmsto c bem disposto, comente còrnsigo, contente com o
seu trabalho excessivo, alegre e cheio de íé no futuro.

Valogncs era pouco expansivo. Em compensação, a mulher era muito
lagarella. Em, tado o caso era excellente creatura iitte sabia respeitar o
mysterio que adivinhava na vida de Marcellina Langon. Durante a refeição
o contra-mestre deitou sobre a joven o seu olhar claro, profundo c bene-
volcntc.

Quando Marcellirra se achou só no seu quarto, 'cr.co?tou-sc á janclla e
com os olhos vagamente fixado; no espaço, poz-se a scismar.

Havia cinco ou seis dias que tinha deixado Níuilly-soits-Bois onde rc-
sidia a mãe de Jan-Jot. Vendera o atinei mípcial, presente dc Beaufort, c os
brilhantes que tinha nas orelhas, e que lli dera o pae. Com áquellas jóias
arranjaria algum dinheiro desde logo. Em Paris procurou empregar-se c dc
rua em rua, dc informação em informação, tinha chegado até á estrada da
Revolta. Em quc pensava cila, contemplando o terreno cheio dc ruínas quc
a partir da casa onde se tinha abrigado descia em doce declive alé o Sena?
Via illtvniinadas pela lua as águas do rio semelhantes a uma grande fita do
prata. O ruído longínquo de Paris chegava-lhe aos ouvidos muito amor-
tecido. Raras carruagens rodavam pela estrada. Apenas de vez ern^ quando
ouvia as canções c os gritos de alguns transeuntes cscandcc:dos pelo vinho.

Pensava cm, Pedro Beaufort c dizia intimamente:
Une faz elle? Qttc é feito delle? Como deve ter-me amaldiçoado!

Pensava em Gerardo c monologava:
Em breve estará na ininlia companhia. lA vida scr-mc-á assim me-

nos pesada..
Era já tarde quando qui^ deitar-se. Ao longe, os relógios das torres

das cerejas c depois a sineta da refinação, deram meia-noite, uma hora,
duas lioras. Tinha-se levantado um pouco de vento .- o tempo refrescava.
Marcellina fechou a janclla. **

Pela porta de vidraça qrre do seu gabinete communica va com o ap-Ccnto,
viu Valognes. cercado de livros c de idesenhos, trabalhando a &ua mesa. Al-
lumiava-o um, candieiro de petróleo.

Tinha o rosto encostado a uma das mãos. A outra mão brincava com
o lápis, cm quanto que os olhos vagueavam ao acaso.

Xão trabalhava. Tambem clle devaireava, parecendo escutar o que sc
passava no outro quarto, c o seu olhar, levantando-se pcsadavnentc,_ dirigiu-
se duas vezes para a porta, cujos vidros eram protegidos por cortinas do
musselina, para procurar a desconhecida de que o_ mysterio tinha excitado
a sua curiosidade, mas cuja bcllcza, distineção c tristeza tinham encontrado
o caminho do seu coração.

Xo dia seguinte Marcellina dirigia-se muito cedo para a refinação, Um
Empregado pol-a ao facto do que cila tinha a fazer.

K, a partir d'esfe dia, nova vida começou para ella.
Passaram-se assim varias semanas. Dois mezes tinham decorrido jí

desde o dia mi que se tinha realizado o seu casamento.¦Por diversas vezes comprou jornaes ás escondidas c vio quo todos se
bccnpavam com ella.

Depois, pouco a pouco, a imprensa começou a falar de outros assum-
pios. Porque nenhum pormeneir novo pudesse alimentar a curiosidade publi*
ca. despertando-lhe a attenção, em breve Marcellina foi esquecida.

Respirou então I

IVlIe c sniliilis —- Curas pelo"Railltim" v 914 — Kstonuiso,
pulmões e dornens nervosas.

DR. IiD. MAGALHÃES — Mol. dn pelle
c mucosas, u-ccras cancerosas, tumores
fihrososj nrthrítismo, syp.iilis c mo.rjij.ia-i
neurasthcnia, doentias do peito c dyapc-
•pí-ta; 7 7etml.r0- 36, íi* 10 e ás ... n^.

MOIilOSTIAS OO ESTÔMAGO TI-
GADO, INTESTINOS IS MER*
VOSAS

DR. CUNHA CP.UZ — Cura o habito
da embriaguez, por siiçgcstão c com

os medicamentos "Silvima" e * Gottas
de Saude". U, Carioci 31, 3 -¦' 5.

DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Ex.As.
si-stênte da clinica dr Prof, Urbanti.
chitech, de Vienna, Rua S-te tle Se.
tembro ?:. da-s 2 ns j Iís.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO
— KspecinÜFt.is: ouvidos, nnriz, gargan.ta, vias urinarias c operações. Con&.
rua Sele de Setembro 6,5, ic nndar. de 1
ás 5. Res. r. Kelix da Cunha .g.

MOT-1.STUAS
NARIZ E
OHOSCOPIA
COPIA

DA GARGANTA,
OUVIDOS, RRON.

E ESOrHAGOS.

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR-
CONDES—Assist. da F. de Med. Ex.
assist. do Frof. Bne-rer (Dreslou) e do
Prof. Killian (Iterlim). Uruguayana 25,
1 ás 3 i!j. T. 376* C. Res. ltussell 10.
(T, sso C.)

PHARMACIA E DROGARIA F GAIA-
I.ol.omtorio de produetos chimicos e
pharmac. F. GAIA. Completo íortlmen.
to de drogas. Secção de liomoeopa.hia.
lt. Senador Euicbio 238. Tel. 1.186. N.

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS—
Conde liomfim 436. Drs. José Ricardo,
das 9 ás u. Almeida Pires, de 1 ás ».
Ar-eno quinol, pnra os fracos. Cyano,
Gonol e Bleno-tli.inato, par», gonorrfaía.

PHARMACIA CAPELLETI — Humayti
140. T. 1048, S. Compl. sort. de dro.
«ai • produetos pharin., Cons. Dn,:
Emygdio Caliral (o ás io) e SantiS
Cunha (io ás ii). Grátis aos nobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde TFiomfim
250 T. 2479, V. Cons.: dr. Camacho
Crespo, 9 ás li; dr. P. de Souia, 8
ús 9 da m. e 4 ás 5; dr. Linneti Sil**».
das 7 ás 8 n.: dr. P. Lima. 2 ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA — De Issias
P. Alves. Laranjeiras 131. Tel. C. 2141.
Cons.: Dra. Souza Carvalho (9 ás io);
C. Sampaio Corrêa (10 ás ir); Raul
Pacheco (12 ás 13); A. da Cunha e
Mello (13 ás 14). Dep. do "Bron-
chíol" para constipações e tosses.

PHARMACIA PEREIRA DE SOUZA —
Laboratório c dropiria. Consnltna medi.
cas diariamente. Tcl. Villa 2030. Rua
24 de Maio n. 166. (Est. de Uiacliuelo),

PHARMACIA LARANJEIRAS. Tel. 5754,
Laranjeiras 458. Cons.: Drs. Leopoldo
do Prado (9 ns 10); Souza Carvalho
(10 ás 11). Fabrica e dep. do "Pan-
toformio", para tosse*, resinados, "Co*
queluche".

PHARMACIA HADDOCK LOBO—(M.
Capcleti) — R. Ilad. Lobo 204, T. V.
1387. I:ab. do Carbo-vicirato de üorges,
do Iili-iir de Citro-vieirato e Depursan.
Cons.: dos drs. A. Alves e M. Autran,
Othon Pimcntcl e João Co-mbra.

PHAT5MACA MACEDO SOARES — R.
Senador Euzebio ir3. Direc. de Samuel
de Macedo Soares. Cons. de i ás 4.
Deposito do DERMOPHENOL, efficaz
na*, ulceras, ecemas, mol syphitttícas,

PHARMACIA REGO SOARES — Rna
Cattete 77. Grande sortimento de dro-
gas nacionaes e estrangeiras. Produetos
chimicos c pharmaceuticos. Gritante a
boa manipulação _ dos seus prepr.rados e
de qualquer receltuario medico.

PHARMACIA SAO THIAGO — Rua
Condo de Bomfim, 240, Tel. Villa 1489.
Consultas diárias e grátis. Dr. Ernesto
Thiliáu Junior, das 8 t|* ás 91|2. Dr.
Ernesto Possas, di«* o ilí ás io 1(2.

PHARMACIA COUTINHO — RUA
COHDE DE BOMFIM 98. TELEPHO-
NE, VILLA. 293.

HOMOEOrATIIIA
PHARMACIA HOMOEOPATICA — De

Araujo Nobrega h C. Completo^ sorli-
mento ile drogas homooopat recebidas di
rect, Esp. pharm. "Nimphea Virilis",
para a cura da impotência; V. Pátria, 20.

ESPECIALIDADES PHABMA-
GEÜT1GÁS

TINTURARIA KIO BRANCO — At.
Mem de Si 29. Attende immediatamen-
te aos chamados pelo tel. Cent. 493»,
pira buscar roupa e entrega nai rttt-
ciências, depois de pago o trabalho.

LEILOEIROS
IGLEálASALBERTO IGLEálAS — Leiloeiro p»

blico — Escriptorio: rui Hospicio 78.
Tel, Norte 1701. Resid. 1 rua Haddock
Lobo, 269- (Tel, Vill. 1747).

MIGUEL BARBOZA — Cau fundada
em 1893; rua do Rosário n. 158, (an-
tigo 126 A). Tel. Norte 1053.

LOTERIAS
AO TRIUMPHO DA AVENIDA — Bi*

lhetei de loterias. Estanipilhas de to-
dos o» valores. CartOes postaei. Ave-
nida 1'entrU 49 (porta larga). Telep.
11. 2909. Arthur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor ills,
Apostas sobre corridas e bilhetes de lote.
rias. Filial casa Clmntecler; Ouvidor 139.
rariin.es Senna & Comp,

O LOPES é auem di fortuna rápida, ral
loteria* e offerece maiores vantagens ao
publico; K. Ouvidor 151, R. Quitanda.
79 » is de Novembro 50 (S. Paulo).

A MENINA DO CHOCOLATE
HS9EC1IALIDADES em bonl-eiu, cam-

mellos e chocolates finos. Aquino &
Dias, R. S. José 121, prox, ao largo da
Carioca. Tel, C, 410.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
CASA VEIGA _ Fabrica de moveis. Pre-

ços e condições ao alcance dc todot.
Serviçoa de carpintaria, armaçõM. diTt-
soes e balcões; r, S. Euzebio, 222, (Ar.
do Mangue), Tel. 5234.

PRAÇA TIRADENTES 7a _ Esta "Em-
presa" offerece as suas vendas cm me-
íhores condições do que qualquer outra.
Moveis bon« e baratos, a dinheiro ou
a prestações, sem fiador. Visite-not;.

IMPORTADORES

QUINTA REGIÃO MILITAR

D. convocação para o alistamento
inilitar

VIGÉSIMO MUNICÍPIO - (De.
dor '

O cidadão Francisco Bueno Pae-
Leme, presidente da Junta dc Alis-
tamento Militar:

Fu saber aoS que o presente edi*
tal lerem ou delle tenham conheci.
mento que, nesta data, foram instai*
lados os trafoalhos desta junta e,
portanto, convida a todos os jovem
de ao annos completos r; anno cie
ioie, e domiciliados neste município,
a virem sc inscrever até o dia 15 de
setembro do corrente anno, c, bora
assim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, co-
mo determina o regulamento para 9
execução da lei do alistamento mi-
litar.

Convoca tambem todos os interes*
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bom de scui
direitos, afim -de que a junta possa
bem orientada ficar da_ verdade e
dar as informações precisas a cscla-
recer o juizo da Junta de Revisão,
que tem de apurar este alistamento.

A junta funecionará em todos os
dias, no Quartel do commando da 5*
brigada de infanteria, «m Deodoro.

E para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital poi
mim feito e assignado, rubricado pc-
lo presidente e que será affixado
junto ao edificio em que funeciona
esta junta, e ptfblicado no Diário
Official, Jornal do Commercio, O
Pais, Correio da Manhã e O Impaf
ciai.

Capital Federal, 15 de julho de
1916. — Carlos de Sousa Reis, 2° te-
nente secretario. — Francisco Bueno
Paes Leme, presidente.

Limites:
Estrada de Santa. Cruz, exclusive

a partir do cruzamento com o rio
Jacaré; seguindo a Estrada da Tc-
nha inclusive até o bifurcamento da
Estrada do Portode Inhaúma e ca-
minho da Freguezia; peio mesmo ca-
minho inclusive c caminho do Ita-
rané inclusive até encontrar a linha
divisória das águas da serra da Mi-
scricordia; por esta divisória ao alto
do morro do Caricó; deste Alto por
uma linha que, seguindo pelo divisor
das águas da serra da Misericórdia,
vá cortar a Estrada da Pavuna, na
garganta entre as estações do Erige-
nho do Matto e Vicente de Carva*
Iho; dahi por uma linha subindo ao
alto do morro do Juramento era
frenio ao campo do Dendêj destí
alto continuando a divisória das
águas até o cume da serra conhecida
pelo nome de José Maria; de-.tí
cume cm linha recta ao cruzamente
da rua Iguassú' com a rua da Esta-
ção; por esta exclusive até á Estrada
de Ferro Central do Brasil, seguiu-
do pelo leito da mesma estrada e ra-
mal de Santa Cruz até & Passagem
do rio Pirapora; dahi cm linha rc-
cta ao principio da Estrada do En-
genho Novo por esta exclusive e Es-
trada do Cabral exclusive até o rio
do mesmo nome; desce..do por este
rio, rio Pavuna e rio de S. João de
Merity á bahia de Guanabara; con*
tornando pelo litoral c rio Jacaré e
tenminando no cruzamento dcslt
com a Estrada de Santa Cruz, ponto
inicial.

Confina este districto com os 17",
io*, 21° e 22" districtos com o Esta-
do do Rio de Janeiro e com a bahia
de Guanabara.
¦^-^——-an*—--»¦——a.

OFÍLUOES
CONGRESSO BENEFICENTE

CAMPOS SALLES
RUA LUIZ DE CAMÕES, 36

De ordem do sr. presidiiiite, peco «
comparecimento dos srs. sócios quites a
assembléa geral ordinária, que se rea-
lizará qufintti-feira, 17 do corrente, ás 7
lioras da noite, nesta eecncKiriia, par.
discussão e votação do parecer da oom-
missão de cxanK dc contas c lolcição do
novo -conselho admnisuratiivo « thesou
rciro. Esta assembléa de accordo con
as estatutos funecionará uma hora cüe-
pois com o numero de sócios quc com-
parecer.

Rio, 14 de agosto d!e 1916. — Joa.
quini Lttit Pereira secretario.

J. FERREIRA & C. — Praça Tiradentes
27. Tel. C, 698. Molhados finos e uni-
oos imporutttore* áo terediudo vinho"Rio Dão".

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
DELLE MATTOS

MANICURE
Especialidades em prcparoí pan

anlias.
Sete de Setembro n. 58 (-' andarl.

— » ms . —
FORMICIDA MERINO

O unico exterminador das formif-as.
Merino & Maury. rua Ouvidor n. 163.

<¦-»*.-.-

MOLÉSTIAS DO PULMÃO. CO-
RAÇÃO E APPARELHO

DIGESTIVO
DK. ADOLPHO DA FONSECA-

largo dc Sr-.ii.a Rita n, io, das
Ucs.: rui Dr. Dias da Crus
Mcycr.

¦Cons.

Clinicii niodico-ciruríricn dos drs.
•Felix Nogueira c .lulio Montei-
ro, ii rua Senador Euzebio. 2158
— Telephone, Norte 1.1SO.

DR. FEUX NOGUEIRA—Op., partoí e
mol, dc senh., liydrocelc, catreit, da t;re*
thrn, fistulas e corrím. Trat. esp. da
Svpl.U.sí app!. d? "606" _ "014". Ò- fis
2) Me;. tr.-,v. de S. Salvador :n-

DR. JULIO MONTEIRO—Mcd. do Ho<p.
de S. Sebastião. Mol. internas, pulmão,
coração, figado, estômago e rii.s. Mol.
inf-CtuosaB (syphüis, etc), Das 2 ás 4
I13. Iíca r.ia dc Ibiluirna 35.

AXALYSE DE URINAS
BLAKE SANTANNA e ÁLVARO

AFRANIO PEIXOTO — Chimlcof. La-
bora.orio Cliirr.ico de analyse de urina.
Analyse completa 20Í; rua 7 dc Sctc.11-
iro n. 195.

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DA TUBERCULOSE

DK. ÁLVARO GRAÇA — Mol. internas.
N* Hora do Matto, Meyer. Trata a tu-
berculose pelos processos mais iroder-
noi, lies. r. Nazsrcth oj (Meyer). Con»
Assr-rt-V.ca 72, das 4 ãs 6 hs.

TRATAMENTO DA TITíEIiriTO.
SE PULMONAR PELO PNEU-
MOTUORAX A1ITIF1CIAL

(Processo dn Porlanini)

MOLÉSTIAS OA GAROANTA.
NARIZ E OUVIDOS — CURA
DA GAGÜEZ

DR. AUGUSTO LINHARES — Chefe
de clinica na PolicÜnica. Ex-ascist. dos
Proís. Killian, Gutzmann e Bruhl.
Tura da gaguez (proc. Gutzmann, dc
Berlim); rua Urujruayana 8, ás 3 lis.

MOLÉSTIAS DA ROUCA E SEUS
ANNEXOS

AUBERTIE — Cirurgi-o-dentlsta — Es-
pecialista — Rua 15 dc Novembro -*.
Teleph, iSjB — S. Paulo.

MOLÉSTIAS DA PELLE
SYPHILIS

E

DR. ALFREDO PORTO — Cera pratica
do3 -Jüsp. da Eur., memb. da A. âc Mcd.
Sub». no scrv. de mols. da pelle, da
Polycl., ele. C. Rodriçro Silva, 5 (tel,
2271,0, tt. av. Atlântica.27.', t. S.T-493.

DR. P. TERRA -"•Trot. da Faculdade dt
Medicina, director do IIosp. dos Lázaro?
li, Assembléa n. 20, d"S 2 As 4 liora-i

DR. SILVA_ ARAUJO FILHO — Assi».
rente da faculdade de Mcdici-na. Rua 7
de Setembro 38, ás .1 hs. Tcl. C. 5510.
ttes.: Marquez de Abrantes ...

rVOV DR. ED RABELLO - De voltl
d:t Europa, reabriu o coriiidtorio. Tr?,ti
pelo radium oí tumores e outras d^e---*-
da pelle cons.: rua Asserablra n. 85.

Serviços medicos. Dhnrninoetiticos,
dentários o visitas u domicilio

CENTRO MEDICO — Dci^linTcõs, nÜc-
pathas e hòmoepathas dc respeitabilidade
moral. McnsaUdade 2$ooo, Directores drs.
líraulc lHnto c Erneno Possas, K, Frei
Caneca 153.

DR. EDGARD ABRANTES — Cons.!
r. S. José n. 106 (a ás j). Tel. C.
5.5*7. Resid. 1 r. Barão de Flamengo
-1 .17. Tcl. Sal 060.

CLINICA CIRÚRGICA. VIAS
URINARIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp. da
Misericórdia. Com pratica dos hosp. dc
Berlim c Paris, Cns.: r. da Carioca
30 (das 3 tm . hs.). Resid.i rua daa
Laranjeiras, 80 (tel. ?os6, C.)

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Vias uri.
narías operuções em ^eral. Rua Sete de
Setembro, 99,

MOLÉSTIAS DB CREANÇAS

DERMOPHENOL — I*rcp. do S. de
M-aecdo Soares, oífieaz nas ulceras, cc-
-remas, empíngens, J.uulperua Paulista-
mos—empr. ha nove annos cora sueces-
so na impotência viril, i vidro 5$; e
pelo correio CS. Piiar. Macedo Soares,
rua Senador Euzebio n, 123.

MYOSTHUNIO, formula do dr. J. M.
de Macedo Soares—Melhor tônico recon*
r-tituinte, e indispensável As creanças, ve-
lhos, donzclias e ás senhoras durante a
crav'dez e ap^s o parto, ás amas de leite

EUPLINA _ Formula dc Orlando Ran-
gel. Xa toilettc das senhoras não tem
rival. Usa-se no banho; como dentifri-
cio; nas feridas c mol. da pelle; em
frarecreio c cm iiihaJações.

GAIíGEOL — Cura anirina e moléstias
da garganta cm gargúrcjos c tnhalaçõea.
Recommendado por todos 01 clínicos,
que attestam o seu valor. Arthur Coe-
llio: rua Theopliilo Ottoni n. 88.

GUARANESIA Scrftrda do c--tomaf;o
tnteatinos e coração ? U«ae "Guarane-
sia'*. Uni caüce ao deitar, ao levantar,
iV.i rofeições, evita muitos sofírimentos.
Em todas as p»iarmacias c drogr.rias.
Dep.: Campos Heitor _ C.*, rua Uru-
piiayana 35.

IODÒLINO'DE ORII — 131- o dr. Joa-
qr.im Mattos: "Tenho obtido exccílen-
les resultados, r.-s creanças ncccitam-n'o
áDc.Umcntc, e os cíícitos t-herapeu-ticos
superiores aos d^s ctuui.ücs c oieos de
ficado do b-icalháo".

SYPHILIS — T-.ira definitiva, síria, sem
injecçao, pelo Sigmarsol, destinado a re-
volucionar a therapeutica. Cada caixa
90 comprimidos. Informações: E. C.
Vautelet; 22, _•; i° de Março.

CURA RADICAL DE HY-
DROCELE

pelo especialista Dr. Leonidio Ribeiro,
cora o seu processo sem dòr, nem
febre e isento tle reproducçâo da rao-
lestia. Cons.: rua da Constituição 13
(Pharmacia Mello), do meio-dia ús 2
horas da tarde. Tel. 2286, Villa.—a .<¦>¦--¦

AS PRINCIPAES GARAGES
GARAGE SUISSA — Avenida Salvador

dc Sá, 6, Recebe automóveis cm esto-
dia c faz todo e qualquer concerto,
para o que dispõe de modelar officina
mecânica.

HVG1EXE ALIMENTAR
SAL DE MACAU — Aos doentes do es-

íomnRo io c pern.Ut.do usar como in-
grediente nos *eus alimentos, pela sua
pureza e especial confecção, o "Sal de
Macau'*, da Comp.* Commercio e Na-
voga ção.

,to;as,
DR. P. CARNEIRO LEÃO — Mc.lico

do Inst. dc Protc. e Assist d Infância.
Ex-int. do Cons, dc creanças da Mise-
ricordía; Cons,: Gonçalves Dias «ti.
(Tel. 3061 C.) da3 10 ás 12. Kc;.: Silva
Manoel ua. (Tcl. C26S. C.)

DR. MONCORVO — Dirc-lor fund. do
I. de A. á lnf. do Río de Janeiro. Ch.
do Scrv. de Creanças da Policli. K-p.
doenças d-.s creanças e pelle. Cons.:
r. Cr. Dias 41, ás ij lis, Res.: Moura

DR. MARIO 
'REIS 

— Do hospital de
N. S. das Dores. Consultório: rua da
Assembléa n. 37, das 3 ãs 4,

DR. PEDRO DA CtiNlíA — Ua Fac. de
Medic, e do Inst. Ac Assist. á Ini. Cl.
medica e das creanças. Cons: Gonçalves
Dias 41. T. 3061, C, das 3 ás 5. Res.:
S. Salvador 75, Cattete. T. 1*33, S»„

RELÓGIOS E OBJECTOS
DE ARTE

Salve! 11-8-
Olga Stella D. Estrada
Hoje, no rumper d'aurora, os

pássaros irão desportar cura can-
tus sublimes a Olga S. D. E. au-
nuiiciurnlo seu anniversario, quo
envia seu marlilinho e araigui-
nho.

LUIZ D. E.

LYCEÜ LITTERARIO POR-
TUGUEZ

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
i" convocaçilo

São convidados, ru forma do art. 5*,
paragraphos i", }' t (' t art. 55 doi
estatutos, a se reunirem *m assemblé»
geral ordinária, no dia 18 do corrente,
ás 8 horas da noite, todos os srs. 30-
cios para aprcsent*icão de contas, sua
approvaçáo e eleição da nova dire-
ctoria.

Rio dc Janeiro, g de agosto de igiS.
— O secretario, Francisco Joaquim Pe-
reira Soares.

SUPR.:. TRIB.:. DE JUSTIOA
Hoje, sess.:. ás lioras do costume.

Eleiç.:. da admin.:. e discussão do
projeoto de Regira.:. Int. í. — Viccrr
te Neiva, presidente. (6335 J

UX1AO SOCIAL
SEDE — RUA DO HOSPÍCIO, 311Exipcdicnte diário das 11 6 1 hora

da tarde
Hoie, 17, pelas 7 horas da tarde,

terá logar a sessão do Conselho Admi-
nistralivo. — João da Costa, secreta-
rio. (J 64.4

COMPANHIA EDITORA DAS
OBRAS DE RUY BARBOSA

Os incornoradores desta companhia,
drs. Alfredo Ruy Barbosa e Lopes
Martins, pedem-nos para avisar és pes-soas que nuciram subscrever acções,
que encontrarão as respectivas listas na
rua da Assembléa 12, diariamente, dai
15 á3 16 lioras. (J 6390
SUBL.:. LOJ.:. CAP.:. FRATER.

KIDADE ESPOSOLA
Hoje, sess.:. econom.:. e dc Ca»

pit.:. —Albert Lf-vy, Sccret.:. (J 6-50
FRANCISCO MENDES PEREIRA

_ Declara quc d'ora avante o seu lujri-
timo nome, para todos os effeitos, dia*
ma-se

Francisco Mendes Campos.
(J 621Í

II
Ferreira _ C. participam á praça do

Rio de Janeiro que são os Icríiíiiio.
«uccessores dc Licinio Barbosa de

I Araujo e nâo Barros & C, que foi uma
firma arranjada pelo cx-socio Caeia-
no Barros Pereira, quc, tendo-se reti-

Ilm". SR. ATTILA DE CARVALHO! rado, a levou com clle. — Carlos Saiu-
(J 6301

M GÍC6

Passa boje a data natnlicia do illus-
tre Attila de Carvaílio, digno official
da Inspectoria Federal de Tortos, Rios
c Canacs.

Funecionario competente, honesto e
cumpridor indisviavel dos seus deveres,
o^ illustre annivcrsariantc terá a provasincera do affecto c da amizade dos
seus companheiros de trabalho, que
irão levar-lhe os votos dc prosperidade.

J 0382
¦¦ mmmm9m**m_>m*mlmtmmmmmmm ¦ -.

paio. 18—8—916.

R. S.
Club Oyninnstlco Portuffticz

SARAO INTIMO EM .0 DF. AGl/T*'
Acha-se aberta a inscrÈiição para con-

viles até ;o do corrente. A entrada <loj
111*3. sócios será com o recibo do mez
de agosto. — Humberto Taborda, 1*
secj-atarao.

AOS HVDROCELICOS POBRES
Provadaniente do oqueos recursos, o dr

Leonídio Kibeiro apnlicará o seu nroce»so i Sede eni edificiotL- cura radical da hydrucelc sem operação
ccrtaiiic nem febre, mediante á módica re-
numeração dc ioo5, cm sua residência, aos
domingos, a qualquer bora do dia. Res.: r.
H. Francisco Xavier 367. Telephone 2286
Villa.

MANOEL TEIXEIRA — Jo-lherir e re-
lojoaría. Compra ouro, prata e p*.íras fi.
nas. O*', de ourives c relojorirn. Con-
certos garantidos de jóias e relógios.
Rodritro Rílva 40, perto da r. 7 de ?hro.

AS MELHORES PENSÕES
PENSÃO BRASILEIRA — Rua Raddock

Lobo 123, tel. 1.7:6 VÜla, a 20 minutos
da cidade, bondes á toda bora, offerece
noas accommodações a familias e cava-
lhetros de tratamento

PENSÃO NOGUEIRA—Marechal Floriano
103. T. 1834. C. Esta Pensão continua

a oíierecer aos srs. viajantes e exmas. fa-
müias commodos confortiveín em condi-
ções hyjrienicas.—Rabello Vurtli, _ C.

EDÍTAES
INXENDENCIA DA GUERRA

COSTURAS
Distribuição de peças de farda*

ir.cnto a manuíaclurar, ás c.isturct
ras matriculadas sob ns. 501 a Rno,
nos dias 14, 16 e iS, até ás 14 horas.

Previne-sc Ls sras. costureiras n.ie
só serão attendidos os números an-
nunciado», assim camo o não com-
piirerinento implica na oerda da dii-
tribtrrão a que lêm direito.

I. G., 13 de acosto de TÇ)i(i —
Capitão Epamin- .tias Cunha,

SOCIEDADE BENEF1CEXTE AM-
PARO OPERÁRIO

,.,,,. - Próprio á RUA VIS-
CONDE DO RIO BRANCO 151, ant.

De ordem do director-presidente, con.
vido os srs. sócios quites para consti-
tuirem a assembléa geral cxtraorrlina-
na, sabbado, 19 do corrente, ás 7 bora»
da noite, afim de discutirem c votarem
as emendas feitas á lei.

Nictheroy, 16 de agosto dc ini6. -.
O secretario, Manoel Xavier Baptista
Junior. (g52a)

CLUB MOZART
RUA CHILE, 31

A direcioria communica aos srs. so»
cios . convidadas que, em substituição
do sr. major Adriano Vieira que se re*
tirou embolsado dos seus haverei, asstv-
¦miram a administração interna ào
Club. os srs. Oliveira Maia e tenente-
coronel Gustavo Santico.

Aviso — A fesra inaugiiral da rea«
bentnra do Caliaret c tniLras div-ersôe^
terá logar sabbado, 19 do corrente. á<
8 horas da noite. #

iRio, iG de agosto de toiC — O se.
tret-rio, Joennim César. M. O471»
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Sociedade Mutua de Seguros e Pecúlios
—. BIO DB JANKIRO —

36° fallecimento na série de 10 contos
Tendo fallecido em Paciência. Estndo do Kio. em 61 ilo'inalo do

ift-lfi i iiossi consocin 1). ALEXANDRINA ALVES PINTO, inseri-
___ na 

" 
f de 10 contos, sob o numero 1105. c»™--,.*"»3*?.3

Ss mat inli-tiis desta série ouo so nchom na sfide da 01.OB0',
I ru" Úr cuaynna 47, o em poder dos nossos biinque.ros locaes. os

_e_òe"c.ivo_rceibos do 78000 Para forniwão do now peciilio. oue
deCen ser re_sntado_ dentro do um me ..isto;é ato<lflite'f«™^?
ilroxinio vindouro, nos termos do estabelecido nos nossos piauoa,
itpprovados pelo Governo Federal. ^___._«e

29° fallecimento na serie de 20 contos
Tendo fallecido na Capital do Estudo ^o Rio de Janeiro, em 12

•l_ murro de l.lfi, a nossn consoiin D. FRAVCISCA I.-_ SAIiIjiw)
JíAIufüSA FORTES, inscripta na sério de 20 contos sob o um»
r«. 137. co__nuiticamo_ aos srs. mutt.«iistas *^*?**J_U1J£
acha-n na sóde da "GLOBO". 6. rua U-iiauayauii li.J7,, o empoder
5o" nossos banqueiros locaes. os respectivos rocibos do 14S000.
n ra formação do novo pecúlio, mio devem ser resantados dentro
d um íè". isto 6. at. 1G de Setembro próximo vindimro.nos termos
do estabelecido nos nossos planos, approvados pelo Governo Fe-

d8rfli2. ° fallecimento na série de 50 contos
Tendo fallecUÍ- na Capital do Estado de S. »/cio" 

RODlíínlnil du 1916. o nosso consocio sr. AVELINO AU.ALIU "«'""
GUES inscripto na série do 50 contos, sob o u. 4^*-:<)1nuS»?i««9
aoV srs. imituallstas desta sério que se acham na sédc. d-v.GCOBa.
_ . ua UriiKiiavana n. *_7. e om puder dos nossos banqueiros lo-
cum. os respectivos recibos de 30S000. pura formação do.novo pe-
r lio une devem ser rcsentndos dentro re um mez, isto é. ata lt»
doSÍtombro próximo vindouro, no. termos «to estabelecido nos nos-
sos planos, approvados pelo Governo Federal. (¦» «**¦-"¦¦
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BANCO LOTERICO
K-sarlo 74 o R. Ouvidor 70"0 PONTO"

ISO — R. OUVIDOR — 130
São an casas quo offerece:» as

maiores vantagens o earnu-
tias ao publico.

AVISOS MÀRIT1M03

iLLÕT. BRâSlLEUt-l
MO VOS

Dentaduras completas — superior]
e* inferior — com ou sem molas de
ouro, das mais aperfeiçoadas e in-
dispensáveis á bôá mastigação, á
bôa pronuncia e articulação, e ao
embellezamento da bocea. Durabi-
lidade garantida. Preços razoáveis.
— No consultório clectro-dentario do
Professor Tencnte-Coronol DR.
SILVtNO MATTOS, Cirurgião Den-
tlsta laureado. & rua Uruauurana.
i e 3. canto da rua da Carioca, cm
frente ao largo da. Carioca; das 7
lioras da manhã á_ 5 da tarde, todos
os -dias. Teleplione n. 1.555 Central.

J 641-

LINHA DO NORTE
paquete

rJUUi
Sairá quartarfeira, 23 do cor-

rente, ás 12 horas, para Victoria.
Baliia. Macedo, Recife, Cabedcllo,
Naitail. Coará, Maranhão, Pará,
Santarém, Óbidos, Ilacoaitiara c
Manáos.

I LINHA AMERICANA
O paquete

B

s.
05 1

3873 4630 _4 538_

8.3~ 030 _538' ~~73 
30 38~

_ 
__——————

3434 8889 _J»365"434 
889 365""~ 

34 89 65

AO
DA FELICIDADE

Sementes de capim gordura
e jaraguí

Vende-se qualquer quantidade. scineD -

tes novas e garantidas, na casa_ Pinto
Lopes & C, commissarios de café, man-
teiga e ccrcacs. Rua -loriano Peixoto
n. 174, Uio de Janeiro, Telephone 1111-
mero ..006. '"''- J

ü taes
Sairá no dia 29 do corrente, ás

14 horas, para New York, escalan-
ào n, Hahia, Recife, Pará e San
Juan.

BILHETES DB LOTERIA

Remettem-so bilhetes para o
interior mediante o porte do
Correio. — FRANCISCO &. C.

Rua Sachet 11. 1*4

PÍCHI_iSI_OS
Vcndcm-a* os mãchii*-. mos de uraa

fabrica de tecidos de camisas dc meia
c meias, distante desta capitai 2 lio-
ras, negocio de grande lucro com .poirco
capital. Tràta-se á. rua 7 de Setembro
n. 172, i" andar. «JC 6210)

LINHA DO SUL
O piquete

ÍRIS
Sairá amanhã, sexia-feira, iS

do corrente, ás 12 horas, para
Santas, Paranaguá, Antonina. São
Francisco, Itajah., Florianópolis,
Rio Grande e Montevidéo.

'Este pai|uete recebe passageiros
e cargas para Pelotas e Porto Ale-

fre, 
com transbordo no. Rio Gran-

e; e para Matto Grosso somente
cargas com transbordo cm Monte-
vidéo.*»

LINHA DE SERGIPE
O paqueteQyapock

Sairá uoje quinta-feira,. 17 «lo
corrente, ;is 16 horas, para Cabo

Frio, Viclo«u, Caravellas, P. Areia,
Ilhéos, Bahia, Aracaju, Maceió e
Recife.

AVISO — As pessoas que quei-
ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros, deverão so-
licitar cartões.de ingresso, na Sc-
cção do trafego.

GRANDES REDUCÇOES noa pr«-
,-os como sejam: camas {iara solteiro,
25$ a 35$; ditas ristori, para casados,
loj' e 45^; lavaitorios inglezes, 50Í;
loilettes conimodas. 100$ e 105*; auar-
da-vestidos, 35$ e 45$; guarda-louças.
35. e 45$ooo; guarda-pralos, supe-
riores, 110$ e 120$; guarda-vestidos de

" desarmar, :oo$ e 110$; mesas elásticas.
50$ e- 55$; mobílias estofadas, 130$,
140. e 18.$; ditas. Sul-Aturrica, 100$ e
110$; cadeiras para sala ou quarto,
75$ e-8oS; cadeiras de balanço, 35$. e

40$ 1 dormitórios, 420$ e 45°$. stipeno-
res- cm arte e fantasias belgas e eslylo
allemão, 500$ e 510$; diversos modelos
a escolher; sala de jantar, 380$ e 400*;
ditos estylo- allemão, 300$; superiores
de fantasia, crystacs e cadeiras de cou-
ro, 830$; camas de arome, iof e 12$ 1
colchões de crina, 12$ e 25$; capim,
3$ a 10$; e tudo novo e de primeira
qualidade ao

LEÃO DOS MARES
110—LARGO DA LAPA—11©

— Pecam cataloeos ——

ACTOS FÚNEBRES
José Coelho da Silva

Bastost O a" tenente José- Lessa Bas-
tos c senhora, o cirurgião-dentista
Diogo Lessa Bastos, Aurora Les-
__ Bastos Brum, Guicmar e Anna.
Leasa'' Bastos, e Engracia Luzia

De Lamar- Lessa, mandam celebrar por
alma do seii saiuloso pae, sogro e cunha-
do, JOSÉ" COELHO DA SILVA BAS-
TOS, á missa de trigesimo dia, na ma*
IrU de S. João Baptistia d». Logõa,
hoie, quinta-feira, 17 do conronre, ás
9 11_ horas. Desde já agradecem áa
pessoas que- se dignarem assislir a esse
acro dc religião. J 6431
____

D. Maria Eugenia Mi-
rande. Leal

1

t

EMICADQR DE DIREITO
.Vkogndo' com longa pratica, leecio-

na matérias do curso jurídico c or-.a-
niza pontos para exames. Pregos ra-
zoaveis.. Trata-sc r.o escriptorio grau-
dc, á rua 'do Rosário 120, sobrado, de
1 á_ 2 011 das 3 ás -. (M. 620.,)

DOENÇAS DO CORAÇÃO
Pontadas,É palpitações, cansaço, faltn

de ar, pés inchados c hydropsias, balei
forle e irregular das artérias, do 

'.pulso

e do pescoço, c as lesões uo coração,
causadas pela syphilis, rheumatismo -
artcrio-schlerose curam-ss com o CAR-
DiOGENOL, grande descoberta appro-
vada pela Saude Publica, para cssai
moléstias. Granado & Filhos. Rua da
Uruguayana n. or, Rio de Janeiro.
Importantes attestados das pessoal,
curadas e de médicos notáveis. Vidro
(i$ooo. Pelo Correio, SiSoo. S 51C1

BOÜDADOR
P'recisa-se de uma com bastantes lia*

bilitações. Traía-ss nesta redacção com
Mario. M 8408

CACHORRO FOX-TERRIER
Perdeu-se s.gunda-feira, um de cinco

mezes na rua Primeiro de Março, pro-
ximo ao Correio Geral. Gratifica-9e a
quem informar ou entregar na Leit-ria
da Galeria Cruzeiro. M 8503

TUBERCULOSE CURADA!
Só com o STENOLINO. é que se

consegue curar ei evitar a tuberculose,
anemias, pulmões fracos, neurastlienia,
fraqueza geral com dyspepsia, impoten-
cia, memória fraca,, dores 110 peito, fe-
bres intermittentes, .pallidcz e flores
brancas. Importantes curas etu todo o
Brasil e estrangeiro. Procura extraor-
dinaria de toda a partel Granado c_
Filhos. Rua da Uruguayana n. ar, Uio
de Janeiro. Vidro, 5$, pelo Correio.
R.nno.  S 51G2

DERAM IIONTKM
Amigo  307 A.uia
Moderno  731 Camollo
mo  213 Cachorro
Salleado Carneiro
S* pioinio .,  157
3  143

oa
059

MA CASA FELIZ
106. EUA DO OUVIDOR, 106

Filial á praça 11 ds Junho n, 51 — Rio
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — O3 premiOíi são pagos no

nesmo diri da «iratcão.

FERNANDES & C»
Teleplio.í 2.051 — Norte

ROYÂL _. 5
Compra-se uma de pouco uso e cm

perfeito estado. Carlas á redacção des-
ia folha a Royal'. J 5997

Agava 05.
A Hora 313
A Real 218
Garantia 349

M CIOS

fâ Õ__0_-__3~£r=

GRANDE HOTEL
- LARGO DA LAPA —

Casa para familias ; cavalheiros di
ralanieiito. Optimos aposentos rica-
iienie mobilados de novo. Accessor«s

.Hiladores e cozinha de i" ordem
..,.1 ..1,B. " ¦,-nmlh . (>''

Vcndc-se pelo preço acima, cm Cas-
cailura, um bolcquim com armaijão, bal*
cão, mesas mármore, deposito de gelo,
relógio- de parede e mais ulensilios e
bem assim com licenças pagas, com
sorri mento de bebidas, com luz electri-
ca, com commodos para fainilia. ¦ c pelo
aluguel de 4o$ooo mensaes.^ Trata-se
eom Oliveira, no varejo dc ciearros na
plataforma da estação de Deodoro.

(S 6.147

HYPHGNETSSJÜIO
Quereis íu.quirU-a, rapidamente ?
Tomae o Curso do Professor KADIU.

o primeiro e unico - na America <lo Sul
1.' membro da Sociedade. Magnética dr
Franca e òe outras socied-tdes de Estu•
dos P_y_liíco_, nas índias c na Europa.
Pelo seu tnetíiodo de ensino, qualquer pçs*
soa, com 8 lições apenaá, já poderá in-
í!u__aciar c dominar c-s outro». Tamhem
dá. lições de Sciencias • Occult-a-s, _ prepara
Sothnaniiílilas, etc, c Lições iheoricas, nos
i:. . ute'** c praticas, aos domingos — Ma-
riz e Burros. 87. (632. II)'

"GLÜB PARISIENSE"
Avisa-se que extraviou-ce

neta dc matricula 11. 11.311.
de agosto 

"de 
916.

a cader-
Rio,
J63:

_____Ti

•'. V__P^)/ ^-____P ^^^^

Ípa:
cai
Zí

ALUGAM-SE
Os tres grandes sobrados dos predios

dn. rua do Ouvidor ns. 90-92. com ele*
vador, do lado da sombra, por cima dos
armazéns da Ca:a Salgado Zenha, oude
se traia.

FERRO EM

Q T 
~\ 

lí f banca & G.
_» I VI ¦ sânosqueV_/___.*__ fiiitôn, piipo
mais prmnios c que mais viinia-
gnns nfforccnm a sons frngue-
zns Lnrg'0 dc S. Francisco dc
Paula, 36. A casa mais antista
neste gênero. 02*30

Vcndc-se perfe-ito gradil fdin '3 me-
tros de c.vensão. porlão largo, colu-
ninas para varanda, 4 saradas, grades
para varanda e caçula, Iembrc.uiris de
duas vislas; ver tr tratar na rua Volun-
tarios da Pátria 11. 132.. O -1655

ESTABULOS

TERRENOS A 50 REIS
Vende-se o metro quadrado cm gran

des acras próprias pura sítios, chácaras
e capinzaes com .-_.ua para irrigação,
subúrbio deat.. capilal, servidos por liei
estradas de ferro; informações á riu
General Câmara -ijií. 4 SSi

0 BOM FUMADOR d .o per mais (nar outraira
Í|P PAP_L _E _opo

(le BRAUNSTEIN frères. — PAM9
rimecai-r". 110 Eiuio Fr_cn 1 lai

jri„it,n iiDrltn orulieirn
para PAP_L de CIGARROS
em Hesraas e Bobinas

For» de C. ncurso :
Londres 1908 — Turin 1911

FUMADORES, Exijam emtodiisastabacarlas o %2ag

LOS_BBIGAS
SSo exptllijai

com o UCOU U.A-i
CRKANÇAS (Ta*
uqcc.o composto),

do dr. Monte Co-
dinlio, approvado

pela Directoria Ce*
ral de Saude Publi-
ra e Assistência Pu-
blica do Estada da
llio.

lí' o melhor íe-
medio contra ai
lnmbrigas o mo-
Icsiias devidas à

ÉUUt-KBEQlSIRAO. 
'J^fc 

^
ii ,*.-- 6..».. -, ¦••'•'ei, não exiae die'

sem purgintcs. Máo i venenoso, não irrita
os inle-ii-ios. £' tão bom que c muito re*
ccíiaclo peios medicoa. Urognria do lovo
rnn de S. .-.se n. dt. e eoi toddS ai dro-
gailai.

CABELLEIREIRO
Especial para senhoras, casa dc -*.P*.

dem. Penteados cora ondulação e Mar-
cel 3$ooo. Tinge-se cabeça por rs e 20
mil reis. Alclicr de çabellos postiços,
modernos, a preços sem competência.
Casa Julio, rua S. José u . í" andar,
telep. 3419 cent. ( .1.4 i)

Carlos Joaquim Pires
(FIEL DA PAGADÚltlA DA E. F.

C. DO BRASIL)
Josephiira Pinto Pires, filho e

mais parentes convidam ás p<_-
soas de sua amizade e do finado
para assistir uma missa que man-
dam rezar pelo repouso eterno de

seu (iiierido marido, pae, filho, irmão,
genro, cunhado, sobrinho e cio, CAR*
LOS JOAQUIM BIRES _i_uiliã, sexta-
feira, 18 <to corrente, ás q hora3, na
ejrreja dc São Francisco Xavier, ante-
cipando seus agradecimentos. J fi.ijo

João José Belizario
(CABO DE ESQUADRA DA 1" COM-
PANHIA DO BATALHÃO NAVAL)

As praças do Baitallião Naval
participam o fallecimento de sai
camarada JOÃO JOSÉ- BELI*
ZARIO, no dia 12 do.corrente, o
convidam os parentes e amigos do

extineto, para assistir á ntissa <le sciíimo
dia, que- farão ctíebrar nn matriz de
Santa Rita. amanhã, scxta-feir.i, 18 d.

____i____ _____!___«__¦ _________

Carolina Lima de Ni-
randa Évora ¦

(CAROLA)
Affonso Évora, dr. Eugênio

Caintero. Lima, convidam oa pa-
rcnites e amigos pana assistir á
missa de tritresimo dia por alma
<ie sua asposa e linnã, CAROLi-

NA LIMA DE MIRANDA _ ÉVORA,

que mandara celebrar amanhã, sexta
feira, iS do corrente, ás 9 1.2 horas, na
egreja dc S. Francisco de Paula; e des-
de já agradecem. J 

°?44

Capitão Antoniio Pe-
reira Vallad
Maria da Aprcscnrtação, seu»

filhos, nora c netos convidam a»

pessoas dc sua amizade e paren-
les para assistir á missa de iri-
gesimo dia que será celebrada

amanhã, sexta-feira, íS do correnie, á*>

9 horas, na egreja -ie Santo Antônio
dos Pobres; desde já _c confessam

gratos. M 6449

Fanny M. Xavier da
Silva

t

Francisco Ferreira Leal Brag\
seus filhos, sobrinhos c aiisehíeá,
seu sogro, irmãos e cimhiulos
convidam- os seiss parentes e ami-
gos para assistir á missa de seti-

mo dia do passamento de sua esposa,
mãe, tia, filha, irmã e cunhada, MARIA
EUGENIA MIRANDA LEAL, a ceie.
brarse amanhã, scxna-feira, íS ilo cor.
rente, ás 8 horas, na matriz de S. Jóia
Baptista dn Lagoa. J QJ'J>

»oisítíeaíiP^mwtcWu^^,''V^^iMÊInif
Joaquina Barbosa de

Oliveira
Amanhã, sexiafeira, tS do co\

rente, ás 9 horas, rezar-se-á uma
missa de tr.ffesmio dia por alma
de JOAQUIM BARBOSA DE
OLIVEIRA, na egreja de Sãe

Francisco de Paula, mandada celebrar
por sua faiuili... J ülíf

João Lima
Seus paes Bellaniiino José LV

ma, Maria Cairoüna Lima, con
vidam as pessoas de seus conhe.
cimentos e amigos pana assisti*
á missa de selimo dia do falle.

cimento de JOÃO LIMA, 110 Mo.teir-
de S. Bento,'amanhã, sexta-feha, lS do
corrente, á.-,' 8 horas. _L_:l____
ha»___- ¦¦ **¦ ¦ *-***HE__MiB_____l

Agradecimento
Celso Toleittino Alvares, Alde-

mira MãgrAhãea l'ialo Alvares,
José -Vasmoiiittóno Pinto, senho-
ra e filhas agradecem do fundo
d'mima a todas ás pessoas lue os

¦tcompanharam nos soffripicnto- dc «ua
iilolairad-, filha, nata e sobrinha, JA-
CYRA, asíiim como a iodos que a Ie*
vera-n a «ua ultima morada, e enviaram
cartas, cartões ou telegrammas.

G.'8t J

t

I
t

SITIO OU FAZENDA
Precisa-se arrendar um, perto d.t c».

tação da estrada de ferro, 110 máximo,
tres horas desta capital; logar sanda-
vel e eom algum nutro; cartas com in-
formações á Mario S. Lobato, 1.1:1 D.
Anna Nery n. 99' -• °333*

t
ÁGUA DA BELLEZA

ou a

PÉROLA DE BARCELONA
Subslitue cora vantagem os cremes e

os pós dc arroz, pois dá á pcllc um
tom claro ou roseo. Tira as manchas,
as rugas, as vcrmelhidõcs e torna a
pelle assetinada e alva. A Agna da
Belleza não contem mercúrio 011 outra
substancia que possa irritar a epider-
me. Encontra-se nas perfumarias, dro-
garias e pharmacias.

FRATERNIDADE ESPIRITA
O presidente attcnde r.o publico sobre

TERRENO
Vende-se um exceliente terreno no

todos os assumptos, ás segundas; quarta'*' melhor ponto da rua Mariz c Barros,
c 3".xi,_ dais 12 ás 4 dn tarde Traves- lado da sombra, murado dc dois lados,
sa da LÚz.n. 4" sobrado, Haddock Lobo. com. 11 metros de frente po
Qrat,j3 ji»; fundo; trata-se na charutaria

i Mourisco, com o sr. Alberto Jac.ue3,' 
Avenida Central, canlo da rua do Ro.

ÇABELLOS BRANCOS
Usae Briliiantina Triumpho para acas-

tanlial-os. Frasco, 3$ooo. Vende-se nas
seguintes perfumarias: Granado St C,
Bazin. Nunes, Casa Tostai, Garrafa
Crande, Cirio, Ilcrmanny; Nictheroy,
drogaria Barcellos. S 120

43 de
do Café

Predio na Muda _a Tijuca
Aluga-se úm magnifico predio, rua l

Conde Bomfim o. 8.-5. Eslá aberto; tra-
ta-se, á rua S. José 11. 10S. (6189 I)

sario. Cm J

tuna
mais rápida nns loterias o oífere*
ce maiores vantagens no publico.

Cnsn matriz. Ouvidor 151; Qul
tiuidu 70, esqulHH du Ouvidor;
1° ile Março 5_, largo do Estaçio
do S/i 89, General Câmara 3fi3,
canto dn rua do Núncio; rua do
Ouvidor 181 o rua 15 do Novcm-
liro 50, S. 1 -ido.

J 01Í5

_*&___.;
803

nio, lo-s-ms.

Vcndciu-se loies de terrenos de 10
metros de frente até mais de 100 de
fundos de 400$ e 5110Í, cm prestações
mensaes dc -'o., cobertos de grandes ca-
pinzaes. cm Vigário Geral, Ií. de Ferro
Leopoldina a .15 minutos de viagem,
sendo as passajjcns de ii!_ o volta 300
réis. No local o sr. Abel mostrará os
terrenos e para tratar das 4 ús 7 da
tarde, na rua de ií. Januário n. 8o.

(R 6.M2

Estômago
Tridigestivo Cruz, é o unico rcmeítr

Uio cura as doenças do estômago e in
'cptinos. Drogarias c pharmacias, Vi
ilro, .Sino.

fl_3S__ftl_fS_______gH_Ç}l_
r

Registradoras e cofres
Vendêfit-sc registradoras National dc

eoo$ooo para cima, cofres de ioo$ooo
nar? cinta, diversos fabricantes e cmn-
pra-se qua1c_-e'_ olijecto commeveiai.
Rua Frei Caneca n. 7 a n casa en-
'•ycloiicdic... Telephone s.Qz Getitral.

(18-0 b)

Bgl»KBBlW_CM___-_a__-__l____l_S^^

G!SELSA!.. I
Nova tinliii-a, (|iie eslá produzin-

do real suecesso. Unica que dá a
còr preta iialur.il c Hisírosa, sem
conter nitr-ilo de praia ou os seus
s.ies. Vendem-se em todas as per-
fumarias. Deposito geral: Bruzzi
fí C. rua úo Hospício i.*i. Rio de
Janeiro. ' (R, S53)

Andar na R, Gonçalves Dias'
Ahiga-sc o 5° andar do predio n. 30,

ha elevador,**gaz o luz electrica; trata* i
se no 111 esmo, das o ás ri c das 5 ás
6, com Duque lEstrada, 'J. 641S.

73S
Rio—16—8—916 M 6ÍÍC

m
Resultado de limitem: |

Antigo. . . . Peru I
Moderno . . Borboleta .-
Rio  P«rú i
Salteado. . . PavSo j

Varianlos |
24—28—48-47 /

Uio, 10-8-.10 M i(i'.«
ptW»t__C_i_igr_m-_. m*mO*>

m
cura infallivel cm 3 dias. sem
ardor, usando "Gonorrhol", Ga-
rante-ss 3 cura completa com
um só fiosco. Vidro, 3$ooo, pelo
Correio SÍ50O, Deposito gf.rfl:
Pliarmacia Tavares, praça Tira-
dentes. 62 — Rio de Jaaeiro.

w__B__s__5____E__8__a___3e_Bã:

I.A
104

Hio-10-8-916 M 8.93

Propaganda
452

Mo -16 -8-916. M"8-i\_

pnnfppfnni
RlO—10 -3-910 M 8139 :

BOLSA LOTERIGÂ
QÜEHKIS TRAVAR )RBJ,AÇ5_S

COM A . ORTÜXA ? ¦¦'
Coniprao billiclcs nu HOLSA T,0-

TKHrCA. Avenida Kio Branco
14_. escruinn iln i_in dn Asscmbléa

há ciiconlraieis a realização do
vosso id.nl.

CURA~RÃDlêÍÍL
Da GONORRHÉA CILUONICA ou

tlKCl.XT_, em poucos dias, por pro-
cessas modernos, sem dòr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App, 60G e 914. Vaccinas de Wright.
¦'_ .-inliléa. r.j. ias 8 ái 11 c 12 ás íS.
SERVIÇO XOCTUBNO, S ás 10—

— Dr. Pedro Magalhães. R S5.19

VIOLINO
Vende-se um, superior, e muito ba-

rato, com esplendida «lixa e arco de
autor; cartas nesta redacção a O. L.

J. 6387.

ESCRIPTORIO
Aluga-sc um, grande, exceliente, hy-

gienico. arejado, com salas dc espera
e telephone, por módico preço; na rua
Uruguayana n. 3, sobrado, lado da.
sombra. J 6.513

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?
E' o nue pôde conseguir facilmente.

per aluguel mensal e módico, todos cs
moveis; rua do Riachuelo n. 7. Casa
. rpgresso

Combustível Ideal
tenha cm tocos para* fogão economi-

co enirega-se em domicilio.

TEIXEIRA CORTES & C.
_____ HGKlí 43 — VIIJjA

t

(__«__.

CINTURAS DE ÇABELLOS
Mme. ILibciro particularmente tinge

çabellos c_u uin preparado vegetal in-
offensivo, de sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives to,
i" andar, enlre as ruas S. José e As-
sembléa. __ s 44?

li SENHOSAS E nHNITAS~
V Gusa David Ferro

á Rna 7 de Setembro 124
Recebeu as mais lin-

Ias bolsas de couro e
seda;

434

João Xavier da Silva, Cyno
Xavier da Silva, João Franklin
Maiv-iiíà e familia, Eugênio Mal-
veita c familia, F-rnandes Xa-
vier da Srh-a, Pedro Xavier da

Silva, Eduardo Borges e família, loão
Baptista e familia, penhorados, agrade*
cem a todos que acompanharam os res-
ios mortaes de sua mãe, filha, irmã,
cunhadia, tia c afilhada, e de novo con-
vildam para assistir ã missa de setimo
dia que, pelo seu eterno repouso, man-
dam celebrar amanhã, sexta-feira, ás 9
horas, no altar-mór da nutiíz do En-

genho Novo. J °4'4

Manoel José Lopez
Genovcva Lopez c seus filhos,

•nora e netos, mauvlam rezar a
missa d'e primeiro anniversario
fallecimento do seu seu sempre
lembrado esposo, pae, soei _ . avò

MANOEL JOSÉ' LOPEZ, amanhã, se*.
ta-feira, íS <lo corrente, às 9 Ma liora?'
na egreja da Camlclaria, c para .ujo
acto convidam os demais parentes- c
amigos, confessando-se desde já agrade»
cidos. .((__-

BANCO DO BRASIL
CONCURSO

-.•eparnm-se candidalos, aulas ditir
nas, no Instímto Coniincrcial; nia do
Ouvidor n. 73. Exito provado noutro:
concursos^ J. 6i<S.r«

AOSSRS.ELECTRICISÍAS
Vende-se, por preço de oceasião»

cerca de 1.000 metros dc fio duplex,
coberto de chumbo, de diversos nu-
meros, par» installações de baixa ten-
6ão. Para informações, escrever a T.
M. Veiga, Caixa Postal n. 1837.

R 450Í

t

José de Mesquita Mar«
tins

__.

Beneficência Espirita
TRATAMENTO IIOMOEOPATHICO

KACIONAL
Fornece gratnitamente ns indicações para

o tratamento dc toda a moléstia. Mande
as ...formações necessárias no er. l._!mc-
inann, C. Postal 83;, Rio. Sello para res-
po-ta, (R o.iofil

SÓCIO

Âg'uiii de Ouro
C 877

Rio-
20—13—8—?

-16-8-U16

I ias 1 •_ iüi_____a3_ffi___o___a«3s_-ai_L:

|_ 1111)11
I 1G-8-916 

"* " 
R 85171

§s:;: ie ia_ffi5_i3iBJj'jB_BaaiiiEffla w I

iPrpcisa-so um commandilario ou so-
li.lario, cem oito a dez como." de reis.
para ueçocio sério c lucrativo já fun-
c-i,'iinmli*. Dirigir-se á rna Condo de
llonifini n. 1.1, para informações dota-
lhadas. S. 5141.

DINHEIRO SEM COMMISSÃO
Particular __¦;.__._:;. directamente,

scut comnu5?ão» ao juro annual de
10 o|o, qualquer quantia sob sólidas
garantias de predios bem localizados.
Com o sr. Leonardo, a rua Seír de
Setembro 11. 130. J. 1670.

URGE BLAGK
Vende-se um ca.nl dc porcos desia

raça, tendo o porco tres annos e a
porca :5 mezes. Esplendidos exempla-
res. Companhia dc Laclicinios Vassou-

m^»^k!ESCAPHANDRISTAS
___>________^_w«V____,_i____JT____a _ii.fB-p,,^— (

_.

Veiid<*m-sc apparelhos complews^ e
roupas exiernas do Fabricante SIEBE
üÒKMAN; internas c accessorios para
os mesmos. Ship Chandler — Luiz Si-
queira — Rua da Misericórdia n. 8.
Teleplione 3618 C.

miaiíiiE-wi^i^íiiiHi^fsiaiiiaíSKiaiBB
1 Al CUliA P4 I
I siniiLisf

reiise,
F, C.

estaçüo
B,

Parfio di Vassouras, E.
J 5072

OUR019800 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-sr-

qualquer cmsntidade, na c^sa "Mniilin

no", rua uruguayana, 77- H 5'-3

FAZENDA

n

Caridade
871

M OIU

Fluminense
49S9

MC.

S_._ilii.is c moléstias ú.
senhoras

1)1 CAET.-VXO .TOVI-ÍE
1-irmailo iicln Facnldndc de

Medicina da \aiioles o linbill-
tado por títulos du do Itio de
Janeiro.

Cura especial e rápida dc es-
ireitamentos urethracr (sem oprra.
ção), itcnorrltéas chronicas, cysti- í.
tes ,hydroceles .tumores, impoten- L
cia. Cnris'iltas d., o ás 11 e das 2 j
ás 5. Lnnto da Carioca 10. sob. «

Precisa-se adquirir unia nas seguintes
condições: comprada a pagamento a
praso, co-.n hypotheea do immovcl ou
arrendada com contrato. Que tenha
lioa apuada, boas terras o regular casa
de morada. O mais próximo possível da
capital e próximo á estação de estrada
dc ferro. Quem a tiver nas condições
acima, queira escrever a Abel Miranda
de Souza, rua Sachet n. 42, _° andar.
Kio. (R 6.118

(.ui íórma de pílulas)
O mais poderoso especifico para a cura da Syphilis

do Iodas us doenças res_llan.es da impureza do
g? sangue.
P O DEPIJIIATOL é imminnntemcnlc superior nos
mscus cíleitos u todas as injecções.
j|a Gnrante-so a cura.
im Tubn eom 32 pilulas, s ,1 10 dia. de tratamoator 5$' .0, poloS Carreio mais 400 réis; U tubos, 27$0Ul), pelo Correio mais iSUül).

DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
62, Praça Tira ...nl es, G'£ — Rio de Janeiro

_______¦

ES
BI Ensina-se a todos um meio de ia

sjber se tem syphilis adquirida g
¦j ou hereditária, interna ou exter- |j|

na e como podem cural-a fácil- g
mer.te em todas as manifestações B

. períodos. Escrever: Caixa Cor- B
rcio, 16S6, enviando sello para g
resposta. fs\

isiMiiiiKiEi/ssfiaiiiJ-ifsiaffl
M ..404

Conyém a todos
-aher que o "Tridigcslivo Crtu
mico remédio approvido pvla
ctoria de Saudc Publi ü, r,uc
moléstias do estômago

A baroneza úe Ilacurussa e su
{.Tiiiiilia, não podendo aüradiecer a
•toldas as pessoas de sua amizade

que, por cartas 011 pessoalmente,
lhes apresentaram pezaimes. pelo

fallecimento de seu filho, JOS1Í' DB

MESQUITA MARTINS, o fazem por
este meio, apresentando a todos

t

XARQUEADA
Precisa-se de unia pessoa que sail*.

trabalhar com t.ichos para derreter sebo,
e, dois carneadores. Informações com
os srs. Marinho, Pinto c C, á rua Sã.
Pedro n. 115 e 117, ou na Cidade de
Parahyba do Sul com os srs. Morone <i
C"-. (60Q7 R)

FORMIGUEIROS

ngrarltcimanlos. R 6289

Mario Pereira
chado

f

CARRO GOM ANIMAL
Vende-se um de 4 rodas dê borracha,

r cavallo c arreios .por preço baratissimo.
Ver na rua General Gurjão 11. 4 — Pon-
ta do Caju', e tratar na rua da Carioca
11. 41, loja. .1 C:,22

CHAPÉOS
Últimos modelos ein veludo, tafetá,

palha, a i-$, íS? e 1:5$. Tinge-se refor-
ma-se por 4:?, 5$ e G$. _ Mme. B05. á
rua da Carioca 11. 10. Acccita-se alumnas.

J 0 425

e o
Dir:

cura a"
intestinos.

Maria da Purificação Ferreira
Machado (ausente), Margarida
Maria de Oliveira Ferreira, Ma-
ria Francisca Ferreira Pires a»
Figueiredo, Umb.Iina Adelaide

Pedreira Ferreira, Manoel Jesuiuo Fer-

reira. senhora e filhos, Eugênio d Al-
meida Reis, senhora e filhos, capitão
dr. Augusto Limpo Teixeira de Frei-
ras, senhora c filhos, João Alves Pe-

dreira Ferreira e irmãos, desembarga-
dor dr. Antônio Ferraz da Moita l e-

dreira, senhora c filhos, Manoel da
Silva Oliveira, sonhora c filhos, parti-
cipam .103 seus paTentes e amigas a
morte cie seu saudoso esposo, genro, sr.
brinho, nelo, «cunhado, tio c primo, MA-
RIO PEREIRA MACHADO, fallecido
no dia 12 deste uo Esiado do Ceara e

os convidam para assistir á missa de
setimo dio, que inanihni rezar ás 9 ho-
rres, amanhã, sexta-feira, íS do correm
te, na matriz de S. José, e desde ja
se confessam muito grailos. 6.33" J

Josc da Cunha Basios encarrega-»
da extinecão dos mais velhos que s«_
jain, com o "IFormicida Schoniakcr".
Recados na casa "Hortulauia"; 77, rus
do Ouvidor. J. 6395

pequeno sítio
•Compra-se, a <linheiro á vista um pe«

queno sitio com casa, cercado e com
alguma plantação, no D i si ri cto Federal.
Carlas a '1. L., com explicações e pre-
ço, á rua do Hospício ti. 150. J. 6189.

Halos

io io ie Janoi
67, _...a F.meíir-ai rie _farç©, G7

Preside nic— Joiio Ribeiro dc Oliveira Souza
Dircclur —Agenor Barbosa

Banco <le Depositou e Descontos
FAZ TODAS AS OPERACÜES BANCARIAS

GUARDA FIEL ! ! !
Oucm prcc.sar uai superior Coritr. para

niardar £s«s documentos c valores contra
roubo e fo.o, Jove dirigir-se ao deposito dos
Co-H-s Misbicasos nnJe encontrará gran.
des stock novo., c usados, nacionaes c cstmn-
geiros dos melhores fabricantes c <Í5 diver.
jos tamanlios de 100$ para cima. C6031 b)

RUA CAMÍUINO N. 1 o4

Luiza Viila Verde Pi-
nheiro

"O KAI.OPI-ASTER'; á um remédio
novo e mara vultoso, uni-co que suprimi
,-i.s dores e destróe os callos cm tres dias.
Se tem feito uso de outros sem rcsutta«
do, experimentem o KALOPLASTER1
São recobidos milhares de clofios c atles-
tados pela super-ettic.-cia c rapidez coni
(jue 'Suprime n dor e destróe os callos; í
1S500, nas pharmacias c drogarias: Ourt
vm 83; S. 1'cdro, 8- c Andradas. .j.

?Oh6a

t

¦^..k!'7^'-i--'i»'^^—-*¦-

Vende
Trata-se

ai__t-^_o=a^i^««-s_v__BRat-'a

Bom emprego de capital
Trerisa-se uni sócio com vinte e cinco

a trinta contos como solidário ou com-
manditario, para tr.n estabelecimento
nesta capital; deixando uin_ lucro ile
40 a 50 "l". Inforn-açúes _ praça da
Republica n. 74. ( 6.15. J

: um terreno,
ina avenida

uinlo 1
Gomes

sobrado.

praia.
Freire

3680 J

ügs©üv*_«ia
8382

M 65

4.-5789-82-71
fUo-16-8-91b M fi_

Americana
771

*. aio-is-H-me t en.

PENSAO
Uá-sc pensão exceliente em cas.1 de

familia de tratamento, á rua Buenos
Aires n. =38, St.3 J

PENSAO

Bfiy
Í.C3KU I 1-

üirpúe de bons ..posemos, distan
oiio minutos da avenida Central, ura
do Russcll 94. 5|S*

GAFE
Vendo-se um moinho Krupp :

.ot-T electrico M.:irclli de 5
transmissões, polias,

mais pertences, á rnn
sobrado.

Sellos para coSlacções

torradores,

Compra-se c paga-se bem qualquer
quantidade dc sellos nacionaes e cs-
trangcíros, assim como moedas e meda-
lhas antigas do Brasil. P.ua 1° de Mar-

(J 5-íió) O çn ü. 39, casa de cambio. S 667

'. 2. um
II P, a
mancaes, I
l'rei C:

Karopa Peitoral i!8 Ossessartz
e üicalrão ila Noruega

FORMULA DE BRITO

AyP-ovado pela Inspeciona de Hy-
ffienc e premindo cnm medalha de ouro
na Exposição Nacional dc :;oS. Este
maravilhoso peito-cl cura ridicalmente
bronchites, eatarrhos chronicos, coque-
Inche, astlima, tosse tísica pulmonar,
dores dt peito, om.uraonias, toise uer-
••osas, constipações, rouquidlo, saffoca-
çCits, doenças dc garganta 

'_rynge, 
de-

fluxo asi.matico, etc. Vidro i?5co —

Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-
das n. 451 Carvalho, rua Primeiro de
Março io; Sete de Setembro Si e Ç9
e á rua da Assen.bléa n. 34. Fabrica:
Pharniacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
lides I.obo n. _-9« Telephone 1.400.
Villa.

(LUI-U')
Seus paes, filha, irmãos e de-

mais parentes convidam as pçs-
soas dc sua amizade para assis-
tir á missa de trigesimo dia (pie
farem celebrar pela alma de sua

c sempre lembrada LULU', amanha,

sexta-feira, tS do correnie, is 10 horas,

r.a egreja da Ordem 3" da Conceição,
c Boa Morte-, á rua do Ro:
da avcnüa, confessando-se
eternamente grator

.no, canto
desde ja

M Rs 14

TOMOVEL_ ' U lil U I L aJ
Vende-se 0:1 troca-, e um " Amcri-

cano", força de 30 cavallos. todo re-
formado, prnmpio para trabalhar. Tra-
tar com o Valentim, na Ciarr.^c Ideal,
nia Silveira Martins. iJ <>*-_8

Bom emprego de capital
Vendem-se dois bons Tédios na rua

Mariz e llarros, cm frente' á praea da
Bande'ra. Preço de occisíbo, Trata-se
nn Bazar llerminio*. _'_...¦ da Ban-
deira. (M. __oot

Casa especial de bordados
plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. 13. sob.
Pontos á jour e picot, desde 200

réis, plisse desde 100 réis. A unica
-a.a que faz plisse chato, accordeon c
machos em préjas finas e borda sou-
tache em pé. IR 343"'

Vende-se unia boa pensão, bem afre-
guezada. com qiin'orze quartos e s«i.
salas, Iodos alugados, e com tr»s bons
paieos para lavagem de roupa c para
criação. Ver e tratar á rua da Cario-
ca n. 47, sobrado. S. 51-I7-

TOLDO
. recisa-se de ura

dos Ourives n. 60.
inforuwçües A rua

iR 6.13-

PREDIO EM BOTAFOGO
I)csoja-so nlncnr nm, do con-

strucção nioilcriin, ilo rtois pnvi-
nienlns, com cinco dormitórios,
liou snla ilo visitas o sala do ,inn-
tar, Rttbineto c sala ilo trabalho,
011:111 o cie banho, etc, com .inr-
dim o dopctiiloncins para creados.
Cnrt.is no escriptorio desta folha,
a I). K. fi Caixa n. SS. (..6157)

ESTABULOS E CHÁCARAS
Alugam-se, a cinco minutos da cs:a-

ção d- Anchieta, ura bom terreno, me-
dindo iooxiio, dando irente para duas
iT.as, boa casa para moradia, boa agna
de poço e agna encanada próximo,.pro-
prio pra estabulos ou chácaraj tam-
bem sc faz contrato, rara informações
e traiar, á rua Dr. Campos da Paz 84.
Rio Comprido, «841 J

Gramopíione Victor o, 5
Com oo chapas,

dc Jo ci-Sto; «para
Gomes Serpa n. i
da rie.ade.

ende-se pcla met_
er e iratar na rua
(açougue), istação

(M. 6-09)

tíC"-^t'U'^^Í^SÍ~-'~^^SSS~mWmWSa2^^3S

SPIBQGHETtHA 11
Poderoso depurativo do sangue; as.íonv

brosai tura.. ila morplióa, doenças d.* pelle,
ayphilis, rheumatismo owo c mu.eular,
fistulas, cancros, ulceracSes. '""'l'*- °*
rtlias, corrimciuos. cc_m,_. A SPIRO-
CHETINA, descoberta pelo snbio Ur.
William Grecn, esti obisiuando o, miuidí
medico «lo llrasil c o .rangeiro, com ai
suas curac milagrosas .

Prospectos e aticstadi) . enviando emli*'
reco e ..*oo em Fellos, á Cesar de Mo>
raes, Caixa postal M3L Itio de Janeiro,

(J .83)

AS PESSOAS DE COR
Conseguem tornar os seus cabellol

lisos, por mais ondulados ou encrespa-
dos que sejam, com o Lysodor, que .
infallivel. A' venda cm todas as perfu.
marias de 1* ord»m e na "A' Garraf»
Crande", á rna Uniguayana, 66 e Ave-

nida Passos 106.
PERIüjTRELLO «: FILHO

Vidro 3S000, pelo Correio 4$< .o.
Em Nictheroy, drogaria Barcellos,

S .. r_*

ES0F1IPTAS AVULSAS
Incumbe-se de pequenas escriptas. a

preço mu:to módico. Dirieir-se por
.ana ou pessoahaeirtc a A. "Marques, á
ma 7 de Setembro 51, sobrado, das
;o ás 22 horas. (M. 6211)

BAROEARÍA
Vonde_e unra com lina f

nia Dr. loão Ricardo; tratr
ma rua n. 59, com o sr.

¦egueaa, r.i
-se na mes-
loãn.
ÍM. C--03)

AOS REPHESENTANTES

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE 

"-RITO

Approvada . premiada com medalha
de ouro

Infallivel nas empigens. (iarlhros,
«arnas, lepra, conúchões. ulceras, eeze.
ma_, pannos, ferida.-, frieiras c todas as
moléstias da pelle Pote 1S300. Depo-
sito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 43 o Sete dc Setembro. Si.

(R 53)

Cuidado com os intrujees
Os nroprietarios iln Casa
das Pazenflas Prctns, ten-
tio subido nue continfia a
exploração elo credito do
nome do seu estabeleci-
mento por iinrto de indi-
viduos siisneitos, avisam
no publico de (1110 a Cnsn
das Fazendas Pretas nao
tem agentes de Intos e ni-o
manda seus enuirctrados n
domicilio — sem receber

pedido parti tal fim.
Meras exploradoras o tam-
•flem suspeitas são nquellas
que se anreseijiiiiii como
míticas contra-mestras da
(iisn das Fazondns Pretas.• PEDI» «S. OOEIBOZ

3i IBMAO
Tc!. C. 191.

IMPOTÊNCIA ?
F_ l'0. SIVE.; CrK..T,-A S11M

REMKD10S A INGERIU 
'.'

SIM!!!.
Po** um melliodo scientifico c raciona

do dr. G. S. especialista. Dirija-se .1
FLORA INDÍGENA, ACRE, 60. ou por
carta com 200 reis de sello, para res.

R 6,)_
posla.

CACHORROS

6!b!io1_i-_a de Obras Celebres
Vende-se i._ collecção de livros,

cempleta, inteiramente nova e de auali-
dade superior, por eooSooo. E' enca-
.rrnacla "m Roxburgh. Custou 43o$ooo.
Proposlas por carta a Antônio, posta
vt-ftante do Cc-reio da Manhã.

A lepra, sarna, gafeira, darthros i
tidas as manifestações malévolas d»

pelle, nos cachorros, cavallos, patos «
nas varias espécies de gado, são cara-
das com o "Sabão Doeue", Este sa-
bão mata os piolhos, puleas, bernes,
bicheiras e os carrapatos nos animaes.

Lata e$ooo, ptio Correio 3$ooo. I e-

didos a Perestrcllo & Filho, á rua Um-

guayana, 66 e Avenida Passos 106.
Em Nictheroy, drogaria Barcellos.

S -"í

Aluga-se nina arejada <
orofpría para oscrí-ptorio,
=ario 24, esquina da rua
Trata-se no armazém.

crande sala.
1 rua do Ro-
do .«.crendo.

CR. 6.73)

_1A_ICURE
Uma senhora estrangeira, manicure

diplomada, já tendo trabalhado cm um
dos primeiros snlões desta capital, pro-
c:i... cuiro salão para trabalhar; canas
no escriplono desta folha para M. G.

S. 6027.

f
Io .enei-le dr. Mareia-

no Tostes
Virgínia Barroso Tostes e

filhos" Anna Tostes Barbosa,
capitão Antônio Pereira Junior
._ familia. Braulio Gomes e fa-
milia convidam seus parentes e

ami.sos para a missa de selimo dia do
_3ssa__"nt0 do seu idolatrado c pran-

teado filho, irmão, cunhado e tio, i*
tenente DR. MARCIANO TOSTES,

que mandam rejar, hoje, (i_nta-i>ira,
17 <Io corrente, ás 9 horas, na egreja
da Cruz dos Militares; confessando-se
aníecipadair.eate muito agradecidos.

CUBA DA TtBSRBMH
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos methodos de tratr-m-intl

' medico e cirurgico. conforme a melhoi'indicação. 
Consullas, das 8 ás 11 di

Ti-nbS. Rua Uriij!ua-<nna a. 43.

EMPBESTA-SE
EMPRÉSTIMOS: sob liypotliecai,

promissórias, avisos ou contas do go-
verno, alugueis de predios, penhor mer.
cantil, heranças e todos os negociol
commerciae. e dc advocacia. Rua dl
Alfândega, .3, sala 9 (entrada pelo
elevador), <it ia i« »J t is 4s ¦<

R 6oc8 borw. *• %*»•

¦'"'¦:¦

vi:?1

J5.

"«.
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í!â CORREIO DA MANHÃ — OuiuU-íeira, 17 de Agosto tle lt>10

PEQUENOS UNCIO
.;>;.

IHIIliS 1LIIUI)
J. LAGES

MCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA
BUENOS AIRES N. 85

Telephone n. 1901, Norte
latildes a realizar-se na «emana de

14 a 10 de agosto de 1916:
HOJE, OUIN.A-FEIRA, 17, i 1 *!**

*°ras , .. .
Leilüo de ferr-geo» i rua do Hospi-

cio 85, armazém.
HOJE, QUINTA-FEIRA, 17, á 1 i.»

Leilão de moveis, á rua do Hospicio
a. 85, armazém, bens dados em penhor

rr 
Thcodomiro Martins, á D. Rabello

C, e existentes á rua Santa Carolina
a. 21, Tijuca, pensão Fidalga.

HOJE, QUINTA-FEIRA, 17, áa 4 ho-
tra.:

Leil.o de predio á rua Coronel Pedro
Alves n. .193.

AMANHA, SEXTA-FEIRA, 18, ás 4
toras:

Leilão dc predios á Estrada Real de
Santa Cruz n. 1878, massa fallida de
Martins _ Carvalho.

SABBADO. 19, á 1 hora:
Leilão de niovcÍ3 A rua Buenos Aires

n. 8], armazem, antiga rua do Hospi-
cio.

PENHORES
LEILÃO DE PENHORES

E«_t IR rle agosto de 1016
A. CAHEN &C.

22 Roa Barbara de AIvar.nga22
(ANTIGA LEOPOLDINA)

Tendo de fazer leilão em 18 de
agosto, ás 111*2 hora. da manha, de
Iodos os penhores vencirlos.provinem
aos Srs. iiiinuarios que podem resga-
tar ou reformar as suas cautelas até
i referida hora.

lista casa não tem filiaes

Yeuvs Lüuís Leib & C. suecessores
(lt 10 o,

Leilão de Penhores
El,' 21 1)E AGOSTO DE 1016

L- GONTHIER & C.
HKNKY & ARMANDO.Snccessorcs

Oasa fundada em 1867
.6, RUA LUIZ DE CAMÕES. 47
Fazem leilão do* penhores von-

cido» e avisam aos srs. mutuários
qne podem reformar ou resgatar
as suas cautelas até * véspera do
leilão.
B

IMPLORANDO Ü CARIDADE
Por intormt-io desta r«d«ccío, appeUam

fim • caridade publica, as seguintes si-
oJiorna i

VIUVA ANNA DO AMARAL, cego, e
•Mm disso doente e «em ninguém par» aue
companhia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, com
I" annoa de edade completamente c4g» e
¦aralytica;

VIUVA AMANCIA, com <8 anno* d*
•dada, ouairi caga;

ANNA EMILIA ROSA, jpebre velhi-
nhn, y.nvfl, com 70 annos de edad-t;

KLVIRA DE CARVALHO, pobre, clga
• iem amparo de familia;

FRANCISCA DA CONCBIÇAO BAR.
KOS, cega da nmho-s os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, an-
tr*v«do, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito filhos ma.
vei;
VIUVA MARIA EUGENIA, pobre Tt-

lia um o menor recurso para a sua anb-
aiatencla;

SENHORA ENTREVADA, da rua Si-
n-or da Mattoiinhoa, 34, doento, Impoasi-
tri-tida de trabalhar, tando dV«a filhai
«ando uma tuberculoaa;

VIUVA SOARES, valha, Nm podar
trabalhar I

VIUVA SANTOS, cou «8 annoa de
adadt, gravemente dotntc dc molaatls in-
curarei:

THEREZA, pobre caguinha ttm aiuti-
Ho da nlnguc.;

VIUVA BERNARDINA, com 78 an-
noa.

•OIS CÁLICES DESTE PODli
ROSO ANTI-ACIDO EVITAM
AS MAIS CRAVES DOENÇAS

Guaranesia

liKlnl.GMI.D0&Mf
Drogas novas
Remédios garantidosDos mais aiamados fabricantes
Preços sem oompetenola

Temos em nosso irmaxem: uma balança americana, sensível a1 gramma, para pssagsm gratuita da uossa freguezia.

PRECISA-SE 
de perfeitas costureiras

para colletes, na oificina de mme.
Bnscom Pinto, á rua rio Ouvidor n. 86,
i» andar. Au Petit Marche. (6119 D) R

PRECISA-SE 
"s-enclndores; travessa D.

Vicencia n*. 4 — Rio das Pedras.
(6178 D) M

PRECISA-SE 
de moça com alguma pra-tica de pbarmacia, á rua D. Anna

Nery n. 2, forjo do Pedreg-ulho. (6135 S)R

PRECISA-SE 
de borda.eiras á rn-chína,

para trabalhar em casa, á rua do
Chichorro 123 _ Catumby. (5900 D) B

PRECISA-SE 
de uma copeira e arru-

madeira, e durma no aluguel; í rua
do Mattoso n. 57. (5038 C) R

PRECISA-SE 
de uma pequena de 13 a

iS annos. para tofío serviço de peque-
na família; Gonçalves Dias 60, 2° andar.

(626* D)

PRECISA-SE 
de uma rapariga para ser-

viços domésticos; prefere-ee de cor.
na rua do Carmo 59, 3» and (.62-36 D) J

PRECISA-SE 
dc uma creada para todo

serviço, cm casa de pequena familia;
na rua Cos-lu Lobo n. 79. ('420 D) J

PRECISA-SE 
de uma menina para or-

runiadeira e mais serviços leves; rua
Haddock Lobo n. 206. (6354 D) J

PRHCISA-SE 
de otfici.1 sapateiro; na

rua S. Christovão 223. (647' D)

PRECISA-SE 
de uma boa arrumailcira

c copeira e que seja de boa eonductü.
Rua Salgado Zenlia n, 23 — Tijuca.

(6105 C) R

PRECISA-SE 
dc uma empregada de 15

a 20 annos, para serviços leves, na
rua de Santo Henrique n. 85 — Fabrica
il.is Chitas. (D)

A LUGA-SE nm escriptorio no 1"
¦^Jndar do hygienico predio da
rna Sete de Setembro 209. Tele-
phone 165, 0. (J 5973) E

ALUGA-SE 
parte do i* andar da rua

da Assembléa n. 30, tendo boa» accom-
modaçíes. (5945 E) A

ALUGA-SE 
um esplendido quarto a mo-

ço solteiro; na rua do Hospicio n. 96,
casa nova. (6065 E) R

A 
LUCA-SE um quarto de frente, a ho-
mem ou senhora que trabalhe fora; rua

13 de Maio 37, casa de familia, (C030E)-

ALUGA-SE 
um bom quarto, erande e

limpo, casa de familia; rua do Hospi;
cio n. 189. (-143 E) S

ALUGAM-SE. 
para escriptorios, duas sa-

Ias, na rua Sete de Setembro n. ao.
(512a E) S

A LUGAM-SE bons commodos, para mo-
Üços solteiros, do 35$ e 40$ t na rua
S. Pedro n. 145. 1°. Í58oa E) J

A LUOA-SE na raa de S. Bento
artln. 30, 2° andar, esquina da
Avenida Rio Branco, sala de fren-
tc, mobiiuda; pensão, 2 pessoas.
200$; uma, 130$. (J 3840) E

ALUGA-SE 
um quarto limpo e arejado,

com ou scra mobilia, a senhor respeita.
vel, em casa dc pequena familia do trata-
mento. Rua General Câmara, n. 17a. so-
brado. Não tem outros inquilinos.

(634* E) J

: LUGA-SE um optimo quarto; na ru»
-da 'Lapa n. 136. sobrado. (6433 E) J

ALUGAM-SE Io e 2o andares, á
-*i.ua do Ouvidor 89. (JC220)E

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASJL BRAZIL
Rua 7 de Setembro _xr. 135

TELEPHONE 5-38-Centra.

PRECISA-SE 
de um prolessor interno, |

que conheça liem portuguez e ma the-
matica; rua 24 de Maio, 43. (6130 D) J

>RECISA-SE de um tupielro, na rua
do Lavradio 105, marcenaria.

(3840 D) J
* RECISA-SE de uma arrumadeira; rua

rua Haddock Ldbo 277. (6436 D) J

PRECISA-SE 
det um operário marcene!-

ro ou carpinteiro, com pratica em ar-
mações; Pedro Américo 21. (852J Dl M

PRECISA-SE 
de um rapaz de toda con-

fiança, para casa dc conunercio, ijuc
saiba ler e escrever; exigem-se referen-
cia», i rua Urusuayana 41, i*> andar.

(5183 O) J

CASAS E COMMODOS, CENTRO
ALUGAM-SE 

bons ouartos e uma sala,
com ou sem pensão; a pessoas decentes;

Lavradio 30. (6264 15)

ALUGA-SE 
casa, 2 quartos. 3 salas, co.

zinha, banheiro, despensa, luz electrica,
jardim, quintal, avenida, só 3 casas, ares
Tijuca; nao se faz questão aluguel e sim
de bom inquilino; rua dc Santa Luiza n.
Íi-A, casa III; chaves no n. Oi, Maracanã.

Í.S-80 E) J

¦iiaiiiiiiiniiiiiiiniiiiiBiiiiiBiiiiiiiiiiisiiiiiiiHdiiia

ALUGA-SE 
uma sala, própria para escri-

ptorio, na prata Tiradentes 48. i°; trata-
se no a". (6012 fi) S

ALUGAM-SE 
por 160$ a loja e sobrado

da rua Sant'Anna n. 216; trata-se na
rua da Alfândega n. ia, Peixoto & C.

(S803 E) J

LUGA-SE o a* andar do predio da rua
Ldo Rosário n. 115. Trata-se na loja.

(S79J E) J

ALUGA-SE 
um lindo commodo tem )a«

nella para a rua, com limpesa e ki-i
na rua Sete do Setembro n. .165, esquina
da travessa de S. Francisco. (6348 fi) J

ALUGA-SE 
uma boa casa assobradada,

com quatro quartos, duas salas, trea
Ai cas assoalhada-, quarto dc banho, com
aquecedor e cozinha com fogão a gal e
bom quintal; na avenida Gomes Freire nu-
mero 140-A; chaves na mesma rua n. 07,
onde se trata. (634° E) J

ALUGAM-SE 
dois bons quartos de fren-

te, com pensão^- casal sem filhos ou
rapazes; na rua da Assembléa n. 8. 2°
andar. (638' E) J

LUGA-SE o sobrado da rua dos Ar-
Uos n. 50; trata-se na praça Quinze de

Novembro n. 34. _t_ (64o5 fi) J

ALUGAM-SE 
unia bella sala e quarto de

frente, cm casa de familia dc tratamen-
to; na rua Primeiro de Março n. 20, 2"
andar. (640* K) f

ALUGA-SE 
muito barato, o açiazem da

rua de S. Pedro n. 25; trata-se na
rua Primeiro dc Março n. 22. (63,-17 K) J

A 
LUGA-SE um quarto em casa de fa-
milia, completamente independente, com

banho dc chuva; na rua de Santo Christo
n. So. (6331 E) J

ALUGA-SE 
um «ommodo; na praça da

Republica n. so, sobrado, só para ho-
mcn3. (Í334 fi) J

A 
ILUGA-SE o predio da rua dos Araujos
11. 64, próximo á Conde de líomíim;

trata-se na ruu Uruguayana n. 47.
(633a E) J

A LUGAM-Sfi os fundos do sobrado 11
—--rua da As-embláa 11. 55; trata-se com
fi. Lopes _ C, a rua da Quitanda 11. 27.

(64.-5 E)M

AMAS SECCAS E DE LEITE
ALUGA-SE 

uma ama ie leite, do pri-
meiro filho, portugueza. á rua da Prai-

nha n. 4 (armazém). (6478 A) M

PRECISA-SE 
de uma ama dc leite que

tenha a caderneta, do Instituto de P.
Assintenria ã Infância; rua Amaral 88 —
Andarahy. (6435 A) J

PRECISA-SE 
de uma ama secca, ua

rua Marquez de Abrantes n. 172.
(6162 A) J

PRECISA-SE 
de uma rapariga para ama

ee«cca e mais serviços leve*?, na rua
Barflo do Hom Retiro u. 150 — Engenho
Novo. (6009 C) R

PRECISA-SE 
de uma boa ama secca;

V"o se quer creança; na ma de S5o
Januário n. 227. (-1942 A) R

PRE-CISAiSlE 
de uma empregada para

ama secca e serviços leves; Sou»
Franco .ioo, andar terreo — Villa Isabel.

(S94i C) R

PH.EC1SA.SE 
de

ma Theodoro <
darahy.

uma ama secaa; na
da Síli-a n. 532 — An-

(6200 A) J

COZINHEIROS E COZINHEIRA.
A 

LUGAM-Sfi boas cozinheiras e moci-
.nhas, gente honesta e da roça; pedidos

a Agenor Portugal, na estação de Vaisou-
ras. (Enviem sellos). (CnSo B) J
"[JHECISA-SE ile uma boa cozinheira,

para casa dc laniilio; á rua do Cat-' (597' 
D) Jtetc ti .Ci, sobrado.

PIU2CISA-SE 
de ama moça portugueza,

de 20 a 30 annos para cozinhar para
uirm pesion, c qne durma no emprego:
ordenado 3.1$. Para tratar diariamente até
As 10 horae da manha., na rua Banca Vc-
lha n. .191, Jacsrfp.ig-.ii, bondes da Fre-
glH*7'«. (ioo.) Ri l(

PRECISA-SE t de uma creada para cozi-
nhar e ma-s serviços; na «avenida Uio

Branco n. :!j>, 2» andar. (6279 11).T

PUECTSA-SE 
de uma cozinheim portu-

gueza p.,-a o trivial ;rrata-5e á tra-
vessi S, Francisco ile Paula ,v5. 15863 U1J

PRECTSA-SE 
de uma creada Qtte 5ii-

ba bem cozinhar o trivial, e que saiba
kr i* escrever bem; na rua Larga n. iSi,
i" andar. (5*161 B) S

OeEâOOS E CfBBUS
PRF.CISA-SE 

ile uma creada branca,
afiançada, para tudo o serviço de pe-

Juena 
lamilia; rua Dias da Cru-, n. 111,

leyer. (6„oi Cl !t

ALUGAM-SE
NA

SEOÇAO DE PROPRIEDADES
"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
Oi seguintei predloi ; . -

As chaves nos mesmos ou conforme In»
dlcação nos respectivos cartazes.

Para tratar das 8 áa 6 da tarde.
LARANJEIRAS — Rua da» LaranjeifU

n. 453, com magníficas accommodações
para familia de tratamento, auintal. etc,,
as chaves na mesma rua n. 410. Aluguel
300)0001,

GLORIA — Rua Senador Cândido Me--
des 18, easa 5. com 1 quartos, a talas, lui
electrica etc,. Aluguel 1-0)000.

MATTOSO — Rua Campo Ale-rre, -9,
com* magníficas accommodações para»-,fami*
lia de tratamento,, porão habitavel, luz
electrica, grande quinta', eto. Aluguel
5oo$ooo.

BOTAFOGO — Travessa Honoiina a8,
casa 5, com 2 quartos, a saiu, luz ele-
ctrica, etc. Aluguel 100*000.

A LUGA-SK um excellente gabinete, com
-TAduas salas de frente, tendo sala do es-
pera mobilada, luz e telephone, & rua da
Carioca 44, i* andar. (6*u E) M

PRECISA-SE 
alugar a portas na aveni-

da Central ou proximidades, pana ar-
tigoa finos; trata-se i rua S. Pedro 189.

(648a E) M

W»!M!íí«III»._ra_W»^

a
LAPA E SANTA THEREZA

ALUGA-SK 
bom comi-oclo, em caia de

lamilia, a rapazes do commercio e de
bom comportamento; na rua do Rezende
n. 113, casa 23. avenida. (590a F) R

ALUGA-SE 
o vasto armazém da rua Se-

nlior dos Passos ti. 165; aa chaves no
n. 167 (marmorista); trata-se "na rua Ce-
neral Roca n. -09. (6110 fi) R

ALUGA-SB 
a s&la da frente do i° an.

dar da ma Theopliilo Ottoni n. 85,
própria para escriptorio, com duas divisões.
Trata-se no armazém. (6109 E) R

A 
LUOA-SE uma boa loja, i rua -Azevedo
Lima n. 150, em frente ao theatro Phe.

aix. (6194 fi) M

ALUGA-SB. 
para casal distineto, escri-

ptorio de representação ou outro qual-
quor mister, a metade do sobrado da rua
Larga 41, sendo 2 salas de frente com ja-
nellas, cozinha, despensa. banheiro, etc., tu-
do independente; aluguel módico; trata-sc
no mesmo, á qualquer hora, até As 6.

(6zi6 E) J

ALUGA-SE, 
por 180$. o a» andar do

predio â rua dos Andradas 8a. canto da
praça General Osório, com 2 salas, % quar-
tos, saleta, cozinha, installaçâo electrica,
etc; trata-sc tia chapelaria, (5182 fi) J

ALUGA-SE 
a loia da rua da Miseri-

cordia n. 7;; as chaves estao na mes-
rua n. 54 (serraria), onde se trata.

ALUGA-SE 
por 350$ o 1" andar do pre-

dio do largo de S. Francisco de Pau-
Ia n. *s. por cima da Perfumaria Nu-
ties, próprio para faniilia de tratamento;

(6153 B) R

ALUGAM-SE 
bons quartos, com janellas

para ar livre, para rapazes ou casal,^com
pensão; rua Acre 06. sob. (6238 IC) J

ALUGA-SE 
uma sala magnifica. com ja-

nellas e luz electrica, a moços do com-
mercio; rua Sonador Dantas 85. (622515)'

A LUGAM-SE. por 3'*- S01 e 60$, quar-
_"_.tos mobilados; avenida Rio Branco 11,
a0 andar. (62C1 fi)

ALUGA-SE 
em casa de família, uma

sala mobilada, com todo o conforto e
electricidade, a um casal ou senhor de
tratamento; na rua do Riachuelo 11. 106.

('919 E) J

ALUGAM-SB 
quartos com pensão, em

casa de familia; na rua Buenos Aires
n. 103. (6242 K) J

ALUGAM-SB 
2 quartos, bons e arejados,

com janellas para área; á rua General
Cornara n. 377, sobrado. (6ooG li) T

ALUGA-SE 
o a" andar do predio 205 da

rua Th. Ottoni; a chave está no i° an-
dar, e trata-se á mesma rua n. 143.

(6095 fi) R

ALUGA-SE 
por 110$ o predio i rua Ge-

neral Pedra n. 134; chaves no n. 138
e trata-sc na Comp. de Administração Ga-
rantida, á rua da Quitanda n. 68.

(3181 E) J

, LUGAM-SE os i* e a» andares da rua
-do Ouvidor 89. (1996 B) J

ALUGA-SE 
a família de tratamento o

confortável predio da travessa do Tor-
res 11. 13, .podendo ser o mesmo visto a
qualquer hora do dia; trata-se na rua do
Riachuelo n. 136. «198 E) M

ALUGA-SE 
a casa n. 4 da rua parti-

cular Dulce, com duas salas, tres quar-
to3 e mais dependências. Trata-se na rua
Pereira de Siqueira n. 39, onde estão as
chaves. (6108 fi) R

ALUGA-SE. 
por 100$ por mez, uma ma-

guifica sala para escriptorio ou offi-
-¦cina, no Io andar do predio novo do largo

du S. Francisco de Paula n. 44. (6i8.iB)J

A 
LUGAM-SK, para escriptor-os. boas ia-
Ias, com sacadas para o jardim da praça

1? de Novembro; rua Clapo 1. (366 15) S

ALUGAM-SE 
u masala c um quarto; av(.t_

nida Rio Branco 11. 35-A. 2» andar.
(8509 15) M.

,i LUGA-SE uma sala de frente, na nia
_1_.Setc de Setembro 11. 19'. i° andar.

(840- 15) M

A LUGA-SE uma loia com moradia, na rua
ÜLGcncral Caniara n. 178; preco 160S000.

(8406 15) M

A LUCA-SE uma eramlu sala dc frente
XXníira o mercado das flores, em casa, de
familia, a casal ou raDazcs: oreco módico;
com ou sem ucnsáo; travessa 3. Francisco
6, a» andar. XS-107 15) M

ALUGA-Sli 
um bom quarto com ou sem

pensão, á rua da Carioca n. 47. sobrado.
(8503 15 )M

,4 LUGAM-SE bons ouartos. tudo inde-
-íiVpeiuieiitc, o uma erande sala, com quatro
portas para a ruai serve nara tuna grande
osctetladc ou ocisa semelhante, na rua ila
Ulscricorilia S.t; trata-sc na rua da Assem-
blcüa q onde estão as cliavcs, (8510 l-,)M

ALUGA-SB 
um erande armazém, para

.uma grande officina, na rua da Ml-
scricordia 83; trata-se á rua da Assoniblca
9 onde estão as chaves. (S311 B) M

A LUGA-SE a parto dos fundos do a" an-
XJLdar da rua da Assembléa t-j, com dois
bons quartos, unia grande sala,' magnífico
banheiro e cozinlia. (5864 15) J

A IiUtSA-SR o armazém da rua¦£*-ão Lnvnulio 165, próprio para
negocio c residência. Está aberto.
Trata-se na rua Frei Caneca nu-
meros 35 a 39. (R -li*»2)E

ALUGA.M-Sfi 
para familias, a»

casas :
Rua General Pedra. 159, para ne.

gocid a família
Rua Mariz o Barros n. 261. . .
Kit.*. .Mariz c Barro.1, n. 250, di-

versis casas na "Villa fiugenie",
dcfdc*

Kua Josá Clemente n. 47. , , .
Rua Santo Christo n. ioj. . , ,
Rua Santo Christo, a loja do

n. 190
Rua do Cunha, a loja do 11. 64, .
Rua Carolina Meyer n. 23. . .
Rua S. Pedro, o i* andar do

n. 25 
Ladeira Joào Hontem n. 71. . .
Gamboa (ru.-i^ da) n. 55
Rua Santo Christo n. na. . , .
Rua Alfândega, o sobrado do

n. .f_9
Rua Viuva Cláudio n. 331, pro-

pria para ncRccio e família .
Tratam-se á rua dc S. Pedro,

Costa Braga & C.

seguintci
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ALUGA-SE 
o predio n. 4-1 da rua Silva

Manoel, de construcçüo moderna, com
quatro portas, pro;.rio para ca«a do nego-
cio. As chaves estão na mesma rua n. 10.

(5001 B) «

A 
LUGAM-SE os predios da rua do Se-
nado n. 277, completamente reforma-

dos; as chaves acham-se no armazém da
esquina. Trata-so na rua Gonçalves Dias
n. 33, sob. f,>69o 15) J

ALUGA-SB 
um quarto com jancl- e luz

electrica; na rua Primeiro ile Março
n. 145. f-95.1 15) J
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A LUGA-SE perto da avenida Rio Bran-
aIco, um bom quarto mobilado, tem tc-
lephone e luz electrica; na rua Azevedo
I.ima n, 150, em frente ao tlieatro Phcnlx.

(6195 ü) M

| G-uaranesia
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àLUGA-SE 
por i8..$ mensnes o predioda rua Thcophilo Otloni n. 187, com

magníficos dormitórios no sobrado, tem gazem todos a commodos ç cozinha a gaz; as
chaves estão defronte, |ior obséquio.

(4982 B) R

t LUGA-SE cxccllente es.-.-iptorio; Ro?a.
__-rio 172, com telcplione. 55?. (1.111 B)J

ALUGA-SE 
por 90$ o sobrado ila tr.i-

vessa D, Manoel il, 2.-, tre.*; grandes
c arejados commodos. cozinha, banheiro,
«pintado de novo; trata-se na rua da Mi3C-
ricordia n. 24. (6i»i7 K) .

ALUGA-SE 
grande sala com vista para o

mar e iardim da Gloria,' para -peasoas
to leiras, com entrada independente; na la-
deira' <k Gloria 3/- (SM' F) A

ALUGAM-SE 
magnífico» quarto» mobilo-

dos, ou nao. com banhos frios e que--
tes, casa nova, magnífica vista «para o mar,
casa de senhora só. Preços razoáveis. Praia
da Lapa, 6o. (5'<7 F) S

ALUGA-SE 
um andar, na ladeira de

Santa Thereza o. no, com duas sa-
hs, dois quartos e um bom Quintal e mais
commodidadea. Aluguel laot; trata-s, no
mesmo predio. «oío c) S

JÜVEHT
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Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao queima, nao
mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do caoeno e ex-tingue a caspa com tres applicações
VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3 $000 rs.
niíiiinsaiHÉg

ALUGA-SE 
um »• pavimento, com baa-

tantes commodos c entrada independei!-
tr, por 120$; na rua Dr. Joaquim Silva n.
34; os chaves estRo no .16; trata-te ««.rua
3a Carioca n. 10, restaurante. (3833 ') J

ALUGA-SE 
o predio da rua Santa Chris-

tina 100 (Santa Thereza): as chaves no
96; trata-se na rua do Rezende 99*

(5866 F) J

LUGAM-SE aposentos mobilados, eom
-todo o conforto; aa ru» do Passeio

(i«7a F) J?».

ALUGA-SE 
em caia de familia atrangei-

ra, confortável quarto com ou tem mo-
bilia, muito ar, luz electrica, banheira; ira
rua do Rezende 161. (3453 F) R

fiBiiiiiBiiiiiailiaiaiiiiiíiiiiiliüiiiiüüasiiBi
OS QUE SOFFREM DO ESTO-

MAGO DEVEM USAR

Guaranesia
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ALUGA-SE 

um quarto, em casa de fa-
milia de toda a confiança, a moços do

commcrcio; na rua do Riachuelo n. 137,
(primeiro «pavimento. (-4979 F) R

ALUGAM-SE 
as casas da rua Joaquim

Silva ns. 92 e 94. Lapa, completamen-
te reformadas e modernamente preparadas,
contendo cinco magníficos quartos, luz ele-
ctrica e gaz, para luz e cozinha; trata-se
na mesma ruo, canto do becco do Império,
venda, com o sr, Valentim. (6180 £*') M

ALUGA-SE 
uma cazinba, com 2 quartos,

uma sala, cozinha, a rua Pctropolis ua
(avenida); aluguel 51*; em Santa Thereza.

(Si9+ F) J

A LUGAM-SE um quarto, cm casa de fa-
__.milia, c uma sala; rua do Riachuelo 10.

(8507 F) M

ALUGA-SE 
no novo predio dn rua do

Rezende n. 193, unia bella sada. do
frente, com todos 09 requisitos de hygiene,
tambem se aluga, um bom quarto. Tele-
phone 534S Central. (6199B) M

ALUGA-SK 
em casa dí faniilia, uma

grande sala de írente, com quatro ja-
nellas, a rapazes decentes; na tu» T-ylor
n. s, Lapa. (6388 F) J

ALUGA-SE 
o predio da rua de Santa

Christinn n. 100 (Santa Thereza); as
chaves estio no n. 96 e trata-so na rua
do Rezende n. 99. (6452 F) M

ALUGA-SE 
um maanifico quarto inde.

pendente, sem mobília, a rapazes ou a
casal; na rua da Lapa n. 62, sobrado.

(8518 F) _

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A 
«LUGA-SE o sobrado completamente
novo da rua do Cattete n. 45, com

duas salas, tres quartos, banheiro quente
e frio, cozinha, despensa e W. C, 9 uma
área nos fundos, apropriada para lavar
com caixa d'agua, tanque, etc. As chaves
estão na rua da Carioca n. 41, onde se
trata, (5798 G) J

LUCA-SB por 300$ a'casa da rua Dez-
Lenove de Fevereiro n. 130; trata-se

rua da Alfândega n. 12, Peixoto § C.
(5805 G) J

ALUGA-SE 
por 160$ a casa da rua Ge-

neral Menna Barreto n. 161; trata-;e
na rua da Alfândega n. 12, Peixoto St C.

(5799 G) J

ALUGA-SB 
por 70$ a casa da rua Fer.

nandes Guimarães n. 91-VI; trata-se
na rua da Alfândega n. 12, Peixoto & C.

__ (5801 _G)_J*

ALUGA-SE 
a casa da rua D. Marianna

11. ijij trata-so no n. 117. Aluguel,
¦100$. Botafogo. (5936 G) R

ALUGAM-SB 
a 90$ duas casas, na tra-

vessa Còmmendador Oliveira, Botafogo,
ns. 14 c 16; trata-se na rua da Passagem
n. 118. (4985 G) R

ALUGA-SE 
a poa casa da rua Dona

Marciana n. 5, por 140$, com dua_ sa-
Ias, trea quartos, gaz, electricidade, clc.

(4986 G) R

ALUGA-SK 
bom quarto mobilado, mui-

to arejado. com luz clcctrica, em casa
de família; tratar na rua Dr. Corrêa Du-
tra n. 24. (4980 G) U

A I.UGA-SE o 1° andar da rua General
-C_kCâmara n. 162; "trata-se na loja do
mesmo. (6425 K) J

ALUGAM-SE 
a cavalheiro do conluie--

cio boas salas e quartos com creado
para fazer limpesa, luz electrica. telepho-
ne, todos com sacada para o jardim da
praça Quinze de Novembro, com bondes*
de cem réis para todos os pontos da cida-
de, 40$, 45$, 50Í, 60$ c 70S; na rua
Clnpn n. i. (6231 F.) J

A LUüAM-SE boas salas para escripto-
-£"\.rios; na rua da Quitanda n. 165.

('.lio B) J

ALUGA-S-3 
o armazém da rua da Can*

delaria n, 97; traía-se na rna da Qui-
tanda 165. (6440 Ií) J

ALUGA-SB. 
o superior 1" andar da rua

do Hospício n. 174, com cinco quartos,
duas bons salas, cozinha, etc.; aí chaves
estão no 2 °and'.ir, onde stj trat;,, constru-
cção recente. (64-,o Ií) M

A LUGAM-SE uma sala e quarlo ile fren-
ai-Ue^ a cavalheiros do commcrcio ou con-
sultorio, com ou sem pensão; na rua do
S. Joié n. 59, 1» andar. (5787 IC) J

A LUGA-SE um compartimenlo com porta_"Vde sacada, para officina de costuras ou
escriptorio; no larco da Carioca n. 6, i°
andar. (58:,, E) A

A LUGA-SE um bom ccnmodo com tudo
xlVncccssario para um casal sem creanças
ou moço sdo commcrcio; preco módico; na
rua Cost.i Bastos n. io, oroximn á d oRia-
chuolo. (646Í E) M

4 LUGA-SE o sobrado da rua Consclhei-
_tM.ro Saraiva n. si; trata-so na rua da
Quitanda n. 165. (6410 ''¦) J

A LUGAM-SE dois esnlendídos aposentos,
Xi. juntos ou separados, sim do um de fren-
te: ambos independentes; nSo têm moveis
nem pensão; casa de família; Assembléa
21. 2". (6470 E) M

j_ TjUGASI-SE aposentos com pon--"Vsão, confortável., desde 4$000
por dia o. 100$ mensaes, luz ole-
ctrica, telephone, etc. e «"'a bella
sala de frente. Pensão Samiliar
Praça José de ..lencar 14, Cattete

(íí GtíO) G

ALUGA-SE, 
por uoí. uma casa. com 1

. J""*.0', 
* «alas e «rande área; na rua

Bento Lisboa 89. Cattete. Cii-ií G) S

A 
LUGAM-SE uma sala de frente e quar-to, em casa de casal á rua Buarque 53,Leme; prefere-se casal lem filhos.

(6019 G) S

ALUGAM-SE 
boas casas, k rui General

Screnano a. ioo, com dois quartoi,
-nai -alai c gran.de auintal, 90$; infor-
ma-se na mesma rua 108. Botafogo.

 (3421 G) R

ALUGAM-SE 
maenlficas casas na atem-

da Bella Vista, com acconimodações by-
tienicu; na rua Euphrasia Corrêa n. 42,
próximo ao largo da Machado. Alugue',
• I5t; trata-se cem o encarregado.
.' (3180 G) J

ALUGAMjSE 
magníficos commodos a ca-

vulheiroa e moços do commercio, na cou*
fortavel avenida Commercio; tu rua Chris-
tovão Colombo n. 38, próximo ao largo do
Machado; trata-se com o encarregado, a
jualquer hora. (318a G) J

A LUGA-SE ii boa e hygienica
•^Vcasa assobradada da rna N. S
de Copacabana 1089, para famf
lia de tratamento. Trata-se á rna
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
PelU. H

ALUGA-SE a
/—.Copacabana n

casa da rüa N. S. de
. 1016, com jardim na

frente quintal; tem duas salas, dois quar-
tos. W.-C, banheira esmaltada e dispensa;
illuminada a luz electrica; as chaves, por
favor, no n. 1012, casa IV, e trata-se na
rua do Mercado 51, Companhia Itacolomy;
aluguel 162}. (1814 II) J

ALUGAM-SE .no Leme, somente
milias escolhidas, at excellentcs

fa-
. as excellenles casas

da avenida Margarida, a rua Salvador Cor-
rêa n, 62. (891 H) J

ALUGA-ST3 
um lindo sobrado a pequena

familia de fino trato; na rua Salvador
Corrêa n. 130 (Leme);
111.1 ou telephone 2981 Norte.

trata-se na mes-
(.173H) M

I-stallada caprichosamente no explen t • • judio novo, cim
todo conforto. Mobiliário crn.--letsn «nte novo de

moderno estylo. Co.-irihn de primeira ordem.
Preços módicos. Bondes á porta.

Miguel H. Sixel & Irmão
Praia de Botafogo,

Telephone 931
SUl^-A^íX yV_A ^^^^^ SUCC-RSAL

das Laranjeiras, 318
Telephone 5438 - Central

ALUGA-SE 
por 122$ o predio da rua

Assis Uucno n. 41; chaves no n. 25
e tratase na Comp. de Administração Ga-
rantida, á rua da Quitanda, 68.

,. (3189 G) J

ALUGA-SE 
por 182$ o predio 4 rua

Pinheiro Guimarães n, 51; chaves no
n. 63 e trata-se na Comp. de Administra-
«ão Garantida, a rua da Quitanda n. 68.

(3186 G) .1

ALUGA-SE 
por 250$ o predio da rua

D. Marianna n. 124. com cinco quar-
tos, tres salas e porão habitavel; chaves
no armazem da esquina e trata-so na Comp.
de Adiiiinistrajão Garantida, á rua da Qui-
tanda, 68. (3185 G) J

ALUGA-SE 
por 455$ o predio da rua

Humaytá n. ifiij chaves no mesmo e
trata-se na Comp. de Administração Ga-
rantida, á rua da Quitanda n. 63.

(3183 G) J

ALUGA-SE 
por 30$ um bom quarto,

com luz electrica c telephone, a cava-
lheiros, em casa de familia. Bonde i porta
o .perto dos banhos do mar. Pedro Anieri-
co, 80 (Cattete). (851(1 G) M

ALUGA-SE 
o predio n. fa da rua Egre-

jinha; 4 quartos, a salas, otc; electrici-
dade. .fogão a ftaz, etc; as cliavcs, por
obséquio, i rua Hgrejinha n. 28. armazem;
trata-se a rua da Alfande-ra n. 30, 2° and.

(3253 H) S

ALUGA-SE 
o predio da rua dc Santa

Cia.a n. 100, Copacabana, constando
do andar terreo, i° e 2" andares, com cs-
plcndidas accommodaçücs c terraço com
linda vista; esta aberto c trata-se 4 ave-
¦nida Uio lirauco n. 171, Companhia Per-
severança Internacional. (6193 il) M

ALUGA-SE 
por 250$ o predio da rua

Prudente de Moraes n. oi, Ipanema;
a_ chaves estío na rua Vinte de No vem-
bro n. 59, Ipanema e trata-se na rua Sc-
nador Esteves Junior n. 37, Catteto 011
.pelo telephone 1614 Sul. (5958II) J

A LUG.l-SB a boa e hygienica
-£*casa assobradada da rua N. a.
dc Copacabana 1089, para fami-
lia de tratamento. Trata-se á rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

ILI MIA III,
(NOME REGISTRADO)

Cura a inflammação e purga-
ções dos olhos

Sm todas as _p_asajrxi_i.a<oiEi>s
e dro__TÊLriB-s

A LUGA-SE a casa á rim Atilia n. 7, pro-Aximo a de Santo Christo, para pcQuen.\família. A chave está na rua Oresta 40.perto daquella, (64J, iÇ'J

AMJGA-SB por 120$ o pavimento sj.sobradado da rua Coronel Podro Alveen. 175, Man-rue, seis bons e arciudos com.modos, bom Quintal; trata-aa na rua d*Misericórdia 24. (611Ó I) J

ALUGA-SE 
ura commodo, em casa de

-ma pequena familia, para dois mocos,
por 25$; na rua Funda n. 4, Saude.

<«4«8_I) J

ALUGA-SE 
por preço barato, hoa cnsa,

. com tres quartos, duas salas e Nm
quinta!. Informo-se á rua Cardoso Marinho
n. 7, escriptorio. Praia Formosa.

(*83* D J

AOS DOENTES
OURA radical da eonorrhéa ehro>nica ou recente, tm ambos os sexo* •em poucos dias, por processos moder-nos,Ren.dôr;earante-Be o tratamen-to, Impotência, canero «svphilltiuo,
aarthroí, eezemas, feridas.ulcerai.Appl. 606 e 914 — Vaccint deWrtg.t—estreitamento de urethra; ani.,do poderoso especifico contra molcstiiivenereas, etc. P«*amínto após a oura
Consultas diárias, 8 ás 12; 3 áa
10 da noite—Av. Mem de Sá 115.—^—^———————

mm estacio
E RIO COMPRIDO

ALUGA-SB 
a casa <ia rua da Lui ioj;

as chaves estao no armazém da esqui-
na e trata-se na rua da Misericórdia 54.
Serraria. (5919 J) R

ALUGA-SE 
por 80* a casa IX da rua

Jequitinhonha n. 36 (Kio Comprido); a
chave está ua rua da Ettrella n. 07 so.
brado. (59U J) R

Ac¦LUGAM-SE esplendidos quartos, i rua
l-.stacio dc Sa 11 ¦ 77. fftm J) R

ALUGA-SE 
uma casa, com tres quartos,

duas salas, cozinha, quintal clcctricida-
dc. etc; na rua Padre Miguelino n. (3
(antiga Floresta); as chaves no 61; trata-
se na rua Viscondo de Sapucahy 345, casa
li preço 1*0$. (51Í0 J) J

ALUGA-SE 
o predio ila rua de Santa

Christina n. ui, tem cinco quartos,
duas salas, lui electrica, banheiro, hom
quintal, esplendia, vista para a barra, etc,
etc. As chaves na mesma rua n. ».;,
Tratar na travessa de S. Francisco n. 3-'."Confeitaria do Anjo". (0151 J) H

ALUGA-SE 
por i«o$ o predio da rua

viscondessa de Pirassinunga. n. 2jj ns
chaves estão no n. .5.

nunga n. 23:
(6*53 J) 3

ALUGA-SE, 
por 96$ no Estacio, casa com

3 quartos, toda reformada, grande quin-tal; informações á rua Dr. Pessoa de Bar-
ro» il; (6079 J) .T

A 
LUGAM-SE unia sala e dois quartos, I
casal som fillios ou a duas senhoras: lo-

gar muito bonito c saudável, cm grandechácara, bondes de 100 rs.; rua Dr. Aris-
lides Lobo n. 115. (6280 J) J

ALUGA-SE 
por 85$ o predio ã rua Dr.

Carmo Nclto n. 138; chaves no n. iji"
e trata-se na Comp, de 'Administração Ga-
rantida, á rua da Quitanda n. 68.

(3*82 J) J

ALUGA-SE 
por 153$ o predio á rua

Aristidcs Lobo n. 146.IV; chaves no
n. .124 e trata-se na Comp dc Administra-
çáo Garantida, i rua da Quitanda, 6S.

(31S7 J) J

ALUGAM-SE 
barato, Imns commodos e

casinhas; na rua General Severiano, 74.
Tratar com o encarregado sr. Elizeu.

(3*9 G) J
A LUGA-SE por 70.*jt um quarto•^¦do frcnto mobilado, com ele-

ctricidade, cm casa do familia; na
rua Voluntários da 1'ntria 429.

(J 4920) O

A LUGA-SE a casa da rua Buarquc dc
-Cl-Macodo n. 18, loila limpa, com banhei-
ros quentes c olcctri-i-ade; trata-se & rua
Machado de Assis 2. (8-íoa G) AL

A LUGA.SE 11 casa dn rua Senador Ver-
a_r_Lgue.ro 38; trata-sc Ha rua i° de Mar-
Ço 35. (6281 G) J

AI.UGAM-SK, 
em casa Je familia res*

peitavel, bons aposentos, com nt-n.são,
próximo aos banhos d« mar; na rua Christo-
vão Colombo n. 22, Cnttetc. (GujOR

ALUGAM-SE 
.luas casas com dois quar-

los, duas salas e todas as commodidn-
des, -nor 85$; na rua Ypiranga ti. 36; tra-
ta-se na ca=a n. 35. ovenida. (6-126 G) J

ALUCASE por 350$ a casa da avenida
xjuAtlantica n. 8.10; trata-so na rua da
Alfândega n. ia, Peixoto & C. (5802II) J

LUOA-SE o bom predio da rua Ipanc-
Uia n. 01. (S96o II) J

ALUGAM-SE 
os predios da praça Fer-

reira Vianna ns. 70 e 76 (Ipanema),
tem sci_ quartos o todo «o conforto uc-
cessario. Trata-se na piiarmaeia. (t>3ioH)A

-uejíliraefe
Tira os cabello. supérfluos do rosto,

collo c braços. Encontra-se nas casas: Ba-
rin, Hermaneiy e Cirio.

ALUGA-SE P°r *7°í « boa caía sila f.
_i.ru'a Paula Ereitas 11. 95, cuni duas boaa
salas, quatro quartos, c&pa, banh;iros, des-¦pensa, grando cozinha, com fogões a rrí
c a lenha, illuminação a gaz a rlectrici.
dade, grande. quintal, bom galinheiro, tan-
oue e quarto para creados. Chav.a na rua
Ear.-iía Ribeiro n. 253. (6409 111 )

ALUGAM-SE, 
princi|iio d.i rua do São

Clemente n. 49, comuiodos tlc frente, |
de 60$ e 70$ e mais, até 35$ooo. (.1972O)'

ALUGA-SI. 
uma capa nova, com dois

quartos, duas salas e mais dependências,
luz electrica; na rua de S. João Ba-Ptisla
n. S6-A, preco 90$. (4190 G) J

lil ^fc lli
AI.UGASU a 

casa n. 6 da rua Bento
Lisboa n. 79; aí chaves no n. 81, lem

tres quartos, duas salas, cozinh*a e quin-
tal. 15969 G) J

ALUGA-SE, 
c:u caas de familia estran-

geira. uma sala mobilada, com linda vis-
ti. independente, arejada, -t casal de trata-
monto ou cavalheiros; á rua Barão de Gua-
ratiba n. 20. Cattete. (6042 G) S

ÁLUGAM-SE 
desde t$o* mensaes, opti-

mas salas de írente e quartos, para ca-
saes e cavalheiros de tratamento, ricamen-
te mobilado*, com pensão dc primeira or-
dsin, garantindo-se lodo conforto, á rua
Buarquc de .Macedo 11. 71- próximo dos
banhos do iMamengo. Telephone n. 4359'
Central. (124 G) J

A IiUGASI-SE Iludas casas ii rna-*ln. Jíiirrlatin 87 (230i5) e 93
(280-000). (» 3136)G

ALUGA-Sli 
por 45*. em casa de fami-

Iin, um bom quarto de frente, mobila-
do. Rua D. Carlos I n. 94, Cattete.

(1S79 G) R

ALUGA-SE 
um bcllo commodo. completa-

mente independente c com todas as
eommodidadesi rua do Cauete 81. esquina
Giiaralvlia. (4-74 G) S

?_* KA -Oh m- a - - ^_t- »-._-._ ___«-.- m. mm _-v _. -_.__•_ mm. 4v>

TJR..I ISA-RE de uma creada para todo
JL -erv:ço dc um casal ?cm fillios; rua
Frei Caneca n. ut, sob. (5.17 D) J

PRECISA-SE de uma creada. ,' rua da
Estreita n. 52, p:\ga---c ssSooo.

(50--4 C) 1!

EMPREGOS fMRSe
ALUGA-SE uma senhora de meia «dade,

Uxcstrangeira, para serviços leves, em casa
de traniniento; trata-se por favor na praia
de Botafogo n. 8o. (O217 D) J

pOSTURKIRA — Uma senhora de cia-
VV dc, «íue cose e corta por qualquer fi-
guri no, deseja encontrar uma casa dc fa-
milia ,le tratamento. Quem precisar q.:ei-
ra '!c:-«;-,r carta nesta rcdacçlío, a S. N'.

(60E0 S) .1

OFEEUECE-SE 
um.!, moí-i costureiro,

para casa dc familia ou senhora viuva,
.abe coáturar e tambem pódc auxiliar em
tlguni serviçoj leves; run Leão 11. 43 —
Laranjeiras. (519.1 S) J

PRECISA-SE 
de um moço com pmtica

de vendedor ambulante, para artigos
ide pcrfumüria, etc, Kx:í'e-_e íian-ca de
eon_iicta; re» Scnidor Furtado n. 11",
cms V. (64««D)U

_° BA ÍN MO
U^6 5EMPRE O

SABÃO
ARlSTOLinO

e para as MOLÉSTIAS Dü PELLE r
MANCHAS,
SARDAS,
BSPIXHAS,
RUGOSIDADES,
CI1AV0S.

VERMELHIDOBS,
OOMICHõFaS,
mniTAÇOE-j,
FElEmAS,
FERIDAS,

OASPAS.
PERDA DO OABEI
DORES,
ECZEMAS,
DÁRTHROS,

GOJaPES.
CONTUSÕES.

QUEIMADURAS.
ERYSrrELAS.
fNFIi.\MMAÇõE.S,

* VEND. t"M TODft PARTE
Deve-se er-ipregal-o sempre ãe accordo com as instnieções qne

acompanham cada vidro.

I
T

Para transpor difficuldades, ganhar muito dinheiro, ser amado,
gnsrir saude c bem estar, e vencer vossos inimigos, adquira um
CASAL das poderosas PEDR-VS DE GFaVAR. As legitimas e ver-
dadeiras são recebidas da índia, pelo professor Aristóteles Tta-
lia, á rua Senhor dos P*is«os 98, sobrado—Caixa 1'os-
tal «".04-, llio. Envie $300 em sellos novos do Correio, parareceber curiosas e interessantes informações detalhadas. GRA-TIS, em carta fechada, Envia-so para todos e para Ioda
aparte.

ATaUGA-SE uma boa casa no T.cmc, pro--fAxinio aii Iianhos de mar. mobilada nu
nao. rara informações na rua Salvador Cor-Tt~a n. 30 (padaria). (6*15 II) J

SAUDE, PRAIA FORMOSA
e nfier

ÁLUCA-SE 
a boa casa da rua PauUno

.''ernamie, n. 66, Botafogo, com «ors
quarto3. e maia cominodidadcs. Altigu-af,
u8o$ood. (0}Si IJ) J

ALUGA-SE! 
um hom sobrado, na rua AH*

ce n. 56, Laranjeiras com i|,iin'al._ ba-
roto; as cíiavct 110 nie*-nio. (63460 j

A LUGA-SK o predio da rua Kuphras1.*.
JÍ_LCorrt-a n. 21; trata-se na praça Quinze
de Novembro n. 34. (640S ü) )

ALUGAM-SR 
unia sali o quarto, com

luz clcctrica, unico inquilino; na rua
General Severiam) n. 221, loja. (6403 G) J

AIUTGA-SE 
na nia Gcueii! Polydoro

n. 2o, avenida, uma casa; ti3 chaves
rstão na mesma e para tratar na rua da
Passagem n. --8. 1631" - ))

A LUGA-SE uma copeira c -arrumadeira,
-tlportugucza, com -pratica, á rua Marque:*.
dc 'Abrantes n. i_5, chácara d-a plantas.

(6,183 G) .1

A LUGA-SK «ma casa, S ladeira do T*
_t_-.me_n. 12, cm -Botafoso, cnm dua*. sa«
la>, dois quartos c mais dependências, para
família; as chaves estão no n. 8.

C6iSg G) J

ALI. 
(j-XM-SlC casinhas independentes,

com sala e quarto-, as cliavcs na rua
de b. Leopoldo n. 33, botequim. Preço,
So$ r.icnsaci cada uma. (3927 1) R

ALUGA-SU 
por 150$ o sobrado da rua\isconde d« Itauna n. 285; trata-se

na rua da Alfandcita n. 12, Pciíoto & C.
(5S04 I) J

ALLijA-SE 
por 93$ a casa da run da

. Gamboa n. 26;; trata-se na rua da Al-fandena n. 12. Peixoto & Ç. (5800 I) J

ALUGA-SE 
o grande armazém da rua

da Camboa n. 137, por i-rcço baixo.
Uieves no sobrado c tratar na rua de Sã-,
A* -6- (i8'l D 15

•h-^<*^k^m^Vk^k^k*<^^
4 LUGAM-SI-, sala dc frente c quart.s,

-TXcou ou sem pensão; rua Marechal Fio-
riano 11-*. >'• (6043 E) P

d LUGA-SE, em casa de familia. um bom
__-ouarto. com luz clcctrica; só sc aluga a
pessoas decentes; aluguel '0$: rua Ceneral
Comes Carneiro 11. 97 (antiga do Costa).

(5150 10 S

VLUGA.SE 
.1 casa n. 13 da rua Barão

do Rio Rranco (antiga travessa do So-
nado), a cinco minuto! do centro, com
quatro dormitório). duai_ salas e demais
accommodações para família. (."^6 K) 1

A LUGA-SE uma sala iiide-.ender.te, para
-CjLrapazes; na travessa Jo^o Affonso i:,
BòtafoRO! informa-se na rua du Hospício
n. iS9. (6054 E)M

i I.UGAM-SE uma sala de trente « um
-T-Louarto, propríjs para dentista, na rua
«da Assembléa q8. a°, entre Avenida e Con-
çalvet Dia»; treta-M oa mesma. (]H9E)S

\ LU(»A-SK o armazém do predio da rua
-Cido Hospício n. 235; trata-sc com Car-
rapa toso, na rua Sete de Setembro n. 20.

(-,120 E) S

i LUGA.SE, em casa de faniilia uma es.
._r_L-.leiHli.la sala de frente, niobialda e com
auarto, n cavalheiros ou casal sem filhos;
na ma Evaristo da Yen na 47. sobrado,

(5Co6 K) .T

4 I.UGA-SE loja de moradia da ladeira
-XFdippe Nery 27, com 2 salas, s quartos,cozinha c quintal. f:S62 K)J

A LtlGAM-SIí bons e coníortav;is c-cH-
.t-Lptorios, por prc<f<! razoáveis, de prefeu
rencia a médicos; na rua da Carioca ^6. i°
andar; trata-se das 10 ás 16 Iioras.

(s ma E) S

K LUGAM-SE uma bella «ih de frente e
-CJLuni quarto, todos mobilados com boa
nensão para rapazes; avenida Gomes Freire
98, sobrado. (6007 li) S

i LUGA-SE por 300$ a casa da rua Jte*
-M.neze3 Vieira n. 190. Trata-se na rua
da Alfândega n. i3.(, sobrado. (644471?)---

A LUGA-SK nm lunenifico sobra-
-íiiilo com 3 o uai-tos, - snlas, co-
zinlia, banheiro, etc, et., com CX«
cellonto terraço; nroço 1S0S; un
rnu Senador Euzebio 127, iiinto
á praça Onze. (M 621») E

A LUGAM-SK dois quartos bem mobila-
XXdos, a casal e rapazes de tratamento: rua
Assembléa 64, a° an-dar. (64S7 E) M

A um rnpaz solteiro, aluga-se, em casa
-ti. cie um viuvo sõ. um magnífico apo-
sento, casa do máximo asseio c socego;
rua General Câmara n. 127, sobrado.

(644° 
™ M

ALUGA-SE 
um QK.rti de frente, com

mobilia moderna e pensão; na rua do
Rosirio 174. (6t*2 Kl K

VLUGA-SK, 
próximo üos banhos de mar,

esplendido aposento mobilado, com ou
sem pensão; rua Silveira -Martins 140.

(60 (7 C) S

ALUGA-SE, 
por 87$. uma boa casa; tem

r/rande quintal; á rua Bento Lisboa 89,
Caitetc. (,117 G) S

A LUGA.SE. nor 1.10$. uma casa. com 3
XXquartos, 2 salas e grande auintal. na rua
do Cattete 214. (-118 G) S

A 
LUGAM-SK por lííoS os prédios novos :
da nn Real Grandeza ns. 32O e .1---, i

íã-ra faniilia d« tratamento, tcnd-i 5-lo '

quartos, duas salas, fogão a gaz, electrici. ]dade, etc; as chaves por favor no n. 330 !
e trata-ni na rua General Polydoro 27j, j
com Campos. Silva X C. Í'S4* G) J

K LUGAM-SK confortáveis salas c quar-¦ía-IuS, bem mobilados, grandes o peque-
no*., com ou sem pensão, a casaes ou ca-
valheiros, cm casa no centro de jardim,
com toda a hygiene, tratamento de fami-
lia cstrar.Rtira; na rua daa Laranjeiras
11. 275. (6307 G) !¦

ALUOA-S-S 
o grande armazém da rua

Visconde de Itauna ns. 32 e 34; tra-
tn-se 110 -' i-luniincnse Hotel". (I)

ALUGA-SE 
um bom commodo, cm casa

dc pequena família, cora serventia em
toda a casa, a um casal; na rua dos Ca-
juciroi n. 79. (6049 I) S

K LUGA.SE. ror "-.$ mensaes. na rua
_n.]íuarque dc Macedo ií, um chaletalnhoj
para um casal sem filhos ou moços soltei-
ms; _¦* chaves no 16. f6460 G)M

ALUGAM-SK 
magníficas e amplas casas,

na avenida i>. Luiza. com boas accom-
modaçíiei e installaçâo clcctrica; na rua
F.uplirasin Corrêa n. 41, proxin-.a ao larco
do Machado; írata-se com o encarregado.
Aluguel i.ic-Saoo. (3181 O j

ALUGA-SE. 
por 120$. a boa casa da

travessa Oliveira 27 com 1 quartos, a
salas ^ e mais depcndçnci.-.s. illuminada a
electricidade; tratar, rua Voluntários 334,
Botafogo. (1691 G) J

|PfiN»flFP.M

ALUGA.M-SK 
uma sala e quarto, com

tanquo e lerreno oara roupa, e cozinha;*ua Maurity 14. (ji_, I) s

\ LUGA-SE uma boa casa. oor 71$ tendo
fia quarlos, 2 salas. 1 terraço de frente,arca. tanques banheiro, luz electrica; na rua
Dr. Ri-go B.irros 11. 2.1. perto da rua daAmerica; chaves na venda, perto. (5128 I)S

ALUGA-SE, 
por 35$. a cazinba n. 9 ía

rua Dr. Campos <ta Paz 11. 48, com «ala,
quarto com janella, cozinha c varanda. •
quem não tenha creanças; a cliavc no n. t.
Rio Comprido. (6103 J) R

A 
LUGAM-SK uma sala e auarto. na ma
Viscondessa de Pirassinunrra n. 4.1. do

frente, com serventia cm toda a casa;preeo
5o$ooo. (8491 J) M

ALUGA-SE 
o casa sita 4 rua D. Carloi

I n. ia8; as chavos estão no n. ioi, onda
se trata. (6470 J) Jí

ALUGA-SE 
a casn da rua Miguel Fer-

nandes n. 57; trata-sc 110 ". 59. por
Ji". .Mcycr. (6277 )) )

ALUGA-Sli 
uma cxccllente casa, de con-

strucção moderna, para familia do tra-
lamento, na Estrada du Freguezia n. 493,
Jacareiiagua. Chaves no 11. 497 o trata-sc
na rua Conselheiro Barros n. 5, Hio Com-'Prido^ (6315 J) H

ALUGA-SE 
a casa da rua Itapiru' 3Í7,

com entrada pela rua Goulart n. 2.
com dois quartos, duns salas e mais d«-
pendências; ns chaves por favor na n-.«"-
mn rua n. 245, venda; trata-se na rua do
Rosano n. 158, 1» andar. (6329 J)

ALUGA-SE 
uma casa assobradada, com

dois quartos, duas salas, cozinha, des.
pensa, quintal o jiorão; na rua doa Co-
queiros n. 45-A, Catumby c para tratar no
n. 38» cm frente, onde estilo 09 chavcn.

(6420 J) ;

HiiDDOCK-LOBO E HJÜM
A LUGA-SE. por 330$, a casa da rua

--.General Roca tis Fabrica das Chitas;
tem 6 quartos, porão habitavel, luz electrica
e vasto torreno. (S797 K) A

4 LUGA-SI*, o predio á rua Pinto Gue-
XXdes 11. 72, Muda da Tíiuca; 3 crandes
quarlos. d-.ias salas, dispensa, banheiro, etc.,
chaves quitanda da esquina. (41 So K) S

4 LUGA-SE, á rtta dos Araujos 75, a-tXcasa n, 2; as chaves no porão 6, r.
trata-se á rua Conde de Uomíim 117!

(4606 K) R

ALUGA-Slv 
o predio da Estrada Nova da

lijuca 157, com duas salas, dois ouartos,
grande porão, installaçâo electrica. cozinha,
tanquo. banheiro etc; as cliavcs na casa
167, com a sra. d. Albina; aliiR-icl 100$.

(S0t4 K)

AL-GA.SIJ, 
nor 1-0S, magnífica cr.sa,

nova, com ,| quartos. 2 salas luz ela.
ctrica. quintal; nv. h rua General Delgado
e Carvalho 11. 29; trata-se á rua G.nde de
Baepcndy 44. (3033 K) J

-4 LUGA-SK um predio com tres -nuartos,
_rA.duas salas, com porSo, assoalhado, com
clectricidadc c ;;az; na rua do Santo llen-
fique n. 91; trata-sc r.o n. 89, próximo *
liraça Sacnz 1'cf.a. Fabrica das Chitas.

 (___j K) R

i LUGA-SK a c.xrcllen**; casa da rna 19
-CX-de Fevereiro n. 161. com tres silas,
tres grandes quartos, ouarto nara cro:*.do,
optimo banheiro com aquecedor, luz ele-
ctrica, jardim c quintal; aberto das 10 ás
1.1 horas, c trata-sc na rua do Rosário n.
13T. loja. (/,;•?) ]

JP-RIBriilESS: 
"!_ll'l!;ai;:1!Er!ffll,|::S!'-?Í.i' <M

PARA O ESTÔMAGO B IN B
TESTINOS E' UM REMF.DH %
SEM EGUAL _)

Guaranesia Iaiaiililiiii.!l_í!-iaili:!ffll!l;!ili!-!Biã!i.«W

À MlOAM-bE cf" c"5-'1 ,!o f!""i|ii<. ""'-
at_.dock I.obo 422, boa sala de frente bonsiinosontos, com ou" sem pensão. Pensão ai:i,--iir,l:,i ^,0J ^jjjdomicilio.

A LUGAM-SE, a 35*. 40$ e 55*. uma ex--Iccilente sala com a sacadas, e a bonsquartos, na rua Visconde Itauna 53 sob.
(6201 I) J

ALUGA-SE a casa da rua do morro da-.Al rovidcncia n. 70, com 2 salas. 2 quar-tos, cozinha e ouintal; aluRuel 40$; as cha-ves estão na mesma; trata-se a rua de SãoChristovão 557. (6225 1) J
A Tj.JG.--SE a hoa o hygienica

-^Vr-iisii íiçsohraoda da rua \. S. de
dr* Coimcarjnna 1089, para fami-
lia do tratamento. Trata-se na rua!
do Ouvidor 162, com o sr. Dnnrto 1
Felix. H i

A LUGAM-SE um quarto o uma boa sala.¦____ rua João CaeUno n. 58. (6162 I) II
A ILUGA-SE por preço barato, boa «=.-.,-íXcorn dois quartos, duas salas a bom

T-nntal. Ir.iorma-se n_ tm Cardoso Mari-"Ho *. 7, escnpiorio. Praia Formosa.
<í8o3 I) J

', LUGA-SE o lindo sobrado da rua Barão-lido Amazonas 19 próprio p:iri familia
de estimação, pintado c forrada a capriclta.
esplendidos commodos, lado da sombra e
oerto da rua Conde de Bdiilfim; tcui ele.
ctricidade, etc. (6417 K) J

A LUGA-SE o predio novo. de sobraJo,
aiXcom 4 quartos, jardim, entrada ao
Lado, banlieiro c Ju/. electrica. no pro!oi***a-mento <la rua Mariz c Barros 517, fim ,1«
rua Bnrão dc Amazona3; Irata-se no SM,
onda estão aa chaves. (C_r_ K) j

A1(UGA-SK uma casa, completamente re-
-O-formada. tendo installaçâo electri".-!. *
rua General Roc3 120 (c-sa III) Fabrica
das Chitas; trata-sc & nn da Carioca t-í,
com Bálthazar. (G-io, Kl j

A LUGAM-SE as casas da ry Club Altít.
afcVtico 108 e lio, pintadas c forradas d«
novo; chaves na rua Alzira Brantlflo ?¦'. **•"•'•*
5. e trata-se na rua 1 "do Março 15.

(«2íj K; ;.
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CORREIO BA MANHÃ — Quinta-feira, 17 de Agosto de 1916

A "CASA TÜRÜM"
à rua Senador Euzebio

127 |i
lContinu'a tem liqUillaçáo forçada

TodiB as -pessoas de jiiizo visitam •<
CASA TURUNA

IA LUGA-SE um commodo, entrada inde.
Apcndentc, a pessoas som creanças: pre«o
3ó$|.nia Hoddoch Lobo M*. ____[ 

-"¦>¦>

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABE'

• A «LUGA-SE, por aBo$. uma e.ccllente
Acusa oara •familia de tratamento, na rua
íllck (estação do Riachuelo). «çom 5 bons
ouartos dormitórios, laia de «visita, .«ala de
i-nlar sala do espera, sala de almoço, guar-
tu com 'banheiro, «tander, ««a quente e
_.i_ ladrllbado e ozulejaüo. cozinba ladn-
lliaiia e ozulejada com "boa mesa dc marmo-
«esplendido portio habitavel 'todo ladn-
thido com tres quarto» para creados, gran-
A,Tisálão para bilhar, saleta para engommar,
Som'banheiro ladrilliado e luralejado para
íianlios frios, pequeno pomar, gallinheiro,
Vc- inforina.se e trata-se na rua s. de
mVi. 223. (3484 t) J

A T.UGA-SE um* casa eom quatro quar-
Ain. e duas salos; na rua 'Borcellos 11. 1,

-'  rua Lopes
(4708 T') MS Christovão! m chave,

Soira n. 14- Aluguel 81$.

« A I.UGAM-SE quartos a ao., _t, 30$
Ac 35$: na rna Bomfim n. 98, tem mui-
t« água e muilo terreno. '.(4380 J) JJ

' A LUGA-SB o predio da rna Novn
Ül.iiierlca 15 (Pedregalho), com
3 salas, '- quartos c mais depon-
doncias, porão hábltnvol, _*ri.n_e
nuiutal. As chaves estão no n. 13.

(.3684) í

A T-IIflAM-SR ns ensns dn rua
LA)). Mnriu 71 (Aldrln Onmnlstal.
transversal íi nin Pereira Nunes,
«ovas. eom dois auartos, duas
wilns. cozinha, banheiro e tanoue
do Invacroni. tortos os comniodos
.Iluminados n lm eleotrlcn. As
chaves 110 local. Trata-so na rua
Gonçalves Uias 31. próximo da
cidade, a poucos parisos doB dou-
des do Aldeia Cum pista, cum pus*
gimeui om (luas seccoes 6 ue .á-U
Vlt.Alugueis 100*8 e OOJjiOOO. L

CONSULTE V. EX. QUE,..
_^m ___¦_____. ________._____¦ os preços bar itisstmos que Tendemos

M m M M Hil os bellos moreis que possuímos1^-^P ^__J Mm as facilidades de pagamentos que fazemos.

S6 n&o mobilia _. casa quem não quer
Martins Wlalheii-o & €_ Kua da Alfândega n. 111

ÂEUGAM-SE 
casa», na %U_. -"anuindo:.

1 quarto,, x salas, luz electrica,; aluguei'
th*; nua Josi Donüngues '•_", um» ffita;-no n. 129; aluguel 7—%e, n*
Dado.

estação 4a Fie-l«__ _o a
ALUGA-SE 

«ma hoa casa, com duas
frentes, dum salas, dois quarto* (transes,

joleta, cozinlia e aulntal. luz electrica e
•gaz; aluguel 130$; das o as 1- horas; rua
Br. Garnier 53. (S.-4 M) »

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

INXECOAO DE MARINHO
Una Sete de Setembro 186

A 1 UGA-SE, na rua Torre sllomcm 216,
Avillo Isabel, um predio.; a .quartos, -

tlias cozinha, dispensa,
uma penueua iuea; preto 70.
itlega, - ás 6.

taunue. W.-C,, ..
130, Alfan-
(5'58J.) S

A LUGA-SE. nor 140$ o .predio da .rua
__.Ma-.wcll (Aldeia Campista). ,n. 100. ten-
do 5 quarto, o mais dependências, e .rande
uuliuoll irau.se «1 rua do ilosano n. 159.
com o sr. CustodiCK ISvO- L) )

LUGA.SE uma boa casa. .ara iamilia
ile tratamento; na rua da Alegria 167;

us cliaves uo ítiy; Irata-se 11a rim do Uosario
IO-, hotel. _______ ¦___ *~

ALUGA-SE 
o predio da rua Conselheiro

Ferraz n. 88, com boas accommodações
« bom terreno. Chave, no armazém da
rua Cabuçu' 49. Trata-se na rua Dias da
Cru* n. 96. Aluguel i.*$ooo. (3690 M) J

ALUGAM-SE, 
baratissimo, -xccllente3ca-

sas novas, com ouintal murado, água e
esgoto, próprias paar pequena familia. na
rua Cascadura n. 53 estação Quintino Bo-
cayuva. (4577 M) B

AiUfiA-iSE 
uma caia, com 3 «ks, 2

.quartos, quintal, luz electrica; 6_s.• na
rua Wencesláo n. «3; «as cte»» »5,""j,
Mcycr. .(..Si. M) J

AILUGAM-SE oxcellcntes cam movat,
Acom a quartos, a salas, terraço, Java-
torio. Tiom .guintal todo munido, ipar -_. -
70$; infoímo-se -4 ra» Lino Temeira, *s-
quina de Viuva Cláudio, atmaiem Jacaré,
Riachuelo. bonde «Cascadura. UíH. M) B

ALUGA-SE 
uma casa para negocio, em

frente á cancella da estação de Braz
de Pinna, na esquino do rua Gaspar, com
muitos commodos c independentes, para fa-
milia. Tem ngua, chuveiro, latrina, tanque,
¦fogão, pia e mais todos as commodidades.
lnforina-se na mesma. (6143 ü) R

ALUGA-SE 
um :bom armozem, com casa

para familia e -utonsilios iam o mesmo;
informa.se 4 rua Condido Bcnicio 5-0. Ja-
caréraguá. (5968 

M) ii

ALUGA-SE 
um amplo gabinete, próprio

para dentista, á ruo Goyaz 304 (Pi"*:
do). Pharmacia S. Goroldo. C5950 M) )

ALUGA-SE 
trai quarto, com direito 4 to-

da a casa, 4 villa Marechal -Hermes; av.
7 de Setembro 14=. «ara um casal comi
filho, por 25$ mensaes. (6083 MJJ

1LUGA-SE por 36$
Pernambuco, «

cozinha; estação 4o Engenho

casa n. -163 AuA_,__   ,
_í_i_a Pernambuco, çom sola, injatt» e

de Dentro.
(C1C5 M) M

« l UGA-SE uma casa. -para «guiar ÍJ-
_*.milia. na rua Diamantina n. 89, estação
Kiacliuelo; para .tratar, na nadar» no *sr.
Coimbra, onde estão as chaves. 4 roa 24
de Maio, -padaria esquina rua Diamantino.

(543° "*) J

Tome PEITORAL MARINHO
Rua Sete de Setembro 1S6

A XTJGA-SB o predio íi roa Palm
Xl)Pamplona 49; as chaves estão
no mesmo prodlo; aluguel 150$;
está pintado o reformado de novo;
para tratar, & rna Ouvidor 94.

(M 6197) M

áLMANAK LAÜMMERT
DADA -iCHf. ° «*ANDB ANNUAKIO UO BKASIL
rüflM IglD A' .TiiypA KAltEDAC^ÃO: AVBSIDA RtO _t"RA!fOO "131-1

YÊNDE-SE 
cm S.

reno. próximo ao
por 3:000$; trata-se
Chaves Taria, 5".

Christovão, um ter.
largo da Cancella,

com o -dono, i rua
(6333 

-N) 
-J

a*-** .'.•_'.-.. _««i-

lOMPOSTOv
^'«¦«i»^'^'--^'^^ *¦_,-¦*; _.

TTE1. DEM -SE em* Maxamboruba, su-
bnrbios da Central,
22 casas, rendendo
340$ por mes, nor
preço de oceasião. Lo-
tes de terrenos a 60$.
120$ e 150$; os com-
pradores de 5 a 15 Io-
tes têm desconto de
5 oio, os de 16 lotes
para mais desconto
de 10 oio; os terre-
nos de 120$ e 150$
tèm água encanada.
Chácaras de 2,5ooí
a 5.0001000. Andrade
Araujo, subúrbios da
Linha Auxiliar, lotes
de terrenos de 50$ a
I00S000. Chácara com
12o.ooo ms. quadra-dos, mais ou menos,
construcção livre; pa-ra mais informações
com Corrêa Dias, á
sua Sete de Setem-
bron. 29, sobrado, das
2 ás 5 da tairie. S 85g

VE_DE-_E 
um bom e confortável _fre-

dio -receittemente construído pela íuafi-
tia dc iSo:ood->. â avenida Beira Mar, _ir_-
Mimo, a da Ligação; trata-se com o sr.
Pereira, á rua dos Ourives n. 38, (sòb.~
das ia horas em deante. (ó-'.i N) J

ViENDE-.E 
1ior motivo de mudança, um

fogão á gaz, de 5 focos, com 2 «nezes
de -uso, barato, -. D. Romana, 66, depois
do J. Zoológico. (6419 N) J

VBSDE-SE 
cm Maxambomba em frente

a estação um grupo eom 7 casas, sendo
nma do ¦ esquina, para -negocio com Rrandc
terreno, arl/orlzado, com frente jara tres
ruas, preço de occa5Í5o, _mta*sc iu <E-~
trada Slavcchal Rangel ai. 459, estação de
(Madureira, oom Paulino. (N)

TTEXDE-SE um predio no Cabuçu' um
V i rua Diamantina, c um i rua Maga-

lhãea Castro, e outros no Cattete e Bota-
fogo e nos subnrbios, trata-se 4 rua dos
Ourives n. 38, sobrado, com o Sr. Pereira
das 13 cm deante. (6411 K. J

ALUCA-SE, 
«por -uoí. boa casa, com qua-

tro quartos, boas ncoommodaçõcs. .nz clc-
ctrica, u rua Barão dc S. 1'rancisco Filho
31, proxinio íi Barão de Mesquita; as clia-
ves estão no 33; trata-Be ua rua 1" dc Março
11, 8, com o sr. Prança. (6184 MJJ

A LUGA-SE
iVIVll

a cnsa da rua General Silva
elles 11. 2, Andarahy Grande com duas

salas, Ucs quartos, cozinha, banheuy c po-
,|iien.i quintal) truta-ae com Urrapaiosp, na
rua Sele de acicmbro u. ao. (51-1 *-.' *>

ÁLíUGA-Sli 
a casa n. 61 da rua Bomfiin,

lendo sala, dois grand«_ uuartos e mais
dependências, cmn luz .electrica; a chave no
açougue da esquina. L___l_-_—-

AIi.GA.SE 
a casa da rua Jockey-Club

n. 1«J3. com tres quartos, duas salas,
cozinha e bom quintal; trata-se na mesma
rua 11. 195; alusuel 122%. (4978 Lj K

ALUGA-SE 
por 8o'. excellente casa, com

duas salas, dois quanos, etc; informa-
.ie cr.111 o sr. Nascimento, 110 Boulevard *B
de Setembro n. .0. arniazmn. (5'j67l,)ll

A LUGA-SE uma casa na Villa
**-*<Sj_via «com porão habitavel,
rua Cn.olinn n. 51, Roclia. Alu*
guel 80$000. (J 5193) M

8 Corriméntos
curam-sc cm 3 dias com

ltun. 7 de Setembro, 186

As^

A 
LUGA-Sli. por 150$, o predio assobra-
dado «Ia rua General Brucc n. 14. çom- salas, * qiuirtos, porão habitavel. luz

electrica, 01c.; trata-se na ruo do Rpsano
11. 6«t, sobrado. (5798 L) A

A LUGA-Sli «una casinha, na rua Barão
_-_.de S. Francisco Filho n. 3.10. com dois
quarloB. sala e cozinha. Villa Isabel.

6-ui L) J

A 
LUGA-Sli 11111 quarto.«.-«  iiroprio para mo-

.ços scrios 011 tuna senhora quo trabalhe
íóra. á rua tonseca Lima S",
perto da praça da Bandeira.

casa VIII,
(6.15 M J

AI.UGA-SE 
uni bom predio por 10.1$, na

rua Gonzaga Bastos n. 150; ns chaves
estão no u. i«_i. Aldeia Laiawsta.

(,.;So 1.) J

A LUCA-SE bom quario com janclla para
.Aa rua, com 011 sem i>eiisfir>. cura «le pc-
«Hiena tamiliat Mattoso ni)4. Bonde de cem
¦réis » poria. !__!______

ALUGA-SE, 
por zooí. a esplendida loja

do preilio 11 rua S. Chrislovão 07. pro-
«prin paru nefiiicio, com 3 portas para esta
rua c 7 .pcla rua Bnrão de.lguotcmy; chaves
no Boulevard «lc S. Christovão 86; traia-
ki un Companhia «lc Administração Ganiu-
tida. á ruu ün Quitanda 6tJ. Ç3iBS 1<) i

LUGA-SE a casa n. 50 da rua Affon-
so Ferreira, Engenho do Dentro, com

Ires salas, tres quartos, cozinha, bom quin-
lal e electricidade; ns chaves estão no
n. 50-.A c trala-se na rua Goyaz 11. 154

(6164 ií)

ALUGA-SE 
uma casa, 3 quartos, 2 .salas

e mais dependências, com bom quintal;
á rua Gaspar n. 60 (Terra Nova); as cha-
vra ua casa no lado; trata-se a -lia Gonçal-
ves Dias 76. 3ar Pérola, com ,0 sr. Oscar.

(.18- M) J

A LUGA-SE a casa, com porão lialiitayel,
XJLda rua Carolina 11. 47. estação do Roçlia;
iilumiel 130S000. (sioi M) J

* LUGAM-SE, na Terra Nova, quatro
Ü.cosas, tendo unia armaçães para qualquer
ncBocio, tudo «por So$ mensaes; trata-sc na
rnn da .iiitami. ns. 3+ c 36, loia, com
Pedro Assumpção. (318DM) J

ALUGA.SEn
n casa da rua Miguel For-

nandes n. 57,"duas salas, dois quartos,
cozinha banheiro, quintal, jrrailil na frente,
electricidade, etc.; trata-sc 110 n. 59- fre-
ço, .1$. Meyer. (M)

ALUGA-SE. 
oor 70S. uma casa. próxima

á estação; tem luz electrica e bom quin-
tal; rua Bella 106, Todos os Santos.

(liiaS M) R

M
¦ -. w._¦_¦¦! 1 i____w-__________*a**n***___»»i__-i-t*»i.*i n-v

A LUCA-SE, por go$, o predio «Ia rua
__.Thcreza 118. com 4 quartos. 2 salas,
cozinha, gaz, banheiro, etc, e bom quintal
todo cercado; trata-sc á rua Piauhy 75_(T•
os Santos.) (61.6 Ml R
i__nnBnH,nHMai«aaH«ffB--____--HBS,»mnaH^a*

NICTHEROY
e pintada
A. com 3

quartas, 2 salas, luz electrica. etc. por
122$; irata-se a rua Conde de Bacpendy 4«lç

(419-

ALUGA-SE 
boa casa. forrada

de novo, á rua. Petropolis n.

"CTllvKMi-SE na rua S. Januário São
V Christovão. uma casa em centro de ter-

reno de 21X60, é negocio dírçcto; infor-
mações com M. Rosa na mesma Tua i.s-

(64.I? M M

iR AVIDEZ nmSi.«
vetas an.

ti-epticas. Sio inoffensivas, commodas
« de effeito seguro. Caixa com ís .
velas 5.000. Pelo Correio mais .Goo. T
Depositário 1 priça Tiradentes n, 62, <
phinnacla Tavares. |

VENDEM-SE 
bons lotes de terrenos cm

prestaçueS, tem bondes água e luz, a
construcção i li«'re, tambem conslroeni-se
oasas. bom i quarto, eala e coíinba -por
800$ e com 2 -quartos, 2 salas e cozinha,
de tijolos c assoalhadas, por.nGooS; Ira-
ta-se «no «Estrada Marechal Rangel, 45'.
estação de Madureira. eom Paulino. (Ki)

OS VISIONÁRIOS S: S: B: que tem por fim
soecorrer a todos os neoassi-
tados. Quem softror de qual-
quer raolostia esta, S: S: B: en-

via f-ratuitamente os recursos para a cura conrpleu .
Dlrljam-se em carta fechadi aos VISIONÁRIOS,, Cjixa do

K Correio 1917, declarando os sy.nptomas, as man:resta_oes da mo*
-': lestia, o no.ne, a residoaola e o sello para a resposta.
:"*L

¦-JTIENBE-Sl. «m 'bom terreno, na rua
VUlarão de Colegipe, junto no 61 'í.

S.SoXss Villa Isabel-, trata-se á rua 1" dc
Março 114, sobrado, com Benjamin.

(6399 N) 3

VEN'L>E*SE _por 6iooo_ próximo S r
de Maio (E. «Sampaio), um prcdii

\7ENDE-SE
_y n"X44,

um esplendido terreno dt
... na rua Uruguay ns. 241 e a$3.

¦Freço módico; trata-st; com o proprietário,
á rua Visconde de Itauna, 341. (R78.15)N

T) J

\ 'ICSDA, compra e hypotlieea de predios
y c terrenos bem localizados, para todos;

só -negocias sérios, i rua Buenos Aires
«. 19S, antiga r. do Hospicio. '(J 25) N

ALUGAM-SE 
as casas ns. 137 e 1.43, na

praia do Icarahy, em freme ao jardim,
com todas as commodidades |«ira família de
tratamento. Trata-se na rua Salvador de
•Azevedo n. 202. (6217 1) J

COMPRA E VENDA DE
PRÉDIOS E TERRENOS

¦OMPRA-SE um1 Cnrt
tafogo 11. 214.

terreno até 4:000$
iraia de Ba
(5935 N) R

Cí.Cartas a M. Almeida, praia de Bo-

A tndos ós que suf-
frem de quatquor .no-
lestia esta sociedade
enviará, livre de qual-
quer retribuição, os

__»,., _p.', H." meios de curar-se. EN-
VIEM PELO COI.RRIO, o n curta fecliad-i-nime.mor.dv, symüto.nas ou
nuaifeitaiiõo-, da -miestia -a sello p.tra a resposta, que receberia na

io. Cir-ss aosINVISlVElS-Caüta Gjrreio Ma.
V_-"tflW*nvqFiMHHa«M*

volta do Ubrreio. Ctrtas i
mt- • -aaccaaaarttaag»

A LUGA-SE «mia boa casa -para pequena
*HLÍami!_, por 71$; na rau 1'hicli 20;
cliava no 24, C-MJ

A LUGA-SE uma casa, na rua Barão dc
XXBoni Uctiro ti. 243; aluguel «1$; trata.
sc tia mesma rua n. 2*-o. . (GsiQ ___) J

A LUGA-SE uma casinha, sala, quarto e
__.cozinha, nelo aluguel iio 30$: ua rua
Clarimundo de Mello 234 ;a chave esla 110
232-, trata-se á rua Figueira 207. lloclia.

(6114 M) K

. A LUGA-SE
JAíIc 

- ¦ travessa dc S. Vicente
Paulo n. 21, unia casa com todas

os coniniodidadcs para familia. bonde dc
cem reis, a qualquer hora, perto
«lo Mattoso e Hadilocli

da rua
Lobo, c barato.

(618: L) M

ALUGA-SE 
magnifico preilio. k rua l'c-

reira Nunes; -• saias, 4 quartos, despen-
sa, copa. gaz, elcctricidoilc, fogão 11 gaz,
porão habitavel varanda, clc; tratar, com o
dr. Milciadcs. rua S. José 106. WSg «').'

ALUGA.SE 
a casa n. 30 «In rua Dr. Sil-

va Pinto (Villa Isabel); chaves 110 Bou-
Icvard 28 dc Setembro ,1-ln (iiailana); Irata-
sa na rua liarão dc Mesquita 37*. . _ _

(6i2i L) R

ALUGAM-SE. 
por 100$, o predio asso-

bradado da rua Bahia 8. 3 quartos, 2
.salas, porão habitavel; por 00S, o da rua
Mntio Gri.ssii (ij, bons commodos, limpos,
luz electrica o quinial; [iacm perto da
Cancella. (2120 L) J

uma oasa. com 4 quartos. ^
accoiumudaçõcs, ¦com lui

electrica-, rua Luiz Barbosa 45- (t.liqDJ

A_LUGA-SE o predio dn rua D. Anua¦fimtiisco Advier,
ncconitriodaçõc*
As chaves cs-

(49=1 M) J

com grande chocara e boas
par.i familia de traUiucnto,
tflo no n. 299-

ALUGA-SEsalas c ma

ALUGA-SE 
o predio recem-acabado. para

pequena familia dc tratamento; u rua
Pereira do Almeida
Ubá e Mattoso.

entre Barão de
(6113 I.) J

A_
jTXrii

LUGA-SE, por 260S mensaes, a casada
Mariz c Barros 33' em centro de

terreno, dc construcção moderna, "bons

quartos c mais dependências nara família «lc
iino trato; trata-se Urtiguavana 47. loja.

A LUGA-SE uma coníort.-ivi-l casa. com 6
..Yuuarios, 2 grandes 6nlas. boa cozinha,
quario dc banho, granilc terreno, luz electri-
ca gaz. etc", á rua Torres Homem 170; as
chaves cistão no «Bi, c. ll. (6312 L) J

naA!LUGA-SE uma boa casa. quasi nova,

M.lartos, 2 snlas. coziulia banheiro _, c
quintal, próximo íi estação «lo Engenho Nu-
vo; as cliaves estão no armazém daesqiunij
«h rua Visconde dc Sanla Cru-, ______i

ALUGA-SE, 
por 80$ uma casa. com 2

quartos, 2 snlas. ele; pr.ra ver o trator
na lua Possolo 66. (629* L) R

A LUCAM-Sf
.rVtes. claros
Oitimarãcs 64,

dois coutmodos indcpnnden-
c arejados. na tua Ribeiro
Aldeia Campista. (OjhoI.iK

AMJGA-SU 
o nredio da rua Felipp. Ca-

inorão 69 (Villa Isabel): as chaves estão
no armazem da esquina, Boulevard 28 da
Sctcr.il.ro. (61ÍÜ D J

A LUGAM-SE, pnr 60?
Jr__.na rua Jorsc Rudw

6s$ i>r*"-? casaSi
(.u.So L) J

A LUGA-Sl. unia casa. com 2 quarto*?, 2
_t_Lsalas-, cozinha v oequeuo nuinud, reíor-
mada de novo, á rua Coronel lugucira de
Mello 11. .i6;. trnve&sa u. 1-; Irata-se á ru:i
Conde de Homfiiu 534, ou Urucuayana 25,
das 3 1I2 ás .1 il-'. (6164 I.) J

A LUGAS1-SE do 58$ n 79S eu-
-íXsas íiioiliTiins. bom 2 quartos.
3 salas, cozinha o bnnlmiro, niuitii
nmin. essoto o luz electrica, oi» os-
tnciio ile Olarin. subiivliios da Leo-
iioiainn. cotn 80 troits diários, u
!55 minutos do contro ila cidailo,
losar alto c inuito saudável! tra*
t«-so nu rua Ticonolilliiii Kn-o 402
nu mesma estação, onde ost.no ns
cliaves. (R 6-Í85) M

A LUGA-SE, por 76$, o predio a rua Te-
Xl-nente Costa n. 167: chaves no n_ ioo;
trau-sc na Companhia de Administração «jo-
rantida, ú rua da Ouilanda 68. (.ub.i.MJJ

75$. o predio á rua
.,„... Retiro I..O-A-T", chaves

110 n. 156, e trata-so nn Companhia dc Ad-
luinistração Garantida, a rua da Quitanda 68.

(3180 11) J

COMPRA-SEtro d
lechnico",
andar.

um predio velho no cen-
cidade. Offertas "Consultório

rua da Alfândega 11. 73. Io
(5932 N) R

COMPRAM-SE 
predios

rua Urufruayana li. í
Cent., com Pellcgrino. .

terrenos, na
tcleph. 5336,

(2331 N>.

COPACABANA 
— Vendem-se íci-rcnos

em diversas ruas dc Capacabanti; na
rua do Rosário n. 138, com o propricta-
rio. (4680 N) J

X7TBNDEM-SE cm pequenas pres-* tações mensaes, lotes do torro-
nos do 7 e 8 metros tio frente
por -14 tio fundo, situados na rua
Araujo Lima, esquina (Ia rna Ba-
riio do Mesquita, Andarahy Gran*
de. Trnta-se nn "Companhia Pre-
dial". li rua da Alfandotta 28._N

ViIJN-pii-SE 
por 2:300$ um terreno 44X66

em "'Mararangá CJacarqiaguá), tem água
encanada; tratar na venda da rua Pinto Tel-
¦les, com o sr. Henrique. (5913 N) R

rua 24
.lio com

quartos, 2 salas -e grande terreno, rua do
Rosário, lis, Cartório, com Carvalho.

(6-|oi _) J

.riEN'l"lEM-SE por 711:000$ em S. Chris-
V tovão. -uma avenida, nova com \6 casas

rendendo üjooÇouò r.icnsaes, tendo terre*
no para mais, junto a uma iin|M>rtante fít-
briea, por ií:ooo$. um predio com 6 quar-
tos c por5o habitavel em centro de bom
terreno, na R. Lins -de VaKoncellos; tra*
ta-se com J, Pinto, à rua do Rosário, 134
(tab-llião). (6351 N) J

V.NH>1.M._E 
2 magníficos predios,

dando esplendida renda por 35:000$,
cada, 1 em rua transversal ao Cattete, pro-
ximo a linha de bondes; trata-se com o
sr. Pereira á rua dos Ourives, 3$, -sob,
das 12 horas cm deante. (6318 N) J

\TENDE-SE 
um hom predio ta rua \ is-

conde dc Abaète, com 4 quartos, 2 sa-
las, centro de -terreno, preço 15 contos;
tratn-se «na rim do Ouvidor, 108, sala, S
com o «r. Cândido. (6352 «N) J

ysojiani! Qo-nta eBoj^nl
Str^OR uzebk^isí

Moveis 1)_«hí ^jr^aratenl
__\ a dinhcircj^I V^resiaçócs Sã

EMBÓAS ( ONOltóES
—rftV** na _=__a_^"'t

IJIííSENAnCt EÜZKBIOVXRNADCf

UM SENHOR
Oue ateve atacado por uma fort»

tuliWculost • it «trema .raviàade, of-
ferece-se para indicar gratuitatnBOt» a
totlos tjue ítíffrím de erifermidaSes res-
piralorias, «ssim 'como tosses, bronchi.
tes, to-sse xonvulsa, asthrtia. 'tuberculose,
pneumonia, etc, um remédio que a
curou completamente. Esta indicação
para o bem da -honiani«l»dc, í consc'«.uencia dt um voto. Dirigir-se por car-
ta ao sr. Eugênio Avellar, Caixa doCorreio 1.68a.

V'l".M)E*Sb uma casa assobradada, com
«luas salas, quatro quartos, co-lnha, -en-

trada por duas ruas, ele; -vira ser viíia
«Ias 16 horas <nn deante, ou aos domingos
das 10 ís iS horas, na rua Sena.lor 'Jiiire.
'*-"• "¦ 368. (5865 NI .1

V'li-\'Dl.-S«E 
a casa ila travessa Cerqueini

Lima n. 29, no Riachuelo, acabada deconstruir ha quatro meses, com 5 quartos.2 salas, despensa, cozinha, mstalia.Oes sa-
nitanas -com bidet, quarto *iar.i ereaiios c
Rr.i<idc terreno; ver c tratar no mesmo,
com o proprietário. (J 52S3) N
"C""lvM>E^SE 

á rua Mas........... .v.. v^..:. da rua I'rei Caneca, confortarei'predio:
trata-se à r. llucnoa Aires, iqS. (51,111 

~^J .S
AruNBB-SE por 22 contos, nm¦ sranilo predio paru renda, em
fronte ao Moinho Inglez; trntá-sc
na rua Tlieophilo Ottoni SS, 1"
amlar, fundos, dns 12 ás 5.

(S 5155) N

\""ENDE-SE 
em Botafogo, por 

32ioon$oooo, um bom predio rcccrilc"
mente construído, em 2 pavimentos, ten.l.i
<í quarlos, duas salas, quarto |.ra cria-
«los, banheiro com aquecedor c todas as
denia- eoniniodi.liules. Mais inforinnçõei
com o propriclario á rua Coronel Figuei-
ra de Mello 237. (i_ ,M18) N

\7"HNDf.-SE 
um bom predio,' paguâ, " - --, em T-acarc-

a ru» Dr. Cândido Uenicio
«• 360, com 6 quarto», salas, banheiro,
W. C, lui electrica e porilo hab'tavel, no
centro de grande chácara arborizada; para* tratar no m-smo. Nver

VENOE-SE 
uma grande orea de terreno

com cerca de 150 mil metros quadrados
tem bondes, água í luz; trata-se na .Es-
Irada Marechal Rangel, 4S9. com Paulino.

(3480 N) J

"CTENDE-SE 
cm Copacabana um bom

T predio muito perto da Avenida Atlan-
tica, cm centro de terreno com s quartos,
etc. As cbaves estão á rua Marinho 84.
Copacabana. (R 6116) N

|IHl!llll!!B!!l!ni!ílll!l«!Ilin!lllini!
m Coração Coração do
H normal bebedor
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A cura da I
embriaguez

endeuse uma com 20 X 48

saias, luz electrica; preço módico; rua do
Amparo n. 50—Cascadura. (4181 N) ]

CASA 
— V«

dc terrene

SITIOGrande

ALUGA-SE. 
.

Barão do Bom

FERIDAS, y^.:
thros. eezemas, sardas, pannos, co-
michões. etc, desapparccem rápida
mente usando Pomada Luzitana.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Ti.-ailentcs n. 62.

(Largo do Roem). (A 4039V

A LUGAM-SE confortáveis casas, dc 41$ a
jHLf.iS; tratam-se com Alberto Rocha, '«rua
C, Bcnicio 502, Jacarépaguâ. (6317 M) K

A LUGA-SE, por -i$. uma casa, fi rua
_1D, Maria 71, E. da Piodadc, com 2
ouartos, uma sala. cozinha c ouintal;. trata-
se no 11. 73 distante da estação y minutos.

(0_7õ M) J

CONSERVA A BELLEZA DA VISTA
Cura e previne toda a in.la_ima.aQ

UNICA P-EMIADA NA EXPOSIÇÃO N CIONAL E ISOB
A' vetida em toilus as boas Pl1arm.1ei.1s e DrogariasDK*â.^,0s GRANADO & C. B10 DE JAHEIRO

Compn-íe um cm Campo
ou Maxarrfbomba, perto '<!(i

estação. Cartas com Informações c pre-
ço, ao sr. Oliveira, á rua Sete de Setem-
bro u. 162, sobrado, (4636 S) R

OTT-Tf» — Vende-se a 2 i]_ liilome-
01 -1 lvy tros dc Juiz de Fora, um si-
tio com iG alqueires de terras cm boas
pastagens, boa casa de moradia e mais
hemfeilorias; clima _ eitj-erior .ao de liar-
tracena. Para mais informações, com o sr.
J. A. Vaz Pinto, â rua da Liberdade,,
esquina da avenida Municipal. (3?30 ».) J

TERRENO 
— Vende-se um lote na li-

nha d0-3 bondes de Ipanema. Trata-
se á rua do Hospicio* 12, i° nndar.

(5961 N) J

rnERRENO com marinhas, de duas fren-
JL tes de rua, a porto de embarque, 60
mil metros quadrados, tendo casas e bem*
feitorías que dão renda; vende-se barato,
para liquidação. Planta na rua do Ro-
sario n. 151, sala da frente, com B. de
tiouveo. (3680 N) J

^ENDEM-SE nm ncquenns nres-
y tnções de 8S. OS. 108, etc.

luensties ma.nificos lotes de ter*
renos nn niii_iiifiea Iocnliflnile ile-
nominndn Hiiuê, servida pelos
trens án Liiilm Auxiliar. O escri-
litorlo ó cm frente da Estação de
Snpí. Ainda existem nluuns lotes
nn Priicu dns Pérolas, muitos nas
ruas Oi>«»liis. Tnrnnczas e Snphi-
ms. Os prospectos com plantas
silo distribuídos no escriptorio ila
rua d"AIfnridc__ n. 28. Compn-
rilíln Predial. (N)

VI'NDI~-SE 
uma chácara com boa casa

dc morada, tendo de frente de tcrrino
130 ms., por 140, fundos,' trala-se na mesma
á rua Jo .ockcy Club n. 233. eom o pro-
pnetano. (-.981) M J

'i rápida e radical cbra o Sa_v____fi... GOTTAS DE SAUDE,
formulas do dr. Cunlia Cruz, com 16 an-
no» de pratica dessa especialiaade. Ven-
ilcm-se nas drogarias: PACHECO, rua
dos Andradas 45—Rio. e Baruel „ C*.
rua Direita n. 1 — S. Paulo. (530)

¦«MIS
XrEXI)E-SE por 26 contos maenl-, "y.BXD'E-SE um terreno com 14 metros" fleo predio na rua Barão do ». « frente por 23 de fundos, no melhor
Amazonas, próximo a rua donde f."""'0 _* ™nJa riiWüza, servido ror duas
Komfim: trata-so o recebem offcr.
tas na rua Theophilo Ottoni 83
1" nndar. (M 8488) N
TTii\DE-SE por 8:noo$ próximo, á rua

>' Machado Coelho uni bom predio, dan-
¦do grande rendiment" rua do Rosário,
tt5, Cartório, com Carvalho. (6402 'N) J

PO'DE .U «DORA»
Medicinal, aflhoronte e perfumado

Luta 28.00. Pelo correio SS500
•Perfumaria Orlando Rangei

T7iENt~E-S'E uma boa casa por noooSoo-J
V outra por n-loo$o«io, tem ogua, encimada

e um bom terreno, tom 2 quartos, 2 salas,
e cozinha, construcção de tijolo e systema
moderno, na rua Maria Benjamim 39. Ter-
ra Nova, Linha Auxiliar; trata-sc conig.o
sr. Oscar. ______3S N)*S

Imhas de bondes, com frenie para tres ruas
trata-se com o sr. Cotta, á rua da Cario-
ca, 62, sob, das 3 as s horas da tarde.

(6-35 N) J

ATENDEM-SE na «trando vendn* que ora se Inicia, esplendidos
lotes de terrenos, distantes da os-
tsftão de Auchietn 10 minutos,
il pé, a 100$, em pequenas pres-tacoes mensaes, tomando o com-
prador posse nu 1* prestação;construcção á vontade e livre de
impostos o licença. Terrenos fer-
teis, do 1' ordem, parn clinenrns o
bellos loeacs, muito saudáveis pn-
ra morada. Pnss_em de 1', $500.Tom a_nn encnnndn e luz electrien
om Anoliietn, cm frente nos terre-
pios. Os lotes medem 12X50. In-
formações nn Phnrmaeia Itomario
em frente _ estação. (J 87 )X

VE.VDE-SE, 
em S. Chrislovão, num dos

melliores pontos, com bondes dc .100
perto, os predio, ossobradados, «inasi nn-
vo», da rua Prancisco Eugênio ns. 114 e
118; trata-se a rua <h Quitanda, 83, sobra-
do, dai 11 ii 5 horas da tarde, com o
sr. Roque. (S 640) N
-Í^ENDE-SE 

por 4:000$ nos subúrbios,
t perto da estnçüo, pequeno chalet com 2

6alas. 2 quartos, etc, e bom terreno; cmn
J. Pinto, rua do Rosário. 1,14, tabellhTO.

(6303 N) ll

"iTIvN-DE.SI" 
o

V \'iscondc de Tocantins ii, 34, estação
confortável predio da rua

.. Toe -
dc Todos os 'Santos trala-se 110 mesmo.

(6456 N) M

TTENI"
Vdc

ALUCA-SE. 
no E. de Dentro, rua Mar-

tha iloltoclia 171. uma confortável casa,
nova. por 4SS; informar ua casa V. o cm
Cascadura, á rua Itamaraty n. 21. casa IV,

formar na casa I, c tratar a rua do.Um.111
tanda 127, (6113 M) J

t LUCAM-SE, cm Bomsuccesso. no boto-
XVqnim fronteiro íi estação, n. 741, 3 boas
rasas novas, com 6 bons comniodos. asua,
luz electrica. bons quintacs; preços ?o3 c
75$ooo. !_.-!_____-_

A 
I.UGAM-SE com carta dc fiança, na
estatuo «lc Ramos, casas para moradia,

11 50 
~c 60$ tem .leii.-i, luz. *v. C. quin-

lal. Trata-so á "Villa Andorinha", ondo
estão ai chaves. Carta do íiamja.

(6250 M) J

LUGA-SE a casal ou cavalheiro dc tra-
.tamento, c3p'cndÍdoi aposento, com ou

sem pensão, cm bellissimo lídacetc. 1'reço
módico. Iniormações á rua Vinte e Qua-
tro d« Maio 11. 4J. ((i|3i M) J

__-t;

DK-SIC por 70o?i"ooo um bom lote
terreno á rua Tavares, junto ao

ti, 24", na 1\. do (Uncantado, medindo 11
por 60 de fundos. Trata-se na rua Archias
Cordeiro 6$.\( ponto dos bondes do lí. de
Dentro. f___'3i___

_TKN'1~E-SE por i:-o«,$ooo d.iis superiores
V lotes de terra, medindo 22 por 68 dc

fundos, no rua Venancio Ribeiro, junto ao
•n- 32, Trata-se na rua Arclnas Cordeiro
f.54- (__ fii.1i) N

TTKNnK-Sr, um super!or lote de terra.
V 11a rua 2 de Fevereiro, canto da traves-

sa Herdorda, medindo de frente 33 por
,".-*! de extensão. Frente par;- duas ruas.
Trata-se com o proprietário na nin l>r. Ar-
chlas Cordeiro 654, ponto dos bondes do
O*, (le Dentro. (K f.120) N
"17-1.NDE-ST2 

uma casa com 3 quartos, 2
\ salas, varanda ao lado c grande quin-

tal. Kua Visconde dç Itamaraty, próximo
ao colégio Militar. Preço I3"40n$ooo, Tra*
ta-se na rua do Ouvidor n. 10S, sala 3.

(R 6120- N

TOSSE
Tome PEITORAL MARINHO
Rua Sete de Setembro 18C

TfEXDE-SiE o predio novo jiara familia
de -tratamento, da rua 'Duíiuc de Ca*,

xias -ri. PS; trata-sc com o proprietar'o.
(R6140) OJ

TTENDE-SE por S:;t.o$ um lindo jircdio
na rua de S, 'Martiulio. Aceitâ-se of-

ferta rasoavcl. Tratasc com Correia, á rua
Frei Caneca 38;. (M 61S1) N

\""l_N»EM-SI'! cm pequenas pres*
V tneões, ao alcance de todos,

magnificos lotes de terrenos no
¦uaenifico e novo bairro ilcnomi*
nado "Cánipos dos Cardosos ¦
Estes são os melhores terrenos
quo são vendidos em prèstncões.
fino servidos pelos trens da Linhn.
Auxiliai*, com ns estações ' Cavai-
cnnti" o "Eneenheiro Leal .
Boiids de Cascadura o Estrada de
Forro Central pela Estação de
Oasciulnrn. Escriptorio, rua dos
Cardosos' 352, Cascadura. Prós-
pectos com plantas na rua d'Al-
i.inileaa 11, 38. Companhia Pre-
dinl. ÍN)

S "T.NDEM-SE cm prestações ca«as e ter-
V renos, no Realengo, na F.strada Real

de Santa Cruz; trata-sc com o sr. Mar-
quês, na Estrada Real de Santa Crus, 105;
mais infonnaci~.es á rua da Alfândega, 28,
Companhia Predial. __
"17"_NI)1_»1-SE nas ruas Jardim

>' Botnnlco, Oltis, Miignolius,
Acciicins c outras, em prestações
mensaos de 70í(!000 cm deante,
magnificos lotes de terrenos cm
ruas recentemente abertas o onde
já existem magníficos pnlncetos.
Os preços variam desdo 2:500$
o loto de 10 metros lie frente. In-
formações nn Companhia Predial
na rua da Alfândega n. 28 X

VENDE-SE 
por 12 contos o predio da

rua Visconde de Santa Isabel Ú3. Ver
c tratar á rua Buenos Ayres 198.
""ífEXMíM-SE em prestações ma-

* enlfieos lotes de terrns, nn rua
Silva Telles, em Copacabana. Tra*
ta-se _ nu» da Alfondeca 38, Com-
panhia Predial. «

V.DNDE-SE, como pechincha, pn-
7 ra queimar, por 6:000$, nm

lindíssimo terreno com 18 mo-
tros de frente, junto n esquina dn
rnn Barão do Mesquita, com bas*
tantos fundos, todo nlveindo e mu*
rndo do nm lado. Trata-se com o
dono li rua 1" de Marco CG, Casa
do Cambio. (M 6170) X

\P'vN 
DE-SE uma e-cellente chácara com

boa casa para familia dc tratamento,
tendo 5 quartos, 4 salas c mais dependeu-
cias, 22 ms„ de frente por 105 de fundo?
lindo 'pomar, frente para «luas ruas, n«i
Bom «lo Matto, bondes ,í porta; rua t).
Adelaide n. 103, onde pôde ver e tratar;
informações, r. do Rosário 120 tom o Sr.
Nclto. (6305 «N. II

yi-xV er,
DE-SlE próximo i estação do Mcy

VEXDE-SE barato 
e

rua Monte Alvcrne,
Informa o sr. Pimenta,
147 sobrado. 

solido predio á
¦morro do Pinto.
rut do Rosário

(J ______ s
por 7 contos o predio da

16 perto de S. Ja-
muario retido U2$ooo. Trata-se «na nin
do Hospicio 198. (M 4/83) N

V«ENDE-SErua Major Fonseca

terreno e arvores fnitlfcrnsj iniorinaçõei
na avenida Gomes Freire íi. 55 pharmèctn.

(6309 K) R

\""ENnEM*SE, cm Vlcai.o Geral.* 'E, de Ferro Iieopoldlna, n 35
minutos do Viagem, lotes de (cr*
renos de 10X50, 10X67.50 o
maiores, desde 350$ n 1:500$, ú
vista ou em prestações, conformo
tiibclln nbaivo. Tem neun rnunli*
zntla do rio do Ouro, passagem du
ida o volta, cm 1" clnsso 500 rs.,
o em 2"

Lote de

clnsso- 300 róis :
Preços Siimnl

AGIDO SULPHUROSO
PARA MACHINAS DE GELO

VENDE-MK OÜALQOBK QUANTIDADE
GASMOTOREN FABRIK DEUTZ

Succursal Brasileira
RIO DE JANEIRO

Caixa 130Í Ãyenida Rio Branco n. 11

ViliXDE-SE 
um predio na

José lionifacio, com s quartos,.

A LUGA-SE a casa da rua Engenlio dc
XXDentro 40; tratn-se com K. l.opcs &
C„ árua da Quitanda 2- (6454 J|)^'

.' I.cT.A-SIC, nor 120$. a casa á rua Ave-
i-.Viiià.i «Ia Liberdade iS. em Dr. Eroniiii;
pôde ser vista e trata-so á run Chave* '"a-
tia 41. S. Christovão. ('272 Ml

A LÜGA-SB por 163$ uma cxcel-
-fi-lento cnsn com 6 quartos. íi
salas, cópn, coziulia, despensa,
completa installncão electrica o
banheiro com 11_.ua quente e fria,
banheiras esmaltadas o chuveiro,
pomar e jnrilim nn frente, toda
murndn. nu estarão do Olarin. « jr~n-.ptT_.(_#-. li-rrerinc ásubúrbios da Leopoldina. com so ¦ft|enaen_-se terrenos a
hvns aiarios, lunar nito o muito _? nrestacões mensaes
saudável: trata-so nu rua I«copol- •
¦linn Ke_o -102, onde estão as
chaves, nu mesina estação. _ _ _ _ 1 _i „ ,„ - a(jb «aso) m ço total de cada lote

25$ooo, lotes dc 12 * 50,

"f-"'I'XD'E-_E o magnifico prclio da rua
V Visconde -de Aba-eté 4^, Villa Isabel,

eom -1 quartos, 2 salas etc,, c grande terre*
no. Ver e tratar 110 mesmo com o proprie-
tario. (J 5150) N"

de 2S500, sendo o pre-

A LUGA-SE
-ÍTLnicio n. 51
dos bondes

casa da rua Cândido Be-
518, parn negocio; ponto 100 rs.

Praça Secea (6,**oS M) K

ALUCA-SE.saes, unia

I ALUGA
Ate de

no AndaraliV. por 120$ men-
boa casa. que hu oresta nara

duas pequenas famílias, na rua Souza Cruz
•n. 47: as cliaves cst5o na casa imito, e
trata-s; na rua da Quitanda 118. (í__i3T._)J

-SK bom e novo predio, cm fren-
rua, com dois quartos, duas sa-

Jas, cozinha e quintal; na rua Iíeüa do
S. Jor.o n. 372, S. Cbristovão. Aluguel,
8o$ooo. (_|3. L)_J

A 'l.UGA-SE o eKcellenle sobrado da rua
x\.do Mattoso n. í'<7 com tres sa'as, tres
quartos, despensa, reservada, banbeiro, cozi.
nha. luz electrica c binn quintal, por 150$!
a_ cliaves estão uo mesmo e trata-se na rua
¦do Ouvidor 11. C3, loterias, c*vti o nro*
iprietario. (6:40 IL) J

A LUGA-SE fi onsnl sem filhos
líVscnhor ou senhora só, umn es-
pleniliilii sula il«> frente cm casa dc
familin; nn run Conde de Leopol*
diiin 11. 142, casa 4, S. Cbristovão

(3 6270) I,
ri LUGAM-SE as c*isn*! DÍntadas e form-

JLÍ.das dc novo. com todas ns commodi da-
des. para pequenas famílias, na Villa Maria.
á rua Visconde de ÍS. Vicente P.i Andara-
liv: trata-se na cias I. (C;S.i L) J
______njfc-." "

ESTÔMAGO — FIGADO E INTESTINOS
Dteestõos difficeis, cnstrites, dôr e peso no estômago, vestigeus,
n«in, enterites, hepatites e ioilas ns molostins do npoarelho cas-
tro-lntestiunl curam-se com o EI.IXIK EUPEPTICO do Professor
Dr. Benicio dc Abreu. — A' venilit em todas as pharmacias o dro-
Kitrlas do Kio e dos Estados. — Depositários : Alfredo do Car*
valho & C. — 1° de Março 10.

A LUGA-SE por 102$ 11 casa 1C
JCXjtii, rua Hon Vista. Chnves _ rua
Archias Cordeiro -182. Trata-se
1111 Avenida Central 12S. sobrado.

(3 6180) M
sala.A LÚGA-SE uma casinha, com

iTx<iuarios. coziulia e ouintal. soS; 2 11
mitos da estação do Mcvcr: informa-se c«
o sr. David, quitanda, rua Dias da Silva'

(6218 W

l.

" 
S.BÜR810S

' k LUGAM-SK casns. terreno** e cr.pm7.acs;
/\trata-se com o sr. Bernardo, na estação
Costa Barros. I.inha Auxiliar da Estrada «lc
fcr-.o Contrai do Urasil. (4408 Mi R

ALUGA.SE, 
na cstacr.o de Eslii-a, Linha

Auxiliar- uma cxcellente cnsa dc mora-
da. com to*is ;is accommodaçStS para fa-
¦miti.i de tratamento e illuminada á luz c!e-
ctrica; trata-se na rua Bueno3 Airt*s 103.
«brado, U«83 M) J

A LUGA-SE, P"r 61$. a casa da rua
jrJLcundc* Vnrella 6o Encarnado, com 3
.manos. 2 salas. a„ua, etc: as cbaves estão
defronte; trata-se na rua Silva Rabello 73,

(«Sfa.i M) J

A LUCA-SE a casa da rua S.-.nia Philome-
,'Vna 11. 13 Mtaeâo da Piedade: bons cmn-
modos, luz dectrica; olii.uel mensal flolj
trata-se rua Meira 16. (0:06 Mli»

» LUGA-SE a casa nova. tres auartos
irX.l.-.as salas, luz electrica. fouüo a K-"z.
iardim, quintal, á rua de S. João n. 115.
Cacliamby. Mcycr; ns cliaves na mesma rua
les; alunuel 101$.  (O.ioO^ M) R

\ LUGA-SE a cisa da rua Bello TtorI-
-Ti-romo n. ti, esu.Io do Rocha; ns clia.
ves estão ua mesma rua n. 21; trata-se na
rua General Câmara .iití sob. (6.--oM)R

A LUGA-SE, oor i6-'S a casa da rua Ta-
__-varcs Ferreira 35. Rocba, com boas ae-
commodações para familia dc tratamento,
com luz electrica; cliaves no 70. (ójoi.MíK

A l.UGA-SE. por 60$ boa cisa com 3
J__Lquartos, 2 salas, cozinba. banheiro o
W.-C.; as cbaves estão na rua Amalia "-.
Ur. Frontin, onde se trata, bonde Cascadura.

(63.ÍS M) J

GATHARRO DOS PULMÕES
Oura rapidn oom o

PEITORAL DE MAliTJíHO
Pita Sete de Setembro 186

A LUGA-SE uma boa cisa i «iiianos. -
XjuSalas, cozinba, banheiro. W.-C. installa-
ção electrica. jardim na frente e bom quin-
tal; rua Conselheiro Jobim 44. Enecnlio
Novo. (6t.io M) J

A LUCA-SE, uma boa casa. nor 130S.com
XÍlrcs quartos, duas salas e mais dependeu-
cias. na rua Borges Monteiro 11. 31 Enge-
i-.lio «lc Dentro; tem porão habitavel. trnndc

em saluberrima esta-
ção suburbana, servi-
da por duas estradas
de ferro. Os terrenos
são explendiclos meias
colinas, terrenos enxu-
tos, próprios para a pe-
quena lavoura, avicul-
tura e floricultura e em
breve terá água cana-
lisada do Rio Douro.
Esses terrenos são li-
vres e desembaraça-
dos, são próprios, con-
strucção livre. Tratar
com o Quirino, rua da
Prainha, 7, telephone
Norte 4088. M 6208

. ri-Nnií-SE um magnifico predio para
fomilia dc tratamento, em terreno de

1 *tX_6,*., a 20 minutos do centro; tra-
tà-se á rua Visconde Nictheroy, 4<>, esta-
ção de Mangueira. (' "45 M ___
-*"."l-.\'DF.-_fi na rua Miguel Ccrvantes

Meyer, um preilio. situado em centro de
terreno, 2 quartas, j sala.1-, c mais dependen.
cias. 130, Alfândega, i° andar, 2 ás 6.
Preco 5:500$. acccitani-se offertas razoáveis.

(5157 N) S

Vi; nredio da rua Tor-
Villa Isabel e acceita*

EXOE-SE. 71000$
res Ilomcm, r:(í,

ferta razoável, os chaves cs:ão no pre-
dio fronteiro, açougue. Aliandega, 130. 1"
andar. '515C >0 S

TT-_XD_M*S_, eom urgência, por 22 cen.
V tos, sete casas novas, sendo cinco em

fôrma de avenida, situadas cm boa rua;
trata-se com o proprietário, na ruo Carolina
Mcycr 11. 12 (Mcycr). (J 4001) _

-'EXIIEM-SE na "Villa Pavuna"
* excellentes lotes do terrenos

em jipouenns prestneiles de 5$
cm deante. Os srs. ""vctendeiites
poderão tomar os trens dn Linha
Auxiliar do "líio d'Ouro" o pro-
curar em fronte íi Estacfio dn
ravunn o escriptorio da Conina-
nhia Predial. Prospectos e plan-
tas são distribuídos nn rnn da
Alfnndegn 11. 28. CS)
"ÍTÍÍNDÍvSIÍ por 23 contos lindo predio

V .1110 Ici-no á rua Lins dc Vasconcellos,
lloca do Matto; trala-se, Hospício, 198

(1.204 >.) M

Senador
salas,

cosiiilia etc, Pertence com um bom ter*
reno ,de 12,80 dc frente por 120 dc com-
prido. Bondes i pona e muito perto, de
Todo, os Santos. Próprio para uma linda
chácara, lugsr muito sriaudavcl. Informa-
sc á rua Senador Josí Bonifácio 81, ar-
inazcm. Estação de Todos os Santos.

(J 6180) N

ruaTTENDE-SE o predio da
T n. 276, construcção moderno, com duas

salas, quatro quartos, despensa, bar
cosiiilia, porão, quintal e jardim, entrada
ao lado. (J 4659) "

Itapiru'
m d uai

banheiro.

VENDE-SE 
uma casa com dois pavimen.

tos dando bom rendimento. Preço de
oceasião; na rua Capitão Senna n. 24, per-
to dos bondes da Praia Formosa.

(49.0 N) J

VENDE-SE 
um terreno, «na rua Matheus

Silva, pegado ao n. 118, iiicdin.lo 11
ms., dc frente por 29 de fundos, logar de
Inhaúma: trata-sc na rua Adriano n. 02,
estação dc Todos os 'Santos. (59*3 «) "

TTENDE-SE o terreno com 22
v metros do frento A rnn Palm

Pamplena, pegado ao predio 49;
fien cm esquina do outro rua; pa*
ra tratar á rua do Ouvidor 94.

(M 6196) N

ViFjNDIiM-SE 
terrenos em Copacabana

¦nas ruas N. S. de Copacabana. Cons.
tanie Ramos, Domingos Ferrc.ra e nutras;
trata-se na ma D. Manoel 23. (B 4649) N
-./liNDE-Sl! um terreno, na rua Adriano
V n. 41, medindo 11 ins., de írente por 30

«le fundos; trata-Se na mesma rua n. 6z,
estação de Todos os Santos. (59" jjj K

1:500$
1:200$
1:000$
800$
700$
600$
500$
450$
S50$

75SO00
«0$000
50$000
40$000
358000
30$000
25$000
22S500
17S500

Prestação*Í7$000
3OS000
25S000
20$00(l
178500
15SO0O
128500
118000

98000

No local se encontra pessoa en-
enrreenda de mostrar os terrenos
o trnta-se com o proprietário, nos
dias uteis, A run S. Januário SO,
das 4 iís 7 da tarde, o nos ilomln-
cos, dns 8 horas dn manhã a 1
liora da tarde, cm Viirnrio ("eral

(R 4162) N

VlíXDU-SE 
um terreno com io metros dc

frente, por 37 de fundos, todo nrborÍ7a-
do; na rua Callibo, 33, Meyer, por 500$.

(6273 N) ;

VENDE-SE 
em Copacabana, um predio

novo, 12 casos cm Andarahy, 6 casas,
cm Tijuca; para tratar rua Barão de Mes-
quita n. 849. (3081 N) J-

Vi.¦ENDEM-SE lindos enxertos dc lar.-in.
iciras a i$soo o pé, limoeiros a i$ooo

outras plantas dc diversos preços; ma
Salvador Pires n, 40, 15. dc Todos os
«Santos. (3S62 N) !

VIíNDE-SE 
nm terreno na Estrada da

Tcnlia, largo do Carmo, tendo 66 ms„
de frente por 62 de fundos, e uma casa no
centro, rendendo 30$; trata-se na rua Adria-
no n. 62, estação de Todos os Santos.

VIENUE-SE 
a casa da rua 1). Luiza nu.

mero 67, Gloria, o terreno tem 9X53,
âs chaves estão no armazém a. 2; trata-se
na rua Bento Lisboa n. 134. (5935 ») J

Yaccinas Opsonicas de Wright
Temos sempre stock recente de :

Anti-gonococcicns, anti-cstroptoccoccicas, nnti-cstnphllo-
coccicns, nnti-pneumoroecicas, anti-coli, ontl-tj-phioa curntivn,
anti-typbica preventiva, contra a pyorrliOa nlveolnr, contra a
ozena, contra a neno, pjroeynnien, mixta, contra a urethrite.

* * Laboratório Paulista de Biologia * ••'
RUA QUINTINO B00AVUVA 24 — S. PAULO

Run du Assembléa 7, sobrado — RIO DR JANEIRO
Encontram-se nns prlncipnes pharmacias, drogarias o casna

Ue cirurgia.

V«ENDE-SE 
uma cosa na rua Zefcrinj

¦n. 13, 'Meyer, para ver e trafcr na
mesma, ou.com o sr. Álvaro de Manos, â
Avenida Kio uranco fl. 159. Tem luz ele-
ctrica. Barbearia. (6183 N) J
¦\T_NDE-SE 

ui
? reno, frente

i uma casa em centro de ter-
para a E. I'. Central do

Brasil, com 2 salas, 2 quartos, cozinha VV»
C, varanda ao lado muita água, etc. Pre-
ço 3:500$. podendo ser tambem a presta-
çães; trata-se á rua João Vieira, 459. ^n
das Pedras. (6292 N) B

ViRNDE-SE 
por 18 conios no And11ra.l1>

perto dos bondes, bom predio -novo, ain-
da não habitado, com a salas, 5 quartos,
clc; com J. Pinto rua do Rosário, 134, t,i.
bclMia^ (6302 N) II

VENDE-SE 
o predio S rua D. lEugcni-

42, no Engenho dc Dentro, informa-?;
na rua Camerino, 132, com o sr, Pas-
choal.
¦"trENOEM-SE bons lotos de ter-

y renos de 12X50, losnr alto e
imiidavi.-l, u 100$, em prostnções
de 108; . bom emprego do capi-
tal; o loear 6 de erande futuro,
pnssiiccin de ida e volta, 1*. 500
rfil.i: Linha Auxiliar, estação de
8. Matheus, escriptorio em frente
á estação. (It 9028) N

""T.ENDE--E nor 10 contos o predio da
V rua Paula «Mattos, 46 perto da r. Frei

Caneca, ver e tratar r. Hospcio 198.
(6204 N~) M

-STENW-1-Slli por 8 contos a travessa
liermengarde no Mcycr, um terreno

de 15 por 38, trat.-se rua Hospício. 19S.
(6204 'N) M

.TENDE-SE uma chácara no Andarahy
Grande, por 51000$ e outra cm Quin-

tino illuc.iyuva, por 9:000$; tratar com o
Ouirino, na rua da Prainha, 7. (6206 M M

TTEXDE-SE uma
V dois quartos,

intii
Paris, em
Dentro.

jardim;
frente

trata-se na
ação dc

Confeitaria
UnBíraho de

(6275 M) B

fc --TUI ÜÂRRE.
Nos arredores dc Villa Isabel, Botafogo ou S. Christovão

procura-se arrendar por lonpo i-ontracto coni o direito de cora-
pra, pr.indc terreno com iilsrunias construcções, prompto para a
installação de uma erande fabrica.

Offe-"ta á caixa 86

cisa com duas salas,
dois quartos, cosi-nha e latrina, no cen*

tro de grande terreno dc n metros de fren-
te e 65 de fundos, todo plantado e cercado.
Preço 

"4:500$; 
travessa Oliveira n. 24, rs-

tação de liamos, H. V. Leopoldina, onde se
tra-a. O oi33) "~"

VliXDE-SE 
uma casa, construcção de

pedra e cal, reformada de novo, -era
prestações mensaes _e condições vantajosas,
para negocio c familia, com mais comatodi-
dades, ao lado da estação <íc Braz de Pin-
na, na esquina da rua Gaspar, Tem arma-
ç.io. Informa-se na mesma. (R 61.44) N

ViENDEM-SE 
dois predios que

250$. c divididos em commodos,
grande terreno, faz qualquer
o sr. Affonso, Carmo, 6(i,
horas.

rendem
cm

negocio; ^com-«ala 4, áa 3
(5949 W) A

trata-se
V'ENDE-SE 

nma casa ... .
na rua Flauslna, 28, estação de Inhara-

J-.

pequena;"o de
(591C N)

contos, em Moranga

vi;'v
T n.

7-l'N'DE-SE a casa da rua 21 de Aliril
Si. 3 minutos da estação de Quinli.

no Bocayuva, acceita-se offerta c metade a
vista e o resto e:n prestações, tem todas
comaioJidadc9 para familia regular; trata-
¦e na mesma, a vista ki contos.

(5.10 ^) B

bon*
não

.TENDE-SE o predio da rua D. Anna
V.Xerv, 85, com duos salas, quatro quar-

to-, banheiro, saleta, clc, no ccniro de ter-
reno «lc 10X57, ver das 4 horas cm de-
nnte. bondes a porta, Jockey Club e Ças-
cadura.
¦ÇTiENDEM-SE lotes de terrenos «lc 10X

V 50, a prestações dc isfooo mensaes.
Os terrenos são altos e enxuto?, clima cx-
ccllcníe, construcção livre e não paga
pos'.'0. tem ajrua. c luz elcclrica. tem
des e trens á porta, construcção livre e
-.331 imposto; cs terrenos são na estação
de Madurtira. As ruis tem 18 metros de
largura tem uma erande praça no centro
do terreno; aar.i tratar com Querino. R.
Prainha, 7. Teleplione, 4.083 Norte, çm
Mailurera. rir. Monsenhor Fçli.x, na vil-
Ía, Mlrandellas, com Chico. (6207 'M M

TTENDEM-SE lotes de terreno de 11X50
>' a prestacSes .lc 31S, próximos a esta-

ção de Madureira. locar sadio, tem .ipia.
luz electrica, construcção livre c não paga
imposto predial. O comprador toma pos-
<«¦ na 1" prestação, p.ira Iratir com Que-
rino, R. da Prainha, 7, Telephone, 1.088
Xorlc no local com 

"lento rua Marechal
llan_el. no ponto dc 5ioo. Deposito de
Pão. Vaz Lobo Madureira. (6472 X)

TTENDE-SE por C -- ,
V (Jacarépaguâ). boa chácara, coisa grande

nova, água, encanada, grande terreno «A
66 plantado-, tratar na venda d.i rua P-nto
Telles, com o sr. Henrique. (5915 ____ K

VEXDEM-SiE 
por 18 contos 2 prédios i

travessa Oliveira, cm Botafogo. Iníor.
mes e tratos a rua Buenos Ayres !__.

VTENDE-SE por 4:5003000 um bom ter-

TT«ENDli-9E tre* predios eom platibsnda
V c postacs de cintaria, todos reformados

de novo, com installação elecrica, 2 quartos,
2 salas, saleta, quintal grande e cosinha.
Todo nas condições hygienicas, Casas que
estão sempre alugadas. 'Próximo oo Estacio;
trata-se na rua «Santa 'Luta n. 77, serraria.

( 6266) N

V'1'NDE-SE. 
com urgência e...por preço

módico e razoável, para familia de tra-
tamento, o confortável e solido predio da
rua do Mattoso n. 97. para ver e tratar
«•"*¦ mesmo, com o proprietário, todos os¦ ¦ 

¦ i|2. (J 3840) Ndias, das g i|_ á

TTENDE-SE bom predio, em centro de"l 
grande terreno em Nictheroy; infor-

ma-se na rua do Ou\siJor 50, sobrado.
(J 3689) N

61
rua. ¦
jamin

B, Villa Isabel, 8.80X55; trata-se na
. dc Março 114, sobrado, com Bea-

T7%XD.M^-
V chorrÍnhoswF17

chor
ambas por
131.

pequenas e lindas ca*
ox Terrier, com io mezes,

45S000, á rua Souza Franco.
(63M O) R

Tapeçarias e ornamentações. Armadores e estofadore

Mobiliários modernos para todos os gostos e preços
Cortinas, stores, re.posteiros, sanefas colchoaria etc.

Capas para mobílias, 9 ps. 60$_e 70$000

63-RUA DA CARIOCA-63
Aliredo Nunes Sc O.

VENDE-SE 
por 71000$ uma bo.-, casa cai

esquina. 2 salas, 3 quartos, cozii...... e
nais dependene as do hygiene, a 5 nuir.i*

tos da estaçüo; trata-se á rua Dr. teal, 6;>.
Engenho dc Dentro, podendo fer parle n
praso. (6318 N) R-

ViENDE-SE 
por 2:501.5. metade do pro-

dio, n. 150 da rua Matto Crcsso. S.íc
Christovão, trata-se na rua 'Sanlo llenri-
que u, 59 A., Tijuca. (6318 N) R

VENDE-SE 
em Valença OE. dn Rio),

10 minutos da estação um lindo sitio,
com boa casa dc moradia c mais 2 para
empregados, com boa ogua nascente, com
1 alqueire de terra, e diversas plantações;
irata-se com o dono. na rua Jockey-Club
n. 233. (0:87 W U

ViENDE-SE 
Tia Gloria, em boa rua,

to dos bondes, um solido pred o,
per.
para

familia de tratamento, com entrada, ao lado
e bom quintal, negocio de oceasião; con:
T. «Pinto, rua do Rosário, 134. tabelião.

(«3*7 N)l"

TTEXDE-SE um superior cavallo de sei-
V Ia. estampa, andaluM, grande estatura,

próprio para montaria, de pessoa de goito.
i rua Maria Flora 86 E. de Dentro.

(_3_8 O) h

\TENDE-SE 
por 2:000$ um terreno «iX

SO, com residência, para tratar aos do.
mingos, a rua Gomes Serpa. pi. I<9P<*:
Piedade.

ot. I
(6114 N) J

V«ENDE-SE 
uma mobilia de sala, gila^

da louça, «mesa elástica, cama, espelho
cm perfeito estado. R. S. Francisco Xa-
vier n. 701. <6ii- O) f

T/EXDE-.E pelo melhor preço que foi

Clarimunlo de «Mello. 'Encantado,
nida n. 175. com 6 casas bondes
renda annual 31000$; trata-se 1
com o proprietário, sr. Pacheco
dia cm deante.

e a ave-
a frente,

a mesma
do meio-

(6345 N) J

Ter i

ENDE-SE uma mobilia de peroba, qua-

xu»'Central" Canabarro a. 468.
(«.'95 N) J

^^"*"*'-"l_L

'.:',-Silí,'

• "' \
*.
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rt7iBNDE.S« um predio novo «m villa' T Isabel Siooof, á vista 9:000$ em presU-tocecs, sendo quatro á vista e o reito tm

Saso, 
outro em Botafogo, por a_:ooot;

«a-se à. rua dos Ourives in. 38, «obradoptfo meio-dia em .cante com o ar. Pereira.
(6.1- -*) J

VBNDE-SE 
perto do Collegio Militar um

grupo dc 5 predios, modernos, Informes
» tratos r. Hospicio, 198. '

VE-DEM-SE 
lindos predios á

conde de St. Isabel, 65 a 67
e tratar rua Buenos Aires, 19Í.

rua Vis.
153, ver

Haravilhoso
lho, conservar

TÔNICO CAPINETTE
CORREIO DA MANHA - Quiüta-feira. 17 de Agosto dc 191G

caipa, dar bri-conservar . 
PiÔr"S_?_-fílr^.f",r 

t """ "í'"08' e*imlni,r " «-*«. oar «>«•

VIDRO 49000
k VENDA MS PERFUMARIAS E DROGARIAS

M

TT'ENDE^SE ou admitte-se um «ócio para
_ J*s*'"N*lver, um bem montado deposi-
10 ae pio c doces, tem forno e volantes,
tom comniodos para família ou logar.

Rua LeopoWína Hego, a.*8, estação de
Olwia. (6348 'N) J

VE.VDE-SE 
a casa da rua Nilo Peça*

nha n. 35 A„ trata-se na mesma, Ni-
ttberoy. (_i0i N) J

VhXDiE 
_f* uma boa casa _e 2 quarto»,

. a salas, dependências, jardim, bom
quintal com arvores frutíferas, gallinheiro,«tc. para ver a qualquer hora, na travessa
Tenente Costa, 13, Todos os :Santos; paratratar, rua da Quitanda, 45, com Rodri.
«ues. (6091 N) Jf

KM 6. PAULO — OASA LEBRE. BARÜBL & O__-.. UN1VH..8AJ. TI'
•f/lENDE-SE "La Pemme Chie», «diçio
'-.'. '**a femiaa. , (jj _,72' 0

AISON. NATilAN _' CECILE J &
/• _ "IÍ ..Vru_uaj-ana, as. TeleDlione i*"t!
Rr_« 

J_"e.ur cm^Í"- costume 
°eaiifeur'

Robes, Mantciiax, sob medida. (__„, S)B

MOVEÍ-m ."••"'os — Compnam.se cas«
_n-_imoibllad"».- "''•*-"• objectos antigos!
„_v-3 

* «¦*«»**»¦*. «-C..IU. do r._:
(4506 S) J

B BOTIOAO

¦l^ENDE-E 
barato um automóvel, pro...? pno jara oraça; trata-se na garoge Al*Dança. Rua senador Euieblo, 330.

(61-3 O)

Y_.NnE.SB _m lote de parallelipipedos
__ ¦"»«' novos, na j-ua Mariz e Barroa nu-mero 168, Botequim. (íi8j o) M

CASA 
commMPaal — Compra-se uma decalçado; Rosário, charutaria. Cartas

para Duarte, nesta redacção. («427 S) J

i\7p**pNDE-SE uma casa nova com um
T quarto, duas salas c cozinha. Rua Ho.

pnono iq4. Todos os Santos. (63S1 N) J

VK.VDK-SE 
um predio pequeno, na rua

Amazonas, 198; trata-se -na rua Chris-
tovSo Penha, 72. (6389 N) J

\"l|!,NDlE-9lv 
hoje em leilão a 1 hora da

tarde pelo leiloeiro Assis Carneiro, o
predio de sobrado, à rua da Prainho, 29;
perto da rua dos Andradas, a venda scrafeita em frente ao mesmo e livre descm*baraçada dc todo c qualquer ônus.

(6393 N) J

nÜS DIVERSAS 
"

VENHEM-Sn", 
nas grandes demolições das

übras do Porto, á rua do Senado nl. 235
e 33? e rua Haddock I.obo n. 112, viga-mento de pinho de lei, caibros, ripas, os-soallii, forro, cai-as d'agua, zinco, trilhos,
telhas, calha e conduetor, e outros vários"""'*'*»¦ 

(J 53._) O
TTEN'DE-SE uma motocyclette Indian.com

T ou sem side.car, cora _ mezes de uso;
ver e tratar á rua Alzira Brandão ri. io.(,
modelo 1916. (D 34SS. o

TTENDpE-SE um bom dormitório cora 4» PfÇas para casal, um porta toalha. aS
_!.- 

f,ltr.° Pa,t«*". *">»! um lavatorio in*
___,,__0*;.uma mtBa ""Ki í"»*'0 «»" '
*"*'"'• (.5; «"i porta bibelot de canellacom espelho e mármore, 4o$: um nuerWonde canclla. para fumante 15$; uma solidamesa elas 10a, com 5 taboas, í rua Chile9 >° andar. __ll2 0) M

riONSTRUCÇOES. reforma, de pradios,-_/ pequenos reparos e pintura», pagamen-*? "?,.Prestações; tratar com o constru*ctor Miehalski, tua Uruguayana n. 8; te-lephone 5336, Central. (s7aS) B

'45*

CORTINAS, 
topetes, pinturas a óleo,moveis e de escriptorio, compra etambem encaaota nara mudança, J. T.Martins; rua da Alfândega o. 134.
(s«o S) S

nOMMERCIANTES - Multas da Pre*V^feitura. Sãude Publica e Thesouro;-abil advogado se encarrega da defeza eadeanta custas; 4 rua Sete de Setembron. 193, das 17 as 18. Tel. 4387, Central.
(6160 S) J

M°Í__-A 
~ c,"1!S*«'**m vestidos c"om

1 . 8°st0..P0i' modko preco. Acc_lt_lutos; rua do» Andradas 71° 
9(8SoiS) 

M

M0-_;IS-_____:0,B.•,râ,,,¦•¦• «•oWliss. - piav*"X nos, qu»4rM, tapetes, trans de cozi-
íí- Vm?- ÍMM* *tC- "* *&** «°"

___?_L09' 8„.b todos «w modelos a
ra» cta Carioca 49. 1» andar.?*

(M 6213) S

uMA moça sabendo bem escrever econtar, ptferece-se para qualquer ser*viço em esemptorió ou casa commercial.'-'"'**» » A. B., neste jornal. (62338))
TTMA senhora 'honesta, entende de cos-»-* tunas e arranjos domésticos, offerece-
?C_*.P*ra casa d? *un senll<*1' viuvo, queteriha uma-ou duas creanças, para tratarcom: canrf.o. Resposta pira «sta .___.C-SQ, a Lattrlnha. (6483 g) r
TpiA. senhora «Ie cor parda, deseja irU para companhia ds um senhor viuvo,
pardo, <_ue oKtja em condições; reap<_t.no "Correio da ManhS", aiíicia.s MÍl;

 (6397 S) R

M „__-___; 
¦A_u**fm**e- 

,.compram-se e
r...... *m"*? _» Intermediária; rua do
Çsttete i_, t_!tp_. SST, Central. (34a S)J

•MMr.*.-Sí-S^ V* Ia0""1 m 'u" A°A«. Lavradio 143, está morando á rua doRiaoliuelo _. ,_, sobrado, onde e.pc7a se?proourada pelas suas clientes. (8Sao'S)M

V ^.*„teni difficultlades com seus ca-T . bellos? Mande sua direcçío, com in-formações a P B.., Caixa do correio n.1907. Rio de Janeiro, para conselhos gra.tintos de um especialista norte ameri-
SjjS^^_____—^w__m(j9US)}

V£!?i?Ej!,SE um d**Po,s'to de calçado em ___ _. _
« SS! .1 b?m__?mo. d"P*n<'**ndo de pou* /*X . m 

"f • Â
?--_,' .I"máa bora P"**0*^ ° <«°'*v° 1 dm I I -m _•» _h _r_.
i rua Domingos l.opes, 259, Madureira. ^b_f %jL J_L X JL ÍS L -Cl.

¦¦___ (6294 O) - 
^^ "**- ¦¦* •?

MOVEIS 
usados, em perleito estadovendem-se muito em conta; rua Se-nhor dos Passos ns. 14—1.. (430 S) S

M _?_ ,5?S 
-^Vestidos e costumes pe-iTJ. los últimos figurinos, a 20$, 25$'.30**- & rua da Carioca n. io. (6059 S) M

VENDEM-SE uma bancada e um lava-
-7„ - '1 -° de marmoi'c e mais moveis
mero 28. .Meyer. _/6-0- 0) R
Y^E.VDh*SE uma .mula de seita superior
,'' ra?4*c••'. ' rua Maria Flora, 86, E.de Dentro. .«,',„ A^ í,(6319 O) R

¦»¦__¦_____________________-__ mo

taíüliel a,a6a, e.pecialista cm extracção decallos c unhas encravadas, sem dôr. etc. r.Ouvidor 165, sob. T.N. 1505. Aos -ominiros
attende chamados _ domicilio. Tel. Norte 2659

CAMPO 
GRANDE

homens para tirar lenha
informações com Mario 

"
gnczia Santa Clara.

Precisa-se de soha; paga-se bem,
Mendes — Frc-

(Siai S) S

COMPKA-SE 
um piano em bom estadocm prestações. Offertas com dctnllies,a rua .da Alfândega n. 32, 2» andar, a

(6191 S) M

TITODISTA perita de vestidos -e tailleur
m-me_Sí."a a„.,or,ar e **.mar '"o man'-'quim sob medida e .por figurino; Vo. adomicilio; preços harati-simos; á rua d.7, sobrado, . (61178)' S

ÚLTIMOS Hf.NUf.CIOS
AI,UGA-SE 

um grande armazém, própriopara qualaucr negocio, < numa das melho.res .esquina eda rua Antônio Rego 170. ondes* trata ;estaç3o do Olaria). (8524 M)

Znmbidos dos Oavidos fÜ
pelo Dr. Neves da Rocha, comexito seguro, dos zumbidos dosouvidos, pela massagem vibra-tona, pelas correntes continuase pelas correntes de alta frequèn-cia. Os zumbidos diminuem logona primeira applicação e acabamaeaappareoendo completamente.Consultas de primeira classe dai as 4 horas da tarde. Consultasde segunda classe das 10 ás 12da manhã. - Avenida fiioBranco 90 a 2117

MÉDICOS

Assembléa

NAr„?ATU?fi_r 
^"^-5** o «obrado-Barua Jo3o Alvorcs n. 24, com duas sn-las, 4 quartos e mais

loja um quarto grande.
dependência^

(6269 S) R

\p*,ND.E-SE 
por preço baratissimo, meia

mobília para sala de v;si
Carvalho Alvim 3i, Rua Uruguay

(4353 O) J

VENDEM-SE 
canários na rua do Cattete

"• *'• (43. 
O) R

VENDE-SlE 
uma barnta, nova 2I

belgpl. 1'rcço 3:00<lc 'Setembro n. 183
belgpi. 1'rcço ,.:ooo$ooo; trata-se á rua 7

II. 1
rua

(5995 N)

t/h.NDr-.-hh 11111 bom piano quasi novo,* vende-se por motivo deviagein, tambemsc mídç uma Pianola, Angelus, rna Earao(le Maua, 53, I>onta l)'Arcio, Niclberoy,'

\Til.M»l'.-Sh um bom toilette conimoda,T 5"5: uma mobilia de sala dc visitas
9 peças 80$; um bom guarda pratos, 00S;uma mesa elástica, 35$; um guarda vestidosplc desarmar, 45$; e mais moveis para des-oecupar losar, na rua Vinte e Quatro de¦Maio 11. 306, (S,__ X) S

TRASPASSA-SE

Assembléa n. 22.

. em opti-
excellente loja,

, . ler nc-
mesma, a rua da

(-1907 P) R¦pRASPASSA-SE 
uma casa"'de seccos";

L 'lf'a±' ,*"•_.b°*» >J?nto? SSS_i!çoes a-i caaa
sr. Fonseca, , Fernandes "Morei

rua do Mercado ..
<5i-l9

n°r-*ETES D.E SENHORA SOB ME
11 . • DA >-a, '2* ,— Mro"* Mari** '-«mos,

colleteira diplomada pela Academia défaris e com casa em Paris, montou «euatelier a rua da Assembléa 35, r» andar.
 ('57 S) S

ríARTOMANTE d. Marta Emilia, ceie-<U bre ei" do Brasil c Portugal, con-sagrada pelp clero .nobreza c povo, comoa mais perita nas auas predições, com mi-Wiarcs de curas seientificas, intimas ecommerciaes; as exmas. famílias do inte.tenor e fora da cidade, consulta por car-ta sem a presença das pessoas, única nes-te çenero; a ma dc Santa Luzia 2.18, so-brado, junto á avenida Rio Branco, casade família de todo a seriedade. Nota —
U. Mona Emilia é a cartomante mais no-
pular cm tudo o Brasil. (6360 8. J

f)FFE_EOE.SE um rapaz dando prova
y de .sua condueta, para zelar por umescriptorio .,das 7 ás 9 horas da noite.Quem precisar, cartas a H. Teixeira, nes-!__...'gi"°tf0*  (6219S) j
0^?,?-ií r.Ça I-'¦•*0*'ttl,. ,3*»òo a-d7ziã,\J catallS, jtooo e ovos fresquissimos oi?5oo a duzia; rua Assiis Bueno n. 52,—Bt"*lf°g0- (6271 S) J

OBY 
e 0ROBO' "

menta da costa
uor Euzebio n.

Consultas grátis

frescos, Peniba e pi-vende-se i rua Sena-
•"o* 

(4705 S) J

Por me.
dicos

operado-

«Mv8.t„!._m_,mo,,'''t,as dos olbSsOUVinOS, (.ABUANTA e KARIZenfermidades das senhoras, pelle'¦syphilis, venereas, blenorrha_ias .das vias genitaes e urinarias do ho*
?e-'-oH. i1. mulne*'- Todos os dias
h?.--0-3,.6 horat ?a t8ráe- Ru*» Ro*
«-?M--Iva.1-- WV aPdar (entr8 As*sembl.a «7 de Setembrol. Consulto*No perfeitamente apparelhado r*omtodo o material prociso para os exa*mes e os tratamentos constantes dessaa especialidades J 380

I IMPOTÊNCIA
ESTEBlpLroADE,

NBÜBASTHENIA,
ESPERMATORRHI.A

m!SÁ Cerf8,4 M<Ilc-l e rápida.Clinica electro-medlca especial
DR. CAETANO JOVEVE

das Faculdades de Medicina dcNápoles e Rio de Janeiro.
Das 9 ás ii e das

I/argo da Carioca,

c__ie_S?Sylvio Leite »*««
e BARROS ajj. e 358 — Tei. V. 1252 —
Internato, semi-internato e externato. Cur-sos preliminar (para oralplha.etos), prima*rio, secundário, commerdal, artístico « *••
pecial de p.-epnratorios para admissão isescolas superiores, de accordo com o oro.
gramma do Pedro II. Ensino pratico delínguas vivas. Tratamento excellente, ten-do os alumnos as releições em commum
com a família do director. (4348 S) I

dente, aistinguido pelas imprensas brasilei-ra « tstran^eira pelo acerto das suas pre.dições, continua a dar consultas para des*cobertas de qualquer espécie; na rua Ge-neral .Câmara 3a7, sobrado Mr. Edmondtem sido freqüentado e admirado por nu*merosos clientes da mais alta categoria, a
quem predisse o roubo do "Museu Nacio*nal , a morte da sim irmá a celebre "Ma*
damç Zizina" e outros acontecimentos no*t"ve'"* (61.8 S) M

ESCOLA UNDERW000

Lavol
__r^____z^^

2 as s.
10. sob.

Í)?S_,_ÍÍ!.IXEIBA COIMBRA e^ABELARDO MARINHO--Pelle
syphilis, vias
reac do hon
clin. medica

eom 
"' noMER.«EM? só na pensão, rua Buc-

rXt_°! 
A'ÍM n' ,s8* ,0-?* «»t-mento es-

P) . ™.;a-,_20,_ !">'_»'**i.'o; assignante*""" 6,í> ,("a 7°$- (350 S) S

PjfATA, ouro, crlstoflo e metaes
7_ Í2°L ml 2bra'. compra-se naJoalheria Andorinha*, a rua Uru-guayana n. 1«4. (733) 8
"PRECISA-SE 

de um sócio com .capital"-__? 
,20. co"tos* ,Para u™1 empresa degrande futuro; prefere-se que seja espa-

ü'„ £™[%s n-sta '^^o, com as ini.ciacs M. G. R. ,. (8508 S) M

. — urinarias e mols. vene-rea» do homem e da mulher, 606 e 914, emol. de creanças; rua Sete

Veterinário 7 E .<"••*¦'.•¦
.,_,_, „ . Junior, do Insti-htto Past-ur. Especialista em moléstiasdos c_es. Cons. e cliamados, Pharma-cia Ferreira; Hospicio 114. Telephone1958, Norte. (7g9 ày
PRISÃO DE VENTRE -
£°,!1Ç,._ d* •i»»'Io_,„e««*>msfo e inttstínos,
?_.-"" if0m " *iluUJ de BolI° Compôs.tw do pharmaceutico Santos Silva. Vidro1*500 Deposito 1 Drofaria Paoheco, á ruados Andradas n. 4^  (l'0_g ^.J

mj JJ' ^^*^ 'W

•fei Se,'írabí? "9. das 4 ís s e 3 ás 4.

RAIOS X

yBNDBM-SE com erando abuti-¦ mento: Camas de canella on po-
í°oKé?*__?_cí?SLe ,.nr'1 solteiro,a 258. 30$. 38$ e 45»; ditas dê
2_?«me' í__$ ?, 12$- tollettes. a
„_f °_„_5; ,,,tos superiore., a»»*• *OOJ • 120$: guarda tJ.tidos de 408 a 60$; mesas de ca-beceira a «0$, 25$ e 30$; com-modas, a 408 o 60$; enardn-nra-tns. a 30$, 35$ o 50$, cadeiras
5«r..n_a,,i__0 •¦"***••'¦ a 2$500,_»5U0 c 5$; mesas para quarto ecoziniia. a 6$, 8$ até 20$; ditasolasticus, dc 508000 .1 C0$000;-ru-ndas-comidas, a 258000. Mo-Dllla. para snlas de visitas, tapetespara nuartos e salas, malas pararoupas, ditas para colietrio e ou-tros artlftps. Temos completo sor-tim.nto do colchões para casal enara solteiro, a 3$. 4$. 5$ até
r_5__a,mofa(,a8* niaclas, a 1$.1$500 o 28000. Fazem _o © ro"forninin-so colchões do crlna com''m'!.1^?;. n». offieina o depositoTERROR DOS BARATEUtOS". árua irei Caneca 300, próximo árua do üatnmby. (S 5153) O

""—— -——_i________^b

WH. CRISSIUMA F°. ••¦ ,Cirl!rSi*'*, da Santa Casa, dispondo
com especialidade as dn_„n_- _, ._ -ii' !sU- a.çSe? , aPr<>Priadas, trata,
utero e ovarios ' 

Curn Art- .1 a, 
V'?h"' *""?'¦¦ te"ticulo,_ P'°*™á e rks

c-les e tumores do vent-lnJ.,?11- h"nlas' estreitamento da urethra, hydro!
nas terça . mdnías e sabh?.^ S-." ""' g"'1, 9"?''' rua I-0llri**0 è**va. 7,
lidos n. 16, sobrado -W ,„ u' f'5 ' as 4 e durlaraenle, á rua dos Inva I

¦tikaspassa.sk _E Alu^-T.
- . ™3 D,r* ?emeira dc Mel loja da

48,n^-»„ 1 1 í17""?™ uc aiello n.ponto dos bondes do Ipanema; rataVel0_R. ".'_ ,"'_8-**. I*. itf As 
'

das 3
Paula
Teleph.

ís s, no largo dc S.11. 36, «obrado com
2770, Norte.

,, -,- 3 e
I' rancisco de

Bernardino.
(59-I7 P) J

ACHADOS E PERDIDOS
ANn'°--° >'''cira- -'«'''¦"¦se

, f6'. dest.
estao ciadas.

I^OI 
perdida

Soecorro n

(Cartomante _ Mme. cònccpcion;vy consulta, na rua brei Caneca n. 106,sob. 1'rcço a$ooo. (_,l?? g) R

0°Í*C_0t1CI?.?*- •**'«!•-«. na rua
V de Santo Clinsto 11. 171, (8Soo S) M

DONT A JOUR $200 o metro, em tirasA de algod5o a direito, o trabalho maisperfeito do Rio de Janeiro; rua Sete dcSetembro an, i» andar. (8499 S) M

PEXSAOi$-oo; 
micilio; na rua
brado.

de família — Dá-so avulso,mensal 60$; manda-se o do-Rosário n. 174, so-
(6486 S) M

do

pEXSAO PAULISTA _ Quartos are-X. jados e. çomid_ especial. Fornece co-mída a domicilio. Preços módicos —. Cat-tete .*• (4193 S) J

PRECISA-SE, 
comprar

do botas, militares,
1 rata -se, Tlicodoro da
Vina Isabel.

nA.R1i°í,S de v"isila d<)sde 4 o cento;
V trabalhos; typogranhicos por preços ha-ratisíppniosj .y,i_itraDÍiia Ilildebrandt Fi-

(3618 S) J
p, ,, *. T5't»graphia
mo; Kosano 153,

cautela

Econômica desta capital.

VENDEM-SE 
cabras e cabritos, em nu-mero dc 107. na Fazenda Hoa Esperan-ça. estação dc Honorio Gurgcl, Einha Au-xiliar; trata-se com o sr, Euzebio l.opes.

(3933 _j 
K

bonita esíain-
sperança, Ho.

trata*so com
(593. O) R

J MENDES S: C.«
, n. 9. Perdcu-sc

desta casa,

do -fonte de
série, Caixa
(1983 0) R

PERDEU-SE 
a cautela

.Monte de Soecorro.

PERDEU-SESoo$, ei '
vertida em ouro

; becco do Rosário
a cautela n. 3.530.

(61S6 Q) M

n. 21.816, do
(«148 Q) R

(CARTOMANTE e faz qualquer traba-
_i_. _,°, P(aía ° bfm* "i0 .us*-r de «rimo-mas em falar, no que desejares e trata delendas chronicas outras doenç.s; ruaOliveira n. 38, fundos da capella do Am-paro — Cascadura. (3260 S) J

1 ,*„* . -..-. "Poüee eeral, intlga, do•*- .Soo?, enut.ida no ---- J- -»»- •anno de 1869 e con--_  tm i8qo. de n. * 161averbada em nome de üenoveva Maria de"Almeida, solteira.. maior, braiileía.-R*0 de
P.p., Emílio

(J nos)
Janeiro, i, de julho de ijií.Edgard Boltel.

1ERDEU-SE « cautela de

VliN'DlK.-I- 
um cavallo de

,pa, inteiro, Fazenda lioa I!:nono Gurgel, Linha Auxiliar;
o st. Jr.ugcnlo T,opce.

VEXDE-SE 
uma machina de escrever,

. Ohvcr; tratar com o sr. Freitas, uo Ml*nisterio do -Exterior. :¦ (5778 O) J"ITEXDE-Sl? 
uma casa de electricidade,» co:n uma boa otficina com todas as fer-raincntas necessárias para os trabalhos deseu ramo, com 4 mezes de uso, d pelo infi-1110 preço de _*:5oo*;ooo aproximadamentetiue vale 4:000?, por ter que auscntar-sc oseu dono. Kua Senhor dos Passos, 94.

(51-15 0_ S'

VENI)i;M-_i- _ nu Haddock Lobo nu-v mero 417, canários de raça, franceza,
promptos para rcpro-ucçiio c cães Fox Ter-ner pura sangue. (49S7 >j) R.
TTRNDlvM-Slv estes moveis de uma fami-T lia que se retira : um guarda-casacas dccanclla eom espelho biseaute, 8o$; um gue-•ridon idem, 15S; seis cadeiras cpppii encostoite couro taxeado, 45$; um porta-toalhas, 5$:um poria-b belot com iwrla de espelho íniarniore escuro, 40$; duas galerias dc ca-nella, a 5$; um ctagerc com erpcllio e mar-"'°,rc escuro, 50?; uma cama paulista e col-enao novo, 8$; uma mesinha para quarto,55; unia cadeira dc canclla com balanço,¦!._;.um filtro Pasteur, ao?; seis cadeirnsaustríacas, *pp$; unin mesa elástica novacom cinco taboas, um lavatorio inglez com
pedra c espelho, -*o?; á rua Chile n. o,
ili™!____ (5143 O) g
\/"'I;.\'DE.\l-Si; c coinpr.iipi.se moveis dc» toda qualidade, armnçScs, divisões, pren.

rua Senhor dos (fiissos

da casa dc penhíre.'^" GuimaVães6^
fTl^^_.m.^n.Herçu£n;

WersTs*

CHAPf.OS 
para senhoras e meninas, ereformas; preço muito razoável; tra-vessa S. Francisco de Paula n. ifi, 2»andar, em frente ao Pare Royal.

(6458 S) M

barato um parns, 40 ou 41.
Silva n. 20. —

(.4-1 S) JI

pENSAO boa c variada e asseio; aviil-í so i$ooo; pensão, ss$ooo; avenidaPassos ti. 118. (_2.|i s) j

r*ARTOMANTI*Mme. Nlcolettl _ Pre'
___,d-r,.0.p.esente e_.'utu'o com clareza;consuItaB todos os dias dc 1 ás 6. Sopara senhoras; Buarque de Macedo n. 51.

 (3175 S) R
rjARTftES DE VISITAR - Cento 2%;
V Ourives n. 60 — Papebria. (3280 S) S

COMPRA-SE ouro e pai__e bem; 
"7a

V. joalheria (Cosa de Coníiança); á ruaGonçalves Dias n. 39. Tel. 4127, CeÚt
_(íi82S) J

ACCEITAM-3E pensionistas em «asa de
... fami «| preços módicos; na rim hMisericórdia n, 14,-a" andar. (6235 S)J
AOS SRS. CAPITALISTAS _ Pessoa£\. relacionada na praça, precisa de ca-p.italrstas para um negocio' seguro . ...rio, garaatindo-c um lucro liquido -•-

cinco por -cento no mez. do capital
as jniciaes |<. j. G^ (0707 £) J

A FINADOR de pisno -HaTmonisa bem
íni di_--V 

miii °" bichos « tiver;com direito a pequenos reparos, tudo ioíConcertos geraes baratissimos; praça Ti"radente» 87. Tel. 4191, Cent. (9,6 S)J

riHAPÉOS para senhoras
_r •>• J1* Madeira Junior,Mme "
ca n.
José.

creanças —,-
„ ,---  ....»., suecessor de'Hennqueta _ C.«, largo da Cario*6, i° andar, próximo á rua de São

(1981 S) J
TUNIIEIRO sob bypothecas de prediosJU* _.mpresta-se cm boas condições, qual-quar quantia de 3100o; para cima, 

'na 
c -ade ou subúrbios.' com promptidão e con-

?_!*-?'.^I? Rosario '¦•¦*. frn do cor*redor, sr. Julio. (s93- S) R

TÍIANO. pianola Gunther ou Steclt dcA particular, compra.e um cm perfeitoestado <lc conservação, cm condições vau-tajosas. Cartas a esla redaccão, a Dar-bosa, com preço e dçiatlies. (6463 S) S
T)IANOS — Compram-se do qualquerx autor, de i|2 armnrio: pagam-se bem;rua da Alinndega 14C, loja. (6.|(io S) M

PRECISA-SE 
dc um sócio para um bo-tequim em bom ponto da cidade; ca-

pitai 1:000$; trata-se á rua do Rosarion. 120, i». andar, com o sr, Santos, das
. jg ¦' horas- .(632Õ S) J

para o diagnostico e
yatamento das doenças
-o estômago, imtitíaoi,
figado,. pulmões, cora*

m Ção, rins, ossos, «tc,
pelo DR. RENATO DE SOUZA IO-PES. Preces módicos. Ru. S. José,39. das-1 ás 4 (menos is quarta-feir»s).'" A 396

DR. ÜLVINO AGUIAR
MOI.1...TIAS INTERVAS

m ESTÔMAGO - FIGADT* _ IHTESTINOS - RINS ~ ?0LÍÍ6_Wetc Con«ultono: rua Rodrigo Silva,'
J. 5. Teleph. 2.271, C. Das a ís 4™r"S;,E«*dMiC!a: travessa Torre» n.17. leleph. 4.265, Cent.

Duchas massagens, etc. Insti-
*uto Physiotherapico
do dr. Gustavo Arm-

u . t-, *,m*t' Do«ate daFa-
çuWade. Doenças do lestomago e intes-tino, neurasthenia, «rthritismo, obesi-dade, disbete. etc. De 7 ás n da :11a-nga. Rua Senador Dantas, 48. 345 J

Sò ali fe aprende a 10$ e 15$ men*«aes, pelo systema maderno, com «s
.,Í--!Í0"* "em °^ir ° teclado. —
AVENIDA RIO BRANCO n. 108.

(«01 J)

A

ODR. 
EDUARDO DE MAGALHÃES

, dá consultas e applica o -Radium»

w,'°-:Í? *le das "• á» '7 tarai ,á n»7 de Setembro n. 36. Doenças d. peUeto estomseo, pulmio e nervosas, ira.!efficaz dt —*-!*--mento
morphé.;-A--s- 4-" ^ShaVTlZJ-t«a e applica 0 «Radium» 

a preços redu.«dos. Ja, ,0 i, „ h 
' 

íura CoS o
^.¦.'rebelde."- 

"'"i," ««»» d»«"çss rebeldes da pelle. (811 S)S"dInTístãí

Cachorrinhos ^^. ^.^medicinal Dick-,para lavar caes d. luxo. Efficaz násarna. Destruidor dos carrapatos epulgas Vende-se á rua do Hospicion. 114, Ouvidor 63, Gonçalves Dias,"*- (788 
S)

A 'Alicina", em cuja composiçãofiguram o alho .. o agrião, dois ve-
getaes recotihecidos por váriossetentistas como verdadeiramente
maravilhosos na cura da tuberculo-
se, produz resultados seguros emtodos os períodos desta terrível en-fermtdade e cura completamente no1* e a* gráos. Na bronchite, as-thma, ínfluenza, coqueluche e prin-cipalmente na bronco-pneumonia oresultado í infallivel.

Depositário»: Silva Gomes & C.Rua de S. Pedro 40 e 42.

Nova
Maneira

De
Curar a Pelle
172 Casos Graves Curados
Doentes da ecrema em qualquer parte ,*,inundo, podem agora tratar-se em suas cas 

'
com poucas despezas, usando o Lavol '
mais maravilhosa descoberta do secuio n'_Tenfermidades da pelle, '

Depois de sc ter experimentado durai - ¦um me* com este maravilhoso limiido ií,Vham-se curado 1?2 casos. Foi descoberto _,Londres c causou enorme sensação em i,,,i'a Europa. '
Tem alguma ferida ou espinha' Tcrostas, escamas, erupções? A pelle comei1nueima-lhc ou doe.? Tem alguma manchadefeito na pelle,
Então experimente Lavol immcdiatameni,

a nova c maravilhosa cura. Verá que . ml'limpa, mais suave e mais cITcciiva do nl,.
.aliar"" 

'"'" "'" de qUC teuha í>Mvl3..
Peça hoje mesmo um frasco ao seu ,vgulsta ou pharmaceutico. r> „,,, „ra_H?'caseiro. O preço está ao alcance de todo.Compre ao mesmo tempo um pouco dc „'oi para diluir este poderoso liquido .* necessário um momento para prenarãr 

'
remedio-e então terá o melhor reine.l. Hmundo para doenças.dc pelle. NjoSítesua cura nem um minuto. re

ttrr_u,ctó.""dro»"i1?..
Cranado&Cla.Wo de Janeiro

Electricista ~_.Atte.de „* .«aiquei
_,,-,-.!. a ~ ¦ . -""""""do. Economia egarantia. H. Teixeira. Teleph., Central5535; rua Pedro Américo n. go _ C_t!""• 0,7" S) S
Or. von Dollinger da
GraCA. t° Hosp- da B-neficencia
n. d fi ir .Por,Vt*u«a e cúm estagiona Real Universidade de Berlim D_.enças do nm (exames com a luz) Ci-rurgia, cura radical das hérnias, he-morrhoidcs, estreitamentos da urethraOperações sem chloroformio e com aanesthesta regional. Mem de Sá 10sobrado. 11 ás 13 e ás 3 1I2. Tele-phone 4.810, Central.

M0_.PHE*A,

PENSÃO 
á rua Chile 6,

ceitam-sc pcmsionistastamento
Io andar. Ac-
avulsos; tra-

mais esmerado possivel e pre-ços o contento dc todos; é bom experi-mentar, para se certificar da realidade.
(C-i;S) J

PIANISTA 
- Precisa-se de uma boac modesta; rua II. Lobo n, 174,

(3-Si S) J

T~.EÍ-1.STA * a$?00 •"«•»««« 
pira o_.u

ff, rai*"o .» .granito, platina, euratiroidesde o primeiro dia. trabalhos de d??*pa, coroas, pivot, etc, por preços min!.

_„!__ 1 
Med'"'-n!l r_"-dos Andradas ri. íê.

"''P'1- Nort- 3157. (3843 S) J

pharmacia, para informar.'

x-_._ill.ettc,. mandando afial-a. na traves,sa S I-rancisco de Paula „. _S. 
l^_

'Í5Q0. /,,, c, u

TiTNHEIHO — Empresta-se sobre pro--L/ missoiias. moveis c demais garantiasmi rua do _IIospi.i_Hn. 129, 1» andar.'
çom o sr. Rodolpho Thomaz, das 9 horas"2-l*£j?-.l.hor** as 4 da tarde. (6180 SI T
TilNIIElRO — Empresta-se a juros ra-XJ zoaveis, n negociantes do centro; car.tas neste jornal, a Maia. (6j..8 S) T
rvINHEIRO _. Um particular dá 10XJ contos sob hypotheeas de predios, narua Senhor dos Passos n. 18, Ilorges

(5136 S) S

PEDE-SE 
á pessoa que tenha cm seu

poder uni menino de 7 mezes, desdeo dia 18 do mez passado, que sua pro-genitpra deixou ficar cm casa do umi.lamina, e não sabe explicar aonde, c por-que esta demente. Pede por favor a quem«ouber, de informar á rua Frei Caneca•.148, casa so ou pelo telephone, Cent.a*86, ao 8r* redro. 
 (.143 S) J

PENSAO 
de 1» ordem, farta, variada c

. . com toucinho; di _e á mesa e a do-micilio; na rua Aristides I.obo n. 2. Tel*5._ V'"a* _______!___

P1Jè^° T ycn**e-se por 450$, á rua
. l.opes da Cruz n. 25, Meyer, para verate 11 da manhã ou das 6 da tarde em

-'________ <'"99 S) S

DENTISTA
R. Baldas Von Planckenstein
Esp. em obturações a ouro, platina,esmalte e extracções completament»

sem dor; colloca dentes com ou semchapas, a preços reduzido». Garante to-do c qualquer trabalho c acceita paga-mentos parcellados. Das 8 da manhã,ás 6 da noite. Aos domingos só até ás 3horas. Rua Marechal Floriano Peiixoton. 41 (sobrado), proxvno á rua Uru-
guayana.

cura garantida da
, morphéa lisa —
.ma-chas dormentes). Cura ou melho-ra e paralyza a morphéa ptuberosa. Pe-çam attestados. Trata tambem por cor-

5€'Pc°"d(e,nc{a-K?r* W«. ná Viscondede Santa Isabel n. 2. terças e sexta"ie ' aS 3* R. 44...

METAES VELHOS
Çompra-se qualquer quantidade e aosmelhores preços. Rua da Alfândega,

108 e no.

GONORRHÉAS chronicas e
«cen t es.
Quereis fi-
car radi-calmente curado em poucos dias? Pro*curae informações com o sr. . eijó, quegratuitamente as offerece, não conhe-cendo caso nenhum negativo- -ua

Theoplulo Ottoni 167. (R 609.)

/¦É7.I
<Ar^A_

BÜNHOS DE MAR
na rua Sagração 101, Icarahy. j ^0,'

300$000
Precisa-se desta quantia,oo$ooo mensaes e juros dcmez, dando-se como

pa-gando-so
5 '." ac-

• - garantia os aki
5_-_UdeJS__,r??.i?_ "ue o P"tendent.

1CASA LüMSl PÉICÕ
Wdo pela nosta

«'ni apparfdd.

tenham

_¦ FtB
__É_r \! J ^____

N_>

vanteJoVos nMjerôssslim.ifiçíi', preços mala
Que, emberaaEs_âf^íF¥^

PUECISA*SE 
dc um 1 «andar, que sir-va pnra um consultório e residênciadc a moços formados. Cortas

nesta redacção.

DIXIIEIÜO 
— Qualquer quantia, a iu-ros módicos, para hypotheeas, anti-

çliresis, cauções, etc., com J. Pinto; rua
13-1. tahellião. (0304 S) URosário,

qualidade
panos etc; 1

n. 18.

V'E.VUB.M'-SE
1 carpinteiro tu

sargento,
Catumby,

e uni
n. 24.

(3133 O) s

algumas ferramentas para1 banco com duas prensasna ru„ Padre Miguelino
('poio S) J

* '.MMvM-St, c coiupram.se moveis usa-» «los, mobílias completas dc quarto, et,-.,
paga.o bem; na rua Senlior dos Passos!__Í_J____ (-r_-l,;i'±£
t^E.NDKXI.SiE plantas ,le todas _¦ qnali.» . ilaiies, para pomares e jardins, n0 es-tílielec mento dr horticultura de \ \ Pe"'«."a Fonseca; na rua Torres Homem

___-74' lilla Is'1""1-  (07782) R

—~——~*^**--«r_.-*--™s_aK1jHe.íH_iWWK

XAROPE DE S. BRAZ
1 _„C,llia tos*esi -'••«"chito, coqueluche tu-berçulose e aatbma. Tomal-o ó ter".òrte-za <lo estar curado. IÍKC08K Ot* OUTROSBOIMS -X_A.RO_lP__3S_.q.ievo-.
oíferecem.

- PREÇO DO VIDRO 2S500 -Exija o de s. braz
Drogaria Barcollns— NicthcrovDepósitos: Uruguayana, 01.1 ^ínMarechal Floriano, 55. í RIOAssemblúa 3-í, w

11.. E
(6c88S) U

QUAHTOSnlior, boa
Alugam-se a casal 011 *c-

- , . - ,. - pensão, bons banheiro*
erande.jardim, cm casa dc familia reinei^
tavel, a rua Mariz e Barros n. 200.

(515-1 S) S

lill AMERICANO
DR. C. FIGUEI-
REDO eipecialis
ta «m extrtcçOes

_ _. .« . COmpletawn. ¦
•em oêr e outro» trtòalhoi sanutido. ;systema aperfeiçoado, nreço» módico», aem prestac-c». das ¦> da manhfi és 9 danoite, nia do Iiospuio n. 212, canto da3 p-niiia Passos.

DENTISTA _ Aluffa-se um
todos OS dias n„na,
. ,. —=,--- ..... gabinetetotlos os dias ou tres dias por sema-das 8 as 13 horas, tem electricidade

Curso especial de linguas
VivaS por um melho,'o e«pecial, pelo» qual iforantc-se ensinar a fa*Ur e a escrever correctamente om 4 me*res certos o francez e o Inglez. Tambemdá-se lições de hypno-maffnctismo, ficaa*00 o alumno apto a magnetizar, em a me*zes certos. Preço commodo. Aulas dos 2
___ ví.rde; „la fA-1í*?re *S. Aldeia Cam*pista. Vae a domicilio. (4182 S)J

Cap. Diogo Ma-Tins íIile'
Ilcsideiite: S. João do Paraiso-

Minas.
Curado dc impig.ns na cabeça

com oElixirdeboyueira do Mico
Chco. Joüo da Silva Silveira.

Aíi'iiei.1 Cosmos —IU*

Cabellos - Pede-se is exmas. se.
... nhoras e senhoritas, iun-tae os voísos cabellos caidos e mandaefazer qualquer trabalho na offieina pir"
çular, 

a qual se acha na rua do Reíende
piibAv°"dei ,?'Iv^ Mano"1 ANTÔNIO

Mme. Thompson • 070í Trata de
.. -^dos os neso-«o, íntimos e particulares de senhoras.Kenuineraçao no fim. Máxima reserva eseriedade* 73, rua Maurity—Mangue.

(4945 S) A

teleplione
cant-ido...

sr. Catão, na Casa
, 1» .' 1 ne; ,n,"R'vsc Por tres dias .iii$uoo*adeantados. I11f0rma.se nor obscnido ,1opor

Cirio.
obséquio tio

(516- S) s

QUARTOS 
mobilados — Alugam-se omou sem peiiião cm casa de íamilia detodo o respeito, 1

sós, á rua Moraes
ao Coückío Milita

rapazos o;t senhoras
Silva n. 150, enfrente

«5..a S) J

yiv.VDi;.'-!-:» quer

ie:.s

ANEI.IO 
f.ATI.Vl

, dor — ~dor — Friburgo.

tudo que tiver serventia,íomniereial ou particular: lindasmações para botequins e barbeiros lio-
pliarraacias, armazéns, cie, espelhos

;p.- todos os tamanhos, machinas de cos-
ni,',-,',„" 

'','''r"v'r' .registradoras e para car-1 ppito .,., transmissões, cofres de ferro, tol-•ios, divisões com vidro, e sem ellcs, pren-?as .le copiar, st-eiárias, copas dc mar-marc. balcões, mefas pé dc tronco, bicycle-Ias. louças novas e usadas; rua Frei Ca. I 7-/Í*;.;;.-
9 e 11, (.asa llncj-clopedici. I 1
;¦»•" O

^¦•KXDK-SI^ uma bem montada pharma.
r.p.|..i.,i-.-c ,¦„:„„ proprietário, a rua dai-austit„!ç„o S;, Nicthcro

•piCVCLETTES 
usadas -. Vendem-sexj por preços admiráveis. Qualquer con-certo, reformas .pinturas; ver os preçosda Casa llrasilj rua do Cattete .1. 1.5•tel. 1,-31, Central. (62.3 S) R

nOKl-IN-llKlRA - Predsa-so
\J Ouvidor - - -148, Cusu

QAIEÍ3 viíi
IUA
or n.

pi lua do
Ca mio.

(5090 S) J
- Precisa-se á rua do Ou-148, Casa Carmo. (5791 S) J

Teleplione
de papelão —

pliarmacia, perfumar!
! dros, redondas e outras;

Netto 11, 248, próximouc Sá.

Fazem-se para!'.", ampolas, vi-
rua Dr. Carmo

avenida Salvador
(4193 s) ;

to
yor:;*yi-XI-li-SK grande quantidade dc

]> dc aluioiada c dc caiba, bons friso* 'dc
plho c canella. toboas de pinho o caiiella,*"'¦'- liirtuBS de ferro, grades r ..sacadasttinas irancezas c de cana!, boas escadas dé-•'.litii c direita?, grande i-uaniMadc de vi.• i-o.i c dc lenha dc dimoliçõesj na avenidaLMein .le ^a n. 333. canto da rim rrci Ca.
:'"'¦'¦ ij sdso) ,.\

I»s usadas, ma leíra parapt-, telhas, «iianilhas, fc-
paraiuzo-p ::.i rua 1 >i:-_tic-

\illa Isabel, di o:;d) O 
'

.8..) Rf» PROPEDÊUTICO - Ens— V cundario para preparatórios nn11.

rioca 1
Central.

uno ne-
preparatórios no 1'cdrii«ames vestibulares e concursos. Am-os sexos. .]•;_„ fi..,-, 30$. rli. da c_,tclcphoncs: oíüci.il e 8,1.aulas particulares. (501SS) 1

DINII1ÍFR0 
_.

moveis, nota.í
naes do Exercito;
Fernandes, Rosario

IJá-sc sob hypotheeas,
promissórias e a offi-

com Seixas &trata-i
172. (6141S-R

rtRATIFrCA-SE
VT çoes dç Maria Dulce, de Moraes' Car-

QUEM 
TEM CABELLOS CRESPOS EDKSPENTEADOS? O Maciol' oH__.

perfuma c faz crescer. Propllicto de grandeacceitação e sem egual. Pote 2$, nelo cor-rem, 35; 119, tua Marechal Floriano 110.
(4319' S) S

QUARTO 
— Aluga-se um grande, imle-

pendente, em casa de familia; á rualurrêa Dutra (6133 S) R

I.JOUPA 
de casa dc familia,

v engoinma-sc com pcriYClemente - ¦¦tr

lava-se t
h run S.
(595/ S)J

TiENTISTA. — Vende-se um vtilcaniza-xj Oor quasi novo c muito barato; ruados Andradas 8_, sob. (8506 S) JI

COLORINA,

T. XTíST'_ ~ Corms de ouro a 5$,xj oç c ;J; chapas de vulcanite a oi;no laboratório da rua Uruguayana n. ..sobrado. \}}Bl S) 
*V

PARTEIRAS
PURTOS*

Tintura ideal ga-
... . rantida, para res-tituir ao cabello a sua cõr original pre*ta ou castanha. — Preço io$ooo; peloCorreio, mais z.fooo. Deposito geral, rua7 de betembro n. 127. — R. KANITZ,

Casamentos ~ Rí,a 1-s,a.cioJ,dc Si
... . . n* 49' sourado, tra-tam-e, civil e rebgioso, todos os dias;bem como, todos os negócios forensesnao 6c recebendo dinheiro adeantado ecom o máximo escrúpulo. Preços coníor-me sc combinar. (4940 _.) _\

OURO 
~

brilhantes e jóias usadas, compram-se jna rua Sete de Setembro n. na. Joi!
4489 Jlheria Diamantina.

_ 
*i"*~."*" constipações com fe-bre, brondnlcs e asthma. Preço, i$ooo.Dcposiio: Pharmacia Rodrigues, ruaMare-dial Floriano 11. 99. (S062 S) R.

CALA mobilada para um casal serio"ou*.. um cavalíiciro dc tratamento, alitga_ca rira 13 de .M.ii0 11, 40, sob., perto daAvenida (.entrai. (.0.151 S) JI
IIQRITA ha pouco chegada ,T

offcrecd seus sen-iços

quem der informa-
valho; sc é morta
um -íituio qiic não
rava em Realengo,
Dentro. Responder
I;
dio dc
tua*' 83, Ca-St?ndura,

Carvalho.

ou viva, ha mais de
se tem nrpticias. Jln.
depois^ Engenho de

para Cruzeiro ou rua
Cruzeiro, Ovi

(-400 S) J

II.,

VENDE.M.SE piV cercas c an.lii
çhos, dobrapllças c
dc Cazias n. SS.

\M-:.\*Dl-.-RlC diverso
c.plio vulcanisador d_
rudo quasi ngvo á rua
Meyer.

VENÜE.SK cirTbõnr
' -eis ,1.1 casa ,\_, _;

IPIPPllir,;
fainil

Gonorrhea
I curam-se cm 3 diaTc".n.,T"
injecção Marinho

Z_.B_ _„;-,il líua 7 '».« Sotombro, 18«uoticoes, pontas' :imi!.js c braço.

TTEMORRHOIDES - O 76, rua Sena-xx dor huzebio e outros scientrstas di-gani as pessoas daqui
para serem procurados.

TTYPOTII-CAS
J.X localidade e
imi da Quitanda

TJVrOTIIECAS _ Qualquer ..-.nniia-
XA rua Urugunyana „. 8. Teleph. 5330Cent., com Pellegrlno, (2j*0 S) J-J.T 

VPOTUÊCAS' - Fazem-se de prediosA_ na, cidade e 5'ilmrbios, em 5 dias.JI. Vieira, ri/a da Quitanda 11.

que tem curailo,
(,168o S) .1

de«de S o|°, coniorme
garantia; J, C. Dan,

63, reiteria. (5993 S) J

SEXicid
leccionar piano em casa
preces módicos. Cartas á
res n. 236, a C. II,

SELLOS 
novos

compram-se 1
dc Setembro 53

do
rua

esla
parafamilias;

Buenos Ai*
(02.3 S)J

e usados para collecção,
: vendem-se á rua Sete"Centro riiilatetico".

(360 S) .1
CALA de
O a dois t
Riachuelo n,

frente, aluga-se com pensão,u tres rapazes sérios; rua do
2'5, 1". (6075 S)

CO CIO _ Precisa-se par.•J cafe caneca, c um vari
montar um

,,,.,. .-reio de fumos,
para estar a testa do mesmo; não existeou,ro no logar. so serve quem tenha pra-tica; quem pretender queira respondes noreste 

jornal, omlc pódc scr procurado para
(5154'S) S

moiettias de
mulher, o DR. H

çu", 
corrimentos, hemó_&gi,_ ^S.

&\^iâh™£,. ,r• I°Wê oirniLI°c-^rràk
Clinico de narcelo-a 

"consulta. ü&_ 
¦¦¦¦ As,e„,bléa 

~$*T',,A^ 
/o06,'

Sn««, r P0b,re3- Acce!l'1 clientes Tm '»_•„ Serviço do Dr. PEDRO * Art
_UvÂ_I» n J1,',0"0'.' Pi(le"cl?! rua do UhXES. Telophone .0.0. C. (8_48 S)RpMu-adio n. 111, sobrado. (_q_ j) ___! 4 

'

Jlme. Maria Jose.
plia, diplomada pelaraculdade dc Medi.ema de Madrid, irata dc todas as doer.ças das senhoras e faz apparecer o in*

commodo, por processo «cientifico c semuor nem o mener perigo para a saude; tra*
Jaihos garantidos e preços ao alcance d«truos, Avenida Comes I-'reire n. 77, tele-" 3-O42 Cipntral, consultas grátis,ao tlieatro Republica.

(S 463a) .

GONORRHÉAS
Flores brancas (lencorrhéa)

Curam-se radicalmente em pou-
í,0,,,_,*f-com ° XAROPE E ASa.io de mat!c° fer
ma^dCBSí{AG^!5ffl: nA,aPhâdV
Urtiguayana n. 105.

MüTÜ 
~~

.Artige solido, elegante t baratfs.

°'«i»" 
-í'ím d"eiar «•"•'lamp.d, de

,,_ , „"."¦" ¦ deve comprar sómentt «neu»
-íp«rd_n.,_r*n,,a °!' nl|S "ti 

"
Kfcr- NlTv_Ti5_ 'pd* "«i_4?.-|S
LUCAS 4 C 

Avta,ái p,«1'*. 3» e jK-

DH. A. VALLADÂO
— j! R 6J2J

EHxir de Pepsina Com-
posto

[Camomilla. RHujbarba, Cahimba , Pe.fuma) Formulado Brito
de oPuro°V*&.!._ Pren,i^° com *ntd-""*
„_r_- j ¦ az. nas «¦'««Ses mal «iaboradas, dyspepsias, vômitos. coHcti i,

D__n,--tÇfc eT.verti***'** Vidro j-ooo.
_o. PA_i°-_ Dr°earia» Pacheco, ru.
íí* Andradas, _Si Carvalho, i« j.Março 10; Sete de Setembro ni: I, .
^^"•.fWM. 14* Fabrica: Phann_.i.Santo. Silva rua Dr. Aristides Ub.n. 3i9- Telephone n. j.400, Villa?
.—. ., (.0S7)

SALA PARA MUÍ

COFRE PORTUGUEZ
na j\>ry .88.

(J4661

PARTEíBAi I Ponto a jour,
| bro n. o.., 10 andar.

desde 200 ríis, sò
na rua 7 de Setem-

(»7 S) S

phone
Km fraute

M. C.

50, 1
(4246 S) .1

[YIN-TIllíCAS -
I missão, na rua

:<¦. d. s io ás 1

- Fazem-se sem cop
Ur. Rodrigo dns Si

-' c das i; ás ;o li
(61*8 S)

da Si
(R .121) CtOXCURSOS./ pie Perro

' :p- 78, por fc

estado todos os mo-! .nJ,_"1".,iiilcvnrd 28 dc Se. '•!-. s'. c
retirar para fora a I 'aiatarm.

(S flio.i ' '

parn o i orrcio
rro — Moço formai
[jor preço razoável j

rua dos Andradas

Kstrada
prepara

i.TVPOTHECAS na
i 1. grandes nu pc.i-.ppIpv. e j-.ir.i módico. Ir
tpi, rua do Itoíario n
ile.4*.

cidade c «tiburbio..
quantias; rapi-

o sr. Pimen-
sobrado, fun.

(4003 S> R

Cada-
nifie tle
1 saber

OEMIOR J„se Fidelis Lucas
JJ no, filho dc Pldclis Lucas,Lstephama da Conceição, prinoticias de sua filha Estephania, que cta empregada na casa do sr. Ios. Vid,11.. Lucas, na ,- mezes: quem souber mticins ua menor ou da funilfavor escrever
ceir-ao,
cção.

m;-pc da
Ccçiiia

menina,

. t]t*c::-.-i
Maria da Con-

para esta re;
(4892 S)

QAUDI"'7 Joãoe quatrotendo tre

-- Aluga-;
Alvares 11.

sobrado da rua
1. "-'*:, com duas salas
ti o mais necessário,

¦ plc frente, aluguel 131.S.na loja uni grande quarto. (/'.19o S) M

PARTEIRA Mme. Francisca
Reis, diploma-la.
faz apparecer a
menstruacão nor

fle..«|» dor; ,„baH„s gSr_S, f ^Ços 00 alcance de todos, sem o menor k,n»| 
.para a saude; trata de doença Pd.

¦i- 3*3.8, Norte, pro.tuiio da avenida Ceu-Consultas grátis. (,,_ S)

Mme. Ciei ICartorffáme, diz
tudo com cia-
i'cza o que se

,- deseja saberrealiza 09 trabalhos por mais difficei.que sejam . bota o mal p-...a ãn\Tãlqueu o faz, rua Gener_l Cantara .48?
W3 J

trala-se com
brevidade,
mesmo sem

„.» ,- certidões, ci-
/a>, e religioso. 20$, em 24 hora»«a forma da lei, inventários '

Casamentos
vil,

tai.

quartos
.'.idas

(5/"9'4 S) I do

r.MPOTKNCIA _ Cura-se
X rafa? de catuíba, remédio

Tr*EXDH-
>' fazcui-s ,(d:go) rcform&o-.e pianos,

, -.aixas novas e clarcin-se mar-fins, o afina-se. Clamados a KrhDias da Silva 20, M cyer. nt
rua

ÜI22) O

CtASAS 
a irin$ — A'.iifrani-se r' Campos da Taz ns 120—12S,

rom optima-* accom moda çô«, citei
e quinta!. Trata-se no Restaurant
Umguayana n. 4 C

» r« -\
novas,

Paris

do Cc^rá. Encon""SÍO II. r.j.

1 OVE•J di

com as -,-ar-
ejetai, viu-
i-se na iua
(4182 S) J

X - Ofp ajudante

4380 S) JI 11.

V-K-ÍDÜ-SK a 12$ e t5$ ,„ vã,» 11C...1, venesianas com bandeira

de
fíeraldo 1:

tura 9 vãos, portas,
pinho dc riga ainda
llcmfica 433.

vcnciuanas i ni
por arrematar.

(It .12-

lc ia. ÇOMPRA-SE qualquer qtiaiilida
r, :i'- í v ,J'"" v**;',asp com opi-Aicm pedra*

\JTNDR.SíV ço barato
um anel

. ... tro.-.i-oc escrever uuderwood.
loja.

Rua

advogado.
r uma mai
do Cattctc

(l< o.j:.

Rua
1 (I

iima !¦¦¦¦-I.
< v\

de

qualquer valor c cautelas* do Monte 
'ik

ooccorro; paga-se bem; na rua tioncal-ves. Dias 11. .17, Joalheria Valentim. Te-ileplionc o.j, Central. (6201 p) j.
dor
beiro

ifcrocc-sc paracn^ci-ieiro ou desenheirvpas férreas - J, Lopw, 
"a 

rua
¦ *-¦•- (64,-4 S)_I

Compram-se mobi-
. "ívulaos. objectos
ornanientaçiSes, pia-*'*'• '¦ P"' rua Sena-

térrea, com K. Ri-
Í9124 S) S

CALA _
r-J mento,
licssoa de tolo
pensão. Tem baniio
Ibituruiia. Iiiiorma-S
24S, armazém.

l'.ni cas;i de familia dc irala-
u_.:-se uma esplendida, >s_ arespeito. Querendo dj-st

quente c frio; ru-i
, Mariz c llarros n,

fr. 11- s) J

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da Matcrnidads, tratadas moléstias do ulero e evita a era-vidcz. Acceita parturientes em pensãoe attende a chamados á qualquer hora.Tclephone 11 45S5, Central. R„a Ge-neral Caldwell 11. 223. s. 4;o.

A verdadeira
,, nin-.e. Palmyra~ Com .ensa pralica, trata dc moles-tias üe senhoras e suspensão, por uniproccspio rápido e garantido. Acceita

parturientes em sua residência, á ruaL.inierino n. 105.

PARTEIRA —

í-nd T' ,.c-om,Brim0 **wl • n» Vis"conde do Rio Branco, 3., sobrado. To-* «ommr-os c feriados. At-r.aiuadop- a qualquer hor,-.•1-542, Central. (S i9_,

^S^^SmMmmmmWMm^W-m.liSil

funçcionar durante SS?_? H^tnianha 4 ruada Assembléa 123 
" 

,*•ir. Trata-se ás n horas da hfinM.'
R 631

Cura infallivel e absolutamentecerta dos ORGAOS GENITAES?qualquer que seja a causa do enfra

VVí ,°„ ^CCn "¦¦V-Wpetico do DoutorWilson. Depositários — Merino &Comp., rua do Ouvidor, 163, 'Rio
Remcttem-se cataln.nc „_.._3' __'..*lho. Representantes em S PauTo*Januário Loureiro, rua ij de N_"vembro n. 7.

IypHTlismm sHffl«
•[Formula de Brito)

deApoCaCuría*Pr/mÍ?<Ja C„'n med"**>'-

CASA NO RIACHUELO^
vR'acI'undo'-por -"rc«0 «•*« a\Z°
ncV7*00bTrqnU0' nS CaEQ "-•"'>*-«"

0187 J

IWl^mmmmm süõFfétídíP
BARBEIRO

dos os dias.
tendem-se a
Tclephone 11.

Vende

__-__5't' 0línvc"* S. 5,46.
sos

Gomichão darthros, empigens,
eezemas, frieiras,
sarnas, brotoejas,
etc, dcsnppareeemcompictamente com o DKRMI-

I Nao c pomada). Vende-se emtodas as drogarias do Rio e NictlierovDeposito geral: Pharmacia Acre ruaAcre, ..8. Tel. Korte M6S. Pr^o.Jooo

fácil
CURA.

GÕN0Í1RHEAI-

MOVEIS
A casa que vendi* mais bai-.n _"A COMPETIDORA''

Q ELLOS noir
O cmitpram-sc,
T<io Branco

•¦os e usados para collecção.
pagam-se bem; á avenida
1, papelaria, («398 S) j

MOVEIS 
usados _

. lianos completos,
de arte. _ anliguldadcs,

utoro.. <nc ttons
Darias „

C'TIO —
O cnm ca?
tante Icrrn.**
Can

T"*KXI)K-SB uma fabrica -ie s. 
'¦¦

' tq-Jus pis utensilios situada
. dim dni.; auinuc
se l-i re e dcsemlxi
J.i.-; contos (ic ré:.
do Anchieta, Tra*.

staçan, á rua
II fl p ic;r.i

terreno i
e uma carroça, I

Cada *•_!•. q-.uin- ,
(atobüjooo), na i

sc con» o __o:.j |¦íão José n. 28, !
ipi da Quitanda j

(R «ijo) I' 1

Fabrica <lc malas c objectos devi,,,.*maior sortimeoto c os menores preços do mercado

Compra-se ou aluga-se umdc moradia, agua, tendo ba*-boas, pe.-lo da K. de Torro.p'om expheacões detalhailas e eon-diçoes, a E. J. M., nesta folha.
(6394 S) .1

CEU.OS IXGLEZES"-.' Vende-se umakj .ara cobeçao, scn<lo na siia maioria dc
W,"""» c™> -omma. Informa.fAvenida Central n. •— '— ¦ s
bio). (casa

J. KVüKM.Sl-- madeiras
> dnas,. caixas d'agua, ,

«pirar tados os dias uic
»• or, Mvier,

trriXpü.M-Slv aiacliluas dcV tateis Corona, Cnntincnti
Monarca e Smith Brás nu
_*tr, i' •_*-•¦

usa-ias,
olnnn-is t

(M

esg-.ia-1
lc. I'ro- |
J...';:,'!:i
.175) I)

MOVEIS
Oleados

de vime e I
tapeçaria

p.ira cima n bnixo
do meza, paiaforrar salas t* •

pr.-iteIcir.T5

JOGOS 1
Patins

"letas, Jaburus,
asc.ttes, Xadrez
¦iminos.l.otos.

Damas, etc, etc

KpYPOGRÃPHIA, n
tende-se a chamados. TelephCrps.. Torres, rua Senhor dRio.

cnm

escrever, por
I, Undenvood, |
da Alfândega, 1

(M59 O) M í Mqu

Foot balls e mais
artigos para sport j if-T

_ '-iL'5 s1 ¦'
mais barnteira. Res-
pedindo rpreces. At-

4_6i,
i, oK.
S) .1

uthora portuguc*, descia crip.p
... .. JJS3^ 

*m sua "*n* 'ornando
maior cuidado; c pessoa seria c limpa,c.te de 2,mezes; quem precisar ili•¦ r ' r-a Ypirança n. _d, ca-'.a c, pvc-

(O.-3?'.1-') J

Partos. Moléstias das
Tratamento dos
•bortos e sí:..s cen-
Jcqtiecias. dos cor.
rimemos, das co:i-
ces utero-ovarianaa
c prolongadas. Assen
Serviço do dr
1.00Q. Ccnt.

mi
fi dns regras irr
ablca, .4. das 1:

ejulares
: ás iS.

feiro Magalhães, 'feiep.

(8.4?) R

Bf. lí Meirelles Mã Tsãsrh s«•• n
microscópicos, electricos do 1^^ i'°|-*- Z^.™*/, ^ ^«""'.'..í.'^.
Para ev-imeV »,„,..' .,lc illuminação * -V*' «"•rda-vestidoa. jiJ to. ,«„• .
t ri Ciã, .ra'**mcilt'* das doenças; ure- ''W ««a/úa-lmiças, 10$ ,.$ .íi 

'°",.J.
tura, bexiga, rins, recto, ntcstinns ,.-0 meias-mobiliai oo* __,"_«?".... <55 f '*''¦

W^£;"'^:>fM s^>»ia«flE
" ,;8* Tel:____ll.^!__, ' 

f»»'"' .--!?"ii.,.*i0-s- - Vi'» allemão. e .

Professores e Professoras
Doenças

(ie
gargantanariz

Curn garantida
e rápida do

C_»__1_!_V_A.
(felidez do nariz)

f*_»i-.V dormitórios, estylo allemão-apitei vendem-se a dinheiro preitaç.ei.

!TTMA 
'

! _.' uiiipi

-Vortí
Passo
'¦IPüij

T.VGI.LK
J- ções
preco módico
so!,rp:do.

. francer, portuguez, aulas e li-particulares (methodo Bcrli») ;--a A!:a:::.'ei-_ n. 150,
I9480 S)".I

Mesqui

SEGURA CAMPOS & C -- 34 Rua S8t. de Setem_.ro 84
;S_'-ü_r.Ue toTaUs pura ° luíei'ior ° íatai0tM °and '«ustradio a quem o

distincto, deseja
a de família <le
sor. pira meninos

ajudante de um

¦ | -•¦ rapaz
v> etn ca*j

como profe;
companheiro
edade. Aprcsenta-sc com as meüu--, = -.-
ferencias, Cartas para U. R™ O?, nesta

f.6330 S). R

ct.l!or.,r-sc
tratamento.

ou jiara
tenihor de

redacção,

EZ [iratico, Mr, Tc-
trr garante emimr

a- Lanoca 5-', i" andar. \at a domicilio,P°r preços módicos. (S:6o S) J

Creme de Amêndoas —
O legitimo está registrado sob o n. 10.011e traz impresso o nome do fabricam-
pharmaceiitíco Saston Silva, etc. 

,c'm*

r'_.s"V ^mbei1"* ° ™.*°. tirandoJhe air-gas e as manenas. Pót- :$ooo Vende
dMnAndí_d_i,0„ Dr0E"''» P"htco'= HSnos AndradM n. _._ (lcw S) R

OUVidOS processa inteiramente
bOCa I10*'0.

j i">r. ICurico dc Lemos
; professor livre dessa especial.-

: dade na Faculdade de Medicinado Rio de Janeiro. Consultóriorua da Carioca 13, .obrado, das12 ás O da tarde. J 0.39
Perolina Esmalte
adquire

GÃPILINA
CURA

- CONSTIPAÇÕES
INFLUENZA, TOSSES, ETC

comichões' ti 
'T05' calin*?a* h"»""coiiiiciioes, etc., desapparcceni ranid.tne,- o V»° do «Sttorol». "Zo

?-• Pt0 C,orrel°* -*5oo. Vende-se em
maci-saê -dr°ear,iÍls' P«rf«n»r"__, V»?
_«tr_ 11- * v',_ Uru«""y"na .,. 66 P -restrcllo & Filho e Avenida Pa__0, ãt.

A 5,-o.

LUSTRE PARA ENGOMMÜDOS
O "Brilho Mágico"«-.traordinario lustre acollannhos e a qualquertndurce:

cidos.

N^&.a^.anfe-^^*
guayana, 66. ' "la. Uni*

A 379-1
Grande saldo DíSCÕSÊ

GRAMOPHONES

commtinica umcamisas, punho*.
„ , - .l>«'*i 'le roupa.prolonga a diirn.So dos te-

ni Nova
n, s8.

Risonha. R. Ourivci,
S 1964.

GRANDE HOTEL MILANO

NICTHEROY
¦ ll!(

comerva
'.-'nica nrt-

, .. parado, r.ie
,-¦¦-. - ottttiz ca. pc*l- an.provado pelo Ipi«trtnto rle Ilel!- a ,1, -

ns, premiadn na Exposiçío ,ir MPreço 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-LINA, suave e «mbcllezador. Preco asE-ijarn estec preparados, .' venda em •,'.das «s periumarias e no deposito deste' ede oiitros preparados, á rua Sete de «e«eabra b. acp, librado, .(ij.i)"AI

;.i«c a c-cinto do R:.-,;
tria n. o.j.

"¦ .*- da rua Cruzeirotrata-se Passo da p._.
iipoof, K>

__*¦ Papeis pintados
lí .on

Moderna collecção, <le«dc •

tandSo,
AvenitiL. ,

Uí _.i;4 ]

Dirigido por Dario 1-el Pauta Hl,gantememe .viobil-do. Co\i„l."lnSH.n

ouro 11 í$soo l mm
Prata ^3¥* A ««"««

*.^«5\grrs_tó
.16243

. compram-se aipicio n. 216, hoje Ducttos \"iuca casa que molhar .paga

"MIL IH
Brilhsntina coiicre;deliciosamente perfuni;Irante e cscoüiida essenee firma a cór do cabello.dai demais brilhantinas 11cabellos russos. Vidro,

í?flí 4?7<.0',• Na "A1 Garrafa Gr._-« * Ri» Lruguay-Bia. Í6» A, i^

cem petróleo,
com pene-

-r* òá brilhe
00 contrario

e tomam os.
.$000. Pele

r^ff*3**5-*^
PB»1»'11 '»¦" ¦H--'.-HIUMV as^-t -s*.-•'?..- MSu. .miJ_--_t*:4*.M.i.tl.p--(;J

MkmW

-"¦ ^.^í-r^^-vtf-K...,
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CORREIO DA MANHA •*¦-. Qui^-leira, 17 de Agosto 4o 1916
"11

^RBY-CLUB
JrTogramma da 3" corrida a realizar-se do min

go 20 de agosto de 1916

¦Cirande Prêmio
pareô __- Y«_,_CIDADE — t".o_

metros — Animâès de (ptalipier paiz
— Haudicap — Prêmios: i :ooo?ooo,
¦30Õ.000 e 30.000.
Macisle 5"> tijos
lniane -..--• 51 „
Naida so ,,PUt.-i.liio 49
Liébe .48
Sicllia 49

' pareô — SEIS DE MARÇO -
1.500 .netros — .Animaes nacionaes

'Haudicap — Prêmios: i :ooo$ooo,
:oo'. c 30.000.

BVI

(-*
(3
it
(s
(6

-. (7

Icebcrg
Triiimpb»

47 kilos
53 "

Dyiiamite
l,e. Voil.-i

.• v .» 55
... 47 "

•Caincli. , . 49
I.olicngrin 53 "

Escopeta 53 "
Espoleta 45

. parco — D81S DE AGOSTO —
!.6og metros — Animaes de qualquer
.paiz — Haudicap —Prêmios
24".. e 3fiíouo.

i O Matpu 

(«

í :_-oo

(-*
-- (.1

(•I
.! Cs

(fi
. (7

(8

Idyl
Meduza . . ,
M-jcsfic . . ,
Monte Clirislo
.Micke Money .
.Romilda . . ,
llarceloua . ,

32
5-
5*J
50
52
52
50
5o

t:tlos

I P ,rco -- *mUY NACIOXAL —
. „o_ metros — Animaes nacionaes

de", annos, san victoria — Tabeliã I
Prêmios: i UODÍ, _,|0$ e 36,000.
Flecha 51 -kilos
Dtiqiic 53 "
Hygén 51 "
Jlnrr:.',! 53
De!plii_n 33 "

DE SEllíiilHK. —
— Animais de qual-
Haudicap

¦pai 1:0 -- 17
1.700 tnet-QS
quer pai/. —
1 :30o., 300. e ._?o.o

1 Mogy üuassu' .

[Intua ....
IleliOii
I.ord -Cani-g , .
Stromboli . . .
Alliado .

-¦ (2
13

3 4
•t fã

•(6
d" pare DU. FRONTIN

Prêmios

53 'bilos

49 "
50' "
54 "
47 "

..400
.metros — Animaes de Qualquer .paiz

Haudicap
400, c 60.ooo.

Prêmios:

i
(2
(3

•'._

4 6

Offaly
Sultão . . ,
_'nníornas ,
Votante- Cb_..-
Vande-bilt .
Espafia . .

:000.00o,

57 -lilos
52 

*¦

47 
"

*» :45
57 *

7- parco — CRANDE PRÊMIO COS-
•MOS — 2.400 metros —; Animaes
europeus dc 3 annos, nacionaes o
filatinos de 4 annos — Tabeliã 1\
— Pj-eniio.: 5 :00o,000, 1 :uuoSuoo e
-150S000.

(1 (Enérgica 44 -kilos
(*" Pajonal 53 **
(" Guido Spano S3 "

1 jf" Mont I"os_-, .....
{" 'Meduza .......
{" Insígnia -. .
(2 Otaner t.:

. ¦_ rar;uiá _ ,
3 (" Hatpin

I" Ornatinho ......

(4 Pontct Canet . . t .
3 •(" Monte Christo ....

(5 Trunfo .........

(6 Pégaso . , .
4 (7 Intervi-W . .

CAIXA MUSICA
De conceituado fabricante francez,

¦ende-s. uma eni perfeito estado, com 50
musicas; preço de oceasião. Praça da
.Republica ,25. M fi-ioi

(8 
-Rainpcllioii si

_9 —éziulio si

_* «aareo — PBOGRESSO — i__o_.
metros — Animaes nacionaes —
'Hiradicap — Prêmios: 1 :aoo$, 240%
_ ,.6$ooo.

Estilete  52 kilos
HouK 52 "

Çanguseu' .......... so "
Estilhaço ......... s* "

Cascalho 49 "

:0 1° pareô será realizado ás I-.30
da -tarde.

Manoel Vatladão, 2" secretario.

PPvEÇO DAS ENTRADAS

Entrada geral .......
A___h:tncada _}£____
Arcliíbancada especial «om di-

•rato ao «nsiílurmenlo ....
Os ibilbttes supra darão ingreü-

so ao cavalheiro -e -gratuita-

inente ás senlioras -c menores
que o acoinuanUareni.

'Cavalleiro
Vehicülo de qualquer natureza,

inclusive a entrada até dois
conduetores .......
"Não serão .pagos os _in___mmas jm-

Uicados sem autorização.
Jlpolliiiario G. dc CuiTalho,

T.hesourtiro.
(J G.S*.

VAREJO DE CEREAES
Vende-se um cm perfeito estado e

mais artigos pertencentes ao mesmo ra-
mo de negocio. Praça da KepuTjKca, 25.

M 6-01

Discos Rsíersifeis CHATTANOOGA ¦ ^P8^1

________¦ CS-M ^\ /_u___8__, -_______Bai-_B-8M _________ _____________ ___flr ^ft __>>¦¦«_
~a\\m\\\ tr*******m\ 

aWf ^_______fil ______^___ \^l,__RÍ____.,,rJ_n ^V^^HKESfiff _J ^--ArJ

________¦
H| Estes .irados são munidos üe dois discos, conforme mostra o clichê acima : einqiinn-

to tun disco -rtilmllin. o outro disco fien suspenso iior meio do uniu ulaviinca uo centro.
^L^Lm O arado r_v-ersivci C_-__lT_>___WKH-A do dois discos «-..cerra em si os dois nontos cn-
^^H iiit-es «ne iuteit-ssn m os Srs. lavradores — SIMI*IJül1)AI>10 I_ KlONO.UIA.
^L^LM Temos destes um los de tres tamnidios, com discos de 2G, _.. o 20 polle_.iulas.,*f^^B Si* am facto com nr mudo hoje, que o Arado de Discos llcversi.cis O o mais pratico

« ob «rae melhores resultados tom dado nn lavoura. Fomos os iutroduct.ores, neste Es-
titdo, ha nom iu.nos, dos Arados de Discos I.evc*_slvolS CliiVITANOÜGA. O arado deida <_ %«*_tn.

^^H ¦ 1 ¦» o» . _¦ 

juiiinnl, forca motor
Hio com o salniso _

_ fubá, debu. ..s
c-tc. IH-scascndores d

!_____
!_»*«>«

Cempinlda de Latarias Hac1.*)iaes do Brasil
Extracçõespabllc&.. sob a flsea. za«3ão do governo lederal

ás 2 U2 e aos sa._ad__ *_s 3 noras, á
RUA VISCONDE OE ITABORAHY N. 45

HOJE
I

Foot-Balls
Otympic, League

«Paulista
Kaquettes, Calça-
dos, Meias € bolas
para Tonais; ; :

CASA CLARK
(Desconto aos Clubs)

Prata, uri,liau.es, cautelas .üd MonU
Je Soccorro, compram-se. aa praça Ti-¦ail.utés 64, Caia Garch.

$WOp>
•^CASA/'-. ' &RATFS*

¦ a**. _?

& c.
CASA FUNDADA EM 1S7S

Únicos <Tej.osltario9 do cimento iiiívle-*. "WT11TE
e BI-OTr-IlfiKíS", tinta hy«*ifiiicí» OLSINS,

SAlíNOL, TRIPLB para naatar o carrapalo
do gado

TI.MÍPHONK 274 -- Raia do Rosacio 55, 58
Superiores aposentos

cm casa de máximo asseto e mobiliário
«oro, mesn de i* orilom, jardim, banhos
dc 111-ir á porta; preços módicos, para ca-
vaUieiros c íaniilia., ú rua Uuarquc dc
Macedo 11. 44. (Tel. C. 5S7-). IbtlglMh,
spokcn — On parle írançaia. (6u;6)

Os suecessos dos
Hicsinos criou imi-

tmlores, porem,
nunca competido-
res. Cont.npnn.os
ii ¦ ter sempre em
deposito o Arado
de nm Disco Kc-
vers IvclvOHAyj-A-
X()0('A do 2o e
24 polleaadns..
COMfriKlH) HOR.

TIMEN*TO 1) E :
Instrumentos ara-
torlos, motores,
niocndas de canna

á mão, á forca
e 11 forca de nana, jucsiutoitradores ainerleiuuvs para moer o mi-
lialliu, machinas pura cortar capim o canna, moinhos para caíôle milho, semendeirns para iilnntiir milho, arroz, feijão, alsodão.

café e wroz, os mais perfeitos do mercado, etc, ete.

Peçam cataloí_->s o informações aos niik-os asentes uo Brasil do Arado
Hcvcrsivcl Ohnttimootca.

F- UPTON & COMP.
GALERIA DE HIAC.K8S1SAS PARA LAVOURA

Aluga-se um, -roprio inara edvosa<-tJ,
na rua Sete dc Setembro a. 4..

R S94«*

SATOSIN
c uni remédio unico pela sua ef-
ficacia curativa «n todas as »f-
feccões piümonares*

SATOSIN
cura os catarrlios ag-ndos e chi-o-
nicos dos broncliios t dos pul-mões noa diversos períodos da
moléstia;

SATOSIN
no tratamento da tuberculose
comprovada lexerce rffeitos ire-
troaiivos sobre a inlecçJo até
um limite tal que paraly.ia o dei-
envolvimento dos bacillos dt
Koch até supprimil^s com o em-
prego prolongado;

SATOSIN

COH-SE DENTADURAS
r dento-, -artificíaes velhos c iodo o appa*
rcüjo d« hócea em ouro c platina; i>íir;i-

Qualuucr quatitidade Av. Uio
ij_, i" __d„ com o sr. Santiaco.

C 5»8i.

bem.
ílmucOi

"PÊNDULA 
UAI'140, KUA I)A QUITANDA, 149

l.E_iOJOA_-._A BIJOUXKIUA

—Iilspocialidade em concertos de .elogios o jóias a preços módicos—
«.'••unilu sortimento do reloaiiis Visia, Torre o outras auulidades"OIolílíS MAlSOfJXICrrB" Jóias o reloaios a prestações .semanaes

de 5.11000. — RE<_S1__M-S__ ASSIGNATURAS.

TRASPASSA-SE
_m bom arniíizcm, "bar" c moltaidos

finei. *•'•"
Para informações á rua 7 de Solem-

lirOj i;_, dn t Iiora ás 3. (-199- J blico

NICTHEROY
Véndem-Se dois esjíléndtdòs nc-rrenós,

sendo tun a beira mar: .uifoi_naQÕç!i'
com o capitão Il-uricio, idepositário pu*

. (60.6 R)

' fni____fiío:!___._:nS-,!*_i-_;?_- -.i-SFil í^íM:I^1.IE,.____I*1'íi.*B-;!l-'__H-".* -*>__t^''!,_ar^^l'::ianiÍ-1,_BiiH,-H_:-l--imn,--,lli)iIli-lltl,J,--itlt ¦i,;ni'.i:iaiii;»iiii
â

|
§
p1
M
__

m ¦

A'!i|i:im!.i un hereditária ern todas as snns manilestacões. Uliciiniaiisníu,
moléstias dn pelle, Feridas na liorc.i, miri- o garguuta, Eczfinas, Darthros,
lúirimciilo., ilmts musculares: InUa-niiiaçao das glândulas, I.-atejunienlo dar. ar- g-.terias, l.'orc;i nos ossos, duros dc cabeça. Ulceras, _ Tumores, Mancha, da n;
pelle e tildar, as doenças rc-ultantes du impureras do Sangue, so consegue s_

J J_Br T-

O mais poderoso uin.iiyplul-t:
,pc'.a l>. G. wi Saude Pitbli-ca
(posiue mn valor therapcutko c

jH j 11 Unidade tio attestados medico;

SL-cüii" Megetal Bi-sedado
(t mais enérgico dcpuratfro. Approirad

s r«?gistrado na Junta Caminercial. O LUETYL
scientiíico incontestável, comprovado com um:i

de pessoas qu com cl!e se curaram depois
s. dc já est.meai cem esperança dc obter a cura. Este prodigioso remédio « a
Ü salvação dos s.pliiKticos de-iensanados. Cura a doença, .rurifica o Sangue e ior-

_ lale.e o urgauismti. O LU-TYi. é de palladnr agradabili.sirao, toma.se as rc-
Ü feições, nao tem lUeta e não produz Estomntites, enterites, mio-estar, etc.
§é como imiiios dc seus similares. Totnae LUETY! o UNICO que cora UU
SJ VIDRO fii- ilcsappnreccr os intcnUestacões da Sypliilis c as doenças ilo Sangue.

KmmntnuRf. eni toda? as Pharmacias e Drowrlit-» do l---*-;l I*-cco 5?oon,
Fabricante: Phç.-Chimico, ÁLVARO VARGES

Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent.
.vai - es..:.:_._!.í;!o«e:i:E_;:::i_,_kí:!__! «vai: ¦i__i!_ii,__iti.i;___i!i!i:rEi i^H! íü«_í!:'!'«; :;<«-Ki:-_3i.>'i_Si V:» <-irai-!t!_Bi:i.;_ii.;i.--! i:;_sl-::_ií

S. PAULO

IHi... HO 11.
RIO I.E JANEIRO

é .ecommendndo por 6innniida-
des médicas brasilura» e estran-
geiras.

A' venda em todas as boas pliarma-
ias _ drograrias do Brasil.

N. 18

PHARMACIA
Por preço módico e com urgência,

vende-se nma., em Botafogo* informa-
ções á rua -da Quitanda n. uo, 1" an-
dar, com o <lr. SIoi-íioí. 3M41 J

CASA MOBILADA
Aluga-se para familia dc tratamento

a esplendida casa ri, ..61 da rua Volim-
taiios da Pátria. Pódc .ser vista todos
•os dias, das 10 ás r_ c dns 15 ás 18
lioras. . 51S8 J

VITRINE
Vende-se uma grande c completa) com

inagnlficò vidro. Rua Sele de Sctmbro
ri. 3»- R 4905

VÊR PAM CSÊÈ ?
Quereis comer bem e gozar saude?

Só no Café c Restaurant Kio lirnnco,
rua Marechal Fioriano 11, 1.5, aberto
dia e noite.

EMPREGADO
Moço, 26 annos, com bastante preparo, ex-academico, otfcrcce-se para qual-(píer collocação. Conteista-se com pc-tjuciio ordenado. Cirta a este jornal, a

p .- -K; J. U840 J

QUALQUER DOENTE
será attendido, com .'.esinicrcr.se c cari-
niio, á rua da Assemblèa, 98, das 2
23 3, nas terças, quintas e calibados.
pelo dr. ALIPIO. MACHADO, med..
oper. e t>art. (R 2344

GASA DOS EXPOSTOS r
Aluga-se a luja do predio da travessa

Costa Velho n. 9, próximo ao Mercado
Novo. As cliaves na rua tio' Rosário,
5<j, onde se trata.

Cachorros Teiierife
Vor.de-se um casul ou um sú. Rua

Gonçalves Dias ri, 19, 2° andar.
S. 5*44.

PENSÃO
Traspassa-sc o comracto de 9 annos,

de. um predio com 16 bons quartos, casa
completamente nova c 110 melhor pomo
de llotafogo c Cattete e com pensio-nistas. Tratar com o sr. Oskar, rua São
Josó, 14, r° andar. J 6437

ESCRIPTORIOS
Alugam-so duns snlus pnra

escriptorio, uma no Io andar,
outra 110 2°, sendo o aluguel
desta 50$; 110 largo da Oa-
rioca 24; tratn-st ua Alfaia-
tariu do Povo. 13

HOJE
a 4 _~ts*

30:OOO$OOO
Por 3$500, em quintos

Amanhã Amanhã
<j3"__' 31»

16:000*000
roí* 1*3.6 O O em meios

X>ex>01s âe __b___iia.riil_.el
A'_ 3 lioras da tarde —300—31'

00:000*
Por 8S_000, etn décimos

,J_»__i.l>t>____clo, 1 de ottttitn-o
A'8 3 horas da tarde-NOVO PLANO

GRAMOE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

Em 4 prêmios de 50:000$000
_*»<»r iisiOOO, om vjge_iouo_

Oa 9«4iâM 4e bilhetes do interior devem ser acompanhados do
tS*XS JXLS' Jf**!" *>»>-'>'« «lo Correio e iliriaidos nos nuentes seraosKAIMJtETH ft C, RUA 1)0 OUVIÜOK í>i, CAIXA X. 817. leio.:.UUÍVEMa, « «m com F. GUIMAKABS, UUA UO ROSÁRIO 71. c.aul*— 4o toecp oflM Cancella, — Cnixa do Ooi-ròiò 11. 1.2T.X.

SECCA
Precisa-se _e uma ama secca cari-

nhosa, de 14 a 18 annos, na casa 11. 1
da ma Affonso Penna Sp, onde sc
txata. Boas referencias. C274 B

CASA
Veitdc-Sc uma em S. Gonçalo, .própria

para familia e negocio; trata-sc á rua
Nilo Pcçanha 35 A, .Nietlieroy.

6uo J

ANIMAES ÚTEIS
e de estimação, são curados das varias
enfermidades da pelle com o SABAC.
DOGUK, que destróe as pulgas c os car
rapatos c .faz nascer o pello ainda mais'lOIlilól O- legitimo 'tem unt cachorro
pintado; exijam esse, que é o unico
boml
. Deposito: Uruguavana, 66 e Avenida
Passos. 106, Rio — Em Nictheroy, Dro
garia Barcellos.

l| P.13BRBS 1NTS JUDTfiN TES?
Cara radical em 3 dias pelo'«ANTISEZONloJO JESUS'»

_?tTJ___ LARGA
'Esquina Tobas Bai reto

CRE0S6EN0L
Moderno tratamento das tosses, kron-

cintes o móis moléstias pulmonares.
Agencia á rua da Quitanda 50, sobr.
Vidro 2$ooo. A 432**

**

¦
1

O segredo _o bom paiadar
Descobre, onem comprar uma p.inp":'

ile pctlrn 
"Mineira" ii vcndti tio antigo

llazar \illaca", á rua Frei Caneca 126.
IiOnças c trens de cozinlia por menos
.... "'" cue cm outra casa. lt 4427

CABO ARMADO
Vcndc-se cerca dc 300 metros de

cabo armado 11. 2 13. S., por preco de
oceasião. Escrever a T. M. Veiga,
faiixa Toslal 11. 1S.7, para informa-
(.•ncs. R <|ooii

R* OATiVO OlTKit OliER.
l>BIi01_ OABUÍdiOS QUEM QUEli.
TEM BARBA IAI,HA1).\ QUEM QUER.'i'E_l CASl-\ QUEM QUER.¦_>orct*uie o

PILOGENIO
Jar nascer r.ovoa cabellos, Impede a sua queda c extingue completiimentc a caspa
* quaesquer parasitas da cabeça, barba e sobrancelhas. A'_ venda____nas_.boas E)__r:
an'. cias, drogarias c perfumarias c no cie posito:
TRIMEIHO DE MARCO n. 11 ontieo n.

DROtARIA GIFFONI,
RIO DE JANEIRO.

RUA

PREDIO
Alusa-se n f;i:ai'ia dr tratamento

o c!:i rua Gonçalves Crespo n. 5.1, trans-
\ersal á rua Campos Salles; J'ar.-.. tra-
t ir, 110 mesmo. .M 6i8_i'

Segunde andar ~ Predio novo
Aluga-se o segundo andar da rua da

Quitanda 11. 123, entre Alfândega e Ge-
neral Caniara, próprio para íaniilia ou
grande escriptorio. (XI 6.18,

fi iQ^e-Parrce d® paris
e^xyavtrjTi!*i3*rTí çámwmitarx

GRANDE VENDA com o desconto
de 2fB°§0 em todas as mercadorias

Í_S

_*_3

4

_*«

Engenheiros Civis, llydran.icos, Eletricistas o Empreiteiros ';

Casa Matriz .... 107 e 109, AVENIDA ETO BRANDO
Secção dc yíucjo . 83 e 85,; AVENIDA RIO BRâNCO
Deposito 23,RUA CHILE
Casa de Compras 141, RUE LAFAYETTE -Paris

InsíaSlações ste Parcas Luz, Tetsphones, Campainhas e Para-rasos
__./»_. f__res Artísticos — Offícina _»?_-•__:__.__>-->

e

c

"_?_E!-a_j. S3_j_3_a:_p_=i____! ______: stock
Motores, Dynaraos e Transformadores eleotricos.
Bombas para agita eoleo combustível.
Machmas para fabricação de gelo c para câmaras frigorificas.
Fnrritn.cnIas mamutes
Machinas para carpintnria c serrarias.
Correia de couro e lona Balata.' ','.;_
Forjas, Tornos, Guindastes eGuir.enos.
Elevadores eleotricos p;tra passageiros c cargas.
Tintas inglezas, Lagoline para ferro e madeira.
Lustres, plafonniers e arendellas electricas.
Detonadores e espoletas electricas,
Material elcclrico era geral.

Tp.onlinnpc < ESCRIPTORIO -1590 Nortei ISIt»{JlIüllCb ( ARMAZÉM --3558 Norte
, 3E3_a*_l.e_reço Telégrapbloo

Caixa Postal
52S -- RiO

^R_^__=Í.1_3__CC>K - RIO
CÓDIGOS ( Westet-n Union

(ABC — 5th Edition
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Ha 64annos !!!
Que o "Uuguento Santo

Brasiliense» cura feridas
ulceras e «todas as moles-
ti-i-. dicpeile• Rua Marechal Fioriano 173

I KmC^^^______V______%^Tv__!*3K_G
S__t'^M*t*g'_BI_r__j*_U-BP_H-

D -iw __S_______f________^_-___S^'-*>^«i

mtÇj*. BiaBpH|«oH|_i_lf**^jK£_«

r***_g*_p^—M—ra-P i_l(iW____B----»>-H-MB-*

-j-^«^t^i>.*i^»*»-i***<Moji***»*_iaH

V. Ex.a precisa
coliocar dentes artificíaes ?

Não sc deixe illudir, pro-
cure um especialista, Forque
esse gênero de tr_b.ilho exige,
na verdade, estudos especiaes,
que falham por completo á
maioria dos dentistas, que di-
videm a sua actividade pelos
diversos ramos da profissão.
Não aconselhamos v. ex, a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nos
de preferencia, cvclusivuiiien-
tc, para collocação de dentes
artificia*.*-, por ser C9sa a
nossa especialidade e por estar-
mos convencidos de que os nos-
sos trabalhos executados por
sys toma novo satisfazem
mesmo os mais exigentes, sem
que cobremos por isso preços
exagerados. A primeira cônsul-
ta para informações é inteira-
mente gratuita. Dr. Sá Rego,
Especialista — Kua do Car-
mo, 7', canto Hn Ouvidor.

A 4641

ASTHMA

PO' BA PÉRSIA
GARRAFA GRANDE

Este celebre e afamado pi, pelos seus r.iea effeitos na mortandade dal
pulgas, percevejos, mosquitos, formigas, baratas lagarlas, piolhos, bicheiras s«Minas dos animaes, tem conquistado o primeiro logar entre todos os inse-
CtlCU_M.

Tornou-se um indispensável fatnilixr.
Não suja 10 roupa. N5o í venenos o. Seu aroma «m nada prejudica a«nntie. _-àdç Tolvilhax-Bc na cama de qualquer creançi seus perturbar-lho oMtnno. *
No .oMo vão indicado, oa differentes modo» de applicação conforme a«specie de nsectos que ae queira Jrstr'uir.O que convén. é procurai o PO' DA PÉRSIA DA GARRAFA GRAN-u_. * para obtero, o umeo moio é dirigir-se a nós.

_.!.«» °rS0 P PA PERSIA * preparado unicament. com as flores fresensd...piamas e não t para «e comparar com o p6 de acção quasi nulla, feito dasraízes ou da planta toda, fluajdo não o é com substancia» off_nsivas á sonde
e á ro_pa.° 

'^ "' IMITACOES BARATAS (inertes ou prejudicial!- á saud.

HA ~,1IFo_t_'*U. °5 freB1J«.'-*- «e tíra «lticixado de que o Pi da Pérsia nüo
FER.IA DÁ GARkFAf,f*RÂNqDE "? -^"^ ° V"dadeÍr0 P°' DA

^_ri„ATTENÇ*.° ~ Em t0l,ns as 
'¦»*'¦» 

«-o*** o PO' DA PERSIA vae «ru-dado um rotulo com a «eguinte marca registrada

MARCA. i.__Ut*srilAüA

rotufS ^^onai^Stó..^^ ~ "*«"-. *
x i.líar;«fâe^ p2„o$or°.5$oròr"e-te pdo cor-

A' GARRAFA GRANDE
66 RUA URUGUAYANA 66

Perestrello S Filho.

JA-COMEÇA!.
A C241

n %1iri'J?'.r<;1r"pií!C"s' C01"'t:'i;!'!s em geraLu bUUKl.L, u o unico que faz cffeitolDeposito: Uruguayana, 66 e AvenidaPassos, 10C. Rio •'•'- »':-'
guria Barcellos.

RUA AMARAL N. 88
_ . (ANDAI.AHY)iirccisa-se de uma boa ama de Idt.

iv \i--.r **¦-"'-¦ sad,a ,e <W tenha attestado medico,¦im I\ictlieroy_ Dro--que abone o eslado de sua saude
Í1128 JAdiantamentos ao Conunercio7

A Companhia Wacional de ArmazenaGeraes emitte WARRANTS, com de^con-tos módicos garantidos, sobre mercadoriasdepositadas em seus armasens, libertandoo commerciò do vexame de solicitar en-dossos graciosos para descontar titulos ebem assim faz adiantamentos para paga-mentos de direitos e fretes, mediante jurobancário. Para informações na sede dacompanhia ,
RUA GENERAL CÂMARA, 33

AUTOMÓVEIS
Na ca»a de penhores á rua 7 de Se-

tembro, 233, vendem-se dois automóveis"Berliet" "landaulct), e um "Pope", no-
vos. Preços -vantajosos. (9429 J)

MÉDIUM ESPIRITA
Cominunicações espiritas sobre todoi

os casos. Commerciò, litigios, uniões,
etc, etc. Inteiramente grátis. Largo
da Sé n. ... J 6840

Casa em Copacabana
Aluga-se, por tiís ou quatro mezes,

tuna inteiramente reformaria, encerrada
e com todas a. oonunodidades para uma
familia de tratamento, a 50 metros <ia
praia. Trata-se ;'t avenida Atlântica . j8.'.'•elephone 

546, Sul. S 5170

PINTURA OE CABELLOS
MME. OLIVEIRA tinge cabellos par-

ticul.irnicnlie, só a senhoras, com llen-
nc". A_Uialnic:ü'e garante a maior i>er-
f-eiçuo no stu Lral/allio. Durú^ão; quatro
meies. Coinplexamcntc inoffensivo.
Preparados recebiios da Euroia. pelos

últimos vapores. Avenida Gomes Freire
n. 108. sobrado. Telephone n. 5.806,
Central. 4^4' .

plV.--.Y-iW.-. _H_D_*_n__r_MMMP

mm mm s, jqsi' -- *jíEmiircna
íionl Setr-oto

< omi'-!-,it!.i M_l_tso •-- D.i <i-.ial Ia_ parte o i* bailarina Ana Krctnser — Dramas,
come lias, ir.«£ic\ c grandes bailados — Director de orchestra maestro Manella.
HOJE • - Trca sc3_Bc_ — A's 7, . 3,4 c 101|_ --- HOJE — E*. ccUiciJto t!c com-
pleta iioviitopâe paro familhs — Ar\i, luso, moralidode. Kumcroso elenco — Lu*
\no-u r.ioiitítee»!; — Toda., r.s noites novidades,
PRIMEIRA K—ÍSÀO — Primeira representação <la cspirUuuãa comedia em um

:i?\o e u-e.-i quadras, original <:c G.1Í'0LASSÒ musica dc Von Burcb:A FILHA DO MANDARIN
Po:ior.„(v__s: — Ya Naláti, .':'._- do mamlarim, SERINA MOLASSO: Mlia

Tjraya. Ecrva-.u-, E. So.euko; Ko Kota, amtsa. ,U Nakitl Ma_zi; China, Kelly;
lliastliiiro», M"B_i Nahara, Itathude Corta; t)l;o Kadit, A. Bcrtucci; R. Iímitin-
-loti. cadete in-rfr;. J. Va!p:: John, ordenança do cadete, Del Maãtro; Va Cl;an._,
::i,.m';ri_. lc» D.ily; K:.ii_ Ilitck, «n-ente. Cias, \Vii:_; Ramplampin, Roberto
<.À*Kiti.s. Uamslcten., lüll Dains.
Primeiro quaãru — Na residenci- ib Mandarir,. Sc_iin_o n-.iadro — Em 'mia ave-

ujfto de 1'ckini c terceiro <|i:a:lro — Na residência do Ma.darin
SE3UN'DA SESSÃO — Sen ro;'.-e-»nir.i!r. a famosa composição de exiiy mundial,

ii. U. .JOl.ASSO, metica de Davc Vinnini; c Melvillc F.Iüs.
T A MT^TADA T.T7 PA'i.1*.- Vm Ú0M maiores suecessos -de MO-__r\ mimOMix. UU, 1 ___J-U_.LAS50 c KREmSER, aue são delirante-

mente apptaiididos loia? a* noites.
TERCEIRA SESSÃO

fjs^SmWass^rVttssm&txmmTsosa^sm 
¦

THEATRO CARLOS GOMES
Grande Corapaiitiia de Sessõ-*s. do Etíen-Tíisatro, de lislioai

Kmi.rcsa - ¦ 1'IXI'U. *_ MVl.-Q.I i:s
X_£0-_T_S__r— _3 sessõos 2 -___ÊÕ_r____T~

A'*-. 7 3\± K 9 3.4 OA NOlTtó
O maior suecesso tlieátral dos últimos tempos

Ultimas rcprc-.-ma_5e- «tia original c cugraçad__sima revisfa-íantasia, em d
aetoá, sete qi'.i tiros c duas apüthcoses

y^Tifn*'' ¦¦^^y*c***r*7'i?nLFj*'*;j^*^y*^ : **fr_'r j'7*_ _t-___-'. niL-^iM ^*__ aciaáiti

C~*5 T1T A "RH
^¦ooilll .-.-'»-.-_.«J-^ _d_un __!.<- rcSr. r__r—n-g ^>l__o___*'

JaX. ¥*m

PARIS A' NOITE
GRANDES SURPREZAS I

A* NOITE

O MAIOR SUCCE3S0 THEATRAL !
UMA NOITE EM TABARIN; _» sessão — PARIS

sessão—AMOR D'APACHE. Em toJa= as scssõ-JAmanhã
tomam innc ottracçpcs applaudides i't!o publico.A? sess5cs principiar!». -?e;!:!'-re pela exiiiblçSo dc w*films'* das tnats reputadas
bbneas, PREÇOS. POPULARES — Nos ther.iros S. José, S. Pedro. Carlos Co-
•ti e Uaisou Moderne, haverá matinée _.<>. domingos, is ».\3. i.R*_>_}7)

<_S
i™ir^'i^_--- tf*™*'*. — !

do "(€o_Ía-Tue8o" 
|

.ii una*_t"j_r_____^*íi_i_*3__ixBn"3
erdadeíra faliriea <U -gRrga2íadas, que í

BiSictes á venda na bilheteria do tfiieatro nos preço*- ào costume
AMANHA — Primeiras _e_tr-S_n__._3__ da "r-viieltc" — PAIZ DO SOL.

|_!^_____________________g____g_3H_______^

CIRCO PIERRE
Armado na Praça Saenz Pena

Gramde companliía eqüestre c zoológica
Director propric*ar:o — Mr. Jcan Pierre
Hoje- w™*»ãS_SS- J7~Hoje

A'S 8 3l4 EM PONTO

— Grande funeção —
ESTRÉA —SENSACIONAL— ESTRÉA

LOS CHILENITOS
Acrobatas de força, sóbrios c elegantes

O-pplaudido. nos maus importante, tiieritros
da America do Sul.

LOS CHILENITOS rcaliiam, nesse nu-
mero, as façanhas mais extravagantes con-
'novos 

NÚMEROS ACROBATICOS
PELA FAMÍLIA JAPOMEZA

O celebre jockey de Epson
ALEXANDRE GERARD

ropotirá, pela primeira vez no Kio de
Janeiro— O salto embaraçoso —

qtie cot.--_._te cm galgar a lombada do SCU
magnífico cavallo, com os pés em c&-ta_

tle palhinhas.
Amanhã — Grande festival em beneíi-

elo do arrojado domador brasileiro capi-
tão BRANDÃO. (._;.;)

A cura só _e obtém com o específico
descoberto pelo dr. I.in*í's Palmer, o
CAROIOGBKOL; não falha .nas affe-
CÇÕC3, chiados no ipeito, falta de ar,
accessos. Drogaria Granado & (Filhos,
rua Uniguavana, 97, Rio de Janeiro.
Vidro. 6$ooo; pelo Correio, S?_oo.

S. 5160.

rnuytm^fB^K^ssaiSK^Sií^'

PIANO PLEYEL 4 BIS
Vende-se ura dos últimos recebidos,

icom ES notas e n. íçt.ooo, peça de gos-
to v rara no nii-roado; trata-se por fa-
vor ma Avenida IV,ssos 3-t. M 02*4

CIRCO SPINELLI

Hoje

Grande Companhia Eqüestre Nacional da
.. Capital Federal — Empresa Affonso .,

Spinelli — Companhia BENJAMIN
DE OLIVEIRA
MARAVILHOSA — T-T-.,.FÜNCÇAO -n-UJo.

SUCCESSO COLOSSAL POR TODA
TROUPE

Será representada na 2» parte do pm
pranima cm -ultima representação a peça
dramática em a quadros c 3 neto-; de
11ENJAMIN DE OLIVEIRA. Intitulada;

CULPA DE MÃE
Desempenho admirável

Soldados, fidalgos, camponc-es, e!*.\

tt_- _ TODOS AO CIRCO - 1-tn\mWOje SPINELLI **10Je
Preços e horas do costume

Depois do espectaculo, haverá bondei
para todas a3 linhas.

AVISO — Acham-se em ensaios acti*
vos a comedia, de co-stU-ne» militares — O
ZE' MÊMÊ e a mágica O GALLO DA
TORRE.

Brevemente o comedia—O ZE' MÊMÊ,
Sabbado — GRANDE E VARIADO

ESPECTACULO. (S521)

¦ll-l-t-S-l,-;,!,?--*^

ÜPP PALACE THE.AT
Amanhã
10- recita do
assiguatura
l- roprasaatoç-o

do
BETÜMBANTE

SUCCESSO
ÜUROI-EU

ho-tb — »A's 8^)4 úa noite — -E_:o-_r_E-

Cyelo Thaatral Brasileiro___^^ 
VITALEcom p a rv

Festa artística doxenor Cario Giprandi
Representur-se-i a opereta de grande suecossu, da maestro 1'iotri

_;..:.__, '-_!';!_„-!_í_!EIM

Amanhã

VSTA |
BBfB_B_P___BM___HHl

GAIA

1 representação
dn opereta em
tres iictos de

IQBAKDK
EXITO

Ei::!__ :-íE.: :S'-:B',::"_ ü 1H.Í'Bii.:i__:^_3.:: i_l.:i !*í: ¦ ISi^ía::-E; 'S-^a*1, ::fE.. iB, l_:.;:i-3L.'S ^--I.!: !0
Dorina, PINA G10NA -Lenn, ÍTALO BERTINI

Mario, CARLO QPRANÜl
A acção passa-

se cm ParisOs principaes ?&•,•$___ dos intervallos, o tenor Ciprandl cantará vnrias romanzas, entre' .Peis P''r as quaes La mia liandiera, de Rotoli iMusica
Pina Gioana Bilhete» á venda, até ás 5 horas na agencia do JORNAL DOJIRASIL. lindíssima

-1.-
ítalo Bertiui za-Amanhã -• 10- recita de assiftnaturn — Primeira representação da, •=c.rn

celebre opereta do maestro Hirchmann V1TA GAIA primorosa
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CORREIO ÇÂ íliaítt-^^Pli^fc^^ dé Agosto d<& 1»I6

fcjf •'¦»•.

BATAILLE

LYDA BORELLI

lODEQN #
85^" ° Preferido da.

I ^^ flSnb A cfiflo fio Aãs o1
Romance <3.e HEI-JJFtY

8 Interpretado pela densa das densas
da cinematographia

» "1 ^^  *ii**ÍTTM^ u**.* -» jf-*WC y,' MT •'¦fl-WÉ •'^?^^?tSÍSi'*B^Kl wl ff^flnf*

Companhia Cinematoqraphica Brasileira
maior Importadora de filma, daa melhores fabricas mundiaes

de ezeluslvldade para o Brasil
-**<*+-- 
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A. nota sensacional Cia semana, em wm fllm^que ToseA. 110T.& ^>» moiclea <3Le tudo até aqui creado
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Continua em progaamma porque impossível sem substituil-o, neste momento em que o seu triumpho ó o mais completo,
« quando uma multidão ainda nao assistiu o trabalho da divina

absoluta falta de logares lll!
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quando familias inteiras deixaram de a? sistir o espectaculo admirável por
LYDA BORELLI foi consagrada, a estrella mundial da cinematographia. RflSs5a8 1! 11- ¦ ar .•_.^.l.HHMi«ki<i'i itinfl»|tnaHa treB diusque se cattotum a» lotaooeg em tod.vgjig sessogü-ii i n mais admirável concepção oinenisitofipapiiioa monerna

AVISO — Para evitai* espera Kixicoion&rSo alteiiiadamente os dois salões 
 
¦-^ srTT _____

Ao* srs. locatários daremo» os 4 ¦eniacionaej e bclHMlmos AJ"13.; . h t
A Irmãdoíiondemnaclo, drama de aventuras em 4 longos actos.-A Outra Jw_nton»^lha do «SOMME» (julho de 1916) sensacional actualidade. Mlndo e o fantasma, comedia por BOU 1 ut* /-au

para gáudio da petizada

A SEGUIR"-A. V ^ T .A. TV'
j*i ^^ __.______,lt_M__^,l^^^
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O ADM1RAVJEL, TRABALHO
(Troca de Almas), novella ile Tlicoplille GaiX;

tliier, interpretada pela seduetora artista
russa SOAVA GAL1.ÜNB

m

THEATRO APOLLO
Companhia Polytheama de Lisboa

HOJB^rTÃ'^ B 3x4 — HOJE
Recita do actor CÉSAR DE LIMA

Primeira representação do vaudcvillc em 3 actos :

SR. JUIZ
Notável trabalho de IGNACIO PEIXOTO |

Ultima representação do 1- acto da revista

STA" SALVA A PÁTRIA
Amanhã—Récit da actriz Mercedes Villa.
Sabbado, 19-A revista Isso foi tempo. ^

RECREIO
¦"¦**Ws*9t8ti8*«rè^

COMPANHIA ALEXANDRE AZEVEDO
TOUJílí'10

Cremilda
d'01iveira

HOJE
As 7 314

.,0

.rj_________.________________•*********! ****i********r**B**a********a *mbm*mbwkmpb____________________jj___J_Jj* g ij—

1 ° 1RIS

de
Gil BÉRTA pela j

«> ^»»- iUtistTO in-triss,
jP^JT Cremilda d*01iveira

Miso-en-sceue de
João Barbosa

A'» o :t-4
Moveis da Marcenaria Brasileira

5SS
Em ensaios : A TIÇÃOSINHO, para".ei

da nctrlí Judlth Mello; protagonista: CREMII.Da
D .OLIVEIRA — 0 exito do autor da «Menina do

Chocúlate». u : '"¦'

0 ÍRIS
PARA
TODOS

THEATRO S. PEDRO P...&,
, 

^__ ^ ^ 
_^.. 

MUNDIAEg

Herman — La Folie tte — Rush Ling Toy
ULTIMA SEMANA

HOJE - 2 sessões: ás 7 3/4 e ás 9 3/4 - HOJE
ESr-ECTACULO MONSTRO II! Trabalham nas duas scssõts as tres celebridades

DR. HERMAN
0 EEI DA ELECTRICIDADE

Nas siias incríveis provas com a elcctricidade scientilicaa e cômicas
 LA FOLLETTE 

O mais temoso translormisti de reputação mundial em «tus iuimitaveiB trabalhos
3= sempre ap plattdidos ,-*-

— — RUSH LING TOY — —
0 celebre mágico chinez, sempre vivamente applauílido nos seus extraordinurnis tra-

balhos uue são sem prc variados c novos.
O MELHOR E'0 MAIS INTERESSANTE ESPECTACULO , .

X}  Friias. !;$; camarotes de i». 10$; camarotes de a*, pç; i

S"JK"2""!F

Theatro Republica

3%: pônroiuiVile 
"i'J',""í$ 

j"poijr onã* d"í'a«, i$i galerias nobre

Gomes e Maisonfreraes, soo \t::-.
Nos Ih-alros S. Jose, S. Pedro, Cnrlo

matfr.íc ws domítteos, ;'s 2 1I2.
Moderne. liAVcrá

eu 024S)

"Empresa 
Oliveira & C,

CINEMA E ATTRACÇÕES
Orchestra sob a regência de Raphael Romano

Sessões continua» das 7 ás 11 horas

Exito da Troupe 4 Athenas (acrobatas)

ITfkC 

OlVíQAVü ÍI Exito da Bailarina I

WMMl IM CHRTSANTHEMA J
0 stnsRclonal fllm de Capozzi

VIDA 'VEIlWlDiaOA.
e os flims de snrr>osso:

Basílica de SSo Marcos —O Ladrão de Billy — O
Mysterio Descoberto — Casamento om Quadro.

PREÇOS — Frizas *S, camarotes 3$, poltronas o balcões 1500, ge.
raes e jardim $300.

Domingo — Matinée. A seguir — Novas atttr.icçSe<

Kmpresa J. CRTJ-» JUNIOR Rim da Carlooa ns. 49 e 51

77-^ . _, Todiis ao <IKISi a «preclap o mais sensaclonul progruiiima, a «pplandr n» juiis i-ltfVIF

HO J E 
" artistas queridos NO MAIS ADMIKAVEL DOS FILMS DE AVENIUHAS POLICIAES " flUU C

PILHA DO CIHCiStti
Creação estupenda da grande fabrica UMV50RSVL, em 1B SBtllfílS

'Jraftalho s*i» J«ual Interpretado pelos artistas «uo o oublico adora, pelos inequnlavels

Buada Cario-
cans. 60 e 62
Telephone

C. 1937

FRANCIS FORD (3R/iCE CUNAWD
As almas de um bom fllm, nomes quo soslnhos fazem vibrar uma platéa.

.1* n ii jfBBBBfiBB3BB5SlalBI355i ¦aatani
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¦'l' 'Í*HÍÍÍITT TlinrTI —~""—"—"^—™ *

Francis lordn-iumiM iu.u--0 artista elegante por fixcellenoiae apto a todas as lutas; GRVCE CüNARl)
§ groçauaecaptivaiileem todos os seus papeis ;e'Rolleaux, o hércules soberbo quo prende as platóas, iiizeram o in.uor
I fllm de enredo policial, que se chama A FILHA DO CIFtCO. 

Apezar da imponência doslo espoctuc *lo, oompletarao» o progrojiima cm
_, ----- ^a-* Um admirável drumu do grande enredo, Um romance es-

1 . ¦ i " f I ¦¦ trondoso que vae encontrar, tambem, o mais franco successo
JUJ JU V=^ 2 JPartesO

_. :.»¦.». -ií.,-'.v.vtj^-.. .:?."3;:í.':ü. J^nw

EIS 0 PROGRAMMA GRANDIOSO DE HOJE I í QUEM 0 PERDERA' ?
-**j^*t**|«s^^*pg

^%-_J^ ili

5' ffl s. ^ >«**-*â P5¦¦ HjB

(0 j****^j Era
- Mimosa, on- Ih ra

Theatro Mnnicipal__
Oohçosslouarlo : W. MO.OÇHI

^.laa.etrxla.ã,
Sexta-feira, 1§ tle a gosto

,-V * '.' horas ilu noite
3- e ULTIMA CONFERÊNCIA.

DE
Mr, Jean François

Fonaon
sobre o thonM

L'ame

BELGE
Preços das localidades:

Frizas c camalotes (lc i", 3"%; cama-
rotes ile n\ 15$; poltronas, 5$; balcões,
3$; galerias, r$ooo.

Os bilhcles~ãcham-so v, venda
naCasa Arthur Jíapoleâò.

i Avenida Rio Branco. 122. J 0343

iaa^-aia3E?aaat*Bag*Mlg*^;^^

SINEMA AVENIDA
Empresa Daflõtà C. —

LUXO JS CONFORTO
) HOJE (-

Avenida Rio Branco, 151 c 153
FLOlüOS 12 I0LEOANC1A

\

HOJE P R O G RAMMÀ A RT l S~T ICO E V A R I A D o
O SEGREDO DE UMA MULHER

DKAMA UiM li ACTOS
Ba?ta só o título para garantir a superioridade do enredo — O Segredo de uma mulher — >í5o fosse uma mulher.

c um segredo a cila confiado. — Nem palavras mais convincentes, nem Gupplicas arrancariam de um coração femininu
a mínima revclaçnoj o coração de uma dama quando se llic entrega a guarda um qualquer segredo, constitue um
verdadeiro escrinio; guarda, zela c não transpira, c. mais, -simula uma appa ren cia enganosa e do qua ninguém jamais
poderá suspeitar siijtier da existência <1p um niysteHo qiie só sua alma sabe e conhece.

DOIS MA.CH1N1STAS R1VJLE1S
Grande drama sensacional da fabrica Hison» cm 2 parte*, prodMTiido 

"por Henry Mec Ilae
Sublime producção que entre múltiplos personagens de interesse, destaca-se a de uma creança que descuidada se

achava sentada na linha em que corria velozmente uma locomotiva, Presentindo o perigo, o machinista abnegado dcl-
xa o eeu posto e indo até ao limpa trilhos, aguarda o momento dc prestar o soccorro á meiga menina. Ao approxi-
innr-sc. num laivcc, num apino de rntensa emoção, o machinisla arrcliata dos trilhos, das garras d.t morte, do dragão
de ferro c fogo, n cor-"1 *'ragíl c delicado da gracil menina. O enredo. narremol*o do começo.

AFFL1CÇÕES COM PARECIDOSeír^LTai8™
O i. IN EM A AVENIDA- ELI GANCIA E OONFOKT.» S579

m~~mmMm*mm0mm*mma*~m*mrrmrmrme*ir*i uMI-ii . —. .- - «--¦«-¦».-.¦ ji.r.T.' *. ,.J *t*(S«Mt*****f**MMC* s(*J*orv-,.-. - ¦ ¦• . .* ^MMflt*» ,i.M"Vfti.- ..'IV ,.- -'li - t.iVtaZVtfmcr-Trrwra WM- ... n—g

Wíl^M^^^ML
umaM>.k'-ki"--f *¦"- —-- ¦»Tj--u..iJi**im*—am **j*l*T**r**irt*itH'flosm**m**DIM

X310.TI3 .•'>•:©'> EV9afjesfoso proy^a-^ma novo *§|© £XO-JIã
Dnas obras primas <Io clnomutographia, que sc ImnSein iiula pujança do assumpto, pela grandiosidade do appa rato

a pelo impcccavel desempenho artístico. U' mnis nux suc-es-o quo segue ao tvlmnplio
al,'ani'iulo iiola monlsn. KKANOISCA RRICflNI

Indicamos em primeiro logar o soberbo e empolgante drama de va-
riadas aventuras

\ If S8 -,
13 L lll Cl

w sn 1 1BT i^i 1rnifrl FI'im
4: extensos actos

E' a vida moderna nas suas differentes modalidades. De um lado o
homem de bem, acnrrenUido a uma gentil dunzella piíloa laços indissolúveis
do amor, victima da ohucota implacável dos maldizemos; de outro lado o
biindido do profissão, commettendo delidos e assaltos, sob um disfarce
maldito, que o confundia com o primeiro.

Serie ininterrupU de episódios sensneionaes, dos quaes se destaca a
queda mortal de um tilbury, que rola por um íngreme despenhadeiro.

Outro drama de grande arte, do gênero popular, é o romance policial

\ VI171! ArÍIV M "AISMIÍIM"

4 partes sensaçionaes e longas. Uma hora de duração
Imprevistos, alçapões, subtetraneos, fugas, o naufrágio, a ilha do mysterio e da

fome, um homem beiufnsejo, o luxo de um falso lord, um baile sumptuoso, desmasca-
raiuenlu ilo cínico, novos crimes o a justiça íinal.

Montagem deslumbrante, de grande riqueza, que deixa o publico maravilhado.
COMO EXTRA NA MATINE'E o encantador

fllm iii'1'unifiitario de actualidade GERBEV1LLE

TODOS AO ••ÍRIS"

PRÓXIMA SEMANA — O I/iUCO DAS PENEDlAS, importante drama da vida
real Piissudo entre as linda* paisagens de Binrntz, em 3 actos. Kclair. MAIS DE QUEIHMÀO, surpreliendenio o sensacional drama policial em 4 actos. CHOQUE NERVOSO
fulgurante comedia domestica pelo inexcedivel artista humorístico CAMILLO DE Riso!

A SEGUIU — Um grande «capola^oro» do Francísca Uertiui... ¦""i I ¦' "P«F^AL .' ;-"-— —i--— -«¦'¦¦'¦'¦V-i ¦*^i-».»«7^r*^^.fc

^rv^J^J^Tn^M^^ theatros Carlos Gomes, S, Jose1 e Palace-Theatre ; Circos Pierre e St3Ítiel]i
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