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sultados da conquista de J'«9, •-
nham .minorado os sentimentos rc-

publicanos. A Republica mentiu aos

preconicios dos seus pregoeiros tle
um regimen de honra e de justiça,
mais capaz de enriquecer e engran-
decer o paiz, e de assegurar-lhe o?
maia bellos destinos. Corre para
naufrágio certo. Ainda é tempo du
salval-a ? Se ainda, cumpram os bons
republicanos o dever de livral-a da
catastrophc. Se não, o Brasil não
ha de suicidar-se, e procurará sal-
var-se como puder.

Gil VIDAL

Director -- EDMUNDO BITTENCOURT
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no
nos««undo cm Minas „

Estado do Kio o ÜMtca,
Kra',u eses nossos auxiliares pc.
jií,,1^ a boa vontade dos nossos
an^09Bml4?opoHs8, é vendedor
(l0 "Correio da Manhã" o sr. Fran-

cisco Snn-.oro.

iü
IMPRESTÁVEL

Justiça « sovx» contribuintes deste minis*
terio.

Pigom-se na IJrefeihira as •»**M-*!,?5;
««posto de S. Diogo, Asylo S. ™f*cl!$°
de Assis, fUseÔIo Dramática e escrivães de
agencia».

A carne
fPara a carne .bovina, iposto hoje em

consumo nesta capital foram affixado. peh»
marchantes no entreposto de S.:£}?*?>¦ V
preços de S600 e $6-0. devendo ser cobrado
ao publico o máximo de $820.

Carneiro, i$6oo e 1S800; porco, i$ioo e
i$ioo e vitella, $600 a $800.

1» m - m-

Com... isenções
de direitos ?

Wcn-'Ainda não completou o sr,

cesláo Bra/. dois annos de governo e,

póde-so dizer, já começa, a agita

rão para a sua suecessão. Ja * cm

torno das possíveis candidaturas a

presidência da Republica que se esta

a fazer a politica e cm grande parte
tal a interdepeiuleti-a administração,

cia dc ambas em nosso paiz. O gesto

da Câmara dos Deputados, que foi

acompanhado pelo Senado, nomeando

uma commissão do seu seio, para rc-
conselheiro Rodri-

OPPOSIÇÃO DIVERTIDA

celier o eminente Ci

gues Alves, que vem de Guaratin-

guetá, sua residência, passar tempos

nesta capital, commissão a que sc deu

o relevo de compol-a com os "lcaders

das principaes bancadas, foi logo in-

tierpretada conío o primeiro 'passo

para a sua candidatura. Quando, ha

dias, o Rio de Janeiro recebia em

extraordinária festa o insigne embai-

xador que brilhantemente acabava de

representar o Brasil, clcva.ido-u e

crigrandecendo-o, nas festas do cen-

tenario da independência argentina.

d,e todas as bocas partia espontânea-
mente a affirmação de que o povo,
nos vivas enthusiasticos, acclamava o

sr. Ruy Barbosa futuro presidente
da -Republica. Nos bastidores da po-
litica já se multiplicam as manobras
c contra-manobra. relativamente a

outras candidaturas. E deste modo

primam as cogitações políticas, os

enredos c as intrigas, com fito na

conquista c posse do poder no qua-
dricnnio que só começa de hoje a

dois annos e dois f.ezes, sobre o gra-
ve problema da nossa restauração fi-

nanecira, a que está presa a recon-

cniista do bom nome e do credito da

nação, c quem sabe sc a sua indepcn-
nlencia.

No anno que vem, recrudesce a

agitação, porque dentro delle devem
ficar assentadas as candidaturas. A

attenção, a actividade dos políticos,
quc sâo os dirigentes do paiz, serão
absorvidos interinamente pelo magno
caso politico. 'Escolhidos os candi-
datos, declina inteiramente o pres-
tigio nio presidente actual. Nâo será
mais o Cattete o centro politico; as

suas salas 'ficarão desertas, c a co-
horte.dos seus constantes freqüenta-
dores procurará S. Clemente, Sena-
dor Vergueiro, 011 o Hotel Guana-
bara, conforme o candidato victorio-
so. Com o sr. Wencesláo continuarão
o peso c os tormentos das difficul-
dades da administração de um paiz
arruinado, a luta com os credores
estrangeiros, lauto mais exigentes

quanto por sua vez estarão egual-
mente arruinados, e quando mais ne-
cessarios lhe serão a força c a au-
torklade de chefe dc Estado é que
lilás estarão din.inuidas, rcdttzidissi-
«ias. Ora, um regimen de governo ao

qual é iivhereute uma situação como
essa, em que cm iodos os quadriennios
ella se repele, cm que se reproduz
invariavelmente no terceiro -nina de
cada um delles o mesmo abatimento
c queda do prestigio do 'mais alto rc-

presentante do poder publico, é re-

gimen quc possa servir ao paiz, c que
preencha seus fins ? Não está por si

próprio condemnado ?
Neste momento, quc vemos, quc

sentimos, eom relação ao regimen

que implantaram no paiz os vence-
dores da revolução de 18S9 ? A sua
completa desmoralização, a convi-
rçfiu generalizada da sua fallencia.
Etn vime c seis annos. além das re-
voluções, das notáveis, dai constantes
desordens, dos assaltos violentos á
autonomia Jos listados, dns repeti-
dos estados de sitio, a Republica teve
que confessar duas bancarrotas, e
stibmetter-sc duas vezes á condescen-
dencia dos credores estrangeiros. Re-
cebeu o cambio ao par, e a moeda
papel brasileira valendo tanto ou
mais que o ouro. Já teve o cambio a
menos de 6, c se agora o tem um
pouco acima dessa taxa, dove-o á
própria bancarrota, que suspendeu a
remessa de ouro ao estrangeiro para
rs serviços da divida externa, c á
guerra européa. quc reduziu a ini-
portação. Ainda agora, quantos são
ouvidos sobre a situação do paiz,
parlamentares ou não, republicanos
dos mais ardorosos, insuspeitos ho-
/nens dc negocio de índole e por con-
VCtliencia essencialmente conservado-
res, lavram contra a administração da
Republica, contra a gestão das fi-
nanças republicanas tremendo libello.
Nunca, cm paiz algum, se levantou
mais seria c mais justamente indi-
gnada aceusação baseada em alga-
rismos insopbismaveis, contra a in-
capacidade c a probidade dos gover-
nos, aceusação que envolve a mais
cabal demonstração da imprestabili-
dade e incfíicaeia de um regimen po-
litico. E para oceorrer aos cr>mpro-
missos do Thesouro, originados de
excessos criminosos no emprego c
distribuição dos dinheiros públicos,
tppcll.vse, ainda uma vez, quando o
povo brasileiro já não tem mais pei-
te para ser csfolado, para novos im-
postos, para impostos quc vão obri-
ttar milhares da desgraçados brasi-

Ha altitudes que, por mais graves,
e solennes que pareçam, nunca pó-
dem ser tomadas o serio. ^

Está nesse caso a opposição parla-
mentor do illustre senador pelas co-

rislas portuguesas Sr. Peruando
Mendes. O illustre pae da pátria e

da vida, desenrolando hontem na tri-

buna meio metro da sua festejada
língua, articulou, cmfini, contra o go-
verno o Bello acensatorio quc pro-
mettera.

Todos sabem que não costumamos
morrer de amores por nenhum go-
verno. Assim, nâo ê o desejo de de-

fender o do Sr. Wencesláo que nos

leva a deitar a vista sobre a arenga
do Sr. Peruando e a descobrir entre
os crimes que elle lhe attríbue o de

possuir dois palácios I
..P,' certo que um único palácio bas-
ta para a habitação official do Presi
dente da Republica; mas não o ê me-
nos que não foi o Sr. Wencesláo quc
inaugurou, por lu.ro, a moda dos dois

palácios. P.sta foi introduzida nos ha-
bilos do chefe da Nação pelo inchto
marechal Hermes da Fonseca, a quem
o Sr. Fernando nunca cessou de pro-
digalisar agrados.

Sob esse ponto dc visla, o Sr.
Wencesláo lem sido menos... paia-
ciano.

De facto, quantos palácios possuiu
o marechal Hermes ? Houve época
em que teve quatro : o Cattete, o
Guanabara, o Rio Negro, em Petro-

polis, e o do Sylvestre, não incluindo
a casa da chave de ouro. P. o Sr.
Fernando Mendes nunca denunciou o
escândalo no Senado I Ao menos o
do Rio Negro e o do Sylvestre não

figuram ainda entre os palácios do
Sr. Wencesláo.

O mais estranho,

O nosso redactor-chefe, dr. Leão
Velloso, recebeu do sr. Mc. Adoo, se-
cretario das Finanças dos Estados Um-
dos, a seguinte carta*.

"Secretaria do Thesouro
Washington

11 de julho de 19'»

Meu earo sr.
Um dos meus amigos teve a bondade

de me enviar um exemplar do Correio do.

Manha de 30 de maio de 1916, em que foi

publicado um artigo seu acerca ilo Pan-

Amerieanismo. A leitura desse artigo leva-

me a escrever-lhe, exprimindo o meu apre-

ço pe'o espirito e pelo modo como nesse

artigo aquelle assumpto é tratado,
Estou por tal forma convencido da gran-

deza do futuro, que está reservado is na-

çfics do hemispherio occidcntal, e na minha

opinião sao taes as opportunidadcs quo
ellas vão ter para prestar i humanidade,

em todas os partes do mundo, serviços do

mais alto valor, que me sinto profunda-
nente interessado em tudo o quc pôde con-

trlbuir para promover a mais amigável co-

operação e o máximo accordo entro os

diversos Estados americanos.
Fiquei muito bem impressionado ao ver

que análogos sentimentos sc desenvolviam
na America Latina, e estou certo de que
nos estamos rapidamente approximando ila-

quelle ideal' de solidariedade continental,

que tem sido o sonho dos estadistas mais

eminentes de ambos os continentes amerl-

cano».
Tenho muito prazer em lhe remetter um

exemplar de um discurso, que pronunciei
ha dias perante a "National Ediication As-

seciation", bem como exemplares de outros
doia dircursos, quc pronunciei em Buenos
Aires c cm Santiago.

Aprcscntando-llic os meus mais cordiaes
cumprimentos, peço-lhe que me considere
seu, etc.

W. G. Mc. Adoo."

O ministro da Fazenda autorizou o
director do Patrimônio do Thesouro
Nacional a vender em hasta publica .1
villa operaria "Orsina da Fonseca . _

De accordo com essa autorização,
aquelle funecionario vae providenciar
para a confecão do respectivo edital íe
concorrência publica.

Sob a presidência do sr. Wencesláo,
o ministério- esteve homem discutindo
a situação financeira, com vistas a I paisanos
fazer o maior numero possivel de cór-

tes nos diversos orçamentos.
Parece lógico e sensato quc, antes

de reduzir verbas mais ou menos ne-

cessarias c de fazer cortes orçamenta-
rios que vão ferir funecionarios com

direitos adquiridos, o governo cuide
em eliminar as despesas illcgaes, que
se estão fazendo. Assim é que deseja-

riamos muito saber ae o sr. Wencesláo
deu hontem ao sr. Souza Dantas as

nocessairias instrucções, para quo seja

.immediatamcnte suspenso o pagamento
rom relação ao I das quarenta e cinco libras, que o fi-

marechal, uão cru que mantivesse toda

essa collecção de palácios: era que
nelles habitava effectivainente, c ao

mesmo tempo !
Todos se recordam de como as coi-

sas se passavam. Uma bella manhã,
o homem almoçava no Cattete; mas
já á noite ia comer no Guanabara.
Se senlia um pouco mais de calor,
tocava-se para Petropolis. No dia
seguinte, voltava c preferia o Syl-
vesl-..-...

. i.i lemos o menor intuito de jus-
tificar a manutenção dos dois pala-
cios do Sr. Wencesláo, a qual pódc
ser, de facto, acoimada dc dispendio-
sa e inutil. Mas isso não nos impede
de verificar que o Sr. Fernando
Mendes i o que dispõe de menos au-
toridade para atirar, neste como em
outros assumptos, a primeira pe-
dra...

Se esse velho farçante quisesse,
como o diabo, virar ermitão, não fala-
ria contra as despesas sumpluarias
antes de renunciar ao goso do eus-
toso "landaiilet" official em que se
rcpinipa de graça. Cotno se sabe, o
Sr. Fernando, na qualidade de che-
fc do Estado Maior da Guarda Na-
cional, lem direito a esse "landautet''.

Ora, uão ha quem não reconheça a
desnecessidade de tal luxo. Sendo o
Estado Maior da Guarda Nacional
uma repartição meramente decorati-
va, e até certo ponto imaginaria, o
"làndaiilet" do Sr. Fernando só ser-
ve para o seu uso pessoal c para dar
lhe a importância dum client serieitx,
quando parado, á noite, á porta das
casas onde habitam as dignas damas
das relações do illustre parlamentar.

Se nos fosse permittido offereccr
um conselho ao Sr. Fernando, dir-lhe-
iamos que não continue a sua campa-
nha" sem dispensar o "landaulet";

porque, do contrario, poderão os ma-
lieiosos insinuar que a sua opposição
i pêcca e insuffieiente, que c, numa
palavra, a opposição de quem, não
tendo gcito para mais, fica parado e
pensativo a contemplar... um p".',,.-!-
cio.

Iho do sr. Graça Aranha recebe, eon-

tra a disposição expressa, da lei, para
se divertir em Paris.

Emquanto escândalos dessa ordem
são tolerados, o governo não tem força

moral para pedir ao Congresso cortes

orçamentários.

O presidente da Republica recebeu,
hontem-, o seguinte telegramma, eiwle-
recado pelo sr. M. Franco, presidente
da Republica do Paraguay*.

¦ "Asunción, 17. — Agradeço cordcal-
rrrente 09 votos pessoaes de v. ex. e
os que formulou, em nome do povo bra*
siloiro e peço queira por sua vez accei-
tar oa meus melhores desejos pela yen-
tura de v. ex. e felicidade e -rrandeza

crescentes da nação brasileira."

'Foi resolvida pelo Club Militar, a
creação de uma 0'fficina de alfaiata-
ria anncxa áquella instituição. Des-
de 'ha dias que se falava nesse as-
sumpto, e até num jornal foi dada
publicidade a uma entrevista, a pro-
posito desse interessante enxerto
num organismo social que parecia
dever obedecer a uma orientação
mais elevaria. E os reparos que o
facto provoca baseiam-se no seguin-
te : é quc existindo uma cooperativa
militar, destinada a cuidar dos in-
teresses econômicos da nobre e gran-
de classe dos officiaes do exercito,
parece quc a essa cooperativa deveria
pertencer o encargo de fornecimento
de fardamentos, como lhe foi já dis-
tribuida a missão de fornecer innu-
meros outros artigos.

A razão de ser desta innovação,
não está ainda bem explicada.

Certo, o intuito que presidiu á pro-
posta que foi votada, foi o de^ se
obter para os associados do Club
Militar uma conveniente reducção no
custo dos fardamentos, e tal desejo
não pôde deixar de merecer applau-
sos. 'Mas não se sabe, nem o disse o
autor do projecto, nem consta das
noticias publicadas, qual o processo
que será adoptado, para que os so-
cios do Club attinjam o seu justo
ideal.

Lembremos, porém, um facto re-
cente, cuja invocação vem* bem a
propósito.

Um bello dia, o ex-commandantc
d.a Brigada 'Policial kmbrou-se de
fazer varias importações da Europa,
entre as quaes pannos para farda-
mentos obtendo a isenção dos direi-
tos que oneram todas as mercadorias
importada» pelo commercio. Sem
mais objecção as isenções de que
nos oecupámos repetidas vezes fo-
ram concedidas, e a Brigada chegou
a mandar para a Europa um agente
comprador I

A' sombra da facilidade com que
o governo sanecionava a isenção dos
direitos, a Brigada passou a ser im-
portadora de tudo quanto oceorria á
fantasia do comprador europeu ou
¦dos committentcs da corporação.
Assim, as roupas brancas, luxuosas,
as finas casemiras, as luvas, e ate
gramopliones, tudo isso e muitas
outras coisas, era comprado na
Europa, despachado sem direitos, c
entregue aquelles que solliritavam
taes compras, chegando a alfaiataria
da Brigada a fazer ternos até para
paisanos, para pessoas inteiraimcnte
estranhas áquella corporação. E não
falamos no mais que suecedeu, e nas
fitdigas que teve o general Agobar
para poder justificar e apreciar a
existência dos mais variados artigos
nos depósitos da Brigada, donde
muitos chegaram a sair em conde-
mnaveis condições, para casas indus-
triaes da capital.

Então, allegott-se que os farda-
mentos ficavam mais baratos, o que
não deve causar estranhezas a quem
souber que as casemiras pagam de
direitos na Alfândega oito mil réis,
por kilo, o que se eleva, com a par-
tc cm ouro e os demais encargos, a
quasi o dobro.

Terá o Club Militar, com a orga-
nização dc sua alfaiataria, o jntuito
de fazer tambem as imnortai-ões do
estrangeiro com isenção de direitos ?
Esta pergunta oceorre-nos ao espirito
após o conhecimento do projecto que
foi votado, porque se nos afigura
que poderá suecoder um facto> para o
qual o governo deve desde já atten-
tar ímiito seriamente. Sc se regres-
sa aos tempos das facilidades alfan-
degarias, com as concessões de isen-
ções dc direitos para determinadas
corporações, não haverá razão ou
fundamento para se obstar a que a
outras corporações sejam dados iden-
ticos favores. E amanhã, os funccio-
narios civis organizarão tambem uma

tento da sua tropa, saqueava fazendas
e implantava o terror, tal como agora
procedem os asseclas do azeredismo.

De todas essas vezes, o presidente da
Republica, attendendo ás requisições do
governo matto-grossensc, determinou £
intervenção da força federal para per-
seguir o temido e inveterado revolucio-
nario. Isto fizeram os srs. Rodrigues
Alve9, Affonso Pcnna e Hermes da Fon-
seca.

Ainda na ultima incursão, que se ve-
rificou em 1911, foi designado, pelo
então chefe do governo federal, para
dar desempenho a tal perseguição, o
coronel Revcilleau, actual commandante
dos diversos destacamentos federaes
espalhados pelas villas do sul daquelle
Estado.

Hoje, cm logar de Bento Xavier, sur-
gem Bonifácio Gomes e o ex-major
Antônio Gomes, commertendo as mes-
mas tropelsas. O general Caetano de
Albuquerque pede eguaes providencias
ás que foram solicitadas ao gov.rno
federal, naquelle tempo, pelos seus ante-
cessores; mas, o sr. Wencesláo Braz,
que não lê pela mesma cartilha, deixa-
se ficar quedo, mudo e sereno, entre-
gues os bens e a vida da população
de -Matto Grosso á rapacidade dos
quadrilheiros, agentes do vice-presidente
do Senado, quando a um gesto insigni-
ficante de s. ex., demonstrativo de sua
repulsa pelo processo do azeredismo,
a paz, a calma e a ordem voltariam
áquella unidade do paiz.

NOTICIAS DA GUERRA

AS OPERAÇÕES NA PICARDIA
A encarniçada luta que se travou após

a tomada de Pozières

ROUPAS branca» —Sortimento sem tguil
— Ca:a Manchester — Gonçalves Dias s-
__-_ —o » q» » m.
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Investiu, bontem, o sr. Street, de
lança em riste, contra o voto vencido
do sr, Cincinato Braga ao -parecer do'
orçamento, e em defesa da industria
nacional. Já tardava. Dos industriaes
devia ser mesmo o sr. Street o primeiro
em protestar contra a affirmação do
illustre deputado paulista de quo "a m-
dustria nacional, atrás da trincheira da
tarifa aduaneira, ataca os consumidores
fixando os preços da importação, e pro-
duzinío a carestia da vida que ator-
menta toda a gente". Cabia-lhe, no
caso, a primasia.

O sr. Street monopoliza a industria
que bate o "record" entre as mais es-
candalosamente protegidas no Brasil.
O sr. Street í o "Rei dos saccos", em
cujo fabrico, dc nacional, não entra nem
a matéria prima, nem o machinismo,
nem a pessoal. Para a ariiagem de quc
clle faz seus saccos vem a juta das
índias inglezas, e só dis índias in-

glezas. Ainda agora, as autoridades in-
glezas no Brasil lhe prohibiram a venda
de saccos a casas allemãs, ou meimo
brasileiras em que fossem interessados
allemães ou que com estes tivessem
commercio. E o sr. Street teve quc
submetter-se ao decreto britannico, para
não fechar a sua fabrica. Nacionalis-
sinta a sua industrial

A protecção alfandegária que o Es-
tado lhe dispensa pesa sobre todos os

produetores brasileiros, desde o pequeno
agricultor quc tem necessidade de saccos
para mandar seu milho ou seu feijão-
aos mercados, atí o fazendeiro de café
que precisa dos mesmos saccos para ex-

portà'70. Tudo trabalha para o sr.
Street-, e para 03 produetores inglezes
de juta. E é tm nome de interesses
brasileiros que direitos exagerados cx-
cluem a concorrência de outros saccos,
que. deveriam custar muito menos aos

produetores brasileiros. Quc bello paizl
Que governantes intelügentes e honestos
tem elle tido e ainda tem I

lUtloOo i« ««- ofm allemão » conseqüente inc tndio de uma casa

e
está
ar-

AMIAVBA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

França, — Paris, 17. — 0 inimigo
não tentou nenhum contra-ataque _ no
Somme durante a noite. Orgamsamos
activainente as posições recentemente
conquistadas. Ao norte dc Maurcpas
no sector de Belloy-en-Santcrre,
travado um violentíssimo duello d
tilheria.

Inglaterhji. — Londres, 17. — Jun-
tamente com o avanço francez em Mau-
repas, no combate de hontem a noite,
avançámos a leste e oeste de OuiUc-
mont e capturámos a oíste do bosque
de Fourneaux uma trincheira na exten-
são dc tresentas jardas, levando a nos-
sa linha outras tantas jardas para a
frente. •

A leste de Mouquct as bossas metra-
lhadora3 inutilizaram um ataque ini-
migo.

Rússia. — Petrogrado, 17. — A fu-
zilaria e os ducll-. . de artilheria conti-
miam. O inimigo renovou em toda a
linha os contra-ataques, mas têm sido
sempre repeiiidos.

Un| "Zeppelin" bombardeou a rc-
gião de Kommern. .

Além das «pturas annunciadas non-
tenf temos a registrar mais as seguin-
tes feitas recentemente pelas tropas do
general Bezorbrazoff 1 198 officiaes,
7.308 soldados, 4- canhões, 70 metra-
Pfidoras, 29 lança-minas e 14.000 obtt-
zes.

Á luta no Mosa
e no Somme

No palácio do governo, rettniram-se;
hontem, á tarde, a convite do presi-
dente da Republica, os ministros de
Estado, afim de tratarem de questões
que interessam a nossa vida econômica
e financeira.

A conferência, que teve inicio ás 3
horas da tarde, só terminou ás 8 ho-
ras da noite, guardando os quc nella
tomaram parte o maior sigillo sobre as
deliberações tomadas.

Não obstante conseguimos saber que,
além dos cortes orçamentários propôs-
tos pela conunissão de Finanças da Ca-
mara, que ascendem a mais de 6.000
contos, feita a reducção a papel da
parte ouro, ficaram assentados outros
em importância superior a mais de
õ.ooe contos, que serão sugKcridos na
3" discussão do projecto em andamento
naquclla casa do Congresso, entendeu-
do-se para isso os ministros, opportu-
namenie, com os relatores de seus rc-
spectivos orçamentos.

O ministro da Viação prolongou a
sua conferência até ás S horas da
noite.

OBiGOS à Noticias

O deputado Celso Bajtua visitou, hon-
tem, á noite, o Instituto Commercial
o Centro d- Prop.iíT.-ind.i, á r-.ia do Ou-
vidor, sendo recebido pelos srs. Her.
irann Fleiuns, director; F. Paula Sim-
tiago, secretario, c professores I*\ A.
da Moita e Leocadio Vieira Filho. S.
ex. manifestou, ao percorrer as diffe-
rentes aulas c secções do !nstif.-:o, a
bõa impressão nue obteve.

O TEMPO
claro, rádios o, de calor, foiBrilhante,

o dia de hontem.
Temperatura neçt.i capital: mínima, iS0,'?;

máxima, -.3°,7.
¦-™---BM>^ESI» '• "**>

HONTEM
Cambio

jools A'VIST

Somos informados de que o deputado
Coita Marques recebeu hontem um tele-

gramma tio general Caetano de Albu-

querque, prevenindo-o de que não mais
acceitará nenhum accordo politico.

Se isso é verdade, o sr. Caetano está
com ¦a boa razão. Accordos numa si-

tuação como a ile Matto Grosso síío
coisas positivamente disparatadas. Agora,

já nâo ha mais meio dc transigência,

quer dc uma parlo, quer de outra.
A ordem no momento não é a dc

resomnar, mas a de resistir, e es-a rc-

sistencia cabe inteira .10 governo legal

dc Matto Grosso, alacado pelo azere-

dismo protegido pelo governo federal.

alfaiataria privativa da sua classe, c
irão pedir ao governo que dé livre
passagem pelas portas da Alfândega
aos artigos que forem importados
para a confecção dos ternos, dos
fracks e casacas dos funecionarios
públicos, dcstlc os directores de sc-
cretarias até aos modestos conti-
nuos.

Não nos cabe apreciar, nem isso
nos importa saber, se os alfaiates
militares ganham muito ou pouco
com a confecção^ doi fardamentos,
nem se tal negocio ié bom ou c máa.
Consta que já duas ou tres casas_ da
especialidade fecharam definitiva-
imente as suas officinas de alfajate
não acceitando mais consignações.
Tudo isso, porém, são assumptos es-
tranhos ao nosso commentario, e en-
tendemos quc bem fazem as classes
que pugnam pelos seus interesses lc-
gitimos. Assim não ha motivo para
estranhezas na resolução votada oclo
Club Militar, sç bem, repetimos, que
pareça que seria mais acertado que
o encargo dc fornecer fardamentos 1
fossa dado á cooperativa daquella |
respeitável corporação. 'Apenas, e
isto é o importante, nos referimos á
possibilidade de chegar á importação |
de fazendas c dc outros objectos,
sem pagamento de direitos, como
suecedeu com a Rrigada Policial,
porque nesso caso os _ mesmissimoi
favores devem ser pleiteados pcios
funecionarios civis. Ioko a seguir pc-
los operários das officinas federac-,
por todos, finalmente, que consti-
ttiem corporações de empregados, de
quaesquer classes ou categorias^ dos
vários departamentos da administra-
ção publica. Que, de resto se emen-
der que assim deverá ser, tambem
não teremos que objectar, senão,
com a reducção das rendas aJu^.-
neiras.

¦»-<-tgMHlHH---' ' ~
CAMISAS—O que ha de. melhor eelcs-in-

BRANDÃO Av.A£™r\Tnco, »..

A»3 cofres do Thesouro Nacional foi
rccoíhida homem a quantia dc réis
6oo:ooo$ooo, importância do saldo da
Delegacia Fiscal de S. Paulo.
.,  mm <¦¦»•-— •

A administração do Correio da Ma-
nliã assim como todos os teus agentts
e viajantes, acceita assignaturas para
1 revista portugueia O r?o.-<irto, uma
dis m-U bem feitas pub.ieações catho-
lios ediud-s em Portugal. Anno 6.000.

Em visita ao sr. Pandiá Calogeras
esteve hontem no Ministério da Fazen-
da a delegação de commerciantes ame-
ricanos, que foi acompanhada do sr.
Morgan, embaixador dos Estados Uni-
dos no Brasil.

mm_*m

Áustria. — Vienna, 17. — O estado-
maior do exercito communica em data
de 15 de agosto: -

"Frente russa — Emquanto progre-
dlmos a oeste do Moldava e na região
do monte Tomnatik, sustivemos. com
suecesso, na Galicia, os ataques cm par-
te muito violentos do inimigo. Deram-
sc combates particularmente encarniça-
dos na frente do exercito do general
von Koevess, nas proximidades de Ho-
rozanka e a oeste de Monasterzysl-a,
assim como a sudoeste de Kounva e ao
sul de Shorow. Na frente do .exercito
de Boehm-Ermolli, nas proximidades
de Podkamien, e na Volhynia rema
calma. »..'',

Frente italiana — O inimigo atacou,
ininterruptamente, com grandes effecti-
vos, as nossas posições entre Salceno e
Mcrna, e ao sul do rio Wippach ate
Loevica. Estão sob o fogo dc sua arti-
lheria as alturas a leste de Uonzia.
Conservámos todas as posições. Distin-
guiram-se nos combates a infanteria da
Galicia oriental, a LanJwcnr da Uai-
macia e o regimento n. 3 da Houve»

requenos ataques em outros pontos
da frente meridional foram rcprllidos.

Londres, 17 — (A; H.) — O corre-
spondente da Agencia Reuter na frente
britannica coniuiiiiiica qnc as perdas
inimigas nas tentativas recentemente
feitas para a reconquista do terreno
perdido em torno de Pojiéres são cie-
vadissimas.

Na noite de 4 para 3 »° corrente,
um grupo formado de soldados dc duas
divisões foi lançado contra as tropas
inglezas, que o repciliram, infligindo-
lhes graves perdas, Nos dias 5 e 6,
dois batalhões constituídos apressada-
mente tentaram retomar a antiga se-

gunda linha allemã, mas os seus esfoi'-
ços foram inutilizados.

A tentativa mais audaciosa feita com
este fim teve logar no dia 7, quando
sete batalhões assaltaram as linhas bri-
lannicas, avançando cerca dc um kilo-
metro cm terreno descoberto, sob o
fogo da artilheria. Próximo das trin-
cheiras inglezas, o flanco direito ini-
migo ficou sob a acção do fogo da ar-
tilheria e das metralhadoras, soffrenüo
importantíssimas baixas. Sabe-se que
só o terceiro batalhão do 63o regimen-
to perdeu quatrocentos homens entre
os quinhentos de que se compunha.

Quatro mil homens empregados nes*
tas árduas tentativas, nos quatro dias

quo se seguiram á tomada de Pozières,
furam quasi todos sacrificados, nao só
em torno daquella povoação, como em
vários outros pontos da linha avança-
da ingleza, demonstrando assim a inuti-
lidade dc taes esforços.

Varias noticias
Ainda o caso do

''Baralong"

Meus Amores J^*_?&
lumarl- Nunes; largo de S. Francisco, 25.
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PüACAS
Sobre I,onJre_. >• ," Paris. ..." Hamburgo • ...." Itália" Portns-l (eacwloi) ." Buenos Aires (peso

ouro)" Nova York. , , ," Hespanha. ...»
Extremas :

Caixa matriz  llçlióai* s| 8
Bancário  u 9116 a 13 I913--

Café — i)$ioo por «rreba, pelo typo- 7.
Libras  sem negócios conhecidos.
Letras do The.-nuro — Ao rebate de

8 \\z por cento.
nn <a ii»

!3'l"4
$691
$757
S6j6
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4.078
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te—Casa

BENGALAS — Elegante- e relislentet —
Cata Manchester — Gonçalves Dias 5.

¦¦in o rm ¦¦> itt

HOJE
T"«S de senriço nj re-rarricSo central de

foücio. o i" deleSí>lo «u-tlllar.

Na i« Tafi.lõria Jo The*w--ro Nacional,
pas.m.s- ai folkaa do Slenfpio civil da

O sr. Pandiá Calogeras officiou ao
ministro do Exterior agradecendo-lhc
a comniunicação que fez, de ter a lega-
ção brasileira em Londres obtido do
governo inglez a necessária licença
nara que a firma, J. I-. Tcll & C. ex-
porte 150 galões de "Knotting Var-
nish" para o Lloyd Brasileiro.

O ministro da Fazenda remetteu ao
presidente ila conunissão do concurso
para agentes fiscaes dc consumo no
Estado do Rio de Janeiro, para quc
informe a respeito, o requerimento de
Honorio II. Carneiro Leão, pedindo
que lhe seja concedida 3* chamada
para prova escripta de escriptnnçãi
mercantil, s

Manclicr.ier — Gonçalves Dias 3.
——«_--^-*>-r.*->"*--'->' ;.-»-*--¦-————————

A capangada do sr. Azeredo, que
está operando em Matto Grosso sob a
chefia do ex-major Gomes e do bando-
leiro Bonifácio Gomes, tem devastado,
saqueado e depreilado, no sul do Estado,
as fazendas e outras propriedades dos
amigos do general Caetano de Albu-

querque.
Diariamente, os telegrammas proce-

dentes daquella região narram assaltos
dessa natureza, e ao presidente da Re-

publica têm sido pedidas, relos interes-

sados. providencias enérgicas e urgeii-

tes, afim de cessarem dc vez semelhan-

tes prejuízos. Entretanto, ao que no3

conste, até agora, nenhuma medida se

fez sentir para garantir a propriclnilc

particular contra a cupidez daquelles
nu vinham alienando o patrimônio do

Estado.
Xo tempo dos governos Rodrigues Al-

ves. Affonso Pcnna e marechal Hermes,

a ordem publica em Matto Grosso cs-

teve por vezes subvertida.
Chefiando capangas e jagunços con-

tra o governo estadual, dlstinguia-*e o

celebre Bento Xavier, que, para o sus-

Pingos & Respinyo
Comnientamlo a doação do tlicatro Apollo

á Municipalidade, concluem os Toflcos io

Dia, Ao Jornol do Commercio :
"Si/m curiosa I o theatro Apollo Ifot

construído ha »intc e seis annos."

Outras notas curiosas : íiea situado á nia

do Lavradio ; tèm nelte funecionado varias

companhias de vários gêneros : o seu pro-

priciario e doador i homem maior de ses-

stntn annos e está muito bem conservado ;

o theatro tambem está.
T, quem mais notas curiosas quizer é só

pedir por boca. * *
Os jornaes de Lisboa, communlcii um te-

lr|*-aminn, publicam » biograpliia do dr.

Castão da Cunha.
Com certeza nSo esqueceram a m-iis

notável de suas obras.
Qual?

 As "Gastoneldas",

' *
Ao correr do martello:
Leilões atiiumciados: de 437 Mos de

borracha de piie-.ininticos nas Ohras P-.ibll-

cas ; Uc 12 lotes de terrenos do Cács do

Torto ; de 7= ensns da Villa Or-ina ; dos

j trrrcnes do morro do Senado ; de toda 1
' 

Villa M. II.
Sc a crise continua, acabaremos pondo

' 
em leilão o Coreovado e toda a naturaleza

ila Tijuca, que é ainda o que possuimos
de algum valor.

*
í: ,

A-nnuncia-se o augmento de numero <lc

intendentes.
_-.' justo ; com o numero augment.u.0, fl

responsabilidade das tolices que fizerem lt-

cará mais dividida.
"E, assim, cada um terá maior direito 11

estima publica.

A campanha da Rússia
Londres, 17 (A. A.) - Os russos

ameaçam Ilumacz, em cujas proximuia-
des está travada uma grande batalha.

Petrogrado. 17 (A. H.) — O general
Rus5ky foi nomeado commandante cm
chefe dos exércitos russos do norte.

Londres, 17 (A. A.) - Sabe-se anui
nue os allemães estão concentrando tro-
pas em Sarny. na Volhynia, que sao
destinadas a reforçar as tropas que
operam na frente do rio Stochod.

Londres, 17 (a7a.) - Informam
de Petrogrado que perto de Deyetcn
houve renhida batalha, tendo o inimigo
concentrado ali fortes contingentes, no
intuito dc impedir aos russos a passa-
Bem do D-.vina.

Essa passagem e esperada para estes
dias, tendo os russos nos utlimos ata-

quês, protegidos pela sua artilheria,
quasi que realizado o ,seu intento.

\s tropas allemãs ali, sob o comman-
do directo do marechal Hindenburg. em-

penham-sc cm combates violentíssimos.

A GUERRA NAVAL 1
Boatos de um encon-*

tro na costa belga
Londres, n - (A. A.) - O Daily

Teleorafh affirma que sc deu um com-
bate' enrre unidades daa esquadras ul-
eleza e allemã, cm frente de Zccbnígge.
Ignoram-se os detalhes e o resultado
do combate.

Londres, i; - TÁ. H.) - Os jor-
naes dizem, em táograanma .dc Cope-
nhaguc. que um submarino ..inglez. l>oz
a pique o valpor allemão
tripulação foi salva.

Paris, 17 — (A. A.) - Da linha de
frente chegam noticias de que os fran-
cezes continuam mantendo a iniciativa
tactica, progredindo em todos os com-
bates cm que sc têm empenhado.

Na região de Thiatimont-Fleury, dc
uni extremo ao outro, a luta esteve
bastante activa, sendo inutilizados to-
dos os esforços allemães para deter os
ataques francezes

-Da outra margem do Mosa a artillic-
ria esteve cm constante funccionamen-
to.

Paris 17 - (A. H.) - A offensiva
franceza prosegue na Picardia e attin-

giu sem grandes perdas os objectivos
determinados, graças ii sabia prepara-
ção feila pela artilheria durante dois
dias com a demonstração da sua in-
contestável superioridade sobre a con-
tra-bateria allemã. posta na impossibi-
lidade de impedir o nosso trabalho (lc

destruição das suas defesas.
Por oceasião do ultimo avanço tran-

cez ao norte do Somme, as tropas fran-

cezas não haviam podido alcançar o

caminho de Guillemont a Maurcpas, po-
derosamente defendido por varias li-
nhas de trincheiras. Assentada a sua
conquista pelo commando francez, a
infanicria franceza partiu, ao_ assalto c
depois de tomadas as primeiras linhas,
alcançou o caminho cm yanos pontos,
ahi se mantendo a despeito dos deses-
ncrados esforços do inimigo. Us tran-
cezes dominam agora, a importante po-
sição de Combles, transformada numa
verdadeira fortaleza allemã.

Ao sul de Maurepas, o ataque asse-
gurou-nos a conquista de todas as po-
sições a leste da estrada

pas a Clíry, e notadamente
nencias desse sector. O inimigo
tiu ahi vigorosamente, mas vencido
teve de abandonar o terreno com per-
das extremamente avtilladns.

Ào sul de Somme, os francezes con-
nuislarain ns ramaes que faziam parle
da terceira linha allemã. Ahi. a prepa-
ração .Ia artilheria. franceza tinha sido
lão completa que alguns minutos bas-
taram para as mesmas tropas sç a.ssç-
nhorearem de todo o systema defensi-
vo allemão, constituindo uma venlailei-
ra obra fortificada.

Os nossos suecessos de hontem . ta-
zem-nos amrurar bem das próximas
operações. Xão é inutil observar que
cada ataque mcthodicamente effectua-
,io tem .empre dado os resultados es-

perados e as operações do Somme es-
lão egu.-ímente demonstrando que, as

assumiram decisiva-

Berlim, 17 — (T. O.) — O gover-
110 allemão reinctteii ao Keiclistag cí
livro branco sobre o caso do " LÍa-rar
loug", contendo os documentos oííi-
ciaes aWemães, usando dos Zeppelins
-para fins militares, "O governo impe-
rial, respondendo ás declarações do go-
verno inglez sobre o "meiiiorandinu"
allemão de 10 de janeiro de 1916, re-
fereiuc ao caso do "Baralong", reco-
nheceu ser impossível a continuação
das negociações, cm visla da attitude
aggrcssiva do governo inirlez. O go-
verno imperial annuncia. ao mesmo
tempo, que adoptará as represália*
correspondentes á provocação. Natu-
ralmentc o governo recusou-se a ris-
ponder aos crimes coinuictiidos peles
marinheiros inglezes com reprcsali.s
similares, por exemplo, o fuzilamento
dc prisioneiros britannicos. Mas. os
dirigveis allemães já terão convemeide
o povo inglez dc que a AKuma-fha cs-..
cm condições dc não deixar sem castigo
OS crueldades perpetradas pelos, offi-
ciaes c -tripulantes do " Uaraluní". cV
anteriormente, os allemães, usando d::
Zeppelins para fins m-lilares, tomara in
em consideração especial, o perigo in-
evitavei' a que estava sujeita a popul.-
ção civil, esta consideração cesso-.)
actualmente de cxist.r como represai!:,
pelo assassinato do Baralong". Des-
de então, a arma do dinigive! foi cm-
pregada contra a InHaterra dentro doi
limites das leis Internacionaes, poré: 1
sem nenhuma outra consideração.

Todas as vezes que um d rigivcl alie-
mão atirar bombas destruidoras eni
Londres 011 outra cidade iiitfY-za, J,.-
fendida, ou que seja sede de cstahelc-
cimentos militares, a Inglaterra deve
recordar-so do caso do "Baralong".
Com estas palavras, termina o texto do
informe allemão.

ioiidi-cí, 17 — fA. A.) — O mini!-
tro das Relações Exicrorcs, da Grécia.,
enviou uma nota ao ministro da Tur-
quia, -protestando contra as perseg-u.-
ções dc que estão sendo victimas or
subditos grcg09, na Ásia Menor.

de Maure-
as cn.í-

resis-

Em outras linhas de batalha
Paris, 17 — (A. H.) — O,estado

maior do exercito do oriente informa
que se travaram nos Balkans, entre o;
dias 1 e 15 do correnlc, nuiiiei-osot
combates entre as guardas avançada:.
Os servios capturaram Rempi. proxime
do lago de Presba, e os alliados expui-
saram os búlgaros do cemitério dc Ly-
uimiica, tomando, além disso, a esta-
ção de Doiran, a cora 227 e as aldeia?
de Potka. Palmis, Sukovo c Matnica.

Os aviadores alliados bombardeara**!,
com suecesso. vários agrupaiiwntoa iu-:t
migo* em Nicolio c Volovcc e um cs
tabeleeimento militar perto da estaçãc
de Stretmica.

Os gregos evacuaram Biíolz, que O!
búlgaros oecuparam sem combate.

Os servios não intervieram ncafe
acção.

Londres, 17 — (A. A.) — O general
Smuls, commandante daa tropas sul-
africanas em operações ua África Oii-
cntal aücmiã. comrminica:

"Continuamos a avançar nas monta*
nhas dc Xeguni. Attimritnos já a jun-
cção da estrada de [erro que conUuü
a Morogoro c Xilosso, e seguimos cin
direcção á segunda destas localidades.
Oecupámos Tpapula e capturámos na
estação de Bagamojo, junto á costa,
um canhão naval.

Nas linhas itãlo-aüstriacas
Roma, ir -¦ (A. A.) — >?e planai S

de A-siago o inimigo contra-a-acou re-

petidas vezes as tropas italianas, pro-
curando, com grandes massas, forçar as
suas linhas, sendo impedido pelo vivo
fogo da artilheria italiana, que dizimou
suas fileiras.

No Carso, o? litr-lüanioH oonli-nuam

progredindo extraordinariamente.

"Wcser"

tropas tranceza ...
mente o ascendente sobre o inimigo, a

quem gradualmente vão recalcando. A

fraqueza das reacções allemãs, a au-

sencia virtual dos seus retornos offcn-

sivo» cm flagrante contradicçao com
tradições adversárias, accentuam

esses brilhantes suecessos.
russa" as quantidades dc

mr-H.n ii-s c armamento tomados ao

inimigo pelos exércitos nossos allia-

dos no correr das ultimas nove sema-

nas (360.000 prisioneiros, 405 canhões

r,s
ainda

Na
mais
frente

c 1 .ufi metralhadoras), a queda do
systema Ac defesa dos atistro-al emães
emre o Priprt c os Carpathos, a eon-

quista da Bukovina, a linha dos Car-
pafhos abordada numa frente de 200
kilometros, a oecupação dos vallcs dn
Stryna. do Siyr e do Sercth, e o avan*
ço médio de 100 kilometros numa frei-
te de .too, — constituem o lisonjeiro
balanço dè que os allemães estão apre-
sentando á sua opinião publica come
uma retirada estratégica.

iS *
O Mancouinho da

y.í -i3d verte .3:10.
Avenida

Por tal facto a gemi magoa
Não é coisa que »e esconda.
Mas para essa falta dagoa
Ha nm prompto remedio: & sonda.

— -Annuncia-se a estréa de nada menos

de tres com-r-m-nas de co-r-cdia.
 Os artistas vão agora ter trabalho 1

 Quc o irics-no possam dizer os billic-

teiros...
K C-mao & O,

r.üAVATAS — UniVittim-- —• Sé na
.... M.neh..t.r--Ri»-4C°-Ç--t'- DH»» 5 •

Sabemos que o dr. Arrojado Lisboa,

devido á carta, que lhe dirigiu o pre-

sidente da Republica, e já no domínio

publico, solicitou a sua exoneração do

cargo de director da E. F. Central do

Brasil, pedido esse, porém, que não foi

acceito pelo chefe da Nação.

B1BLI0THECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no

Lyceu de Artes e Officios^
mm f n i *> ""

O presidente da Republica assignou,
03 seguintes decretos da pasta da Fa-
zenda:
Nomeando: . _.
o 1° escrapturario da Delegacia ris-

cal no Piauhy, Leoncio do Rego Montei-
ro, para o logar de a' <ia Alfor-dega de
Pernambuco:

o 2' escnpturano da Delegacia em
S Paulo EmiKano do Silveira Fontes,
para o logar <íe 1» da Alfaurfeg. d*
Pernambuco; o pedádo, o r * -- r*
rahyba, Olavo Carneiro in
3° da do Pari;

03 tcrceir.03 da Pregaria

buco, João Cruz Ribeiro, para 2" da Al-
fandega do mesmo listado, o da Alfan.
dega do Pará, Manoel de #liveira Lima,
para 2' da da Parahyba, e o da do Para,
Horacio «e Souza Fortes, para idêntico
logar na de Sanffs: .

o chefe dos officiaes aduaneiros da
Alfândega de Sergipe, Pedro Vieira de
Souza Fortes, para o logar de a° escri*
pmrario da mesma Alfândega; Guilher.
me Lassance Marback, para o logar d<
thesoureiro da Alfândega da Ball'a!

os segundos escripturarios da Alfan-
dega de Pernambuco. Joaquim Luiz ei
Silva e Alberico de Souza Campos, para 1
os logares de primeiros escript-itranos; |

o 2" da Alfândega <fe Uruguayana, 1
Tancredo Ramos de Mello, para 3° °* j
Delegacia Fiscal em Pernambuco; ;

os terceiros da Alfândega do Per-
nambuco, Oscar Martins Ribeiro e Luiz
Frederico Codeceira Junior, para aegun.
dos da mesma Alfândega;

os quartos da mesma a>dua*ia, Uly9ses
de Oliveira Sampaio, Jorge Chateai
briand e Marcos Hugo Praum, para ter-
ceiroa da mesma Alfândega;

¦j. .... .... ... o chefe <ie 3ccção da Alfândega de
a Cunha, para Manáos, Francisco Castello Branco Nu- joiç-zoSioo, p;

nes, para idêntico logar na -e Pernam* Ouro Preto -
ia de Perr.am-1 buco: J-m ^^ de

o guarda-mór (ia Alfândega d.i Para.
hyba, Aprigi" de Lima Mindctlo, para o
logar dí confcreinrc da dc Pernambuco;

o i° da de Manáos, Joaquim Kabricit
de Barros, para confereute da de Per-
nambuco;

o 4° escripturario da Delegaria d»
Bahia, José Carneiro, para 3" da Al-
fandega de Pernambuco;

o 3° da de Santos. Benicio dc souzí
Freire, para conferente <fa de Feinim.
buco.

PUNHOS e cotlarinhoB — Espcchlididi
— Cnsa Manchester — Gonçalves Dics 5.

* m.
O sr. Pandiá Calogeras remeteu ao

t° secretario da Câmara dos Deputados
as mensagens em que o presidente d3
Republica solicita a abertura dos cre.
ditos de 3o:32.t$266, para pagamento r,
d. Amélia de Figueiredo Èueno e ou,
tros, e de 79:787 para pagamento a
Antônio Marcellino Regueira Cosia, em
virtude de sentença judiciaria.

S. ex. remetteu ao mesmo secretario
o precatório que dttcnninou a expedi-
ção da mensagem do meimo presidente,
solicitando a abertura do credito de

ara pagamento á "The
old Mining oi Bra-ii",

acircBÇ» judiciaria.
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As perfidias
do sr. Zebalos

i
O sr. Souza Dantas de-

fendido na Câmara
dos Deputados

•No expediente da sessão de liontcm,
na Câmara dos Deputados, -o sr. Souza
e Silva, allcgaado a sua qualidade de
membro da commissão de Diplomacia
e Tratados, fez afgumas considerações
sobre o modo como o sr. Souza Dan-
tas está a ser atacado pela imprensa
argentina ao serviço do sr. Zeballos.

Orepresentantc do Eslado do Rio pc-
diu .ao presidente da Câmara que con-
sultassc a casa sobre sc consentia que
^osse publicada nos "Annacs do Con-
Srcsso" a carta cm que o sr. Souza
Dantas se defende da campanha que
lhe move o jornal do sr. Zeballos.
I Para o sr. Souza e- Silva os ineidio*
sos ataques de que está sendo alvo, em
Buenos Aires, o ministro, das Relações
Exteriores, a Câmara os considera com
verdadeiro asco. EsUi c tambem a opi-
nião do governo, que não accedeu ás
solicitações do sr. Souza Dantas no
.sentido de se abrir um inquérito sobre
a sua condueta nos cargos que dei-
empenhou na Republica Argentina.

De reslo, o sr, Souza c Silva atacou
bem a questão na sua finalidade, alie-
liando que, fazendo da calumnia a sua
arma predilecta. o sr. Zelinllos alimcn-
ta intuitos dc hostilidade ao sr. Souza
Dantas, cuja politica se inspira nos
mais nobres c elevados sentimentos de
sincerida.de o lealdade, nos quacs, por
assim dizer, sempre se têm empenhado
o bom nome e a própria honra do
llrasil, Concordando com 33 palavras
do sr. Souza e Silva, a Câmara votou
o seu requerimento. A carta do sr.
'Souza Ibanta. será inseria nos "An-
naes".

A impressão causada era
líuenoa Aires

liucnos Aires,' 17 — (A. A.) — A
impressão geral aqui sobre a attitude
kI.-i. "Prensa" é de que o «seu mentor in-
icllcctual, o sr. Eslani-láo Zeballos,
está aprove .ando a aproximação qiic
a gentileza do sr. Ruy Barbosa lhe
jicrinjuitt «para explorar o immeneo
prestigio de que gosa a'lii o eminente
senador para recomeçar a campanha de
difamação contra o llrasil.

Os amigos verdadeiros do Brasil vi-
ram desde principio que a longani-
mid.iilc do embaixador brasieiro, pio-
porciouamlo ao sr. Zeballos um ensejo
de se penitenciar dos antigos erros,
¦nfto sei ki Ic.lnicnle _ o rr cspondi da pelo
trefego asitiidur. Sei, por exemplo, que
o senador Lainez, director de "El Dia-
rio" e amigo intimo do futuro presi-
dente da RepuW ca Hipolilo irigoyen,
<lc cujo governo, ao que ae affirma,
será ifm dos mais influentes colla.ora-
dores, mostrou-se inuilo sentido com o
acolhimento que o sr. Ruy Barbosa
dispensou ao 6r. Zeballos, de quem
aquelle senador se tornou encarniçado

inimigo 'pessoal pela dedicação e esfor-
ço com que sem-ire defendeu o Brasil
«los íur osos ataques do .falsificador do
Jlelegramma n, ç,¦ liucnos Aires, 17 — (A. lA.) — Os
¦jornaes dão noticia da caria dirigida-jiclo ministro Souza Dantas ao presi-
dente da Republica, tecendo grandes
elogios ao ministra das iRelhções Extc-
riores do Brasil que gosa aqui das
¦maiores synipatJiias.

Em todas as rodas se convmenta des-
favoravelmente o telegramma da /Vii-

.¦sa, «condemnando-se vivamente a «caiu-
milia levantada contra um diplomata
que sempre se manifestou grande ami-
go da (Argentina e cujo nome _ aqui
considerado como i«m dos mais feries
penhores da amisade brasileira.

IA POLÍTICA
À posse do sr. Dantas

A noticia do que o general Dantas Barre-
to hontem tomaria posse de sua cadeira no
Senado, levou a essa casa do Congresso
grande numero de amigos e admiradores de
s ex. E a sua posse rrolizou-se, dc facto,
tendo um caracter de brilhante solennidade.

A' 1 hora, o novo senador pernambucano
chegou, dc sutomore. à'.çli*a casa d'Arcos,
acompanhado dos deputados Costa Ribeiro,
Gonçalves Maia, Erasmo de Macedo, Bal-
tl.azar Pereira, Caldas Uns, Gcrvasio Fiora-
vante, Netto Campello e Julio Maranhão, dr.
André Cavalcanti, ministro do Supremo Tri-
bunal Federal; Coronel Antônio Loyo Amo-
rim, deputado «stadual, e dr. Heitor Maia,
ex-secretário de Kstado enr Pernambuco.

Numerosos *miigo3, que ali o esperavam,
reccberam.no á entrada. O senndor Dantas
Barreto foi logo conduzido á ante-sala, onde

cumprimentaram, mantendo coni s. ex.
cordialissima palestra, os senadores Tran-
cisco Salles, Soares (I03 Santos, Ribeiro Gon-
çalvcs, Pereira Lobo, T/ipes Gonçalves c Pi-
res Ferreira..

Depois de aberta a sessão, n sr. Urbano
dos Santos designou uma couimissão, compôs-
ta -dos srs.- Soai-es dos Santos, Pires ferreira
e M. de Almeida, para introduzirem s. ex.
no recinto. AM o «enaiior Dantas Barreto
prestou juramento, einpossando-se da su»
cado.™ Os representantes .pernambucanos da
Câmara, que se achavam ua iircliibancada de
tenra, saudaram esse acto com uma ribran-
te salva de palmas, o que fizeram tambem
a? galerias. A maioria dos senadores pre-
sentes cumprimentou, cnUu, s. ex.

Depois da posso, o general Dantas Barre-
to pouco se demorou no Senado, indo para
a sua residência cm companhia dos mesmos
amigos.

*'.''.-;¦._

Será verdade ?
Poaro AiicKí, 17 (A. A.) — Adberiu

ao Partido Republicano, acompanhado de
mai» 20 amigos, antigos federalistas, o sr.
Ignacio da Silveira Vargas.

»'';'..•_._'-..-,•
O caso do Espirito Santo

A Câmara votou konlesi, finalmente, o
perecer da conimiss.» de Constituição e
Justiça relativo co caso politico do Espi-
rito Santo,

Requerida pelo sr, Maurício de Lflcer-
da votação nominal, foi a mesma concedi-
da, vencendo o parecer for '107 conlra 15
volos.

Votaram contra oi srs. João Elyaio, Cos*
ta llcgo, Julio do Mello, Leão Velloso,
Paulo de Mello, _ coclccio Borges, Barbo-
Sn Lima, Vicente Pimgihe, Faria Souto,
Maurício de Lacerda, Mario dc Paula,
Alaor Praia, U>: " de Andrada, Maciel
Junior e Itapliucl Cabeda.

Após a votação, pedindo tt palavra pela
ordem, o sr. Cosia Rego declarou que
votara somente contra a conclusão do -pa-
recer, estando, porém, de perfeito accôrdo
com o trecho da parte cx positiva do rela-
tor, referente á situação dc descalabro
moral c financeiro de que resultou ,1 ín*
v.slidur.i, no governo do Espirito Santo,
do .r. 'J_.r_ar_.iiio Monteiro.

* * ÍS

Incidentes era Palmai _s
Riirirs, 17. (A. A.) — lim virtude das

reclamações feitas contra as violências pra-
ticaías pelas autoridades policiaes do initiii-
cipio dc Palmares, o dr. Manoel Borba, go-
vcrnailos do Eslado, nomeou para ali um
delegado militar, que recebeu ordens dc a_ir
imparcialmente e manter a ordem, tendo
sido o destacamenlo daquella cidade subsli-

ilido.

¦"-' L_tii_H-_ar__-_t*____L_iggfggggggggg"g™______!

A reforma do Conselho
____________

O projecto do sr. Afranio de
Mello Franca

Ao sr. Afranio de Mclío e Franco
foi confiada ia tarefa de elaborar ura
projcclo de .reforma do Conselho Mu-
nicipal do Districlo Federai. £' uni
trabalho longo e exhaustivo, cm que o
representante dc Minas Gera-es estuda
o problema, de um modo que está bem
de accôrdo com a sua profunda com-
potência jurídica; c com os conhecinicn-
(os que cllc tem do que são os conselhos
numioipae3 em diversos paizes.

projecto tio sr. Afranio é o 'SC.
guinte:

Art. i° — No triennio de 1917-1910,
o Conselho Municipal será constituído
por 24 intendentes municipacs, doa
quaes:

a) seis serio nomeados pelo pres».
dente da Republica e dc sua livre esco-
lha;

b) dois serão nomcaklos pelo presi-
dente da Republica, dentre os dez maio.
ros contribuintes do imposto predial j

c) dois serão nomeados pcilo **rcsi.
dente da Republica, dentre os dez maio-
res contribuintes do imposto de indus-
irias e profissões;

d) quatorze serão cileitos, 11a forma
ab..ixo, .pelas seguintes associações, «xis.
Ientc3 -no JJÍ9tricto Federal . revestidas
de personalidade jurídica:

pela Associação Commercial:
1 pcla Associação dos Empregados ilu

Coniniercio;
1 pelo Centro Industrial-,
1 peíla 'Academia Nacional de Medt-

cijta*
1 pelo Instituto dos Advogados*
1 pelo Club de Engenharia;
1 pelo Club doa Fisiccionarios Publi-

cos Civis;
1 pelo Club dos Funecionarios Muni-

cipaes;
1 pela Congregação da Escola Nor.

mal;
1 pcla Associação de Imprensa;
i pelas associações operárias cm gc%

ral;
1 pelo Cluh Militar;
1 pelo Club Naval;
1 pelas sociedades sportivas em geral,
Art, a" — No dia 15 de janeiro dc

1917 as referidas associações reunir-
se-ão cm asscmbléa gera', na fôrma dos
respectivos estatutos, para a eleição do
seu representante no €011561110 Muni-
cipal, e, no dia seguinte enviarão no
ministro do Interior o resultado da
eleição, em officio acompanhado dti
cópia da acla da 'assemblea geral, com
as assignaturas aiitlienticas dos associa-
dos volantes e. um exemplar dos esta-
tutos.

Paragrapho 1" — As associações
operárias c sportivas elegerão o respe-
ciivo representante .pelo mesmo pro-
cesso da' disposição anterior, sendo
considerado eleito — caso as ditas as-
sociações não se tenham congregado
para • siiffragar o mesmo' representante
— o d;: que houver contribuído com
maior numero de votos.

Paragrapho -° — O representante de
cada associação poderá ser, 011 não, ti-
redo do seu próprio corpo social.

Paragrapho 3" — No caso de reca-
hir sobre a mesma'«pessoa a escolha de
duas _ ou mais associações, o eleito
optará por uma das representações uo
prazo de tres dias, devendo as outras,
dentro cm dez dias da data (lessa
opção, proceder á nova eleição de seu
representante. .

Paragrapho 4° — Si alguma das as-
sociações, no prazo da lei ou ua dala
da eleição, não fizer a escolha do res-
ipectivo representante, o presidente da
Republica, mediante couiniunicação da
vaga, feita pelo Conselho, fará a no-
ineação do reprçsenUnte da associação
em falia, preferindo nara o cargo .pes-
sôa que exerça troíissio referente a
tal associação.

Art. ,-" — Durante os cinco dias se

i$6oo 2$3S8 2.7SS
.;oo i?os8 i?j_5Itillii

Escreve-nos o sr. José Teixeira de
Carvalho,' _a Companhia Mercantil Bra-
sileira:" ..Igunuis considerações 6tiggeridas
pela leitura do parecer apresentado pelo
illustre deputado sr. Carlos Peixoto «o
orçamento da receita.

Diz o sr. deputado Carlos Peixoto,
no seu parecer ao orçamento, que a
renda aduaneira que o Thesouro Fe-
denal está percebendo em média é de
apenas um pouco mais de 16 "Io sobre
o valor real das mercadorias imporia-
das, cm vez de 32 ou 33 °i° que perce-
bia, quando esse ralor real estava mais
ou menos cm correspondência com o
valor official das mesmas iiiercadoriits,
sendo esse um dos argumentos priiici-
paes com que procura justificar a clc-
vação de 40 *¦.*¦ para 65 "1° da quota em
ouro dos direitos alfandegários, parC-cendo-lhc não ser excessivo que o The-
souro acompanhe o augmento que teve
o vajor coiumcrciai das mercadorias cm
geral e que não - demasiada a perceu-
tagem auferida pelo Thesouro.

lí' uma conclusão errônea, tirada de
ura principio falso.

Se a mercadorias propriamente di-
tas se refere o parecer, não são entre-
tanto as mercadorias propriamente di-
tás que offerecein aquellas média.*, cm
cujo computo entraram dc mistura as

?h«_W____V^^ .° A s"5So Jc •"-*•¦*'¦•• do Sl-n-*-*0 fo*lhesouro mais de 2 •>.• do seu valor nbcrl á 
¦ hora | b .presi(ÍL.n.commercial, «o passo que concorrem „:„ do ub 
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glolial da importação. Donde a .-rçdu-iS^ J
cção uíso-facto, de muito, mas mesmo A ac'ta dÀ scssri0 dc alit0.Il0nlcm _de muito, daqucllas médias achadas. I aj,prova_a. Nellhllm expediente. An-pa_^_ %CTrt^ TOS é^l^ãa^t^ iÜS

de côr, ou fan-
lasia, K. . . .

Cordas, K. . , . .
Artigo 563 — Sao-

cos de grossaria* <-|U canhamaço e
semelliante3, K. . $800 i$.oS I$w3
Pelo. acima, se verifica a grande dis-

paridade que existe na cobrança dos
direitos entre a matéria prima c o pro-
dueto já mauufacturado.

O Brasil é trai paiz que possue innu-
meras matérias primas, que estão B-_n-
donadas, porque a estrangeira paga
uma insignificancia de direitos. O que
faz com que os iudustriacs prefiram
importar a estrangeira, a beneficiar a
producção nacional.

Se, porém, as taxas das matérias pri-
mas fossem augmentadas, a procura da
nossa seria obrigada, pois que, ellas são
de superior qualidade e numerosas.
Com isto, lucraria o paiz e a sua po-
pulação.

K' somente este exemplo que apre-
sentamos para não nos prolongarmos
niais."

O Senaflojiverínlo
O sp. Hl. de Almeida

volta adeante...

sobre
mercial da mercadoria, se tivesse a ven-
da aduaneira média de 16 e pouco porcento.

'Para se approxiitur, pois, da verdade,
devia o sr. deputado Carlos Peixoto
loniar á parle o valor commercial dvis
inatçiias primas, taes como o, cauhamo,
a pita, a juta, o algodão em pasta .
fios, as fibras de varias qualidades,drogas e productos chimicos, chumbo.«nl,.-,. ,_,u._ ._ i.i-_ i . .  w seiwuur pauis a rcierc os scrv eos
.,0_'±lm„,t,í':„1 l« f"_ .._ 'Io ex-presidente de S. Paulo, enaltece-o

iianvbuco. o .«gelieral Dautas Harrcio, o
presidente nomeia uma comniissão com-
posta dos srs. Soares dos Sanlos, Tires
Ferreira e M. de Almeida, afim dc in-
traduzir 110 recinto o novo senador,
liste presta juramento e toma assento.

Pede a palavra o sr- Alfredo J_lis. O
Senado não pôde ser indiffcrente, como
não o foi a Câmara, á próxima chegada
no Rio do conselheiro l?odrigucs Alves.

O senador paulista refere os serviços
ferro guza, chapas de ferro, arcos, pel-les, couros para calçados e outros mis-
teres, Jupulo, coalho, essências, aniliua.,
matérias corantes, gemnias, resinas,
polpa de papel, papelão, pinho de Riga,
arame dc ferro para fabricação de pre-
gos, enxofre, carvão e outros arligos,
cujos direitos são quasi nullos, pa-

Destacado assim, o valor conimcncíal
das matérias primas, com o do c-leo
combustível e da gazolina, com o d\"s
automóveis c pcru>nc_s, ha de fatal.

com calor. Afinal pede que o Senado sc
faça representar, por unia commissão,
no desembarque de s. cx. O Senado ap-
prova q requerimento do sr. Alfredo
Ellis e é nomeada unia comuiissão cora-
posta dos srs. Alfredo Ellis, Francisco
Salles, Costa Rodrigues, Pires Ferreira
e Soares dos Sanlos. O sr. M. de Al-
meida continua o seu discurso.

O representante do Maranhão não
vae á tribuna por sua vontade. Mas já
que o quize-am, elle não recua. Porque

de protecção a industrias artificiaes c, ¦ '•
gozo dc- aba-itaifas é minima, chega a I
ser irrisecia, !C'!at.iv;ti„_it_ á das de-
mais nivcadonias, consumidas pelas
classes protelarias « sobre as quaes pe-
sam taxas «.uo-nstruasas. p •

'H', pois, certo que a maior .parle das¦rondas aduaneiras é paga pela parte
mais necessitada da população, parte á
qual viria cab*>r justamente, portanto,
o pvso maior do ffrayaim. de que se
cogita, eiuquaiU. que os iudustriacs e
os magnatas, que mais n_oay.lni.nte
deviam sier gravados, concorreriam com
uma pau'> Uian insignificante!

A aggravação dos iuipOiSos aduanei-
tos, já prohibrtívos, seria coiitraprodu-
cento. De rçsuHados mais .práticos se_
ria a moderação do pi'i_cccioiHsmo des-
medido ;Vs industrias, diríamos com
mais prcpricihide aos "¦iitdusiriac.s''.

do certa imprensa. Educado na escola
conservadora do passado, o senador nüo
iem o fogo da linguagem vehcmente
com que os espíritos reaceionarios bor-
dam as suas criticas, li' calmo e pon-
dcr.ado. Dos seus lábios jamais resaltou
uma injuria, um impropério, ura desa-
íorn. Entretanto, não recua de suas
atirludcs. Ante-hontem s. cx. aceusara o
governo. Continuaria honieni. Querem
o rói das irregularidades administrai!-
vas do sr. Wcncesláo Braz? O orador
pergunta ao Senado sc era regular o
presidente manter dois palácios. Toda
a gente sauc-que o sr. Wcncesláo resi-
dia no palácio de Guanabara com vul-
luos.is despesas para o Thesouro c que
entretanto, o palácio do Cattete se man-
tinha cm tom solcnne de casa matriz.
Isto parecerá nonada aos senadores.
Mas o prògranima do sr. Wcncesláo era

é de economias e o Thesouro está ásO pobre ja nao compra panelias nem porU (la morlft Tamb_m n_0 lhe pn;oacarollas c outros u_i_-__s, porque rece rcqil,.lr 0 nlovimemo diplomático
pôde; 9 nao pode porque sa'o ab*, quc sc tem daj0 ncsta ,c •

-* utensílios, sem tt.tiHaade
nao
surdos os direitos dc
Dahi o utilizar-se de latas de banha,
n_n_. ga fi outras que lhe servtaii de
panc-llas e de pratos; dalii o servir-sc
das próprias mãos, na falta de .talhe- jres. '

IF.erra_.ntas para lavoura e para of.
ficios maniiacH .pagam relativamente

pralica e com a sum-
ptuosa prodigalidade de ajudas de custo
formidáveis. Que lhe diz o Senado a
isto? Diz, cm aparte, o sr. Bucno de
Paiv.r que a culpa é do Senado, que
sanedoua esses factos... Ora, o sr. M.
de Almeida não se refere ao governo
actual, mas a Iodos os governos.

Quem só bebe CASOATINHA
Estii livre ila M1WIMCA.

-^r|.».ita o —i 

.._t______i___;a_ii._iw_»i.'l_^___»- guintes á eleição, o ministro do Inte- 1 maiores dirsilos de que os auloinoveis, qunndo diz administração 
'publica,' 

dizp«___»s_«. -smíjct ____-_. „.__ {ará .puMicai. no «Diário Ofíicial" «uja taxa é des _o-sobre «. roa?.eotivo, Congresso, diz Senado, diz Gamara
as «coniiiiunicaçõcs reçeb$as. as cópias ] valor coiirmerçial... declarado na^fa- Aparte do sr. João Lyra: "V. ex. não
das actas de cada associação, com as I cUirtt consiuar... _ _ * ,se _s,â referindo ao sr. Wcncesláo, mas

Güiisgio Militar de Barbacena
A C0MMEM01_AÇ_.O DO TKR-

CHIKO AJIB.IV_KSAn.IO HE
SUA F_N1»A,Ç<..0

(Fcsfcja boje. de modo brilhantíssimo,
,n .passagc-.u do seu terceiro anno de
íuiiila.ão, este Inuponaníe cslabc-ieci-
iiienio de ensino, localizado na cidade
de Barbacena, distado de -Minxs Ge-
raes, c ijue esti confiado ú proficiente
capacidade adminisiraliva do tenente-
coronel EsperidiSo 'Rosar..

IPana sol.imizar esse dia, eslão pro.
jectaidas a inauguração offioial da linha
do lii'o, mandada oonstniir em terrenos
do preprio collegio e cuja extensão é
de 300 Tiietros, c uma série de bem or*
gantaados exercioios c diversões ánier-
iessantc- cm qu. trunarão parte muitos
officiaea o alumtvo-s. __trn_-.ful_ utn ba-
talhão cfc caçadores, ooin um tfíer.íivo
de iSfi alumnos, incluindo ns suas ban-
•das de nufsica, oonieteiros c tambores,
desfilarão estes, ás S ija horas d.i una-
nhã, pelas pri__pa_) ruas ila cidade,
sob o c.minanik) do capiião alumno
Xubrcr-a Sampaio, que terá corno .seu
njudantie o 1° tsncnft. Annibal Gomes
Ribeiro,

CoiumandaTão as companhias 03 se.
guiidos tenentes alumnos Adherbal de

, Oliveira, 1/opes Machado c Roberto'.l.iiuiiiii. ond.
¦A sociedade literária, conslituida cx*

cliv. vaiive:.'.. «por alumnos, dará uma
sessãio solemis, na qual diverso.: -orado-
meg tlii _rv.irão ..abre assumptos _sco-
íiiiiliis u oulros recitarão bollissi_as
poesias e trechos traballiados por auto-¦reu 1 ¦::. agrado...

•A' tarde, rcalizar-sc.ão \*ar.ios «xcr
oícioa (!<_ (.ymn.rtí.;i<**.. sem a.n.a, com
massa*, esgrhna de ¦espada e baioneta
e cm áeguáda uma série de jogos, pon-
(iu termo no. folguedos um match de
fodtball, <]u-j «crá disputado por duas!
das «nvelhorcs equipes da Liga •Collegial
dc Sports Athleficos do Collegio iM-ili-
Car de Barbacena

A TORRE EIFFEL
S7 — OUVIDOR — 99

preços de alguns artigos da sec*
t;ão de alfaiataria:
Ternos de casaca com forro

dc seda iSo$
Terno» do .moercing com

lorro de seda 160$
Ternos dc fraque U°5
Ternos de jaquetão preto,

azul ou dc cor tio?
Ternos de oaslmira a coine-

çar de 60$

CORREDORES DÃ CÂMARA
Quando o Sr. Carlos Clareia peneirou no

recinto, depois de haver tomado p _se de
sua cadeira, houve na sala ura estremeci-
mento. Todos imaginaram que era o Sr.
Ai rojado Lisboa quem entrava, para defen-
der-se, cm pessoa, dos ataques que tem sof-
írido.

_: :. .1
O Sr. Tereira Draga, desanimado:

Ora bolas 1 Já era candidato a depu-
tado o Salles Filho. Agora, apparecc a can-
iliil.ilura a senador do Dricio Filho. I\sta-
mos eiti pleno rcgtmcn do f-ilholismo.

* * *
Que _c dizes da candidatura do Lopes

Trovão ?
A' vista do nome, provocará, pelo me-

nos, muitas borrascas.
¦ ¦¦ _e-_. ir» _>«**¦¦»»"¦ •

TERMINA
A grnndo renda tle saldos do todos

os vayons n preços excepcionaes.

Gasa Nascimento
Unn Ouvidor 1C7.

¦>¦_» <CP»-*_»*_K' ~

assignaturas dei.damentc authcuticadas, I A= fll'ra-*- Pai'a fabrico de amagcni, i a todps os gov_rn_s. n-,0 6 verdade'"
assim como quaesquer reclamações' We lemos cm nossas florestas, cm, Decididamente o Senado conspira
sobre o processo e resultado da cleiçãe. , quamlMado e _ qualidade- inc:-ç_S:. eis, para aggravar a moiestja _e garganta•Art. 4" — Vindo esse prazo, será i P-»*.*» •"¦•-1 mnhawa de direitos, ao <lo orador.
convocado o Conselho Muni «pai a re- Pa3so que Q9. sacoos, as condas e os, 0 sr. 'Mendes censurou o presiden-
unir-se em sessões preparatórias, sob aQbarbantcs, artigos de consumo enorme tc ^ Republica quando das inlcrven.
presidência do mais velho, para eleição e. forçado, tem a.sua entrada prohibi- ç__5 nos .]jstádos. A bandeõra de eco-¦lajnesa e das coniniissões oeniianenies. Uva, pelas; pesadíssimas'itaxas-a.que sao ; n0mia do sr. Wenoesláo infelizmentesujeitas^ Hu~io s; desfraldou naquella convocaçãoDo Uio escandaloso favor, ingênua-1 extraordinária do Congresso paira itil-lente dispensado .a industria dos sac- v,:„. do c;vso do Eit_,0 do Rio_ QuJces e da «rdcwta, patrijobicamraiitc«se | hícrdu com a oonvocação que se" de-io apiiovd.ar.io los wdasttTi-S (í), | cid,kl ? e nujmt clis;,-u vi]à) rerfe,mlla

I-aragrapho unico — As questííes
relativas á eleição serão resolvidas
pelo próprio Conselho, cujas sessões
preparatórias se prolongarão, quan-
to seja necessário, até o dia jr de

O MONTEPIO £ O MEIO SOLDO
O _IF,MOR-__- QUE VAE SEB BK-

W..DO AO COÍiGHESSO
ZíACTClNAL

DepoSs da assemblea de amtc-bonvem,
ficou assentad1», ein palestra entre a
directoria do Club Militar c vários so-
cios, que o general Luiz Barbcdo, pre-
sidente «do mesmo club, feisse eucarre-
gado de redigir ao Congresso Kaciona!
um memorial sobre a habilitação á per
cepeão do meio soldo e montepio militar.

Hontem. tendo s. ex. concluído p ai-
luúido memorial, entregou-o ao titular
da pasta da Guerra, para que conheces-
se .os termos desse documento, antes
de ser enviado ao Congresso.

Eis o memorial:"A direeloria do Club Militar, repre-
sentando grande numero de officiaes de
mar e terra, vem apresentar ã considc-
ração do poder legislativo, sempre soli.
cito c:n approvar as causas justas, uma
modificação, que julga dc todo necessa-
ria ao processo de habilitação para a
percepção do meio soldo e montepio,
afim de que essas instituições l0£t-_i
daT o resultado que o governo teve cm
visla: evitar que os officiaes mortos em
serviço da pátria, deisem os filhos na
indigencia.

De facto, o gov-erno estabelecendo -
meio soldo a 6 dc novembro «de 1827 e
o montepio a 28 de agosto de 1S90, não
teve outro intuito senão garantir a nia-
ciutcnção dos herdeiros dos officiae»
após sua morte, para que elles, despre-
oecupados do futuro de suas fawlta .
pudessem dedicar-se toda c exclusiva-
mente ao serviço da pátria._

A maneira por nue é feito o actual
processo para a percepção de taes ,pcn-
soes, não resolve a situação, por ser o
mesmo por demais longo, pois ms mais
felizes só come"- a pcrcebtl-as quatro
mezes após a morte do officraJ, havendo
casos miriio coinmuns dc levarem os
processos mais dc uni anno.

Sendo assim, urge unia providencia
que, acautelando os iuferesses do go*
verno, ao mesmo leinuo garanta ás ia-
milias dos officiaes o pão do dia -c*
guinte ao da sua morte, e c coin a devi-
da vonia oue propomos aos digrnos rc
prcseiilaiiles du nossa oalria:"O Congresso Nacional decreta que,
pata percepção do meio scJdo e monl»:-
pio dos officiaes que tiverem feilo de*
cl.1ra.S0 de herdeiros, sejam observadas
as dnstrucções: morto o official, o com-
mandante de corpo ou navio, ou -helt
de repartição, -no caso de tratar-se de
official da a.tivn, c o DaoánCainento
Central do Exercito ou repartição cor-
respondente da Marinha, no caso de ser
ollieial reformado, comniunica rá á rc
partição pagadora por onde rcoubia o
oífioial o íalleoiincnto do mesmo c in-
dieaiá a quem cabe a pensão e dc quan*
to deve sei- a quoia dc cada herdeiro,
fazendo egual cominunicaçfio á Altdko-
ria da Guerra ou da Marinha. A repar-
lição pagadora, de .posse deisa coimiu.
nicação, expedirá iminediatamente o ti-
tulo provisório aos herdeiros, os quac.
desde loco começarão a receber as 6iia3
pensões.

_ indo o processo, o ministro da Fa-
zenda passará aos herdeiros o titulo dc*
iinitivo.

Xo caso de ter o encarregado dc nrc
star a3 informações ás repartições ""ura-
doras crra.ii. . calculo para meiics, será
feito iw titulo dcfiniliivo a correcção
necessária, sendo os herdeiros liuil-niul*
zados imiuediataiuentc das quotas que
deixaram dc receber. No caso dc erro
para mais, far-se-á carga da nuniuia in*
devidamente recebida pelos hcrJeiros,
para ser descontaida na fónua da lei.

No caso de se verificar oue o encar-
regado de prestar as informações ás rc-
partições pagadoras o ás auditorias da
Guerra c da Marinha, tenha procedido
de má fé, será processado.

As familias dos offeiaes que não fl-
zerem declara-ão de heiduiros se habi*
litarão como se faz 'presentemente.

Nota — Os coininandiiintts, chefes'd'e
rcpartiçõus, o Departamento Central e
repnrtição correspondente da Marinha,
podem sempra dar as informações uc
cessarias que constarem da caderneta
do official, como é lei,"

janeiro
No 'reeoi.liccinienlo de poderes dos

intendentes eleitos terão voto os dez
intendentes nomeados pelo presidente
(La Republica c os representantes das
associações sobre cuja eleição não liou-
ver reclamação alguma.

Art. 5° — São insanavclmeiite nul-
Ias as eleições das associações em que,
pelos inc:(_ regulares de prova, se de-
monstra, terem votado indivíduos não

í «mesmo quando ~ como agora — .man-
têm as suas fabricas fechadas, cralVol-1
sando, ji_* isto mesmo, quantias -íabu- \ 0
losas do "trust" cm cujo deminio x
adiam, "-Irust" qi^ á sombra da pro-
te<-.ão laaifarra aufere liucnos de t.".l
erd

o st. Bucno dc Pinva sc o gov-c^io é
culpado do Congresso .não ter resolvido

caso.^ Reapondíi « sr. Mendes que
sim. Nmguom se 'illude. O ptuler exe-
culiiro í o Congresso. E que se diz da

--,«--¦ ,11- intervenção do Eí-DÍrito Santo, oom as
rdom gigantescos que lhes dao margem despesas das forças que para ali foram

para sustentar a peso de oura o afasta- cnvjafeg com as ^1^^ de cus[0 dos
mtnto dç qualipicr coitoorrettaa. empregados que eram removidos de lá

Bor Mio. por tun sacco de anragem .„„,. inj,,nKi->irs ,par;.;,_;lrias, c dos que> para café, que anl«S da guerra valia na | ia;n ,sem-_ « ^ x^k]:í ,,„ ^
alislaveis, por qualquer dos nio.ivos.es- t^TZ™*^^^^^* ? -° ***"-tó°- "^ "^ d^°
pec*.ficados uo art. .0 da Constituição '•• ¦ b
Federal.

Paragrapho unico — O precnclii
ide golpe um milhão delles, pois, que'"' 

_-•¦_.. 
rí!__„„'. ! t'"-1 Vte\" é um só para qualquer que"""""¦ *' :3eja a quantidade.

Pensando assim iprotogcr-se a indus-
Iria, assim se anniquila a lavoura, que'
é quem paga a differença.

O augmento da quota ouro ira;pesar
directamente nos produetores legítimos, jyjyjj^-
já onerados ao cumulo, c não sobre as
maiorias primas, as quaes, como já ti-
mos dito, pagam direitos i1151g11iiic.u1-
tes.

As pontas de Paris pagam ?.on por

O luziih ooTiiio de alumnos ,!,¦-=.cesse
parte,
'.•¦rada

instituto dc -nsino virá lon*.
pela primcOra vez, ira grande
do dia 7 de si -lembro próximo, .para o
qtte já furam expedidas ,-n necessárias
ordens p.lo mir.;_.ro'dn Giterra.

• ¦'se— >w___— . 1 —_______

Cigarros especiaes
para 200 réis. cora
valiosos brindes.

LOPES B.V & O. —ií—

I! ÜNIVERSÃES"

A neutralidade do dr. Oli-
veira Lima

;•' Recife, 17 - (A. A.) O dr
Ycira Lima não cohiparcccu ao a
nuc o comn.-indan.c do paquete
mão "Cap Vilano" lhe offerc-cctt
!c:u. a bordo daquelle «paquete.

Em carta publicada 110 "Diar:
'Pernauibuco", c^Hc-ando o 'scu
¦cotuparectmctitOi o dr. Ü'-.t.r.i.
<i!_ quo recusou assoctar-sc cm
ús festas conir.i os allemães. E a

o;;-
moço
alie-
hon-

« de
não

Lima
Paris
.cres-

cenla: "A minha nculraüdad' impõe
mini abster-me o quanto possa ser in-
.crpretiido eomo parcialidade. 1 '¦¦ _-jo
conservai'-uie neutro c imparcial, iraba-
1 liando pela paz".

—*«-«*«_«-a«*«<».<^---<_.T3_»_ .
_l'.. ....Mil.NTO DAS ,M()!,K.S1I..S

ITil.AS GKAXDK,. MKDIOA*
coei.' physicas, via.o es-|
i-i_ciatj'ISta

DK. AI.VAKO ALVIM — Exime
pelo3 raios X. Installacào especial parn<• tratamento das moléstias do peito.
tuberculose, braitclntc, emphvsema. Vc
10 1 i_ ás .; largo da Carioca. 11, i*
Riidar.

-«c_ «-<_>-»¦'._

_S i___S OE HOÍE
I_._am.5i. .3 .cptinte3( pir -._'.•':< «*':
Cn! _ Joa.juím Pires, ¦'.-¦ » ¦'..-.i.. tia

egreja dc í_. Francisco Xavier;
João Jo.*--' íklirario, ._.. 8 hora., r._ t?ríi_

d_ Santa Rita;
for.iíina J.it.a de .YÍiranJa, Évora, ás

o :j-, tu egreja d_ í>. l:ra:;i-i;__ íií'

C.ipitSp Anton!o Pereira W.ÜnJ, „_s n h.-
ia*, i'... cgieja df S._ntr» Affonso.

I. :::-v J!, Xarícr d.i Silva, ús o heras.
aj.» egreja do lÜngculio Novo;

iMonocl Jç£= l,opcz, is 9 t\a, r.a Can-
dchria;

U. Ma.ia «Eugenia Miranda .-,•:.., _s
¥¦ l::.:a5. 11a cgrcji «le S. João i_a,*«:i.:a da
CT.agaa;

Joaqu.ai 'Í*._rbo_ dc Olieeira, ás o ho-
ras, ::a egreja d_ S. Francisco tie Paula;

João I.ima, As 8 boras, no llailciro <Je
íS. Bento:

Maria Pere"ra Machado, ás o haras, r.a
«nr.irU de S. José:

Luiza V.Üa Verde Pinheiro, 5. o 'i.ras,
na egreja dt Ií. S. da Concciiãò e lloa
Morte.

COISAS PO ÇOXTESIADO

H EXPEDIÇÃO DO GENERAL
SETEMBBfNO CONTINUA

A SER ATACADA
O deputado Maurício tle Lacerda so-

licilou liontcm. á Câmara que fosse m-
ferida nos "Annaes dn Congresso" uma
rarta que o Io tenente do Exercito
Benedicto de Ar.si; Corrêa enviou nos
nossos collesas da Rim, dcíendeiido-se
<lc ncciisações nue lhe foram feitas por
occn-iino de ter elle dc responder a
consctlio dc f,".icrra. EKtraimos dessa
carta as linhas abaixo, ,'-c são bem si-
Ktrific.-iiivas, O tenente dmgc-as _aos
seus "híins camarada.* do Exercito":

"N',ío fui eu fiuc patrocinei c nem
commetti assassinatos, nã.* fui eu que
fiz trapaças com fornecc-ores, substi-
tiiindo contas de clmmpagnc, cervejas,
agtias ininernes, presuntos, conservas,
por alfaia, milho. etc. Xão fui eu ainda
nr.e vendi animaes do governo e sc
«.listo quizerem saber é bastante irem r.o
por;o da União, Rio Negro e Canoinlias,
e procurar os srs. l.lcv Netto. Riguc-
lc, Crera. dr. Ccli_:n. Octavio dc Aran-
io, João Tcrrino, «Ir. Duarte _ Catta
rrel.i, Amanona-s, Marcondes Filho e
muitos outros, os quaes dirão. Ainda
.-'•nr.i. c? srs. Loureiro ft C, commcr-
ciiiutcs liuiiio conceituados nesta pr..--...
homens dc responsabilidade moral, aca-

| bani de reclamar o pagamento da iiti-ui-
tia de cincoenta contos dc fornccimen-
tos fei!05 aoí Armazéns da Companhia
e aue lhe nio foram pagos. Como esle
«enhor, existem ouiros. como sejam
Octavio dc Araujo. Felix Hcspanhol,

mento da vaga, «no .aso dc niill dade
da eleição, pelo
disposição acima, se fará por uoinca
ção do presidente da Republica, guar-
dada a pri ferencia «de que trata o pa-
ragraplio 4° do ari. i".

Art. 6o — _i-i.guom poderá ser no-
meado ou eleito intendente municipal,
sem ler lido residência effectiva no
r_i.sti-icto Federal, nos tres últimos an-
nos anteriores d nomeação ou eleição.

Art. 7° — Nenhuma assocaqão po-
dera concorrer para a eleição de inten-
'liMiles senão depois de decorrido'- dois
aunos de acquisição de sua personali-
daile jurídica.

Art. S" — O Conselho fani annual-
nveiile duas sessões ordinárias: a pr'—
meira, de i de abril a ,)o de junho;
a segunda _e i dc outubro h 31 de
dezemibro, não podendo prorogar as
suas srs-sões. nem se reunir extraor-
dinariaincntc. salvo convocação motiva-
da do prefeito.

.Art. (i° — Os intendentes não pode-
rão vencer mais de 600S por racz, 11
liiuiri dc representação, duranlc o Ieni-
po do mandato, e mas .0$ diários, a
lilnlo de subsidio, somente 110 periododas sessões do Conselho.

Art. 10o — O Poder Executivo cx-
peilirá n regulamento desta lei dentro
cen um mez dc sua publicação.

Art. r — Revoganvsa r_ disposi-
ções cm contrario.

Rio, 17 de agoslo de íoid — Âfra-
n:o dc Mello Franco, relator."

 *******<B<«>0"» P—ii ,. — _.¦___

a 2i\r>
mentos para quantidades maiores, k.
mos aqui de pagar — artigo da nossa

?<_So, mesmo que se oomprâruáJustriQ

j regular. Regulai; nãu foi o negocio das
sabinas. S. cx. pi_i_stú:a cm .tempo
centra a emissão das leíras do Tliesou-
ro. A' parte do sr. Hulhi.es: "Não me
pegou"... E o sr. Mendes viu o go-
verno vendendo as letras do Tliesouro
na ipraça. desconto, incriveis, rebates
tr_!íe___, as negociaiías dos intcrnic-
diários, o horror. S. ex. lê trechos de
um discurso do dcputaU-o Aivaro Ha-

1 plista, ntide ha refeiiancias a "niassoj
Mas o sr. Me/nstcs não sc

PcrfcTt* iio sr. Wâiiocsliáo Bra..; refere-
se a iodos 03 governos. Não ataca, pro-
tesia. E que diz o Senado dai celebre
iiiklcnuiização <la ilha das Cobras? O
governo, por amor á ccoonomía, .sus-
pciiJo obras inrr_riantes, que dariam

tcrniiii:i,l:is; mas

sivo das fabricas nacionaes, cujo ir.i
lho consiste unicamente cm con.i;.* «s

kilo. n que. com 40 "|" 0:110, rcpriscn-
ia mais oit menos $680. São direitas, VM.n„nls n;Vmda
que otistam a importação dc u;J| Pro-1";; inicia'.ontrns mas ataca diversos pro-cto indispensável, que dao O«asi,l0 ai-, • • lC - 

, p . ',
que esse nroduçio seja hoje ve dido_P"';ja^e o governo garanebul. eiani-csti-
preço elevadíssimo, com proveito exclu, pj^ c_m« . f__ •*-PfteMldadc {,e'Mcái.

dna para a construcçao do seu pala.
., . . ,,. ,i , cio. «E o I.lovd ? Compra, vende, síanarame, íazor-llie a caneca e apon,>il-0

Ue facto, assim é. Vendem pelo pre
ço máximo porque poderia ficar-'- .ar-, (..„,.-.'._,
figo estrangeiro, com Iodos js direitos " ' "" *¦¦'¦'"'¦•'
c ônus, com o lucro do fabricante, do 1
exportador, do importador c do rcvcn-H
dedor, se as tarifas fossem menos exa-
geradamente elevadas. . . . |As pontas de Paris, convém in.islir,
custam na França, mesmo ifr.ra
a guerra, frs. 45 por 100 kilos, ou se-
jain cerca de 33$ooo, ou ainda S.!.!*)
por kilo. Aqui,
pagar por cila o preço

concorrência; ç é hoje uma repartição
publica:'o o pnesitlenVe dizia antc-lion-

¦r. Antônio Carlos,
fiscaliza todos 03 actos do funçciona-
li„snio, com tuna vigilância constante.•*A hora do expediente se esgota. O
sr. •Mendes continuará hoje.

O Senado, aipproVii cm seguida es'as
qq^JI mar_.uias da ordem do dia:

cm 2* discussão, a preposição, nu-

Isto é significativo. O tenente Be:ie-
dieio pertence •"!¦>»•*" grupo de artilhe-
ria montada, actililinento cm Curilyba.
Vale a pena que o ministro da Guerra

•rua linino
-qg-0-_B -

O DIA DO...
daO presidente da Republica recebeu,

hontem, no palácio do governo, cní au-
diencia especial, os srs. Miguel Cal-
mon e Pedro Lessa, membros da Liga
da Defesa Nacional, que, _.*m de. tra-
lareiu de iiKrress-s da patriótica insti-
tuição. o convidaram para seu presi-
dcirc dc honra, deferencia que s. ex.
acceitou c agradeceu.

Tambem ali estiveram o dr. Jo.íq de
Carvalho Borres Junior, aue convidou
o chefe da Nação para assi.tir á confe-
rencia que realiza amanhã, ás 5 horas
d,, tarde, na Sociedade. Nacional de
Agricultura, sobre "Meios dc encami-
nh.-ir nara o campo o excesso das po-
j>*_ilacC_s urbanas tjtic -se eucontram _ew
trabalho1", e o senador Rivadavia Cor-
r.a, «ue agradecca o ter-sc feho o sr.
WenccslSo representar no seu Oesem-
barque.

Dos moveis da'
'AiÂ

orlzaiulo o ¦;>residet3te da Republica a
o c-nsumidi*r tca. 

"3. 
I :'b .':« pelo, (Mirnsterio da Fazenda o

exorbitante de credito especial de .*-:ooiioi_. para
1S400 em média, 

"soffrendo 
a renda -Ç..«inrçnto, .cai viritd. dc s::xwiic:. ju-

aduaneira a falta da importação do diciana, a d. Annita bi_s:kmd de
produeto. De sorte que o lucro dessa M-ndonça. wuva do ex ministro do
protecção ú extraordinário pura as pou-1 Suprtíno. Tribunal Federal, dr. Lúcio
cas fabricas existentes no paiz.

Os vestuários para meamos,
da TORRE liiFFBL, desa-
fiam toda a compeicncia pela
exceliente qualidade dc seus
tecidos, elegância e perfeito
acabamento.

O commercio
agila-se

Duas representações á
Associação Commercial

"lllmos. srs. presidente e mais mem-
bros da directoria da Associação Com-
mercial do Rio de Janeiro. — Os abai-
xo assignados, negociantes . impoitado-
res, estabelecidos nesta capital, coutn-
buindo aniuialmente para os c«_res pu-
blicos com avultada somma dc impôs-
tos, representados por direitos aduanei-
ros e seus addiciouaes, imposto de in-
dustria e profissão, dc consumo, dc sei-
lo, de licenças municipacs, e de toauos
outros que pelo Thesouro Nacional ou
pela Prefeitura Municipal lhes são co
brados, vcui solicitar de v. cx. a in-
tervenção. da prestigiosa Associação
Commercial junto dos poderes consti-
tuidos da nação, 110 sentido de ser evi-
tada a pratica — cada vez mais gene-
raüzada — da concessão dc isenção
de direitos de importação sobre vários
productos que pelas repartições publi;
cas, instituições de toda a espécie, e. até
por simples particulares são recebidos
em larga e escandalosa escala, com o
máximo n.-unno para o comnicrcio, como
para a industria nacional, que vê assim
burlada" a lei que a ampara contra a
concorrência dos seus similares estran-
geiros.

Mais de uma vez a imprensa diária
desta capilal sc tem oecupado de tão
magno assumpto, salientando a grávida-
dc dos dainnos causados por tal prati-
ca, e mais dc uma vez, tambem, essa
mesma imprensa _* tem referido a cer-
tos factos escandalosos que resultam
das vendas feitas pelas empresas ou re-
partições recebedoras, do material ini-
portado com isenção de direitos.

Quem se dá ao trabalho de ler. dia-
riatuento, o Diário Official acha, cer-
lamente, ordens cio sr. ministro da Fa-
zenda ao sr. inspector, no sentido de
ser dada livre saída a gêneros e mçr-
calorias dc todas as classeB da Tarifa
tra vigor, com destino a varias repar-
tiçfics, a empresas de navegação, a so-
ciedades anonymas, a estradas de ferro
do Eslado ou de particulares, a socie-
dades beneficentes, a câmaras miinicl-
paes, a institutos de ensino, c a parti-
culaics, que requerem a concessão sob
vários pretextos.

Dos damnos que de lal pratica re-
eultam para os cofres públicos, é fucil
fazer-se o computo, pela estatística
aduaneira que assignala em muitos .mi-
lliarcs de contos de réis, mas dos
damnos que essa mesma pratica causa
ao commercio legitimo — contribuinte
só os abaixo-assignados podem dar tes-
teniunho, pelo que chega ao seu conhe-
cimento dc abusos nas quantidades re*
cebidas, c, portanto, da avultada e rui-
nosa concorrência que lhes ii estabdc-
cida sob a protecção do IÍ9tado, que
devia ser o primeiro a zelar pela exe-
cução de leis que se adiam em vigor
c que foram decretadas para fins mui-
to justos.

Os abaixo-assignados promptificam-se
a illustrar esta sua representação com
numerosos exemplos, levando ao co-
líliecimcnto dessa Associação numero-
sos casos que as podem qualificar dc
injustificáveis, Por agora, limitam-se a
pedir á sua. digna directoria que pro-
cure obter do Congresso Nacional uma
medida vigorosa no sentido de evitar
a continuação de tão grave pratica.

Rio dc Janeiro, 7 de agosto dc 1016,
— (assignados) Villas Boas & C, Fon-
les Garcia ít C, Rocha Couto & C, FV
Cosia & C, J. L. Costa & C, Casa
Leuziugcr, L. Lam-iert, Moreno Borli-
do & C. Sociedade Anonyma Ktablisse-
ments Lambcrt, Gaspar Medeiros _ C„
Martins Seabra _ C, J. M. Pacheco,
Heitor Ribeiro & C, A. Plácido Mar-
qtics & C, Almeida Marques & C, Tei-
xeira Fonseca & C, Navio & Ennes,
Alberto de Almeida & C, Bernardino
Gomes & C, Alexandre Ribeiro & C,
José Ayres & Chaves, Arnaldo Braga
& C. e J. Rainho & C."

_ O presidente da Associação Comnier-
ciai do Rio dc Janeiro, recebeu, na
sessão de liontcm, a seguinte represen-
tação :"Os negociantes dc estiva, e todos
os que — ein geral — se dcd;cam ao
ooininercio de mantimentos e molhados
sentem-se ha já algum tempo, premidos
e -prejudicados por uma determinação
fiscal da Prefeitura, segundo a qual, o
comnicrcio. de phospboros por grosso se
apha sujeito ao regmen das mercado-
rias consideradas inflammave:s. Nesta
conformidade, e não obstante o com-
mercio de phospboros ter sido conside-
nado sempre conto aggravado ao dc

j mantimentos, e demais gêneros de con-'
j sumo doméstico, as «casas que presente-' mente negociarem nesta especial dado,

(ainda que em escala reduzida) ou ns
que a liverain ligada a outras como ad-
dicional de negocio, são obrigadas ao
pagamento dc uma licença especial de-

para dar a Francisco Josc uni presti-1 nònmada de iirflammaveis e indepen-
gio excepcional enlre os monarcaas e 1 dente da licença usual do scu commcr-

...... _:>»i.s%.^S_-«. iíw,_*_w-

O anniversario do imperador
Francisco Jos.

Passa hoje o annivcrsario de Fran-
cisco José I, imperador da Áustria c
rei da Hungria, que completa oitenta c
seis anuos, dos quacs sessenta e pito
foram oecupados pelas rcsponsabilula-
des do fhrono.

Um reinado tão longo já bastana
Francisco José uni presti-

estadistas do seu tempo; mas o que|cio. A16m dcs-,_ exjgem;ja qilessante a perso-1 de ,Jastame onerosa ainda poderia «ei
nahdado do actual chefe da -asa aos j __ppoí.__a q_c1.is casas dc máximo vul

apezar
cr

Ilabsburgos e que durante as sete de- to na c.spccialitlade. aceresce que o
cadas em que elle tem estado a frente; 4railsnort,e ã phosphoros em latas, dc
da. Monarchia Dual, o seu tlirono nunca um armazall .p'..ra 'outr0i 

de tmI ,;api,deixou de ser um centro de tenvpesta- ^ para um JIo])osit0i ou desla ^des políticas. para 0 interior cm Estradas de Ferro;_I_ IS_S_T_£_ E.W&y&r***
da" anto publica como particular. I vm? *S"a eslKCK'1 *W so se obtém por

Km 2 dc S.embro de 1*848. quando "'c'°, í!c "m W™**» sellado com
n Europa inteira era abalada pela onda «00 réis de cssammlhas federaes e 300
revolucionaria que a segunda republi- rei.s de. estampiíhas muniçipaes. Esta
ca franceza iniciara, Francisco José exigência, tanto se entende para um
subiu ao velho tlirono da Áustria, «-«•'-arque. 011 transporte volumoso, como
Nessa oceasião a Hungria, auxiliadaí P*»*-* u insigniiicante movimento de
secretamente pcla Russia, estava em I "*-*••' .ou de poucas latas de phosphoros.
rebellião, Na Itália a situação era \Us .-signatário', desta petição, pedem
lambem critica. von.la •!'*•*'*• esclarecer a V. ex. que o

A revolução húngara foi cruelmente 1 ?rt'go em questão só «íor excessiva
esmagada c na Itália o movimento anti
austriaoo, capitaneado pelo Piemonte,
foi vencido pelo gênio militar dc
Raobtzky,

•Nove annos mais tarde, depois das
victorias fraiico-picnionteras de Magen

imperl ¦n-oncia dos dispositivos munici-
paes piklc ser considerado inflamunavel
vislo que pelo seu acondiccionaniento
os phospboros de páo só ipódem inflam-
mar-se quando o contado do fogo lc-
nha destruído a lata de folha de Flan

meno

I .%%>
S_5>"

todsua gente fala bem!
Pagamento a credito.
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FACn.DADll T.1VKK
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Tcriniuou liontcm o concurso
pnra lente substituto

Terminaram hontem, na Faculdade
Livre de Direito, as provas do con-
curso para lente substituto da .1* secção.

Us candidatos, bacharel Joaquim Ca-
nuto de Figueiredo, desembargador Af-
fonso Ciaudio c dr. Luiz Nunes Fer-
reira Filho, dissertaratn sobre o ponto
11. 10 da cadeira dc Direito Internacio-
nal privado — "Do testamento. Natu-
reza do F.staiuto. Fôrmas de testamen-
10. Capacidade tesíamentaria, Disposi-
ções lestamentarias. Execução dos tes-
tamenlos".

O acto esteve muito concorriJo e a
cllc compareceu o inspector do governo,
dr. Alfredo de Paranaguá Muniz.

A congregação da Faculdade reuniu-
_e, cm .í:s5ío secreta, c resolveu habi-
litar os tres candidatos e nomear lente
substituto da ,*' scetão o dr, Luiz Xu-
nes Ferreira Filho.

¦i.___«V «f_tV»_Bll-"'

Mexico-Argentina
UMA HOMENAGEM _ MEMÓRIA DO

GENERAL SAM MARTIN
Bticno- .«ífreí. i; — (A. A.) — O

ministro Üo 'México, nesta capital, _^-
.positoti hoje, «no pedestal da cslatna do
pen.ral San _._art*.il, v.m?. coroa de
bronze, -como homenasem iio governo e
do pK>vo me.xrcan.0, ú ractnoria do herde
da (maneirarão «mericana.

EpCC-..l'5-
negocio,

Estudado o assumpto por
tas. cada 11111 no seu ramo d
resultariam dispara: es como esies _s
mancheias, c o mais obtinado dos pro-
teccionistas seria forçado a rcconücccr
que a protecção ás industrias, na coti-
forinidadc da ipie ora sc dispensa
pre_'.nta tuna volumosa reducção
renda das Alfândegas, sem o mai.
gitivo beneficio para o consttmidi

pres

j de Mendonça, e a seus filho
| Edgrad, Carlos c Irene.

a 'proposição, autorizando o
dente da Republica a conceder a d.
Antonia de Barros Castello Eranro.
agente do Correio de falniarcs, Estado
de Pernambuco, uni anno de licença,
para .ra _mcrto de saude, com abono

Je I dc doüs icr.es dos respectivos venci-
fu. in-ntos;
an- a preposição, autorizando o presi-

tes com sacrifício paia cile. O iiidus- dente da Republica a concod-r ao dr.
trial, elle só, c (llie absorve tal bene-1 Albauio do Finjo Pimentel Franco me-
ficio,

].:n vez de
alvitre mais sensato, com 

' 
rrsultados I aiuio de licença, _u prorogação, com o

mais seguros e mais pxoduetivos, seria rcsjcarivo ordenado, «para tratamento
a tribulação razoável das matérias pri- j de saude (com parecer favorável da
mas. de que é colossal a cifra importa-\ commissão de Finanças);
oa. Tributação prolcccionista ainda, a proposição auloráani. o .presi;-
mas muna base mais equitativa, ile [dente da Republica a coneouer a Anto
modo a dar margem de lucro aos ,u
duslriaes e a prevenir ao mesmo icr.ipo
os abusos que ora se verificar.'-, c qu«".
onerando sempre o consumidor, encheu
dc riqueza uni punhado dc homens.

Não terminarei a minha exposição

. Jieo ,-.ji:..ar_e da Inspcotoria dc Saudc
nento da quota ouro, dos Ponos do Estado dc Sergipe, um

Corri-a Picanço, carim!•*.,!*. da C"
divisão da Estrada de 'Ferro Central do
Brasil, licença para tra;_iu_iro de sau-
de, com abono de dob terços da respe-
ctiva diária, durante o periodo d-.«cor-

, rido da, .,1 de março alé 12 u* selem-
sem apontar alguns factos para dc- j bro dn'corrente ãnnô;
nicnstroção de porque diminuem as i a preposição autoillzando o -[.resi-
rcnilas das Alfândegas. dente da Ropublicá a abrir, «peào Mi-

Demonstração do quanto pagam algu- nisterio da Justiça c Negócios Interio-
mas matérias primas e o produclo ini-1 res, o credito especial de 60:53~$8n
portado já niamtfacturado.

- Cambio dc 12
Co "I" papel — C
0 pape!..

?o;o $033 .038,5

Classe i,- — Linho, juta c canlia-
maço.

Taxa da Tarifa
CUo "j" ouro 1

65 ¦M" ouro e 35 °i°
Artigo 5-8 — Pre-

parado, assedado,
res:ella«!o ou em
estrigas, tinto ou
pintado — ma-
teria prima, K, ,

Artigo S34' —. 'Ania-
sem c canhamaço
e outros tecidos
uão classificados,

dc fio, de estopa,
próprio para sac-
cos ou enfardar,
lisos ou entran-
çado, K. . . .

Anigo 347 — Bar-
banie, merlini, fio
de vela, de poi-
reto c qualquer
outro, I.. . . •

Artigo 547 — Idem

in de attender a indemnlzações pro-
vcni-iuc. do eact-Pavio dos saMos liqui-
dos «pertencentes a «terceiros e fíito
pelo ex-dep-ãitario publico Carlos Cer-
queira Aguirr., r.o tc:r.po de sua gestão.

-i*g^S-**_>'_'.^0-r.^*'-*J1- ¦¦

Ia e Solferino, Francisco José foi obri-) dres ou zinco, que os preserva de qual-
fado a assignar a Paz dc Villafranca j quer sinistro. Cs signatários pedem
pela qual a Áustria perdeu a Lombar-j ainda, permissão a v, cx. para Iem-
dia. I brar que o produeto sobre o qual es-

Em iSM, novos desastres vieram aea-| tão pedindo providencias muniçipaes c
branhar o malfadado imperador. Bis-; talvez, o produeto de fabricação na
r.iarcl; depois dc ter induzido a Aus-j cional que nia or somma de impo'ro
tria a prestar-lhe auxilio na guerra con- j paga ,._ Kslado, pois que, uma tala dc:r„ a Dinamarca, provocou o conflicto phosphoros que regularmente sc vende

por 45$ooo a 4g$ooo paga, íi5 dc scltr

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CIU'3«— Foram abatidos liontcm:
507 rezes, 65 porcos, 21 carneiros fl

34 vitcllos.
Marchantes: Cândido E, de Mello,

37 r. c 3 p.; Durisch & C, to r.; A,
•Menezes & C, 59 r.; Lima & Filhos,
33 r., 12 p. e 9 v.; Francisco V. Gou-
lart, 05 r., 29 p. e 9 v.J C. Sul Mi-
neira, 8 r.; Joio Pimenta de Abreu,
22 r.; Oliveira Irmãos & C, 86 r., íS
p., 2 c. o 7 v.; Basilio Tavares, 10 v.;
Castro & C., 24 r.; C. dos Retalliistas,
35 r.; Porlinno & C„ 15 r.; Edgar de
Azevedo, 21 r.; Norbcrto Hertz, 5 1.;
F. P. Oliveira & C, 30 r.; Fernandes
& Marcondes, 3 p., e Augusto M. da
Motta, 27 r. e 19 c.

Foram rejeitados: 6 a|8 r., 6 p. e
2 c.

Foram vendidas, 32 3I4 r."•Stoclc": Cândido E. de Mello, ,.._
r.; Durisch & •., 99; A. Mendes S- C,
562; Lima & Filhos, 2S7; Francisco
V. Goulart, 311; C. Sul Mineira, 129
C. dos Retalhistas, 372; João Pimenta
de Abreu, 188; Oliveira Irmãos &- C,
346; Basilio Tavares, 5 i Castro & C,
90; Portinho & C, 93; Edgard de Aze-
vedo, 116; Norbcrto Hertz, 41; Alt-
gusto M. da Motta, 79; e F. P. Oli-
veira & C, 217. Total; 3*327-

MATADOURO DA PENHA — Fo>
ram abatidas 22 rezes.

FRIGORÍFICOS — Para exportação
foram abalidas 459 rezes, das quacs.
foram cinco rejeitadas c uma destina-
da á exportação.

ENTREPOSTO DE S. DIOGO --•
Vigoraram os seguinte» preços:

Bovino  $fioo a $620
Carneiro. . . . i$6oo a i$8oo
Parco i$ioo a i$joo
Vitella  $600 ja $Sou

que terminou pela dibaclc austríaca de
l.onigraclz, batalha tambem conhecida
pelo nome de Sadowa. Em sele sema-
nas a Áustria estava expulsa <la Con-
federação Germânica e a Prússia se ti-
nha tornado senhora da hegemonia aí-
lema.

No anno seguinte a questão húngara
era resolvida pelo estabelecimento dn
Monarchia Dual c Francisco José co-
roadn como rei da Hungria.

Seguiu-se um periodo de relativa
•calma cm que a Áustria reconquistou
prts::;;io e tornou-se alliada da Allemã--.ih.a e depois da Itália.

Uma série de infelie.idadeç domesti-
cas^ bem conhecidas vieram, entretanto,
ferir o velho imocrador.

Em 1908 começou unia nova phase
do reinado dc Francisco José. A an-
nexação da Bosnia-Herzegovina, que a
Áustria oecupava desde o Congresso
dy Berlim c-ui iS;S, deu logar a unia
série dc acontecimentos que
por epilogo a conflagração de 1914.

Francisco José, que era encarado
coi.io o fiel da balança européa
o eauilibrista da^ paz foi, por uma iro-1
nia do scu destino cruel, quem deu o 1
primeiro passo para o rompimento da
guerra.

Hoje não seria possivcl esperar que.cm torno do velho nionardia sc for-
misse a Etmospliera de sympatliia que 1em outros tempos o cercava. Ma_ aie-
zar dos ódios e do ardor das paixões
guerreiras, Francisco José inspirou rc-
speilo aos seus inimigos. Uma parteda sua lenda está destruida. mas o

Moveis sond"!^.
prestigio dn scu longo
reinado persiste.

do imposto dc consumo 24$ooo. Todai
as exigências que continuam a oncr..
csíc produclo, só podem redundar er
prejuízo do consumidor, encarecendo o
gênero e difficultando as operações
commerciacs de compra e venda, sem o
menor beneficio para o erário publico,•.isto que. do excesso dc exigências f s-cães só pódc resultar a diminuição ih
commercio deste gênero, pois sendo
elevados os ônus c prementes as con-
dições fiscaes da sua negociação, ocommercio sc monopolizará cm poucasmãos com grave riamno da facenda na-
cional ou municipal c dos interesses doconsumidor. Assim sendo, os signata-rios pedem a v. ex. que a Directoria
da Associação Commercial represente
as autoridades respectivas no sentidode não cont nuar a ser exigida a for-
malidade penosa, premente . onerosa

tiveram | <''1 exigência de guias para o descnjba-
raço de transporta de .mosphoros.quer nas Estradas de Ferro quer nas

como! Companhias de 'Navegação, on em ou-iros meios de transportes onde os se-nhores fiscaes julguem dever exercer
a sua acção. (assignados) Davidton
Pullcn & C., Barbosa Albuquerque _C., Ze-.ha Ramos _ O., Peixoto Serra,
Pinto Lucena S: C. Cunha Pinto & C.
Marinho Pinto _ C., Debianno _ C,
Amandio Pinto _ C, Rocha & C,
Benevides Irmão & C. Casemiro Pin-
to _ C, Ferraz Irmão & C, SimõesMacedo & C, Coelho Duarte „ C ,Teixeira Ror.ics _ C, Empresa Indus-

e accidentado trial Serra do Mar, o director, Cesar
Palhares."

A delegação norte-americana
As visitas de hontem á

Associação Com-
mercial e ao Itama-

raty
A delegação de commcrciantcs e fi-

nancistas norte-americanos, que . ante-
Jiomem chegou a esta capital, visitou,
ás 2 horas da tarde de hontem, a dire-
ctoria da Associação Commercial, acom-
punhada pelo sr. F_lwin Morgan, cm-
'baixador dos Estados Unidos junto ao
nosso governo. ,.

Os illustres hospedes foram recebi-
dos pelo dr. Pereira Lima, presidente
da Associação c que aguardava a hon-
rosa visita acompanhado por todos os
ni.tnbros da directoria daquella insti-
tuição. O dr. Pereira Lima', na bri-
Ihante saudação que dirigiu aos nossos
hospedes, fez sentir as vantagens que
o Brasil vae conseguindo com a sua
approximação commercial com a gran-
de republica norte-americana.

Falou depois o dr. Hcrbcrt Moses,
que pronunciou um discurso em. inglez,
apresentando aquclles financistas e
commerciautcs as boas vindas, cm nome
da Associação Commercial.

Fez uso da palavra, em seguida, o
dr. Barros Moreira, que pediu aos
norte-americanos que concedessem maior
prazo ao commercio brasileiro, para
solver os seus compromissos. Accrescen-
tou, para justificar o seu pedido, que
os brasileiros estavam habituados aos
grandes prazos de credito, estabelecidos
pelos negociantes inglezes e allemães.
O orador terminou propugnando pelo in-
cremento da navegação catre os duas
Américas.

A directoria da Associação Commcr-
ciai mandou, neste momento, servir
uma taça de champagne aos seus hos-
pedes.

O sr. Strong, empunhando entao
uma taça, começou agradecendo a gen-
¦tileza c o carinho com que fora rece-
bida a embaixada de que fazia parte.
E, continuando, disse que a missão ti-
nha um duplo fim: primeiro, fazer
uma visita de cortezia ao nosso paiz, e
segundo, fazer um estudo de verifica-
ção das melhores relações cominerciaes
entre o Brasil e os Estados Unidos.
Declarou depois que a embaixada fora
escolhida a dedo pelo ministro do Tlie-
souro e representa todas ns_ parles do
paiz — norte, sul, este c léste, Se a
grande guerra teve cffeitos desastro-
sos para ambos os paizes, trouxe, entre-
tanto, a grande vantagem de fazer des-
apparecer qualquer motivo de duvida.
Os americanos precisam dos productos
brasileiros, c os brasileiros precisam
dos capitães americanos; c, os america-
nos eslão promptos a fornecer esse ca-
pitai, desde '.uc encontrem as precisas
garantias.

Concluiu dizendo:
— Estamos certos de que, ao termi-

nar esta visita, poderemos rccoiunicndar
a applicação desse capital em vosso
paiz. Em resumo: esperamos que con-
tinuem as boas relações cominerciacsi
mantidas ha mais de cem annos cnlrc
os Estados Unidos c o Brasil,

Falou, por fim, o embaixador nmeri-
cano, que saudou o comnicrcio do Rio,
na pessoa do dr. Pereira Lima, presi-
dente da Associação.

Acompanhada do sr, Edwin Morgan,
embaixador americano, esteve hontem
no Ilaniaraly, onde foi visitar o dr.
Souza Dantas, ministro interino das
Relações Exteriores, a comniissão de
commcrciantcs americanos que se en-
contra presentemente entre nós.

Na ausência do ministro do Exterior,
foram os membros da commissão ame-
ricana recebidos pelos 6rs. Luiz L. Fer-
namlcs Pinheiro, Artliur Briggs, respe-
ctivamente, directores geraes dos Nego-
cios Econômicos e Consulares e dos
Negócios Polilicos c Diplomáticos, e
pelo sr. Raphael Mayrincl", director do
rrolocollo.

Recebidos no Salão Monroc, os nos-
sos illustres hospedes visitaram, depois,
a sala, o museu c a bibliothcca do ba-
rão do Rio Branco.

• —— -• — ¦_ _f> 0 M__- I
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confortáveis e
jucin deseja ? —

V. Ex*. ? Xão lenha duvidas, re-
.ativamente — A casa

LEANDRO MARTINS & C.
resolverá o problema. Rua do Ou-
vjdor 93 e 05 e nos antigos arma--cns á n:a dos Ourives .10 a 43.

'H_._i.-I_r_r.il
*««__-t'--_C_ •___-:-
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Aero-Club Brasileiro
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L. "ame belge"
A ULTIMA CONFERÊNCIA DO SP..

JEAN FONSON
E' boje que sc realiza, no Theatro

Municipal a ultima conferência do il-
lustre escriptor belga sr. Jean François
Fonson.

.._._ conferência cujo tactna é Uamc
liclgc, lerá logar ás 9 horas da noite.

EXPEP.IF.NCIA DE AEROPLANOS
NO CAMPO DOS AFFONSOS

Foram hontem experimentados, no
Acrodromo dos Affonsos, quatro acro-
planos dc diversos typos que vão tomar
parle no programma do próximo do-
nvngo de aviação a reaiizar-se 110
dia 20.

Nesle dia, será inaugurada a linha de
bondes entre a estação e o Aerodròino,
já lendo o Ae. C. E. concluído lodo
o serviço necessário para este fim.

Tambem será por esta oceasião inati-
guradô o exceliente bar que está instai-
lado num dos hangar), com bilhares e
oulras attracçoes.

~mA_**"_>*__^*-C***-ÍI__--.

acia
Ao sr. Josc O. Garripa. secretario d:

Legação dc Cuba, será offerccido 11 nbaniiuete no proximj dia _:0.

O ministro do Interior, attendendo
ao pedido do director da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, solicitou
ao seu .-oilega da Agricultura a cessão
aquelle estabelecimento de ensino, do
antigo pavilhão de machinas da Expo-
sição, para nelle ser ministrado, provi-seriamente, o ensino de anatomia, até
que se possa construir o projectadoInstituto Anatômico.,

Na Gamara
A sessão em resumo

¦i\ sessão íoi aberta sob a presiden-
cia do sr. Vcspucio de Abreu, secre-
tariado pelos srs. Juvenal Lnmartinc
e João Pcrnetta. 'Compareceram 5;
deputados. Sobre a acta falaram os
srs. Maurício de Lacerda e Souza e
Silva.

O sr. Pereira Leite tratou da poli-
lica de Malto Grosso. O sr. Castello
Branco falou sobre a ipoütica do Pará,

A' ordem do dia foram reconheci-
dos deputados -por P-.niamL-uco c por
S. Paulo os sr«. Gouvêa de Barros,
Carlos Garcia e Salles Junior.

Aj requerimento do sr. Palmeira
Rippcr o sr. Carlos Garcia prestou
conupromisso.

•Foi, em seguida, por votação una*
n me, approvado por 107 contra 15 vo-
tos. o parecer da comniissão de jus-tiça sobre o ciso do Espirito Santo.

Foram ainda votados c approvados os
projectos: de credito de 2.7SGiósSJ?..r,
para o pagamento dc addidos (2a dis-
cussão); de licença ao sr. Leoneio Ri-'beiro (d scus.-ão unica); do requeri-
incuto do sr. Joanuim Osório sobre o
projeclo de reforma ortlliograpliica (,."
discussão); do projeclo determinando
que. a contar de 1° de janeiro de íyiS,
nenhum, official do Exercito pode' ser
promovido por merecimento ao posio
unmediato sem que 110 rposlo anterior
tenha pelo menos uni nnno de effccti-
vo serviço am•&._._enfado,

Annunciada a discussão do projcclodc lei orçamentaria, falou o r,r. Mario
Hermes. Em seguida oecupou a tribu-na o sr. Bento dc Miranda, proseguiu-do nas cons'dera.Gcs que encetou na
cessão de hontem.

O sr. Bento fez demorado estudo,das nossas tarifas ferro-viarias e da
desegnaldade do regimen cm nossos
portos.

A discussão da lei orçanic-ntarií! _.
adiada.

«r___._ffl__^. f___,
DIPLOMACIA ARGEXMXA

A siippvess:.- do consiiluilo (te
Couslautinopln

Buenos Aires. 17. .... A.) — O mi-nistro das Relações Exteriores suppri'
mui o consulado geral da Republica Ar-
gentina, cm Constantinopla.

=C-_^.'^__-<><J_F-.

Cortezias internacionaes
í-.-iim_\_(-', 17 — (A. A.) — A c:n-

baixada eçpecial da Republica Argcn-
tina offe:__ hoje, a bordo da caubo-
ncira "Paraná-, lima festa de despedi-
da, ú sociedade desla capital.

O presidení- da Republica, dr, Ma-
noel (Franco, csitev. a boijjio da refe-
rida canhoneira, afim de saudar o _n*
baixador argentino, almirante Banilafi,
sendo recebido com todas ai lionr.-
devidas ao s.m alto -cargo, ,

_^jjij£^_._'V./.í^^
MUTILADO "-*_.'V*"-'-; .«¦¦.-." . -. -:. JT.
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• GARGEOUvCÜRA D0EHCA8 DA ^ràl\k'TOSSE E LARYNGITE8

"CORREIO DA MANHÃ -—' Scxtà-feirá, 18 de Agosto «lc 1916 OS 3TUM0S EU PACOTES "VEADO"
SAO OS MELHORES PO BRASIL Kecusae as imitações

MTBBGS08SMAMS-'
Sessenta dias de luta com a borrasca
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'dbarca "Pó" c farte dc sua tripulação.
' 'lionlem pela manhã critrõii, arribada,
<iu iiorti) desta capiial, a barca italiana
J'ó, que vinha de fazer uma travessia
do oceano clicia du accidcntcs setisa-
cionaes. Seria demasiado trabalho en-
"uimcriil-os uni a um, lautos foram elles,
bastando, entanto, para dar uma idéa
ilo que foi a épica odyssca da Pó,
entre céos c mares adversos, o dizer-so
iiiic a viagem dt-sso barco, de Cadiz
no Uio, durou yS dias, (io dos quaes
'balidos pela tcinpesladc, i|tic a lodo mo-
mento ameaçava tragar u embarcação
<: o pugillo dc vidas i|lic a defendia.'

A Pd é uma barca elegantíssima, rc-
vii.imlo em mus linhas garbosas o
mclicl imii caracterislico da armação
aiaval italiana. Cuia ifyS toneladas de
registo e tra/ uni carregamento com-
jilcio ile sal jiara Montevidéo?

Depois ila partida de Cadiz, poucos
dias tiveram tlc bonança, e por fim a
borrasca começou a zurzil-os, pondo-os

cm constante perigo dc serem tragados
pelas ondas.

Estas, impetuosas, altas, formando
formidáveis capellas, quebravam-sc com
estrondo, dc instante a instante, contra
q costado do valente barco, que, resis-
lindo a todas as ãggrcssões do oceano
raivoso, ia vencendo sempre as diffi-
culdades c a distancia, graças ao de-
nodo stoico _ da sua heróica maruja.
O mar espatifou os harcos salva-vidas,
retorceu a ferragem do cõnvéz, inclu-
sive as escadas da ponte de coimriãndo,
levando em seu impeto de destrui-
ção roldanas despedaçadas, cabos, ver-
gas. etc.

Todo esse material era, todavia, im-
mediatainentc recomposto, t apezar dc
para o fazerem terem os tripulantes dc
trabalhar amarrados, pois de outra fór-
uia não seria fácil hvral-os de serem
tambem levados pelas ondas.

Ao cabo dessa luta, os viveres de

bordo foram escasseiando c a agua
tambem. Siipprimiii-sc a cozinha dc
bordo, e com reduzidas rações dc con-
servas foi a tripulação alimentada até
dois dias antes de entrar no nosso por-
to, quando os viveres se acabaram cm
absoluto. A agua potável lambem cs-
cas.sciára e de roupas, quer do corpo.
quer de abrigo, tambem era grande a
carência, visto que a agua as alagara
todas.

¦K nessa lula tilanica a Pó foi arras
tada pelos ventos até ao meridiano de
Montevidéo, de onde foi novamente
forçada a tomar rumo norte, vindo arri-
bar ao Rio.

A bordo da Pó viajam duas senhora?
a esposa do coiiiiuaiidantc e uma sua
cunhada, que sc mostraram extraordi-
nariãmélitc corajosas durante todos os
riscos dessa travessia épica, lendo ain-
da palavras de animo para a tripula-

Porlnpl na perra
A primeira conferência

Çao.

chefia de policia
de São Paulo

0 QUE OS FACTOS DEMONSTRAM
S. Pavji.o, lii ile agosto. — O proje-

c-tu governamental, providenciando so-
Ine o restabelecimento do cargo clc che-
fe de píiücia no listado, ainda não foi
apresentado á Camara, apezar dc já S2
«char prompto, em mãos do leader da-
ipicllà oasa do congresso paulista. Já
explicámos, consoante a revisão of fi-
•uia!, o motivo da demora: ainda não
se encontrou tun qualificativo, um li-1
mio, para o funecionario que vae resur-
í;ir. Chefe dt: policia acham demasiado;
prefeito de policia uão está no paladar
ile muitos; intcndeiitc ou superinten-
ilcnte dr policia, não vence os escrupu-j
lns ile grande parte... 1'rovavelincnte, |o illustre sr. Altino Arantcs, quando
alvitrou a restauração do cargo dc cin:-
íe de policia, a bem do interesse publi-
eo, não desconfiava de que houvesse
tanta clifficulilttile.

mal vem principalmente disto: re-
stabe!ece-so a amiga funeção, mas não
sc extingue, no que parece, o cargo de
secretario da Segurança, liste departa-
micnto devia 'desapparecer 

completamcn-
te. li sc assim não fôr, não fica pare-
ccmln que teremos a emenda peor que
o soneto? Do todas as vezes que aqui
sc 'rem ventilado o problema da resíau-
ração do cargo de cargo dc chefe de
judicia no listado, unia coisa tem sido
fartamente patcnlcada, de aceordo cnm
« observação uos factos: o hy-bridismo
atlminislrütívo representado pela jntt-
cção das scsvclarias da'Justiça e da
Segurança Publica, é uma anomalia,
qnc precisa dcsappareci r.

•Agora mesmo se deu uo interior, uni
facto gravíssimo tenso sejam verdadei-
ias as informações chegadas a S. Vau-
lo) c que .vem avolumar as razões que
inspiram ¦ > restabelecimento do cargo
dc chefe de policia, li' u cspaiicaiüenlo
de um colono por um fazendeiro, no I
imunicipio de Ribeirão 1'reto, i-ic!<i que
icin despertado clamor na yona. Dt* lá ;
«li/.cni tpie as autoridades Iocaes não
jirocederiim como deviam. 1'edc-se a ida
ile um delegado auxiliar... por scr
convicção e praxe que o secretario dc
.Segurança não pódc on não deve sair
jiara effectuar taes diligencias.

'in chefe *le policia já se teria Irans-
portado para lirodowsky (localidade cm-mu se deu o caso) com o fim dc apu-
rar duas coíbas: primeiro, o motivo da
inércia das autoridades iln circutnscri-
jição, de modo a punil-as, se porventu-
ra deixaram <k- cumprir seus deveres:
segunda-, apurar o facto em todas as
suas miiiudcncias, tomando logo, com a
competência üj-.;:'.:) m ampla üa sua
autoridade, as providencias indispensa.
veis, satiiifnzen.lo assim aos reclamos
da opinião publica. ,

dista já demorando a apresentação
do projeclo que, de conformidade c-om
ii prograiiiiua goveriliimental, d.-ve res-'
tabeleccra chefatuva de policia, li' prc-ciso, porém, qnc o chefe de policia si-j.i
,i chefe ue policia c não um simples
preposto ilo secretario da Segurança.

uo Monte nc Soe*
torro, condições especiaes — .15 e 47,rua Luiz de Camões. Caia Gonibier,
Kuudada cm 18G7,

—&¦!>-<*» «1 Sm. —

Os nervos da terra
O terremoto de ante-

hontem na Itália
Komir, 1; (A. II.) — Os tremores.

ile terra registrados hontem fizeram-se
sentir sobretudo no littoral do Adria-
tico central. Em Pesam, não houve vi-
vtimas, mas a população, tomada de
(lanico, rdiaudonou a localidade, li.n"\i::iii]i,_ morreram quatro pessoas c íi-
earam feridas umas trinta. Varias casas
nbatera.Mi e outras ficaram seriamente
avariadas, sendo, par issn, evacuadas.

O governo enviou para a zona attin-
Rida ma-erial .sanitário e viveres, tendo
tomado j,j as medidas para fazer face¦ei iieci-ssidiiili-s, :.;.- zar d, eMensão e
ila intensidade do desastre serem limi-
tadas.——.—a*^-s»»-<i »»,
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Concurso da Contabilida-
de da Guerra

Um suicidio trágico
Bebeu lysol e na anciã da

morte, para apressal-a,
golpeou o pescoço a

navalha
A policia do 9° districto teve noticia,

bontem, dc um acontecimento 'trágico,
que a principio pareceu uni monstruoso
crime, mas que circumstancias poste-
riores mostraram tratar-se de 11111 sui-
cidio. Uni cavalheiro, o sr. (iardiano
Rocha, entrou na casa 11, 138 da rua
Carmo Netto á procura de seu compa-
dre lilpidio de Britto, que lia tres dias
dcsappareccra dc casa, não dando noti-
rias de si. A casa estava aberta e o sr.
(iardiano foi direito aos coiiipartiiucn-
los do fundo. I.ogo na cozinha viu man-
chás .de sangue coagulado c que mais
se -accentuavani liara os coaipariiinc.il-
los da frente. Scguindò-as o mesmo se-
nhor foi encontrar este,.dido na sala dc
visitaSj caido de bruços, v rosto im-
nicrso muna poça de sangue, o cadáver
do sr. lilpidio. lán crime? O sr. Gar-
iliano deu o alarme, .".elidiram visinhos
c a policia do 9", que entrou logo a syn-
dicar. li 'as suspeitas doer ime desappa-
receiam eom as cartas 110 sbolsos do
suicida dirigidas á familia c á policia.
Para acabar com a vida o tresloueado
ingerira grande quantidade de lysol c
na anciã da morte, para apressal-a, gol-
peara á navalha o pescoço.

A terrível arma foi encontrada ao
lado do corpo.

lilpidio dc Itritio nialoti-se por diffi-
culdades de vida. Despedido da alfaia-
laria llrandão, viu-se na mais desolado-
ra miséria, cnm a esposa c íi iilhos, o
mais moço dos quaes dc mezes apenas.
Iille que fora rico, >conseguira jun-
tar a custa dc ihiros trabalhos cerca ile
100 contos, perdeu-os todos, sujeitan-
do;se a íim modesto emprego para não
deixar a familia morrer dc fome. Não
se conformou com a sua situação c á
filha mais velha fez scniii- que se ma-
laria. Segunda-feira lilpidio- pediu á ii-
lha que procurasse nos auniuicios dos
jornaes unia easa barata, porque não
podia agüentar a que residia, a rua Ge-
m-ral redra 1,51. li foi ver a <U 11. i,;S,
da rua Carmo X.-ttn, cujas chaves to-
mou ao açougueiro próximo.

Sua ausência de 3 dias prcocciipou a
familia, que mandou chamar o compa-
dre, sr. Gardiano Kocha. (jnc o fui en-
contrai- morto, nas condições acima
descriptas.

(i cadáver apresentava já uni come-
ço de decomposição, razão por que. após
ser jiliotpgraphado pela nolieia, foi rc-
movido para o Necrotério.

Sua lamilia foi avisada iU) oceorrido,
comparecendo ao Necrotério, onde uma
scena pungente se desenrolou,

lilpidio de Uri 10 cortava 32 annos de
edade c era naiural do Estado da
Bahia.

lin genro dn velho professor de geo-
frapliia ilr. Octavio Odorico Odilon, do
Gytnisasio Bahiano e de muitos outros
estabelecimentos de ensino, c cunhada
io 1" tenente pÍiarmncci**£ico do exerci-
lo Octavio Oihprico Odilon, presente-
mente r.o Maranhão.

Ma dias lilpidio de Uritto telcgraphá-
ra a<» sogro explicando a sua sÍíiia;ão
e perguntando se podia voltar paia a
Bahia.

A resposia afiinuativa chegou justa-
mente 110 dia do seu dcsapparccimchto.

t) seu enterro terá logar boje, 110 ee-
miterio de S. Francisco Xavier, ás ex-
pensas de amigos.

A guerra e
o comercio

Uma conferência do
dr. Amaro Cavalcanti

Sobre o thema "A Neutralidade c
as Restricções do Commercio na prc-sente guerra curopéa", o dr. Amaro
Cavalcanti fa.-á, n-i sessão dc hoje, á

-.Sociedade ltrasi-
icira dc Direito
Internacional, de

(jiic é presidente,
uma "Communica-

cação", contendo
t í' qu.-iiro partes. Na

primeira relembra
05 principios c rc-
gras estabelecidos
do direito inter-
nacional, applica-
veis aos neutros
e 111 t e m p o de
guerra; ua seguii-
da dá noticia
com p le t a, pela
transcripção ini o-
gral das respeeli-
vas notas, da dis-

.cussão havida cn-
, tre o go v c mo
americano e os
das potências bcl-

ligçranies, nos casos occorrehtcs de rc-
stricÇões ao comnicrcio neutro; na ter-
ceira dá no'ieia dos actos dos bolligç-
rantes, que têm af'fectado ao commcr-
cjo lirasili:iro, inclusive a applicação d.i
lista negra pelos cônsules britannicos no
Brasil; na quarta, finalmente, mostra a
necessidade de adoptar normas dc
maior efficacia para protecção dos di-
reitos dos neutros, visto as regras o¦u-incipios existentes do direito inter-
nacional terem provado inefíiciètltcs
durante a prcí-cntí1 guerra.

O objecto da "ComnuiJiicação'' é quea Inateria seja reexaminada e estudada
pela Soçjedade Brasileira de Direto
Internacional, como contribuição ao quede mais acei-lado c profícuo convcniia
estabelecer sobre a mesma matéria a
semelhança do que estão egualmente fa-
zn.lo, nos listados Unidas, a Sociedade
Aíiierieana de Direito Internacional e
o Instituto Americano de Direito tn-
ternacional. ao otial a Sociedade líraíi-
leira te acha filiada.

iwbmmmmamimaÊÊm,*
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O dr. A. Cavalcanti

de propaganda
patriótica

Lisboa, 17 — (A. A.) — Junto ao
ni-omtinento d-e Aljubarrota, realiza-se
hojo, um dos grandes "nteerings" so-
bre o paipelde Portugal na gaierra eu-
rapéa, organlirados >para instniir o povo
dos verdadeiros motivos qjio levaram
a nação portuguesa aos campeia dc ba-
talha, os intv.itcò -que na mesma a ani-
mam c as suas obrigações com a alliada
briraunica.

O orador official é o dr. Affonso
Costa, ministro das Finanças.

«Tm novo jornal monar-
chico eiu Lisboa

Lisboa, 17 — (A. A.) — Circulou ô
novo jornal monairchista "O Nacional",
que, em artigo editorial, accr.sa o im-
pcrralistno «lleuião de scr o causador da
guerra curopéa; csfciide-se em consi-
derações sobre a aotual situação poli-
tica, terminando por dizer que acredita
defender a .pátria, presíando 9 seu
apoio aos aluados.

Caniara, Povtiigncza do
Commercio o Industria,

Como complemento ao "Inquérito
para a expansão do Cominercio Portu-
guez no Brasil", que. esta presíiinosa
collectividade elaborou c fez distribuir
profusamente aqui e. cm Portugal, aca-
ba a mesma agremiação dc expedir aos
importadores da praça a circular queabaixo transcrevemos, eonvidaiido-os a
cooperar nos fiióslfuarios dc artigos
consitinivcis no mercado brasileiro, c
que devem ser fornecidos ás Associa-
ções Commerciaes dc Lisboa c Torto,
para que os indus:riaes e produetores
portuguezes se orientem, da melhor
fôrma, por que devem assimillar a sua
fabricação ao gosto e uso do mercado
consumidor.

A circular !-. do llicor seguinte:"Rio dc; Janeiro, sn de julho de
1916. — li.-iino. sr. Como complemeii-
to ao "Inquérito para a expansão do
Commercio Portuguez 110 lirasil", ria-
borado jior esla collectividade, e parao bom exiro do qual, a prestiinosa colla-
boração de v. ex; foi de grande alean-
cc, c que em Portugal acaba de des-
pert.1r bastante interesse, sendo acolhi-
do com geral applauso, suggcrili á Ca-
mara Portugueza de Commercio c In-
dustria do Rio de Janeiro, um meio que,lhe pareceu pratico, opportunó e via-
vel e que vem stibinettiir á esclarecida
apreciação de v. cx., cantando de
lemão com- as nobres virtudes cívicas
que o caracterizam, evidenciadas em
factos anteriores, sempre que se trata
de manifestar á lcuginqua Pátria os
testemunhos de apreço, carinho e amor
que todos 05 seus filhos lem por dever
dedicar-llic.

A idéa a por riu prática consiste na
collecta nesla capiial de Iodos 0:1 arti-
«os ou produetos de procedência cs-
trangeira c dc fácil collocãção no mer-
eado. organizando-se dois iiioslniarios
com caracter de permanência, mu desti-
nado á Associação Coniincrcia! dc l.is-
boa e. outro á sua congênere do Porio.

Assim, terão os ¦ produetores portu-i
guezes um fácil meio de guiarem o seu
fabrico ou producção, pelos modelos
expostos nas sedes dessas agremiações.
Além dos arlefactos para servirem como
modelos, devem fazer parte desses mos-
truarios os diversos processos de acon-
dicionaineuto e empacotamento, lacs
como: invólucros, papeis, encerados, lio-
celas, caixinhas, pacotes, inclusive a
própria caixa 011 caixote externo. <""

. lisses nui.-truarios, para completa eiu-
cidação. devem ser acompanhados por
preços no local de origem, fretes c su.
são negociáveis: loco fabrica, P O li
011 C 1 P, condições dc pagamento c
mais todos os esclarecimentos que v. cx.
com a sua nunca desmentida licncvo-
leiieia nos possa fornecer.

Dos produetos e respectivas in forma-
ções é firme propósito desta directoria
proceder ao s.eu. ealalogamenio. Cõino
acima lica dito, a collecta terá de ser

iliipll '

numero dc

OS DESFALQUES DOS
CORREIOS

Novos detalhes sobre esse
barufhoso escândalo

A commissãò, presidida .pelo director
geral dos Correios, que está procedendoao exame dos balancetes das agencias
postaes desta capital, relativos aos an-
nos dc 1915 c 1916, apurou, hontem,
mais um desfalque na importância de
29:000$, na agencia da Avenida Salva-
dor dc Sá, a cargo dc d. Alice Mi-
randa.

O sr, Camillo Soares, lionlem mesmo,
requisitou a prisão preventiva dessa
agente, que se acha foragida, conforme
ha dias noticiámos.

Verificou a commissãò, nos exames
das contas daquella agencia, que, a
actual agente, nomeada ha dois annos,
só prestara contas dc um mcz, única-
mente.

Para isso conseguir, â. Alice teve o
valioso auxilio do chefe dc secção Al-
vares de Azevedo, o qual, em vista
dessa prova, foi hontem suspenso portempo indeterminado, como co-autor
desse desfalque, segundo nos informou
o próprio director dos Correios.

A AGI2XTK DO CATTETE
POSTA EM l;II!i:itl)AI)i:

A agente da rua do Cattete, d. Ame-
lia Cândida Passos Ribeiro, que sc
achava delida desde terça-feira ultima,
por ter sido apurado cm sua agencia
um desfalque de 41500$, referente aos
annos de 1915 e tyiC, foi hontem postaem liberdade, visto ter indemnizado os
cofres públicos da quantia desfalcada.

D. Amélia, entretanto, responderá poroutra núalqucr; irregularidade que a
comniissão de inquérito porventura vc-
nha a encontrar naquella agencia, nos
annos anteriores a 1915.

Allcgoti d. Amélia, cm sua defesa,
que o referido desfalque provinha da
adnrlustrarão r.niorior â sua.

A ACCÃO DA 1'HOCUItA-
ÍIÓKTA CÜIMINAL DA
líEPÜBMCA

O dr. Carlos da Silva Casta, pro-
curador criminal da -Republica, esteve
homem confçrenciaiido com o director
dos Correios, acerca do modo por quea sua procuradoria deverá agir nos re-
edites desfalques verificados cm varias
agencias deita cidade.

O SUICÍDIO DO Sil. AH-
lilXDO RODIÚGUES

Fomos lionlem procurados pelos srs.
_ tenente Franüin Rodrigues c Annibal

•in. Rodrigues, que vieram fazer-nos dccla-
rações no sciilido de rchabiliiar -a me-
moria de seu irmão Arlindo Rodrigues,
aceusado dc desvio de dinheiros pu-blicos arrecadados pelas agencias pos-taes.

O sr. Annibal Rodrigues, o primeiroa falar cm defesa de seu irmão, disse
que este sempre teve uma vida cheia
dc difíiculdades c embaraços! deixau-
do esposa e filhos ás portas dc uma
nuaái iridigciícia*:

Aecrcsceiitou que Arlindo era o arri-
1110 de -sua mãe, que sempre viveu soli
seu teclo, soecorrendo-a em todas as
necessidades.

O tenente Franklin Rodrigues dccla-
iou quc.se Arlindo se tivesse apossado
do dinheiro desapparcciilo, não deixaria,
esposo e pae cxtrehiòso que era, de
neautelar a siuiação futura da familia,
pondo-a a salro da pobreza em que a
deixa.

Ao menos esse ado digno elle pra-ticaria, dando emprego louvável ás som-
mas obtidas por meio do crime de que
é aceusado.

li, proseguindo na defesa da memória
de Arlindo, apontaram ainda seus ir-
mãos, descendo a tninudencias da vida
intima do suicida:

. Uue, poi- falta de recursos pecunia-rios, deixara elle,, ha tempo, caducar
tun seguro do vida dc .ío cuiitos dc réis,
feito na Mundial; que. Icnilo-sc inseri-
pto em tres caixas funerárias, Arlindo
perdera o direito ii:i doações fúnebres,
devido a empréstimos que havia to-
mado. Tudo isso — dizem elles —

mão
sua guarda

lí A'MARGEM DA GUERRA

O famoso "goal-keeper''
Robinson

ferido em combate
"Ha alguma noticia sobre Ilarry Ko .

binsen?" \
Ura cata a pergunta que se vinha fa.

zendo com insistência nas redas_ Fpor-
tivas desta, capital, interessadas sincera;)
mente pela sorte do querido sportman,
desde que cllc daqui partiu para a gucr-
r«, isto cm outubro 'de 19M-

Sc Harry já ti-
nha sido alis-
tado nas for-
ças quo coniba-
tem no norte da
França, se ja
«inha entrado
cm fogo, tudo
sc per guntava,
sem que, no em-
¦tanto, houvesse
elementos para
satisfazer á jus.
ta c u r i osidade
geral.

Chega-nos, ago-
ra-, a primeira
noticia sobre
aquelle que tan-
tas 'homenagens'
sempre merece"
ra da nossa mo-
cidade,

A familia Ro-
binson acaba dc
receber uin tcle-

Harry Kobtnson granniia, no qual
se lhe commu-

nica da Inglaterra ter Harry soffrivlo
um ferimento, cm combate, numa das
pernas.

Mas para attenuar a triste nova, uni
complemento compensador a acompa-
hhoii: o ferimento é leve.

Diispcnsaiiio-iios de reíenibrar a figura
querida do ikmso afanudo "goail-kceper",
pois qtre, como dissemos, ella se uão
apagou nunca da memória dos a ficio-'nados cariocas, que lhe tribuam verda-
deira estima;

Robinson era considerado já um bra-
sileiro. c nos campos das lutas ao ar
livre, quando elle defendia as sores, do
Fluminense, fazia o orgulho 'dos foot-
litdlr-.rs" c.Vriocas; e esse orgulho «,•»

\ mm w msoui
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O "Deuslehland" cm Baltimore. 'Ao 

lado, o comiiiar.danle
Paul Koeuiij
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leita cm duplicado, o que nos pareci: - ,
tambem viável, „„is ,,1,, sendo 

^jffiíd^&®^TA 
""^

portuguesas 110 Kio '

.'/ ultima-phatograpliia de Ilarry 
'Ro-

binson nos campos dc football do
Jiio, quando, cm 1014, jogou contra
o V.xeter City (.Instantâneo de uma
de suas admiráveis defesas nesse
encontro.

tanto quanto aquelle que soube inspi-
rar o nosso patrício Marcos de Mcndon-
ça, seu emilio na ingrata posição que a
ambos ccli rizou.

O ultimo encontro internacional em
que Harry tomou parte, foi o do sele-
ccion.ado do Ri» de Janeiro contra

de faneiro cada run coiih-iVii •', r„ 11 l,onluc, previdente como era, sc \1011-hcqmpe de jirofisffionaes pertencente ao
miia diniinúta' parcella para n"òíi exi" ve? ciam içado, saberia deixar a fa- -"-lixctcr City .cm 20 tio julho de 191.,.
to desses inleresssiues e úteis proces-' '"' Ia a, .M,)-erl°. <'e nccessulndes, As THias brilhantes delesas concorre,
sos para a vitalidade da industria par-1 

(-oncl'iiraiii Annibal e brankliu. íTi- ram poderosaunentc para que fuss-emo.

A T.OTE1MA l-ICDIIDAl* fnní
tiniitnliíi iiniis extracção oom o \n'H-
mio maior ile 100:01)0$, ciistan-
(lo i-iiiln liillielo 11 iliiiiiiiiitn impor-
tiniria de S$000.

Tendes prisão de ventre ?
Tomne EXIIHCU;.

(K (1142)
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IMiltSIOfillÇÃO AO JOGO

Eoram vnvejndiis diversas casas
1111 Saude

'A Saude, o famoso bairro dos va-
l.-mões, leve bontem uma sangria des-
atada para vencer o dóminio do jogo.

O cominissnrio Itolivar, do 11o dis-
tricto policial, 

'percorreu 
não. poucascasas, nas quaes o ''jogo do bicho" era

explorado.
-O unico "arara'1 que encontrou foi

o dono da casa da. rua da Saude 347.
de nome Octavio da Costa, aliás iieni
pouco responsável, porque é a-ieuas o
nrenosto da firma Lopes, Fernandes
& C.

Foi lavrado o auto de prisão em
fagranle, mas. depois de prestada a
fiança, "o réo" gozou da liberdade que
a lei determina seja facultada.

par-tugueza.
Para a execução desle plano, seráv. ex. procurado mui brevemente peloempregado ilcMa Camara, sr. I.uiz Vi.dal, autorizado por esta directoria a

recolher os nio.de.los e a cnlcndcr-severbalmente com v, ex. aíim dc rece-ber as suas ordens,
Agradecendo a valiosa cooperação queesperamos merecer ile v. ex, serviam-

nos do ensejo para leslemunhar-llic todaa nossa cslinia c consideração."—¦- "•""¦ ' H L **t*pni _„,._,

HOJE

zeudo-iius que já haviam constituído
advogado para a defesa .da honra de
Arlindo. qnc ira/ia o mesmo nome dc
que elles sc orgulham de ser p#ta-
dores.

SALDOS E
ETALHOS

EI TODAS SBCQPES
DO

iiertoI rve inicio lionlem o conenrsra coiilabilidade da Cuerra paia proviniento ile ires vagas de quartos' ofíiciaes.
Responderam á chamada j!i doflidatos inscriptos, deixando' dcxecer dois.

s can-
compa-

UMA APOSIiXTADOIÍI.V
DIIFICII*

Vae «er subiiicttiilo :i nova
inspecção de saude

O ministro da Fazenda deu provimen-
lo a^ recurso interposto pelo 3" escri-
plurario da Delegacia l-'iseal em São
Paulo, João Alfredo tluimarãcs, do lati-
do da commissãò nr. dica que o declarou
cri perfeílas condições de siiude, na
segunda inspecção de saude a que foi
submettido para effeito de aposentado-
ria, e autorizou o delegado fiscal no
referido KMailo a designar nm ou iítais
profissionais de sua confiança para
fxamiuar novamente «t dito funeciona-
iin, dentro du prazo de 90 dias, r.o ma-
ximo, da data do recurso,

Quem só belic CASCA1'1XUA
Kslú livre ila MHD1.V1IA.

I CASA ALVIM
Agencia de_ Loterias
Pagamento imniediato

luis da Assembléa 03
Telcph.. 568.1. C,

— >*¦*<•>'«¦
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MOVEIS
MACADIIÃKS MACHADO & 

Hiin dns AnilrndilH 15) e 21. Osiiniioies nrin.-izens desta capital.

4

Bebam só Café Ideal
xa 5" RFoiÃO militar

Distribuirão de ninares aos corpos
1.1 inspector da 5* região remeueu ao

coiiu-.iaiid.iir.e da 4" brigada dj cavalla-
ria, afim de lhes ser dado conveniente
destino, .|: ninares vindos do Kstadodí
3'arami, nela IC. P. Central d.. Urasil.
listes i.S.n-.s serão assim distribuídos:
6 ao 1° regimento; 6 ao grupo de obu-
::-.;•; c para a fabrica de carlil-hos, 13;
:m 1" regimento de artilheria e 1 ao 1*
rcginwtnt) ie infanteria

Um executivo municipal
O JUIZ JUI.GA SUBSISTENTE A

ÍUÍNHORA
O c:*. Viviano Caldas, er-hra^or d.i

Pvcfekura, foi executado pelo juizo da
i" vara federal, >por não havec pr.íio os
iuipc-síios <le irulvjíiria e profissão n>
exercicio do 1914, do seu e?e:;:piorio dc
dCicOBtos, á rua do Hospicio n, S.|.

iKeila a pe-ihora, o executado oppoz
embargos, alk-gando que. sendo cobra-
dor di Prefeitura, rcni escriptorio para
a-ttender aos contribuintes da Fazenda
Municipal. Xão tendo juntado, enire-
leu.o. nenhum documento comprobalo-
rio dan suas allegaçoes-, o dr. 'Raul
ilartins, ;-or sentença de liontleni, jul-
goii improcedintea os embargos e sub-
sisteitic a penhora.'¦»¦» a»'

OS^ melhores e os mais nrocurados
moveis sã.i os que vende a Casa .'lar-
tins, rua da Carioca íi;; quem os c.\a-
minar não deixa de leval-os

Um medico em apuros
NO ELEVADOR DO SERVIÇO

MEDICO l.ECAL
A po!":!a só tem nm elevador r rc_r0

i iiieíiiio para o Serviço 'Medico Legal.
K' pequeno, acanhado c foi iirslallado
mais para a conducção de isppardlios e
objectos d,,:.i!.iiados ao gabinete. Os
mtldicos, porém, cc-stuniauí se nprovei-
tar delle, eyftando, assim, subir infin-
dar.Vs d.'gráos que vão ler ao ultimo
andar do edificio da poliria. Ilonfem,
11:11 delles, o dr. Cunha Cru:, so viu otn
apuro?, pois o elevador parou ei-.-.re
ih':i andares c por mnis que o .medico
grilas.*..*, ninguém o ouvia. Afinal, um
policial d-cu pela cuidai e moveu o an-
parclho, que proiuptamentc subiu. O
d;-. Cunha Cruz saiu deli; muito palli-
do, não sabendo explicar a causa de
semelhante aceidetite, se a um descui-
di s.-.i, se a algi-.aia ,;.!ilieria de algum
d^ceciipado...

¦¦ ngt » *>ra» » tm

XA CKXTIIAI* DO BRASIL

Revisão dos contratos «le varejo
uns plataformas

O dr. Cai los Andrade, sub-director do
trafego, está revendo todos na contratos
de vareio, nas nlalíiforniaa das e^a^õt*
da 1-'.. 1-'. Central, afim õe apurar quaes
os que ej.-.ãn a concluir c que podem sir
ororocados e os que serão cassados.

PI Rfiffl,

Só XA CASA rOUTlGLKSlO JOII'
Rua Assemblca, 40 — c que se en-

contra manteiea fresca mineira snpe-
rior; Í;ilo, 3ÍU00.

1^ > — *> •—

lX.STRUCfJÃO JIIMTAR

Vinil reunião ila Sociedaile tio
Tiro n. «

São convidados, pela .-euanda vc?. o'-'
membros do cons.-llio-dir. e:or de ioi.|-
i"'r para ulíia reunião sabbado, á 1
bora. da tarde, no quartel-general, na
sede da Confederação do Tiro.

 ¦«¦>¦» «agi o ia**i —
Por SSOOO, apenas, pôde iiduiii-

rir-se 11111 hilliete iireniiiulii eom
100:000$0»0 na extiweíio da
LOTKÜIA rilDilRAI, ;i ieiiliziii-.se
iiiiinuliií.

derrotado.-! pela diminuta differença ds
5 .pontos a 3.

Xo memorável embate do dia seguin-
le, 1:0 qual o "football" brasileiro fir-
liiava uma das suas paginas mais bri-
IhrJititbs, Ilarry serviu -de juiz, contri-
Iniindo ainda com a sua competência c
energia para o exito da partida.

listamos certos, ikiís, de que as nous¦sas palavras <íe boje repercutirão r.o
nosso já iiH?ortaní.'e apparelho de edi>.
cação physica e cívica por meio dos
sports, composto de milhares de liras!-
'loiras, satisfazendo ao carinhoso infer-
eSsc eom uue aconi.-ianhou ns passos do
patriota qv.e voluniarlamentc correu e-n
defesa tio seu paiz,

DR. ALBERTO DO KítGO LOPES - -
Uo llojpital .lu .Misericonlia. Vias uri-
ii.iriii--, ii;)t:iieiei em geral,
DR. APRIGIO 1)0 REGO LOPES —

Do Hospital tli Mis cie ord ia. Mulesiiag da
£.;rg,-iiita, :;..ríi e ouvidos;

DR. OCTAVIO DO RKGO LOPES -¦
OcnlUtJ, .prof. >ti. 1'aciililailc ile Medicina.
Con:uItu'.!u: uia SctC dc tftcinliro u, oi.

 __ (A 8194)

Propaganda brasileira
Um club brasileiro em

Cincinati
Vários brasileiros, residentes eni Cin-

cinali, nos listados Unidos da America,
I reuniram-se a 13 de julho do anuo cor-

rente, na Camara de Comnicrcio ila-
; quella cidade, e resolveram crear o

. -  . "Club lirasileiro de Cincinati", afim de
,uc i-M.i enter.ano sen, que houvessem \Am -os p^rieios que visitam a capitalido p.ceacbidas ai formalidades lc-J tlo _;stnilo ue ,)hio os ,„,;,„ ,,,. „u,lll01.

Kenliunia proeza dos belligcráritcs
tevs um caracter mais fascinante do
que a brilhante aventura do submarino"iDeittschland"; que no dia 9 de julhoentrou no porto de Baltimore, depois de
haver atravessado o Atlântico, tendo
feito 11111 percurso de mais de quatromil milhas. Se fosse necessário ainda
dar uma prova da energia allemã c da
combinação harmoniosa da audácia com
a tenacidade c efficiencia, que consti-
tue a nota typie.i do temperamento ger-maiiico. bastaria a brilhante travessia
feita pelo '_' Deutschland " para conven-
cer os mais obstinados e apaixonados
gerinanophobos.

O "Denlsclilaud" saiu de üremclia-
ven em i3 de junho e daquclle portoseguiu liara lleligoland, onde durante
quatro dias a guarnição do submarinoesteve em exercícios, A travessia de
lleligolan.l a Baltimore levou dezescis
dias, durante 03 quaes occorrçrãiu iiinu-
meras peripécias sensaçionaes.

Muilas vezes foram avistados navios
inimigos, tendo o "Dculschlnnil" de
submergir-se rapidamente para escapar.

Mas apezar disso qnasi toda a via-
gem foi feita á superfície. A distancia ,Ici p0„CÜÇ ,1;.., .i....,,,;,.
lotai que o .submarino percorreu debai- __"_ , 

°^S 
f^JS.'xo d'agua foi apenas dc noventa mi- '" '"'

lhas.
Durante a passagem da Mancha o" Dctitschland" esteve dez lioras cm

repouso 110 funil') do mar eiuqiiruilo a
tripulação descansava, reíazendo-se das
fadigas o das preoecupações da nvehttt-
rosa tarefa.

listão installados a bordo do novo
submarino apparelhos aporfciçóadissi-
mos para assignalar á pouca distancia

qualquer obstáculo que se a.~!ie no fo-
teiro do submarino. Graças a esses in-
stnimeritos, que são baseados no prin-cipio do inicrophonc, a uma distancia
de mais de seis milhas o official de
quarto pódc ouvir -o ruído das helice»
dc mu vapor.

A vida a bordo úo Déulscliland não
é Ião desagradável cc-.mo se podrviasitppôr. A comida era boa. Havia uma
excellente biblicilhíca de livros esco-
Miidos; e um grajihophone para alliviar
a inonote.iiia da travessia,

O peittscliland tem 105 meiros rle
coinprinientx), um deslocamento de ;oitoneladas. Além d» algumas malas do
governo allcniSo, o Dcutscliland trcuxi»
um carregamento do 730 tonoladr.-s ile
tintas de aii-ilina, 110 valer de uni mi-
Ihão de dollars.

1 fila poucos l.'.'ias lo stihniíKtino ¦;\t\'-
mão zanpoit de Haiti more ua íatà via-
g.en de regresso á AlViminlia. levendoI um carregamento de nickel e d: borra-
eiia.

'Algumas loapedeiraa americanas 'rs-
colunam o Deiitschlànd ::..'• .to limite
das águas territorinea dos listados Uni'

circularam itc:.-
pie o aitifacíoso submarino ti-

nlia sido capi-ai-.ulo. A iint:;-::» era fal-
sa e o Deiitschlànd continu'.-! a sua
aventuvosa travessia, anciosamenta es-

i pcr.-.do pei'0 ipovo a.llemão e seguido
; pela curiosidade e interes-e dos neu-
i tros e talvez mesmo dos próprios iillia-
j dos, que não podem deixar <K- n»:Q-

nlléccr p valor daquclle punhado dc
marinheiros, que, com a sua proeza-,
inai-.giiraram uma nova era na navega-
ção traiisoccanica,

Uma morte mysteriosa em
S. Paulo

O RESULTADO DA~ EXIIUMAÇÃO
.V. Paulo, 17 — (A. A.) — Regres- |i sou a esla capiial. da diligencia, que 1

| fez em Cotia, o dr. Paiva I.ima, 111.•- |
| dico legisla da põli.-ia, o qual fora
! aquella. localidade, afim de cxhumar c
; cutopsiar o cadáver de um indivíduo

Coisas do Supremo Tribunal
O mesmo lauda serve
aqui, e ali não serve

Já não constituo novidade para nin-
guem, entre nós, a volubilidade dos
julgados dos nossos tribunaes, aurori-
zando a affjrnrar.se que nós não temos
jurisprudência.¦ De facto, 09 senhores ministros dc-
cidem, hoje de uni modo, amanhã, de
outro, os caseis absolutameiile some-
lliantes,

O caso que vamos narrar vem dar
mu riguifieamo altestado dessa volu-
bilidad'e.

Oim fins de 1907 foi ¦encalhado pelo
Rçu comnvandante, na praia do 1'eró, o
hiato Parreira Machado, que .se dirigia
para o norte-, comi carrcgvnrieiUo dc sal.

_0 motivo do encalhe foi se ter ma-
ni fes:aüo agua aberta, mas crino do
límtesto nrariiiaii) não coiís-íasse nc-
nliiMU motivo de força maior, quo mo.
livasse encalhe, a Companhia Alliança,
seguradora do casco, reciwou indemni-
zar o sinistro, baseada no art, 711, do
Codig-o -Cconiiícrcl-al.

frcHosta . acçã.o contra cila, foram
ouvidos peritos profissionaes, que de-
duraram que a agua aborta só podia
provir do vicio .próprio do navio, pelii
qual não era responsável 11 seguradora
c nestes l-ermor, foi proferida a sentença
absolvendo a companhia.

Interposta a oripjílação, foi pelo Pu-
premo Tivb-.ual reformada a sentença
de in instanoia, visto o exame não pio-
var o vicio propri-o.

.Acanlécc, porém, que a Companhia
lírasil, segurad<irta da canga, lambem
recusou indeinnizar o seguro o, lendo
perdido a causa na 1". instância, appcl
i;)-.i para o Sup;
do ás suas razões

Seductor aos cincoenta annos
Um irmão da victima yin-

ga a tiros a honra da
familia

O negociante Ernesto Pedroso, dc í»
annos, casado e estabelecido com la-
brica de artcfactòs de ce-rtiça na praça
da Republica 180, seduziu ha tempos
uma operaria de sua fabrica, a menor
Maria Gato, filha dc Rafael Cato, ope-
rariu, de nacionalidade italiana c mora-
dor á praça do Castello n. 11. casa ,1.

lia «lias,_ Pedroso, que já vinha ba
cerca de cinco mezes mantendo rela-
ções illicitas com Maria, tomou-a defi-
nitivainentc por amante, levando o luto
á alma de sua desolada família. U pae
dc Maria, acabrunliadissimo, arroacllá-
va-sç de desespero, não encontrando rc-
inrdío para 1 sua desgraça,

O irmão de Maria, tambem menor de
2n annos, c chamado Rafael (lato Ju-nior, não teve, porém, o abalo moral dc
seu pae e, vendo a irmã deslionrada,
deliberou vingar-se.

Agarrado a essa deliberação, Rafael
foi lionlem á larde ao estabelecimento
do seductor dc sua irmã e mandou cha-
mar Pedroso. Ao encontrar-se face 3
face com elle, exigiu-lho uma satisfa-
ção, respondendo-lhe Pedroso com mai
formuladas evasivas. Rafael sacou en-
tão de seu revolver c, alvejando Pedro-
so, feriu fogo tres vezes.

Dois dos projeclea foram apanhai
Pedroso em pleno peito, cravando-5e-lhi
110 tliorax, e fazendo com que o íeride
caisse por terra no próprio logar d»
aggresãao,

tJs estampidos a!traíram para o locai
nu-.iins populares e ns guardas ei-, is dt
ronila,ffccttiaram a prisão em fia-

mo Tribunal, juntai!. [ ?.*ie.\\i- de Rafael Halo Juiiior, como ;
1,111:1 certidão do | llc seu pae, Rafael Gato, que o acom-

lairdo dos p-eritos, extraída da acção panliara ao logar do delicio,
contra a Alliança. . 

'-N:l delegacia do 14o districto, ao set
O Tribunal julgou que a cerlidão do h»!«rogado, Rafael Gato Junior con

laudo provava o \icio próprio do na- llSS0" « seu crime, accresccntando niu
vio e absoheu a Companhia lirasil. cm. US remorsos do que fizera, visto qui
quamo mantinha a condcninneão contrai í'1"?1" a honra de sua familia, ultra-
a Alliança. i J;"l;l Por Pedroso, boi autuado em fia-

O necordão proferido a favor da ;:"'?.n:'' e 'acolhido ao xadrez.'Comptiiibti lirasil foi embargado por! .«rnesto J edroso, cujos fcrimenloi
Ferreira Machado s C, que fundaram f10(-,BmIVc?' 'cccb-.it curativos 110 Pos-
os seus embargos justamente ua deci- I t0 l cnlri" .' a Assistência, recolhendo,
são proferida contra a outra Compa- sc ,?"1 scBtl'da ao hospital, em esíade
nhia, mas o Tribunal os desprezou, una- I "S "!! ™s,° V , . ,
nimcnicnte, declarando no aecordáo que . Hv. ,acl 

("1'0. tambem ficou prejo, ,
sc havia outra sentença contraria á 1 ff".!'1'0. .'l"c « l"", rapaz robusto c dc
proferida a favor da Companhia urasil, I ''.A?'?1 °-mm s-v'n?''1!1,ca' V Keralmcjti• estimado 110 Castello, pois, cr.tiquaiTiital sentença devia ser reformada por 

";!""£?.„?'

provocador.
alt ivo, nao c rixeuio 1».

Operários em greve
Na fabrica de tecidos

de Deodoro
í*';í])!j:<'1o iiltinio, os nrvTar.P:-; ila fa-

brica ida tecide-a de liiili». estabelecida
cm Deodoro, antóga csiação de Sar.o-
jv.-mba, julgando injustas diversas ii-.al.
taa iíisp&síPjs a oomtpairheiros, rcclaíiia-
ram da adininisíração, ipcdindo fossem
ellas r..,!evadt'.s, coma tambem que fos-
sem alteradas ninas tantas ordens de
serviço.

Atlendidos cm parte, ei trabalhado-
res sentirem que não estavam perfeita-mciíte bem, razão por qi:.- ante-heiíteni
não clicgaram a comoletar os serviços,
deixando li :iívni d-; jiroourar o Irnlm-
lho. conservando-se, uo entanto, em
perfeita calma.

iVcciiadas rs .portas :1a fabrica, resol-
vou a direciona as*.:m conserval-a alé
o .proxáiio sabbi-lo, dia -em. que fará o
pagamento das feri:.--, devidas, e cm
que dispensará os operários que jitlga
haverem centiljbuido para a niiorinali-
dtun: que fui estalijlccida pela gr;ve.

Tres ,m:l são os operários envolvidos
no inoviinento, e. a directoria da fabri-
ca, rcccicxãa' do tí^r^daçõos, r;*:.'^ar da
Iranquillidad.» manifestada, pediu ga.
ran.tias á policia, garantias essa* que
furam ar.-iultlatl-as, não só pela policia
do 23" districto cc:r.j tambem pda lío
parídçfio Central, por oi-de.:u do dr. Au-
reiino I.-cal.

Trata-se do lavrador Roque José
Gonçalves, d,- .15 annos dc edade,' ca-
sado c ali residente,

Feita a exluuhação e examinado o
corpo pelo dr. Paiva I.ima, verificou
este, i_uí- iío.pie Jo.íl* aprcsenlítv-a na
cabeça, na região parictal direita, unia I a propaganda para
extenso ferimento comuto e um corte j da língua portugi:
produzido jiur rt)i;i-, Xo corpo não ar.
notavam outros ferimentos; apenas as
roupas estavam ciisangucutadas e es-
farrapadas, demonstrando ter havido jlula. Abcrtaa cavidade eram.-ma veri-!
ficou o medico legisla que os ossos da jbase estavam fracturiidos, o mesmo I
sucedendo eom os ossos do frontal |
temporal, parielal e occipital direitos, j

A "líausa-mortis" foi um violento clio-
que traumático resultante de uma foi-
cada. Proscguc o inquérito aberto so-

conhcccl-a, d»; con>;'í;-.iir ns informações !
dr que necessitam, e, especialmente, um
logar onde sc possam reunir com com-
patriotas.

() Chili tambem tenciona trabalhar I
pelo desenyoiviniento do commercio 111-;
ire aiptcHa cidade v o Urasil, faxentlo (

Sociedade Nacional de
Agricultura

nar em falsa prova,
IParecia que, cm face iDste julgado

unanime, a sentença proferida contra a
Alliança e ainda pendente dc ciubar-

; gos á execução, devia ser reformada, na' ultima sessão. O Tribunal, após longa
; di-'c;isíào, pelo voto de desempate c

contra os votos dos ministros Pedro | AS CONPF.RKNCIAS QUE SE REA-
I.essa, Sebastião Lacerda, Oliveira Ri-] USARÃO HOJE E AMANHÃ
beiro, Godofrcdo Cunha. Coelho Cam- j Ka sédc da Sociedade Nacional ds
pos e Pedro Mibielh, desprezou esses Agricultura, rcaliza-sc hoi.- ás"i hocnvliargos, para confirmar a sentença ras da tarde, a sessão semanal da suaa»'e.n01'- ...... .. directoria, depois da, -qual, o dr. Firmepicou assim decidido que o original |),,irn f-ir-í ,,„,-i ^-,„,- -,.„„;. „' ., .do que a dos outros pazes de lingua do laudo dos peritos não'provava S vi- „Clria d« «rn^ei "castelhana tia America do Sul. ! c|0 próprio do navio, na causa movida ,u "'

O sr. A. S. Wilson, dirccior do De- conlra a Companhia Alliança mas que'
partamuilo do Comnicrcio Kstrangeiro, L certidão deste mesmo laudo provava'!'^'"''"",': 

'í1™. t?n","w .Vma.. «onfcrfi
e o sr. H. Rerliowich, da Camara Com- 0 vicio próprio do mesmo uavin, na
mercial de Cincinati, foram eleitos j causa movida contra a Companhia
membros cooperativos do "Club ltrasi-; ])r; "

diifusão c estudo
i, ião necessária

quanto a hcspaunola, pois que é falada
por ni-.ta população tão grande ou maior

paizes di.- li

br, icto.
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leiro", pois que membro
podem ser os brasileiros

Achavam-se presentes á reunião de jfu:idr.<;.:-o os srs,: dr. \*. de Vascon-
ceilas, dr. [.. R, da Molla, Aiiierico de
Araújo, Clodomir Caminha. Álvaro !•'. ¦
Chaves. Alberico H. de Moura, Adhc-
mar Leite, Hugo Fraiihlin, Fausto I).
Coes. Manoel S. Cabral, 11. Serkoivich
e A. S. Wilson. |

cif':ciivo.s só! E,,qucm n''-i^*r que cnlcnda.

Sul'1'ii-is do ligado ?
Tomao K.VMUOIT*.

(Il "i.i.Ci¦«a * «*¦ » a 1 

carne em Matto Grosso".
Amanhã, ás 5 horas, na referida As-

j sociação, fará tambetn uma
j-cia o dr. João de Carvallio Iturges Ju-1 nior, qttc dissertará sohr..- "Us' meio*
j de encaminhar para o campa, o ex-
I cesso das populações urbanas ij^e scI encontram sim trabalho".1

ISl.DI.AS-AItTMS

O "Salão" ile 101C

O novo arcebispo dé
Olinda

1'aiii 11 cvli-aceãii do
plano ilo 100:OOOSOOO, ciiju hi
lllClO CllStll il|ICIIllS 8í(!000.

osma MATRISTE, DIAKRHÈA
VI2KDE das :u-, curam-*?c com .'t üiirr.viKiosi ttc&*
coberta — CROTON DEM-

THYLA — llortiilania —
vieultora: ltodrigo Silva 2S,

(J ''3'Jl)
>-***WI—

VOIAXTAIÍIUS Dfl .MAX015IÍAS

Continíiíl a insciipção de
ClIlIllIlllltOS

Continuam a affhiir ao quartel-general
da 54 região os candidatos para o fer-
viço de voluntárias de manobras.

liontcm inscrevcrain-sc os seguintes!
Waltltr ii-' JCicmeyer, (.'etatvio Jo'sé

M.-.clia.Io, I.cvino Firmo de I.ima, tler-
mano Pereira Guiiuarã'es, Adriano Pai-
'.or Villanova, Ivo de Mattos Pamplitro,
Godofrcdo Caetano de Oliveira, João
Tavares Filho, We-bnai- Castello Branco,
.Uliitito Kozo dc Jlattos. Antônio Ma.
1T11I10. Henrique 1'ni'i'eiicio dos Santo»,
Alfredo Ilosb-rt Madureira, os quai-*,
forain niaiiil-atios apresentar ao 3° e.'egi-
mento de infanteria, corpo des:gaado
pelo RCiieral convmartdante da o1 briga-
<la para üies dar 2. instrucção de reeni-
tai.

A POSSE DE D. SEBASTIÃO LEME
Recife. 17 — (A. A.) — ReaM-za-se

hoje, i-evestindo-sc o acto de Icida a
Aiiinniiã a Lornin.v i-'i'.Di:it.\i,;f!-l1:,-!ad-' a °°/se d-,-(1- ?cl,',s;i"

. *, I Leme, 110 rargo de arcebitoo 111ctrc.no-ImportruitcJ iii_no dc Olinda. ,S. rcvma. sigulii ás 15 horas p.tra
aciuella cidatle, acoti-oanh-ulo do bf?po
liir.a Joffily, vigário capitular e de
outros rc*pr.'r:iU.T:iU'j tia.1; dioceses de
Alagoas c Parahyba, vários sacerílote-3,
a commissãò de festejos e reprcscnlan-
tes <1;ü imprensa.

Um Olinda, o arccliispo d. Sebastião
Leme será recebido festivamente, rea.
Ü^anlo-?"^ a ccmmo-nta -da sva po=se na
egtcja d.> Cainuo, darjuella ciua<l-7.

Hntaitsiiã
loo:ooosooo

ÍCENTR0 LOTRRÍCO-R. Sacliet. 4

I lionlem, teve regular concorrência a
I Exposição Ceral -íe P.elias Artes,
i Cm amador paulista adquiriu ns Se-
I guintes quadro,-;: Ke/has Mangueiras,
Ide Ba-,V.is'.a da Costa; Hsludo de torso,

dc Zeferino da Cesta: Tempestade, dt-
I Pedro tlrutio; A borboleta azul, de Car-
I lus Oswai.lo, c o Minas Geracs cm alio
\mar. de Vircilio Rodrigues,

¦ftan^i. •»*•-»» ¦»•»•¦

O PRIIIGO DOS "KXCOSXADOS'

DA POLICIA

Uin cidadão espancado som s.-ilipr
poi' quo

Scraphim Pedro da Silva, residente
á rua Angélica n. CS, no Meyer, e em-
pregado ;\ mesma rua n. So, queixa-se
de ler sido espancado no dia Silo cor-
rente. de. noite, por uni indivíduo cn-
costado da policia do io* districto.'Para esta violenta arbitrariedade clia-
mantos a attenção do delegado do rr-
ferido districto, visto scr Pedro da Sil-
va homem morigerado e trabalhador,
que nunca teve entrada na Detenção, ou
mesmo no xadrez de qualquer dele-
gacia.

'—IT «O1 *BS> ¦>> Tm—
Quem só bebo CASCATIXIIA
Está livro dn MIIDINIIA.

XA HOT.IVIA

O presidente da Bepubllcn enfermo
La Pae. 17. (.1. A.) — Acha-se do-

ente o dr. Ismael Montes, presidente da
Republica, cujo estado è considerado
muito melindroso.

«t f

c I e 7.. —
(iibbs, i n •

Teletihonc 834, Central. — Rua
Snntri Luzia ilOÜ

— PAULO PASSOS & C. —
i*a*<'*--**"5C«"vp»--

C.MA VlAtill.M E VMA
Di;.MMZAí'ÃO

IX-

, :ul oVma rccomntendnçiío ao deli
fiscal no Amazonas

O ministro da Fazenda recommcndoii
ao delegado fiscal no Amazonas que
providencie no sentido de ser a bV.zcii-
da Xacional indemnizada pelo 1" escri-
pturario da mesma Delegacia, Antônio
Ilcracliío Carneiro Camp.ilo, da quantia
dc .M/S900, proveniente de passagens
aue lhe forsia fornecidas pelo Lloyd
lirasileiro.

Grande Commissãò Portu-
gueza Pró-Patria I

A Grande Ccmm&ão r -.'iiir.-se bon-'Jciu, ás 3 horas da tarde, na sédc dal
Caniara Pcrti.tgueza de Cemiui-rcio c
Industria, afim de .-orem tomadas de-
liberações sobre a constituição rle um"comitê" feminino annexo á Crande
CcnimksãO, tuna o íie.i do promover
festivac*3 c angariar dcnritivos para a
Cruzada das 'Mulheres Pontugitczas.

A reunião foi presidiria pelo viseon-
ie de .Moraes, leii.l.i comparecido

100:OOOSOOO. nor SSOOO. Tm-
lioi'tiint.0 iiliiiio dn LOTKIÍIA l'K-

! DIlliAL ii extrair-se .iiiinnliii.
' ¦¦¦¦tne¦¦*>«-ngft » mm ¦' — ¦

! XOIIC1AS DII ALAfiOAS
Maceió, 17. Cl. A.) — O "Jornal de

Alagoas" publica o resumo da ínensa-
gem que foi lida pelo chefe do partido jdemocrata, na convenção do mesmo j
partido.

Maceió, i". (A, ^P — Seguirá ama-

O Thesouro concede créditos
O Thesouro Xacibn.d concedeu lioa-

tem os seguintes credites:
7taoo$ooo, ,-i Delegacia Fiscal 111:

Alagoas, para pagamento de vriiciiiicn-
tos, no corrente anno, ao ajudante da
Inspectoria do Serviço de Povoamento,
ildefonso Pereira; 7:6nut?ooo, ,í Dele-
gacia Fiscal 110 Uio Grande ilo Su!,
para pagamento ao capitão de cnrvct.i!
reformado, .lerge Marques Coelho: e
•I :SonSooo, á Delegacia Fiscal em Mi-
nas tleraes, para pagamento de dois
ajudantes da liscola de Aprendizes Ar-
lificcs.

Sãaosrs. coiiite d'e Avellar, visconde d.,
João da Madeira, José Constante, Sc_
-apliim Frriiaiide-i Clare. Adriano Je
Castro Guidão, 'Paulino Corrca da Ro-
cha. Carlos Plácido. A. .1. Gemes Bar-
bosa e Humberto Taborda.

Foram tomadas diversas deliberações
e. por proposta do s-.-. S-crapliini Clare
ficou a comniissão central encarregada
dc organizar- o referido "comitê". Para
os cargos de presidente, secretaria c
thesourcira, foram ue;í:Ie logo inidiea-
das e ac.-Iar.-.-ilas, respectivamente, as
ispnsas de.s srs. embaixador, cônsul e
condessa de Avellar.

nhã, para a sua propriedade agricola dc
Cwnaragibc, o dr. Fernandes I.ima. que
ali passará^) s^u anniversario natalicio.
a ci do corrente.

A GUARDA IK) TJlIÍSOUitO

Vae ser reconstruído 11111 picilin
para o seu alojamento

Poi remettido hontem ao Tribuna! de
Coutas o contrato celebrado no The-
souro Xacional com a Companhia Loca-
tiva c Constructora, para rccotistrucção
do próprio nacional sito á r.ia Barbara
de Alvarenga c (jue deverá servir para

iuarda. do mesmo The-alojamento da
souro,

A Crande Commissãò recebeu uma
circular da Cruzada das Mu!hcrC3 Por-'aiguezas, fundada cm Lisboa, por ini-•jiativa da cxnia'. esposa do presidente
Ia Republica, .pedinlo o auxilio de to.'m os bens filhos de sua pátria, para
obter os meio? indispensáveis á «seeu-
•;io de sua difficil tarefa.

Maceió, 17. (A. A.) — O pretor con-
vocou extraordinariamente o Conselho
Municipal, pedindo ao mesmo, a neces-
saria autorização para desapropriar ai-
guns prédios desalinhados.

Maceió, 17. (.-). A.) — A imprensa
imparcial appHudc a escolha fia chapa
municipal para o biennio 1917-1010,

Maceió, 17. (.d. A.) — Falleceu no > c.1;(0,-a_municipio de Palmeira dos índios, o! 
'.'{"{

sr. Tertiili.-.no Cantito, que oecupou po-jcoj;lri'
sição dc destaque na politica durante a 

"

monarchia.————rO~»-<9»-

XO 1' DLSTIÍICTO POLICIAL

Vma syncopo no xadrez »
A Pulicia do 4o districto fiz reco*

Iher, hontem ao xaslnez o iiidividuo de
nome Manoel de Oliveira. A' tarde,
foi elle r.com-ucfiido de uma syncopc,
ct.':i'.lo ¦? receli.i-.do nus ferimento na

rlstencia nredicoti-o
Santa Casa.

leí-0 rc-

UMA M.KT.Or.IA

Morre, no Ceará) nina mulher
eom 11(! annos

Fortaleza, 17. Cl. ,-J.) — Falleceu cm
Pacatnlia, na edade de 11O annos, a
sra. Martha Conceição, que deixa prole
numerosíssima e que assistiu ao nasci-
mento do poe;.a Juvenal Galeno, que¦ conta hoje mais de 80 annos.

O l.\( i:\IIIO DA ALIAXDKOA
DO HBCIFK

O sniiuiiario do culpa contra o
supposto inccndinrlo

Recife, 17. (.-). ,-!.) — Foi encerrado»
no Juizo Federal, o summario d? culpa
instaurado contra Arthur Passos, sup-

! posto responsável pdo incêndio da Al-
| fandega desta capital. Os atttoi tiM-
' "tun conclusos :o juiz federal.

-,-<'

>wífr!«s!s'-así--í,-»--'-

MUTILADO
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CARTAZ DO DIA
Theatros

APC-ILO — Recita de Mercedes Villa.
lA's 8 3I4. O alferes da flauta.

CARLOS COMES - "No paiz do eol".
Krevista). A's 7 3I4 « 9 3l4- . „PAILACE-THEATRIi — "Vita gaia"
llopcrcta). A'l 8 3I4.

RECREIÇ) — O oí-í- (comedia). A'»
7 3I4 e «) 3ja). ,

REPUBLICA — Attracçõc- e clnemato-
rrapho. Das 7 **» 'i horas.

S. JOSE' — Espectaculo da companhia
•Molasso. A'» 7,-8 3|4 e 10 i'_.

S. PEDRO — Espectaculo da companhia
Ilermann. A's 7 3I4 c o, 3I4.

<¦ # *

Cinemas •
AVENIDA — Dois tnachinislas rlvaei «

o Segledo da rrwlhet (dramas; Affllcçõcs
com parccidol (comedia). i

IDEAI, — Os naufraaos do "Orenoco'
è Semelhança funesta (dramas); GerbeviUe
(do natural). _'._:.' IÍRIS — A .filha do Circo «5 0 íotto
(dramas).

ODEON: — A Falem (drama).
PATIIE' : — No turbilhão da vida

(drama) c Fluminense jornal (revista).
if * #

Circos
PJ1ERR1E : — Grande funeção.
SPINlvLLI : — Espectaculo variado.

* * Ü!

PRIMEIRAS
OS FILMS DE HONTEM

Obrigada pc'o extraordinário suecesso oi-
cançallo -pelo arrebatador rourance dc Hen-
ry Jialaillò — A faiena e attendendo a
innumeros pedidos de muitas familias, •
empresa do elegante cinema Odcon conti-
nuou hontem ti cxhibir o grandioso film,
que .sc manterá no cartaz até domingo pro-
ximo.

Quem oinda não teve opportunidade de
assistir a mais esse brilhante trabalho <la
I.-uireail.i netriz Lyd. llorclli, que lem
nessa peça uma verdadeira creação deve ir
vel-o quanto antes.

O Pathé tambem não mudou liontcm de
-trogramma.

O luxuoso ralão de diversões, que se viu
repleto de um distineto publico, durante
todas as sessões, nos tres dius cm -que íipre-
sentou o majestoso c cmocíonantissimo dra-
raa — A'o turbilhão da vida ou Lacriir.ae
rcrum, no qual figura como protagonista
a consuiiunada artista Francês*.. Berlim,
vê-se ma contingência de conserval-o na
tela ainda por alguns dias, pois muitos de
seus habitais ainda não tiveram opportuni-
dado de conseguir entradas para apreciar
o impressionante espectaculo.

Como fecho do programma, será addicio-
hado o numero desta semana do Ftumhtcn*
se loriial, com as mais palpitantes novida-
des locaes.

O novo programnra que hontem estreou
b confortável cinema da empresa Darlot
& C, obteve o mais ruidoso exilo. E isso
•ae explica facilmente: «6 devido ao con-
b'linto dos 6urprchcndentcs films que ora
») cxbibem. SSo elles : O segredo de tuna
mulher, drama de lances os mais emocio-
nantes, cm tres vigorosos actos; Dois ma-
thtnistas rivaes, um admirável trabalho da
fabrica Bison, que nesse drama de cm-
jpolgnnte enredo põe cm relevo o acto
de abnegação de um machinistsi que salva
Alma creança de terrível morte; Afflkcõcs
com parecidos, ciigraçadíssima e hilariante
comedia cm dois actos. Com um program-
ma destes, é certo o suecesso do Aveni-
da nos restantes trc3 dias de sua cxhibiçâo.

O conceituado Tris, como eóe fazer ás
Quintas-^fciras, tambem (operou hontem a
mudança de seu programma. E, solicita,
como sempre, em offerccer aos seus /ir»-
bltucs os mais encantadores especiaculos de
cinematograpliia, a empresa Cruz Junior
íaz correr no seu ícron as duas primeiras
séries do estonteador film de aventuras
policiaes — A filfia do circo. Tíssea do!s
episódios — O leofardo e Herança estra-
ilha, de lances os mais sensaclónaes, cheios
<le episódios altamente emotivos, têm como
interpretes artistas de fama como Francis I
Ford, Grace CunarJ c Rollcaux, que lhe
dão um desempenho maravilhoso, Iv, como
se isso nâo bastasse, -para tornar o pro»,
gramma ainda mais attrahcntc, será exhilil-
do lambem o soberbo drama — O salto, de
admirável enredo.

— O Ideal, o popular salão da rira da
Carioca, deu-nos hontem a premUrc de um
irograiniiiu que promclte levar nos seus
salões as mais formidáveis enchentes, du-
rante os tres dias de sua exhibíção. Desse
programma sobresâe o empolgante drama de
•aventuras — Semclltança funesta, que re-
produz na tela scenas da vida moderna, nas
suas differentcs modalidades, com episódios
03 mais sensacionais. A esse film seguiu-se
o suggcstivo drama — Os náufragas do"Orenoco", de uma (teclo repleta de ini-
previstos, fugas, mysterios. etc. Ti, «por
¦ultimo, extraordinariamente, na inattnfe, a
encantadora fit.1 documentaria, de toda n
actualiilide — GerbeviUe.

*it * iS
CINE-THEATRO PARISIENSE

espectaculo, do Republica têm a -it-r-r.er-.
tar-lhes o interesse os arrebatadorea e de-
liciosos films das mais reputadas fabricas.

*
Só faltam tres dias pana o companhia

de variedades que actualmcnte trabalhai no
theatro S. Pedro terminar e ema tem-
porada.

O professor Ilcrman, o celebrai illusio-
nlsta americano, "La Folletie" e o nota-
vel mágico chinez -Rusk Xing To*/ despe-
dem-se do publico carioca com programmaiescolhidos e variados, todas as noites,

Hoje haverá mais «duas sessões no São
Pedro,

*
C. Molisso t Anaa Kremset. oque'le

autor, actor e director da companhia queactualmente delicia os freqüentadores do
b. José. o cila a "estrella", quer como
actriz intclligente, quer como eximia bailarl-
na, mas bailarina dc dansas clássicas o de
creações suas e de Molasso, vão dia a dia
conquistando novos admiradores, que au-
Ementam o grande numero do] qut jà
têm, com a sua arte dc transmittir todas
as Rammas do sentimento humano, pelo.
gestos e sobretudo pela maleabilidado ae
pbysic-amia.

O programma dc lioje é o -mais tenta-
dor possível; na primeira sessão "Paris á
noite", na segunda, "Amor d-paches", e
na terceira, "A filia do mandarim",

* * C
Circos

S0CÍaeS í ° CRIME D° SB^FBERT{> AMADO
O promotor publico apresenta suas

O espectaculo de hoje, no Circo Pierre,
c dedicado ao intrépido domador brasileiro
capitão Brandão, que, depois de uma cx-
cusa de io annos, «e «apresentari vestido de
artista, anontando um eavallo á maneira do
celebre iockey Rxhards.•lístrcarão tambem nesse espectaculo uma
excellente artista e <miss «Uicy 'Pirrell, na
jaula, com um terrível puma QiíStraliano.* n. *

MUSICA
VIOLINISTA BARRIOS

O ; celebre^ violinista rirtuose paraguayoBarrios, dará amanhã, ás o horas da noite,
no salão do Joma! do Commcrcio, o segundo'Kccital, com escolhido nrovramma.* *
UMA AUDIíCAO PARA A

IMPRENSA
Na Casa Bcvilacnua, hoje, das 4 is 5 ho-

ras da tarde, a senhorita Rachel da Silva
Telles realizará um ensaio tle musica, parao aual solicitou a presença da imprensa ca-
rioca. I-á estaremos.* *
Varias
UMA "AVANT-PREMIÉRE"

De accordo com o convite feito, o Apollo
recebeu hontem, á i hora da tarde, um
avultado numero de artistas, iiitellcctuaes
e representantes da imprensa, que ali fo-
ram assistir á "avant-prcmiére" da "Alma
portugueza", quadro patriótico da revista"Isso íoi tempo I...", poema de Condido
Castro, Imiz Silva e Octavio Rangel e
musica dos maestros Edippc Duarte e Raul
Martins.

O quadro íoi apresentado com o scena-
rio característico e com a respectiva um-
sica.

As scenas desse trecho da revista con-
seguiram agradar por completo, nâo só pela
feliz inspiração de sua concepçHo, como
pelos seus vibrantes versos, que fazem vi-
brar de verdade, com a máxima intensida-
dc, o patriotismo do povo irmão d'alem.
mar, o qual se revê no vigoroso quadro,
que tão bem evoca as glorias da legenda-
na nação lusitana,

? "O micróbio do amor" — é a peçade estréa da companhia dramática de queluz parto a actriz Emma Pola no palace-.ibçatre, a 25 do corrente.
I 'Além da querida actriz, o companhiaconta tambem com o concurso da actriz-uiza de Oliveira e do actor Justino Mar-nu.es, quo acceitaram o convite que lhesfoi feito.

Entrou em ensaios a traducção quel.mmamie! Cardoso e Martins Rcys fizeram-do engraçado vaudeville — "Un filsd Anicnquc" com o titulo de "Paschoal a-cnro-Chicago*'.
«**? Dentro dc alguns dias, reaparecerá,no Phcnix, o Tlieatro Pequeno, cujo novacompanliia tem como principaes figuras osartistas Emma dc Souza, Bolmira do Al-meida e Olympio Nogueira.
A peça do estréa é engwçadisslma. E'elía ainfa traducção que «Luiz Palmcrimfez, com o titulo — "Telhados de vidro",

V.° T A*. ti:u (,u voisin", original del-rancis de Croisct.
No theatro Ropuhlica. devo estrearamanha, como jà tivemos oceasião de no-

í!f.ia'. „° applaudido transformista portuguezSilvi "Lisboa.
A apreciada actriz Judith de Mello

qua acaba do ser contratada para a compa-nhia dirigida pelo actor Alexandre de Aze-vedo. estreara na peça — "A Tiçãozinho".cuja protagonista será desempenhada pelaartista Crcml'da ds Oliveira.
A artista cantora Consuclo Escrlchvae realizar brevemente um concerto vocal,¦na Republica.

Para não se afastar do programma traça-do pela empresa do Republica, serão man-lidos, para esse espectaculo, preços popu-
larcrV.

iA companhia lyrlca Rotoll-Billoro,
auo aqui esteve lia poucos mezes e actual-mente oecupava o Coliseu, de Buenos Ai-res, acaba de tlissolver-se.«»"? Telegramma da Agencia Americana :"orlo Alegre, 17 — A actria AhigailMaia. da companhia Christiano de Souza,tem obtido aqui grande suecesso com a>suas canções brasileiras.

i>a-l.'-A_ INTIMAS
Faz hoje annos a interessante menina

Brasília, querida filhinha do nosso com-
panheiro de redacção Ary Kcrner Pensa
Firme.

Fazem annos hoje :
O cirurgião-dentlsta Euclides da Silva

Guimarães ;
. — a scnhorltn Fausta Machado, filha do
sr. Domingos Fernandes Machado, funecio
nario do "Laboratório Chimico Pharmaceutl-
co Militar;

o sr. Waldyr Osório Higgins, a"
nnnista da Escola Normal -,

a senhorita Rosalina da -Silveira Mar-
ques. filha do sr. Manoel Joaquim Mar-
ques, commerciantc desta praça ;o menino Abelardo Pereira da Sil-
veira, filho do tenente Raul Augusto da
Silveira -—- o sr. Manoel Teixeira dl Rocha,
digno empregado de A Brasileira;

o sr. Felinto Alberto Lima;
o capitão Francisco Pereira da Silva,

empregado do Moinho Inglez;
o sr. Õrwaldo de Souza «Ribeiro ;
a sra. d. Honorina Neves Soares,

esposa do sr. Álvaro Pinto Soares ;
a senhorita Isabel Dowsley, professo-

ra municipal c irmã do sr. Eurico Dovcslej',
do Jornal do Conunercio.

a poetisa rio-grandense Dulce Ferreira
Ua Silva, .festejada autort-, das "Tardes
de Maio" « irniã do coronel Ferreira da
Silva, dos Feitos da Fazenda Municipal.

Fez annos liontcm a senhorita Aurfja
Ifccksbcr, norntalista o filha «*o sr. Gastão
Hrcksbcr, funecionario das Loterias Nado-
naes.

Sfl "_k "_fc

OASAivrEJiTOS
liculizou-se hontem o consórcio do nosso

prezado companheiro de redacção Raul
Brandão com a senhorita Ena van den IIcu-
vel. O acto civil cffcctuou-se ás 11 Iioras,
pelo juiz da 4' pretoria. e o religioso, ás 5
horas, na matriz da Gloria, sendo celebrante
monsenhor Luiz Gonzaga do Carmo, vigário
da parochia. Foram padrinhos, no acto ci-
vil, do noivo, os srs. Vicente Alfredo Duarte
Felix e .Alberto de Alencastro Pitanga, e da
noiva, os srs. Ruy Campista e Roberto Bran.
dão; na cerimonia religiosa: da noiva, o sr.
Ruy Campista c sua esposa, e do noivo, o
sr. Vicente Alfredo Duarte Fclix.

*
Contratou casamento com a senhorita Cio-

tilde dos -Santos o sr. José Thoma* da
Rocha, empregado da E. F. Central.

razões de appellação
«Pejo dr. Gaída-o Siqueira, 6* pro-motor publtoo, for_m liont-em apresen-«-daa as longa- razões de appellação«-ru-; mter-poz da sentença que absolveu

__}bS!í° Amado, o assassino dc Anni-bal T-eaphi-lo.
Eil-as em resumo:
— "Pela Justiça — Egrégia 3" Ca-mara — tom fu_d_mento no diãpositi-vo do atttuo 308, n. 4, do decreto mi-mero 9.-63, de 28 de dezembro dclW> VZP™ <-*-. sonlenca que absohxu

o dr. -liberto Amado, tido oomo irre-aponsivel, por quatro jurados, por en-tenderem militar em seu favor a dtrimente <*o art. 27, ,pa,ragra.plio 4», dü-odi-go Psn_l. isto c. achar-se comple-tamente privado da intelligencia e dossenttdos no acto de commctter o crimeVa. se domonstrap r^ue tMmelhaiite
decisão í contra-

Casaram-se hontem, perante o juiz da 3"
Pretoria Civel, a senhorita Diva Vieira*
Pinto e o sr. José Fernandes.

foram padrinhos, ^r parte da noiva, a
professora d. Maria da Gloria Almeida
Alves da Silva e seu esposo, sr. Amaro
Alves da -Silva, e, por parte do noivo, o
professor Ângelo Tortcroll e o sr. Josédc Souza Pinto. *

'Contratou casamento com a senhorita
Lccticia Olga dc Gabercl ferreira, filha da
viuva ' Noemi iFcrreira, o sr. José Horta de
Araujo, filho do coronel Alencastro de
Araujo.

I|t :t# £
NASOI1VIBNTOS

Acha-se enriquecido o lar do sr. Caspar
de Araujo Man tc verde e d. 'Esther Be-
lem Monteverde, com o nascimento de
sua primogênita Maria da,.Gloria (Lotita).

00XPEKENO1AS
O dr. Mario Carneiro fará, a 19 do cor*

rente, no salão da Uiblotlieca Nacional, ás
8 1J2 da noite, a sua annunciada conferen-
cia sobre o thema — "Da especialização do
direito penal unilitar perante a philosophia
evolucionlsta".

? ? ?
CLUBS E FESTAS

Esteve em festa o lar do tenente da Ar-
mada Roberto de Alencar Osório, na terça-
feira, 15 do corrente, por motivo do seu
anniversario e de sua esposa d. Cori-na
Cardim de Alencar Osório, professora mu-
nicip-1.

Esta recebeu, á noite, carinhosa mani.
festação de apreço, por parte de suas aluiu-
na», que, encorporadas, foram á sua re-
sidencia cumprimentai-a, offerecendo-lhe
bcllos ramalhetes de flores naturaes.

A's pessoas de sua amizade, offereccu o
distineto casal uma recepção intima. ¦ du-
rante a qual liouve 0geiro concerto. Findo
este, foi servido o cha, reinando sempre a
maior cordialidade e alegria.

Si"-" 'SSca A
VIAJANTES

A bordo do Araguaya, <i\]£ daqui partiu
ante-hontem, scruÍu, com dcswno a Paris, o
sr. Ilector Pcpin, chefe dc importante casa
commissaria. nue. naquclla praça, gira sob
o seu nome individual.

O sr. Pcpin, que se demorou entre nós.
dois mezes e cujas relações commerciaes conV
o Brasil ji datam de alguns annoSjtevc uma
despedida muito affectuosa. Knne outras
pessoas que foram dar-lhe um abraço de
boa viajem, notavam-se as semiintes. Carlos
Ransford e esposa. Adelino Magalhães. R.
Forniosinho, Ilcraclito DoininKiies Luiz Ma-
cedo. A. J. Esteves. Pedro Neves. Guilhcr.
me A. Santos, Bernardino Gomes e esposa,
Augusto Araujo e filhas e o dr. Chrissiuma
Filho.

LI 
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na ás provasdos autos, c oomo*mv|:a_ <Kitra-i9,ccnii
<=eTU-l fundamento,
ma. sem apoio nodireito c na mo-
™, sò servindo
para mais e mais
_ desconoei-tuar a
instituição do ju.-ry, radreandn ¦«,.
no espirito «mbli-
j5" a convioção
ue que o critério
ali predoni-nante,
M> aytribuir Jus-fica, é inteirainieii-
te de favoritismo,
beno£iiciani.o-so oa
pWterogos, omiilio
embora dc íun-
quentes temiva»,
e não forte fa-
zendo-se- o o n it r a
os humildes e mi-
-eTavcis-

E ^Mnccessair'!)--Só accentuar.
n *.«_.«. ~ ,j. P°raue é evidonteO promotor GaldinoaiM intolerável éde Siqueira a situação que as.

sim se crê», porque, -esappaTecido o sentimento juridi-oo,_qne sn ipóde subsistir com a apoli-
çaçao justa da lei. instável será a or-dem sodiafl. buscando cada qual nas¦próprias forças a garantia que não .en-contra 110 poder social.

Retrogradar-se-ia ipara o beltum om"mum erga omites, apontado por Hab-bléa. oomo 'estado «oíra-sociaf.
iFoltziiicnte que a previdência do le-

gislador «ão deixou ao Inteiro desam-tpa.ro a causa da justiça, oppondo a se-inelliantes desmandos uni correctivoadequado, outorgando a essa EgrégiaCâmara o poder d* cassar decisões con-traria» á prova colhida cm íprocesso
regular.

Mostremos que ,1 decisão recorrida¦está nessas conldições".'Ein seguida, o órgão da justiça pu-blica estuda em detalhe a prova dosautos as contrariedades ao libc-Ho canalysa um por 
'um 

os ddpowiierjtos
das testemunha.;, confroiitando.os com
os exames periciars- e demonstrando
que se adaptam perfeitamente com as
CrTçumstancias cm que foi praticado o
delicto.

. Salienta as incohcrrncias que sc ve-
rificam nas allcgaçõi-s da defesa, di-
zcnilo qite "não se trata, con?o.-iiitc es-
sa exposição, de pessoa que tivesse agi-
do irresisin-cliiienlc impei li d a por in-
tensa -paixão, provocada e lonjraincr
alimentada

pasions no cxcluye Ia imputabilidad
penal, desde en ei paroxismo mismo de
ía pasion más delirante cl hombre fivHc
Ia pcrccpcion dei bien y dei mal. ¦

Las pasiones embrulecen cl juicio,
pero no lo destroyL'n.

Obra entouces cl hombre bajo cl im-
pulso dc 1111 sentimiento imperioso, que
lo domina, pero esta dominacion ha
sido antes ac"ptada por cl (Cod. Pe-
nal Esp. p. 5')-

Depois, as paixões nada mais são do
que estados ciuocinacs intensos c, as-
sim para que um «entimento se con-
verta em paixão, basta que um homem
se ache cm uma situação c que sejam
interessadas suas condições naturaes e
sociaes de existência, isto c, sua con-
servação e seu bem estar.

Quer islo dizer que as paixões são
inherentes á natureza humana, o que
não leva á conclusão dc que as paixões
criminosas sejam um fado normal dc
humanidade.

A primeira proposição, diz Impai.-
lomem, é verdadeira, por que as pai-
xões são unia dns mais -poderosas ener-
gias da actividade social; a segunda
proposição í faísa, porque as paixões
criminosas são a propensão para o mal
dc uma energia natural.

Salvo o concurso de motivos ac-
cusantes são sempre o indl-i: dc *•"'
estado de inferioridade moral que pôde
passar por muitos grãos, de tuna con-
stituição moral pouco resistente do
máximo.

Mas i a excepção, porque na maior
parte dos homens as paixões uão re-
tomam um desejo criminoso, ou, antes
este desejo criminoso é .combatido pc-
los motivos moderadores da conihicta,
dc tal sorte que fica omnipotenie para
agir.

Confundir uma coisa com outra é
justamente o equivoco 110 qual caíram
todos aquelles ouc, de uma mania 011
dc outra querem a impunidade pu a
quasi impunidade dos crimes passio-
naes.

Olvida-se assim que uma das fun-
cções d lei penal, u a mais geral e
constante, é a que oppõe na conscien-
cia das pessfas inclinadas ao crime
uni dique ao tríinsborilameiito dos im-
pulsos criminosos, forlificados artifi-
ficialmeiitc. pela ameaça da pena, os
motivos moderadores da condueta (E.\t-
Manuel -ASSENT, Des dcliiiqucnls pas-
sionncts et lc criminalisle IiupaUomcm,
pag. I33-M-).

Por isso, como bem diz o citado cri-
minalista italiano, é um prejuízo con-
demnado pela sciencia, a opinião que
considera as paixões um estado mórbido
equivalente á loucura ou ás affecçõcs
incntacs.

Esta questão foi tirada a limpo, re-
duzidas as divagações literárias que a
propósito se alimentavam .1 guiza de
verdades scienlificas, por Kkaíí-Ebinc,
que, apoiado na observação e 110 me-!
thodo verdadeiramente scientifico, eiu-
cidoit cabalmente a questão.

Distingue os estados de affectividade
piiisiologica dos estados da affectivi-
dade palliologica.

Tal a intensidade extraordinária das
paixões pliisiologicas, que desordens
fltnccionaes do espirito e do corpo po-
dem algumas vezes oceorrer, mas ficam
nos limites da physiologla.

4Mtima4 tfa&tma&m
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A acquisição do zinco pela
Inglaterra

. Londres, 17 (A. H.) — O "Times"
informa que o governo iuglez resolveu
comprar annualmcntc na Austrália
100.000 toneladas de concentrado de
zinco». cmi|uanto durar a guerra e a
mesma quantidade annual durante um
periodo de dez annos depois da termi-
nação da guerra. Resolveu tambem
comprar na Austrália, durante o prazode dez annos, .15.000 toneladas de zinco
annualmente, o que representa 112.500
toneladas além dos concentrados.

Se se aecrescentar o zinco ali com-
prado -por particulares, o total dos con-
centrados que serão trabalhados no Ira-
perio, graças á nova convenção, eleva--
se a cerca de 250.000 toneladas, em vez
da quantidade íilfima que até ha poucosannos se trabalhava.

lfazeiii-se actualmente negociações
com' a França e a Bélgica para quemonopolizem o resto dos concentrados
produzidos .pela Austrália, mas as con-
venções respectivas não podem ser con-
cluidas senão depois de terminada a
guerra.

A somma de 25 milhões esterlinos,
prevista pela convenção c o facto do
governo britannico -se ter decidido em-
fim a arriscar semelhante quantia, é
devido em grande parte á habilidade c
á energia com que o presidente do con-
sclho de ministros da Austrália expli-!
cou a situação. O governo imperial está |dc accordo em emprestar 500.000 libras i
para cobrir as despesas com a constru-
cção das usinas necessárias na Austra-
li.ipara trabalhar o zinco.

Tambem recentemente se fundou uma
sociedade, com o capital dc um milhão
esterlino, para construir grandes usinas
na lásmania destinadas ao tratamento
eleelrotypico dos concentrados.

Causou a melhor impressão em todos
03 círculos esta iioticia, que significa
que o monopólio da industria do zinco
foi arrancado das mãos dos allemães.
Pr.vadú.s dn producção dos concentrados
de Hrokeiiliili, os allemães não poderão'nunca; mais ser concorrentes sérios
dessa industria.

Os navios allemães requi-
sitados por Portugal

Londres. 17 — (A. íi.) — Ka ses-sao de hoje, da Câmara dos Coniniuns,
o ministro das Obras Publicas, sr.
Harcourt, respondendo a uma inlerpel-
lação, declarou que a Inglaterra havia
fretado ao governo .portuguez alguns
dos vaipòrcs allemães requisitados por'Portugal.

A' ituerpellação respondeu o sr.
wa-ncourt em razão do ministro do
Coiijniercio, sr. Ruoimaii, estar ausen-
te de Londres. *
NTio precisa do reclamo "J-AMBA-
lí*.'". Acua mineral natural. Deno-
sito Th. Ottoni 3-1 — T. 355. N.

Exhibição de films pátrio-
ticos na capital argentina

Iiucnos Aires, 17 — (A. A.) — O
Cluli Francez está org.inizanJo 'para
amanhã, á noite, a exhibição em sua
akle de 111111 série de "films" .patrioü-
cos. .perfeitamente inéditos.

Para assistir á exhibição dos m.-smos
estão convidados os- representantes di-
pie.m.iticos das legações franceza

Trio Barrozo-Mllano4oii.es
JJ' deveras louvável o esforço dos

artistas qu. querem acclimar, entre
nós, o gonio delicado, fino, aristocrata-
co, da .musica de oamera. Só .por isso.
mereceriam ajuplausos os .pioneiros des-
sa idéa que, como CuiaffitclH - o"trio" BarrozoJMüano-Gomes, tentam
despertar a altenção do publico para
essas audições interessantes o «-K-jesti-
v-íi, tão rar.-t- no nosso meio aiind- um
tanto retrograde, sob todos os sentidos.

Do primeiro concerto, consagrado ao
jiiostre pnratoroso que é 'Honriqite Os-
wald, já dissemos o exito magnífico e
a apotli-cose final — merecidissima —
galardoando, ipeslo menos com appla-usos
frenéticos . sinceros, o trabalho inagis-
trai dq compositor, um doa nossos
grande, artistas.

O segundo comcetito. realizado hon.
tom, no mesmo local, isto é, o salão do
loriial do Commercio, já não teve a
enorme concorrência do _*. ostréa; e
isso comprehende-se faaihncnce: não
havia; q>or paute do auditório tanta
curiosidade c tanta -ympathia.

Assim mesmo foi muito lisonjeira.
O concerto tev» inicio com o trio, de

Bossi, para piano, violino c viloncello,
niagistra-lnio-tc interpreta-do por Barro-
so Netto, Humberto .Milano c Alfredo
Gomes. ¦

Em seguida, Carlos de Carvalho dis-
se com muita arts algumas paginas mio-
der.nas e oniginaes de Chansson, Du-
pare, Dcbussy c 'Ravel.

Barroso Netto e Humberto illilano
| executaram a primor a admirável So-

nata, op. 8, de Grieg.
Ilincorroti o concerto o trio, op. 15,

de iSinctana, que proporcionou mnis
uma vez oceasião para Barroso, -Mila-
110 e Gomes fazerem valer as suas qua-
lidados- de interpretes e de artistas
conscif-noioso-s, sendo todos iiniito jus-
lamente applaudidos.

O jovem c talentoso pianista ÍRubens
de Figueiredo, discípulo do maestro
Oswaid, fez os acompanhamentos das
musicas _¦» canto.

¦Em siimma, interessantíssima esta
segunda audição, e muito promissora
para as que se lhe seguirem.

Oxalá o publico recompense o tira*
liai lio _ a tenacidade dos provoctos ar-
listas que tomaram a si tão árdua ta-
rcía.

J.
«a » 1 1»

Mexico-Argentina

No cn.ío de paixões pathologicas cm belga, além de outras pessoas gradas,vigor não se trata de um estado cffc-1 .-•
ctivo, mas de uma loucura transiloria, A lu(.- n- Somme

j Paris, 17 — (A. H.) — Comnuini-
I cado official :"No Somme a nossa artilheria este-

ve cm grande actividade e executou uu-
merosos bombardeios de destruição con

presi.

o que
espe.

Em sessão e«nccial. dedicada
dente dn llepulilica, á imprensa e altas autoridad.'", realiza-se «loniineo próximo, ás 8horas da noiio. a Inauguração do Cinema."ilieatro Parisiense.

Tendo o sr. J. II. Slaffa, proprietário do-Incmntograplio rarisiensc. adquirido o thea-tro Trianon, incorporou-o ámielie antigocentro ile diversões, no intuito de offorcccr
«o publico maior conforto.
s Da jimcção da.1* duas c^f:is de espcctaculosresulto" esta nrande vantageni para o pu-blico: — a lotação do velho rarisiensc, queera tle i.soo lopares, passou a ser no Cine- 1
.lliealro Parisiense, dc i.soo logares,'o auc'
evitará a delonga da espera para ocíanorcs,

15 não só essa vantacem trouxe» a remode-
laeão ,-inora operada nelo sr. ritaffa. Os no-
vos 6alõcs do Cinc-Tliealro estão artística
e luxuosamente montados,

Para a estréa dc sua nova casa de diver-
su03. o sr. Slaffa escolheu dois films artis-ticos c certamente emocionantes, aue são:Fhr do loliis. erande drama da vida real,em 7 longos acto.s. internretados nela feste-iada artista Regina C.-xlnt. c Sacrifício dairmã Cecília, sentimental comedia cm .1aclo9. na qual fimira como nrotaconista aappl.-iiidi.l.i aciriz Ritl.i Sacclieto,

. Para a iii.iiutiiração do Cinc-Tlicolro Pa-ris ten £u recebemos amável convite* # :!:

<l-_H___HH---->^«iii«i^<«*M»«MM__Kj__M___^r«-<. 11W.

Para Nova York c escalas, partiu liontcm
o paquete iiudez Perdi, aue não levou pas-
sageiro algum.

* * *
ENFERMOS

Acha-se lia dias bastante enfermo o te-
nente pharmaceutico do Kxcrcito 1'rancisco
José Baptista da 'Motta, do quadro dos
pharjnaceuticos do Laboratório Militar.* #
MTHSA9

Na Cruz dos Militares, eclelirott-.se non-
tem, ás 9 horas, uma missa em swffrafpo
da alma do inditoso engenheiro militar tc-
nente Marciano Fortes, fallecido lia dias,
om Pernambuco.

A esse acto compareceram innumeros
ami pos e camaradas do inallogrado enge-
nheiro.

* *
r»LLECIMENTOS

Deu*se hontem, -nesta capital, o passa-
mento do sr. Luiz Ferreira de Carvalho,
conceituado negociante de nossa «praça.

O feretro saliirâ hoje. da rua do Cat-
tete n. 146, ás 4 horas da tarde, para o
cemitério de S. João Baptista.

-k sfi 
': 

íti
ENTERRA 5IENTOS

Com n-iameroso acompanhamento, reali-"ou-se hontem, cm feretro tle 1" classe, o
enterro da sra. d. Regina Loureiro dc
.Araujo «Góes. esposa do dr. Eurico de
Góes, em Ja7.igo perpetuo, na necopolc dec João Baptista.

Foram depositadas innumcras coroas so-
hre o ataude.
mmmmm -_—WHMft

fostes ver a BORELLI n.

PRIMEIRAS
.\ companliia do lí-len-Tlic.-.tro, de Lis.

lioa, «dar-nos-á lioje a prewfáre da fantasia,
revista em 2 actos — No fai: do sol, n-.itsi-
cada pelos maestros Tliomaz Del Negro e
I.uz Junior.

O espectaculo é cm homenagem .*. colônia
lusitana, devendo a elle comparecer o dr.
Duarte Leite, embaixador portuguez, e o
cônsul da nação amiga.

Mais una opereta nova annuncia para
lioje, em recita de assignatura, a compa-
nhia Vilaloi

Jntilula-sc essa opereta — f'í(,i gaia. que
n: Europa acil.a «le obter extraordinário
"llicccsso.

* :!• *!•
RECLAMOS

Theatros

Tíenliza-m hoje, conforte temos annun*cindo ,a festa artistica da npreciada netrijMercedes \da, que organizou um delicioso
prof-ramtiui. Repre enta-sc a farca em trejnetos -- "O alferes da flauta", cr.i queIgnacio tem pllhaa de graça.A banda dç musica dn Corpo de liom.
beirei «far-sc-i ouvir, num lindo concerto
de musica clássica, e, num dos íntcrvallo-,
tocar.., r.*> >palco, "O Guarany" sob a ic-
K-.-nci.idi> maestro Albcrtíno Pimentel,

Fina'izar5 i-t_ at tra h ente espectaculo com
um bem organizado acto de variedades, no
qual tomarão parte ca principaes artistas
que actualmente tr atalham nesta capital.

Continuará c^i scena, nn Tíccrcío, pelomenos até domingo, *a engraçada comedia— "O Águia" que é sem duvida a "mas-
catte" da afinada companhia Alexandre-Azevedo, que oceuna actualmente o tiic.itro
oa. rua Espirito Santo.

Como se sal.c, "O Águia" tem já quasiduas centenas dc rct-rcscntaçôes c é sem-
pre ouvida com o mes-u. agrado.

'Estrearam c,-.m muito suecesso, tio Re:-'.!.iilica, us "a Athenat*1 01-11, «ecutam diííl-celi exercícios ds acrobacia.
Continuam r-mhem a agradar ao numere.

eo publico que ora affluc aos ottralicnirs
cspectáculos do va«t-. tlieatro da avenidaf.on*c*i Freire os Gihsons, bailarinos excen-
tricô-*, c I*a Chrysanthemc, que está a
despedir se do nosso publico, poi.-: tem ou-
Iros c'-uira.os a cumprir nq America.
HJttléin desses nupie.-ot di attracção, c»

-Já
Odeon?

Isso nem se pergunta; não ia es-
perar <ltte a Empresa rezolvcsse con-
tiniuir com o programma, Logo no pri-meiro ilia...

Pois podes gabir de ter muita
sorte, visto como cn só lioje consegui
uma entradazinlin e .issim mesmo —
irra ! — debaixo de empurrões...

Acredito-te, porque presenciei o
suecesso. E, por falar nisso, já repa-
rastes como o Odeon tem enchentes
seguidas, entra progranima, sáe pro-
graminn...

Mas justo é confessar que tudo
deve á sua, administração. O publiconão váe ã cinema somente para fazer
do salão um ponto de encontro da so-
ciedade elegante; é preciso que encon-
tre prograu.mas que o attraiam e, se
bem que haja cm outros logares bons
programmas, íicnluim egnala os do
Odeon, A verdade é
diga, mesmo que dòn.

Não te contrario, mesmo porquelenho visto que ali, além do artistas
de fama como a llorclli c a soberba
Pina Mcnichelli, a'ém dc muitas ou-
tras. os programmas são feitos com
trabalhos firmados por autores ceie-
bres como lienri Bataille c Tlieophile
Gautliii-r, ile quem já annunciam um
maravilhoso trabalho "Avatar — ou a
a Tro.-:i ile Almas",

DR. SER6I0 DE SABOYA
Recém-chegado da Europa, pratica

Berlim, Vie-tna e Paris. Espec.t Olhos,
Ouvidos, Nariz e Garganta. Applica o
914 c o Luargol. Consultas diárias dc
1 ás 4 li. da tarde, rua da Assembléa
n. 10. Res. Hotel Imanaliara. J 6621
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preciso que se
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Pequenas noticias militares
O i° tenente Augusto Pereira passou

a servir no 50o dc caçadores.
Em vista do disposto 110 art. .97

do regulamento approvado por decreto
n. 12.00S, de 29 de março de 1916. de-
clarou-se ao inspector do ensino mili-
tar que os boletins, já cm vigor nos
Collegios Militares, passam d'ora avan-
te a ser adoptados nos outros institutos
militares de ensino.

Teve permissão para ausentar-se
do serviço até 31 dc outubro de 1916,
afim dc tomar assento na assembléa Ie-
gislativa do Estado do Rio. o auxiliar
de auditor bacharel Rodolpho Bocayuva
da Cunha.

Foi exonerado, a seu pedido, do
cargo de ajudante de ordens do cora-
mandante da Escola de Estado-Maior. o
1" tenente Luiz Antunes Vianna.

Teve permissão para gozar nesta
capital a licença em cujo gozo se acha
o capitão Oscar Gualberto Dias de
Moura.

Foram excluídos das fileiras do
Exercito os soldados .losé Xavier da
Silva e Benedicto da Silva, ambos do
i° regimento de engenharia.

Fo- mandado addir a um dos cor-
pos de artilheria o major do 19o grupo
José Luiz Tiburcio Junior.

.por constantes desfeitas c- ... , . ¦ - ,incontida. 110 momento, por twna tír. :1 1He. lla 'mPlll3o inicial o movimento
crum-tarj-ja |de)pni,iiH-ii,.- da- sua, idiai-Ji- affcctivo.
dade. como se articula na contestação;. Consegiimtcmciite, a írresponsabili-
mas de quem agrira em defesa própria t'ac'c (l"e dahi possa advir tem como
e da, outrnn". causa directa tim estado mórbido, que"A iiicoiiciliabilidadc entre semelliaii- !"o sc presume, mas deve ser consta-
tes «negações vem, desde logo patén-1.tnclo regularmente pela pericia medica, tra as organizações inimigas. A uuaii-
tear a cniminaliilade do réo.' ainda ! a'™1 Ja pesquiza propriamente psyclio- tcl'la nao entrou em acção.
.mais se demonstrando que a situação lógica. Ktwrí-EBIKO, ob. citada, pags. Hontem fizemos ao norte do Somme
di-scripla por elle não é real -ou verda- 09<5-SOI, c lambem a Psyclio-pallwlogic '»a:s duzentos prisioneiros validos c ca-
í-ira e pura fantasia, ou recurso en-¦' iudiciairc, pags. 46Ú-4S1, e FERK' (La pUiramos cinco metralhadoras.* psvcholoqie des sentiiiients). ', ^o resto da linha de frente o canho-

O nosso legislador, pois, não admit-' nC10 habitual."
tindo as paixões como causa dirimente P çomiiuinicado do Estado Maior de
da responsabilidade, e sim tão somente exercito russo informa que a situação
como attenuantes, cm face do disposto «ao sotfrctide liontcm para hoje a me-
no art. 42, paragrapho 2°, cingiu-se ás "°r alteração.
lições da sciencia c acautcloti devida-1 ___ __ *-!
mente os interesses sociaes. I CObTÜMES CHIC ?.„

Procedeu como o legislador italiano
oue assim as considera 110 art. 51 do
Código Penal cm cujo -projecto, deli-
neado por Zanardclli, este deixou bem
explicito que a dirimente do art. 46
devia ser entendida como provindo sú-
mente de moléstias mentaes — de fôrma
a agitar-se o perigo "cite sia allrihuilo
un effeito dirimente alie nniaiic pas-"iniii" (Rei. I, pag. 224).

N'o mesmo sentido os códigos penaes
francez, belga, allemão, austríaco, lies-
panhol, portuguez c outros.

Abusiva, conseguinteiiicntc, é a ampli-
tude dada ao dispositivo legal, o que
aliás importa em definitiva na derrocada
do próprio systema penal,

Assim, apreciada a questão em face
do texto legal, vemos que a decisão re-
corrida nelle não tem amparo algum,
e, pois. não pódc subsistir, assim o re-
clamando os altos interesses sociaes cm
jogo.

Espera-se, pois, seja dado provimcnlo
á presente appellação e mandado o réo
a oulro julgamento, onde salvaguarda-
dos possam ser os interesses da jus-
tiça."

NOVOS FUNCCIONARIOS DIPLOMA-
TICOS MEXICANOS

Buenos Aires. 17 (A, A.) — O novo
ministro anexicano, sr. Isidoro l*abclb,
commumcou ao Ministério das Kelações Ex-
tenores que u governo do ficu paiz desl-
«gnou o;; srs. Manuel Garcia Jurado paraiu secretario da LcgaçSo aqui, Enrique
-'"reiniann, _ paia secundo, e Gabriel Alfaro,
íjíara terceiro.

EM BUENOS AIRES

Uma recepção ao dr. Mario
Ruiz de los Llanos

Buenos Aires, 17. (A. A.).— O Centro
Paraguayo adiou para o próximo dia =4 do
corrente a recepção que preparava para o
dr. Mario Ruíz dc los I.lnflos. nomo minis-
tro argentino no Rio de Janeiro, eiu despe-
dida ao mesmo, que tem do scituir breve para
assumir o seu uosto ahi.

OS QUS BUSCAM A MORTE

Suicidou-se por atra.
zos de vida

O sr. João Ferreira Baruedo, _i__c«,ae 30 annos, casado « morador ú ruaMoura n. 17, na estação do Mcyc-
perdera, ha temi*.s, empaundo-os cmmãos negócios, uns «capitães de nuadispunha, o que fez com que sofíresse
profundo abalo mona".

Vivendo de um escasso remane..
tn S03 caí>ltae3 antigos, via o »tnhor Barbedo eagotar-em-se cada v_rmais os -meios de subsistência abeirando-se assim de uma época de 

"ater"
ronzante ruina. Por isso o sr. Bar'bedo ia num crescendo de desalento"até que findou em tomar uma decisl.enérgica.

Ninguém poderia imaginar, porémfosse ella a do próprio extermínio',vftto que, sendo casado, pae de tr-estenros füliiiilios. c amigo extremoso desua família, caísse o pobre moço noexagero daquelle acto, que ao envez deremediar, ainda viria _ggrav_r mais asituação da sua familia, atirando-a atodos os riscos do abandono.
Ho-?tcm,J como todos o» d'as fazia, osr. Barbedo desceu á cidade, e de re-

fi-resso a cata. depois de oito horas dinoite, foi rccostar-se pensativo d la-nella da sala de jantar, emquanto su»senhora em pessoa llie punha a meia
e aquecia o comer para a refeição dinoite.

Numa das idas á cozinha, d. I.aura
Pinto Barbedo, a esposa do infeliz ca-
pitaltsta, ouviu uma detonação seguida
do _ baque de um corpo. Correu c*pa-
yorida á sala de jantar, encontrando ali,
ja cadáver, o seu infortunado marido.

Um tiro unico, e a morle ftilmi-
r.anle puzera tewno áquelle desespero
insensato.

D. Latira gritou por soccorro, acudi-
ram vizinhos, mas n-nda mais havia afazer, senão .communicar o caso á po-licia, que ali compareceu representada
pelo commissario £,aif.tycttc, a quemcoube a triste missão dc arrecadar a
arma mortífera c de mandar recolher
ao necrotério o cadáver do pobre sui-
cida.

Instrucção Publica

0 "Surucucu linha", no
S.

DB.

Ernesto Souza
RRONCHITE

dio, Aslbai.
Tukroolo-e pulmonar.

GRANDE T0N150
| Ha o anoeiim e mu a

torça ornou*.

BH&NADO .CPtli Marco, tm

Ori-ICIAKS QUE VÃO SERVIU

NÃ 3" BEGIAO 
" ~~~

_ Foram nomeados, respectivamente, as-
sistente e ajudantes de ordens do com-
mandante da 3" região militar os pri-
meiros-tenente Álvaro de Carvalho, Pe-
dro Antunes de Alencar e Cassio 'Paiva
de Souza.

Nn viiln tr-nlia por lpniniia
Bebc-r sóinciito IRACEMA.

EXTRE OPERÁRIOS

Aggressão n navalha
Operai.*!os ambos c ambos residrentes

em Santa Cruz. á rua Mathias. briga-
ram homem Antônio Gonçalves e José
Joaquim du Cosita.

iEm meio da contenda, o primeiro
aggrediu ao scsaiiido. ferindo.o com
dois polpes no bombro dircico.

O ferido foi socoorrido numa phar-
macia local c fi-emi cm tratamento na
residência. O a-j-sxessor foi preso em
flaerante e autuado no 27° districto,

¦ ¦ —ca m ¦—» o B_— -
para substituir as
crtinas nos vidros,
ultima* noviiliidfs,
venda-so na rua -lo

Uospicio 151-*casa de papeis pintados
«-WHfc *fmm* ijl Ul-... — ¦ ¦

Yitraux
O GV.-NAS10 DB JA1IU' TEM

INSTRDOXOR

Foi nomeado instruetnr miiitar do
Gymnasio dc Jahú, em S. Paulo, o _•
tenente João Telles de Menezes.

pura tantasia, ou
gendrado para escapar-se de merecida
punição".

Volta a considerar a prova dos autos,
doícndo-se nesse estudo que concilie a
primeira parte das suas razões:"Onde_ a lojrica, onde a eslicrenoia.
ondo a sinceridade -om coisas que assim
se chocam ?

E. no cintanto, quatro juizes de fa-
cto, sob o solcnnc compromisso presta-

( do de bem r fielmente cumprir com
seus deveras, vieram proclamar a im-
plinidade de quem assim procedia, af-
firmando, nessa commoda posição que
a irresponsabilidade proporciona, que
agira cin estado de completa privaçãode intelligencia c de sentidos no acto
de commcitcr o crime."

Passa então á segunda parle do seu
trabalho:

Demonstrando a saciedade que o
crime foi commettido seiente c con-
scicntcmcnte, e pelo modo, um verda-
deiro assassinato, já (criamos funda-
montado por co-ipleto o recurso c, as-
sim, patenteado que a decisão appella-
da era contrai*!- ás provas colhidas,
devendo, cm con-eqtieiicia. ser cassada.

Não obstante, uma perftinctoria ana-
lysc do texto legal, apreciado cm seu
alcance ou comprehensão, segundo as
explicações do seu próprio' autor, e
agindo as lições dn legislação compa-
rada. y especialmente da nsychiatria,
virá ainda pòr cm relevo que absoluta-
mente não tem a elasticidade que se
tem querido admittir. de fôrma a «bran-
ger^ a'explosão criminosa das paixões.

Já em trabalho inserto na "Revista
de Jurisprudência", vol. II, já no pa-recer que, com0 relator da commissão
especial do Instituto da Ordem dos
Advogados Brasileiros, elaborou sobre
o projecto do Cod. Penal, então cm
discussão no Congresso Nacional, o
na. Baptista Pereira, autor do Codi-
go vigente, deixou claramente explica-
do qual a latitude do dispositivo do
artv 27 paragrapho 40. 'No presupposto doutrinai, acceito portodos os códigos, de qne não c ininu-
lavei o individuo que no acto de per-
peti-ar o crime não lem a consciência e
a liberdade dos pronrios actos, e na
impossibilidade de individuar as cansas
dirtmenles da responsabilidade, a exem-
pio ainda desses códigos, procurou uma
formula geral que as abrangesse todas.

Dahi porque, abandonando a formula
do Código imperial de tS.io, por defi-
ciente, adoptou a do Código da Bavie-
ra. artigo 1*1. que lhe pareceu bastan-
te comprçhcnsiva.

Neste dispositivo, estatuc-sc: "Nãoé
passivcl de nenhuma pena áquelle que,no momento do crime, se achar cm um
eslado de perturbação de qualquer dos sen-
tidos ou tia intelligencia, que não seja
tmpulavcl ao agente."

Açceilando esta formula, fez-lhe duas
modificações sensíveis: uma referente
á intensidade da perturliação. mie deve
ser completa e não qualquer, porque sô
aquella tira ao individuo a consciência
do acto, ou a liberdade de determina-
cão, evitando, assim, a redundância do
Código bávaro; outra, relativa á con-
dição. que se snpprimiu, de ser a per-turbação impulavcl ao agente, para evi-
tar o gravíssimo erro de se conside-
rar passivcl dr pena e, portanto, capaz
de dolo. contemporâneo, da consumma-
ção. o individuo v. g. que procurassea embriaguez com0 meio de encorajai-o
ao crime. 011 nue se prestasse a ser
hypnotizado para servir de instrumento
ao crime de outrem,

Notadas essas rluas modificações,
observa m.iis que na publicação offi-
ciai do Código foi alterado o paragra-
pilo 4°. do art. 27, sendo substituídas
as palavras — estado de completa perturbação dos sentidos e intelligencia —
por estas outras — estado de'completa
privação dos sentidos e intelligencia.

Mostrando quaes as causas de in-
consciência, ou quaes as causas produ-ctoras da irresponsabilidade, de accor-
do especialmente cem as lições de
KraíFT-Eding. diz que entram nas tres
categorias -seguintes:

a) Tarada de desenvolvimento, de-
gencresccncia, pathologia do cerehro
antes _ da época da sua naturidade
fidiotismo e imbecilidade); b) causas
organo-pathcflogicas, que embaraçam o
li"ro jogo das faculdades intcllectuaes
depois dessa época (loucura própria-
mente dita em todas as suas fôrmas);
c) perturbações physicas que affectam
o individuo normalmente constituído e
proveniente de uma alteração transito-
ria das funeções ecrebraes (somno,
somnambulismo. hypnotismo, embria-
guer. delírio fe-bril).

Não se comprehendem, pois, nas
causas dirtmentes da responsabilidade,
as paixões, porque, como bem observa
M.m.acanica-. "La cxaltacion de Ias

TRATAMENTO DO ESTÔMAGO
VISANDO O FÍGADO, URINAS

li INTESTINOS COM O

TRINOÜ
El.KESTO SGUZA

Extracto fluido das tres no-
zes : Noz de Koln, Noz Vomica
o Noz Moscada, contendo ainda
a MBIiISSA, o ANI* e o GER-
VÃO—DYSPEPSIA, ANEMIA,
DEIalIalDADE NERVOSA. Más
digestões, nino hálito, peso do
estômago, dores do cabeça,

o falta de apiieUtc.
5 GRANADO & C.-1" do .Marco. 1-1

LaMaison Nouvelle
», RUA GONÇALVES i>IAS, O

Os francezes tomam posi-
ções aos búlgaros

Londres, 17 — (A. n.) _ A Agcn.cia Keuter recebeu este telegranima doseu correspondente cm Salonica, data-do dc hontem •
"A infanteria franceza, avançandosob a protecção do intenso fogo da ar-tilhena alliada, oecupou hontem algu-mas obras defensivas dos búlgaros aosul do lago Doiran.
Esla manhã estabeleceu-se na collinadenominada ."tartaruga", nas proximida-des da aldeia do Doldzelii que fica si-luada cm território servio.
As perdas dos búlgaros são conside-

raveis, O fogo dos obuzes dos alliados
parece que tem desorganizado proftin-damente as defesas inimigas.

No resto da linha de frente acções
de artilheria sem g-ande importância*'.

Tor motivo de moléstia, ou por um
facto qualquer pelo qual não sc pódc
julgar responsável a empresa do São
Pedro, o chinez Rtisli I.ing Toy fez
declarar que na segunda sessão não
podia traualhar.

Poucos espectadores reclamaram, mas
quem se julgou 110 direito dc perltir-
liar a ordem foi o supplchtc Cunha
Vasconcellos, o "Surucucu l.inha".

Este moço fez discurso, ameaçou
céos e terra, substituiu perfeitamente
o chinez e com vantagem até, porque
Irouxc aos espectadores do S. Pedro
um numero novo. A coisa, deante do
escândalo promovido pelo stipplenlc
teria tomado um aspecto muito _ mais
sério se a empresa não reslituisse
2Õ$ooo aos espectadores reclamantes.

O facto foi levado ao conhecimento
do 2o delegado auxiliar, que natural-
mente .providenciará no sentido de evi-
tar um novo escândalo de tal nature-
za. Sim, porque se o supplente achou
que a empresa andou mal, não -provi-
denciando em lempo, haveria um outro
meio mais brando para a intervenção
da policia, num caso em que ella foi
a unica culpada..

O direclor geral assignou honlem o.
seguintes'actos:

Transferindo : as professoras calhe-
draticas Laurinda Corrêa de O. M-fra,
para a lí' escola inixta, Gcorgina Pccc-
inteiro Gomes da Cruz, para a G" mixta,
Maria Rita Pereira Sora, para a 1" mix-
ta do 5" districto, c Ernestina da Costa
Ferreira, para a 3* feminina do 7° dis-
tricto;

Designando: Ercilia do Couto Capa-
nema, auxiliar, para ter exercicio na o*
escola mixta do 8o districto; Lconidia
Medeiros de Almeida Santos, adjunta,
na 4" mixta do 12°; Adalberto I.opes,
.auxiliar, na 2" masculina noeturtia do
10"; Carlos Pinto Caldeira, coadjuvati-
te, para a 4" masculina noclurna do .*";
Maria Moura, -auxiliar, para a o' mix.
ta do 2°; 'Edgard de Brito Chaves, au-
xiliar, para a 3° masculina, do 2°; Dora
Leite Dourado, adjunta, para a «i11 mix-
ta do 7o; .Euialia Diniz Ferreira da
Silva, auxiliar, para a i" masculina do
12"; Angela Luiza Brttce, auxiliar, paraa 2" mixta do n"; Nair Ilerberto Ma-
doriira, auxiliar, para a 2" mixta do 2",
e Deborah da Silva Lydia, auxiliar,
para a 11o mixta do 2° districto;

Declarando sem effeitto a portaria
que transferiu a adjunta Luiza Teixeira
Mariozzi, para a ,2' masculina do 7°districto.

— Pelo prefeito foram concedidos qodias de licença á adjunta Maria Dantas
lírandão.

——— 1 f*| tjlb ~-fc- Ww<—_i

INGLEZAS
As lcnitiniH" casemirns só na

CASA LONDON
Unico deposito no Rio. Terno*

sob medida

50$000, 60$000 e 70$000
Aviamentos do 1' qualidade,

Cuidado com os imitadores, A
nossa casa 6

UUA tJRUGUAYANA. 130
¦ t Om*m>mm

fa-lgr-Bür—.r-trar—-

A POI/IOU

Um commissario suspenso
Foi suspenho hontem, por 15 dias,

do exercicio dc suas funeções, o com-
missario do 8" districto, Aridcs Tava-
res,

.- ..j»1 mtm Ot^^mtffJ/jgOmom 1

SERVIÇO DA 6UARN3ÇÃO
Escala para lhoje :
Official de dia á guanvção, capitão

Trajano Ferraz Moreira, do 52o de ca-
çadores. Dia ao posto medico da vil-
i-a militar, capitão dr. Antenor 0'Rcil-
ly dc Souza, do i" regimento de áifan-
teria. Dia ao quartel general da divi-
são, 2o sargento Jocl Reis Paula. A 5'
brigada dará as guardas do Ministério
da Guerra, e hospital central, patnt-
lhas para o novo Arsenal c Intendencia
da Guerra e os corni-tc tos para este
quartel e Collegio .Militar. A 6* -briga-
da dará as guardas dos palácios do
Cartete e Guanabara, e a patrulha á
disposição do official dc dia. A 4* bri-
gada dará o official para ronda c qua-
tro orden.-inças para a divisão, Uni-
forme 50.

Brigada Policial — Superior de dia,
capilão Arihu. Soares. Auxiliar do ;u-
peror de dia, tenente Abelardo. Ron-
dam : tenentes Hilário, Cruz e alferes
Roballo. — Rondam : na Saude alie-
res Cana-barro, os 15o, 16o e 17o dis-
trictos. íenente graduado Soide. Offi-
ciai dc dia á Brigada, alferes Affonso.
Auxiliar do official dc «ia á .Britrada
sarirento Bellorcphonte. Uniforme 4".

Corpo de Bombeiros — listado maior,
capitão Moraes. Auxffiar alferes Je-
ronynio. 'Emergência, alferes Montei-
ro c capitão dr. Trigo Ronda capitão
Bezerra. Medico de promptidão, capi-
tão dr. Graça. Uniforme 5'.

Guarda Civil — 'Fiscal de dia á Sede
Central, Napoleão Leal, Aüxiliares Vas-
concellos e Nonvnato. Ronda Cera],
fiscaes Francisco Veiga, Azevedo Fer-
nandes, Raul Simas, Moreira Maia,
Martins Barroso, Gonçr''.-cs de Almci-
da Herminio Pinheiro. Uniforme, ta-
bella.

Submarino allemão
capturado

; Nova York, 17 — (A. A.) — Passa-
gciros do vapor Alaunia declaram queviram, ao sair do porio de Deal, um
cruzador inglez qu epara o mesmo se
dirigia, trazendo ia reboque um sub-
niariiio allemão, recentemente captura-
do.

*Os italianos prendem o
addido da Grécia em

Berlim
Berna, 17 — (A. A.) — Noticia-se

que o altaclic grego junto á legação
cm cBrlim, quando se dirigia paraaaquella cidade, via Albânia, foi apri-
sionado pelos italianos que lhe «.-oníis-
caiam todos os papeis diplomáticos quelevava.

Segundo sc affirma aqui, o ministro
grego junto ao governo italiano re-clamará á Consulta, cm nome da Cor-tc de Athenas.

O general Mackensen na
frene Occidental

£(?»-/*-, 17 — (A. A.) _ Da IIol-
landa chegam noticias aqui dizendo
saber ali que o general Mackensen foinomeado para dirigir as operações nafrente occidcntal, onde 05 aiiulo-fran-
cezes continuam fazendo novos c im-
porlantcs progressos.

Na vida tcnliii por Icnmin
Bobei' sonu-iile IRACEMA.

UM CADÁVER BOIANDO NO
CÃES PIIA"ROU*í

O mestre da barca Coiniucndador
Lagc communicou honlem, ;'i tiuitt.*, ao
sub-inspector de serviço na Polic.a
Marítima que nas iinmediaçÕcs do flu-
ctuautc da Cantareira, 110 cáes Plia-
roux, estava um cada.vcr a boiar.

'Immcdiatamente foi providenciado
para que o mesmo fosse retirado da
agita. Isto feito, fui passada revista nos
bolsos da roupa que vestia o cadáver,
c em um delles foi encontrada a quan-
tia de 320 réis.

O cadáver, que é de um homem bran-
co c npparcnta a edade de 55 annos,
foi com guia da Policia Marítima, rc-
movido para o Necrotério.

¦«.in «t i~~i ¦> _nw

"I-A REVUE DES ItEVUES DE
I/AMERIQUE DU SUD"
O sr. Daniel V. Valcnlort Stcivart Adam»teve a gentileza dc vir pessoalmontc n estaredacção trazer o 11. 3 de l.a Rente des Re.-enes de lAmeriqiie du Sud. que sc editanesta capital c da oual s. s. é director.
La Rcvue des Revues traz uma interes-

sante collaboração, escripta cm inglo.-., fran.
ccz, porttjRucz e licspnnhol,

O sr. Stcwart Adams, na presente edição,
dedica um artigo á imprensa carioca, no qualemitte a propósito du.ta iollia conceitos quemuito agradecemos.

—ma m-mtm-mtm

DE PORTUGAL
Lisboa, 17 — (A. TI.) — O Minis-

terio da Guerra convidou os officiaes
da reserva para o cargo dc instrticto-
res das Sociedades de Instrucção Mili-
tar.

Lisboa, 17 — ÍA. H.) — Para os
offeitos da mobilização foram hoje
chamados ao serviço os licenciados de
artilheria e pertencentes ás classes de
1914 e 1915.

Foi pilhado por um bonde
Hontem, á noite, ao atravessar a rua doBarroso, na altura do n. Í4-A. o iardinciroJosé Hodrigucs. portuguez c morador uaniesina rua n. 104, foi atropelado nnr umbonde, linha Ipanema, cujo uiotornciro sccvadni.
losé, que rççchcu graves contusões pelocorpo, foi medicado pela Assistência e removido para a Santa Casa.

O governador de Pernam-
buco vae viajar

Recife. 17. (A. A.l _ O dr. Manoel Bor.ba. governador do Estado, irá. n0 dia 21ueste mez. a Jatobá e Tacaratu.A viagem será feita cm trem especial atéi.arannuus, « nahi aos limites do sul destelistado cm automóvel até Ialobà pela estra-dü de ferro.
Acompanhara

pessoas.
4fe*»tB

DB HnSIBANHA

0 sr. Romanones está
enfermo

Madrid, 17 — (A. «-.) — O chefe
do gabinete, conde de Romanones. con-
tinua enfermo. Apezar de se ler con-
servado na cama ainda hoje, o conde
de Romanones sentiu-se melhor e o
seu estado ú de «convalescença.

Madrid, 17 — (iA. H.) — Os ope-
rarios dos .altos fornos de Malaga an-
minciam a declaração da greve geral
para 21 do icorrcnte.

w m iB-W • _— «.
Na vida lonlin por leminn
Bobei* somente IRACEMA.
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NO RECIFE

A creação do primeiro
grupo de escoteiros

Recife, 17 (A. A.) — O dr. Andrade
Bezerra, secretario neral do listado, está
empenhado na creação do primeiro grupodc escoteiro, aqui.

Nesse sentid-o. o dr. Andrade Hezerr»
escreveu para S. Paulo, pedindo dctallies
especrací para agir.

A dirrçção dos escoteiros será dada a
nm official do Exercito, designado pt*o
general Joaquim Ignacio, inspector desta
região militar.

NOTICIAS DE MINAS
CIDADE DO PARA', 16 — Acabam

d'e ser nomeada, professoras da escola
do sexo masculino de Matlieus Leme e
da escola mixta de Soledade do Pa,r9,
respectivamente, dd. Rita die Vascon.
ci-llos c Luiza Mercedes de Vasconcellos.

O delegado de policia especial des-
tc município, querendo prestar bons ser-
viços á nossa sociedade, probibiti cx-
prcssaineiite ;i vadiagem, prendendo cor-
racionalmente diversos indivíduos va-
dàos. c ébrios na semana passada.

Sabemos <iuc essa digna auloridadia
tem_ empregado esforços 110 sentido <le
punir o abuso dos banqueiros e joga-dores do "bicho", 

que faziam jogo á*
claras como sc isto fosse limito legal.A mesa administrativa da Ca9a d»
Caridade desta cidade, em reunião
effcctuada a 6 do corrente mez, lançou,
na acta dc seus trabalhos, significativo
protesto contra as inventiva* propôs!,
ções cmittjdas por dois jornaes d'a Ocs*
te, attribtiindo calumniosamente ao co-
ronel Torqunto de Almeida, president*
reeleito da Câmara deste municipio, in-
tcrfcrcncia no lastimável facto que o:-
correu nesta cidade a 16 do mez pro-ximo passado e de r-itc resultou a morte
do sr. I.uiz Orsini. Como se sabe, o
coronel Torquaio achava-se no Rna
havia quasi uni mez, quando se deu
o triste acontecimento. Além disto, ü
facto se deu em ccmscnitcncia immediala
dc um artigo da folha local "O Clarim'*.
O jornal saiu pr.la manhã c o oceorrido
foi ao meio dia, o que afasta qualquer
hypothese de intervenção alheia de uma
pessoa que eslava ausente a centenas de
kilomctfos.

(Do correspondente).

cx. nesta viagem varias

Anniversario de Francisco
José em Buenos Aires

Buenos Aires, 17 (A. A.) — Osditos austro-huue-.iros corcmemorarão ama-nliã, com solennidade, a passagem do an-iiiversarto natalicio dc nu magestade oimperador Francisco José.A Legação ariui resolveu darmada recepção.¦¦¦- fgqq «C"«ggi » Qni

sut*-

costu-

O sr. Battle y Ordenez
desafiado para duello

Montevidéo, 17 (A. A.) — Ao rpe
conpta o sr. Joaquim Síinche? enviou -seus
padrinhos ao <lr. Itatile j- Ordenez.

As razoe, não $ão perfeitamente coifae.cidas, mas julga-se tratar de questIiticas.

O anniversario de San
Martin

Buenos Aires, 17 C.\. A.) — TCsíiveram
brilhantíssimas as commemora.Ses realizada,
nesta capital cm liomcnageni ao anni versa-
rio de San Martin.

Toda a imprensa fe oecupa da grande
data, -estudando a Iierce.

ro-

Na praia do Flamengo

aparecimento de um cadáver
Hontem pela manhã appareceu boian-

do e levado .pela correnteza das águas,na praia do Flamengo, o cadáver de' um
hometn de cor parda, de 30 annos pre-sumiveis, trajando calça de hrim listra-
do. camisa branca, casaco de casimira
azul marinho e estava descalço.

P cadáver tinha o rosto roído .pelos
peiyes c estava cm adeantado estado de
putrefacção, tendo sido recolhido aoNecrotério com guia da policia do 6odistricto.

O CENTENÁRIO DE TEIXEIRA.
OE FREITAS

T":iia sessão solcnno cm S. Paulo
S. Paulo, 17. (A. A.) — Depois ds

amanhã, centenário do nascimento do
Teixeira de Freitas, realizar-se-á no sa.
lão nobre da Faculdade de Direito, uma
sessão solenne, cm homenagem á mc.
moria do grande jtirisconsulto brasi-
leiro.

0_ dr. João Mendes Junior. fará uma
conferência sobre o autor da consolida-
ção das leis civis.

O representante da Argen-
tina em Paris

0 S.I.,~S0DRIGUEZ «-ARRETA DB-MITTESE DO SEU CARGO
Ciií-iioj Aires, 17 — (A. A.) — Odr. Henrique 'R-drignie: I.arrcta, mi-nistro da Republica Argentina, cm Pa-ris, tclcgraphou ao dr. José Luiz Mu-rature. ministro das Relações Kxtcrio.res, apr-.seniaiido-lhe a sua renunciaaquclle cargo e nrmunciando a su? che-

gada. a esta capital, no próximo mez de-setembro.

ULTIMA HORA
Anna Victoria dos
Santos Lobo Valle

_ Gustavo Cunha Valle e famt-
lia participam aoa seus paremeae amigos a .morte dc sua saudo-
sa esposa e mãe, ANTNA VI-
CTORÍA IDOS SANTOS LO.BO

V.-VLLE, no dia 17 dcot- c conviüam.
ipara acompanhar seu enterro, que sairá
hoje, ás 5 horas da tarde, da ma São
Januário, i.tC ipara o cemitedo de Sãat
l-raucisco Xavier, confessafTclo-se gr*,
tos .por este acto piedoso. oYiJ^
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Tw-lS-nw da HÉRNIA quekadura
|«n operwSo. Pateute. de Bruxella» « AiWiiuu». Medalha deouro.

I <*i í w uus jh»ij "CJS ICllo
a gros-ura d- HÉRNIA, na

^a">^';c"',lTp.e.seí'r„'-""eírr.n.ürame,no: do
."ri ot-rií- da morle ei,tfc hotnVe'Stauioria da» vexM Wc:sc"£!_£„. o corre o pen."

••CS- „. .¦i.helecimtnto do Professor LAZZA-
-.ífíTÜ». .. âpparXo" .So fabricados sob ,»«.

VÉINI **-Í9« !V._«» e « enfermidade não tendo
«da, «onfo rme o 

ça 
o ._

oanhuraa mola de Jerro, sjo «»«,..,., ,,„,,,',,., das
.lindo «nu

-K»rr»M ai
iaaastica ou

J-a-aBma-a-ala-a-a-a-N Consulta da»
9 is ta e

das a ís 5.

O domingo
até meio

dia.

* C°'n,ev5,íumÕs.s' 
podendo o doente trabalhar, (jizér cr.crclc os de gy-

oi-i».volumo»as, poueim opcraçüo alguma. As
' 

.Têm -a Hemi Sc?ev- n boje rat-mo 
'ao 

Prof. La..-ri»i, aliai de

do Proícssor I.AZZ^MIINI fiquei com-55Ur o tratamento gratuito. <-r\-TO
Declaro que^ ¦».en(1° "'VniiaÉaCro lãi," que" sõfíria 

"ba 
longo» annos- Attes-

Ibtameute ourado *• «™» 
£W» 

™_°_ 'gratidão - Manoel Uarcin do Amaral,
tando essa cura, lambem ""TO., aid ,, Corcovado".
(Ct-ntr.-mtatre da «¦>•?•»£<;fiínirar-llie T-i" depois de applicar durante 2 mezes o

Tenho o pmer de eomnui''e»-»-L Sü_,Á.'e ci.raudo-se compiclaiiicute. Meta
tn App-rellio, .. mini» it»re*,*^"ttaiieo. -ila -iv>--lo 80.
dactros agradecimento - 

£. ¦ lt.,u„0 Obcsifláciò, Rins moveis, Ven-
tó!SiS5»5ollhoi.M« „i'0„ri«s para se-
nhor» o Cavalheiros.
Mm JANMKO - LAHGO DE S. FRANCISCO N. 4a

"

O "Congresso dos Arro-
jados"

UMA QUEIXA ÇA VIS1NHANÇA'1'ed'cm-no» chamemos a attenção da
autoridade co-ninercnte pára tuna sotàe-
dade dançante, íxfetenife <i rua 'Faria.
n. o, cujo nome é "Congresso dos Ar-
rojados", c que traz a3 fa-rulias da,vi*
ziuliança cm constante sohresalto c im-
possibilitadas de repousar, devido ú
grande algazarra qu'e ali sc faz

FLUMINENSE-HOTEL
Reformado sob «ova direcção

St Aposentos paru 200 pessoas *
O que mais convfim aos passugel-

ros Uo Interior. — Preços:
O.uartos"com pensão 7$ o 8IR000

diários. Quartos «em nahsao
44IOOO e 5$000 dinrios.

Praça da Republi cta «07—Kio dc
Janeiro. Em frente no Comno de
SuiifAnnii c no liulo da E. __ O.

TUR
•«¦

VARIAS NOTAS ...
Consta que o Stud...Campo Afegr?

<iw contratar os serviços Ao I.ocKW
Joaquim Coutinho, nue doiui igo |>io
__% dirigirá Ornatinho c H*fev*o

primeiro sí-rio concorrente ao gr-tW-
.irrinio "'Cosmos*'.
1 „" Vandcrbilt, inscripto no pareô
« Dr! Frontin", da corrida de depois de

Sunanhá, será montado pelo aprendi.
ri Escobar.•'O 

filho de Polar Star OTrqvçitara
taim os H5 kll?S que lhe foram dis-

bihuidos no "handicap .' 
_ 1'spaúa percorreu os e..\ao me-

Hros da prova cm que está inscripto

ttn esplendido tempo.
— Uaciste tem sc portado bem em

cotejo. Não o julgamos, comtudo, capaz
de denotar Pislachio, quc desta, teita

deve marcar a sua primeira victoria

„á- pistas cariocas.
_ Não é certa a presença, de Uir-,

| pa reunião do depois de amanha.
1. üm írequentadór dc cotejos nos

enviou a seguinte lista para combina-
ciei: Pistachio, Stromboli, Oífai>. uir

llitiilho e lecberg.

FOOTBALL

i»ui

CAMl-KOXATO DO 1M0 J)E

.ÍANEOIO

O Hiiinde encontro entre <> 1'lunii-
nenso o o ÍAiúorlça

A tabeliã. TOcenteimJctít'6 rcorganiiza-
ila marca paru o -próximo domingo o
gráiidc encontro dc caiiiipcoiiailio entre

-Fluminense e o America, a realizai--
„e uo campo do iFliuuiiiense, ;i rua Uta-
íialiara, 94,

É' desnecessário salientar a Jinpor-
tancia deita .prova, não somente piio
heu ^¦:llor iiilninseco, como pela repor-,
cussão que cila terá, com o seu desfe. |
cho, na collocação dos caudidatoB aos l
itraphtos que servem de premio ao cttui-.
iieonalo. . .

Além deste embate, será r-alizndo
buttio, entre o Andarahy h* o b. -Uiris- 

j
novãe, no caimlpo 'do .primeiro, u rua
Prefeito Serz«leIlo, . |

A coiuntissão de lootball da t» üivr 1
sâo escalou -os seguintes jutzc-:

iFlumiiicuse versus America: — im-
-neir-as Icanis, iRícanlo Riemei; iseguii-
dos teams, José Viuhuz; Andaráliy
versus S. Christovão: -- Primeiros.

canis, Flavio Ramos; segundos teams,.
Orlando Mtítios.

O sr. J. 'Piukuz cscusoii.sc hciilcm, j
por não poder acceitar a escolha. , 1

¦)'' inossivol que a eoiniiussao nomeie
6 sr. Sídiie,' 'Pullen para servir om
ceu logar, passando este ac-3 primeiros
H,e_ni9 t; o sr, K. iRicmor aos segundos
íeauu.
¦jBXCOX'JKOs"'»X-'EI{X.\eil>X--M'^

O tino ficou resolvido na com-
missão

!íV comuii-são de football da 1° iJím-
«jo, incumbi-la de 'OStudíir os l>cdiü>s ile
cc-m-ítea ás ".iitiipes" sttl-antericanas
enviadas á Wga iMclropftlrtaiw; pelo C.
!H iFlaiutugo, -BoV-uogo il'. ---. c -rl-r
auiisenae F. C.., .'•' elaborou ¦parecem a

lO 1-ela'lor, sr. Agenor de tarvallui,
attendelido á ordein ie entrada na se-
cretaria dos olfieíi/s dos lies Clltba y
.eon.sittcraniw aquelle eni que se cousi-
(juavatn datas . oa que não na consigna-
vam, resolveu defiinr todos os ipeUt„os,
tia segtiinllc fórun: O Flamengo, jm
ireoobei: os arij-.nain|:s, lleiti as
Peilid:i3 de 7 e 10 de setembro p.ra
Suo; o Botafogo, para o Giuioasio
llisgr.niíí, terá a dala de -•« dc
h-M-, o !t'li:i:i.'iieir.-i-. para os ttrttgiiayo.,
ii data de .6 d. iiovcjubro.

A copa Roca s^ni realizada a
oi-tuln-i- e n taça Rio Branco, cm
novembro. ,, ,.

\--o é o caso da Mctrop-Idana en-
tor em accordo com o iPlainengo e o
,1'liuuiivciise para unificar cida um re.
spectivanvcute com a Liga o sou eon-
\« t- iiiedíante còmpensaçues rnuítias
citte' correspondam aos sacriíicioa des-

j-.ciulidos e á rciovanota eintirest-.«Ia is
loiirrfes ?

O dos primeiros, 110 campo ão l'lu-
minense; o dos segundos, no do Bota-
fogo.

Us caiii.tfiès solicitam o compareci-
uien-.o dos jogadores.

AtÉDIOlXÀ versus
l-OIATIICHNiCA

Ki.-iliyou-ic anle-honteni, no campo do
S. Christovão A. O., o , anniinciado"match!! entre as "equipes"' da Factil-
d.-uic de Mediciaa t- da Escola Polytc-
clinica,

Niisle "match" venceu brilhantemcn-
tu o "team" da Escola Polytechnica
pulo eiòvadb "score" de 3x0.

A "eleven" vencedora . eslava a=sim
còtisUtüitJa:

Figueiredo
Oalloti — R. Veigc -"Álvaro — Pinheiro — M. Cunha

Camilu —- Cabrita — Mader — Algc-
miro — Ewerton.

Os "goals" forani leitos: 2,por Ma-
der, 1 por Algemiio c 1 por Cabrita.

Salema, em uma defesa infeliz, varou
o "goal" de seu próprio "team".

:;* *si sít

PAtómiRAS versus AMEIUCA-
NO Fi O.

Segtuídb consta, domingo, no, no vas-
j 1o "íicld." da rua Magalhães Castro,

Kiachtido, cucontiar-se-ão cm "matches"
i amistosos as primeiras, segundas, e ter-

cciras "clevens" das duas sociedades
| acima referidas.

-Caso seja levado a effeito, promeltc
ser um jogo importantíssimo, visto pos-
unirem ambas es suas "equipes" .muito
bem tremidas.

O Palmeiras, como iodos sabem, foi
n campeão da terceira divisão o auno
passado e nctualriicutc é um,dós fortes
competidores da segunda divisão, me-
lhoramlo cada vez mais o seu "team"
a ponto dc conseguir itltimaihehtc cm
jiatar com o V. I. F., provável cam
peão da secunda divisão esse anno.

O Americano, velho, Club dos sub
•tíbios, são bem cor.taveis as suas derro-
Ias, Jiois, lealmente, quasi ou nunca foi
vencido, sendo victorioso sempre nas
suas lutas por mais renhidas quc te-
nii.im sido.

Basta dizer que Wal.demav, exccileu-
te "ceiitcr-fonvard", ambicionado por
íniiítus clubs da primeira e segunda dl-
visão. Flavio, Ltiizito, Ltiudclino, nun-
ca deixarão seu pavilhão aívi-veide-ne-
firo. em troca dc outro que, muito em-
bora mais vaiitágc-ris lhes offcreea.

Os "teams" que tc váo degladiar se*
vão estes:

Palmeiras ("Iram" qttc (cm apresen-
tado cm jogos da segunda divisão) :

h: Rocha
Figueiredo — Comes

Uidgero —- Paulistano — Flavio
i Durgucz —¦ Gustavo — Carlos — Claud

— Raul.,¦.uio ficam" que tem apre-
em jogos da A. IJ. í-, Athle-

OS TAC1IVGRAPII0S I>0 CON-
GRESSO PAULISTA

tim projecio que não lhes
agradará

5. Paulo, 17 — (Do correspondente)
— Consta • que o deputado Veiga Mi-
randa proporá a .reducção dc 50 "1° no
serviço tachygriiphico do Congresso;
pois esíe serviço, na sessão extraordi-
naria, constante apenas dc tres discur-
sos, importou cm cerca de cem contos.

A melhor é a
Conina"1!!:'

Ivlanufactoia
ie Conservas Alimentícia*.

COLMCGIO PEDRO II

Por falta tio numeru não so reuniu
n congregarão' 

Por falta de numero, deixou dç re-
unir-se a Congregação deste collegio,
qtte devia eleger as connnissües exami-
nailoras do concurso aos logares dc
substitutos das cadeiras de portuguez,
allemão c geographia deste instituto.

«n *¦ <» « tm

Vâ^^ilR6 »^^-^5^^íi
! rABRICA

BRANCA PERFUMADA
E a melhore mais pura que se fabrica.» A •• Vàseline Chesebrough"
BríinsaPerfumaia-o-isa cuüs.pelle e ainda como unguento.édelicada-
mente avomatízada e amacia a pelle. E.perimentem-na e verão quão
macias e finas manterão a sua cara e mãos. Insistam em receber a
"Vàseline Chisibrtugh" como originalmente acondieionada e vejam
que tem o nome da:

CHESEBROUGH MFG. CO.
(Consolidated)

NEW YORK LONDRES MONTREAL

A' VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS

zi*s-iB5i*iH»caiB-jM«lw^ "!2ÈH*i

I
CQMM-ES

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
BER, é que a Joalheria Esmeralda, de-

vido a ler de entrar em balanço, esti
vendendo por preços tão baratos que
causam espanto! .

m_*& -fl-» O Ui-*"

NA ALFÂNDEGA

O leilão do ho.jo ,
Na. gtiárilaiiíoria dá Alfândega, haverá

hoie, ao mciu-dia, leilão das seguintes mer-
cadorias npprclicndldas como contraUantlo
mci.if, de seda, baralhos d
iniidroperola c 11111. uot

carta. botC.

de figado de bacalháo
SEM OLEO

do
"A VIDA PE aiINAS"

Temos presciile o numero dei.,
corrente dcsla interessante revista il-
lustrada, que sc publica em Uello uo-
rizontei ,, ,

Texto variado c cxccllentes gravu-
ras. '

Kio, 18 dc agosto dc 101C.
NOTAS DO DIA

Hoje, á 1 hora da tarde, devera rcilmr-
te a ii-ai-nililési ucr.il da Socicdnde Aiviiyma
"Casa Wellisdi".

O corretor Ovozimho llimiz Ilarrcto Ju.
nior, autorizado por ordens ju-lici:i-S, ven-
dera iimanliã na I-lolsa, 3" apólices 11111-
fertilizadas, de juros dc 5 "Io o ní. ac-ões
da llanéo .Mercantil do Rio de Joneirp,

Hoje, ú 1 hora da tarde, deverão çrcuiur-
íg oa crcdòrég da fallcncia da FcUc..5imo

ASSEMBLÍjAS CONVOOiíDAS
Companhia Predial America do Sul, du

2z ás 2 horas.
Antônio Janiiiizzi, lüllios, e Comp. dia

34, ás a horas. .
Sociedade Anonyma Estampara Lcao,

dia 26. ás ,1 horas.
Companhia Estradao dn lfcrro l-edcraes

Brasileira (Kide Sul Mineira), dia 30.
Ktnprcsa dc Terras e ColonUação, dia 3°«

* 1 hora. ..
Banco Mercantil do Rio de Janeiro, dia

30 ú 1 hora.
Danço dc Credito Rural Internacional, dia

30. á 1 hora.
Companhia Commercio c Navegação, dia

31, ás 3 lioras.
Companhia Orelhas Econômicas, *lia 3',

á; 3 horas.
Companhia dc Avicultura, ijja 31. as 3

horas.
Companhia llrasil. dia 31, ás 2 hora».

CONCORRÊNCIAS
ANNUN01AD/19

Administração dos Correios do Estado
do Rio de Janeiro, para collocação :on-
íervação t reparos das caixas dc collcctos
urbanas, dia 21, ái 3 horas. .

Direciona Ceral de Obras c Viaç.io ua
1'rofcitura. para a construcção -de um pon-
tilh.io. na praia do Calção, na ilha do -o-
¦vtrnr.ilorr dia 22, i\_ 2 horas.

Estrada dc Ecrro Central do Brasil, rara
a construcção dc sele carros de luxo e
trahskrmação dc dois carros de rass.'.»ei*
ro?, dia 31, na mciu-dia.

A Agsncia Geral daí Coopera-tim. do
Estado de Minas coiiiniaiiica as «cjuintci
cotnçí.5 de café por 15 í-i-O-s:

Typoi

J Cotíi do sul e
oeste de Minas

Cafés de outras
procedências

üílíníuríti
C. Bra&ma. . . »
Docas de Santos. .
Tec. Mageense . •
A-méncsjr lfabril. . .
T. o Carruasciu - .
Contianç-a Inoustnal
llrasil Industrial. .
Tecidos Carioca .
Pr(..[>. Universal . .
Tecidos Uoiafofifo. .
Mercado Municipal .
Tecidos . Alliança . .
Industrial Mineira. .
.,'.:<- Stearica • . *
Hanca União. . . .
1-abril Paulistana; .
Tijuca
Tecidos Alliança. .
Tecidos Corcovado .
S. Alci.io. . . •

RENDAS EUBIilGAS
RBOEBEDORIA CtE MINAS

Arrecadada hontem  i6*.grjÍ036
l>e 1 a ir -94o|J?=4?
J.m egual periodo do atino
passado *-S:-o*$573
AEKANBKCA. DO RIO DE JANEIRO
Arrecadada hoje;

Km ouro .' • 100.069S90C-
l'"m -pape!  -5S|«*?59*?945

• It)5$000
ao.tíooq 30.ÍS00
uojobo —¦

105J000
200Í000 *—

I90?000 —
iSoJaoo

moSooo i8o$o»o
2oo$ooo »9;$ooo

io*$ooo
I0-$00ü
iSsíooo
ioojooo
i70$ooo

SoÇooo —
-— -,3.00o
—, i43$ooo

185S000
-SoSooo
1I0$000

Total ,.
Renda de 1 a 1?
Em canal periodo de 1915.

25,:3"9J°-5
3.272-.}90((,2$
j.;j.i:9I-Í9-|<)

50. a J. i--. trcua&i *u,. » jwj». *¦»"-* ,¦>*
C.l 75, 4 Companhia, Costeira: 30 caUas <le
tijolos, â mesma; 1» barricas de breu., a
mesaia; 3 de alvaiadc, .mesma; ia barricas
dc oleo, -. mesma; ao barricas, de soda, -
nií-iina; 2 <le verai». â mesma; a» fardos Ue
papel, ao Jernat do Commircia; o, eo mes-
mo-, 4 caixas -ie napcl. a Iloitor Ribeiro; 59
fardos, a Fumos Veado-, », a J. I,. Costa;
.1-. caitas. a F. Gasparoni; r sacco de rolha,
a A. Moreira Azevedo; 1. a Jj A. Rodn-
riics & C; íi volumes dc mercadorias, aos
momos; 1 caixa, a A. Moreira Azevedo;
1; do presuntos, a Echrão & -C.; 10, a lei-

' Jxeira BorBes; e6 -de chá. a Misucl Arthur
l.opes; .-o. a Carvalha Roclia-, 50. a Antônio.
Ilr-iira; soo de sal. a Üclphim Coelho; 250,
u Aiiíi-üno; 300 saccos. a A. C. Eontcs;
100 caixas, 3 Erauça Uoracsj 'o barricas de
ftats, a 1'rtilaa Conto; :o. í. H. Tcllcá Ki-
boini; .10. 5 Companhia M. Brasileira; .i".
a Moreno S: Cí: 20. a A. Jaconic; ao saccos
a l'cpp. E-.lwards; S latas <lc snda cáustica,
á Companhia II. I11d11slri.il; 72. á Compa-
nhia 1*. I. Brasileira; 10a 3 Norton Mc-
isiw & C; 20, a Cosia Pereira Maia: ti,
a Cardoso Monteiro; 17 a Arruda Eilhos;
20 11 M. l.aíavi-ttc; 25 caixas, a Andrade
Velgà, 30 laias, á Companhia I. IMiminieil-
s-; ló üo oleo. á Minas S. I. d'El-Ucy; i-i
harricats, á Companhia lr. T. Alliança; 6
barris, :'i CómpahltUl Cantareira; 10 a mes-
Ilia: .1 ile soda, á nicsní.i; S» laias dc tintas,
ao Miiilsicrio da Marinha: 50. á Companhia
C. Navcf-acào; ,i caixas, á Comuaiilua Cps-
leira: .-30 latas, á mcsinaj 230 tatas c .t_c.ii-
xas â níesníà; i'i cai-tas. a !'¦ b. ítlcplson;

Differença a maior cm 1916 ;j,-:68ú$v7Ó

Polvilho e Bextrina
yéhtltsnEse á rua da Alfândega, 10S,

110 — Clayion, Oliburgh ü- C".

I
Commum Cor | Coiumuai Cot

íií-jj itítaol n$-*J3 a n$l39
io?tla5 ii?ojh 10$»-5 a ii$oj9
10.417 io$62i| 10S417 a io?6ji
uiÇooü io$*!2| io$oo8 a io$2I2
iijóoo 9?3o4l 9?lioo a 9$8o4

¦Mercado; calmo.
'Câmbio: ia 19)32 estável.
Tanta: Í6jo.

OiríriiiCííj
Os cafés americanos acham-., deprecia-

dos, dahd-o menos das còta.5es ádina e aa
ipialidadcs acima de 7 uão acouiiianliaai rela.
t.vanjchte,

Ameri,
se.ntado
tico?):

AVISOS

doas

Olltll-

.: (Io
.'o dc

Oçcar
Laudclino -- Ary

Rufo —- Lui-zvto — Dclaiüare
WaltT. U — Jon-itlia-- — Wald, — Fia-

vio — 0'w.
O "kik oi"f" dos terceiros "tetuus"

deverá ser dado ás ic horas cin ponto.•ii *¦: :í!

ViOTORU P. OLUB vorsus SÃO
1'AiJf.O-lííO V. GLiUB

Xo "grouiitl" do sc.ijitiidOi sito ú bar-
reira do Senado, realiza-se dotuinfro o

¦ esperado eiicotUro entre 113 forte*,
! "equipes'' dos clubs acima.

Os "teams" do Victoria F. Club
I têm a séüttiuic organização, avisando-
j sc aos sócios escalados i|iie não pode-
| rão tomai- parle no "malch" sem sc
I quitar, com o me. dc JillllO.— Manoel Pinlo: luca

Autuiies; Autouio, J. La-
Oliveiraj M. Parilieco, .1.
j. Vença c A. Osório. I
—- Jucá liima-; Demetrlo
Trajauo, Custodio e )'¦ i
Pereira, Eduardo; Carlos,
Lulu'.

¦ il, Oliveira; Urbano c

CORREIO— E»'a repartição expedirá m-e
ias Dtlos scguiiitt-s paquetes:

Owptclt. para Cubo Frio. Victoria. Cara-
vellas, Illieos, llahla. Aracaiii, Penedo. Villa
Novo Maceió e Recife, recebendo impressos
até ao meio-dia» cartas uara o interior ajc
ás iz ila da tarde, idem "ui porte duplo
ato á 1 e objtctos para registrar ate as u

da manha. j, _ , ,, . f**„
hal-nca. para Santos Paraná: Sa. ta Ca.

Iliariiia c Rio t-ramle do Sul. recebo ido 1111-

pressos ate ás S horas da niaiiha. cartas,pata
o interior ate ás 8 ila idem com porte duplo
"Si 

para Santos e Rio da Prata, rç-

eebeudõ impressos até ás S toras da Banha,
cartas para o interior i-.tc as 3 M-'. '"ciu com

porte tluploalc ás 9.

Pvriueo^para Victoria, i- mais noi-tòs do

REUNIÃO DE CREDORES
Fallcncia dc II. l.eitc. dia 25. á 1 liora.
Fallencia dc Agostinho dc Souia Mar.

qt-cs, dia 28, á 1 hora.

_-l|j- d
Banco do

.. . . mais portos
1,0110 alé Ceará, recebendo,'impressos1- ate A • vista

o i.eio-dia. cartas nara o interior ate 1 j r„-„lres.
im" da tarde, idem eom porte duplo ale; Paris
rt"i c objectos para rceislrar ate a
"";"•/»'' 

para Santo--, portos do su! c
Wiléo,'' recebendo impressos ate as,8 horas -mi

raanlfl. cartas. para_o |nWnttÍ,Uf.'ás fi da

CAMBIO
Honlcm, este mercado abriu frouxo', com

os bancos sacando a 12 a|iC, 12 10I32 e
'IJ s|S d. ,

Paru a compra das letras ue cobertura
havia dinlieiro a 12 -1I32 u 12 nlib <}•

Pouco depois da abertui-i o mercado
affrouxou ainda mais, vigorando para o
pfomectoicnto do cambiaes as taxai ue
ra 9|i(i o 12 10I31 d. o para .1 acqut
sicão do papel partioular n di

Durante o dia constou ter
llrasil sacado a 12 s!3d. ¦- 

".-.•.

Para os vales 011:1, o r,anco do llrasil
conservou a laxa dc 12 .l.í|(i-t d.

Os negócios conhecidos loram regularei,
fechando o mercada cm posição ealiu*,,
correndo para, o fornecimento de Cambiaes
as taxas dc 12 o|uí c 12 19I32 i, e raia
n compra das letras dc
¦ia 21I3.1 d.

Foram oífLxadãs nas '
cas :
Í',ò-ú.rca. , 1 v 1 :'¦.» .
Paria. ..*•.*••

I Ibinhurgo '

SANTOS
'Km iC:

liiitrada-s: -8.300.
'Desde 1: ôli.1.557.
.Média: 41.5.15.
Existência: 1.441.2631
Preço por 10 kilos: 5?<)oo.
pôsiçío do mercado -calmo.

ASSUCAR
IKutralas cm tG: 8.277 saccos,
Desde 1; 8J.4.-1 ditos,
-Sabidas 0111 ií,: 5.0)4 saccos.
Desde 1: 00.463 ditos.
'Kxistcncia »m 17, de tarde

saccos.
Posição do mercado estável.

COTAC-ES
Brunco crystal; .....
Grystal amarello, . ;,, », •
Mascavo. . . . . -,- > ,
Branco,. 3S solte. . . . .
Mascavinho .*.•••

114.6;7

$570 $620
$5.10 $550
I1-0 Si-ío
$670 $690
$500 Í550

ALGODÃO
io: Nfio liòtlve'.¦Kntradas .

Desde ij 7.968 fardos.
Sahidas cm 16: -.--i dito?.
Desde 1: 4.594 tardos.
Existência cai 17, de tarde: 9.349 ditos.
Posição do mercado: — IParalysado*

cotações
Pernambuco * Nominal
R, O. do Norte Nominal
P.n_iyba ... : . . Nominal

lt da

Monte

oVicctos oaia registrar
tarde dc hoje.

Lisboa e M.
im.'!*o i- O.
Silva, Clelo,¦/' "team''
e Ernesto:
Santos; .1.
Guilherme ç"leam"

lítíte
Hnnibitrso, ......
Itália
-Portugali . . . »¦ . . «
Nova Yorl-
Montevidéo.
Ilcsi-anlia
Buenos AU'cs
ÍÍÚir-SÍ. •
V.iks do café
Vales ouro

MBRAS
Vendedores a 19S300 -

rg$70o, mas sem negócios

cobertura a ue

abcllas doa ban-

ijg'i'í <i 12 ;}8
$t»So a $(jfi3
,<7^o a $7.4$

I2.i|3 a 1- 1.1Í32
568-1 11 S697
Í745 a -f-j"
$ó.lo ti f>66l

2S8SO a- 2$053
.lí.070 11 .|?IÕ,'>
,iS>.3o a .,Í--40
$8-5 a $860

1S7-20 íi i$7_o
S772 a $700
Í-Õ88 a SÕ90

2$ 152

a compradores ã
conhecidos.

• Rpcliinlia; Uelfort, Scliaslião e Nestor:
.1, Baptista, Raul, Httdoxio, M. Silva
q iiVleides.

I 
'-Reservas: I.iilti' Pacheco, Oswaldo,

Ei?Utídícío ?¦ Elias",
Sècrelaria do Victoria V. C.Htb, 'ruai

Boiiiíiiu, i,i2;cni 17 dc agosto du ioiü.*-

DECISÕES 15U-01.TAJÍTI5S
BKM 0 CAJlPEOJfAIO

V coiniiiissão de footliall da '"
são,'cm reunião de nntc-liontem,

SO-

divi-
resol-

z.iik-s a

dui^

t.,

BOTAFOGO P00TI.Ar.Ij CliUIi
Tar

rò Apnrovar os raatehes reaiiz;
,; -do corrente entre o Bangti A. -. -
Botafogo 1;- »•¦ matíd-lildo marcar ao

Molafogo, nos dots teams, os respeeti-
vos pontos. .. ,

b) Aiiprovar os matclies ícai.zauos,
„ i incsii-i data. entre o São Christovão
A. C. c. o C. lt. l-laraena-, mandando
maroar tra C. lt. flamengo, iw
teams, os respectivos pomos. ^

ci.AumiUar, a vista da disposição ae
lei qtte prohibc reíerce c luiesmtuj so-
cios dos clubs dbptilamcs, o mal.-.i rea
li.ado. nn dala acima mencionada, en
ies icj-iiitdos tcaws do Andaraby \
- r, WltlllilltllSC 1"'. C.

Sobre a r-artHa di primeiros team* í
reaiizada entre o Andarahy e o 1'Iutui,
iicnsc, a corami-são, segundo informa-
cscs iiiie collietuos do tun d^ «eus mem-
lirof, EüliciiOti tnfOTinaçõtt* ao presidente
da I.i-f.1 a i|ttc joitador sc referia a de-
elaracio do representante do Aiulavaliy.
íeUa ítn cons-elho, ile ter sitio eliminada
íltn á- seus sc-cios (iiit- não estava dc
icoordo com as leis da l.iga Mclropoll-
'•'"•'• • - • 1 „1\ ii.-ãmús aue- a icoiutiiisaio ágio uem,
t-, ali agora, tem andado com lodo o
critério na decisão de um caso grave,
i.kic oblcvc d.' um dos naisos cOslegas
¦.'•iiüiieníaiios concisos, ponderados e

CAMI-KO.VATO DOS VELHOS
O sr. Rcdolpho Miigfflr-ii dirigiu a

*r.rí,i ,-,'.;•.• -'iiijlieamos abaixo ao dr; l'cr-
reira Vianna Netto, promeíer c tHngcn-

o Ciipla
címenti
Iretinrá
deste, .
/( íilfl,,'
sados:

Ma

'aiuintf, aue y-c realixa tiofé entre I
re-iiw dò BòtafoBn Footliall Club, i

"0:uvil:>] 
3'Vil(-r-n)

riesümõ d"-"* prêmios An pi;»no
n. r,í ronlisadn om 17 nçosio do 1 .(>. |

PHEM10S.DE 3010003 A^JLíWJgpJJO.]
17057
RS".
3i:ill
3350 .*¦
13379

PHEMIOS mc
8.433 4116 lOína- i:i:,scum

19916
D

PUimiucuse solicita o compare.
de vários iógiuiorcü O i" íeum,

coiji d t° ilo UutafoEO, no campo
c 6 -'". np fjroita.l do Fluminense. 05
<!o Fluminense cetãu asál.n organi-

Affonsn
I. Cardoso — W. Cardoso

lloisoriíj — ifabio — Calmou
- liaptista — Bartliô — Costa —

Marcos ''
Vidal — Netto

Sylvio — Üsv.aldo — I.ois
— Couto — Raul — J. Carlos —

tiniam.
Kcscrvas: Tvloacyi*. Primitivo. Durão, J.

CouiMgt. Junior, Piuu, CícorRes.

370R3 2SG-Í7
26562 8162
2522G S0V3B
PHEMIOS

3BÜ0O 16064

30:'ooo„ono
3:Oii6Sil00
1:000.? 0'i
1 iOOOSOOO
liOQOgOOO

I00SOO0
4W-1 16713

S3I77 36009
267.18 15350
14422 19725

ÍOOSOOO

Caixa de Conversão
PORTO & C.

São quem melhor aiíio paffam 5 0,0.
AVENIDA RIO BRANCO 49 - 5»;

IJ-TRAS 1)0 THKSOtlRO
•\s lttras papel foram cotadas ao rebate

ile S ii* por ccnlo, ficando com comprado
TC3 dc 5 i|a a 9 Por cento c vendedores
de 7 i|- a 8 por cento.

Os ncüocios divulgados íorani reduzidos.

6933
6187
/,li-3

35326
33970
5J-6

Celso

nm SE AFFLIJAM

8i>i

j 170311 8S1
!
; 17001
; 801

:\

2OO.-5-1O0
100S000

lo-ooo

?,0M0
203000

Dá saude e cria força
1 1 -TtTt 6- f^ja"^f^-n"*1" '" *—*"""

1..H TOKXO DH VM.\ 1-R0-
MISSOlfM

4154 38030 31733
167'1 xífV.iíü 1161 Vi 16343
l'is"" S753 22190 30373
õV-fi 12-102 ^i\rt 3774
17.11)8 356)9 24521 3IÍI3
11817 3227 3C621 26432
II71 30127 21251 5374

37377 15491 20034
APPUON-IM.UÜHs
I703R
SSO
I1RZENAS

17010
890
CENTENAS

17100
900

1'odos 03 Mivacros terminado? om
tem 10.000 . ,Todos os nuraoros terminados cm 1.

iT.tôm 5500.) exo-jptuando-su os ler* '
! minados cm 37. 1

O fiscal do governo, Manoel Cosmc .
'< 
Pinlo. . , .

I d rltrector-assls'entc, dr. /ImIüiiio ;
I OÍvjiIii» dos Ssntos Pires, vice-presi-,
i sidente , I
j G direvlor-pretidenle, -!,'è<i>'.'o SaroiM ie .

f>0*tttCft
O escrivão, Firmino -da Callluaria

G A P E '

MOVIMENTO DO MERCADO
A iles Si

i Kxislcncia cm 15 dc
| tarde .- • '
1 (Entradas em iú:
1 15. V. Central. . , ,
i 15. I'\ I/Cüi-oUHiia- . >

llarra :i dentro. . , .

9-5^3

BOLSA
Honlcm, ,1 llolsa tuticcionou activa. len-

do .sido cíiccüiiulo regular miaicro Jc ne-
ROCioSi ,

c\s apólices da União, as Populares, c as
Municipaes, ficaram sustentadas: as accoes
do Banco do Brasil, as da Rêdo Mineira,
as das Minas K. leronvmo. o as das Docas
da l.lahia, matitidas;a s «Ias Docas de Santos,
firmes, c ts das Loterias, fracas.' VENDAS

Apólices ,
Geraes de .00?, 1, 4  ;-3$ooo
Dilas dc 1:0001?, 1, 1, ., .1. 1.

.',. o .1
C. de lí. de l-erro, 1. 1*. 13 a
Dilas idem, 5-a
Ditas idem, S  - • • •
C. do Thesouro, do 200$, ia..
Dilas idem. ile 1:000$ jo. 100, a
Dilas idem, .1. 30 a .... .
Municipaes dc iyi4. port, 28,

-Ditas idem. :o a. . . . .
lí. de Miuas tliraes. dc HO'

1. 4. 2, 5, 5 
£. do Rio (.|°i"). >. 7 a. .

Bancos •
Brasil. 1 '.
Dito, 44 

Cotnpaithxss :
Loterias N. do Brasil, 100, I
lv. !•'. do Norle. 100 a. . .
Centros Pastoris, 50 a. . . •
Docas ila Ualiia. 100, aoo a,
Ditas i-.ieln,, 100 
Sciçuros InHyrid.ido, so a» -
Urasil Industrial, 10, 35 a
Docas dc Santos, port.. -1 a.
Ditas nom., ia. , . . ? .

l\-lcnUirei ¦¦
Sciia Sanla Helena. -Co a.

OPFjEBXAS

-•oS$ooo
770SOOO
77'í$o'ool
j>7ÜSO0Õ
;'(ío$ooo
;70^000
7J2'$-00

I94S0S
I95ÇO0O

770ÃOOO
So$ooo

::no$noo
3P3,Çopp

MAMIi-ESTO DB 1JH-0T{TA(.Ã0
i'elo vapor nacional Itaperuna. dos portos

do sal i.arga recebida: ^00 saccos -Je h_-
laias, ;i Guimarães Irmão; 200 a li Albu-
qüêrqitcj 10 caixas de toucinho a •, dc pre-
suntos, a A, Rclst; 60 caixas 6u qulnips -|
10 décimos do vinho; 2 caixa» dc tiucjjaa c
jdc -fiãmbres, a C. Frazonii, ij décimos de

aguardente, 1 caixa de vinho, 2 fardos e ro
caixas de fumo. 75 quintos de vinho. S
caixas de presuntos; 20 -de conservas. ,5 de
toucinho, 65 barricas do c.iruc; 30 fardos
dc sarque, 100 dc aliafa, S17 saccos dc ba-
tatas, 135 dc polvilbo. 8-t dc cera à ordem;
a.-ja barricas dc carne, a tuiimaràcs Irmão;
1.1 caixas de couros, a A. Urist; 18.000 res.
leás de cebuias, a ü. Noves; 13.700; a Soa-
res Cunha; 4.000, a Soares Bastos; 50, 11
C. C. Tinto; 2 fardos de colla. 1 dc buxo
e 1.000 resteas -de cebolas, á ordem; 2015
dc agiinrdcnte, á Companhia I. iMoreantil;
i caixa dc couro, a 15. Lima; i a K. Silva;
o fardos de couros, a Gil Uibeiro: i de sola,
a A. lieis; 116 volumes de comcstivçs, a
Lane Irmãos; 100 fardo3 de xarque. á or-
dem; Si, a II. Kalkuhl; 6. a Lago Irmãos;
200 saccos dc batatas, á ordem; 200. a (-oc-
llio Novaes; 50, a b". Caminha; aj dc tre-
mocos a D. Coelho; 10 caixas dc línguas,
a loão da Cunha; 10. a Castro Silva; 36
fardos de alfaia, a Couto & C; 12 saccos
dc cera á ordem; 10S fardos dc colla, a or-
dem; 1 rolo de sola. a lt. Silva; 1, rvas-
conceitos; 1, a A. Andrade; 1. a J. 1-onse-
ca; 1, a A. Reis; 1, a L. Monteiro; 1. a
I. C. Amorim; 1 caiia dc couro, a A. An-
•Irado; 1 volume, a L. Monteiro; 1 caixa, -1
j C. Amorim; 1 fardo, a R. Silva; 1 rolo
dc sola a lt. Vianna; 1 fardo e 2 caixas
Je couros, a 1-, H. Walter; 1 fardo, ao
mesmo; 32, 11 sacco de tremoços, 11 Soares
Bastos; 12 fardos dc baíros. ao mesmo; 40,
á ordem; 70. á ordein; 07 caixas de conser-
vas. a L. Sanlos; U7 saccos de batatas, a
Cunha Oliveira Tinto; 30 fardos dn peixes,
a Consl. Comes; 2 dc xárnuc, a Procopio
Oliveira.

Teio vapor nacional "Itapura , dos por-
tos du sul. Carga recebida: 800 saccos de
arroz, a Tcrraz Ir-nião: ,200, a Castro
Silva; 200, a Siqueira Veiga; 200, a B.
Albuquerque; 40, a O. Srorzani;

| farinha, a J. Ucriitc.lorít; 200, .
Gonçalves; 510 dc arroz, 800 de farinaa c
975 caixas de banha, á ordem; 35 duas,
a 

'Souza 
Costa; 100 -.lilás, á ordem-, 23

dilas, a Oliveira T.opcs Silva; 23 i'Ms,. 3
Pereira dc Carvalho; 50 ditas, a 'Siqueira
Veiga; 2,10 ditas, a Ferrai Inaião; 5? Oi-
tas, a Cunha Tinto, 50 ditas, a 'lcixc'-r;i

llorges; 20 ditas, a l-\ Caminhai so <u-
tas, a C. Ribeiro: 50 ditas, a Calias Bas-
tos: 50 ditas, a Couto.

1T0I0 vapor nacional "Arassuahy , uc
Tonta da Areia — Carga recebida! 120
saccos de assucar, a A. (Machado: 300
saccos de café, a II. Rand; 40o ditoSi- a
M, Kinlay; 1.617 ditos, a S. .Emerson;
aon ditos, a A, J. G. c á ordem; 60
ditos, a Tinto Lopes; 50 ditos, a Ldiiardo
Araujo; 560 dilos, a Trates; 57 ditos, a
T, II. llrasil; 3 ditos, a V. Monteiro; 50
dilos, a (luciroz Moreira.

Teio vapor inglez "Tercnce , de Jlan-
chester c escalas — Carga recebida: 30
caixas dè creolina, a Comes de lastro; 4o
ditas a llime; 112 ditai, a Wilson Sons;
1Ú3 ditas, 00 mesmo; 53 ditas, ao mesmo;
-o' ditas, ao mesmo; -o barricas dç ai-
vaiado, a llime; fio volumes dc aaulejos,
a Amaral Anjos; 07 ditos, á Companhia
V. Materiaes-, 217 duo;, o Aaiaral <-'iu-
uiarães; 22 lu, J.'cas dc .azulejos, ao saes-
mo; 107 volumes -lc azulejos, a Sampaio
C: 10 barricas de hor„x, a Davidson Tiu-
len; 2 caixas dc fumo, a Gonçalves. i.,a-
iT2ç,il; 2 barricas dc borax, a Clirislmo
Ülrnandes; 2 barricas dc graxa, a Vietor
Uslaendcri.4 fardos do papel, a_Almeida
Marques; *fo barricas enxofre, a \ . Km-
íier; 50 barricas dc mercadorias, a K,
Telles 

'ltiiiciro; 
1 caixa de couros, a Brcis-

san; 1 dita, a C. )•'. T. Alliança, 50 la-
tas de inercadorias, a 1. l\;unIio; 20 liar*
ricas de Saes. a lt. elles Itibciro;
800 caixas dc bacalliáo, a Norton Mcgaw
& C; 300 de inaizciia, a branca Gomes;
200 n Pilgiiciras Macedo; 120 a Coelho
Martins; 200 a Pcdrosa Monteiro; 100 de
whisky, a Alves & Ci ? barrica?, a . . A.
Rodrigues & C; 2. n Ad. Moreira Azcvc-
do; 2, a T. I.ilnu. Saiisoti; 10 dc tmias, a
Jloreno &' C; 20. a Manoel F. C. Souza!

MARÍTIMAS
VAPORES ESüÈRâDÓS

Portos d.) norte, "Twiiniy"
Kio da Trata, "Desna". . ..... •
Nova Vork e eses., "Tciisylvaiua . .
Bordéos c cscs., "Sequaua"
Gênova c eses., "P. di tldi-.ie". . . .
Gothemburgo c escs.: " lv. Margartta
Rio da Trata. "Garonna"
Nova Voik. "Tiipy" .„• ¦,
Itio da Trata, "Leou MU"
Tortos do norte, "Ceara"
Cloí- o cscs., "Jac-aliy . . . . . . •
Inglaterra e eses.. "Pc-uerara . . . •
Rio da Traia, "Tampa'
Kio da Praia, "Ltusta-ri .....
Torto» do nonc, "Almirante JacCRUají
Norfolk e cscs., "Tilragy"
Inglaterra c cscs.. "Otissa
Tortos do sul. "Sino
Tortos do sul, "Mavrink". ,g. . . ¦
Calláo c eses., '•Orita".
Inglaterra o eses., "Drliia . ,-,-••
Nova Vork c cscs., "h. Paulo ....
Nova Ytírlí o cscs., "Byron
Uio da Trata, "Frisia"

FORMIOIDA MBRIXO
O único cxtcrralnador d» fonuigas.

U.rin. A Msitry, rua Ouvidor n. i6j.

Diabéticos! 3H
WVBRôIi

IFóriuula do especialista dr. Leomdi»
RibeSro.

Poderoso rczolutivò empregado nas
hydrocclcs, hciuatoceles, sarcoceles, ur-
chites c tumores de qualquer naturera.
Dcjibsito: rua S. Francisco Xavier, 367.
Teloplione, Villa, 22S6.

¦nia-Mlllgill

100 de
a Mi

VAÍORISS A SAIR

Montevidéo e eses., "íris". . . «
Inglalcrra c eses.. "Desna". , , .
í.iuíuil. o cscs, "Lopuna"
Macio e eses., "Piauhy"
Recife o cscs., "Itatlnãa". ......".
Nova Vork e cscs, "Gualiyba . . ,
Rio du Trata. "Anuie Johson". . .
Nova Orleans, "Araguarv". . . . .
Tortos do sul, "Maroim". ....
Uio da Prata. "P. di Udine". . .
Tortos do sul, "Ilajiba"
Santof-, "Minas Geraes"; . . .
Rio da Prata, "Sequaua". . . . .
Bordéos e eses.. "Garonna '...-.
Rio da Trata, "Dcniçrara". . . . .
Rosário e cscs.. "Culiatão" . . . ,
Rio da Traia. "K. Marearei'. . ,
Bilbao c cscs.. "I.ean MU", . .
Aracaju c cscs.. "Ilapcriina. . .
Tortos do norte "Tara". ....
Ifavrc c cscs.. "Pampa"
Gcttòva. wI<«iziana « «
Portos do sul, "Itauba". -i . .'¦¦':
Hilenos Aires e Ilavre. "Lorcovado
Calláo e cscs., "Orissa"
Nova Voik c eses., "Icrcncc . .
Inglalerra c cscs.. "Onta'', . . .
Rio da Trata, "Driua"
Nova York o cscs.. "Almas Oeracs
Rio da Traia, "Byron"

U»IA\DAUIü 'DH SANTA OI.OZ
DOS .HIIilTARlíS

Na forma dos artigos 54 a ;ú d»
Compromisso e do ordem dò exílio, sr.
corou.l provedor, convido a todos 01
irmãos a comparecerem ns quatorze lio-
ras tio domingo, jo dò corrente, no Con-
sistorio dcsia lriiiamUide, miniidos dai
còiiiputerites listas-, para clcger-se .1
Mesa Admiiiisitaiiva que lem de fim-
pçionar cui H117, as quaes deverão con-
ler trinta nomes; sem que nellas ni-
trem, pulem, os dós irmãos coroucu
l-'eliciauo Ucii.iamiii dc Souza Agiliar *•
Anionio de Allnii|ucniiie Souza, general
Manoel Anionio da Cruz Brilhante, ma.
jor Jr. Joaquim Mcndoitça SoJn- c ea.
pitães Antônio Miguel llarbosa Lisboa
c l.uiz Gouveia Rarasco. por já terím
sido reeleitos pela actual Mesa (artigo
51), nem os dos irmãos capitães Anl"-
nio Ferreira da Fonseca, Manoel Vra-
zão Corrêa c Kodolpho Vossio Brigido,
por já terem servido durante tres an-
nos consecutivos (uri. 56).

Na mesma oceasião serão lambem dei-
los os membros das seguintes commis.
soes: a) Medica;-») de e«.aine dc con-
tas c da condueta coiiipróuiissoria da
Mesa cm cxcrcicio.

As listas para a t* conterão doze no-
mes e para a .:* dez.

Consistorio no Kio dc Janeiro. 7 de
agosto dc 1916. — Maneei Antônio da
Cruz Brilhante, irmão escrivão.

(.1 Ad.n)

iiit4»4lUA»*»»»»4.i.y.U^iWí^WiiJ*<-'|

8fcf

UK.:. OHD.:. DO IlHASlti
Sobcr.:. Assembl.:, Ger.:. liojc, ses.

são ordinária, ás horas do còslume i—-
O Secr.:., D. Ksposel. U 0650

IU FUMOS EM PACOTES

| MARCA VEADO
-?| Excelletilcs qualidades jiM]
?| Rccusae as iraitaçõesi^fci
Sfc -.-_--: ---rr-  3!»
»Ui.lÁUUU',i*.J4'AUyM«*.)M»ii»-4*.i.«»:
^tíTWtriimfwtíwíwwímwmw?:

UM LOUCO?
Pede-nos o sr. Carlos Graef, subdito

brasileiro, conimcrcianle, estabelecido á
Avenida Passos n. 120-, declarar que
não sc entende com elle a local publi-
cada com este titulo,

UBN;:. LOJ.:. CAI*.:, DI3ZOITO
DB JULHO

Terça-feira, 22 do corrente, sess.;.
de Fia.:. — Ptmirte Estrella, secr.:.

(S 6674

ASSOCIAÇÃO DOS EMl*n,RGÀl.ÒS
NO COM.MHKOIO DO KIO

DH JANEIRO
CAIXA Dli PECUMOS

Payameiito da Rs. s :ooo$uoo
Recebi da Caixa de Peculios da As-

sociação dos Empregados no Comiucr-
cio do Rio de Janeiro, na fóima ilo ar-
tigo i° do regulamento, a quantia de
cinco contos dc reis, pela liqiiidãçilo da
titulo 11. 223, instituído por meu fina-
do marido, Bernardo Corrêa tia Silva,
em meu beneficio, de cuja importância
dou plena e geral quitação á dita
Caixa.

.'libertina Corrêa da Silra.
Kio dc Janeiro, 16 de agosto de 191»
Testemunhas:
Bernardo Corrêa da Silva Junior.
João de Paula Ferreira,

GtiUB DOS 1-KOGRESSIS'i'AS DB
SANTA CRUZ

A -tombola que devia realizar-se sab-
liado, 19 do corrente, fica Iransícrid-¦para o dia 2 dc setembro próximo. —
-í Coiiiiliií.õ», " (J uG,'i

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

Total. . .
_Í mbar ([ucs

lí. Unidas.
Uio da Prata
Cuòü.aü.m. .

;-'.*-'o
4o.i20
1S.S10

3.533
i.Bji
1.5JO íi ¦ 599

deKsísícíicia cm
tarde . , -25-15-
lEittrarani desde o dia 1 dc r-illio ate liou-

tem: -;5.6o-' saccas c onibarcarara em
egual periodo 235,026 duas. .

ITonteai, este mercado abriu Bttslentado,
20SI.00 c°m rcsular procura c «mitos lotes expostos

' á venda, tendo sidn apuradas de manha
IransaccScs de 4.71(1 saccas, na b,i=.c dc
o$4QOj a arrobíi, piiío typo 7.

A' tarje, foram realizados negócios de
cerca dc 4.io„ taccas, ao mesmo preço >ja
abertura, íecliaudo o mercá-lo cai posição
calma.

A llolsa de Nova ^ors abriu com : a 7
pontos de r.-;:<a.

Passaram por tun,li:
K5o honre entradas,

,12,50o saccas.

pSSoo
9$4O0
o$ooo
i>ÍGoo

SILVA MMA. KIBB1RO Ã C.
Kua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Cnicús mie prestam boas conlas de café.

te dj Caiiipeanato d.j Velhos:"Te-ndo 
priscntcs as bases do Cam-

pe--;-:;,-, lios velhos, cm -cujos matcllCJ
só pailc.u íaiiiar parte jogadores estream-
tc, oi: aqv.db.-i quc lia mais de cinto
anno:, uão ti-in iogaido, levo ao vosso *srs_-.,., —«..•« •-. dc Enics-mio iuiracoáü que d'c.-Lsc d.s- Cotias Virtuosas ',-, 

|0H.a

Viu LuQucrito nn 1' ílflegacjn
niivilini'

Umpregíido ou sócio dc Antônio
Pinto Monteiro, negociante cstabelcciiio
:'i rua Luiz dc Caiiiõcs n. 15-. Francis-
co Monteiro dn Roclia requereu a sua
fallcncia em juizo, visto não ler o mes-
1110 notiido salisfazer o debito de tres
comas constantes <le uma nola pi-omts-
soria protestada. Chamado a juízo, o
negociante declarou s:r a nota em que-
stão falsificada, nada devendo a Fran-
cisco, que procurava o seu descrédito
por t'"r saido ilu cnsa.

d fnclo foi levado á policia, cerrei*.-
do inquérito peia 13 delegacia auxiliar.
. , ... imii.J O J^^-ijJi-H-l1

I Loteria do Estudo da Bahia
I uesumo dns prêmios da 1.3.• cx-
tfitcç.to tio plano n. 18, om botiu*

llliiio' do Instituiu Geographion u
Historiou da llnhia e outras institijl-
«oos, do beneficência o instrucçuo
realizada em ir cto iigosto do 191b sob
n presidência do tir, Edgard Poria,
nseul do governo.

IZ<- oxinicçâo do líUG' 
PRÊMIOS DÈ 15:000$ A Z-.-Jim

oü-ini  15:0005-100

' se «eu, rto match de 6 do cor-
•:i-, entre o» teams Machiavclicos, do

Cliri^ovão A. C. t os v:.!orosoi
inaticos, do C. R. lMaineugo, porquan-'-' r;'. UinlRcro Giiimarân*, que deste
-tir.o leam fez arte jogo.u em mia
101.1 pelo -" team do Fluinínems» F •
iíi 1. cm 11)12, uo Eslado dt- Santa
íiiariua, pelo scratch da Liga, Meiro-
"t-ua cor-.Uu o Sport Club Annita Ca-
nia,
IW":> iavldo empate no match de
di fbc«e, a ,111? mc refiro, reciamo

a-r.cíte -para o teíim dos Ma-
'"-' -,,•¦- i.s pontos quc nssiiu d-- d!-'. . .-.- ii-nccm."

* -t *
!'"'•'¦. Ü1.-I--...-. .'es'.-.- i 01 ncio. inK.iiii de-

Cura
ovai

hemorilioidês, males do . uícro,
tirinas p a nrn-.fín Cvstite.

~m_^____^_rm<S_^etm_im

Coisas aduaneiras

3Bi-.ia
2'i5i57
71H20
8353
1033
58330
6131't
C6.78

PllKMIOS
. 319X9 35079 44107 Gt-'.:•",'

2:0005003
liUUOiUia,na so: o

;,«! tki
,,'.'. -00 'OOO

SOOiOOO
gcwsooo
200,000

DB 100S003
0 GS21Í

! ].a«T Itnüo? comniunicim-nos que .11
¦ suas eobçõe. d'* ^¦-¦',- <4"*0 ns ses-uinte»:
1 mm-m_mmmmi_um_mmmmmn 1 ; gggg^ggEgSSSS ¦

ívro.i .. ' fo» 13 -li-os

-1 | io$6oo
',, I ioj.100
;¦ IOJOOO
f,'.' i 9$7CO
-. , ,. Q-Í400íí ...... -íSltOO

I S$Coo

 

PINTO. Í-OPES & c.
Rua Floriano Veiiotn, 17,1 — Pre».

nn aa melhores cunnn dc café.

Gerata ác 1:100$, .,
íímp. dc 1903- • •
Dito da 1109. . .
Dito d« i9'.'- • •
Dito uc 191a. . .
•Dito de 19", . •
Judiciarias. . . .
li. do Itio (-1 "l°>
f. do Kio, nc soo*.
nom

Dito <lc ;ooS. port.
pilo .Miu'.:J Geraes
'Dito do K. Santo
Municip. dc 1900 •
Pilo. nom
Dilas de 19'4. Pon.
Ditas nomi . . .
Ditas do io.e.4. • •
Dilas de ;'í'M. P"t.

Bani-as:
Commercial. * v «
nrnsil. .....
l.ivoura. . . . » •
Commercio
Nacional llrasil . .
Mercantil

C. ic Seguros:
r.rasii.'
Garantia
Minerva
Confiança. ....
Arpo?. -....••
união dcJi Propneta-
rios

Varegistas .......
Crúiciro dq --¦•-¦• •
Iutcgi-ldadc, . . ¦
Ituiemnizadora . . .

Bslmdas ce F*rro:
íi, S. Jeronynio. .
Noroeste. ....
Govaz
Kêdo Mineira, . .
Norle do Brasil. . .

C. de Ti-Uos:
llrasil Industria! . •
5, 1-N.Hx'a . . • •
M Fluminen.c . .
Alliança
Corcovado
['(.'ropQÜtana. . . .
P. Industriat. , . ¦
S. r. de Alcântara
America Fabril . .
K-perauCa . . ¦
Caririca  •
(Confiança luduslnal
Cometa
Tijuca.,

Docas da ülaliia . .
D. dc Santos, 110:11.
llilas ao |:.-t. • ¦
Loterias
T e Carruagens. .
T, <: Carriiaitcns, .
Centros Pastoris. .
[Jntão

I C»sa Colomlio . ...
Carbureto dc calco
Melb. do iMaranhio
!!. de Cornes Conser-
vadas

Haíiseatica . . ¦ ¦

8ooSúoo
895S000
77.t$(iuo
«açdoo
78.1 Soou

7ÓS$coo

Siíooo

soo$ooo

I94?500

16,-íSooo
^O4?uot)

90S0.O
gooÇood

ia$500
I4Sll00
táçóoo
35S000
e.-íjoo
sSíooo

x86$ooò
(j^aSopo
450?ooa

rgo$ooo

joSSooo
891$000
;7J$òoò
768$O00

763SOOO
;'5o$')00
3o?ooo

4; C$000
,|25S000

770$oo0
7OO$0O0
iggíooo
igoíooo
i94$ooo
ig4$ooo
3iS$ooò
317Ç00O

i50$ooo
^Õj$ooo
1eoçòoa
155SU00
175.000
30U$«;CO

300S000
16'íouo
835000

fiiojooo

BEMiK MATTOS ,
MANICURE

Especialidades era preparos pan
tinhas.

Sete dc Selemhrn 11. 53 (-' anda ri

Não tem discussão o magnífico resul-
tado que dá a "Emulsão dc :>cott" nas
doenças pulmonares. 

"Attesto que tenho
empregado na minha clinica a "Emulsão
de Scott" nas moléstias do apparelho
broiicho-ptilmouar com resultados ma-
gnificos. "Dr. Alfredo Cosia.

"Recife, Pernambuco."

COMPANHIA KniTOKA 1>.\S
OBIIAS DB BUIT BARBOSA

Os iucorporadorea desta companhia,
drs. Alfredo Ruy Barbosa c l.opea
Martins, ncdcin-nos para avisar ás pes-soas que oueiram subscrever accoes,
que encontrarão as respectivas listas na
rua da Assembléa 12, diariamente, das
15 ás 16 lioras. (.1 fí-oo

Ferreira &.C. participam á praça do
Rio de Janeiro que são os IcejtiiuoJ
succcssorcs de I.icinio Barbosa ria
Araujo e não llarros _ C, que foi uma
'firma arranjada pelo ex-socio Cacla-
no llarros Pereira, que, tendo-se rcíi-
rado, a levou com elle. — Carlos S,im-
paio. iS—S—-916, (J C.jui

l_-^_~_yrj_^^ê-rm*!*fr*tmí m-mi,>'rmrmT**~rwm-tnrr_,,m1m \M*l*UIÍt\l\\ llll ¦IIIT I' 11 II T "I I'I I II --—-—-'~-,~-~^m_.m^
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A caspa não so _ c
coisa de importância,
como incommoda-
tiva.

Tricófero
de Barry

conserva o pencra-
neo livre de caspa e
mantém o cabello era

perfeito estado.

É refrescante e deliciosamente per.

IíYCEU IATTKKAKIO POR-
TÜGU1.Z

ASSEMBLE-A GERAL ORD1XARIA
1* convoençilo

SSo convidados, na forma do art, .5*,
paragiaphos i", 3' c 6o c art. 55 doa
estatutos, a se reunirem em assembléa
geral ordinária, no dia 18 do corrente,
ás 8 horas da iioitc, todos os srs. so*
cios para apresentação dc contas, sua
approvação e eleição da nova dire-
ctoria.

Rio de Janeiro, o dc agosto de loifi.
— O secretario, Francisco Joaquim Pt:
reira Somes.

SOCIEDADE BKXKKICHNTIS AM*
PARO OPERA.UO

Sede cm edificio próprio á RUA VIS-
CONDE DO RIO BRANCO 151, ant.

De ordem do director-presidente, cou-
vido os srs. sócios quilos para consti-
mirem a assembléa geral extraordina-
ria, sabbado, 19 do corrente, ás 7 horai
dá noite, afim de discutirem c votarem,
as emendas feitas á lei.

Nictheroy, 16 de arrosto de io,ió\ -*
O secretario, Manoel Xavier Htiptisti
Junior, (85^*)

r*-<r*cr~.'.';-* •¦"-¦•n'«¦>*--* >-Ar-"'¦ ^Jh-wí*. '.c-í-j-

OLUB MOZART
RUA CIIiI.fi. 31

A direetoria com mu 11 ica aos srs.so.
cio. c convidados qnc. cm substittüç.»
do sr. major Adriano Vieira que sc re-
tirou embolsado dos seus liaveres, assit-
miram a administração interna do
Club, os srs. Oliveira Maia c tenente-
coronel Gustavo Samko

Aviso — A festa
l:ert,ur.i do Cal-arçt c Cnttras divfi-sõcs,
terá lo?ar sabbado, 19 ilo corrente, í%
8 tior;'S da noile.

iRio, i(i dc acosto de 1916 — O si
cretario, Joaquim César. M. 6471
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no cr.nifo do Flamengo
club do Plu-

'¦¦ t\ íHspuiAr...
:.: if; *

FU .\II\TXSK versus BOTAFOOO
«™ .? . r" '"'i(;, i-1 I horas da tarde,
Jm 

in-.ni, em,.. os-.-,.,.,„„•. {lo _<,,*.
ft ° rlnniii-.ense.

m''n «Oíorrítos serão realiza-los nos•topos d.,s dois clubs, ,í mesma hera.!'¦' priuieirjj c segundos "teams".

A ESTATÍSTICA DA ALFÂNDEGA DO ,
RIO DE JANinitO

Por iportefria de hontatt, o inspector
da Alfíu«l»S!i, designou pava organiza-
rem a e-tat-L»;ica daquella repararão,
nos tcrníos .Ias circv.brcs ns. s_t c ;j,
de asoso ultimo, os seguintes fuuc-10-
nario»: fereciro. cscripíurariQ. João
de Arauío R-mcro, Aurélio , Hores, j :or
José iHaninlona Madiadq e Josc «tppp- 3679
íyto Pereira, c- quarto. Ca:uo Corrêa ^G.
da Cam-ra, Nestor Wlgueiras S-rr-t .<•

José <\-e 'Meira EiUlp. Dlri- 8320'

7423S 7Í79*
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Baldomiro
pira esse een-iço o
João Araujo Homero.
; 1- m-i m --->"

A MORATÓRIA KTEBXACTOXATi j -j^m^SjÓK , - , . ,„
DA ai.(.i:N"1'IXA j 'lodiis ifanuinaros tentunadoa em.

| 2 tem tS'Hiô. , „l
A eltailnaçno Ao Portugal 08 números pramiadc» pelüs-

¦jJíiflV Aires 17 (.1- -!¦-• - ° -?- naes Uo primeiro premu-nâo tem
ver o res;!;"' eliminar Portugal da , liireUo a terW^ simples
lisla!das nações incluidas na moratória j d qs concestonrinos J. iodrein * ». |
internacional.
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.1 Vago.
.1 OcíC. dc carvão.
.1 Vago.

,.
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| ub. lt.)
....! K«-p. i' mangancr.
„.( Cc. de di». vjoorea.
..I Vago.
..I Caavtaseai.

, I CaUotageta.
, ,,1 C;ihoíuSí*-n.
...I Vago.
...I CaDahigeu»

. ,.l Vago.
1

.'.'.',! Desc. dt l>JS»acm,
,..! Vaco,

O Sr. Savigny estava contente coni cila. A vida da Joven estava garari*
tida, vida'miserável, é verdade, mas vida desconliccMa, dc que não devia dar
tontas a ninguém. , , ,ip, adormecia, pouco a pouco, n aquelle torpor da tilma c do corpo, quan-
do fói despertada, de repente, por novas angustias, acompanhadas d.a espe-
rança de ttma felicidade inesperada, suprema, quasi divina!

Ia ser mãe pela segunda vez!
Quando fez tal descoberta, sentiu-se, a principio, apavorada. No meio da

sua miséria, que existência aguardaria as duas crianças? Oue série enorme
<!c privações lhes estaria reservada 110 futuro? Alas bem depressa tambem
cessaram essas angustias. 'Porventura não tinha resistido a todos os lormen-
los alimentada apenas pela alegria immcna dc se sentir mãe e dc poder cm-
bailar cm seus braços o filho do .homem que ella linha amado c que seria
lembrança viva do seu amor, eterna imagem de uma hora que lão depressa
VOOU ?

lO seu primeiro 'filho era produeto dc um crime e da vergonha. Não d
amava menos por isso. Mas o segundo... o filho de Beaufort? Fcibando
nYllc e 110 amor com que ia cercar essa vida -frágil, que ainda não linha des-
abrodhado, sentia-se estremecer até ao fundo do coração.

..Vão pensou mais cm que iria enfrentai' novos encargos. Que faria ellaí
Taníbom cm lal não pensava.

(Passaram-se ainda semanas. -
Xa alegria Iriumphante que sentia com aquelia maternidade nova. Alar»

cdlina vivia verdadeiramente fora das coisas ordinárias da vida.
Xada via do que se passava perto d'ella.

A sua chegada á refinação, entretanto, tinha transtornado o coração dt
um homem.

Valpgncs amava-a.
Coisa alguma no seu procedimento, ou nas suas palavras, linha trahidtf

aquclla paixão do Sintra-mestre. Comtudo. pelo olhar longo c doloroso cora
tqut a tjilava,.pelas suas distrações sem numero, pela negíigenoia que tinha
agora pelo:.! seus estudos 'habituaes, fácil teria sido perceber que Valognes
vivia sob a acção de uma preoccupaçâo superior.

v\lém dc <iuc era um homem c muito affciçoailo á esposa. Valognes con-
centrava no seu intimo as suas preoecupações. Pouco commumcativo, lutava
contra o imperioso sentimento que se lhe tinha apoderado do espirito, que
lhe dominava o coração, que se lhe impunha em absoluto. - . .

lApczar <!o seu cansaço, apezar da sita miséria, Marcellina nao tinha
ainda peusado no effeito que produziria, nos seus companheiros de casa, a
divulgação do seu estado. Comtudo. já por diversas vezes a Sra. Valognes
1 tinha encarado com asnecto desconfiado, severo e descontente.

•falou um dia ao marido.
Luiz. disse ella. não notasic coisa alguma na Sra. I.angon?

-- Não! respondeu o contra-mestre surpreliendido,
'E' preciso ser cego para o não ver... Vou dizcr-le francamente- p qu*

jicnso... Tulgo quc lemos cm nossa casa uma mulher de probidade duvidosa.
Valognes estava acabando de jantar. Empurrou o prato, tão impressio-

nado pelo que ouvira, que se ia trahiudo. E, com vo; balbuclante, perguntou:
Èxplica-te... -Ns apparendas. enganam muitas vezes!.., A Sra. T.an-

gon porta-se mal?
Creio que sim... Creio que sim, respondeu a mulher.
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Irmandade de Nossa Senhora
Mãe dos Homens

POSSK DA ADMINIST-IAÇÜO
A Administração desta Irmanda»

de fará celebrar no próximo do-
mingo 20 do corrente, em sua
Egrejn, ás 11 horas, uma missa
em acção de graças pela posse da
Administração do anno compro-
uússal de 1916 a 1917.

Para assistir a este acto da
nossa Sunta Religião, convida to-
dos os irmãos e fieis.

O Tliesoureiro da Irmandade,
l/UIZ ANTÔNIO »B MENDONÇA.

FRANCISCO MENDES PEREIRA
Declara que d'ora avante o scu legi-

timo nome, para todos os effeitos, cha-
ma-sé

Francisco Mendes Campos.
(J 6216

EDITAES
QUINTA REGIÃO MILITAR

OITAVO MUNICÍPIO — T.AGÔA

De convocação fura o alistamento
militar

O inajon cffectivo do Exercito
Luiz Furtado, presidente da Junta dc
Alistamento Militar :

(Paz saber aos que o presente edital
lerem 011 delle tenham conhecimento
que, nesta data, foram installados os
trabalhos desta junta e, portanto,
convida a todos os jovens de 20 an-
nos completos no anno de 1015 e do-
tniciliados neste município a virem
se inscrever até o dia 15 de setem-
ibro do corrente anno e, bem assim,
todos aquelles que tendo 21 annos ou
mais ianda não estão inscriptos nos
registros militares, como determina
o regulamento para a execução da
lei do alistamento militar.

iConvota também todos os interes-
sados a apresentarem esclarecimen-
tos ou reclamações a bem dc seus di-
reitos, atim de que a junta possa bem
orientada 'ficar da verdade e dar as
informações precisas a esclarecer o
juizo da Junta de RevisSo, que tem
de apurar este alistamento; e, para
que os interessados possam ter pleno
conhecimento dos limites da circum-
scripçâo a que se refere o presente
edital, segue-se o seguinte :

.Limites —> Avenida da Ligação
(/exclusive) partindo 'da avenida Bci-
ra Mar, praia de Botafogo (inclusi-
ve), rua Marquez de Abrantes (cx-
clusive), da Piedade (inclusive), D.
Anna (inclusive) e «Farani (inclusi-
ve), até ao encontro da rua Guana-
bara; dahi subindo a linha das agitas

,e seguindo por esta que, passando
pelo morro 4o Mundo Novo vae ter
ao ponto mais elevado do pico <le
D. 'Mar.lia, deste pico tuna linha re-
cta ao cruzamento 'da rua S. Cie-
mente com o principio da rua Sergi-
pe; seguindo por esta (exclusive) ao
ponto terminal da rua do General
Poljidoro; deste ponto em linha recta
ao alto do morro da Saude; dahi se-
guindo a linha divisória das águas
que, passam),- pdlo alto do Morro
dos Cabritos vae ter á uonta do Pi-
res; dahi por uma linha recta que
atravessa a lagoa Rodrigo de Freitas
e tenmina na entrada do canal da«boca da barra (lado da lagoa); se-
guindo por esto canal ao Oceano
'Atlântico e contornando a praia
deste_ e da 'baJliia Guanabara até o
principio da avenida Ligação, ponto
final.

Confina este districto com o 7° e
9" districtos, com o Oceano Atlântico
e bahia Guanabara.

_A junta fimccionarâ em todos os
dias titeis das H ás 15 horas no pre-
dio 11; 20 da rua Voluntários da Pa-
tria, sede da Agencia da Prefeiturada Lagoa.

(E, para coimocimento dc todos,
manda lavrar o presente edital, por
mini feito e assignado, rubricado
pelo presidente, e que será affixado
junto ao edifício em que funeciona
esta junta c publicado no Diário Of-
ficial.

Capital Federal, 27 de julho de
1916 — Carlos Ballicsler,. secreta-
rio. — Major Luis Furtado, presi-
dente. '

bem orientada ficar da verdade e
dar as informações -precisas a escla-
recer o juizo di' 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, em Deodoro.

«K para conhecimento de todos
manda lavrar o presente edital po.
mim feito e assignado, rubricado pe-
lo presidente e' que será affixado
junto ao edificio em «jue funeciona
esta junta, e publicado no Diário
Official, Jornal do Commerciò, O
Pais, Correio da Manhã e 0 Impar-
ciai.

Capital Federal, 15 de julho de
1916. — Carlos de Sousa Reis, 2* te-
nente secretario. — Francisco Bueno
Paes Leme, presidente.

Limites:
Estrada dc Santa Cruz, exclusive

a partir.do cruzamento com o rio
Jacaré; seguindo a Estrada da Pe-
nha inclusive até o bifurcamento da
Estrada do^ Porto de Inhauma e ca-
rninho da Frógúezia; pelo mesmo ca-
minho inclusive e caminho do Ita-
raré inclusive até encontrar a linha
divisória das águas da serra da Mi-
sericordia; por esta divisória ao alto
do morro do Caricú; 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 Enge-
nho do Matto e Vicente de Carva-
lho; dahi por uma linha subindo ao
alto do morro do Juramento em
frenic ao campo do IJcndè; deste
alto continuando a divisória das
águas até o. cume dá serra conhecida
pelo naipe de José Maria; deste
cume em linha recta ao cruzamento
da rua Igüassu'.com a rua da Esta-
ção; por esta exclusive até á Estrada
de Ferro Central do Brasil, seguin-
do pelo leito da mesma estrada e ra-
mal dc Santa Cruz até á Passagem
do .rio Piraporá; dahi etn linha re-
çta ao principio da Estrada do En-
genho Novo por esta exclusive e Es-
trada do Cabral exclusive até o rio
do mesmo nome; descendo por este
rio, rio Pavuna e rio de S. João de
Mcrity á bahia de Guanabara; con-
tornando pelo litoral c rio Jacaré c
.eliminando no cruzamento deste
com a Estrada dc Santa Cruz, ponto
inicial.

Confina este districto com os 17o,
19*. 21* e 23* districtos com o Esta-
do do Rio de Janeiro c com a bahia
de Guanabara.

Agavs
A Hora
A Real
Garantia

873
334
615
366

1.6650

o quem
dá a for-

tuna
O LOPES
mais rápida nas loterias o offcre-
ce maiores vantagens ao publico.

Cusa matriz, Ouvidor 151; Qui-
tanda 79, esquina da Ouvidor;
1° de Março __3, largo do Estacio
do Sá 89, General Cantara 363,
canto da rua do Núncio; rua do
Ouvidor 181 o rua 15 do Novem-
bro 50, S. Paulo.

A Cruzeiro
981

Rio, 17-S-91Ô. 1. 655.

A IDEAL

«BS_S_ ____S_gjgo fígado
O figado é Mil _:•_.. oriios mais importante» da nossa eeon.mla,
Vm figado desordenado causa a j/erda do -app.tit., prisio ia Tinira,

flori. de cabeça, infartação depois de cornar, perda de energia para o tra-
balho, physico e mental,, perda de memória, cansaço, palpita.Io So corra.ia
somno dcsasíocegadu, urina' carregada, tristeza, etc.

Em seguida acs symptoma» acima mencionados, «obrevem um estadt
nervoso que, produz gr,* ves resultados, como sejam hypocondria, perda dt
poder sexual, eto. • ..'

As PÍLULAS.- UI..VERSAES MELHORADAS DE PERESTRELLO.car.
têm em si os agenteai medicin-eo para combater os males acima enumerados.

Estas pilulas são compostas de regetaes e o seu uso não requer resjua..
do, nem de boca nem de tempo. -- CAIXA, 2$soo.

Remétte-se pelo Cíirrcio .ma caixa por 3,000, 4 caixas por J3.00*
e 12 caixas por e6$ooo. 5

Vende-se na LV Saprafa Grande
-=«.xj_a*_ T_r_Et.XTGH_r_-_"3_r_fl_Kr___, Ge

Perestrello & Filho. AMJ6

864
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|. AMERICANA
721

Bio—17—8—91C U 6082

Propaganda
739

Rio -17-8-916. R 66S3

B0.E.M
479

Wo-17-8-916 R 6681
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BA FORTUNA

QUINTA REGIÃO MILITAR
Dc convocação para o alistamento

militar
VIGÉSIMO MUNICÍPIO - (Deo

doro)
O cidadão 1'rancisco Bueno Paes

Leme, presidente da Junta de Alis-
tamento Militar:

Faz saber aos que o presente edi-
tal lerem ou delle tenham conheci-
mento que, nesta data, foram instai-
lados os trabalhos desta junta e,
portanto, convida a todos os jovens
de 20 annos completos 1- rumo dc
1915 c domiciliados neste município,
a virem sc inscrever até o dia 15 clc
setembro do corrente anno, e, bem
assiim, todos aquelles que, tendo 21
annos ou mais, ainda não estão in-
scriptos nos registros militares, co-
mo determina o regulamento para a
execução da lei do alistamento mi-

litar»..
Convoca também todos os interes-

sados a apresentarem esclarecimen -
tos cm reclamações a bam de seus
direitos, afim de que a junta possa

RODA
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DERAM HONTRM
Antigo  037 Coelho

Mod_rrto..<.. 22' Citira
Rio  077 Porú ,
Salteado Klcpliartta
2- piemio  885
3* i  350

379
5. •  341

«O QUADRO»
Resultado ile hontem:

Antigo. . . . Porco
Moderno . . Tigre
Rio  Burro
Salleado. . . Leáo

Variantes
62-01-00-37

llio, 17-8 - 016 R 6680]

A Garantia Federa
548

Mo, 17-8-916 f. 6657

Águia de Ouro
C 490

23-8-12-13
R10-.17--8-916

iiHKiiuaisiimiiiasMwiHiiBi1

IjliPTnUMI i

1)11. SILVINO MATTOS
LAUREADO COM GRANDES PRE-

MIOS E MEDALHAS DE OURO
EM EXPOSIÇÕES UNI*. ERSAES,
1NTERNACIONAES E NACIONAES.

Extracções de dentes, sem
dòr,  5$oooDentaduras de vulcanite, cada
dente  j*$_ooObturações, dc 5?  i'o$ouo

Liragéia de dentes a'•_.'.*. . . 5.000
Concertos em dentaduras que-bradas, feitet cm quatro ho-

ras, cada concerto a .__-_. 10,oco
E assim, acata proporção de preços

razoáveis, são feitos os demais traba-
lhos cirurr/ico-dentarios, uo consulto-
rio electro-dentario da

111TA UI.UGUAVAXA N. 3,
esquina da rua da Carioca e cm frente
ao largo da Carioca; __« . horas da m.v
nhã ás .. da tardo; todos os dias.

TELEPHONE, 1.555 — CENTRAL' 
_' 61R3 .

bropQ Peitoral de Desessarlz
e Aioairão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Ap;irovado pela l_.spe_.oria de __}••

íi.nc . premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional dc 1908. Elte
maravilhosa peito-al cura radicalmente
bronchites, o.tarrhos c.ronicos, coque-
Inche, acthina, tosse tiiicg pulmonar,dores de. peito, on-iumeniai, tosse ner-"osas, constipações, rouquidão, su.íooa-
ções, doenças dc garganta _ar_.t_g_; de-
fltixc asthtnaiico, etc. Vidro 1.300. —
Deposito»: Drogaria. Pacheco. Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro dt
Março 10; Sete de Setembro 81 e ._
e á rua da Asseti.bléa 11. 34. Fabrica:
Pliarmacia Santos Süvj. rua Dr. Ari*.
lides Loho n. 339. Tel_nhone 1.400.
Villa.

COMPRA-SE DENTADURAS
e dentes nrtificiaes velhos e todo o appa-
rcHio dc bocea cm ouro c platina; pritía-fe bem. Qualquer quantidade. Av. Rio
liranco, 138, 1" and., com o sr. Santiago.

( 5981)

11 iiiíi.iiiiniii] |I 837 |~^^=^

BANCO LOTERICO
IJ. liosario 74 e lt. Ouvidor 76"0 PONTO"

130 — R. OUVIDOR J-; 130
São aü cnsas uno offerecem 119

maiores vantagens o atirai--
tina .10 nublico.

17—S—-916
I.iii:;__iniíS9ii»!'ii!!ii!Hii!i_iiii_ii!;Hi!a!HÍ

A Capital
406

Hoje ás C horas
Rio 17-8-'. 16. S C684

DA FELIGIGJ.BE

Americana
600

Rio—17—8—1916 . 6614

Caridade
823

R 6651

Fluminense
0193 9

_ R6658

OpeB*ai*3a
80so

n 6S53

Variantes' t¦" 93-50-23 -66-75--
Rio-17-8-91b It 6C5S

A Universal
060

nlo, 17-8-916. 671i

mr.iraj.E_ de loieru
Reniettem-.sc bilhetes pnra ointerior medlnnto o posto doCorreio. — FRANCISCO _i C.Run Sueli et 11. 14

UMA CASA FELIZ
106. RUA DO OUVIDOR, 106Filial â praça ti de Junho n. _t - R|.de JaneiroCOMMISSOES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os premiou ião pneo. nomesmo iha do extracçao.

FERNANDES & CB
Teleplione -.051 _ Norte,

6HÃNDE HOTEL
d — *_ARC,0 

DA LAPA -
Casa para famílias ¦ cavalheiros ile-.alamento. Opiimos apoientos rica-'mente mobilados de novo. Acce.Bor.!.'enlilauorcs _ coziiiha dc i"-*"ord-*ii.*•.¦**•• ' ¦•-nnrUiio.tpl

TINTURARIA

A REFORMADQRA
CONDUCÇÃO GRÁTIS — Chamados:

Teleplione, Central n, 4.305 — Espcciali-
dade em limpeza chimica a secco. l.ava-se
e tinge-se qualquer tecido, por mais fino
3u<. 

seja. Lavam-se é passam-se roupa*
e ca,simira em dia e meio. Entrc.iar_.se

roupas de casimira de limpar e passarem 3 horas. Lavam-se roupas (te senhora,
por mais finas que sejam. Limpam-se e
tingem-se luvas, plumas, boas aigrettes e
chapéos de homem. Executa-se tudo com
perfeição e a preços módicos, Kua Sena*
dor Dantas n. 85. (6708)

EXPLICADOS DE DIREITO
Advogado com longa pratica, leccio-

na matérias do oitrso jurídico e orga-
niza pontos para exames. Troços ra-
zoaveis. Trata-se no escriptorio gran-
de, á rua do Rosário 120, sobrado, de
t ás 2 ou das 3 ás 5. (M. 6:05)

QT A/T f - feA-o*
L) I IVI I sil° os qu*«
mins prêmios o que mais vtnila-
gons offerecem a seus freguc-zes I.nrgo de S. Francisco doPaula, 3ü. A casa mai*- anlicnneste gonero. 009.

Doenças -.âã pelle e venereas —;
Physiolherapia

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador e dl-
rector do Instituto Derniot:;erapico <Io
Porto (Fartugal).Tratamento das doen-
ças da ptSfc . syphiliticaa. AjjpIicaijSo
dos agentes _ph)f .ico-naturae. (électrici-
dade, raios A, radium, calor, etc), no
traiamento das moléstias chronicas e
nervosas: cons.: rua da Alfândega u
o..~. da? 3 ás 4 lioras.

OS CHAPÉOS OE PALHA;
SUJOS

Oi _b»p_-i d« palha, tnj«l, ficam
coa_píe_unentt limpos e eom.a «pparen-
cia de novos, quando lavados com a"Água Mágica". Mais duas veae» po-
deri ainda lavar um chtpéo, quando
novamente ficar sujo. Um vidro da
para sei. chapéos e custa afooo. Pelo
Correio, 4.000. Na "A' (jarrafa Gran-
de", rua Uruguayana, 66. (A 6005)

XAROPE FAMEL

AVISOS MARÍTIMOS

Jl\W tosse TijL
JWBR0NCHITESY9k
hfA CATARMOS kg-}

l [Adiplade patos aa Haaaltan). I I I

LLOTO
LINHA DO NORTE

£ft1-_Í»-Li_.iãy
O paquete

Sairá quarta-feira, 23 do còr-
rente, ás 12 lioras, para Victoria,
Bahia, Maceió, Reoife. Cabedello,
Naíal, Coará, *vIaranhão, Pará,
Santaroin, Óbvios, Itncoáltiiará c
Manáos.

LINHA AMERICANA
O paquetf

tAdiptade falas aa Hcspltaai).
à. venda om todas as Phsrranclas o Drogaria*.

1! em Parla, 20, Rue daa Orteaux.
Paia reeabar _n_chnr_ gratlt. dirlgir-M 1 HoíertPirl_oIi,

Caixa da Carreia If If, Hi-da-JttnIra.

cura u mmmw
DU. A. DANTAS RE QUEIROZ
Modernos incthodos de tratamento

medico e cirurgic., conform-e a melhor
indicaçSo. Consultas, daa 8 ia 11 dl
«anhã. Kua UrjRu-iyana a. 41.

Minas tas
Sairá no dia 29 do corrente, ás

14 horas, para New York, escalan-
do n, Bahia, 'Recife, Pará e San
Juan.

LINHA DO SUL
O pao-_c:eI RIS

Sairá hoje, sexta-lei-ra, iR d,*i¦corrcniüe, ás 12 horas, para S;m-
tos, Paranasuá, Anfoninai, Sã.>
Francisco, Itajahy, Florianópolis,
Rio Grande c M.oivtevid.o.

'liste paquete recebe .passageiros
e cargas para Pelotas e Porto Ale-
gre, com transbordo no Kio Oran-
dè; e para Matto Crasso s-imente
cargas com transbordo em Moine-
video.

LINHA DE SERGIPE
O piqueta

Almirante Jacegmy
Sairá quinta-feira, 31 do <-'or.

rente, ás 16 horas, parn Cabo
Frio, Victoria, Caravellas, P. Areia,
Illióos, Bahia, Aracaju, Maceió e
Recife.

'AVISO —¦ As pessoas que quei-
ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros, deverão sn-
licitar cartões de ingresso, na Se-
cçâo do trafego.

Vende-se pelo preço acima, em Cas.
cadura, um botequim com armaçSo, bal*
cSo, mesas mármore, deposito de gelo,
relógio de parede e mais utensílios e
bem assim com licenças pagas, com
sortimento Ue bebidas, eom luz electri-
ca, com commòdos para familia, e pelo
aluguel de <{o$ooo mensaes. Trata-se
com Oliveira, no varejo de cigarros na
plataforma da estação de Deodoro.

(S 6.147

PENSÃO
Dá-se pensão excellente em casa de

familia de tratamento, á rua Buenos
Aires 11. 238. 5103 J

METAES VELHOS
Go.mpra-.se qualquer quantidade e aos

melhores preços. Rua da Alfândega,
108 e 110.

NHSTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste mal du.

rante muitos annos, tomando tudo
quanto me indicavam sem ter tido uni
pequeno allivio. Hoje acho-me perfeita-
mente boa, graças a um remédio que
uma casualidade me fer conhecer. Eir
agradecimento, indicarei aos que sof
Irem das conseqüências deste mal, como
sejam. anemia, moléstias nervosas,
palpitações do coração, etc, como po-
der» recuperar a saude. Escrever a
D. Amélia C, i Caixa do Correio 33J,
Rio de Janeiro.

PENSÃO FAMILIAR
Dispõe de bons aposentos, distante

oiio minutos da avenida Central, praia
do Russell 94. 51S1 J

A CASA
Aluga um espaçoso escriptorio com

dois coinpartiineiitos, por .o$ooo. Ou-
vidor 71.

AUIHM-SE
O. Ires grandes sobrados dos prédios

da rua do Ouvidor ns. 00-92, com ele-
vador, do lado da sombra, por cima dos
ariiia.ens áa Casa Salgado Zenha, onde
se trata. ..•..'.

VIAS URINARIAS
Syphilis c mok-tius àu

sen horas
DR. CAETANO JOVINE

Formado pel» Pnculdndc deMedicina da Nápoles o luibili-
tudo por titulos da do Rio doJaneiro,

Cura especial e rápida de es-trcit-tm.ntos iirethrae. (sem opera-
ção), gonorrhéas clironicas, cysti-tes .hydroeeles .tumores, impoten-
cia. Consultas das o ás 11 e das 3
ás 5. Largo da Carioca 10, sob.

08 O REALEJO ÜE JA_V-JO_ — JUJLUA. MARV

s.iva.
1. em poucas palavras a senhora Valagncs contou ao marido o que pen-a.
O contra-mestre otivio a mulher, de pé, com a cabeça baixa, com o suúf

aijo.raiiJo-lhe a testa, mas não respondeu. Mais tarde, a mulher deitou-se.
Ene, como de costume, sentou-se junto da mesa; roas, no dia seguinte demanhã, o sol nascente foi encontral-o olhando para os livros, mas sem nu:tivesse trabalhado! Estava muito palltdo, como que aguardava o levantar deMarcellina e a sua sahida do quarto.

Depois, finando a vio, murmurou,
E' verdade, minha mulher não sc engana! Porque i que me preoecup..tanto com esta mulher? Porventura conheço-a eu ou sei se cila é livre ou

uãto ?
Tornou a vel-a, á hora do almoço. n'essc dia. Marcellina atravessava o

palco, para se dirigir ao gabinete do Sr. Savigny. O director tinha-a man-
dado chamar, e apresentava o rosto carrancudo, oheio de desprezo.

Marcellina Langon, disse elle, tinha-a prevenido de quo não queriaem minha casa senão mulheres honradas ou jovens honradas. A partir de
hoje, nãu pertence mais ao meu estabelecimento.

Marcellina revoltou-se, altiva, soberba, com os olhos cheios de indi-
(tuação.

Senhor, disse ella...
iMas, de repente, curvou a cabeça. Qttc iria cila dizer? O seu esíado era

bem visível. Dava motivo a todas as calumnias. Uma só coisa poderia de-
fcndcl-a. Dizer que era casada e indicar o nome do*-marido. Era quantobastava. Pensou ttm segundo, mas não roflcctiu mais. Era impossível seguir
tal alvitre... Mais valia córar. Não se d.et.endeii. Inclinou-se diante do di-
rector, sahiu... c achou-se em frente de Valognes. Então, os olhos enche-
tam-sc-lhe de lagrimas.

Vou retirar-mc, disse cila. Fui expulsa do emprego.
O contra-mestre sentiu-se dominado pela cólera e pela desespero... Co-

lera por encontrar, em Marcellina, uma. mulher indigna, que elle se envergp-
Cha de amar... e desespero, ainda assim, por ficar agora separadf d'ella.

Valognes abaixou a cabeça e com os olhos meio cerrados respondeu*
Sim. sei... ouvi íaliar n'isso... na refinação. Além úc que já des*

confiava. Tinha visto perfeitamente,..
Xão acabou. Abafava. As palavras comprimmm-se-lhc na garganta *

de repente. n'unna explosão de dor c de raiva:
~- Ah! .Marcellina,'fez muito mal, muito mal... Isso causa me um grau»de desgosto. E' uma infeliz, bem vê, tuna infeliz...
'Com dois tiunhos fechados, limpou as lagrimas que lhe borbuliiav_.ni rol

olhos e 'fnriu para occultar a profunda perturbação cm que estava e que
fodia tra-Iiil-o I

JJ trnhio-se do facto. porque .Marcellina, interdicta, ficou de pé, no pateo,
pensativa. Depois sahiu lentamente, dizendo de si para si:

E' preciso -jue parta... E' o meu dever... Xão posso ficar n'cst»
Casa nem uma hora mais.

E correu ao seu quarto.-Reuni» n'uma trouxa a sua modesta roupa. A £ra. Valo..iicí, silenciosa,
llio a interronip;u. Depois, quando concluiu, iSíarcellin-i dif se lhe:

Adeus! Ffc..r-lhe-!:ei sempre muito reco:i'iecida pela stia hospita-
.idade...

Para onde vae sgora, infeliz mulher?

OOLSA LOTERICA
QUEREIS TRAVAR RELAÇÕES

COJI A FORTUNA?
Coiiinrne bilhetes na IíOIíSA. LO-

TERICA. Avenida Rio Branco
1-12, esquina da rua da Assemblèa

I,á eneontrnrels a realização do
to.sso idi-iil,

GONOBRHÉAS;
cura infallivel cm 3 dia», iem
*rdor. usando "Conorrhol", Ga-
rante-s» _ cura completa com
um só fiasco. Vidro, 3.000, pelo
Correio s.Sor>. Deposito gerfl:
Pharmacia Tavares, praça Tira- jdentes, 62 — Rio de Janeiro.

OURA F^DEOÜL
Da GONORRHÉA CH.RONICA on

RECENTE, em poucos dias, por pro-
cessos niod.ruos, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 e 914. Vaccinas de Wright,
Assemblèa, 54, das 8 is 11 e is 4. 18.
BERVIÇO NOCTURXO, 8 ás 10—— Dr. Pedro Magalhães. R 8549

VIOLETA
Vende-sc uma em perfeito eslado, do

fabricante F. Barbe. Informa o sr.
Rodolpho, á rua Senador Euzebio, 121,
pliarmacia. (6710

GRAVIDEZ
. Senhora elegante, que usa formula
infallivel para evitar, de grande voga
na Europa, onde a mesma sempre está,
e de effeitos inoffensivos; indica a
quem pedir, enviando endereço e um
sello de 400 réis a mme. Fany Garcia,
no Correio da Manhã. Rio de laneiro.

(M 61 ?9)

ESTABULOS
Vendem-se lotes de terrenos de 10

metros de frente até mais de 100 defundos de 400$ e 500S, em prestaçõesmensaes de so$ cobertos de grandes ca-
pinzaes. em Vigário Geral, E. de Ferro
Leopoldina a 35 minutos de viagem,
sendo as passagens de ida e volta 300réis. No local o sr. Abel mostrará os
terrenos e para traf.r das 4 ás 7 da
tarde, ca ma de S. Januário n. 89.

(R 6..U

Tuberculose, Nsurasthenla!
Pessoa curada na Suissa, com a for.

mula dum erande sábio, e já no 3°
gráo. com febre, tonar, dôr no peito,
inagrêzá, dyspepsia, iieurasthcnia, envia
íi receita a quem mandar endereço c
-oõ réis cm sellos ao coronel Sylvestre
Casanovn. Caixa postal 11. i*i_8. l*;o

'___ *':"_.cill^: «-5*1-'5 }}

S8l!os para coUeogões
Compra-se c paga-se bem qualquer

quantidade de sellos nacionaes e es-
trangeiros, assim como moedas e meda-
lhas antigas do Urasil. Rua i* dc Mar-
ço 11. 3v, casa de cambio. S 6ti.

AUTOMÓVEIS
Ha casa dc penhores á rua 7 de Se-

tembro. 235, vendem-se dois automóveis"Berliet" "landaiilef., e um "1'opc", no-
vos. Preços vantajosos. (94*9 J)

0 segredo do bom paladar
Descobre, rnieni comprar uma panella

dc pedra "Mineira" á venda no amigo
Bazar Villaça", á rua Frei Caneca ie6.
Louças e trens de cozinha por menos
30 °|° que em outra casa. R 44*

Registradoras e cofres.
Vendem-se registradoras National de

_oo.000 para cima, cofres de 100S000
Dar? cima, diversos fabricantes e coin-
pra-se qualquer objeclo commercial.
Rua Frei Caneca n. 7 a 11 cara en-
cyclopedica. Telephone 5092 Central.

(1-1Í9 S)

LAR6E BLACK
Vende-se um casal de porcos desta

raça, tendo o porco tres annos e a
porca 26 mezes. __spien_tdos exempla-
res. Companhia dc Lacticinios Vassou-
rense, estação Barão de Vassouras, E.
F. C. B. J 597a

COFRE PORTUGUEZ
Vende-sc um por metade de seu va-

Ior, na rua D, Anná Nery n. 588.
(J4661

BARBEARIA
Vende se unia com boa freguezia, na

nia Dr. João Ricardo; trata-se na mes-
nia raa 11. 59, com o sr. João.

(M. 6203)

Gramop-ione Victor n. 5
Com 90 chapas, vende-so pela aneta-

de do custo; .para ver e tratar na nia
Gomes Serpa ti, i (açougue), estação
da Piedade. (M. 6200)

AUTOMÓVEL
Vénde-se 011 troca-se um "Ameri-

cano", força de 30 cavallos. todo re-
formado, prompto para trabalhar. Tra-
tar com o Valentim, na Garage Ideal,
rua Silveira Martins. (J 6.258

Predio na Muda da Tijuca
Aluga-se um magnifico predio, ma

Comdie Bomfim n. 835. Esti aberto; tra-
ta-se, á nia S. José n. 108. (6189 I)

Andar na R, Gonçalves Dias
Aluga-se o ..» andar do predio n. 30.ha elevador, f-nz e luz electrica; trata-

.0. no -mesmo, das 9 ás 11 e das 5 ás6, com Duque Estrada. J. 6418,

pi"A sua cura radical pelo HANSEOL

Teçam prospectos e iniformaçÕC-
aos depositários: — No Rio. J. M.
l-acheao, rua do„ Andradas, 47.
Km S. Paulo, Baruel & €.», rua
Direita n. 1.
Cada vidro é suffidcnte para trata*
mento durante 33 dias e custa apc.

nas, ao$ooo

CURA TUBERCULOSE
O VINHO REVEIL

Drogaria Rodrigues
S 4475

OURO
Praia, uriihíiu.es, cautelas do Monte

de Soccorro, compram-ic; na praça Ti-
rad entes 64. Casa Garcia.

BANCO DO BRASIL
CONCURSO — Prepamra-so candidatos,

«ulas diurnas, no Instituto Commercial;
mia do Ouvidor n, 73. Exito provado nou-
tros concursos. (J 6161)

CAP1LINA
CURA

- CONSTIPAÇÕES -
I INM.üENZA, TOSSES, ETC.

GRANDE HOTEL MURO
Dirigido por Dario Del Pauta. Ele-

gantemente mobilado. Cozinha italiana
e franceza. Acccitam pensionistas avul-
sos a Ia carte. Avenida Gomes Freiie,
7, teleph. 3-"o. Central. S .23

CASA MOBILADA
Aluga-se para familia do tratamento

a esplendida casa n. 461 _la rua Volün-
tarios da Pátria. Pódc scr vista todos
os dias, das 10 ás 12 e das 15 ás 18
horas. 5188 J

que cura .'LOI.ES nn ANCAS e osj
Corrimentos das Senhoras.

Vende-sa nns principaes phar-jj
macinse na Drogaria Araujo Frei r
tas & C.

Segundo andar - Predio novo
Aluga-se o segundo andar da rua da

Quitanda 11, 123, entre Alfândega e Ge-
neral Câmara, próprio para familia ou
Brande escriptorio. ________(M í.t84

GãiiORHHEÂii-
_<_ complicações. Cura radical pm

.rocMOos le.urot e t.ipidos. Dr. JOÃO•.BREU. Doi I io ii o dii I] às ij¦noras: Ca. rua dt S. Pedro, 64

Homoeopathicos videntes
A todos que sof fiem de qualquer mo-

Icsiia, esta sociedade beneficente for-
n.__., ORA-auiTAMENTE, diagnostico
da moiestia, Só mandar o nome, edade,
residência c .profissão. Caixa po.lal nu-
mero 1.027, Rio dc Janeiro. Sello par.i
a resposta. 108 J

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

4pprovuda _ premiada com medalho
de atiro

Infallivel nas .mpigens, darthros.
oarnas, lepra, comichôes, ulceras, ecre-
ma.,,pannos, feridas, frieiras e todas a>
moléstias da pelle Pote i$..oo. Depo
oito: Drogaria Pacheco, rua doi An
dradas n. 4% e Sete de Setembro. 81

(R 53*

ESCRIPTORIOS
Aliitiiuii-so duas salas para«Kcriptoi.o, uma no 1° andar,

outra no 2°, sendo o aluguel
desta 50$; no largo da Oa-
rioca 24; trata-se na Alfaia- jtaria do Povo. E

Oleo de ricino gazeificado
espumante

"Tomando e rindo" — 0 melhor
purgativo. Aromatico, de sabor agrada-
Tel.
Deposito: GENERAI. CÂMARA i.S

 (49*8 J

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE BRITTO

Approvada 1 premiada eem medalha de
ouro nas exposições ie hygiene

Excellente preparado da antiga Phar
macia Raspail, empregado com sueces-so nas empigens, comichôes, frieiras.
darthros, acne, pannos, tspereza e_rriu.5o da eutis, rugas, suores fétido»e todai ai moléstias epidérmicas.

Deponito: Drogaria Pacheco, i ruado» Andradas 45: i* de Março 10, As-
«emblía 34, Sete de Setembro 81 e 00Fabrica, Pharmacia Santo» Silva, 4 nuDr. Aristides Lobo 229, telephone numer» 1.4M, Villa.

RHEUMATISMO
FACTOS V O QUE SI DIVI BXIOIR

DOCUMENTOS IMPORTANTES
_Att«»to aue, tendo prueripto aa GOT-TAS OLLEBER • doontoo d» rhiumatl».ao articular chroiic. obtive o» tntlhoroomultado».

S. Paulo, il oi* Iulho ia i_»ij.
DR. A. FAJARDO.

Attuto que tenho empragado no rheu-uiítumo articular agudo, com f«Hx r_»ul-tado, u Ootta» anti-rhtumaticaa Olltbore »6 tenho razôc» para r«comm»ndar 011.
pr«p»rado.

. Em íé ia meu rio — S. Paulo, i.dc outubro de 1910.
^DR. CESIDIO DA CAMA E SILVA.(Firma» reconhacida»).
Attuto qu» no» e»<os ea mal» variado»«a rhaumatiamo, »m qua t»nho lançadotnao. em minha clinica du Oottaa a nti-rh-umaticae da OlUbar, 001 reoultados obti-üo» tem tido Htisfatorio».
O referido _ verdade e .•mim o attesto.S. Paulo, 19 de maio de 1916.DR. ROBERTO GOMES CALDAS.
(Firma reconhecida).
Ilim*. »r. Manoel B. Reballo—S. Paulo iDeclaro que solfrendo ha doü anno» deum rheumatismo chronico. que me obrigo.

j*a a andar de joelhoo, por nio o poderfa-er de outro modo, me foram dado», p«-lo »r. dr. Roberto Gome» Calda» doi» vi-df-»'d?«preparado "Ootta» antl-rheumatica»de Olleber , estando eu lioj» quasi curado,
pois ando bem dispensando qualquer am-
paro para o Inzer. Faço esta declaração abem daquelles que como eu, ilo victima*do rheuniati.mo, e que encontrarão na»"Gottas de Olleber" allivio e cura paraseus soffrimentoa.

S. Paulo, 12 de maio de i.ií.
MIGUEL GACCIONE.

(Villa Joaquim Antunes 2-A),
(Firma reconhecida).
Preparado puramente vegetal. Approvado

pela Directoria dc Saude Publica do Riode Janeiro — Vende-se nas ruas: Andra-
das 41. S. Pedro 40 e Chile 3i_-Deposito,

¦SS

No melhor ponto do Leme;
•Aluga-.e uma boa sala dc frente e

quarto isem mobilia c 'com ott sem pan.são; rua Buarque n. 53. J. 6648.

PRAÇA DE OPTIMO IMMOVEL
Em praça do Juiz da 2' Vara

Oivel, so proceden. á 21 do cor-
rente mez, fis 12 ._ horas, á ven-
da do predio a travessa do Mel-
rcllos n. 20, en» Santa Thereza,
com todas ns suas bcmfeltorias,
constantes de outros pequenos
predios edificados nos terrenos
daquelle, bem como o elevador
electrlco que dít accesso ao predio.Essa propriedade, cm perfeito
estado do conservação, presta-se
para nelle ser explorado um bom
hotel ou pensão, para o que con-
tém vastos aposentos, grande sa-
lão para banquetes, isolado do
corpo do predio, jardins nos dif-
ferontes "plateaux", água em
abundância, illuminação clectrica
o sobretudo lindo panorama quedescortina sobre a bahia o arredo-
res da cidade.

O preço da avaliação, dada pelos
peritos privativos do juizo, 6 do
75:OOO$0OO.

Parn quaesquer outras informa-
ç5es os srs. pretendentes poderãodirigir-se ao procurador do exc-
quente Augusto Ccsar Gnlmnrãcs,
que 6 encontrado d rua do Kosa-
rio n. 82, sobrado, dns 12 ás 16
horas diariamente, ou das 8 iís
11 ií rua Paysníulu 161. (J6613

OURO A 1$800 A GRAMMA
riaíiina, prata e brilhantes, co.iuipra-

se qualquer q^lanti•dadc•, na rua Uru-
guay-ma n,, 77, loja de ourives.

J. 6646.

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

formula dt R. de Brito, da Pharmacia
Raspail, approvada pela Inspectoria
de Hygiene.
Receitado pelo» mais abalizado» médicos,

contra a» affecções do tubo -rattrn-lntest.
nal, principalmente contra a» diarrhéas re-beldes, acompanhada» de eólica», dysentr
ria» e meientcrites, diarrhéas da dentiç.o ada» convaltscenças da» feire» grave» e da»lu.leitiai pulmonar», comeguindo semprer_a._villior.ak curas.

Modo de jwri veja-ie no vidro.
Preço o.$ooo. Depo»ito — Drogaria

Pacheco, ri dos Andradas, 45, :* de
Março 10, *• Setembro 81 e 99 e As-
sçmbh.a ,54, ).'_..,..cn, Pharmacia Santo»
Silva, á rua Dr. Aristides Lobo, 229—
Tel, i.4oo, Villa. Rio de Janeiro.

DENTES e DENTADURAS'
'Compra-se 

qualquer trabalho ralhoda boca; rua da As_cn__t_*. n. 16.loja.

Wiulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-lha de ouro. Curam: prisão de ventre,
lores de cabeça, vômitos, doenças do
fígado, rins e rheumatismo. NR. pro-lurem eólica». Preço, i$_oo.

Deposito»: Drogaria Pacheco, rua dosIndrada» 45; i rua Sete de Setembro
ns 81 e 99, 1* de Março 10 e Assem-
bléa 34. Fabrica: Pharmacia Santo»""tiva, rua Dr. Ariatidcs Lobo n. aia.«"elcphone n. 1.400. Villa. 3058

1105000
Alugam-se quartos, luxuosamente

mobiliados, com pensão, á rua dc São
José n. 72, 2o andar. J. 6636.

PÍLULAS
VIRTUOSAS

Curam em poucos dias as moléstias
do estômago, figado ou intestino.

E.ias pilulas além de tônicas, são in-
dicada» nas dyspepsias, prisões de ven.
tre, moléstias do figado, bexiga, rins.
náuseas, flatulencias, máo estar etc.
S5o um poderoso digettivo e regular!,
eador das «ec.reçSe» gastro-inte.tinaes,
V venda em todus as pharmacias. D»-
oojito: Drogaria Rodrigues, rua G.
Dia», 59. Vidro '$500, pelo correio
mais 300 réis. j _,,,

AOS SRS. ELECTRIOISTAS
Vende-se, por preço de occasiSo.

cerca de 1.000 metros de fio dimlex,
coberto de chumbo, dc diversos 

' 
nu-meros, para insta!laç6es de baixa ten-

são. Para informações, escrever a TM. Veiga, Caixa Postai n. 1837.
R 4so8

FACTOS E NAO PALAVRAS
O que as imitaçSei perigosas príi

mettera, mat nlo dão — o Vermifugo."Tiro Seguro", do dr. H. F. Fcery,
garante, porque è o unico genuino, pra.
priedade excluiiva da W.ight'a ImlUn
Vtgetable Pill Co.

O Vermifugo "Tiro Seguro", do dr<
H. F. Peery nlo contem " santoninaa
em sua composição. A .ciência medicf
ji demonstrou i evidencia o graad.
perigo da "santonina" sob qualqucf
fôrma: como xarope, em medicam*!.)
tos, ou como Vermifugo.

Convém tomar cuidado, porquanto
tem oceorrido numerosos casos de en<
venenamento por "santonina", mesma
tomada sob conselho medico. Minll»
trada já creanças, ás vezes causa Ü
cegueira, e outras veie» até a morte.

Não compre nem empregue outrí
Vermifugo senão o "Tiro Seguro", 4a
dr. H. K. Peery, unico genuino. pro«
priedade exclusiva da Wright's Indian
Vegetable Pill Co., garantido para ot
destruição das lombrigas e solitariai, a
completa destruição do foco donde eÚU
geram-se,
Vende-se em todas as drogarias e jortlfi

cipaes pliarmacias do Brasil
rVríghfs Indian Vegetabl* Pill Cé

37a Pearl Street.
Nova York, E. V. de A.

No. 1.

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem • gotar saudei.

SA no Café e Reslaurant Rio Drancé.
rua Marechal Fioriano a, 195, abtrtQ
dia e noite.

MOLÉSTIAS DAS GALLINHAS
A gosma, o gôgo a cdrysá e o rheu«*

matismo das galinhas e de outras efw
pécies de aves, são combatidos com 1.4
giKança pelo Coryaol.

Com o uso deste preparado ns galIW
nhas engordam e a postura augmento..
Preço -$5°o, pelo 

"Correio 
3.500.

Em todas as drogarias e pharmacl.f
á rua Uruguayana 66, Perestrello U
Filho e Avenida Passos n. lofi.

(A Soo.}'

ESCRIPTORIO
_A!uga-se um, grande, excellente, _.__

giénico, arejado, com salas dc esperí
e telephone, por módico preço; na r___
Uruguayana n. 3, aobrado, lado da
sombra. 6180 J-. -~4

VENDE-SE
de pessoa que se retira pára o iiH_ri_f_
tuna casa, no Meyer, eni centro de
terreno, com todos 03 requisitos de hy-
giene c conforto, mobilada, por preçomódico de razoável offerta; vcnde-W
taThbem s6 a casa: informações potobséquio com o sr. Mourão, alfaiatarlí.
á rua Theophilo Ottoni n, 17., teleo
phone n. 2.978. (S 6í6j

MME. VAGUIMAR LANZONY
Cartomante somnambula. Vidente 1

prophctica, deita cartas e lé pelas li*>
nhas das mãos; note o publico que eits*
somnambula trabalha desde :88i, nal
seiencias occultas, possuindo diversa»
niediumnidades; dá consultas todos o.
dias, das 9 da manhã ás 8 da noite. Rua
S. Christovão n. 44, sob,, próximo ao
largo do Estado. S 445

Mme. OLYMPIA
Cartomante brasileira. Celebre pelas suai

prophecios sobre os annos de 1914 e 1913,Consultes verbaes e por correspondência.
Seriedade e discrecão; r. Carioca 11. sob.

GONORRHÉA-IMPOTÊNCIA
Por mais antigas e rebeldes que se*

jam, çuram-se certa e rapidamente poímeio de plantas mediclnaes, infalliveli
e_ inoffensivas. Milhares de pessoas ae
tèm curado por intermédio destes me»
dicamentoa. A' venda n'A Flora Uraail,
largo do Rosário n. 3, telephone 3498,
"-"*"*• 6096 J

IMPOTÊNCIA ?
NEURASTHENIA? ANEMIA?

Velhos, moços c risonhos, moços foh
tes e feliies só depois do uso do STE*
NOLINO, formula descoberta recente-
mente por um sábio suisso; não falha
nas fraquezas genitae», neurasilienlai.
cansaeo physico, magrexa, tuberculose,
convalescencias, anemias, dyspepsia. VI-
dro, 5$; nelo Correio, 7$5oo. Drogaria
Granado & Filhos, rua Uruguayana nu.
mero 91. Rio dc janeiro. (5197 J)———*---—--—— ¦¦—-_¦¦¦—__, _,_—a|

OURO
brilhantes e jóias usadas, comprani-ie'}
na rua Sete de Setembro n. ns. Joa-lheria Diamantina. ,5489 J

MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO
Pessoa abastada, tendo-se cur.*,do no»

Estados Unidos por um sábio, üepoli
de desenganada. com os pés inchado»,
falta de ar, hydropsia, palpitações dolo-
rosas, cansaço, latejamento das artéria»
do pescoço, envia a receita a quem man»
dar endereço e 200 réis em sellos fe
Anselmo Canabarro. Caixa postal nu»
snero 1835. Rio dc Janeiro. (5196J

FAZENDA
Precisa-se adquirir tuna __•_. _e.»ninEcícondições: comprada a pagamento á

praso com hypotheca do immovcl ouarrendada com contrato. Que lenhaboa aguada, boas terras e reguL-ir casade morada. O mais próximo possivel dacapital e próximo & estação de estradade ferro. Quem ,_ tiver nas condiçõesacima, queira escrever a Abel Mirandade Souza, rua Saehet n. 42, 2" andar.R'°- (R ô.iifl

Bibliofheca de Obras Celebres
Vende-se i.ma collecçSo de livrei,

completa, inteiramente nova e de quall»dade superior, por ioo$ooo. E' enea«
(Ifrnada »m Roxburgk. Custou 43o$<jo»,Propostas por carta a Antônio, postarestante do Correio da Manhã.

PREDIO EM DOTAFOGO
Doscja-so nltiRar nm, ilo con»

struc.ão moderna, de dois pavi»mentos, com cinco dormitórios,
boa sala do visitns o snla di; jun»
tar, gabinete o sala do trabalho,
r*nai*.o dc banho, etc, ..om jar»
dim e dependências para creados,
Cartas no escriptorio desta folli«t
a D. Ii. á Caixa u. 23, {3QÍÜ7Í

v i*
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UENOS
VINDAS B LEILÃO

J. LAGES
WnSsEAIRfsMNE85

Telephone n. 1001. Norte
Leilões a realizar-se na_ scmai

,i _ in de afrostn dc 1910:
HOJE, SEXTA-FEIRA. 18, ás

"leilão 
de predios â Estrada Real de

Santa Cru/, a. «878. massa fallida de
Martins & Carvalho. , ,

AMANHA, SABBADO, 19, á 1 hora:
Leilão de inoveis a rua Buenos Aires

__. 85, armarem, antiga rua do Hospi-

RUA

ia de

4 lio-

PENHORES
Hlíí¥PÊNHORES 

~

I_m IS rte agonto rto 1 *$*-*. 6

A. CAHEN&O.
22 Rua Barbara de AIvarenga22

(ANTIGA LEOPOLDINA)
Tendo do fazer lellfw "«" 18 da

ngosio, íis 11 1|2 horas «In manha. «Ia
lodosos penhores venciiloa.previnem
aos Srs. ii.uiuiinos quo podem resga*
tar ou reformar as suas cautelas uio
á referida luira.

Esta <"a«i. ntío («ra itllans

talouis Leib & C. suecessores
(1110:9)

leilão de Penhares
_.~I 24 nu AOOÇSTO DE 1916

L. GOMTHIER & C.
IIHMIY «ü AÍl.MANDO.Siicçessores

Cnsa fundada cm 1867
45. KUA hVV/i DB CAMÕES. 4T
Fazem leilão dos penhores ven*

clilos o avisam «os srs. mutuários
uno podem reformar ou .escutar
ns suus cautelas ntõ ú véspera 00
leilão.

OFFERECE-SE 
uma moça costureiro,

para casa de familia ou senhora viuva,sabe costurar e tambem pôde auxiliar emalffuns serviços leves; rua Lc5o n. 43 —
Laranjeiras. (5193S) J

PRECISA-SE 
de um operário marccncl-

ro ou carpinteiro, com pratica cm ar-
mações; Pedro Américo ai. (8524 D) M

PRECISA-SE 
de ofíicial

rua S. Christovão 2:3.
sapateiro; na

(64-6 D)

PRECISA-SE 
de um tupleiro, na rua

do Lavradio 105, marcenaria.
(3840 D) "

PRECISA-SE 
de uma menina jiara or-rumadeira e mais serviços leves: rna

Haddock Lobo n. ao6. (6354 D) J

PUECISA-SE 
de um professor interno,

que conheça bem portuguez e mathc-tnaticu; rua 24 de Maio, 43. (6130 D) J
>RECISA-SE de uma pequena de 13 a15 anuas, para todo serviço de peque*1 família; Gonçalves Dias 60, 2° andar.

(6263 D)

PRECISA-SE 
dc bordodeiras á machina,

para trabalhar om casa, ú rua doLhiclg-ro 123 — Catumby. (5900 D) B

P^™ 
ISA-Sli de unia empregada dc 15

d 20 annos, para serviços levei, narua de Santo Henrique n. 85 — Fabrica
«las Cintas. 'r>~

PRECISA-SE 
agenciadores; trave-.su

Viccncia n. 4 — Rio das Pedras.
D.

(6178 D) M

A LUGA-SE nm escriptorio no 1"
-rt-idar do liyglenico predio da
rua Scto de Setembro 209. Tele-
phono 165, O. (J 5973) E

AILUGA-SE 
a easa n. 4 «Ia rua parti-

cular Dulce, com duas salas, tres quar-
tos e mais dependências. Trata-se na rua
Pereira de Siqueira n. 59, onde estão a»
chaves. (6108 E) R

A 
LUGA-SE' um grande armazém, pro.
prio para qualquer negocio, coin accom-

modações para familia; na rua Senador
Pompcu n. 229; a3 chaves estão no ar-
mazcin pegado c «para tratar na avenida
Rio Branco ns. 93 o 97. (6614 E) J

ALUGA-SE 
uma boa saal de frente, bem

fresca, com tres janellas própria para
um casal ou moços dc tratamento. A rua da
Carioca n. 47. sobrado. (**ii66 E) S

ALUGAM-SK 
bons auartos e uma sala,

com ou sem pensão; a pessoas decente.;
Lavradio 30. (6264 E)
A LUGA-SE na rna do S. Bento

•lAtn, 30. 2° andar, esquina da
Avenida Rio Branco, sala de fren*
tc. mobilada; pensão, 2 pessoas.
200$; uma, 130$. (J 3840) E

ALUGA-SE 
bom ouarto, om casa dc fa-

milia. á rua da Alfândega' 6". 2" nndar,
com electricidade. (666o 1.) S

ALUGAjSE 
uma arrümadeira o copeira,

moça c com -pratica, para casa dc fa-
milia de tratamento;
ILapa.

na rua Taylor n. 26.
(ú-99 I") R

ALUGA-SE 
o vasto onnazem da rua Se-

nlior dos Passos n. 165; as cliaves no
n. 167 (marmorista); trata-se ni rua 'Cç
«neral Roca n. 209. (6110 fc.) R

A 
LUGAM-SE os I" «
do Ouvidor 89.

• andares da rua
(1996 E) J.

ALUGAM-SE 
2 quartos, bons e arejados,

com janellas para área; & rua General
Câmara n. 37?. sobrado. (6006 K) f

ALUGAM-SE. 
por 31$. S01 e 60$. quar.

tos mobilados; avenida Rio Bronco Ji,3» andar. (6261 E)

ALUGA-SE 
uma sala magnifica. com ja-

nellas e luz electrica, a moços do com.
nicreio; rua Sonador Dantas 83. (6225E)J

ALUGA-SE 
por 3So$ o 1" andar do pre.

dio do lareo de S. Francisco de Pau-
Ia n. 25. por cima da Perfumaria Nu-
nes, próprio para iamilia de tratamento.' (61 S.1 E) R

ALUGA-SE 
em oasa de

si"
familia, uma

.sala mobilada, com todo o conforto e
•clcctr Íoi dade. a Üra casal' ou senbor <le
tratamento; na rui do Riachuelo n. 106.

(4919 E).J

ALUGA-SE 
a loia da rua da Miscrl-

cordia n. 77; as chaves estão na mes-
rua 11. 54 (serraria), onde sc trata.

ALUCA-SE. 
por 180$. o 2» andar do

predio i rua doa Andradas 82. canto da
praça General Osório, com 2 salas, 1 quar-
tos, saleta. cozinha, installação electrica,
etc; trata-se na chapelaria. (5182 k.) J

Examine a qualidade dos artigos que
deseja comprai-... confronte os pre-
ços... veja onde obtém maior vanta*
gem... e por .im acabará compra ndo

Leilão le penhores
I1M 22 DB AGOSTO DE 1916

JOSÉ' CAHEN
7 - Rua Silva Jardim - 7

"Dcndo do fazer leilão cm 22
ile agosto ,ie todos os penhores
vencidos, prevtno aos srs. mu*
t narios o uo ns suas cautelas
podem ser reformadas ató íi
liora do leilão.

__g__g____________________3 __._m..*eM__.«__h_ ,..J^^-Miir*imTWr--W*ii«llwa«-__!

IMPLORANDO A CARIDADE
Por intermédio «lesta redacção, oppellam

r>rn a cariiladc publica, ns seguintes se-
uhoras:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
¦!ém disso doente e «em ninguém paia sua
companhia, recolhida n um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, _ cora*j annos de edade completamente cega e
¦j.ualvtica;

VIUVA AMANCIA, com 68 annos de
e Jade, quasi cena i

ANNA EMILIA ROSA, jiolire vellu-
tihn, viuva, com 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
< sem amparo de familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
HOS, c«;ua de ambos os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, cn.
trevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oilo filhos me.
nores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
lha sem o menor recurso para a sua aub-
sisténcia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nlior de Mattosinhos. 34, doente, itnpossi-
'«ilitiida de trabalhar, tendo «ÍIU3 (ilhas
-.cnrlo unia tuberculosa í

VIUVA SOARES, velha, sem poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com 63 anno. de
edsde, gravemente doente dc moléstia in-
curavelj

THEREZA. pobre ceguinlia sem ausi-
lio de ningueb;

VIUVA BERNARDINA, com ?S au-
«íos.

AMAS SECCAS E DE LEITE
A LUGA-SE uma ama de leite, do nri-

iX\.meiro filho, portugueza, á rua tia Prai-
nha n. 4 (armazém). (6478 A) M

tJK-ECI-SA-SE de uma ama sceca, 1
X rua Marque* «lc Abrantes n. 172.

(C162 A)

HlVIEI.SlQ^IBIilllBFVI^BPIiBFiMElinilIflIliai1
1 AO DEITAR .. |
JÜ' TOMAE UM CALIX DP. I

| Gwira.iesia |
BiiiiiBiraiiiiiiuBixiaiiiiisiinaíiHiiiiiBeiiiBtiíiii

visto que é do seu interesse aproveitar os descontos e
reducções nos preços que "A B..AZ.IJEJRJV' está fazendo
emquanto durar a reconstrucçào dos seus novos armazéns

Osr»as_files s___s_osy com descontos de 30 a 50op
Costumes tnillourdc supprior casimira, modelos modernos e bem con-

fcccioniidos, do iOOSn.O pnr "yO$.">00
Salas modernas e elegantes, de boa casimira, cm varias cores e azul muri-

nho, do valor de 25)1(000 por 19S000
Saias brancas, artgo fino e de optima qualidade, do valor de 3*5<(000 e 40Í00O

— pnr lSjiÜOO 33S 00
M-uiieaux do casimira inplezn de TO^OOO o S0$000 por 30$ü00
Colletes modernos, enorme variedade de modelos n preços reduzi d i.si-

mos
VestidinhO- de nanzouck branco, nrtigo finíssimo que era de OOgOOO c

70$000 - reduzidos para OOjtíOúOe  35$000
Cobertores «ivellududos, pnr i cunal, — de lS/JõCÍO por  8S900
Cu si mi ras moderna-icom 1,50 de largura, tecido superior para saias c cos-

tumes, de 9$0Ü0 o metro por  .$01.0

CáMISARIA FRANCEZA Roupas brancas para
senhoras e homens.
Roupas de cama.mesa,
camisas Bortholet _*

133-AVENIDA RIO BRANCO-133 Ss__ííí__r-
CEX-CENTRAL) Unho, detone, atoa-

Todos os artigos* desta casasão vantajosamente eo- Ihado.
nhecidos não somente pela sua superioridade cotno Punhos o collarinhos,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. eto., etc.

ALUGAM-SE- __ 
- NA

SECÇÃO DE PBOPKIEDADE8
"SUL AMERICA"

.' IUia do Ouvidor 80
Ot Síguinleí prédios:
CA» chaves nos mesmos ou conforme

indicação dos respectivos cnrtmes).
Para tratar das 8 ás fi da tarde.
S_. CHRISTOVÃO — Rua Costa Gui-

mnrãeí 22, casa 3, com 2 quartos, 2 salas,
etc. -Aluguel 55.000.

BOTAFOGO — Rua Conde de Irij»,
175, com 3 quartos, «alas, etc., tem lui
electrica. Aluguel i35$ooo.

BOTAFOGO — Rua du S. Clemente
n. 333, com dois andares e ma_rm'iicas
nccormnodacõcs para familia de tratamen-
to. iTcm "luz electrica. Aluguel 250.000.

ALUGA-SK 
niuito barato, o armazém da

rua do S. Pedro n. 25! trata-se na
rua Primeiro de Março n. sj. (6337 E) J

AtUCA-SJi 
o sobrado da rua dos Ar-

cdè 11. 5*0: trata-so na praça Quinze de
Novcnibra-n, • 3.*.. (64o5 15) J

A_UGA-SE 
um Hndo commodo tem,

nella para a rua, com limpesa c luzi
na rua Seio do Setembro n. -i6j. esãitinn
da travessa do S. Francisco. (6348 K) J

ATvUGA-SE 
uma boa casa assobradada,

com quatro quartos, duas salas, Ires
ái-chs assoalhadas* quarto de ^banho. com
aquecedor o cozinha com fogão a ¦ gaz e
bom quintal; na avenida Gomes Freire nu-
merd 140-A; chaves ua mesma rua n._ «a-,
oude se trata. (6349 U) J

ALUGAM-SE 
-uma bella sala e quarto de

frente, cm casa de familia de tratamen-
to; íií* --rua Primeiro
andar.

Março n.
(640Í li) *

A .LUGA-Sli excellente cs-riptorio; Rosa.
-tüi-io 17a, com telephone. 55?. (6344 E)J

A IjUGA-SE um nuu-nifico sobra-
^5-«do eom 3 quartos, 2 salas, co*
zinha, banheiro, etc, et., com cx*
ccllento terraço; preço 180$; na
rua Senador Euzebio 127, Junto
á praça Onze. (M 0213) E

A 
LUCAM-SE dois csolendidos aposentos,
juntos ou separados, sondo uni de fren-

tc; ambos independentes; nüo têm moveis
nem pensão; casa de familia; Asscmblca
at. 2°. (6*70 lv) M

ALUGA.SE 
um

mobília moderna
Rosário i"4*

quarto dc frente, com
pensão; na rua do

(6482 E) R

ALUGA-SE 
.

com luz electrica
por 30$ ttm bom quarto,

telephone, a cara-
lheiros, em casa dc familia, Jlonde á porta
e perto dos banhos do mar, Pedro Ameri-
co, 80 (Cattete). (S516 G) M

ALUGAM-SE 
confortáveis salas e quar-tos, bem mobilados, grandes o peque.

nos, com ou sem pensão, a casaes ou ca-
valheiros, em casa no centro de j'ardim,com toda a hygiene, tratamento de fami.
lia estrangeira; na rua da, Laranjeiras

(6307 G) 1»

AJ.ÜGAM-SE por iCo$ os prédios novo»
da rua Real Grandeza ns. 3:6 e 3-8,.para familia de tratamento, tendo sete

quartos, duas ralas, fogão a gaz, electrici-
dade, etc; as chaves por favor no n. 330
e trata-se na rua General Polydoro 271,
com Campos, Silva _ C. (.11140 G) )

ALUGA.SE 
n casa da rua Senador Ver-

gueiro 381 trata-se na rua 1" de Mar-
ÇQ 35. (6281 G) J

ALUGA-SE 
o

Correa n. 21
de Novembro n.

predio da rua l.tipl.ras'.i
; trata-se na praça Quinze
34. (6406 G) )

A LUGA-SE, em Botafogo, no beco do
XiLcandro n. 13, quasi na esquina da rua
Kcal Grandeza, um oredio com porão habita-
vel e commodos para familia; está cm obras
para limpeza gorai e pódc ser examinado;
para tratar, ã rua da Alfândega n. qi, sob.

(.-t.--._G) S.

ALUGA-SE. 
oor 220$ mensaes. a casa

nova. de sobrado, à rna Oito dc Dczem-
bro Si, tendo no pavimento superior 4 bons
quartos, bom ouarto de banho com banheira
sorvrda por acua quente e fria, lavatorio e
W.-C, c no inferior, salas dc visitas e «e
jantar, copa. cozinha, despensa. W.-C, e
um quarto; para informações á mesma rua n.
110. c trata-se ' rua Theophilo Ottoni 11.
4- sobrado. (5146 G) S

A 
iLUGA-SE por 300$ o predio n. 130
da rua Dezenove de Fevereiro; trata-se

na rira da Alfândega n. 12, Peixoto _ C.
(6333 O I

ALUGA-SE 
por 120$ a familia de trata,

mento, o predio n. II da. rua dc Santo
Amaro a. 61-A, Cattete, está nberto.

(6611 G)

ALUQA-SE 
o grande armazem di rui.

Visconde d. Itauna ns. 32 < 34; tri'
t*-M no "Fluminense Hotel". (I)

ALUGA-SE 
a casa da rua do morro <U

Providencia 11. 70, com 1 salas. 2 quar.
tos, cozinha e quintal; aluguel 4«$: as clui-
ves eslão na mesma; trata-sc a rua de Sào
Christovão 557. (6iíJ.~ I) -

¦lílIliílSWililISlflllÜilliílHHiíliSIIlllií»^
AO LEVANTAR. . . TO MU: !

UM PEQUENO CALIX DE\

Guará nesiai _¦_
ALUGAM-SE. 

a 35$. 40$ e 55$. uma ex.
cellcntc sala com 2 sacadas, c 2 bom

quartos, na rua Visconde Itauna 53. «ob.
(620* 1) J

ALUGAM-SE 
casinhas pintadas de nnj-n

com muita água
conde de Sapucahy

quintal, á rua Vi
. 310. (G604 1)J

FABRICA ESPERANÇA DO BRASIL
Previne nue tom á venda grandes saldos de collarinlio*, camlzii», cu.tnmes par»

creanças o muitos outros a tlgos de sou ramo de negocio,
Aproveitem a oceasião

_S_2 - RUA DA CARIOCA -

ALUGA-SE. 
por 87$, uma boa casa; tem

' 
'.grande quintal;

Catletc. 
rua Dento Lisboa 89,

(-in G) S

ALUGAM-SK 
hnas casas,

Scveriano
i riu General

100, com dois quartos,
duas solas e Erande quintal, 90$; infor-
ma-se na mesma rua 108. Botafogo.

(3421 G) R

A LUGAM-SE lindas casa* á rnn
-«TM). Marciana 87 (230$) o 93
(__0$000). (U 3136)a

ALUCA-SK 
um «uiarto limpo e arejado,

com ou sem mobilia, a senhor respeita,
vel, cm casa de pequena familia de trata-
nicnU>. Kua General Câmara n. 17-. 80-
brado. Não tem outre-j inquilinos.

(634= E) J

ALUGAM-SE 
desde 150$ mensaes, opti-

nus salas de frente e quartos, para ca-
saes c cavalheiros de tratamento* rlcamen-
te mobilados, com pensão de primeira or-
dem, girantindo-se todo conforlo, í ru»
Buarque de Macedo n. 71, próximo dos
banhos do Flamengo, Telephone 11. 4359-
Central. (124 G) J

E
SENHORAS» ROU PADEÇAM A E DE
MESA,COSTÜ'MES PARA MENINOS.
MESAS» RENDAS» BORDADOS- etc.
em cujos preços "A Brasileira" apresenta as mais agra-
fiáveis surpresas-

Largo de $. Francisco n. 42

A LUGA-SK casa, 2 quartos. 3 salas, co-
I .Ü-zInha, banheiro, despensa, luz electrica,

jardim, quinial. avenida so 3 casas, ares
Tijuco; não se faz questão aluguel e sim
de bom inquilino; rua de Santa Luiza n.
61-A. casa 111; chaves uo n. 61, Maracanã.

(5080 K) J

ALUGA-SKLa:
um optimo quarto; 110 rua

rga n. 136, sobrado. (6433 K) J

A LUGA-SK. por 100$ por mez, uma ma-
XXRnifica sala para cscrinlorio ou offi-
c-inn, 110 Io andar do médio novo do largo
de S. Francisco de Paula n. 44. (6i8.il".)J

LAPA E SANTA THEREZA

__.t!
boa casa da

travessa Oliveira 27 com.- quartos, 2
salas e mais -dependências, t illuminada a
electricidade; tratar, rua Voluntários 234.
Botafogo, (.1691 G) J

ALUGAM-SE 
as casas da rua Real Gran-

deza 29 o ..1; as chaves estão no n. 25;
trata-se no Banco do Minho, á rua da Qui-
tauda 151.

ALUGA-SE 
a casa 4 rua Commendador

Pereira da Silva 124; chaves no armazem
ao lado; preço 100$; trata-se no Banco do
Minho; rua da Quitanda ts*.

EME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLOP

ALUGA-SE 
um lindo sobrado * pequena

familia de fino trato; na rua Salvador
Corrêa n. 130 (I.cmc); trata-se na mes-
mu ou teleplione 2981 Norle. (6«i73H) M

ALUGAM-SE 
«luas salas de frenie c «li-

versos comniodos; ua rua Coronel l'e-
dro Alves n. 51. (656--

A 
LUGA-Sl. o ([rande armarem da ma
da Gamboa n. 13;, por preço baixo.

Chaves no sobrado e tratar na rua de S3n
Josi 26. (1824 I) lt

A LUGA-SE a casa i rna Atilia n. 7, pro*-ti-ximo á de Santo Christo, para pequenafamilia. A chave esti no rua Orcsio 40,
-•1 D J

A chav.
perto daquella. (642

AT.UGA-SR 
por preço barato, boa «5.1,

.com dois quartos, duas salas e bom
quintal. Imorm.i-so na rua Cardoso Mari*
•nho n, 7, escriptorio. Praia Formosa*

(2S03 o j

ALUGA-SE 
por 100$ boa casa com tres

quartos, duns salas, gaz, electricidade e
todas as dependências; na rua Pereira Pas-
Sos n. .".8, Copacabana. In_ornv.K|rs &
avenida Atlântica n. 7C2. (6ã88II) J

ALUGAM-SE 
dois quartos

solteiro ou para casal;
conde de Sapucahy n. 365.

para
a rua

(66os d .1

apa»
Vis-

commodo, em casn de
milia, para dois moços,

vor 25$; na rua Funda n. 4, Saude.
(6418 I) .1

ALUGA-SEtima pequena família,
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ALUGA-SK 
uma cazinhn. com 2 quartos,- -

.uma sala. cozinha,
(avenida); aluguel 51$

rua Petropolis 112
em Santa Thcreza.

(-1.J4 F) J

casas da rua Joaquim
94 Lapa, compíetamen-

PRKCISA-SE 
«le um rapaz de tmln con-

fiança, para casa de commercio. que
sailxi ler c escrever; exigem-se referen*
cia*., á rua Uruguayana 41. 1" andar.

(518.1 D) J
UKC1SA-SK de um c.iixcíro. para bo-

teqnim; na rua Carolina Macli-ulo 11.
, Uio das Pedras, K. 1". C 11.

((.56J U) K

AMIGA-SE 
a familia

.confortável predio <

1JRIyCI'SA*SE 
de um pequeno para ser-

vciíte dc pharmacia, pequeno ordena*
do. Cartas a Foxarinc. neste jornal.

(669.1 rn

P1

'ORKCISA-SK de uma rapariga para ama
.í, secea c mais serviços leves, na rua
liarão do Bom llcliro n. 150 — Engenho
Novo. (60(19 O K.

PRECISA-SE.1 ma
darahy.

r
t ma Tlicodoro da Silva n.

de uma ama secett; na
53: — An-

(G-oo A) J

TJKECISA-SE rle uma ama «le leilo que
.1 tenha a caderneta do Instituto de l\
AsstUencia á infância; t.ia Amaral S.^ —
Andarahy. (6.1.15 A) J

PRECISA-SE «lc uma
.1 que dc referencias,'Martins n. 70.

boa orna secea*
na rua Silveira

K,liCISA'Sl_ dc uma menina de i^ a
14 auno?. ,para serviços leves, dando*

^c casa, comida c pequeno ordenado; á
rua Valença n. 20—Catuniby. (01

PltliCISA-SE de uma boa cngommadei-
ra, para botei, que dê fiança dc sua

condueta; rua Aqueducto n. 324 — San-
ta Tliercza. (6595 D) .1

IJRECISA-SE 
de perfeitas costureira*

para colletes, na oEíicina de mmc.
Ilascom Pinto, á rua do Ouvidor n. 86,
1" andar. Au Petit Marche, (O119IJ) R

PRECISA-S-TS 
de costnrciras _ dc roupa

dc creança; rua do Hospicio n, ..i-T»,
iu. (6701 D) Sloja.

de' tratamento o
predio da travessa dot Tur*

res n. 13. podendo ser o mesmo visto a
qualquer hora do dia; trata-se na rua do
Riachuelo n. 136. (óu-S K) M

andar do predio 205 da
ALUGA-SErua Th. Ottoni; n chave está no iw
dar, e trata-se ú mesma rua n. 1 .(.¦..

(6..115 K) R

Aí/IIGA-SK a sala da frente do i° an-
ilar da rua Theophilo Oltoni n. 85,

própria 'para escriptorio, cum duas divisões.
Trata-sc no armazém. (6109 li) R

A LUGA.M-SK dois quartos bem mobila-
XXdos, a casal t* rapazes de tratamento; rua
Assembliía 64, 2" unJ.ir. (Ó.1S7 K) M

ALI.V-.VSK 
uma boa loja, á rua Azevedo

Lima u. 150, em freute ao theatro lMie-
nix. (üiy.*, K) M

ALUGA-SR 
perto da avenida Río Bran-

co, um bom quarto mobilado, tCtil tc-
lephone e luz c'cctrica; na rua Azevedo
tUma n. 150, cm frente ao theatro Phenlx.

(Ó195 li) M

4 'LUGAM-SK, liara escriptorios. boas sa-
-fXlas, com sacadas para o jardim da praça
15 de Novembro; rua Clapp i, (366 K) S

PÉ10 iÉNifc R li

SI*., em cnsa dc família pequena,rua do Theatro (Tucuiuan). io, a",
ALUGA-SE

nm I10111 quarto, a rapaz sério, com direitoa electricidade o limpeza; pagamento men-sal 40.U00. (6688 li) S

ALUGAM-SESilva us. 9- _ ---.
te reformadas e modernamente preparadas,
contendo cinco magnificos quartos, luz clc-
ctrica e Raz, para luz e cozinha; trata-se
na nicEina rua, canto do becco do Império,
venda, com o sr. Valcntim. (6180 l'J M

ALUGA-SE 
uma casa, á ladeira do (Le-

mc n. 12, em Botafogo, eom duas si-
las, dois quartos c mais doiiendencins, par»
familia; as cbavej.--_.estào no n. 8.

*_ (Ci89 G) J

. uma sala e quarto, com
electrica, unico inquilinoi nn.ru»

Gcni_~il Scveriano n. 221, loj'a. (6403 G) J

rua GcncSal Polydoro
uma casa; as chaves

para tratar na rua da
(6340 G )J

ALUGAM-SEluz
ií.il

"ti 
ILUGA-.SE» na

-à-n. 20, avenida,
estno na mesma c
Passagem n- 28,

ALUGA-SECia.a n.

ALUGA-SE 
em casa de família estran_ei.

ra, confortável quario com _ou nem mo-
bilia,' muito ar, luz electrica,
ruá do Rezende 161 ¦

banheiro:
(3453 F) R

ALUGA-SR 
o superior 10 andar da

do HOSPÍCIO n. 174. com clncn nua
.. rua

74. com cinco quartos,
. cozinha, etc; as chaves

estão no 2 "andar, onde se trati., constru-
c'Su recente. (_._ K) M

do Hos/ieio
duas boas salas

A LUGA-Sl* por 300$ a casa da rua Me-.finezes Vieira n. 190. Trata-se na rua
da Alfândega 11. 134, sobrado. (64447?,).".!

CURA radical da conorrhéa chro-
nica ou recente, cm ambos os sexos e
em poucos dias, por processos moder-
nos,sem dôr;_arante-sc o tratamen-
to. Impotência, cancro sypliilitluo,
darthros. ec.enias, feridas,ulceras.
Apill. 606 o OÍ4 -— Vaccina de
Wright—estreitamento de urethra ; appl.,
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura
Consultas diárias, 8 ás 12; Ií ns
10 do noite—Av. Mem do Sá 115.

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
A LUGAM-SK boas cozinheiras e mocí-

.iVnlins. gente honesta c da roça; pedidos
1 Agenor Portugal, na estação de \ assou*
ras. (línvicin sollos). (6ü8o B) J

Para transpor difficuldades, ganhar muito dinheiro, ser amado,
gosar saude e bem estar, e vonenr vossos inimigos, adquira um

(6í_ã'X)"j CASAL das poderosas PEDRAS DB GI.VAR. As legitimas e vor-
dndeiras são recebidas da índia, peto professor Aristóteles Itn-
lia. á rua Senhor dos Passos, 08, sobrado—Caixa !'os-
tal 6()_, Kio. línvie $300 em sellos novos d«j Correio, para
receber curiosas e interessantes informações detalhadas. GRA-
TIS, em carta fechada. Envia-se para todos e para Ioda
a parte.

PliKCIPASF.nbar e ma
33 ranço

dc uma craula para
:. serviços; na nvcuidr.

co;:

43, andar.
llio

(6270 1!) J

PRECISA-SE11.1100
de um cozinheiro; á rua

dc Tgtiatcmy n. t.í, perto tia-.rac.i da Bandeira. (5564 II) K
T)RTCCISA->S12 de uma perfeita cozinhei*
.1 1.1. paia fnrno c fop*,Ão. 1'aga-se bom
orde"*"'o; trata-sc á rua do Hospício n.
61, loja. (6311 10 I

AiLUttA-Sfci o -*° andar do predio, á rua
-fl-ilo Rosário n. 115, ]iro]irio para nlcliei
ou f.imili.i; trala-se na loja. (66-jK)J

15 baixos da casa da rua
im n. 21- próximo ao largo

do Rocio. Presta-se para qualquer negocio,
Trata-sc na rna do Mattoso 11. 2G...

(6602 1-1) J

A i.rr.AM.si-
«XXSilvn Jardim

ALtXGA-SI. 
a casa da travessa do Torres

11. 3, lliacliuelo; Irata-se na mesma, das
o ÓS4. (.Cor E) J
A-MJGA.SE, a

Jri.com cozinha e
rena -g, próximo

casal, uni bom commodo,
quintal, na rua do Kscor-
á. avenida Rio Uranco.

(6680 IJ) s

PRI3CISA-SE 
de uma moça

í.izc: trancas para creança
feiçfio. Cartas
neste jornal.

para Jayme

que saiba
com per-

dc Castro.
(6649 D) J

PRECISA-SE 
do boas ajudante-; para

vestidos e blusas; rua Janmizzí n. 3,
praia dc S. ObristovSo. (6642 ]__) J

1>REC1SA-SEserviço dc
Frei Caneca n.

dc uma creada paraum casal ücin filhos;
\2t, sob. ts-1?

tudo
rua

D)J

TJRKCISA-SK de uma coziudetra para
J. pequena família; ua rua Senador Ku-
»bio 406, sobrado. (664. II) j*

5RECISA-SE
arrümadeira, para

a rua -rio Ouvidor 8<i

uma creiada, copeira c
pessoas. Tratn-se

l(,i;o6 D) .1

CREADOS E CREADAS
pRECISA-SE.1. serviço, en
na

de uma creada para todo
casa dc pequena família;

l.olio n. 79. (6420 IJ) J

PRECISA-SE 
«le uma

afiançada, para todo
tlttena família; rua Dias
Meyer.

creada branca,
o serviço de pc-
da Cruz ti. n...

(609.1 O R

PRECISA-SEpara lodo
de uma moça honesta-

ucrvtço de casa dc peque-«a familia muno-*-, cozinli-ar. Dirigir-fo ú
rui do Engenho d* Dentro n, 5G.

(6540 O R

1JRECISA-SE 
dc uma

dar u todo flerviço

ct
Xova de S

Machado Coelho.

moça para alu*
iinnicna familia;Lcoi.ol.lo n. 7.1, perto

(6_s- C) J
ORKCfSA-SE d*r uma moça ou- menina.

JL ile bom comportamento c boa educa*-cr* o, para serviços teves de um casal sem
iíillios: rna Ríochuclo *ti. (f.fir.i ri s

IXRECISA-SE 
ile uma hoa creada paraajudar a todo serviço, que sejn lim*

dcserrd.araçada j na rua Evar-sto dan. i*6 loja. .____ ci s

EMPREGOS DIVERSOS

pa e
Veiua

pOLCIIOEIRO - Prccls.i-se, r.a rua\J A, S.11U0 Ciiristo n. i-i, (8500 S) M

JOVEN" 
_ OÜ-recc-JC pura ajudanteoc en.cnliciro 011 dciciilieiro, ou ca-í>iía_ di* via

S". Geraldo
férreas —

64.
I-fOfic-**, á rua

(6474 SI M

Om-RECE-SK um
àt sua ciudiicta.

.«;ri.p- -:
Quem

*< redícçia.

rapaz dando prova
, p.tra wVar por um

w»fl ,da» 7 is 9 horas *U noite.
1'reciui, autee n ti.. Teixeira, nes-

(«»i>S) J

GASA8 E COMMODOS, CENTRO
AI.UGAM-Sl'. uma espaçosa sala de írcn*

ai sem filhos ou senhor dc tratamento;
«a rua Rodrigo Silva n. 6, 2" andar.

(67.15. K) R

A I.UG
-CXcasas

GAXI-SE para familias, as seguintes
1* :

Rua General Pedra, 150, parn nc-
Kocict c iamilia

Rua Mari-. e Barros 11. 261. . .
Rira Mariz c Uarros n. 259, di-

versa., casas na "Villa Eugênio",
desde..

Rua José Clemente ti. 47. . . .
Kua Santo Christo n. 102. . . ,
Rua Santo Christo, a loja do

n. 190
Rua do Cunlia, .1 loja do n. C\, ,
Rua Carolina Mcycr n. 2,*!. . .
Rua S. Pedro, o 1" amlar «Io

n. 251. I,.o$on.
Ladeira João Homem 11. 71- . - i*.s$ooo
Gamboa (rua da) n, 55  fjijooo

Rua AlfandcRa, o sobrado do
n. 229

Rua Viuva Cláudio n. 321, pro
pria para' negocio e Jam 1 lia

l*jo$ooo
ej_$ooo

I0I$O00
122$00O

91 $000

ito$ooo
IOI$000
122$000

I52ÇOOO

A M/d .\M-SK a ca\*alhcIro do commer*
*í*\cio boas salas o quarto*" com creado
pnra fazer limpesa, luz electrica. telcpho-
11c, todos t com sacada para o jardim da
praça Quinze de Novembro, com bondes
ie cem réis para todos os pontos da cida-

Ai.ugam.setodo
aposentos mobilados, com

conforto; na rua do Passeio
(187- F) J

AtÜGA-SI"Christina i
chaves estão :
d<i Rezende n

o preilio da rua de Sanla
. 100 (Santa Thereza); ns
o n. 96 a irata-se na rua
99. (ó.|3* I') *l

A MJGA-SE 110 novo predio da rua «lo
i-VRczcnik n. íoi, uma hclla soda do
frente, com Iodos os requisitos dc liy-jieije,
lambem sc aluga, um ' '-
Iihoila 5343 Central.

I.UGA-SE, por 130$. uma casa com a
quartos, 2 salas c erande área; na rua'lento Lisboa 8o «-'attete. (,n6 G) b«cn

AI.UOAM-SIC 
«luas casas com dois quar-

tos, .'duos salas c todas as comniodida-
de;, «por 85$; na rua YpiranRa n. 36; ira-
U-sc na casa n. .35. avenida, (úi-6 G) J

LUGA-SE, por 137$.'uma casa. Vil.

A 
I.UGAM-SE os predios da praça Fer-
reira Vianna ns. 70 e 7* (Ipanema),

tem seis nuartos e todo o conforto ne-
cessnrio. Trala-so na pharmacia. (6,tioII)A

o predio da rua de Santa
100, Copacabana, constando

do andar terreo, Io e 2° andares, com cs-
plendidas accommodações e terraço coro
linda vista; c»ti aberto « trnta-se i ave-
«nida Rio Branco n. 171, Companhia Per-
severanca Internacional. (6193 H) M

» l.UGA-SE o oredio n. -3 da ru» E.re-
-rt.jinlia; 4 auartos. 2 salas, eto; electnci-
dade. fogão a ua-, etc.; ai choves, por
obséquio, i ru. Enrejinha n. 28. armazem;
trata-se á rua d» Alfândega n. .10. a" and.

.3*53 H) S

A LUGA-SE a boa o hygiimicn
«£*ica~„ assobrnoiln da rua N. S. de
de Copacabana 1089, para fami-
lia de tratamento. Trata-se na rua

ALIIn Palácio; Silveira Martins 7.?", as 3- Ouvidor 162, COin O sr. Duarte
chaves na casa IV, e trata-se ua rua Buenos
Aires 144, i" andar. (4280 G) S Folix.

bom quarto. Tele*
(6199F) M

A IiUGAM.-E um quario. cm casa de fa-
XlLiniüa. e uma sala; rua do Riaclmelo 10

(8.107 1") M

A "jUGA-SE um niaRiiiiico quarto mdc-
iipendente, sem mobilia, a rapazes «ni a
casal; na rua da Lapa 11. 6-', 

^'ll™1J.j M

casa do família, uma
frente, com quatro ja-

decentes; na rua Taylor
(6388 F) J

A ILUGAM-SE em casa de uma senhora.
__.uni.-i sala e quarto para descansar: In-
forma-se na rua da Gloria n. 10--, sobrado.

(6189 l") J

A i.rr.A-SKAs
liclll',5, a rapazes
n. s, Lapa.

A LUGA-SK uma sala. com vista nara o
XS.m;ir bom mobilada, illuiiiinnda a luz c e-
ctricji com banhos nuentos c frios c todas
a«. niai. cônimodidades. nor preco cnmmoiln;
teleplione 4144. Central, na praia.«Ia

(660-
Lni

!••) 1!

i I UGA-SE por contrato, o preilio da
_-_.ru- Monos e Valle n. 10. Lana: trata-
s_ á rua Buenos Aires io8. (SI531')-

A LUGAM-SE as essas ns.
/i_rua «In Gloria, com uri
<l,ic"es para iamilia d«
cptão no li. 8, e

153.

6 10 c i- da
randos nccommo-

tratamento; cbaves
tral.i-sc á rua «Ia Quita.-

de, 40$. 45?. 50$. 60$ c
Clapp n. 1.

70$: na rua
(6.34 E) J

ALUGA-SE 
o 1" andar «Ia rua General

Câmara ll. 162; trata-se na loja do
mesmo. (64-'.. IJ) 1

A LUGAM-SK boas s.Vas para escripto-
-íi-rios; na rua da Quitanda n. 165.

(6440 E) J
A LUGA-SU

Xlulclarin n.
tamia 165.

armazem¦: ir.-ita.Fe
da rna da
na rua da

(úi-io

Can-
Qui.I') J

gatteteTTaranjesp 
"

BOTAFOGO E BAVE*
A Í,UGA-SE. Por 130S. unia cnsa com 3

Aóuartos, - salas e «rande ouintal, na rua
do Ciittcte -14. (""8 l"' *"

Grande liquid"ição por motivo do obras
Calçados por todo o preço

CASA. IBRAZIL
_R.-u.e_ 7 <3Le Setesaaioro _XT.

T*5L*iPHONE 5_38-Ccjatral
13E3

ALUGA-SE 
mn hom sobrado, na rua AU-

ce n. 56. Laranjeiras, com quintal, ba-
rato; as cbaves no mesmo. (634f*t-1) J

ALUGA-SEdeza n. 43. com
predio da rua Real Gran-

Ouartos. duas sala»,
filtrada Independente, cozinha, copa. a ha-
nheiros, despensa, jardim quintal, etc., luz
electrica-, para ver o Iralar, na mesma rua.
esquina de S. Clemente 11. 353. armazém.

(Ú12- G) K

ALUGA-SE,.por •"-$, "m~ ~'""n Villa
Jacyló; Pedro Américo 84: as chaves no

n. 100,' c trala-so na rua Buenos Aires 144.
I" amlar. (4409 G) i.

A LUGAM-SE -is casas de rua Real Gran-
XXdeza ns. 20 e 31» completamente refor-
madns com tres quartos, duas salas quin-
lal etc; toda illuimnodn a luz electrica,
peno «Ia rua de S. Clemente; trata-sc _na
rua de S. Pedro 62. (G)

a ca .a
ALUCA-SELisboa n. 791
tem tres nuuiluj.
quintal,

. 6 «Ia rua Bento
.._ chaves no n. 81,
duas saias, cozinha c

(659- G) J

A LUGA-SE n boa o liyglenica
•^¦«asa assobradada da rua N. 8.
de Copacabana 1089, para fami-
Ha do tratamento. Tratn-se ií rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarto
Felix". H

ALUGA-SE por preço barato,
com tres

boa rasa,
quartos, duas saíaa e Sm

quintal. Infornm-se i rua Cardoso Marinho
n. 7, escriptorio. Traia Formosa.

(=83- d j

NA 
SAUDE — Aluga-se

rua João Alvares n. 34,
Ias, 4 quartos e mais
loja um quarto grande.

*> eobrado da
com duas sa-

dependências, .na
(6-69 s> u

familin.
30., do

60$ a 100$, perto da praça da 'Bandeira.
Bondes do cem réis. (6556 I) R

ALUGAM-SE 
boas casas para

na rua de 'S. Christovão

ALUGA-SE 
por 130$ o sobrado da rua

Visconde de Itauna n. 285; trata-ss
na rua da Alfândega n. 12, 1'cixoto ÍV C.

(63.1a 1) J

JATUMBY, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

ALUGAM-SE 
uma sala

casal som filhou ou
e dois quartos, I

duas senhoras; lo*>
Rar muito bonito e saudável, em grande
chácara bondes de 100 rs.; rua Dr. Aris-
tide, Lobo n. 115. (6:8o J) J

ALUGA-SE, 
por _..$.

rua Dr. Campos da Paz n.
ca zinha u. o da

48, com Ea!a»
quarto com janclla, cozinha e varanda, a
quem nao tenha creanças; a chave no n. 6,
Rio Comprido. (610.1 J) K

ALUGA-SR, 
por .6. no Estacio. casa com

.1 quartos, toda reformada, grande quin-
tal; informações o rua Dr. Pessoa de Bar-
ros ,14. (6070 J) J

da rua
A 

LUGA-SU
Visconiicssa

chaves estão no n. 25

120$ o predio
Plrassinunga n. 33 i os

(6.153 J) 3

^ISHraiiSilRFHBiaiBBÍiaiíBPIIIlItSHKEB
1 UZAR A

1 Ouaranesia
i ¦
fi _' PROLONGAR A VIO
'"liMiiMiaiilWSMSMlílBlIiliiniiiElBlI

ALUGA-SEC
predio da rua «le Sanla

Christina n. 1.1, lem cinco quanos,
duas salas luz electrica, banheiro, lioni
quintal, esplendida vista para a barra, etc,
etc. A3 chaves na mesma rua n. 1:7.
Tratar na travessa de S. Francisco n. 3-."Confeitaria do Anjo". (6151 J) R

ALUGAM-SE 
cspli

Lstacio de Sá n
esplendidos

17.
quartos, 4 :

(&111 j).

A'LUGA-SU 
por 80$

Jcquitinbonha n. 36-Jcq
chave esla
brado

A LUGA-SE por 270? a boa casa sita a
__.rua Paula Freitas n. .5. com «luas boas
salas, quatro quartos, copa, banhüiros, drs-
pensa, grando cozinha, com togues a gaz
c a lenha, illuminação a gaz c rlectrici.
dade, grande quintal, bom galinheiro, tan-
que c quarto para creados. Chav.s na rua
Barata Itiliciro 11. 253. (6409 II) )

Aquários, (luas sala:
luz 'lèctrlcal ua rua
11. Sfi-.V preço q.iS.

153 nova, com dois
e mais dependências,
dc S. Joio Baptista

(4190 G) J

Tratam-se á rua de S. 1'cdro, 72Custa Braga & 0.

I40$oo_
com
(E)

.* I.UOA-SE o
_C_Lro Saraiva n
Quitanda u. 105.

tubnulo da rua Consclhel*
21; trala-se na rua da

(6440 U) J
A LUGA.SE uni bom commodo com tudo

jt^necessario para um casal sem creanças
ou moço sdo commercio; preço módico; r.a
rua Costa Hastes 11. 10, uroximo á «d oUh-
chuelo. ÍG.i-í IJ) M

A I/UGA-SB por TOS um quarto
in.i.lo fronte mobilado, com clc-
ctricldnde, cm casa do familin*l na
...,n Voluiiliirios da Pátria 4-9.

(.1 49ã0) u

aj^^i •ffirced5f« .rr^iM.
ros; as chaves no io. *"* 
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O DEPURAT1VO E ANTI-RHEÜMATICO

DE S. JOÃO DA BARRA

SYi-ini.is.
ULCERAS.
rKIUDAS.
DOItES.
EMHGEXS.

RHEU.MATISJIO
A11TICÜLAB.
MUSCULAR
e CEREBRAL,
ARTIIRITISMO,

MOLÉSTIAS
DA PELLE.
DARTHROS.
ECZEMAS.
ERUPÇÕES. §

§¦ o em qualquer moléstia de finiilo cscro.ilmloso, licrpetico, c .ypliilltico o uso do "TAYUYA' do S. João tia Barra" é sempre Tan-
í-_j tnjoso. Sun nc.ão favorece o regular funecionamento do ESTÔMAGO, FIGADO I5ACO e INTESTINOS. _¦_

A' VENDA EM QUALQUER PHARMACIA E DROGARIA — ARAUJO FREITAS «S COMP. — RIO DE JANEH10. fi
I1B1IBIBMBI1I«I1M!M

A LUGA-SE «
XVda Assembl
largo da Carioca

2o andar -do predio da rua
. n. g8. entre Avenida c

trata-se no mesmo.
(51Õ2 E) J

A LUGA-SU ura quarto «le frente, a ho-
xü-nicm decente ou senhora auo trabalhe
fora: rua -3 de Maio 37, casa de familia.

(6661 E) S

A LUCA-SE uma boa sala de frente. »
Xifamília ou moços solteiros, 60$; na rua
da Misericórdia ll. 57. Io andar.

(66.13 E) J

A l.UGA-SE um
XXgnr central, a
¦peito; tra*a-sc ua
sobrado.

bom sobradir.bo em lo-
pessoas do máximo res-
rua da Quitanda tSfi,

(6640 E) )

ALUGA-SE 
em

ria de jardim.
casa de familia. rodea-
uma sala mobilada, sati-

ia vel 1 -_'cphone. Iur electrica e um commo-
do oor .10$; na rua do Rezende n. 198,
«i_a da ru» Riachuelo. (6593 E) J

ALUGA-SE 
um quarto.

si
com ou sem pen-

são, cm casa pocCRaria. a uma senhora ou
a um casal sem filhos; avenida Mem dc
Sá o. (6661 E) S

ALUGA-SE 
um bom quarto a cisai sem

filhos ou a moço*, .olíciros; na rua Ca-
incrino n. -24, Io ondar. (2s$ooo).

(6637 E) J
t6n$ a loja e sobrado

de SanCAnna n. 21C; trata-se
nt rua da Alfândega n. ia, Peixoto & C

(6... Ií) J

ALUGAM-SE _por.
da rua

ALUGA-SE 
a easa n: 13 da rua Barão

do Uio Branco (antiga travessa do Se-
mulo), a cinco minuto*) do centro, com
quatro dormitórios, duas salas e demais
accommodaçnca para familia. (66ojl.) J

ALUGA-SE 
o esplendido armazém, com

sobrado para familia. A rua General Ca-
mara n. 98; chaves no hotel defronte, e
trata-se nj rua de S. Pedro n«. 58 e 64.

A 
l.l
pc
LUGA-SE um bom ouarto com ou sem
pensão, á rua da Carioca n. 47. sobrado.

(6503 E )M

A l.UGA-SE um cxcellente gabinete, com
iTlduas salas de frente, lendo sala do ts-
ncra mobilada, luz e telephone. a rua da
Carioca 44. *° andar. (6214 lí) Si

ALUGA-SK 
uma loja com moradia, na rua

General Câmara n. 178: Drcco i6o$ooo.
(8106 E) M

A LUGA-SK uma sala de frente, na rua
Xl.Scte de Setembro n. iq-, i" andar.

(Fio; U) M

ALUGA-SE 
um

Rcn-.ibüca n. £
tr.tns.

commodo;*), so!»rado,
na praça da
só para ho*
(6334 E) j"

A!LUGAM-SE dois bons quartos dc fren*
casal sem filhos on

Assembléa n. 8 -•
C63S6 U) J

:e, com pensão. ;
rapazes; na rua da
and»:.

A LUGA-SK a casa da rua Buaroue de
/-.Macedo n. 18. Ioda limpa, com banhei-
ms quentes c electricidade; trata-se á rua
Machado dc Assis 2. (S102 G) M

LA POUPEE
__sse___f_iiéa IOO

Ta PniH-lSp recebeu um lindo sortimento de blusas moder
Ld rUliPuo nas que vende por preços baratos.

"Vosüdiuhos finos para meninas para todos os preços..
Mantciiix de moird prela modelos novos c elegantes, para

saldar, preços de custo.

A LUGA-SE uma moça portugueza, com
--.pratica de conclra c arrümadeira; tra-
ta-se na rua Marquez de Abrantes n. 125.
chácara de plantas. Teleplione 1585 ?'u_

(6377 "J J

rua Jardim
familia ou mo-
mesmo.

(6564 G) R

LUGAM-SE os prédios da
Botânicox\.l!or«uuc<

solteiros
1. S27, 'Para

trata-se no

A LUGA-SU por :;o$ a casa da rua de
í-JlS. Clemente n. 400, com bons aposen-
tos. banheiro, lu- electrica, ctc.t trata-se

da Quitanda n. 74- (6378 G) }na rua

cokc
. 36.

predio da
eom li

banheiro.

Alice 33
ALUGA-SE 

o predio «Ia rua
(Laranjeiras), cora luz eleclric.-;, fogões

.._ enav
(6579 G) J

A LUGA-SU por 70$
/Xuandes Guimorães n
rua da Alfândega n.

1 casa da rua Ecr.
9 ••VI; trata-se n»

ia Peixoto »S! C.
(6336 G) .

A LUGA-SE. P"r 101S. uma cr«sa na Villa
.tÃjacyló; Todro Américo 84; ac chaves
no n. 100, e trata-se na rua Buenos Aires

andar. (4*Qi G) S144.

ALUGAM-SK 
magníficos commodos a ca-

valheiros e moços do coir.mtrcio, na con-
fortavel avenida Commercio; na rua Chris-
tovão Colombo n. 38, próximo ao largo do
Machado; traía-s. com o encarreg-ido, a
qualquer hora. (.118* G) J

ALUGAM-SE 
macnificas

na avenida D. Luiza.
-amplas casas,

com boas accom-
modações e installação electrica; na rua
Euphrasra Corrêa n. 41, próximo ao largo
do Machado; trata-se com o encarregado.
Alunuel i3»$ooo. (.1181 ('.) J

waaaiaiBiBBaiiiiiiHiBiiii*
I A'S REFEIÇÕES...

UM CALIX DE

Guaranesia
mmwmmm!.w^M<M;mmm

ALUGAM-SE 
magníficas casas na aveni-

da Delia Vista* com accommodações by*
^ienicas; na nta Euphrasia Corrêa n. _it
próximo ao largo do Machado, Alugue*,
,1SÍ; trata-se cem a encarregado.

(3i33 G) J

ALUGA-SE 
un.a boa casa com tres quar-

tos, duas sa.rs, cozinha, tanque, chuvei*
ro e quintal; trata-so na mesma travessa
Barão de Guarãtiba n. 36 (Cattete).

(6554 G) R

LUGAM-SEA.
trangeir.
brado G.o

quartos bem arejados
cm
do «Cattete 1, so-

(6381 Ò) .

AJUGA-SliAtlântica
Alfândega n.

por .150$ a casa da avenida
n. 83o; trata-se na nu da
12, Peixoto ÍI C. (6.135 IDJ

ALUGA.SE,mobilado, cm casa de familia; na rua
232, em Copacabana.

(«-505 ío j

senhoras, um aposento'a:
Domingos Ferreira n

A l.UGA-SE a bon o liygionica
-í"1-c.-isíi nssiibrailnilii da í-un N. S.
de Copacabana 1089. para fami-
lia de tratamento. Tratn-se íi rua
do Ouvidor 163, com o sr. Duarte
FeliJf. II

a cisa IX da rua
(Rio Comprido); a

rua da Estrella n. 67. so-
(SIM- .0 I*

n. Cario:
ALUGA-SE 

n cnsa sita a rua
I n. 128; as cliavos estão no n. 103, onili

se traia. (6470 .1) M

A LUGAM-SE uma cola e nuarto, n.i rui
ÜLViscondcssa «le Pirassinunga 11. 4.1. dl
frente, eom serventia em toda a casajpreçt
5«j$ooo. (8491 J) M

ALUGA-Slvnandes n,
31$. Mcycr.

a cosa. da rua Migllol I'«r-
57J trnta-se no n. 59. por

(6-77 J) 3

casa da rua It.ipiru' 26-,
pcla rua Goulart n. a,

com (lois quartos, «luas salas e mais de-
«pendências; ns chovei por favor na mc1-
ma rua n. 241, venda; trata-se na rua do
Rosário n. 158, 1° andar. (6329 .1)

uma casa assobradada, com
duas salas, coziulia. des

pensa, nuiutal e porüo; na rua dos Co.
queiros n. 45-A, Catumby e para tratar no
n. 33, cm frente, onde <"st~o as chaves.

(6420 J) r

AMIGA-SE 
a

com entrada

ALUGA-SEdois quartos,

A LUGA.SE uma excellente casa, «lc COU*
trucção moderna, para familia de tra-

tamento, ua Estrada da Freguezia n. 49.1.
Jacarci.ciâ. Chaves no n. 497 e tratn-se
na rua Conselheiro Uarros n. 5. Kio Com-
iprido.  > *'.w'5 .') ip

A LUGA-SE a excellenle casa da rua i"
XÍulc Fevereiro 11. 16.1. com tres salas
ties grandes (íuartos, ouarto oara creado,
optimo banheiro com anuecedor, luz dç-
ctrica. jardim e quintal; aberto das io ai
13 horas, c trata-sc 11.1 rua «Io Uosario n.
131, !oja« (6a-S) J

ALUGA-SK 
uma linda casa cm Ipanema,

á rua Vime e Oiio de ArosIo 11. 127,
in forma-se no Armazem ^loderno, ponto
dos bondes do dito local; trata-sc na rua
d;* Qujkinda, esquina do Hospicio, tendo
esta di_3 salas, Jois quartos, etc.(5174 H) S

MAJESTIC PENSÃO
Praia de uotafogo .184. Tci. 931, Sul.—

Succursal á rua das Laranjeiras ,118, Tel.
5436, C. — Preços módicos. Iiondcs á porta.

MIGUEL H. SIXEL & IRMÃO

AtUCA-SH 
uma boa casa, no I-cme, rua

Araujo Gondun n. 64. As chaves cs*
tão no n. 66. (6532 io .1

SAUDE, PRAIA FORMOSA
EM

A 
I.UGAM-SE um quarto o uma boa sala,
na rua João Caetano n. 58. (6162 I) R

ALUGAM-SE 
uma sala e quarto, com

tanquo e terreno p.tra roupa, e cozinha:
rua Maurity 14. (5123 I) S

viJmraew
Tira os cabellos supérfluos do rost_*

collo e braços. Encontra-se nas casas: B*
zin, Hcr man ny c Cirio.

ALUGA-SE 
o predio da

iot>; aluguel iro*!; as c
venda c traia

rua S. Carloj
haves estãp tu

rua Rvaristo da Vciira a
«602 ii •

ALUGA-SE 
um quarto para 1

na rua do l;.-ü;.le n, 3.1'
Preço, 20$. (

UGAM-SE cmA
pa'hae» 2

ALUGASE 
por i2o5

da rna Josá de Alen
Tem luz electrica.
armazém da esquina
meida n. 63,

A 
T.UGA-SE
dente; na

Catumby, boas
â ru

(8243

rio;

.1) R

mensaes a boa casa
car n. 69. Catumby.

As cbaves estão no
da rua F.lcone de Al-

(6641J) j
bom
Ur.

commodo indepen-
Carmo Ketto 312,

(6031 .d j

HADDOGK-LOSQ E TIJUCA
^ 

lucas,: predio da K.tr.nda Nova da
Tijuca 157. coai duas salas, dois ouartot,

erande porão, installação electrica. cozinha,
tat.'iue. banheiro etc; as cbaves tia cai»
167, com a sra. d. Albina; alunuel mt>|_

(S914 K) .

-.1
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CORREIO BA MANHÃ — Sexta-feira, 18 dc Agosto dc 191G

OLLiII Mil i
{NOME REGISTRADO)

Cura a inflammação e purga-
ções dos olhos

Em todas _____ ]?HE_r___XEieiE-S
e <__.roeri_tiriaiS

A 
I.UCA-SK um bom armazem; 4 portos
q.c serve para casa dc loterias, tintura-1 ria. viiiracciro, onde n_o tem cescs ramos;

ponto maunificó c tom boa moradia; rua Ba-
rão ile Mesquita ;38. (65136 I,) J

I ]4_ LUGA-SIÍ, ^ rua dos Araujos ?.*., a
_í__.ca_ 11. 3; as cliavcs no porlío tt, c
trata-se a rua Conde de Bomfim 117*

(4C.6 K) K
»., ., .., __¦¦ _..—- —_,_-¦¦

AÍ.UGA-S13 
o preilio _ rua Pinto ("ue-

dei n. 7-, Muda da Tiiuca; 3 Brandes«Hilários, duaa salas, despenca, banheiro, etc,
cliavcs quitanda da esquina. (4180 K) ]

ALUÇAMiSlí 
as casas du rua Cluh Athlc:

tico io8 c 110, pintadas c forradas dc
novo; cluivcs na rua Alzira Bran dito 35, casa
5, e Irata-sc na rua i "do .Marco .15.

(6.*S.« K) J
«l«'-

(o.lli Kl
\ 

.,_'<.A-Sl. um cntimtodo, entrada
pendi, ui* _ a pessons sem creanen-ji preço

30$; rua Iladdoclt í.obo 142.

\i.rr..\.si. 
uma

fiirinaila, lendo

A LUGA-SK á casal siini filhos,
-í-onho!' ou scniiora só, unia es-
tilciididu snla de frento em «usa dc
familia; na rua Conde de I.eopol-
dlna n. 112, casa '4, S. CliristovSo

(J 0270) 1.

AI.UOA-SR 
uma hoa casa, qiiasi nova, na

ruu Iluiãii do Hom Ketiro li, (_i;-A, com
aquartos, i salas, cozinha .banheiro , c

quintal, próximo á estação do I.ngetiho No-
vo; as cliavcs estão no armazem dacsquina
ili rua Visconde dc Santa Cruz. (6-«(jSI.)K

A LUCA-SE, oor la-S. unia casa, com 4xiquartos. a s_las, cozinlia. despt.isa _ luz
electrica; na traves?. Soledade n. 26; cha-
ves na rua Barão dc iKü.tcmy n. 93.

(61S0 d j

ALUGA-SK, 
por 1.-0$, a lioa casa da rua

Gonzaga Bastos 75. com 2 salas. 4 unar-tos, terreno, electricidade; chaves uo 71;
trata-se Unigtiaynua 11ti, das a ás ...

-_

ALUCIA-SE, 
na rua «de S. l.uiz fionzai.

11. 334, uma loja, para iiua.rjttèr negocio;
as paredes revestidas dc azulejos brancos; dá
bem para um botequim; as chaves _u.5_ no
sobrado; aluguel 40?. (Cj-^t-U) J

R__lMBII___fi__l___K
H SoluçSo pstorilisatla para auostliosia local ora

§ 
pequena cirurgia e cirurgia

dentaria __—_-  _ _ __.
-—__s_r__k_T _Q_ WJ? SS_i"i_ÇublW»

_¦_£

_-^_=_r ~~"~ I— — _____¦«_> «

m,zzmmm Ef.cito imm.-iato, seguro e I

ALUGAM-SE. por >
104, Villa Marina,

1,1 casa. completamente rc
tnstatlacão electrica, i

ma (.encrá. Uòca 12a (''.isa 11.) Kabr.ca |•Ias Chitas; trata-se á rua da Carioca i_,
com Haltliiiznr. (6404 K) J

\r,U(iA-SI. 
o lindo sobrado da rtta liarão

do Amazonas ro. próprio nara família
«le estimação, pintado c forrada a capricho,
esplendido, commodos, lado da sombra c
virrin da rua Conde dc Bomfimj tem elo-
ctricidade, etc. (0417 K) J

]\[ulheres grávidas

Cronorrhéa
-us-*.. ¦ •_"¦•*?__.-'¦ ¦¦_*¦ «¦_. - rm iMimm mm ______

curam-se om «. dia. co_i

Injecção Marinho
l.uà I <Í . Sotombro, 180

90$, á rua Uruguay
4. Villa Alariua. casas novas, com

duas _;il_(> dois Rrandes quartos, electrici-
dade e quintal; as chaves na mesma villa,
casa VII. (6566 I,) li

A _.T*(.A-Sl. uma casa nova com 3 Quar-XVtos, 2 grandes salas, cozinha, privada in-
torna, luz electrica, fc__. varanda ao lado,
portão <._ ferro v. grande quintal; á rua
Vianna Drummond 11- ,u. ouasi na esquina
de Theodoro dn Silva (Andaraliv Crniide);
as chaves Câtâo na chácara, defronte.

(-'JOS I.) .

ALUCA-SE, 
na rua do D; Zulmira n. .1fi,

a casa u. 3, pnr 90$; -¦ .alas, 2 quartos,
cozinha, grande quintal c Iu?. electrica; Ma-
rícanii. (1Í..80 1.) J

Toda mulher grávida deve usar, anles
do parto, 0 PÚO'l.íCTO.I..

Terá uni parto rápido e feliz, foila-
lecc e loiiiiica o feto, evita as liemor-
rhagias, as incitações, a salivação abun-
ttame, os vômitos, a prisão dc venlrc-e
o aborto* Usado'.{linda depois do parlo,
auginentn consideravclmcnic o leite ma-
crrii.-.. J-".XIJA,.\I o nome dc IvkVt.DO-
SA ._ l>AXX«ia..

A' venda em Iodas lions phnrmacias
r drogarias, Depositário. _ GRANADO
ft CPMI.\N'111A — Rua Primeiro de
-Mari;o n. i.|, Kio de Jalnciro. .1 6o.|5

i 1 rCA.SI', nor 8ii$. uma casa. com 2
__,liiarlo-, -• salas, clc; para ver c tratar
na ma IVisuly 66. ("-'33 '¦> iv

VL0CA.SK, 
pnr :r«u$ moiisíios. a casada

rua Mariz c Ilarrr««i 333 em centro (le
'terreno, de construcçao moderna. 5; "011S

iiii.irtos c mais dependências nara lamina .uc
lino trato; lrala-se Uriiguavana a., loja.

6.ia6 1,) K
~Â 

I.ur.A.St: " predio recem-acobado. para
XVpenncna família «lc tratamento;, a rua
JVmru lio Almeida 11, 19. ('«'lr«' Bar&p?.*1?
Ubá c Mattoso, (r'11.i '•) -I

AI.UGA-Sli 
uma boa casa, para faiiiilia

dc tratamento- na rua da Alegria 10?;
us cliavcs no 1 _•>; trala-sc r.a rua iln Kosario
10.. Iiôtcl, 151-6 1.) h

A r.lJGAM-SI'. cm casa ile familia. Itiiil-
XVdock I.obo -.-'-¦, boa sala de freiite, bon.
;-ti.s.'iiiM*", eom ou sem pensilo. fensão á
iloiiiicilió, « Jó.oj K1M

4'T,_C1,V-SH,
_ .11

por 1,._$. n predio da rna
liM i!i« Oiilubro _ 5? (Muda da Tijuca),

próprio para íamilia ticnuena, tendo (»a2,tlectricidade. iar.lin» e quinlal; tr.tta-.e na
rna do Uosario 8_, armazém, (-.oti K) li

i LUGA-SK a casa da rua Silva t5uima-
Vlrái'. -.1 1: ti. P.-Jirica das llii!:'..; ira!...
fl 11 rua ''1 Hospicio mS. (sij.l K) !S

A I.UCA-SH uma casa. com .1 nuarto?.

clcclrica; ma Luiz ílarbosa a.*, (in ni 1.1J

1 l.UGA-Sl'1 nni'1 rasa ,á rua liarão dc
_VMesquil.i n. 024. coinplelamcnti; refor.
mada. toda illiimiiiadã a lu.. clrclvi-a, com
ires quartos, duas salas, quintal, cie.: cliii-
vcá 110 local; Ivala-so na rua da 0,uiíatt<hi
n. 15,.; preço ioo$oob. ('¦-

A 1,'IJGA-Sl'. a loja Ella á rea S. Clirislo-
,ZSlv"hi 11, 1,1-A; as chaves esj.o no i;; tra-
tasc á av. llio Dranco tt. i,,7, -' andar, sala
,i_; aluguel 170$. (66;... 1.) .1

SUBÜA8I0S
A r,U('..\-..I-; a casa da rua Miguel l'cr-

xVunnde.. n. 57. duas salas, d^is quartos,
cozinha, banheiro, quintal, _;r:tlil na írente,
electricidade; etc; trata-se no n. 59. Pre-
co, Sa.. Meyer, (M)

\I-UGA-SK 
o predio da rua 1). .AnnaXcry 11. -íS;, cai S. Francisco Xavier,

com ,;raiide chácara e boas nccomniodaçüc*
para familia dc tratamento. As cbaves cs-
ino no ií, 299, .-Í9-3! .0 J

\1,UGAM-S1C, 
na Terra Xova, quatro¦rasa-", tendo unia armações para .jiiaUiÜer

negócio, tudo -j:»*" 8"$ niciisaes; lrata'-íc na
rua da (Juitanda ns, 3; c ji>, loia. cü:ii
1'cdro Assumpçiío, (3i8_iM) J

i r,UüA-Sl_ xun armazem, 1. portas, c
1 *_Lt|iiÍna, junto ao l'incuta Andarahy; sw
Para botequim, café caneca _ ainda pôde

V l,t/CA-Sl*. «mu rasinlm, sala. quarto c
_TLeo.iiulia, nelo aluguel .rio .*,«'$; na rua
Çlarimundo dc Mello 334 ia rliavc cs'á r.o
i'j-1 trata-sc á rua Figueira 207, líocha.

(«im M) K

A I,\Tt.A-StC, por qq$, 6 predio *'a rua
___..VTlterè7.it n8, com <; ttiíartos, _ .alas,
coxinba, kü:', banlieiro. et-;., c bom quintal
tc.do cercado; trata-;- .. rua l.inuhy ;ó (T*ns Siiiiius.) (._.*(, M) lí

\I,UC_A-S1., 
nor ruí, uraa ca.ea, pra:;*;uia

á c-.tac.io; tem li*.;: tiectrica c bom (ittin-
tal; rua JJclla m_, Todos os Üanto.*..

(612S .Ml K

Artigos para alfaiates e
costumes de senhoras

Vendem-se n preços uc iinportr.ij.io,
brenliinar tunas S mulas, i-u.rcmlo; a rua : na rua do llor.picio II. 94. Lusa .1. .

tem muita» obras do cnn..tn.cciíus onde tr;;- ; goarcf & C. (j i».
?..i:i muitos tiabalbadorcSi rua Barão dc _..! .„__.___ 1
Stcoiáitó 6.13.;. «._;' I.) I | t l',Ui".A-SU unia rasa, ua rua Har3o ile

i._l!.,ai Rc.iro il. ai.i; aliisuel oi.; traia-
_ t*a K.csnm r.:n it. -'io. _*¦*>__¦ to M) J

DENTES ARTIFICIAES-
NOVO SYSTEMA

DR. SA' REGO
r.S_„CIÀ_làTÀ

Pronuncia clara fi perfeita das palavras. M islignçãó cgual n rios
dentes naturaes. Segurança n Ioda u 

'prova.
Comr.iodidade absoluta

Tl_A 1>0 CARMO 71 - CANTO DÃ KUA OUVIDO!.

* I,i;r,\."SK uma lina enfa para péijueiia
XXíamiÜ.t, ín.r 7t$; na rua 1 _ac.í -(>;
cli.iv- li. .-4. l-M)

A I.UCA-SK a easa il. 50 ila rua Aífón*
xiso Ferreira, _-.ni_ci.ho d. Dentro, cnm
tre'
tal

ala?, tres quarto., co. inlta, bonv quin.
c c'c.!rieid:nie; as cliaves c .tão no

511'A c trata-so na rua Covas 11. 134.
(ílilil M) M

* ¦T,._(.A*S.. pnr ,.(">$ a casa n. i..,i tia
_C_Lruá Pernambuco- com sala, quarto c
¦cozinha; estação Oa _!_.{;_nho de Deatro.

ííiidí Ml M

i I.rGA-S1. o predio novo. ile sobrado,
___l.com .( quartoa, iardim. rui rada an
Jado, banheiro -r luz electrica. no prolonga-..tento da rtta .Mari. u llarros .-.ir, fim da
rii.i liará.1 ile Amazonas; Irata-sc 110 514,ótulo estão a. chaves. (6_i_ K) J

AI.Ut_A-SK. pnr _.]('$, a casa n. rt. da
rua General Hu.-.i. l*ul,ri_i das Cliltnsi

trin o quartos, lu„ cloitrica, 1.irão liai.ila-
_ c vnslo terreno. (6340 K) .1

\I.1'('.A-Si;, 
na rui Onerai Koca 89,

uma casa com bons cômniodos; oU-Xttcl110$. c outrana avenida, c;i.a n. i \, por úo$;
a i-liave eslá na «.-asa 11. 4; Irata-su á rua
. . IVilr,. 132. (OC34 K) .1

* M'(',.\ SI. o predio da rna dos Aranjos
_íV. _, próximo à Conde de JJomfim, com
Kr.intlc. acconiiiiodaijõcs o varanda ai lado,
pintado c forrado dc novo; trata-sc á rua
V;riiKiiayaiia 11. .17. <(is;.| K) .1

$. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABF*

A I.rCAM.SK, par flo$ o (__=;? Ijnas rasa",a\«ri rua ¦.Ioi-kc Hn.l..r 11. (joSi, 1,) .1
1 a rasa 11, in da rua Dr. Sil-
(\ illu Is.iVi); idiavus no liou-

1 -S de .Sclcuiliro .1 u (paliaria); irata-1 tua llaiáo do Mesquita n. **».
(C121 1.) 11

AI.UC.ASI'
jTXva Pinto

A I.I.1.1AM.SI'.. n"r n.'f. boas casas, com__.trcs iiuartos, -!ii,h salas, ele., bondes do100 r,i--, S. l.uiz Dinãu; Í1.1 ruas Mourilodi Valle e .laiiiiii_ i; us cliaves na ;.r,-iia di*S. ._liri_toyãa ifji; trata-sc na rua dollosineio ui, 1» andar. U^O.l IA IS

trata-se na rua do Hospicio 11. 1.1.1, 1" and.
(4--i.-« I.) S —-

i 1,1. GA -SI. bom fiuarto cnm janella i>araJ'\;í rua, com ou sem j_n_..o. casa de pe*
qi.ctui familia; Mattoso „o.j. llonde d. cem
réis .1 portíi. (_i4_ T.) l; ]

Al,t*GA-Sl. 
uai bom predio por io.\i, na

rila Gtíii.aKa Ha.to;. ti. 150; as chaves i
estão no n. im. Aldeia Cam;-.sl.i.

uiaSo T.) 1 I
1 -i r.Ut.A-Sl. um n'iaito, próprio para mo-
_í"_Li;ús serros ou ru;.?. senhora quo trabalhe
1«.i:i á rua l'"onseca l.iiiia 57. casa VUT,
Berto ila liraça da Jl.n.liira. (i..:i. I) li

4 r.VGA-SIÍ uma casinha, ra rua liarão
J Vdc St ItmIicíscí. t _1ho '¦¦ ..¦(,|.
nuartos, sala e 1-... inlia. Villa Isabel.

6*a- 1,) J
• t 1.1 i',A Su a rasa dn rua .TocIcey.Clul_f\.. i-i.i, cnm tres (itiartos. duas filas,
rosinha e hu-ii nuintal; trata-se na mesma |rua 11. :.,.-; alngucl i---'?. (|._S

A 1,UGA-S1. a ca_a, com tiorão habitavel,
-_~.__da ma Carolina n. 47. estação do Hocha;
aluguel i3o$ooo; (5191 M) J
A lilJCrA-Sl. o preilio á rua 1'uim

¦^l^iiiuploiui -19; as cliuvos estão
110 mesmo i^eilio; aliiKiicl 150$;
está pintado « reformado do novo;
pnra tratar, á rui» Ouvidor 9-t.

(M 619") M
. IvUGA-SI. uma cafãtC,'. (inartoa, .;.salaa

j.\c mais dependência.. com bam quintal;.-. ..,--.., .... -. rt rua Gaspar n. Go (Terra Xova); ns cha-1 1.1/iJA-SIi a casa d.i maia de S. Chris- vcu na casa ao lailn; trata-sc â rua Gonçal-
XVtovão :i, kí.í; a chave no n. 161, e ves Dias ;C, Bar Pérola, com o sr. Oscar.(-18- _) ]

\r,ef,AM-Si; 
t«ccllfnics Casas novaí,

com 2 quartos, 2 salas, terraço, Ia Vi-
torio, Imai quinlal lodo murado, nor í.t$ e"oÇ; inforina-fç á rna I.ino 'jV-ixeira, rs-
quina de Viuva Cla_diu, r.riii;:-.:;i Jucarc,
Riaçlmrlo. bonde Ca---adura. (j-Sj _) 11

A l_,eti.V-.SI'l uma casa na Villn
^'.S.vlvia com porão habitavel,
rua Curolina ir. 51, Koclin: Alu-
guel 80.5000. (J 5192) M

¦i I.UC.A-SK, «.or 110$, bon ca?n, com qua-__*.Vttü nuartos. boas aceominodaçôcs. luz e.;'-
ctriea. á r.ta -líirào dc S. bVanc.sco Filho
,*.!, proxiino á liarão de Mesi|iiita; as elia-
ves esíúo no 3,.; lral;:-fc na rua i° de Março
11. ., c_íií o sr. Tranca. (61S4 M)J

. l.rr.A.M.SK. liar.-iibsinio. eNccilctittsca-
_T__s;ts nova?, coto itu.ntni n.urado, ;--,'i.i c
cíkoío, |jrotirh.s paar u_q..eti_ fani-Iia, na
rua Cascadura n. z,\ estadão Outütiiía Lí'1-

Major | cayuva.  ( h?; M) 11
• - 'IjíA-SK ema i casa. tara rciiular fa-

_r__milía, na rua Diamantina n. Go, c_t_{úo
Hiachuelo; para traiar, na lindaria do sr.
CptrjibrAj niidí- f.-ii.D :;s cliavcs. _ raa J-t
dc Maio, padaria esquina rua Diamautina;

(;.|s8 M) .1

___ iaoffonsivo. — Nüo contem oocaina nem seus g¦1 derivados — A' venda ntis' casa. : Hormany, Cirio, Moreno, etc. §j
jl nio de Janeiro - i-rec. caixa de"2Ump. 'itm. nom 1
gggiiamagij^^
A 

LUGA-SK, na estação dc lCsliva, T.inlia
Auxiliar, uma exceliente ca_a de mora-

da. com todas as accommodações para fa-milia de tratamento e illuminada á lu-; clc.cirica; trata-ae ua rüa liucnos Aires 103,
sobrado.

NICTHEROY
ViVa-i __ T A LÜGAM-SE as casas na. 1.17 e *43.,.na
___Í___.- Xipraia du Icarahy, cm frente au jardim,

AI.UGA.SK uma boa casa. .. quartos, çóiirtòdáj as commoilidadcs para familia de
XVsalas, cozinlia, banlieiro. W..C. iustalla- Iralaniento. 

'Irata-sc na rua balvador de
ção electrica, jardim na frente c bom quin- jAacveda n. -o. ¦."-'/ íl J
tal; rua Conselheiro Jobim 4.1. Ivngelilio ' " ' '" "
Novo. (ü.ij.J

'"1 A H;C,A-S1J o iiia_ lifico predio. com c _
- AcclU ......ente chácara, da rua Marque/.; do

A I.UGA-SK. oor i6:S a casa da rua Ta- 1'araui 11. ,loS. Trala-se, na antina tasa
__.varcs Kcrreirá 35. lloolia, com boasac- Souza Marques, na Ponte Central,
cpmmodações t para família dc tratamento, ___________________________________________________eom lu_ electrica; chaves na 70. (fijoiM)!. m"'^m'mmmmÊmmm'tÊÊ^m^-^^^^a^^^^2

A^t^^wt^^etWM E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

ves então na mesma rua n. ._.; traia-.e na
rua Ccncral Câmara ,. 16 sob. (_,12<ÍM)K

_ 1,UGA-SK, nor 1:0$. a car.a á rua Ave-
-tinida da Liberdade ití. cm Dr. Kmutin; ' ¦_  ¦ — ¦—«• ——-
l>.'ile ser vista i: trala-so á rua Chaves Pu- l_.bMl'_A-S_ lim predio vcllio no ccn«' ((1272. M) v^ Iro da cidade. Oíferlas "Consultórioria í)i, S. Christovfto.

I HflMOPATHIA
Al-OJ.PHO VASCONCELLOS

27, rua dn QuKand... (,76316)

'tCcluKCU
«andar.

rua da Alfândega n. _«j, 1

/ lOMPKAM-.SE predios
\J rua Üruguayaiia n. !
Cent., com 1 _llexcÍrjo.

terrenos, na
telepli. ..i.id,

(-•331-N". J

V1ÍNDK..SK 
uma casa com 3 qt;(irtos,_ 2

calas, varanda ao lado e crande qu'11-
tal. Kua Yis.-onde de Itainiirat**, próximo
ao colégio Militar, r.-eço I3!4'oo$ooo, Trair
ta-se na rua do Ouvidor n. iaS. sala 3.

(R Ci20.> N
¦\71;XI>ICS1C um snpcror lote de terra,

T na rua 2 de Fevereiro, canto da, traves-
ra IlerJorila, medindo de frente '33 

por
3- de extensão. 1'rcnle rara duas ruas.
Vrala-se co.iv o proprietário ua raa Dr. Ar-
chia. Cordeiro _j4, nonto <los bondes <lo
.1C. dè Dentro. (R lli.«.i) -\

VKXDK-SK 
por i:;ou$ooo dois superiores

lotes de terra, medindo 21 por 68 de
fundos, no rua Vctiancio Ribeiro, junío üo
n. 33, '1'rata-sa na rua Archias Cordeiro
«54. (R 6131) _

VKXDK-SK 
uma casa com ^ duas talas,

doí_ quartos, cosinha e latrina, no cen-
tro de gran d. c terreno de ii metros de fren-
t'.* e 65 de fundos, todo plantado c -ercado.
Preço 4:500$; travessa Oliveira n. á4, t-s.
tação de Kanios, l'„ ft Leopoldina, on«le se
tr.va. (J 61S.1) N

T/diXDiK.M-SK lotes de terrenos dc 10X
1 50, a prestações, -de js$ooq mensaes.

Os terrenos são altos e enxutos, clima çx-cellentc, construcçao', livre e não paga-im-
posto, tcrai agna. c luz _-Icctr.cn, tem bon-
de., c trens á porta, construcçao livre e não
paga imposto; os terrenos são na*estação
de .Uadureira. ..As ruas tem íS metros dc
largura, tem úina grande praça 110 centro
do tcrrrnd; para iratar eom Qiicrlriò, K.
Prainlia, 7. Telephone, 4.0..S Xorte, em
MadureTa, rua Monsenhor l;elix, iía^ Vil-
Ia, MÍ,-a 11 d ellas, cotn Chico, .ujo? 'X) M

os invisíveis A tndos ós que SOf.frém do qualquer ,_o-1lestia esta sociedi('eenviará, livro do uu_|.|
quor retribuirão, os!S.•. E*.-. _T.:* hioios do ourar-se i"\.VIEXI P_f.O CORREIO, en carta fècKài.v.nrneVmijrádii. syiiiptom.s ouiimiféstádOei da m.iiestia —3 sello paiM a resposta, qua rooabarà j naolta.do Çorralo. Cirtas aoj INVIáiN „!S-Cil„i Cirroia lli3.

\.EOT.K-'S1«! 
o magnífico predio da rua

Visconde dc Abaclc .3, Villa Isabel,
eo.ii 4 quartos, 2.salas etc, e grande terre-
110. Vor c traiar no nies..io com o .proprie-
tario. (J si59) N

V^ivXpji-SIv 
n» rua S. Januário São

Christovão. uma casa cm centro de ter-
r.no de 31X60, 6 negocio directo; infor-
inações com JI. Rosa na mesma «rua 15.".

(64..,- U -M

V:l'.XI>J!*S*]i 
unia boa casa ile 2 quartos,

, 2 saias, dependências, jardim, hom
quintal • eoai arvores frnliícras, gallmlieiro,etc. para ver a qualquer hora, :ia travessa
Tenente fosto, -__, Todos os Santos; para-.ralar, rua da Ouitanda, 45, com Rodri-
-nes. (6091 8) )
TT«1«.N DK-:. K unm casa nova com um. quarto, duas salas e cozinha. Rua Ho-norio 194. Todos us Soutos. (Ú381 N) J

TTI.ND-.-SlC p«.r preço altamcii-c vanta-
V joso ili.11 solido, docente c riiiíorlavel

predio, anti-tò próximo á estação do Meyer;
trata-sc cum o proprietário á rna Anna
Barliosa o,«, .Mcycr. (J 610.O N

/"lO.^l-RA-SK uiii predio cm Ilotafoso. .
V. nv.c tc:vhi_ 'no mbinio .\ rjuarias c |
,.tc i5:oí)üS. Cartas
A. 1. K.

nesta redacção, a
( .71 N) J

AI.UdA-SK 
a casa nova.' tres nuartos, ''PI.RIÍKNO --

duas salas, luz clcclrica. lncão a gaz -•*- Pro» _ _«o o
iar.lini, quintal, á rua dc S. João 11.. 113, <•¦ portão do I

Vende-, e ;.m dc 11 X 50,
ser cd_íiçado, tem gradil

ferro; á rua Thcodoro da
õicliamby, Mcycr; as~cíiaVc.'ná .ãcsãia 

"nui Silva, pro.-.imo ao .bonde de Andarahy!
105; aluguel un?. U'.io6 il) K , trata-sc a raa Senador liiizcblo ir. 50.

VI.LT.A-SM, par (,-$. a casa da rua l't
íiundc.. Varella 6o. I.iicnntndo, com TTi;N!)l'*.Sl«; barato solido predio á

ouartos, u falas, agna, cie; as clir.vr,-. estão 
' V rua Monte, Alvcrite, morro do Pinto,

defronte; trata-sc na rua Silva Knhclln 7". Informa o sr. 1'inienla, rua d. Rosário
(,l_j Mi 

'.I i . sobrado. (J *IG.3) N

VK.V 
Dl'.-S 1. na Gloria, cm boa rua, per-to dos bondes, um sólido pred-o, parafaniiiia de tratamento, com entrada no ladoe bom quinlnl, negocio de oceasião; com

.1. ifiiito, rua do Rosário. 134, tabeiliõo,
lt.j-7 S)K

NEÜRASTHENIAI
AilCAilA FALTA de FORÇAS, CHLOROSE^
HHEII8IA CORES PAILIOAS, FEBRES. ETC.

£ CUBA-DAg pcio VERDADEIRO

(FER BftÀVAIS) Em gottns concentmdns. sem cheiro nem snbotndcoinmondatlo pelo. Módicos ns 1 _.üôa3 enfranuccidaslpelaAnomia, ns Privnçftes, 11 Molcsti.. caa Febras, clc. IDã cm poüc. (cinjj: SAUQE.ViGOR, Fü_?A, BEILEZA.Prôspèctogralfsl
L_;:-Dlíif_i Ia1 lijiii, T'turii:r„:lM e»npr_. l),-f o-iilo: 130,1: Latoyette.PartsÂ

TTBNDUM SE emv Maxambomba, su-
burbios da Central,
22 casas, rendendo
340$ por mez, por
preço de oceasião. Lo-
tes de terrenos a 60$.
120$ e 150$; os com-
pradores de 5 a 15 lo-
tes têm desconto de
5 oio, os de 16 lotes
para mais desconto
de IO o.o; os terre-
nos de 120$ e 150$
têm água encanada.
ChaCaraS de 2.50O$j V-K.NT.K-SK por 7:.o„. uma boa ca_ cai
_•_.__._. mi «. .¦¦¦¦'¦' csir.iina, 2 salas, 3 quartos, cozinha, ea0.0001000. __iiui*aae',*:'is. il"!,-i,1*'i';:''!s ^ bymW, _ s ,„ia«.,.

i •„ _ . - Içs da estação; trala-sc á rna Ur. I.eal, lio.i Araujo, subúrbios dan-w*1'» de ---•""« i"»*«-<-o ser parte«
ILinha Auxiliar, lotes"

\fl;_Di,.SIC por ;:oao$ um lerreno 11X
. 5íí. com residência; para traiar aos do.

míticos, j rua Comes Serpa, 01. topes.Piedade. (6114 _') .1

FERIDAS, St
lliros. eezemas, sardas, pannos, co-
michões. etc, «lesapparc-em rápida
mente usando Pomada l.uiiuna.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça i.-adentés 11. 63.
(Largo do Kocio). (A 40,101

\r 
«Al/ü-M-, o predio da raa da Re«v«'.«lica n. 101, estação Quintliia ]Vcayuva, cino_ minutos .i.ianti- da est-.*-*'.

çom J-.M3 salas, dous * 
quartos c cc .__¦'¦"latrina, luz clcclrica c acua cn:'aii.._a "v

grande terreno; trata-se no iiic.i.ii,.. '
I. 6.5S5) M

VJC.Vn'.;-. 
_•; uma essa e terreno eni 1xanibomba; trata-se 110 armasen i'(K o_o cinema: ) :.

Tri-.NDI-.-Sl-. duas casas nova . qic .,;..•'
. nâo foram habitadas, podendo sei.''.-¦para ven Ia; ;i-r estar muito pirto dè cil.-.ção c dc tolos os ponlos de bonde* csi^ salas, 2 quartos, cosinha, banlie;rò' ilr«'Iro dc casa, varanda eo lado, bom (i-.ii ¦

todo murado, ck-irici_adc, rua cale,. 
'-'

portões de ferro; trata-se á rua José ii-!nitacio n. Si, estatuo dc Todas os' *ían; '

____._!! • 5';!'" -'*
¦VTlvXDlOrSi; 

os dons predios _,. r...,.Hom Ketiro ns. 98 o' im>, _m _. s,«",e doas quartos cada uni, cozinlia, .,_._,',.ele, ele, porão coiicrclirado e grani-terreno nos !lindos, jardim na frente e-ibom c-iía-Jj Jc conservação; para ver 
"-*¦

tratar com a proprietário, no niiiiiern io."I rcçn dc oceasião, (J f, ,,.,.) ^-

\Til*5M5K-bI*, por 18 contos no Andarahyf per.o dos bondes, bo:n predío novo, ain*da não habiíado, -com 2 sala.*!, 5 quartos,cie: coni J, Pinto rua do Kosario, 114, ta.1'cllião. (6302 K) K

\. 
1,.\D1'-Si; por 4:000$ nos subúrbios,
perío da estação, pequeno clialet co:n .

__las..it*.2 qitarios, etc, c bom terreno; com
.1. Pinto, raa do Kosario, 134, tabelllãoi

(6;lo.l vi l<

V'1'XIIi-.-SiÇ 
o predio á rua D. il.ncenia

4., n.i !.ii|?'_nlio tle l.ontro, inforji'.-.".
ij.', com o sr. Pas*ia rua Lan:: ri no,

clioal.

A-l.UGA-Sl*: a casa da rua Santa Pbllojr.e--tua 11. 13 estação da 1'ic'daile. bónn ,¦.•._-.
modos, hi2 o!ectr.feà
trata-_c rua Mcira

SITIO -;,..}¦ «í«".

ide terrenos de 50$ a Lt
J loo^ooo. Chácara com I $i%f£j}{fá,:'12o.ooo ms quadra-1^_

üíteidos, mais ou menos, *

hXDlvSl. uma casa na rua Zcfer.tio
n. i.i, "\foycr, 

para ver e tratar na
)ti com o sr. Álvaro .-lc Mattos, á

o n, 159. Tem luz ele-
(lilS.! N) .1

VK..ni-:._I. ua, predio dividida em .' -«
. casas, negocio e familia, construc.,'nova e _ moderna, com «-rande terreno e .frenle a cslGçào Quintino Docavuva* •¦

Ia-se no mesmo, rua da Kepublifa n. Vi.1 icvo baralissimo, «ão quer intermediário.
Ü i'.i'33) t<

TfKNDJvSi: muito barato uma c.va «...
V rua Andrade dc Araujo ii. j\,' ,.,Kio das Pedras; o pretendente púile vtie Iralar na mesma. Aos domingos t—ipe.*soa para tratar. (., ...148) M

T^!'.M},'-.-M-. por .---loooÇ, na raa Volu-. tanos da Patnn, um bom prelio, «*o-1
o quarlos, _• salas e todos os requisito,
para fainilia de tratamento, jardim _
grande terreno arborizado; rua do Kosarijn. 115, cartório. Com Carvalho.

U 6.C27) M

V'!-N_!':'--''* Por ifiíjooí; na rua do I.... vrado, mu si.wado, que rende 2,\íÇmeiisars; rua do Kosario a. n_, cartório.Com; Carvalho, (J e.6itS) N
>Tl-:.\'DK-..l-: por 13:000$ a ca._ dá tr.--._ ic?=a Navarro n. ro, Catumby, mio.res quartos, bom quintal, jfàz e electrici*da ie e fogão a gaz; para vér na mesma r.tratar direcíamcnte cotn o pr.'iri;¦:,-.:'o,fr. T.ciiilo. no edificio do "jornal doLonuiiercto , ^° endar, sa!os 1 a t.

O c.326) y

VENDAS DIVERSAS
ATl.NDl-.-SK a 1.$ c 15$ 10 vãos de ji-. neda, vencsiauiis com bandeira 11. 2, »1-tara y vãos, portas, v_nc_ía_,.s i m, 30¦nmho de rica ainda por arrc-iiatar, Run
Ueniflca .i.i... (It f,u,-) O

'.guel mensal Oti..
I6.«')fi MIS

,4 I.UGA-Sl. uma casinha, cnm 1 p..h, _
__i|iiarlos, cozinha «• ouiulal. v>$: a ini-
iiutos da estaváp do tMevcr; informai,_ como sr. David, quitanda, rua Dias da Silva ..,

V ($21$ M)'"J

i i.ucA-si*;,
_\U. Maria

,,0 .r, .',$;S_.-í!_i^»u"41 construcçao livre; pa-|
pasíasensí, boa o:-.a dc moradia e niaiH
lieniíeilori.is; clima çuperior ao dc liar-
baoe'ia. Vara mais infurmaçScs, rom o sr.
.1. A. \*az l'irito, á rua da t.iberdade
ciq-lti.i da avenida Municipal, (je.19 X) .1

pnr ;i«> uma cn<a, a rira"i, Ií. i!a Pio.ladn. com _
quartos, uma fala, cozinlia e uiiinial; irata-
se no li. 7,1 dUanlc (Ia estadão - minulos.

(fi-*-.(i Ml .1
A _<UGAM-Sli confortáveis casas, dc .11$ a_*_GiS; tralain-se com Alberto Koclia, á rua

C. Benicio 503, Jacorcuaguii. (0,117 XI) lt

GATHARBO DDS PULMÕES
Oura 1'imlilu com o1-_1_0.!,U, DK MARINHO

Kua Sele tle Setembro 186

Tri._ni.M.SI'_ lotes de terreno de 11X50y a _.prest_ço£_ 4c t3o$, próximos a esta-\1 
,UCiA-S.. um Rrandc nrhtnzetn. próprio

para qualquer ncoocio, numa das ratilio- I cão de Xladureira." ioí... 'sad'Ío"7cin 
o_ nres csiiuiiia sila rua Antônio Kcgo 170. oiide luz electrica, co!is'riic';ão livre'c lião __a

ili™.1! l£-;V.,5._0-_ÍÍÇ-_?-1_.Li_-  <Ssf.tr^i. í.-uposlo predial, O comprador toma pos-
¦_____^r____________^_______, i '* "*',,''' Pr'sl.*i«-i)o, para Iratar com (lue-

IMPOTÊNCIAiCli
KSTEISIT,inAl>_,

NKCRASTHKXI.l.
ESPEiaMMORItTTÊA

Oiira''certa; radical o viiuidn.
Clinica elcctio-nifidica especial

]>«. c.\i:tAxo jòvixr
das I*actildac.c_ d. Medicina d_
Nápoles e Uio de Janeiro.

Das o ís 11 e das 2 ás 5.
T.iirso da Carioca, JO, soli.

¦ :a ruaA I.UC.A SK .1 casa 11.
j_"__Vonfcc;t, San Chr:..tc:vã i, com
nuartq., diius salas._ 1. :'¦ e!i.clríc:i c

p, nò pendeu cia., pnra fainilia M trata:
¦ UüIS ^a l"i;::i ''"ll ,uu:i I"'-'''-'1 ;-''-' m J,n l-°' ' tn.tiil.f. o trata-se na rua .1 .i Quitam!ou.li. c.í.i p „i cliavcs. í-ho_

A l.r(i.\.SM a cusa n. (>_. dn rua i íuv, v._; o
i-^Vl.ili/. llnrliiisa, dispoüllfl dc bons ! __.l_rra';*. n. ss.

I.) li ¦'
I nm frente u praça liarão ile Drinii-

AT,U(iAM-S13 as casas da rua'. moiid; as cliaves estão uo líoule--M.. Mnria 71 (Aldeia Cinunlsta.. | vard n. 105, com o sr. J'asc_oal.transversal a rua Pereira Nunes,
novns, com dois (íuarlos, duas

ro üo da rua .*onci'*htiro
cnm l.oa. aeconimodaçúc.
Chave, no armazém da

a Cabuçú' ..•>. Trata-sc na rua ))i.i_ da¦.•«;: ni 96. Aluguel i4_$ooo. (369J M) ,T

(M «177) J,
«alas, cozlnliii, banlieiro u tamiiie
«lo liivauüin, todos os. commodos
lllimiiiimliis a lu/, elecl rica. As
chaves nn locnl. Trata-se na rua
«ionciilvcs Dias 31, provimo da
ciiiudc. 11 poucos passos dos liou-
«les do Aldeia Cituiliistn, cuia pus-
•.agem cm duas sec.ões é do _00
veis. Alumiei. 100$ _ OOSOOO. I,

\I.LT.A_Si: 
.1 iravessa de .. Vicente

de Paulo n. si, nina casa com todas
as cómm _d.ls.de3 par., familia, bonde .lc
cem rns, a unalqucr liora, «perto da rua
do Malloso e lladdoell J.ubo, i barato.

(!«•!•:• 1.) M

A I.I líA-SI!, por i.io$. a casa d.i rua__.lCiiierciii«iana i.-; uuia.se na r-aa da Al-
ían.lii.M ia, l'ci.\olo í; C. loiir I.i I

t 1.1'r.ASH Mina boa
tjLfrentcs, duaa salcn, doi-

:a_^, com
quartos crandes,

saleta, cozinha v auintal. luz clcclrica c
raz; .lugud i,..$; das o ;'is t; horas; rua
llr. Csrnicr ;.;. (íi--| M) S

¦ .o, lt. da 1'i-auilin, r, Teleplione, 4.0SS-Norte no local eom IJculo roa llareelial
jaiigel. no ponlo de Sino. 'llrpo.-ito dc
l«o. \,-u«. r.olio Madureira. (ó';a N)

T. íXI'f*-SK '«1!'«ia ciiacara no Andaraiiv» l.rande, por ;:oooS c outra cm (l-.iin-
I uno .Ilocayr.va, por 9:000$; traiar coTu o
| (Jiiirino, na rua da Prainlia, 7. (6_«o_ X) II

i 
"\TKXIHÍ-SK, 

como pooliiuclia, pa- -"¦- ,; '•;> _.t/_ii*iar, por _:000$, umn noinsuecesso. no bole. I lindíssimo (erriuio com 18 me-

RHEUMATISMO
do oiialoupr natureza o dores
em neral. — Hll__ MATIXA,
d« Adolpho Vnsconeolios. —
_7, rua dn Quitanda. (.NJI.áS)

tros du frente, junto á nsquiiin «lin
j rua liarão de Mesquita, com bas

A r.UCAM-S . .
/_.i(uim frouleir/) ;'i estação, n. ;.[!, ,i hcasas novas, com o bon! cômniodos,' ;.c
.sçoo.;"™1' 

h""S ql,imaca; "ST. S? 1.1 tantes fundos, todo nivelado c ,:,«.' —Irado du um lado. Trata-se com o' dono á ruu 1° do .Marco CO, Casa
«Io Cambio. (M «170IN

A 1.1'I.A-SIC, 110 !•_. de Dentro; rua Mar.jfjLtha dolloclin i;i, unu confortável casa,
nova. por ...$; informar'na casa V*. 0'eni
Cascadura, á rua Itamaraíy n. ai, casa IV,
informar ua casa I, c tratar á rua da Ouí-
tanda 1.7.

^Tl.Mll.-íl" 
um predio pequeno, nn rua

Amazonas, iqS; irata-sc na rua Chris-
(üii.i JI) J lovão Penha, 72. ((«iSn \) ]

«fflíl_iílÍ__ÍS!_í__ll
^3ÍÍ5^I^Í^^^^SÍ^^__H
Íi_li________M^Í^^^___^_^l_^Í

i l,UO \_Vf-Si_i com carta úc fiaUçn
AXcstaçúi) de Ramos, casas nara moríul

00$ iem ásua, luz, W
]''¦'¦ I ^.'IvXDí'. Si-; cm Maxaai_ iniba em frtnlc

ra mais informações
com Corrêa Dias, á
sua Sete de Setem-
bro 11.29, sobrado, das
2 ás 5 da tarde. S 85 jj
\7'l.'XJ>I..f>K por" ;oò$ooôo um bom lute¦ ile terreno á r.:a Tavares, .___:.!._ ao
n. .r, na 15. do ilCncanlado, iiiedindo ;i
por ..o de fundo:;, 'f-iía-se na rua Archias
Cordeiro u:,.\( pjato dos b_uJ_. do •!'..' de
l).*;uro. (lt (.i.v) M

\rj5XnÈ_f.SE, em Vigário Geral,
' íl.. do Ferro Leopoldina, a llü

iiiiuiito.s tio vlncim, lotes do ler-
renos do 10X50. 10.Vfi7.5O c
maiores, desdo .'150$ a 1:..00$, á
vista ou cm prestações, confornu"! n.

(iodas dc Saudc
TÓXICO _eCl!S.F,RÁD'OR DO OROAXISMO E RKCUI.ADOR DO VKXTKF;

Curam doen-r.- do estômago, ficado, intestinos, dores rlieümatoides, nervosismo,
enxaquecas, nevralcias; liemorrhòidcs, fraqueza geral e do» órgão da seraçi"e nianelias da pelle. Depôs tanos : Drogarias: Pacheco, ru» dos Andradasu, <s--llio; llaruel 5: C, rua Direita n, i — S. Paulo, (A369)

"T^ENDIvíÜí um terreno com io metros dc
\ frente, por $j .lc fundos, todo arboriza-

do; na rua Gallibo. ji, Meyer, |»_r 500$.
(<i-*;8 N) 3

V.W.V13K-SB a casa da rua Xüo Peça-
V nha 11. J5 A., trata-se na mesma, Ni-
ctlieroy, (.0101 N) J
¦\T!..VD!'..SI'. cm Valença (lí. dn Rio),

V in ininutos da estação uni lindo silio,
coni boa casa dc moradia o mais 2 paraempregados, cotn boa u>..ia nascente, com
1 alqueire de trrra, c diversas plnntnçfies;trata-se com o dono» na rua -_oc_.cy-_.ub

vista ou cm prestações, conlorme n. .-.i.i. .CjS-t l.) u
tabeliã abaixo. Tem acua caiuili- riT.V.',-'¦,-. ,,'-"
zada do rio do Ouro. passagem «le \ri..**.l>:.-... uiiin casa om centro de ter-
ida o volta, cm 1" classe 500 rs., _>';£"_«„.„ . c. -"f'1 a "« - ,i', í_ em •»« ,«1,,l_. 'tni» ,..-.l. l-rasil, co;n a salaa, _• quarlos, cozinna \\ .c em _ ciasse- JOO reis L-., varanda ao lado muita acua, «tc. Prc*

ço 31500$, podendo ."cr tambem a presta.çôoí; tra:a-£c á nia João Vieira: .\'o. Ri»
das Pedras. (ii.*„i Nl H

Preçoa Signal Prc.taçío
I,otc do l:500S75SOO0:í7$OOO" " 1:200$ 60$000 ÍÍ08000" " 1:000$ 50$000_..$000 \tj.-\j-,)* c,.- ,,.,. _,;(00__00D ..... i,ft.„ ,Pr

;; ;; soos:-io$»oo:_osooo Vi»» .,_¦_,_ __iií d° coíè.pi•"]„',"„" ¦" 700$ _5$000 17.S500 ao (ii 11, Villa rmbel, S,8„X5-; tralà.se na" «OOü? UO.OOO ti.SOOO ¦ a 1» Je Mario 11.1, sobrado, com llen-" r.00S!_5$OO0 1_$500« í jarni»." " _509;__S500118000 •r..U-I11, _„ 7.7." " _50.. 17$500Í 08000 V t->J_h-SE o. terreno com 2_
| 

' metros de frento á rua Palm
Xo local se encontra iicssoa eu- Pnmjilonn, pegado ao predio -19;

carreiíiula de mostrar os terrenos 1 fica ein esquina «le outra rua; p.i-e trata-so eom o proprietário, uos ra tratar á rua do Ouvidor 0_.
dias uteis. á rua H. .Tnniiario 89,
das •_ ás 7 da farde, o nos doniin-
tios, das 8 lioras da iniiiiliã d 1

X7il-.Nn.l-.-Sri um lote de !>ara!!olipipc«! 1. quasi novos, na rua _l'ari_ e llarros nn.«ji-fo ..--• 68/ Uolequlm, (6185 O) il.
TTIvXDlírSK um liom dormiiario com .(' pecas para catai, um poria toalha, <j1:111 nltro Pastcur, ao$; 11:11 lavalorio in-
jficz, 20$; uma mesa para quario com j
gavetas, ,-S; 11111 porta biliclot de canri'.icom espelho e mármore, 4o$; 11.11 queridou«lc caucllíi para fumante 15$; uma solidamesa claslica, com 5 laboas, i rna Chi'.e
- 1" andar. (6*ia O) M
XTllN-pliM-SIÍ nmcliinas de escrever, por» t_t_:s Corona, Continental, Underwood,-Monarca c Smllti Uras, rua da Alfandeg.*.
_;, 1» eaJar. (ol50 O) M

"17'1ÍN'H1«;-SI-: 
uaia mobilia dc sala, gn.-.r-1 >da louça, .tiesa elástica, cama, espelhoem perfeito estado. R. S. -rancisco Xa-'«cr n,. 7or. (fi,,8 O) r

^7'1^^"IM^.S1•; 
uma niobil.v» Jc peroba, q'.;.-.-si nova, para quario, estylo moderno;ver á rua General Canabarro n. «loS.

(-3.6 K) I
TJlliXDK-SI*. 11111 superior cavallo de sei-

> 'a. estampa, antlalu.a, grande estatura,
próprio para montaria; de pesoa de goiío,;. rua .Maria Piora S. ¦)¦',. dc Ucatro.

((¦323 O) II

(M 0196) X -

AT i:\11i; títC uma mula de sella superior. c mansa, á r.ia Maria Piora, 8(1, K.
UC Hc-lin. (,,;;„ d) u

hora da tarde, cm Vianrio (ieral
(K -1102) XI

'iri-iNlil-iM-SK, com urgência, por .-.« c-.-i. j^ t-;?, sete casas novas, sen tio cinco ein j-Vm.in dc avenida, situadas em lioa rua; ftrata-se com o ..-->;.rírr:_rio. na rua Carolina ¦
Xleytr n. u (Meyer)'. (.1 4001) N I
"VTlCXp!.. Si. um ii:.*u_iiif:co prr.!!•__ para!\ faaiiüa de tratamento, t-tii terreno «le ;i,.X.'";, a ao min i1"^ _n cen iro; tra.
ta-se á rua Visconde N'ict
ção de .Maiigiieiia,

CONSTIPACÃO
Tome PEIXORAIi MARINHO
Kua Sete dc Setembro 1SG

o centro: Ira. j 
-TTiUXD.tí.íK 

.1 casa da rua 1)." I,ui.-a nu-i.ie.oi, .!.. r-,„- , > .,.,.., ,_._ cjorji^ 0 !cr_.c,,n tem yXjj,'.!-'ij *'•) Iv f as cim\v« t5tií_ no untiuíem n. _; irai.i-.c

[. IvNliK-SK. cm S. Cli •tovao. num -.Ios í —
na rua iJt-it.j Lisboa 11. 1.... (jijS, X) J

^M¦,NÜ1^., 
.C uni deposito <lc calçado em

muito bom ponto, dependendo de nau-
co .apitai, fazendo bom negocio, o motivo
è o dono tçr que sc retirtir; y.r c tratar
á rua Üomingoa I(opes, 230, Madureira.

J_ (_m Q) R
TTiíNHKM..-*;- uma bancada e um lavi-* t_rrtif todo de mármore mais move»
para barbeiro; na rua Anna .iarliosi nu-
mero 28, Meyer, (íijoo O) K
friíxüi

V todos
próprio, 1

. eiu_-.e
lia de d.
esícçíío
na

.-•Si; uma fabrica «le sabão co*«
os utensílios situada ein terre:. 1•;.i dois animaes e uma cnrr.j.;-.1 vre c desembaraçada pcla quan-'s i-onio? de reis (aiooofoool, r.a

Anchtcia. Trata-se com o Uon
*. •• »,-•,. ,• ::i:1 calão, a rua Sao José n. at.\ melhores pomos, eom l,r,ides dc Ç:oo 1 Vi —n 1 ll;..Sli um nredio na rua Senador ou com o sr. \icira i rua da Ouitandapeito, os p_c_ia_ ¦assp-jr.Kiadns, rjuasi no- í * ..;'"¦*' iwn.facio, com ,_ quartos, _• salas, . n. -.o. U? Cl.o) H

TOSSE — BRONCHITES - ASTHMA
O ri:iTOIt.._ DK .ICIÍIA', de Alfredo de Ctirvallio, exelusi va-
mente veitètiil. é 11 (|lie nuiior numero leune de curns. luiiumeros
«tle(itmlos médicos e de nessons eurndiis o .«iffiriimni.—\' ven-
du nus iiliiiruuiciiis o ilrouiirins do Kio e dns lOstudos — Dcposi-
tario : Alfredo do Curvilllto .V C. — Ituii Primeiro de .Marco 10.

, i t.ftiA-si; 1
XVtOS l' iIuih
S. i'lii'-;.'váo;
Snu.-a 11. 11. '

¦ \ I.I'''. \ SK,
Xicas-j iwra f;
Plac-i l'-l..:io
cjUHrh1-. >! iraiiti'
jantar, s -1:1 dn
.-t oom U.inh'!it
iria. !a _r;!!i:i !..i

na casa ct-ni quatro quar-
lus; na ru.. Itarcclloá n. i,
as chavei na rua l.opcs
ngucl Si.. «^r-J**. 1.) -x'

»or rfíp$, tuna exceliente
familia ur iratamento, na ma

Itiachue!.). çt*m ,*. bons
, sala du vi«i;a. .-«í'.;i dc
era, «ala (lc almoço, quar.

_ ...ii«._ r. a-íiin iturutc e
i.7itlpjauo. cozinlia ladri-

Ín_tia v a_u.cj.nl.i com Im.t r.trf-a -.lt- marmo-
rc. et| _tn«iid • ;> nho babitavcl to io ladri-
Ili.iio. cum lies ir.mrlns paia creados, c.-an-
õc wlão tura !_!._.;\ yaleta para ouni.r.unr.r,
Oom banlieiro ladi'ilhado e azulejiidu pai.<
línnlio. t"r:i»s pe-jueuo pomar, cullinheim.
et.:.; iituinr.r. _e e iiat»-sc na rua -'t de
Maio n. 22). (;w . I.i .1

i l.l'i;.\ SI', por _•., csccllcute casa,
fx com duas salas, ilois uvartos, etc;
informin-C cem o .r. Maicíniento, uo boa-
levur.l _S dc Setembro !• -o, ai_ia:.eni,

(.-"f'7 I.i 11

4 1,1.t"A SK, por «;o$ mtnsr.es. uma rasa!
jT-Vcom j nuarto?, 2 Ralas co_inlia, bom
quintal, inr.lim e abundância du airúa: nara jver c tratar, na rua -5 de Março 18S, bonde
dc Piedade. í*i|i Jl) S |

t I.U0A-S1! a casa «i.i rua Bittencourt do i
À VSilv.i 11. .•,-. Sampaiu; lrata-_e à rua
liucnos Aires ujS. (.-i-.O S .

A r.Uí.A Sí. a c:m da rua lioa V-isl_ !
__Vn. ...i, Cftaçáii u ¦ l-iacliucl*.. pelo ;.'¦.:• j
nuel mensal do _i$J as cliaves estão ua 1
rua l;'aclv, esnuina da rua P_r.cver:ii.ça. i

( _33 M) .'

... » a Calnçao '.vii grupo com 7 casas, sendo vos, na rua .i-b__i__g r.uscuio :j.. .... c 1 «.wsiiih;. c.v%, rerrence com um nom lei- ~- —
— i1 ,-'" ,í': °-;; lc."' •',.'!?• Il'z« ,•¦'.•,*•'.•,' 'mm- uma do csi|'.iina. para negocio com grande > 18; Irata-se á raa da QuilanJa, Sj, sobra- reno dc i.«..o ie frenle por iso de com- ; TTIJXD ]-;.\[. = |.* naj tra*idt« d-molicü-* dainns lal. lrala-se a '\ illa Andoninn , onde j terreno, .-.rliorizado, com frente para tres do, das 11 «s 5 lioras ua '..inle. com o I lindo. Ilon.lcs i poria c muito perto de > Olircs «Jo J.'rio á rim Ar, s.n-'_.,_ -'-cit. ai chave:. Larta ii fiança. I raas. p.-cgo dc oceasião, trata-so na lis- ar. lloque. (S (,W) X *1 odos os Sanlos. Próprio para uma linda e 23 <¦ rua II-dàock I ob_ n na vi_|3

____i_:___I \?J? 
»r*"«W «í»«l ». «3, esta.áo.de \~r- -chácara, 

lugar muito j.iaudavc!.. Informa. | menl. de pfnl.o\dt°lei, 
''«Los, 

ri?_s. S.
! «vluga-sk „or loas .. cala io Z^p^J^ __ 1/endem-se terrenos a| ;:„?,„;i-is^ue'r^^^i *" l^ Xo'.."^S™. 2S9^lífí
A^Í_,,_,!Vo,"íèin,st_s_hav-A.Í::s_ VSiíÜf, ÍUTg.V6.! ¥prestações mensaes; 1L____l_. ;"¦'.¦"¦•¦ '. o ««) b

,«.,, Avenida Central lü_, «oteMlo. ^'«S í ^_i. tawtCÍ_ Sf ._í j de 2$500, Sendo O pre- Ví^-31. íjil^Vrí, ',.'_ £ 1"á V^_^ytfc^a.da. '.S
 <¦ 1- .>._.! -, : , .,:::•:,. , ,.:„> , co.iiilia, 

| ÇQ t()tal de cada lote | ^,7 Oeier^'cfe 3C?. u;Sí.?:U:iú; ..-¦..!;- $&« * á™"° — ''

i MH-.\ SI. o predi'» npabcetado da r-.-.a J_rV.tlor.orii) n, «i'' (Todos oa Santos), com
luz electrica _ \\". l". dentro dc .casa, lo-
car saudável. j._rto do*, bondes o trem. As
lrliuv,cs e .!¦_:.-. it_foi.f|.içõC3 no n, .(.'. {AiiiKiicl So$ooo. (6037 -x" '.'

4 l.VCA-Slí una hoa c
_!._..._. Cn-'. 8j:; alu-ítiel

.-¦:i á rua Dr. 1 >:;.?'$. ('. . II) J !

V l,Lii;.\-Slí, por ....
iAdrt villa á jua _):l.i .1

vir _
jr.ntar,
nheir •
para 1
illFoiu;
a rua

_\.;.u

j Anui wciy u. 4'jG; porão liaintavu' 
j .(i.tti «¦¦.lin'.;! ¦.'.">¦.!! algumas ar vor.

oa* I j;.- n-i mp.!ll!t. Joii .¦uso;
íovn.

s; ver e tra-
¦¦> do ..'iclia.
(6j=8 XI) .1

l.l/ilAM-SK
UtjVO,

i-.|llel!ll

i*_..i_, tdatadas t1 forra-
.-¦ii todas as e mmo.lída-
familias, na Villa M-iria,
S. Vicente >-'i Andara-

¦ 1. «.--•_ 1.1 J

_V,Jas ,1.
.lc.. |.ara
.i i,ia V ;
;,\; ir.il.i

Vl.l 
l'«A *•!-:. ni Aiiiarahy. por i.*o* nicn-

-..*.-. u".;a ivu. _;•..-::. ijiie >_ pic_.a para

i _ LL-íVA-Sl. r.p,:,.il;'.!i'!:.-ri:r..i e.i.a. r-'i:n I.;-ui.ionsats. n c- .1 i _A, ,,,,i;,.;.s ,u„s_..„t0.. todos com iancU.sJK/. oil.ro n -ss-A. 
(. Ul ,-.,:i,,....,c._ ,,„ .,lclllor ._,,.„ ,)„ ,.,,., ],... ..v ......... .,..v lamliçu pode ser- A„,ln v(,tv „. .,.,fi. ,„.,_-,„ ],_i.;1;..'•;..«'t. |i r .-. r indenetutente, saia d

doi< ipiarios, coainha, W.-C, c lia-1 (ieom com-íitmicação interna tanque "
vapun. li'2 ele,-:riea e iniintal; para 
:'!',"• ;_-.'"'__." ':"' "' ""• _ tn-ua-sc 4 l.ri.A-SK uma casinha, nor preço nio-llicoplulu lli.oiu 11. 4i. Fobn.no. IfVJico, no l-iucamado. .1 rim l-Yan.-isco

<_M7 1.) «*i| _.r-....,fo 11. ;i. i.o.t XI) .1

_ I.IH-.A-Sl.; ii-mi hoa casa. á r.a 11. Mar. T7u_AXI-sT.^." .^77. lãTi. Anna j" B1;tI* >'*c-. XXXer;,* (_•; Iem hon.* ro-.in-.odos ass-hra-• ' s« dadas, iem ga-, cleclrn-idadc, ele.: aluRuel .
;-*-. venda, j

IÍ.-8- XI) .1

de tijolos c assoalhadas, por i:i__ij$;
la«se na ihlstrada .Marechal ' liangel,
e-íi-ação dc Madureira. com Paulino. th9)' i 25$ooo, lotes dc 12 . 50,1.

|em saluberrima esta-i TTU_H5-S'K :1:11a grande arca Je terreno
.ei„chòi,res".agua'5e ffiií,T_5S__JSÍ'"fôIção suburbana, servi-

i,*,,.^Marechal Itangel, .,_,, eo^Paidiiio. 
d£, pQr duas egtradas-I•rri'íxi.iv-si*- -.'.ai bom torreão. ,n maide ferro. Os terrenos

. liarão do Co-CRÍjic, junto ao 61 /.
R.So\_i5 Villa lsa'«iel; trata-sc à rua i" dc
Março 114, sobrado, eoai IJenjaimn, ' _• 116309 >•") .1, colinas, terrenos enxu-|-

Juventude
Alexandre

Faz r.-,:u _«.:- os çabellos lirnn-
cos fiquem pretos, não queima,
nãn mancha a pelle.

A Juventude, Alexandre destn-
volve, o crescimento do cabello
e extingue a caspa com tres ap-
plicações.

Vende-sc em todas as perfil-
inarias — Pliarmacias c droga-
lias. Preço 3.000 rs.

V l.T";'. _\_S 1-: a casal oü cii_iiihêír__ê"t"r-T.\.tnniciito, csp'e:ididn nposcntii, cool o«.i | \T-F.N"I)H.,SH nm bom nredio an raa \". , í_-_q_»«_ tf»r__ n_l<! eân lisem pensão, cm bcllissimo ivil.-iccic. Preço 1 conde dc A!'.n':i-, oom 4 ,K-..-.n..-, j sa- ¦C'S!SC*;» «"CHÜb 6>dO it
módico, lnforinaçilei á rua \'inte «• (.'.ia. ! 'cs, «atra de terreno, n-.--.«_.o 15 contos; '

proprie,.
S (Klorinno).

U (j.Oiu) N

de díver:
cs 11. 40. K, de Todo-* 01

U3<_ .\') .'

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UROFORHIHA cura a insufiicier.cia renal, «1 cysliles, pyelites ii-ii-:'e»uretlmtes, catarrbo da bexina, inllanimaç ãg da próstata. Dissolve as arèaa' e oscalcu!03 dc aeiio urico e uratos.

sãoexpicncudos meias NAS BOAS PHARMAGMS-RII_11* DE MARÇ017 - Deposito
"1 n*;x. > _-* _vt - SIC Mr_ ?o;ooo$ em S. Chris-* tovão, uma avenida, nova com :•. casas

__._ ^«_._.«!_.r> nn„_ „ __ 1 \Ti!-:N'l>KM-_v terreno., em Copacabana i Ti T KM nji-SK um anel narn -rK-o-.'tos, próprios para a pe-i v*i«_«.« vr •¦ <¦ .¦¦¦¦¦¦.  ,-...¦*. ' ,««.,i.........ias >C. S. !r Copacabana, Cons-
tanie Ramos, Domincos í;crrc' ou troca-se por uma inaclii

IV.
¦ iu.rt_, u.:í._ avc.iiiia, imvn lu.ii iu cuaua , _ ir.!i;r i_an'ú.. J-*v»!*:iCi»s t-Trr ra e 0'-tr_«- íi- st*-_v__ l Ti •--¦•¦ ._,i _•__ iftr..i#._„ .__»rendendo i:,oo?ooo mensaes, tendo torre-; QUeiia laVOUra, aVlCUl- trata te na raa D. xFanoel A (B 4649) XJ ói" 

"  fíi 
(i .6 5.

110 paia mais, junto a uma importante fa- . T1 „ , ., 2.  *' '
lírica, por_iC:ooo$, um prelio com fi miar- tllra e floricultura C e_l MlTiMn: Si: em Copacabana, ura predi. \7iiXnj--S. STr-f__Ío _ ria^

u^eo^r. ^-« —^¦¦"xlTiisada 
do Rk. DòuroJS2L____!:  _:_^___:_.._^-- ««".íô

tro d. XI.; n.iji St) 1 ; irai

Vl.UCA.SK 
uma casa, cotn muito lorre.

110, rua llr. Silva lionies (lll. Caspídura, -\_. KXlíK-SK em

Ouvidor, 111

lisada do Rio Douro
Esses terrenos são li-•;vres e desembaraça-
dos, são próprios, con-

ida;!

U2II l
iiuilo, c
lo.-l.-I. I.I

A i-t"t;.\-si-: •ni .• «man.
_ uuiulal. n
«nel l".-.iei;a

PATINS
tein ...k. eieetr

razoa. <.-'; :ts ehave-s (_:

istaulc .; nuniitos da c?tacão
::.i mesma rua n. ro; trata-s *
füidn 51, Comoaiilua Itacolomv

(Imã, -\ ro»
ações j \ reno,
Mer-1 p..r i: >.
(XI) Chaves d

OXMlr.
trai;

3 ni.-.;.-_;. :,_ *.-_:strucção li\rre. Tratar _ao largo da (.aiiceüa. ' •

r\WvNPE-9E tre- prédios co:*.*. platibanda _ Y liX!)!.'.
J .. e pofiaes dc cantaria, todos reformados > *.ris ,1.dc novo, coni insta', acâo elecrica, - quarlos, !ea-.!.r,i ;..
! ¦- ...'.'.,_ ralela, quintal grande e cosinha. familia.
| lo:!o T..-3 condições h.vgic-ii.-as. Casas q::c —
[ e-:iio .«v.pro aiusadas. 'l"ro.\imo ao ICstacm; TTO» _•$!•_'rata.se na rua S..:::a l,u_a n, -;, serraria. V luxuosa a'

( ú.-O.) X m4, I.a fc .in

!. cm bom c.í.üí. tolos os ntu-
casa «lo Boulevard .-S Jc Se-
S, í>or se retirar pnra fú-«. .i

(S 0:09) '-'

.

"I.a l;cm_c (.";:-", ei';>
^¦«•o, na raa üruguaya-fl

(XI oi;.*, t)

A I.UC.A-SK,
XVdepen-.lciiie.
nroprio Dar.-. •

1)0 lll-

k i.i'1'.A..s;:.
_M._;urtoB. sri.;>,
ta'; 1'siraà. Kcal
res, Inhaúma.

lo:
lias

dc llomCim 5J1,
-* •'- I i|J.

rata-: *¦ ;i rua
"lf.iú.'l "l.l 

.í

Al.LY.A-SK 
o prelio da roa Fclippe Ca

manto C. (Villa l-ahel); a_ rfnvca csíãt
ro armr.riíu ila i_
Settmhro.

i ix ; •¦•?:•: ,. ,
_ V. Xlall -1 11.

lloulrvar.l rS
(-1S.1 1.1

t l.tT.A-SK bom c iiovr
u\ ¦ de nu, com dois

prctiio, .*'
inario.-. ri

:, tres

im rnà
i.[";
fren-

¦¦i /',««.-*«-^

" ~ - _**¦¦• ———_^— T!_ C AIt .— l__'j__-r«-«---J-^*-* M t Ç_th_- RIA

.* 1 .- . ¦-.„ i W..0.: os cliavcs c' p •*í°- Dr. I.0111I0. onde _

ile. com todas as eontmoiHilatlcs. I
; tini casa] .cm ftíhns n'i_ uma
; ;'i : na *- ninniendaJor Teixeira

_ -v' AjcvciIo u. 1..0, l-.ncanta.lo; tv.ra ver das
1. __ iS t-orits, c trata-fe ;'i rui Prudente

<lc Xl.r.-.c-- ii. aoo. (IÍ. 1'rontinV (OmoMH !

» r.Uf.A-Sli
I /_S. Kranri

bítavel o grande

íi->. uma casa, coui 2
iulia acua c bonf nuin-
Santa Criist .*;.;. Pila-

(C-Cu XI' R '

i*onfiirtavel tire lio dn rua
Xavier ;.-'i. com norão ha-
quintal; trata-, c 1* > ;: _.

(••_; si) r

, .11 . . .Com regias ur nluiiMnio.
para senhoras; homens c ercan

CASA fiWÃOCXlUlCO
01.11)011 9tí—fcl. Noptc. -ÍO-Tt:

00*., .lia com ..
hanheiro c
Ar.alia ,--*.
i-,r-'M)'".

t I.i
f.V_

'O \M-51

-. IV.;v-,.
Is.il ::

de
Aluancl,

ía-51-:

alda

Iara peip.iena, rua i.oii.:.-.i*i
aves estilo ".
.0 na roa d

I Extracfos Ogiotherapiccís
M cm Rdttns, coiiiprlmitlos c paru injecções li,v|iiKl'Tiiiir..s

_X1H.!I_. ATIXA — Kmiiick» II, pniico, Snpiii «eivai,
5 Kxlraefo Heitnl, Corpo AUuiitIIo ilo Oviuio, lvvtcnctd lísiile-
g nico, Tliymiis, liMiuctii 1'iilniouiif. Tonsillnf., Piiucrcatlco,
S Gliinüulii Mnmnrin, Ouiiiuno, Cerebral, Tlijroldinno, ll.vpo-
_ pliiso, Olcllitioo, (1o
I ° ::: Laboratório Paulista de Biologia ••• =::

KUA QI.XT1X0 BOCAYUVA 24 — S. PAll.O
«nn da .\sseinlil_i 7, sobrado — MO 1)13 JAXKIKO

Eiicontraiu-bO nus prineipaes pharmneias, drogarias e casas 1
tle artigos ile cirurgia. 9

*•• \.,ruí COm O QUiríIlO, rua ila V_ -NU-*f,;: nma casa eom o lote. dc .M-XI-MC-'?,!-: diversos'•'•__'_.- ¦. t» • ... I '¦-":¦•« (lcfroiiic da estação <le Aucliicta, caho vulcanisador dc¦ rramlia, 7, leiepnone : ';ii"''"-; ;r-a-=<: «-r ^™* &::»:. a.
Norte 4088. M 6208 i'~™L 1^2

¦ >.-:.NLi:-....!•; nos Pilar;.---ií-. nos ntares tuna ca?a com
c uma sala c cozinha, água

..-*, pontas co-n
afins c ir.-...-.-.

Ilido quasi novo a roa üia_ da Silva .',
Meyer. (R _:ji) íi

•yENI-í-Sl! 
por 8i;co$ um lindo predio > um f>_:rió1 . i:a raa de «S. Alarnnho. Aceita-se of- coni ah-.iiiilsii.-ia c com terreno com :. ,

! ««-«a ra.;avei. l-i,Ui_ co:n Correra. :, rua tros de freiite for .)0 de fundos; na rua ¦'- l¦-•*•
| l«rci«£anera 3S,. l-M 0.S1) -N j Dorotlu-a -l-.:,Se„a 11. 9.. Kngcnho de;—licniro. jlo.-i.irs He Cascadura; trata-sc

\ rr.M>:-;M.*¦¦',•: portas usadas, :ns i.i.-.. par-í cercas t ..:;ti«i::-.r3, telhas, .inaniíhas, !•";.3 
c parafazo3 na r.:.i Duque

5S, Viüa Isabel, i lt Ji.vo) C
TTKXDli-Si; de tudo .ae tiver serventia

Vi. ..:,_ . p ., r" :1 .-'¦' .'•¦•> '-Ihí-iío -lc pão da 15. F. C. do llrasil. > quer coiiiaiercial ou particular: lir.dai-| tle .raiatneiilo, da rua ll-.^-ac de _;• l'rc.-o: -iíooSooo, iS - 1-0 v «rai .Ses ;;ra botequins e barbeiros, lio.¦na. 11. !3; ir..;a.-c cj;:i o propriela.-o. |— | t.-'s, pliarmacias, írr.iazen;, e:,-., espeiiioi
(K6149) -V TTKXBH-âl! por 3:600$ um bom predio dt :"',l,1s '"'s '«niumlios, machinas dc co*

VTi-vi_-.1 _,« 1 .1 ..i-.-ioaüo ne consiruir, com jardim na ".'••''. "c c--'r'"., j-*'*"rauoras t para «P».'I-..M)1-,M-_1', na Crande renda ?-c:-.:c, coa-tri-.i-rião moderna de í.atibandn IJ.nteiros. irasismissõts, cofres .le ferio, tal.
i » «lll. or« SI) illicin, esiiloiiilidos i '• 'o .-onstrivdo co:n madeiras dc ici. não : d<"« 'l'V*i«e; com vidros e sem elles, pren.
lotes dc terrenos, ili^lantes da es-' U:n «v:1'i' •-•> ''«'".'«'io; pódc fer csaaiHiado ! 5as ':*, Ç"«,''«"'. «crelar.as, copas de r,:.-,.-

^«^__^^o»_?,_ ^ircià^SeVs: _r&.os;^d^^rn«%^' °sa *«*»*%
nraUOV posse n;t l* prestação: Pi.ra vender. O iiolivn do -.-L-.-i.l.i .... ,!ir.-r . 

i 1,1 T..V*-!_ 1::.
iAivii.i Xu-ier-l .¦
-.I. •*'¦!'". _ -U'. fl.
mr*. ¦ l«,i!iii..vcl 1.1:
úr. Miíe..-tle_, rua

!u e iiuiniai: 111
n. j:', í. -.'Iiriftjiã.1. Abane!. I l I.LT,A._i; «ma

l'JUJ I.) J 1 An, 11 (avenida)
lifico prcJ.~T.iu 1 1>

. 1 i;
hdi*.

:*..

casa. a
(avenida), £.*¦::

:... ioda ill-.iaiiiia.a
:•;> OeS; cíi3vcs' no
!a (Jniíancla ::. I*.!.

IL-isto*. Viüa |.ipaliria da !
Hospicio 6.|. •
id.;;i 1.1 ,T j

rua L_op-v!«o \

a.)

t._?.uiiO. txce.tcnies ci-
i-.ioa .!•.. «luis (íuarlos

r.iiu j;:-'.,'í;-\_, terraço, lav_tor.fl rczInlM,
W.-C. com cin.vc.ro c i_.ni quintal í »..i>
mura íi i; cada et..a .c::i duas entra «Ias iu- l
(Íí-ii. riíletiics. psKÍcn»!o servir nara «uas fa.
müiaí; níuíjucl r;;,5 . ;v.; na r-.:n Silva jKe _n n. . •*. lí-arI.yeU.. n. ]arco 1 'caré
bondo linha dc Cascadura. (ú-.-í, XII U |

t I.UGA-SIC a
__XIéyer, i r-i.
tina- saals «r ir::
li.iiadn Keal i!(
o _r. lferreira.

casa da rua Mortira ,-,o,' TTEXnK-«5U pelo mClicom duas salas, .'. quartos, . offrccido o prelio

* it_CL'--__,-X-_1-si___?i a:

Moreira ... . »..'-' • . nr.o melhor pr.-ço o;«.c for., prelio 177, ,i,i rõa 11:lencia.: chaves ::a| Uanmuitdo dc Mello. l-ncanlado, e a avida u. irs. cam o caias, bondes a fren'.eiida cnnuaí 3:600$; trata-se na :nesnor.i o proprietária, sr, IVicllcco, (Io m '
__:.ta Lruz a. -..-•.(.. com

(050' XI) .1

em do 1-C.

1 I.UGA-SI5 lima boa caia com tre*. quar-
*Vi.-.r. (''.;:i. w!..s, 1<__ cUvtrica; r.a rua

Coust-ílic.r*. Jo.it.-i 11. 46; a1? cltavfs ao ...*-1.
no .1.1-A. Kiiitenho N.vo. (f,.;,. XI) K

.1"

l.fr.A-SI
_V
flU.jrt-1 .!_ Wiil(_, j."
ca. jcaz. fie; _ tv:.
cha\f0 «ti-o no ..

A l.ftlAXI-SI- nu
jTl.!.i rna I>i:q.:e
...iSe!. "tem cinco
.tido owanto tV.t ci
rui éc Hospicio _,

taii.If.
" 

1'

tot ravel

rt'.'. ÍI-.
l!.

¦V T.l_*»".,\. SI". pnr i.jo$ um bom armazem,
fVà rria S. !.«'• tloir.T.Ka r.. iu; u«::i ae-j-^lt

.:•..: c^aíôv;. oar.i i-:-;-:1:1a fi;;ui!i_; _.= r!iayr_ 1 )o o.'síãi. 110 n. o. iictroiitr, c :r.it.;-s_ u.j a v eni ila i r M. I Uio llranco n. .-.S (t,;.;i l.j .1 I |._ J
1 !
Mlm clcciri- I

ló.tl- í.')'j

» tUGA-Slí o palaeete «!.i rio ei dc Maio
piranumcrof.i f.TiúHn tle tratamen-

coUcçio <í- i* ordem; tem Rramlá
o chácara; tr."la-_c no mc.-suio, dns

.* horas. (_ íS XI) R

SSE
Ii;J45 'N') .1

i V i.M>l... _•; «ai terreno com i. metros» de fr;i:«.e por .:j dc fundos, no melhor
J*oata de na-.la Tar.-.-ia, sorvido por daasMtdes. com frente para tre? mas

Tome _ EITORAL 5L___.no |
rtua Sete do Sctemljro 1S6

ca, 
"óc, 

r

construcçao n rontndc e livre de
I iiiiniKifo'- o llccuca. Terrenos fer-
] t<*is. (le X" ordein, para elinenras e¦ bellos h.caes. nmi(o saudiiveis na-

ra morada. 1'itsseem de 1\ .S500.
: Tem nana eucnniida e luz electrica
; em Anchieta, em freutu aos terre-' nos. Os lotes medem 1_....0. In-
fornincões na l'liai«macia Itom.irio
cm frente fi c.i|n<*iio. (j S7).\
T.. i:_Ti

. srande t
raa-íc ua rua

O tiotivo da venda
íemknte. Para ver c trata

Pmto n. í'5. _.' ncRocio .lc oc-
lll 6*519) .

roa i VIWírjEM-S-i pianias de todas at quaü-» daoci, para pomares e jarri:;... oo «»-*¦"' •'.« horticultura d- A. A. Pe-lahelec mento

oat o sr. Cotia, ú roa «Ia (.Vio-!.-, das j ij j hora; da ta-dc.
(6-33 X) J

A r.l.r(-A-SK urn espaço.*-.-, arm.zr.n, com
^__.(lcpeiidencras nara ía-.uilia, à rua Jíitír.

! Koclia 1_.-.,m-o ti. 12. porlo do nonto iloi-.--fi.-a, c-.sa e c.tr.íir*. 1 cem ,,:-. (Villa l.-alrcl); trata-sc na ma da.* ísmss ti. ii".. \ i Ia i . .riian.l.i n. i;i; tireco 100S. (I.)
•" . .ia'r-: :r:.: - _ naj l l.l*.'. \XI ?li csiarlos, a .•.*•_. :,;$, .*, S
_4i Ousa ."*¦.'.';' ;• -\r ;..: ua rua ...¦¦•im n. o^; útit :.¦:;:•..

H*.;;> I.) J ' ..tu «.- :: ait. tcnciio {S.*i.- L) R

"í. n c..=i da l*.-tr_ ía «l. ?.:nt.i
;--:ão no i«;:r-

> VU

l t.UR-A-Sl?. em casa de tico-oco-i familia,
_M_..r.i !i..n quarto, para ti«» eu d?Í3 nia-
rc; (.crentes; rua Ferreira Xol.ro i ^.auina
tia rua M_r.;.:cs de T.câo, l_tiK_nl._ Xnvo.

(C-.4-* M: K
V T.UGA-SK -. caía da r;.ia Caii«lM. Ile-

_t\.uic;> ::. •.:.-, pira r.cnocio; n^ut^ i>* > r?.
doa bondes Traça Secca 

(630S 
XII 1!

* _1.T,A
__.Cr«.:z n. -*:*3.i. as cha
ração próximo n. 2077. com o sr. líraj
o trata-sc -ia rua de S. l'c !r«> n. Co. :
•i:a_:ii. iCnj M)

. o eoaiortavel predio da r.:a
de Tocaatms n. .14, estação

1j:os os 'bastos; tra:^-$c no mesmo.
C5'5<3 N) 11

\TKXÜK-_íK uma escelleaíc chácara com> boa caça ra*'.-. íamilia d; tratame-ito,'¦<¦••¦ lo s (itiartos, a sala; e mais 'típenden-
ciss, .-.* ms., .le i*r-n:e per 103 de fundoslindo pomar. írcr.ie rara «loas
Boca do Xlatio, '

uni predio. cal centro «le-«••• em Xiclh-roy; infor-
:o Ouvidor 50. sobrado.

U 
-ti.) X

¦\riiNDE-SIi; uni hom
V pagua, á raa Dr.f-ag

n. 3Í0, cem
\V. C, luz -
centro de gr.ver e

redio. ç-;i Tacarc*
Cand: Jo lie meio6 quartos, -.a.as, p__nheÍro,:etric. e porão hab'tavel; no

Jc clüc-ra srbariKila; j.;ratar no ineittto.

A. EXnEM-SB tinn . lotes de (er-' reno. (le la.xso, \og»v alto e
saudável, n 100$, em niest.icõesde 10!S: é liom emureso de eani-
tal: 11 lo*;flr é dn sniiule futuro, I
uassneem do ida o volta, 1',

 
' 

,' 1'"eira «Ia Fnn.rca-, na rua Torres Homem
... r "• ¦"'• > "In Isabel. (0-;.;j lt1 *¦> fl _2:'_.-. ra ; *• ¦" —•-———.— -- 1. '-.*._¦ »j../"HXnHM-S:. por 15 contos r. e=f3í. „a ! __._ii..'j±_í_._!.__.'_ii' __;___!_

y ef taça o d_ Olaria, para lín-aidar, uccocio _TTí.vr-ií\r c_iecididoj irata-se na rua Leopoldina liceal \' ¦". ' '.''' * '-••:'''«lra:"*,*- <•¦••"-> 1"
310, E. de Olaria (_ . -i-l ""'• ,K,b,!:*'- «mplelas de quarto, etc.

ü "*"*¦- * Pa.a-ss bem; -aa rua Senhor das Passo'
T7'KXDI-:-SI- cai f

V _;.._.., uma
.narios, «iria.
tem

estação llcnto
nova com dois

i.t a;S . O
c...-a nova co.n dois \ -

s c cozinha. O terreno V1 m. por 50, e é cercado; para ver
KXDliM--ti
toda 0:1.10 i...... .. .... ,.v. ,.., ^ ^ v^^au.; para ver «a* nana.

itio1 ..; _.S.t-r*'ai'ÍeS Marinhou. ,.,.„.'• ,r°3

e cc_ipr.i:n-Se moveis <íe
..! ia-Ie, armações, _Ív:£Ocs, pren-e.c; ca raa Senhor dos rass:-!

(•135 O) S

ViiXli::-.- ,,ma ca*'-i'i_ ,!_ il_h. I_ Vi':N-1!':-v'---!': ** '''¦* Jlad-io-í. Lobo nu-
> Rio k. 'pcdS. 

nor SooSooo*¦-__,« ' n;frj •"•"• ••¦'''¦rlos ,!" ¦•'•'• frani__:,
^^-^^i^^^ii_-_____^ 1 s 1-0 s_^:^""u^°c ^r^s

KXnK-S
V duas sala. v-o?l„o JÍ°?__S5U"•1°.„C V-*XnEJ--*--- «::1*';05 n» ™» ''<• *:'1";"'
!o A:.rr_.. n.1! .1Ca._i___fr0' ' "a ! JL.n.-_i__ _iili____

"VrjEJfDBM-SB 
terrenos cm CV ras ruas ... rS. de C

Domingos
133. -sobrado.

(R S..-4_ _. I TJEXDF.Sr.SE. 2 pequenas e lfcidas cai
\ chorriíihas lfox Tcrrier, com 10 rncze.,:::has por 43y005, . rua Sou-a Franco,capabana e na; i.*.. I:,„4 0) Rcte tle Setembro ••

A l-l t-A-í-l-l um crande terreno roo. mui- indo pomar. írtnic raVa «luas ruas, Mi1"'* " '"-*.* , "n Wanuo Itlturo, *¦• -5-3. EOírado. (J í.;-3 X \TKXni*;.. IJ ou a 1. liltc - -in so-;«- õ&_Ato eawm. oroprio.par.vuai 011 mais çsu. loca d., Xíatlo, .««lis i porta; rua 1). \™}*saíí"i» ,dc -L-1*» ... ™lta. 1', ..00 7^.. ,,..,.. -_ V .íséaíover. um bem nioaLjo depciíluilos. entre as eslaçurj Dt. lruiiiin c las- Adelaide n. io.>. ,.:«.,le pódc ver e tratar; fé Is. Linha Auxiliar, cstaçno de! V1. r ? ™ "''""'v'1 c,;'m I0 »c:ros ta de pão e ileees, tem forno e volantes,
6. _?_»z__ 

""'*n"**íu-i* l:a r.2M, -íifR v ;.',¦;";'-"-'-- r ^ K*™'-* :-*o .o'.i o-fr. 8. Mntheus. escriptorio em frente tJ. _t« _'a'r,,r;orf-_:«_f 'P4**-0.* •0'!u *••• c';. »i_n-»(lo_ para familia ou losar.*'¦•-,"'•ra• -6"- M- R -N";>>- («30J N) & I ú CStAÇÜO. (R _02S) V w_ 
'-_"' " '•"' -'¦ •_C!r'_V.*wí R'*'*> l.eopol_*i_ Rego, 34S. esta';:., di-1 = w'-'-°- - It-.-í.NJ lOisri». C634S N) 1(6348 _) 3

;' .
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;
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^_>

..¦^¦.-r,:;..
___¦¦____.. 1 _ iiii'iiiiiPii_riÉ__iri'_É')iíii iVTii.
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CORREIO DA MANHÃ - Sexto-íeira, 18 de Agosto de lttt6 Coroas Ue flores náturaes ABsmm^^ 18sr
Vy**^"*!_~y J__r_tJ_. _LT_»X. -^ i im _____o—>_______a 1 is l !¦ mi ii li mi l ¦ fT' i" n-rn»T_l—T—-

—_ _»_-» 
¦¦¦.i.-r-.rrgEsar

Êã^miaMi\Wm* ^r "T_r

nv. :_,_jji^-_^;_gg-**i*rT*T-^
__»tt *.—7r7rx_r-TT3*-f_________?

______-__ge_-_-B-g-B___«___a-_o .,„. ., » ,.i_.i.iiii,u.._r«-r-TrTrT_l-B----».-

O O N O R R H E* A
Blenorrhagia ou qualquer eorrlrhonto da prathra. oura radical era 4 a 8
dias! Com a maravilho.a .mjacçao seccattva e capaulas 40.. guando tudo
falhar, este extraor-iiaario p-_r_arado aompro ..iutnptiar*-. O uiuço allivio
da mocldudo! F.rperimentue o voreis o e/feito assombroso! «io tia go-
norrhéa aua resista a «sta prodigiosa descoberta. _,:_,»

., „ - _rist .da Vende-se na Drogaria Granado _ Uua 1. de Mar.o U-llo nas prin-

..pu.s phaSa^uíoírias desta cidade , de tado o Br__U. .

I para • diagnostico e
tratamento das doenças
do estômago, inte.unos,
figado, pulmões, cora-
ção, rina, _os»o», etc¦ çao. rins, u->-»i*»* vr."

STÕRTRÊNATO »E SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua S. Joa*.
39. das a ás 4 (menos is quarta-felras).

rcriNDK-ãtS moi a a*00? d*--i'- •*¦-¦
iVlinlM de. casa •_.«»«.•
^^^ran^^or^
fran..» c franeaa das raças

g-1-
Orningtons,

SVSt^rS__'«
irada Nova Ua .l*u**a -• Sfy 

^ 
0

***_T'lWMÜ-SB 
machinas (eat* .»_«__>> o

g*ffiirg_gsi -&ft.ffi3

tas.
fado«Vesi
ll.-u

esto-, ucosto de nhãntasla c assento .' 
tU ie -eda verde denominado

ver c tratar .1 rua ,.*irao do
n. 86, t-ngeauo^ove,.. _ítetiro

.,.,¦.,-., -si- '.'*n motor clcct-rico R-'tter_

Yí'" òüfen» de dentisia; rua Sete de

Setembro n. «77. *° a«ld"'-
(J C.0.5) O

ri.\'lii:--li borato omi automóvel, pro
, .niio liara praça*

liaiiça. Kua 4i«-iidor fiu-cbio, 33»Y trata-se «a garage Al-
33».

(J _._-o) O

.CARTOMANTE — Mme. Annita,
*-_ mais perita o verdadeira 6 na
rua Marechal l-orliuio Peixoto
n. 47, sobrado. (S 6570) S

DENTISTA 
— Vende-se um vtHcaniza-

dor quasi novo e muito barato; rua
dos Andradas 85, sob. (8506 S) M

DINHEIRO 
 Dá*c aob liypotliccas,

moveis, notas promissória» c a offi-
ciaes do Exercito; trata-se com Seixa» &
Fernandes, Rosário i._. (0141 S) R

DINHEIRO 
sob I'ypo__e_as de predios

Empresta-ee em boas condiçõ**, qual-
quar quantia de 3:000; para cima, na ei-
dade ou -subúrbios, com promptidão c con*
fiança; rua do Rosário 172, (im do cor-
redor, er. Julio. (5937 S) R

A'c_Í.Ver\*ado, praí*. '^^"I^q

TRASPASSA-SE
rrtitÃãPÃSSA-E um botequim c billia-
T rc» com baga-lb, Um contrato, a-
>o„,lr, Iram r.esocio, situado mini dos me-

Umres U°«''de S. ,Clirtovão » «-
_,,„-„;, de ma; o motivo do traspasse sc

«n -r. no ftttendciito; .ara informa
S „a rua S. Pedro n. 45, cora Rodn-
Ses Barreto Si C. («-. W J

rnHASl-ASSA-SE ura botequim com bi.
1 lliarc-, (aiendo muào negocio, r.o cen-
tro di cidade, tem contrato e paga fou-
co aiugiièl P«ra «a* •» T**¦£'"' 

"

..a de SaifLaa 1». 61. Cate OW"!

DINHEIRO 
— Empresta-se sobre, pro-

mi-sorias, inoveis e demais garantias,
na rua do Hospício n. 129, 1" andar,
com o sr. Rodolpho Thonrar., das 9 horas
io 1: r dc 1 hora as 4 da tarde. (61S9 S.J

DINHEIRO 
— Qualquer quantia, a ja

ros módicos, -para liypotheçàs; onti-

PIANO 
— Vende-se por 450., & rua

Lopes da Cruz n. 25, Meyer, para ver
oté 11 «ia manhã on daa 6 da tarde em
deante. (6.99 S) S

PENSÃO 
de 1* ordem, farta, variada e

com toucinho; di-se â mesa e a do-
nucilio: na rua Aristides Lobo n. 23, Tel.
2582, Villa. (6325 S) R

PEDE-SÉ 
_ pessoa que tenha em scu

poder um menino de 7 mezes, desde
o dia 18 do tnez passado, que sua pro-
(-enitora deixou ficar cm casa de ura.
familia, e não sabe explicar aonde, e por-
que esti demente. I'ede por favor a quemeoUber, dc informar á rua Frei Caneca
n. 148, casa ao, ou pelo telephone, Cent.
-.Bi, ao sr. Pedro. (6143 S)J

chrwts, cauções, «etc., com J,
do Rosário. 134, tabellião.

Pinto; rua
(6.104 S) 11

DINHEIRO 
— Quem precisar sol. hy-

potthecas, *ó oegócios sérios, ;'. rua
Bueno» Aires n. 198, antica Hospicio.

(¦35 S) S

GRATIFICA-SE 
a quem der informa-

çõca ile Maria Dulce de Moraes Car-
valho; sc c morta ou vira, ha mais de
um anno que uio »e tem noticias. Mo-
rava cm Realengo, depois Engenho dc
Dentro. Responder par» _ru-reiro ou rua
Iuassu' n. 83, Cascadura. Cruzeiro, Ovi'
dio dc Carvalho. (6400 S) J

GRAMOPHONES 
e chapas, trocam-se

de $500 n 2$; vendem-se -tle $500 a
.1$; couprtatiioísq usatlaa. Conccrtanvse
gramophones e vendem-se .1 co$ e 25$.
Compram-se, rua Uruguayana n. 1JS-

(5119 SJ S

rpRASl-ASSA-SE com contrato em opll-
X. mtfJ condições, ima excellente loja,
esquina de rua, própria para qualquer ne-

__o_loi inloni_i-o__ ia me.nia. a nn da
Aa-rfinblia "• "¦ ¦',,0-T *' R

ACHADOS E PERDIDOS

GRATIFICA-SE 
a iiucnt rcstltuir um

trabalho scientifico, em írance/, escri-
pto cia varias folhas de .payei, pci'didq
entre a rua do Sctia<Io c o fim da linltá
da-praia VernicUu (av. tioiue.i Freire,
1-ai-a, etc.) Vedc-se deixar iudícnçilo dc
procura, í rua d.i Assemblèa n. 113, sob.,
com o empregado José. (íút.6 S) S

GRAVIDEZ.-*»
velas an*

tisepticas. São inoüenstvas, commodas
e de effeito sc.uro. Caixa com 25
velas 5Í000. Telo Correio mais .600. •
Depositário: praça Tiradentes n. Cj, I
pharmacia Tavares. ' _

DR. ALVINO AGUIAR
MOTiKSTIAS INTERJíAS _„

ESTÔMAGO — FIGADI- — IN-
TESTINOS — MN8 — ?0-.M6]tS,
etc. Consultório: rua Rodrijp. Silva,
il 5. Teleph. 2.271, C Dai o is 4
horas. Residência: travessa Torres n.
ijr. Teleph. 4.265, Cent,

DENTISTAS
DENTISTA 

a 2Í000 mensaes para obtt»
ração a granito, platina, curativo*,

desde o primeiro dia. Trabalhos de cha-
pa, coroas, pivot, etc., por preços mini-
mos e trabalhos ..arantidos, n»' Auxilia-
dora Medica, na na dos Andradas n. 85,
sobrado, esquina da rua General Câmara
teleph., Norte 3157. <-843 8) )

(1504

PENSÃO 
— Fonte

casa dc íaniilia;
n, 2.8.

cce-se hera feita, dc
rua do Canele

(51C9S. S

PEQUENA 
fciicnda —. ressoa dispondo

de pequeno capital, compra, dc mui-
to boas terras, algum matlo, abundância
(lagita. Exige-se muito bom clima secco,
cisa em 'bom catado, perto -dc estação c
cm prosperidade <ie negocio. Cartas cum
defume.., indicando local, minimo preço e
C_ndiç3c_; para Teixeira .t C. (_6ióS)J

PIANISTA 
— Ainda precisa-se dc uma¦boa c modesta; rua Had. Lobo i;.|,

informa. (5555 S) R

PENSÃO 
— l*m cnsa de família, ior*

uecc-se bem variada; para tratar com
o cozinheiro do armazém Mcrcurio; rna
do Riachuelo 11. 202. (514- S) S

'ANTÔNIO Vieira. Terdeu-se a caitlçlít
¦lx 11. 661, desu casa. As oirovjdcnçtas
estáo iludas. (''-8 U) J

\ C1I0U-SE urras clmvcs eom umas im-
'__ r:-.-. nn ciinfcilariii Pasclioal, «êliaj
das prio empregado Auuiislo, ((}) J

rVii.íVRIAiO íi C»; rua I.uiz <le C

48.498

PENSÃOrua Nery Pinho
farti c variada, fomecc-st., á

o it. in — Estacio.
(6-5S S) s

CO
Iti ?

36. Perdeu-se
iksta ca?.i.

«5* 'HJr 
J9

.,„, ue ia xmm ^%~ 
^tf^ g

MENDES St. C";
tt. 11. g. Vcrdcusc
desta ('«a.
J. becco *uo

1 cautela u
(_is.

Kosano
¦.¦5J"-

Q) M

ctiulc!; dc tt. 1 i.i.6óS
«Guimarães j_

Sanseverino; rua Alexandre Ilciculario n.
5 e I.uiz de Camões 11. 1 A. Cj« 11 Q) J

-pEROEU-UE
.L di casa do pcubprc3 d_

1>ERI)EU-SE 
a cautela

Monte de Soccorro.
2..S-G, d-i

C614S Q) K

apólice gerai, antica, de
1:0 anno de iSfio c con*

vertida cn ouro etn 1890, d.e 11. ,2.v"'
a..tii.iila on» non:e de t.tiiu.ev.. Mana de
.Mme: 'n. sollcir». maior, brasileira.—'Ujivne
laneirn. .? rlc julho de 1.16. !'. t
'Kd.-i.l Hokel.

PERDEU-SE500$, emittidu

(.1 i:»!)

"OKRDKU-SB a cauteja 11. _.::•¦ il^; ií1''
_. da Csixo Kcouoinica úo R.u <!e Ja,
neiro. '''--' '" -1

-j^?^^' _»• •*$-

ü >.^ jy^
<_/ ^

oorr
m
Q
>
pi
ao

1JIAK0 
pianoia Guntbçr ou Sicdr, de

particular, contpra-tse um cm pcríçitu
citado tle conservaçfto, cm condições van*
tajos-ts. Cartas a esta redacção, a Bar*
boi-, com preco c hdetallies. (G-163 S) S

IJjl-XSAO 
boa c cartada c asácío; *áv«t-

' so iÇooo; pensão, 5S$ooo; avenida
Passos 41. 118. " (__.i S) J

Í>ENSAO ile 
ftimilia — Dá

i$_íoo; nii-iiãril 60$; maiida-üe a do-
míciíio; na ma du Iío_ia.i_ n. ir*(. so*
brado. (ó;S()SIM

DENTISTA
R. Baldas Von l-lnn.kcns.clii
Esp. cm obturações a ouro platina,

esmalte e extracções completamente
sem dor; colloca dentes com ou sem
chapai, a preços reduzido» Garante to-
do e qualquer trabalho e acceita paga-
mentos pafcellados. Das i* da manha,
ás 6 da noite. Aos domingos sò até ás 3
lioras. Rua Marechal Fioriano Peiixoto
n. 41 (sobrado), proxi.*no á rua Uru-
guayana. ___-

DENTISTA
Vcnde-so tun liom consultório elç-

«_r.-d.nt_...-. com boa clientela, instai-
lado em optimo ponto. Tratar com o
sr. Miranda, largo da Carioca n. xi-

(R 6s43)

GANHAR DINHEIRO --
Tendes algum desejo que apezar do

vosso esforço não conseguis realitarr
Sola infeliz em vossa familia ou em
commerciò? Precisacs descobrir alguma
xoisa que vos preoecupa? Faier voltar
para. vossa companhia alguém uue, se
tenha separado? Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo 011 alguma moléstia?
Destruir algum malefício? Recuperar
algum çbjecto que vos tenham roubado ?
Alcançar bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Revigorar a
potência? Augmentar a vida ou triemo-
ria? Adivinhar numeros de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? Empre-
pae os ACCUMULADORES M1_N-
TAES NUMEROS s e 6. Nada téin de
feitiçaria ou contrario á religião. E
uma • descoberta da influencia oceulta
da própria vontade, para dar ao inagne-
tismo da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio da luneta cm relação
á'vista, ou como o phonographo que fala
por causa da voa que nelle foi grava-
da, como a da saturação da vontade nos
Accuimiladores.

Todo o dinheiro que se gasta com os
Ac-iumitadorcs recupera-se logo com
grande lucro I Numerosos attestados ta-
voraveis estão nos nossos 30 inaga-incs.
Sempre deram resultado e são por nos
vendidos desde ha doze annos! Contra
factos não lia argumentos. Um Accumu-
lador súzinlio dá icsultado; mas os dois
("*• 5 e 6), quando estão reunidos em
poder da mesma pessoa, servem também
para li.pnotizar ou magnetizar, curar so
c_>m .1 mão on em distancia, emfim são
muito mais cfficazcs para qualquer fim.
PREÇO ÜI" CADA UM'3_$ooo.
Se não Dtt(lerdc*rcon(ip.ar já'os Accumu-

li.aores, coiuprae o IJypnolisino Afortu-
ttjnte, com o qual oblereis muitas coi-
sas c que c. sía apenas io$ooo.

Os pedidos de íóra devem ser envia-
dos, com os iniporlanciaicm vale postal
oíi cartas tle valor registrado á — LA-
WRENCE & C, rua da Assemblca, 45,
Rio de Janeiro. Uá-se grátis o Maga-
zine do Dinheiro. J 803

CAMPO GRANDE
Vende-se distante da estação de

Campo Grande, 30 minutos, uma boa
casa dc telha francíza, com duas salas,
4 quartos, cozinha, dispensa, com 225
metros dc terrenos de frente, com 300
de fundos, com um contrato por 30 an-
nos no foro do terreno, cotn bondes a
porta, brevemente clectricos, com boa
água, mattos para carvão, logar de
muito futuro, rendendo anuualmente
36o$ooo. Preço 4^:ooo$ooo. Para infor-
inações oem Mano Mendes, Estrada da
Pedra ti. _i. Guaratiba; ( ___33___)

ACTOS FÚNEBRES
Anna Cândida Para-

nhos de Macedoí
AMA SECCA

AMEUIun..»-.
DR. C. FIGUEI
REDO eapeeialii
to eni cxtrpcçSe.

còmpletarói-n
sem iit e outros trabalhos garautidos 1
... Btcma aperfeiçoado, preços tnodi-03, e
em prestaçõcf, w 7 da uianhH da o da
noite, nia do riospi_io n. 222, cantoda
iV.hida Passo»

niõ
Precisa-se de tuna ama secca cari-

nhosa, de 14 a 18 annos, na casa n. 1
da rua Afíoüso Penna 89, onde se
trata. Boas referencias. 6274 B

RUA AMARAL N. 88
(ANDARAI-Y) , , ..Precisa-se dc uma boa ama dc leite

sadia e que tenha atte_tado medico,
que abone o estado de sua saude.

6128 J

"CLUB PARISIENSE"
Avisa-se que cxlraviou-ce a çader-

nata de matricula n. 11.311. Rio, 10
dc- agosto de gi6. J 6357

PENSÃO

Ponto a jour,
bro ti. 95, I. ar.dar.

desde ioo réij, t\ò
na -rua 7 de Setem*

(117S) s

DlONTiSfA 
— Coroas de ouro á

6$ e 7$; chapas de vulcyiKe n
nr. Uruguajcavulso, | n0 laboratório'- sobra-lo'.

da

QUARTOS 
mobilados,

casa t\<c familia dcwspetõ; .rua _\to*
aiugain-so

nes c Silva 11. 153, Co-leffiã Militar.
("SJi s-

QUEM 
TEM CABKLL03 CRESPOS E

DESPENTEADOS? O Maciol nlUa.
perfuma e faz crescer, Produeto de grande
acceítaçio e aem egual. Pbtc r$, pelo cor*
reio, jj; 119, rua Mareclial Fioriano, itq.

(«i. S) S

QUARTO 
— Aluga-se ura crande, in-Je*

pendente, em casa «dc familia; ;'i rua
Corrêa Dutra 11. _*_.. (6133 S) K

CDLLEOIÂES

DIVERSAS
i A OS SKS. CAWTALISTAS
.i\ rel.icionada na praça, v'1'
.litali.tas para um nc_.-v.rio s^
lio, gat tntindo-.- unt lucro
cinco por cent» ?.o mez,
pregado: cartas para esti
a- iniciacs li. T. U.

->•—:(_„
i ,a cc ca-
•tiro e sc* I _ -„
limitilo de B£r

lo capital cm. 5=^,
rcdaccào, com fí

____;o'___i

TPTVPOTIIF.CAS desilo 8 »|", coitiiirine
ÃJL locaMdade c «ffavaníja; J. (I. I>art»
rua da «Quitanda 63, leitcrta. (soo^SJJ

j fjryrOTIIECAS — Qualquer -iraiiti^;
j f, I. rua Ur«gwaj*ana ti. 8, Teleph, r..uf-.. Cent., cum 1'ellcgrino. (-•_.;" Si .

i O VrOTHKCAS na cidade c subúrbios,' JL i graiulcH ou pequenas quantias; rapi-

Roupeiro
ha rira Mariz
Sylvio Leite,

- IVe_..-.-__•_:¦.. de tun que
tcnlm algruma pratica,

.Sarros n. 23H, Collegio
tõfii-S) J

55.
0.1

ana n. 3>
(3781 S) J

DENTISTA Heitor Corrêa,
especialista em
trabalbos a ou-
ro e dentes a.iti-

ciaes. Gabinete montado com appar*-
Ibos modernos de electricidade. Preços

••-> lieos. Das 7 ás 6 lioras. Domiugos
até ás 3 horas. Travessa de S. Fran.
cisco ile Paula, 12.

Mme. Gici Cartomante, diz
tudo com cia-
teia. o que se
il-scja saber,

nt.1li_a.03 Iraballios 
"por 

mais __!{.._cl_
rjfitr sejam je bola o mal para cima de
..iem o faz, riiaCeiicral Câmara 248-
¦1 '. . .;. ¦ 4.73 J

trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

v|l; _5$, e religioso, 20?, em -24 boras
na •forma da lei, .nventarios e justifica-
ções. etc, com Bruno .«"cliccue.â .*ua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tt.iiileni-se a .Vatt-ndo-i ,1 tjualíiier hora.
'1'iji'pbone n. 4.542, Ccntrii. , (S 1961

Traspassa-se o conlracto de 9 annos,
de um predio com 16 bons quartos, casa
completamente nova e no melhor ponto
de Botafogo e Cattete e com pensio-
nistas. Tratar com o sr. Oskar, rua São
José, 14, Io andar. J 6437

I.itiz Cawdido Pnranhos dc
Macedo, senhora c filhos; Nym-
(dia iParanbos de Macedo, Ma-
ria Cândida Macedo Cunha, Lui-
za Macedo Passos e José Pas-

sos Junior (ausentes) convidam os seus
amigos c parentes a assistir n missa que
por alma dc AN.VA CÂNDIDA PARA-
NHOS Dü. MACEDO, sua idolatrada
mãe, sogra, avó e enteada, fazem rezar
amanha, sabbado, 19 >do correnle, ás 10
horas, 110 altar-mór da egreja dc São
Francisco de Paula, pelo que antecipa-
dame-te agradecem. (6678 S)

Luiz Ferreira de Car-
valho

D. Thereza Maria d?
Silva

f

t

MANICURE
Uma s.nhora estrangeira, manicure

diplomada, já tendo trabalhado cm um
1I03 primeiros salões desta capital, pro-
cura outro salão para trabalhar; cartas
no escriptorio desta folha para M. G.

6. 6027.

NICTHEROY
Alugase a caso n. 32 da rua Cruzeiro

canto do Rio; 'trata-se Passo da Pa-
iria n. 93. (6og6 R)

CIMAURIA

PÃRTEIRAS

SALA 
_no_Ílnd*i para um casal ou ca-

valíiciro scrín. aluga--e á riw i.i de
Síaio 11, 40, f.o'.»., perto da avennla Ccu*
Irai. (d_70 SI R

^ELLOS novus e usados para co.lcccSo,
compram-se e vendem-se á rua Sete

de Setembro sj "Centro Philatelico".
C360 S) J

s
í* juro !uod«o. Informa
rua du lio£ario ti, i \;t

Píraen'
osobrado, fun*

(41111.1 S) K

liCtlt\ FIXADOR 1!= P<™° —Harnimusa
Li» o iii.tr.o e ni-la <•> bichos _.* '"'er;
com dirrito a pequenos reparos, tudo 10$.
Concertos gerae3 barat'
tailente. 8;'. Tel. 4191

unios;
Ccnl.

' 
,4 PAltT/l

U*. do sc
MENTO — AIiiro- li:

AI.OPI.AST.SR, inaraiiMioso rettie-
dio; unico nue appl içado em cima
d.i callos íar. desapparecer a dor

\s_ rapidainetite e (t> callos cm irei
. nüo 1: cáustico; não causa dor; nào
ctiagias. como todos os outro*", (jue

j não passam de collodios -alicylados ou un*
j Rueutod rauço&os; unico que suprime a

dor c dcátróe os. callos paraficmpre, por
i 1S500, ii venda nas pltarniraciaí c droga-
i rias: Ourtvcá 88, S> 1'cdro ^2 c Andra-
' il-s .3. O 5.1.'II

CKI.LOS INGLEZES
óO rara cc

Vende-se uma
colteção. ecndp na «na maioria dc

Ioi novos emn gomma. Informações;
Avenida Central n. 103, (c^-í dc cam*
l>io). (C273 S) J

2ALA —- ICm casa de familta dè Iráta*S;"
pessoa•en.ão.

dá-se
rua

a todo respeito. Querendo
Tem baitho (iticnto e ¦ f:i<

í bit uru na. Informa-sc, àlariz c liar
__4**. armazém. (Ô.tiG.Sí J

3PH RTfâS-nulhéí*,™0' DR" 1!°*** •**¦¦¦¦ '*****' 
DE. ANDRADA,

cura, corrímento-i lifmorrhaçias c etnoetu
sões; de' modo simples, evita a gravidez
r.os caros .indicados, fazendo apparecer . o
incommodo, «sem provocar henvi.rhaçria,
tendo como enfermeira mm. JOSKPHI-
NA GAI.I..IN1.0. parteira lio Hospital
Clinico de Ilarcc_oiia; consultas ,.diárias
gratís aos pobrcsV Acceita clientes em
pensão. Convnltorio c residência: rua 

'do

Lavradio it. 111, sobi-a.o, (30+ ]) S

— Cura resfriados,
constipações com fc-

bfé. broiioliiles e aslhiiia. Preço. i$ooo.
Deposito: Pharmacia Rodri-rues,' rua
Mare-hal Kloriano n. 00. (8062 S) R.

COLORINA, Tintura ideal ga-
raniida, para res-

tituir ao cabello a sua còr original pre-
ta 011 castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais _$ooo. Deposito geral; rua
7 de Setembro n. i_.. — li. KANI--.

NICTHEROY
Vendem-se dois esplendidos terrenos,

sendo um a beira mar; •inforniarões
com o capitão Horacio, depositário pu*
Mico (6096 R)

VAREJO DE CEREAES
Vende-se um cm .perfi'o estado e

mais artigos pertencentes ao mesmo ra-
mo de negocio. Praça da Republica, 25.

M -20-

-.milia Francisca I.ca. dè Car-
valho participa aos parentes e
amigos o fallocimcnto de seu cs-
l»oso LUIZ FERREIRA DE
CARVALHO, e .convida para

acoimpanhar os restos mortaes, saindo
o ícretro <la rua do Cattete, 14- ipara
o cem terio de S. João Baptista, ás
4 lioras, _ desde já fica .uminamente
grata por este acto de religião.

(06-7 S)

José Joaquim Gon-
çalves

T.uixa Pereira dc Mello Gon-
çalves e filhos, agradecem a t»
das as pessoas que sc dignaram
icon'£oi*tal-os no doloroso goípe

por que passaram com a perda dc
seu sempre ohorado esposo e pae
JOSÉ' JOAQUIM G0N.QA_.Y_5S. e dc
«ovo lhes participam que .1 mi_sa de
setimo dia, pelo descan.o eterno dc
sua alma, será rezada, amanhã, sabbado,
19 ilo corrente, ás 9 horas, na matriz
de Nossa ScnJiora Úa Conceição, do
Engenho de Dentro. . (6675 S)

Tereza da Silva Amaral, no»
atorio da Silva Amaral, Manoel,
Joanna, Maria e 'Nair da Silva
u"uii_irai, convidam os Iseiys ___,•
reates e amigos para assistir 2

missa dc sefimo dia por alma Ue Sua
fallccida mãe, sogra c avó THiEREZA
MARIA DA SILVA, quVS mandam ce-
lebrar amanliã, sabbado, it) do corr-'tu
'.c, ás 9 liorai, na egreja do Sana-
torio cm Cascadura, cou.essando-ie
desde já agradecidos. J. 6587,

João José Belizario
(CAIlO DE ESQUADRA DA 1» COM-
PANIIIA DO BATALHÃO NAVAL)

As praças do Basallião Naval
participam o fallecimento de scu
camarada JOÃO JOSÉ' BEH*
ZARIO, no dia 1= do corrente, a
convidam os parentes c amigos dn

cHiincto para assistir á mia... dc seitímo
dia, que farão eeiebrar tu matriz de
Santa Rita, hoje, séxta-feÍTH, 18 do
corrente, ás 8 horas. M (íjo.i

í

t
BENZOIN

TENENTE PHARMACEUTICO

Juvenal Conrado
A familia do tenente phanua-

ceuiico JiUVENAL CONRADO
comuitmica aos seus amigos o scu
fallecimento e participa que o
seu enterro sairá dc sua resi-

dencia, no Realengo, ás 3 '!•> horas da
iarde. (S S75o

t

Tara o embellezamcjto «do rosto e
das mãos, refresca a t>elle irritada
.ela navr.ltu. Vidro 4$ooo. Pelo Cor-
reio 5$ooo, rciíuiiiaro» 011LAN1.0
SAN c. ei,.

REVISTAS DE DIREITO
Compram-sc, em voluiiros, revistas de

direito contendo doutrinas, jnrisprud-Mi-
cias c legislações sobre questões civis,
íomnitrciaes c críiiiihaos: tralra-tsc na
rira Uruguayana, 3, sobrado, com o sr.
llcrculiiuo. 6..Í*'

DORMITÓRIO
Vende-se mn de Iinbuya cotn pouco

«so e tuna lindíssima guarnição de toi-
.cttc, completamente nova, á rua Conde
dc Bomfim 484. R 6'.-(i.

OURO

(a*

í

Mme. Maria José-
pha, diplomada pela
Faculdade de Medi-

cum '!e Madrid, wata de tudas ao doen.
ç_s dao senhoras e faz apparecer o 101-
commodo, ;*or processo «cientifico e sem
d.'ir uc.-n o menor perigo para a t-aitde; tra.
6_!lii)_ garantidos e preços .no alcance d<
todos, Avenida Gomes Freire 11. 77, tele-
phnne 11. 3.643 Central, consultas grátis.
Km frente ao llieatro lleutiblica.

(S 4O.3- J

etn _;ts.i de famill.
rtz e llarrw ti, roo

Ma-• Si S

CClílTAJi-SE pcnsionisti
;lico

Misericórdia' u. 11, -" aniir
ACCI  

...
familia; r'11-.0*- modieos: na roa ila

lO;,-,5 S) J

« • RUA CARIO
XV curso, o prof.

CARIOCA, 44, -¦"• «ão «n
((tie estava na rua ;*.

100 _', tnsiiw: iioituu'. francez ariilim.,
ali.*, '"e-, desde iu$. Cs-t*»'» S' J

A l.l'1'..-.M-Sl'. ternos do
_r_-casacas, smockinjrs, tua
Branco .ni; tel. C. 44.15,

T>Ti'VCL.ETT1ÍS usadas
.!_> por preçod admiráveis,
verto, reforman .pinturas
da Casa Brasi.; nw do
tel. 17.it, Central.

A/TODISXA — Confecções dr ves-
•i'"-ii(los, j*ob tortos os modelos 11'
Itrcvos niotlieo.s.—Muie. OÜKDBS,
rua ila Carioca •_'>, 1" antlni'. !

(M (.-..IS) S

ia do
oã rua do

c-sjícra scr
(üj.o S)M

QENH0R1TA I1.1 .pouco e!'.e_a:ia a esta t\ fl T-fnílI.. K ?! ¦""• /•i''"1015,-"
H cid-idc çffereee seus sen-iços para U Avk'| H K ft P5"' <I'P''1"'-''Ja'
ícccioníir .iam. em ca.., de familia., f í _ R I L_| I RR 

'" 
?PPM"'' . -

preços módicos. Carlos ._ rua Uuenos Aj- ,i l*L* *** «**»"¦ memiruaçao «r

Grátis só este mez "Ú^um
solicitar, indicação do meio inf.illirel.de
se olner o que se deseja por mais ohfli-
cil que seja, rpier solire n felicidade fies-
soai, quer sobre mttro qualquer assumpto
intimo e particular. Máxima reserva. —
MME. THOMPSON; ;j, rua Maitrity—
Mangue. Sello .ara resposta. Uo.i, S) A

Rua Estai., de Sá
n. 40, sobrado, tra*

tam-?c, civil e religioso, todos os di-asj
bem' como todos os negócios forenses,
ti3o « rr-cebendo dinheiro adeantado, e
com.1 o. máximo cscruiuilo. rreços ponior-
nie ie combinar.' M.4°- °j A

KUA

Casamentos

CAIXA MUSICA
Da conceituado fabricante francez,

vende-se uma cm perfeito estado, com 50
musicas; preço de oceasião. Praça da
Republica ,-5. M 6201"PIANO 

PLÊYEL 4 BIS™
Vende-se um dos últimos recebidos,

«.om SS nota3 e n. 151.000, peça dc gos-
to c rara no mertado; tra1a-<3e uor la-
vor na Avenida Passos 34- M 6214

1.
Collegio Sylvio Leite hAk_í_
e BARROS _.« c =58 -- Tel. V. '232 —

lítcrnato. síini-inlernato e externato. __.tr-
sos preliminar (parn niuibilmbcto-), prinif

at, arti*- (.•*-

processo Bciwiti"
e sem dor; trabalhos garantidos c pre-

,• ! ça-í íto alcance dc' todos, sem o Hieti.or pe*
¦ ! ri({i) liara a snudc; -irata' de «ilôçnçasV.do

u$e.:o; -rua, .... .  Çtneral Catnira n. no.- '1V1.
'1 

]- a.t*í_*i*3f*S, Xorte, próximo da-avenida Cí*n
. 1 til. Cousultas Eratis. (u« ,S)

MME. 
ROSA

Lavradio
Htaciiuclo ii. ;
procura-la pel:

i-aiaia.
Visron

(49!
Kio

S) A

On
Vctujem íc
l.i.-r con

ver os preços
Caltcle tt. 105!

(--19. S) K

(Mie morou 1
.... está mornnd'
, soi»rado. ondi

suas clientes.

UfAlSO.N NÀTIIAN
i.i tua V

w
CROFLE -- -•--.

nisriiayana, ss, Telephone 3rs,
Cent. Tailleiir cotittnrier, cn-tttnte. laíllçtir
Hobcs, iMautcua*.*, sob medida. (stOsSlB

OVKÍS utsados — Comprani-se casas
obiladas, nvulsos. objectos 'fi:ttf;o>.

j moveis de eseriptorio, etc, rua do Rosa*
lio li. 115. (450' S.1 . .'

CJKXIUH-A mi tr.o-a seria, aue
(sj de uni bom ctuarto açini ;no centro,
.em.naí-a onJcuão ha tnajs; iutjiditnos que»
ra deis.ii* carta para Vianna. (-0329 S)

C1TT0'. úi V-n.é-se'itm''na estrada Miui-I "_"*"" " 
~_ IT "*..-. senhor Telix, Má, com 32 metros Pa.t*tí-il't»_i 

'MTUÍf» 
RpirfílÇn

de Irente, not 600 de fundo-, com bon- iUHtUO lli___.__i04 A O-ÔJ
4i> c ngua na porta,. .10- minutos da lí. | Com pratica da Matcrnidad., trata
de M.ulure:™. Para tratar ú rua Campos ______ ,_,0_Cs'.ias do utero e evita,a í;ra-"- • .':!.:... i ..¦•:¦.> 4:000-,. __ J vide_. Acccita .p-irturientes- cm pensão

llende a cliamados á qualquer Iiora.'!'c!c.t->!ir,nc n. 45Sg, .Central, Kua üe-

lo.U'1 S) J

QEXllOlttTA com ui-atica de uns:.-
ij rUt. k-cciona priuicira-s letra*', piano
tlteoria. Aeceiui lambem aliiiniins de c
¦_n f-ecr.iKhrio. 'i'rala*£C á rua S. Loonol*
do n, .".-'o — Kstacio. C-tísuStj

c ' 1.ciai Çaldwell n. 23- 47o.

IPAStfEIRA

1>í«*N*I
jj co;

IK1RA esinsliafla, compro-se «
ili..ões; lí.idilocl; Lobo n, 107, o

(6598 S)

(1AKTÍÍ1ÍS 
de vi-.ita dcade =$

J trabalhos typo.rapliicos ripr preços ba-

lho:
Hinos; TypoBraphia

Rosário 153.
Iílldeliraiidt V

cr,ta «i T

/-.AKTOMANTE
1^ 1

faz qualquer traba*
lho para o bem. não usar de cerimo* \

ni.*.? em fiilxr no que deseja rea e Irata de
fcrldai clironíc-aa outras doenças; rua
Oliveira II. 58, funJos di capella do Am-
paro — Caecndura. " {}sOo S) J

Câllista
fó*tiuel __i.ot.d_, especialista cm cxtraeçuo dc

c.illos c unhas encravadas, sem dôr, etc., r.
Ouvidor iC.i, sob. T.X. i;t.;. Aos ilonuiiffos
attende chamados á domicilio. Tel. Norte -659

Al UR.Ç.AUI11*
yj loão Alvares
c quatro qtKirto
tenao tre*; sacada,
c na loja um grande quarto, (6190

A verdadeira
mine. Pa'myra

,,, I— Côni' longa pratica; trata de moles-
',;f%4. 

«m íiaisaVas Mias ^ senhoras, e .'.¦suspensão, por um
o ò mais uc.--s.ano,' processo, rápido c. earantido; Acceita

de frente, aluguel 1..0Ç. \ partitririV.es cm. «na residência, a.. rua

UKMIOKA,
Õ em todo
costuras. ijc-M
uante, pr«
de mae.
nal.

esta Fcm famüia, perfeil.a
sen ic.1i i!:i easa, cozinlia e

vi empregar-se conto Rover-
ca«s.i com filiios orphãos

neste jor*
(.690S) s

Uffcrtas a "SaÍ2cr'

M°

OMPRA-SE
jí.nliirri-iO.

Gonçalves
ouro c paga-se bem; na

(Cosa de Confi.iit;".); á rua
Dtos n. 39. Tri. 41^7. Cem.

(i.tS-.S) J

1'OVICIS nsadoj — Compram-se inoiu
Ünrios completos, avulso.;, objectos

de orle, antisnidades, ornamentações, pia-
uos de bons autores, clc; r.a rua Sena-
dor Dantas n. -15, terreo, com 1:. Ul-
beiro. (91-'4 S) ü

mVfOCRAIMUA, (i mais barateira, Ke;-
i L poiuie-se íi cartaa, pedindo oremos. At-

lenilc-se a chamados. Teleph. Norte 4-fn.
I Casa Torres, rua Senhor dos Pa-Mus. y8,

! UiO. (4-*3' SI .1

j) M | Ca-rtcrinq 11. 105;

Parus. Moléstias das
Tratamento íl o s
abortos e suas con-
Ãtqic-ias. dos cor-
ninemos, das coli-
cú? utero-ovarianas

iiii
__a__________g_

rio, secundário, commçrç . .
pécíil dc prciiafatoíios liara admis.ao
ts-coias inferiores, de accordo' com p pro-
emiinua do 1'cdro U. Eiis"i<* 1!'r*',lu;t,1„<,e
liüiritás vivas'. TratatneiUo excellente, ten-
do os alumnos os refeições cm commum
com a famüia do ilircclor. Ijljl h) '

PATAfiATà Gura da cala"'
liAlii.liil 4... rat.. pnr pro-
cesso opor ato. io __gi.rn_qufilqiinr
ano soja ;t o.á.<ác do doRiite, p'-lo
Dr.-Ncvcs tln Rocha, oculista com
longa pratica üc sna especiali-
dade no pni-* e nos hospitaes de
gi-Tilim. Vif-nna, Paris c Lon*-
tlrçS ; mcdinn dc diversos hospi-
IílfiS- desta cidade. Avenida Rio

i ..ranço,Ü. das 10 ás 12 da ma-
! lÔiií c de 1 

'fo-à-horas du tarde.
! Honorários moderados. Dispõe
jeaposentos para hospedar-
d-be.ntes.:que queiram estar sob
sua' completa clirocçãoV
r... .. a 1125

HYPNO-MAGNETISMO
Ouereis adquiri, o rapi^meute ?
fomae o Curso do LTotMsor KADIR,

o primeiro e unico na America do Sul.
E' membro da Sociedade Magnética de
França e de outras sociedades de Estu-
dos Ps.cbicon, nas Índias c na Europa.
Telo seu inetbodq de ensino, qualquer^ pes-
soa, com 8 liçôít apenas, já poderá in-
flucticiar e dominar os outros. Tambcm
dá lições de Seiencias Occultas, prepara
Soninambulas, etc, c Lições tbeoncas, nos
lias» úteis e praticas aos domingos — Mn'
riz**e Uarros. S7. (6324 R)

i

FHRM6UEIR0S
José da Cunha Bastos encarrega-se

da extineção dos mais velhos <_ue sç-
'iam, com o '"Formicida. Sohonu-ter .

"líorltilania"; .7, rua
': J. 639S.

.1 am
Recados na
do Oliv.idor

Electricidade ~
cepnomicos e garantido!.
Tèlcjilione, Central ,5.!5;

das retiras irregulares
2 prolongadas. Assemblca, 51, das :: ;\s i3.
Serviço do dr. Pedro Magalhães. Tclen.
1.009. Cent. (f;47) R

8 o—Cattete.

InstalUções c con.
lus de forca c lui,

II. Teixeira.
rua redro Ame*u.= s; s

pi».

C10MER 
IIEM f sA na pensão, rua Une-

. uos Aires n- 15S. loja. tratamento es-
¦pcci.il a i$_t>o, por refeiçãoJ osugnant*^
., mesa Ct>$. tora 70$. (.15" S> S

Pre-

 zagft n

TI TC)VEIS — Compram-se mobilia:
ÍTÍ_ nos, quadros, tapetes, trens dc cozt*
idia, roupas de cama. etc., rua S- Luiz Gon*

(8.9-1 S) K

HílRISKS de cozinha,' porcelanas", cristaes,
jt lotíças, vidros etc. «preçoí l:irn(is-

sinto-, casa Hon Mare.li', rua Voluntários
da Pátria n. ;;:. ('iu' S) S

Professores e Professora;2.s
SRA.TOEZ IS

-_.TUVI.IS

XTX vendem
Canele .q,

Alugíim-sp. conipraut-41
na Intermediária; rua

teleph. S5"o Central. (3 to f .j

¦nKoVDlieçOES r. VERSÕES.—.Jessoa J_S
JL habilitada. encaiTcsa-fic de fa2(4-03 po~
nreco tnodico. ingiez francez c li

GI.EZ, francez, portuguez, nulas e li
1,0c.-* partktilares (methodo Ucrlrtü)

preço módico; ma ria AUandcga n. ioo.

(PtARTOMANTE Mme. Nicoletti
\.l diz
consulta
para «entroras

presente e futuro rom elarera
tí>do3 os dias dc

Buarque de Macedi
(.11

Só
n. 51.

S) R

rtART.IES_./¦ Ourives
DE VISITAS -- lento _J:

n. Co — Papelaria. (3280 S) S

-jlTUVGIS — Concertam-e,
il.L einpalham*sc cadeiras *
icito, na olfíctna de marc
Visconde de Sapucali** 107.

l_istrnm*íe, c j
trabalho per-

_-iicir_), n rui ,
iS;.i6 Si RI

Kndcrcço.
n. 15—S.
referencias

Cel-o (Jiiciroz. rua
Cliristovãu. Dão-se

i'.ir,livl_ soljr.;do

Kj DIDA a ii$ ,— Mme.
col !e tetra diplomada pela
r.ri.i e com r_«a em P;iii
otelitr á rua oa Assemblèa

-jlTENINAS —¦ Acceitam-se
xti. viuvas ou viúvos, estibc

, educação, mediante pequena
ME I Tf^ta-set â rua 7 Setembro 11.

Maric T.emos, | ":*r*
Academia de

, montou sei**••,, i° andar.' 
(157 S) S| ••"<-•

MOVEIS 
macios em perfeito eoi-.aii

vem!

internas \\c 1
ecimento dc jco: Ir li:C;'.o. {ir-, iu an-!
(6167 S) s|

:lo I

as incüiorc.i l . vr;i,K7(.=07 S) .1 | l^tu

Corrimentos
curam-, n cm 3 dias cnm

Marinht

— Uma «cnhnra
orna em aula ou

T.-f.' 70, 2» and ar.

1948o S) .1

in.Ie-a cits^ia
particiilarmeu* I

(«557 S)K

constante
atogenol de
de Carva-

llio, cm um caüx á; refeições, «ra cuja
cjuiposição entram a- niiina, leola, coca,
laít.rpliospliato dc cal, pcpsina pau-
cre-Uina diastasc c glyceiina e a me-
lltor garantia ú vida do feto c da mu-
ÜüVprnviila, pois ò Ilcniritojjçciiol, *al,em

dt poderoso tônico é digestivo, vende-
se eu todas ns pliarmacias c drogarias
do Rio e dos ili.tados. Deposito: 10,
Kua Primeiro <!c Março.

PEQUENO SITIO
Compra-sc, a dinheiro á vista um pe-

(|iteno sitio com casa, cercado .e com
alguma plantaçüo, no Districiio Federal.
Cartas a P. h., com explicações c pre-

rua do Hospicio n. i_o. J. 6i3n.ço, a

Vcndc-se uni, superior, e muito ba-
rato, com esplendida caixa e arco de

cartas nesta redacção a G. L.
J. 6__7-

,'iiitur;

y

ç.
Car

:¦ preços

_» kfw pratico, Mr. IV-
¦ af ter garante cruínarasom\ em sc|s inc_í^5i 10^

Largo de S. Francisco 36 c rua
a 5-, i° andar, Vae a domicilio,

módicos. (3:3o S) .1

idem*;
llass

muito cm conta; rua Sc-
ns. o.—1(>. U.u S) S

CON 
ST

pc 10
-tONSTRUCÇOTíS, reforma.- d; prédios,

uenos repart-s e pintura-, pagamen*
to cm prestações; tratar com o constru*
ctor Michatelíí rua Urtíjn-ayana n, 8; le-
lephoue j.i.ui. Central. (;;-' S) 1!

-jlTODISTA dc cliapéos,
_LT_B. por 5$ooo, «ffuarnece toda

CORTINAS,moveiü e
tapete., pinturas a *mco,
dc escriptorio, compra c

timbem cnc_S_tota pnra mudança, _•. J •
.Martins; t:wí d.» Alfaudefra n. ir;,

(S120 S.l S

de dia-iéos a i'$. Acccita alumnas .1 25 j se .
1 por Üçao e 25$ c 40$ mensaes; rua Ma* tenlt

rechal Floria-no Peixoto n. AU Casa Siu-1
|gcr. (66O5 Sj Si

Kua 7 ilo Soteiubro, 1S(*> '_
______0|B_K___l_S_a>Í<-Wa-_BWB^

MA icnl-.ora íioiicíta, entende de c ¦
Ulras e aiTaitjos domciücos, ottorece*

para cava de um senhor viuvo, que
nma ou duas ¦rrc-.nç-.i., parn tratar
ariulio. Hcsposta para c-t 1 redi* j
1 Uminha. (S.'8j Si R|

P.ofesseur •:m

ü
It.-trr

On de
fesseur f

¦iu Leite - Ru
(ôin

1 pro-
i;ilí*r-

1 Ma'
Si I

curn-m-so faoil ccrim
íilotiutipntn se'11 dor
com l.VsOI.lNA <lo
Plintirinceiulco ,Iovi
no d s santos. Do
posito gornl: lí.Acie

3S. Teleph. norte S.CD. P_e_o3S.ip
S ioQ

aiicpos
venereos

CARRO M ANIMAL
^'cllde•se Ultl dc 4 rodas de borracha,

1 cavallo c .nrroios .por preço baratissimo.
Ver na rua General Gttrjão n. 4 — 1'on-
ta do Caju', c tralar na rua da Carioca
n. 41, loja. J 64--

lUR07Í$80Ó A GRAMMA
PLATINA A C$200

Prata, 30 a 60 réis a gr.itnni.-i, bri-
lltantcs, cautelas do Monte Soccorro e
de ctuyis de penhores, compram-se á rua
do Hospicio n. -"«. boje Buenos Aires,
uniea casa (|itc melhor paga. S 6607

Jeronymo Barbosa
Pires

ESCRIPTURARIO DA E. F.
C, do il.)

Dolores Bantista Pires e fi-
lhos, Euphrasia Barbo_i Pires,
filhos e genros; engenheiro dr.
.Rodolpho Henrique Uaptista, fi-
lhos e «enros; João llarbosa e

Dclphim Moreira e familia convidam os
seus parentes e amigos para assistir a
missa de 7° dia que, por alma do scu

querido esposo, pae, filho, irmão,
cunhado, cenro, primo e sobrinho, JI*,-
RONYMÜ BARBOSA PIRES, fazem
rezar, no altar-mór da egreja de Suo
Francisco de Paula, amanha, sabbado,
19 do corrente, ás S horas. Antecipam
seus agradecimentos.

José Lucas Gomes da
Silva

CONTINUO DO MINISTÉRIO DO
EXTERIOR

Cecília Vianna da Silva, sua
irmã, seus sobrinhos c Horacio
d'Azevedo agradecem penhor,.-
dos aos que compareceram e aoa
que acompanharam os res.os

mortaes dc seu amado marido, cur.hi-
do, tio c antigo JOSÉ' LUCAS GO-
MES DA SILVA, e de novo os con-
vidam a assistir ú missa de setimo dia
do seu passamento, ás 9 horas, na
egreja de N, S, da Lampadosa, e por
este acto desde já se confessam agra-
decidos. C3S1 J

Aâelina Ramos Pro-
ença

Seu esposo e filhos mandam
celebrar amanhã, sabbado, 19 do
corrente, ás o horas, na matriz
dc S. João Baptista, uma miss»
.por sua alma. .1 i>o-=6

tino Luiz da Silva
Mello

Será rezada na egreja de San-
.a Rita, amanhã, sabbado, ig
do corrente, ás 9 lioras, uma
missa por alma de LINO LUi^
DA SILVA, dia de seu anni-

versario natalicio, mandada celebrar
por sua irmã Níla, para o que convida
seus parentes e amigos. J 6612

____B_a_ag___g_aa___B_aBB_----B
Anna Carvalhaes Pi-

nháro
José Carvalhaes Pinheiro, sua

mulher c filho, Maria Carva-
lliacs Pinheiro. Amélia Pinheiro
de Mattos c filho, Ilarnabé Car-
valhaes Pinheiro Junior, sua

mulher e filhos agradecem ás pessoas
que acompanharam os restos mortaes
dc sua irmã, cunhada c tia, ANNA
CARVALHAES PINHEIRO, c dc no-
vo as convidam para assistir á missa
de sc-litno dia, que por scu descanso
eterno mandam rezar amanhã, sabbado,
19 do corrente, ás 9 11- horas, na
egreja de S. Gonçalo Garcia (praça da
Republica); desde já agradecem.

.T G6..0

Compra-sc ouro, lirilhaiUes, platinas,
jóias usadas c cautelas do Monte d(
Soccorro, á ma da Constituição 11. 64,
próximo á rua do Núncio. R 6_|5g

CAMISEIRO
Precisa-se um cortador dc camisas s

coroulas. Fabrica, nia Aristides Lobo
n. 96. R 6.-5..

SITIO
Compra-sc na zona da Central 011 li*

nha auxiliar ate a serra do mar, 011 de
Ni.tlicroy até Alcântara, que tenha agiu
corrente c alguma inatiía. Iníonmaçõc.
a J. Telles, rua Primeiro «Jc Março, 33.

R ti-; .1

BILHARES
Vendem-se quatro bilhares cm bom

esíado; ver c tratar á .praça da Republi-
ca -•>•. Café lioa Vista. R 654?

SITIO
Precisa-se com"i-.ir ou alugar mn com

casa, água e que seja perlo da Estrada;
cartas a E. J. M. a este jornal. S í...<

30:000$00G

f

t

Emprcstaiu-se sob Iiypt.tlie._a de pre«
dios, a juro módico; na rua do Hospi-
cio 95, sobrado, com A. Ribeiro'. R f'347

SHAMINE
Compra-se uma chaminé de ferro com

3 a 4 pés de diâmetro, c 70 pés de
altura.

Para tratar á rua Visconde dc Inhau-
ma ti. 36, sobrado, das 9 ás 17 horas.

(J661S

TELHA NAOrONAL, OONÒÁVA
OU.ipO .GALHA

Vende-se usída, porém muito boa.—'
•R. Inválidos, 113. (J 058.

f

Vende-se um terreno, junto a praia.
Trata-sc tna avenida! Gome. breire
n. 55, sobrado. ôfiSo J

,!,.

CR'
Sapo,

OMPRAM-SH vales da Comp.» Souza j 3

MarccUal Fioriano 11. 110.
(C?o_ S)

MOLÉSTIAS OA URETHRA
Cura ranltln com a

INJEOCAO DE MARINHO
Rua Sete tle Sctciubru 1K0

LriIA 
senliora porruçucr.a, ilcscj.

' .nu;, creança rm rna .casa, totiinn;
o maior • ctrithidü: è r<c.soa -*cri_i o lin.]i
com leito dç •-• mezes; quem precisar 1
rija-se á rua V.iiranga 11. 3(1, ca».-. 24. a.
mu- Mesquita. (.6237 S)

inPFS __ r,
I hHB K ,! _j lí oi/ 8 1
._.._¦• li üAJ ÍO. «Jí

líytiolliccani, atliiiiiiisli'aiii,
cotüurnin <* vendem i)ri*itios.

__-._,. tia Qtiiinmiíi _r. (_e:;i7)

MALAS
Artigi/ solido, elegante e baratlr.

sitno. só na .-. Mala Chintsa. Rua La-

t

LATAS VAZIAS
Vendcm~sc 20.000, cm perfeito csffl"

do, de folha; servem para obras de fu-
nilaria; trata-sc na rua da Quitanda nu-
mero 24. (J 6589

Casa em prestações
Compra-se tuna casa cin bom eslado,

que tenha pelo menos 4 quartos, a
prestações de 3oo$ooo mensaes; a casa
deve ter quintal c não ser cm alto de
morro nem cm avenida c situada cm
qualquer dos bairros: Copacabana, Le-
me, Villa Isabel, Tijuca, Haddock
I/obo, Aldeia Campista e Andarahy,
Cartas a Sérgio. — Rua da Alfândega,
108, i° andar. (J 6_o.

Unhas rosadas e brilhantes
Conseguem-se com uma só applicaçãs

dc "Chartneuse" — o mais efficaz e
mais pralieo de todos os preparados
congêneres. Vidro, i$ooo cm todas as
casas de perfumarias. f J fi(Í2.

(lAUTOJ.fA.iTIJ fi ni lega n, i
1T.Í scictiliíica;

.15.
ri-i da Al*

(_•-. 1 SI s

pARTOMANTU espirita — Sú
\j pr_ittficaç3o tí«'*irilsação

líese;»- atíoso 33. .<¦,&._ S) S

TI TO DISTA prrit. ii? vestidos e
JLil ctifinn a cori ir e armar nu mane*
quim Fob mcttUIa c por figurino. Vae a
domicilio. ]>rç«;oii liaralw-simos; à ma da
Assemblèa 7. sobrado. (6117 S) S

TTJIA 
moça sabendo bem eserev

.1 contar, cíicrcccic para qiialituer
viço cm cscriplorio ou casa cammc:
Cartas a A. lt. C. neste jornal. t6_..i

Penilvx

(IASAl, 
si

J vall.cirt
«;cín tf cs

RCCCllíi
M:inj'.-
co mu!:

.-ÍC

íirlies ou dois a
iíe toda n re5rc't

cm cn«>a de tratamonti
•!•* Abrantes 76. Tambcm _te di
domkUio. (65"*» $} J

OIIV 
e ORO1I0' fic_e-

meuta da costa, vende-se â rua Sena*
(4703 s* Jlade, I do

rna
Kuzebto n. sio.

O
AO. adapt

(1AKAMANCTIJ t ro, ;>ara pa
TTfidditck I.obo _0?i

piIAl' MS_r>ief7Tc7iSraT
\J }. V. Madelrq Junior

l io sc a

arinr.rein. (Cy,

vi vei-
rua

SJ J

Henrlíjueía
6, i° ar.dar,

creanças —
iuere-sor de

O.*, íar.o d.i Cario-
próximo á rua de Suo

(1.81 S) J
de de

UM 
rapar *

em c;t-:i

1

distineto. deseja collccar-sc
familia do _n.ta.nen.o.

como professor, r'!;'-' ir.cninos ot* pura
comjianheiro ajudante tle um serJior de
idade. Apresenta-se com ;,s nic/.uires re-
Icreneias, Cartas para 1.'. U. O., nesta
redacção. (C_í„o S) K

NUCAS 19 APPAIEU8 BÍIEI
TIVO EDOSVSTEMAHEBVÔSQ-
BR* R£$iA TO 0£ SOUZA
lOPUS, '--TüBSiíe cs. rs-
GüMaile. Exames cmlos

lioÍBstias ilos olhos, nariz e ou
èfr-l-BB*4KreS Dft-IMA-
f?.___**ís***o«-a Acadamia do
OlesSipina tio Rio ete «ia-
ntiipo, metiioo de divev-
sas hospitaes desia ci-
tfaés, oom ionga pratica I
«¦.•_• s*ais B iyos hssmtass i pt" (Se Berlim, VÍÚtma}Pa**Í8 nprenüer a fazei- rio.es: na rna do

. e Lamlriis, tia consultas I ^'^J^l ^J^L
àíàpiain'afíi@tías 12 ás4\
_ía Éapüõy ©í» sua clinicai
àAVEmOÂ MS BRãi
àú.

GUARDA FIEL ! ! !
Quem pfec:sar um superior CoFa_ para

Guardar seus doeuuientos e valores contra
roubo c fuço, deve -diriçrir-s. ao deposito 'los
CoPrEs AM-iucasos onde encontrara _Tan-
des 'toei- novos e usados, naíiuiiacs e e*frati.
gciros <!oí tnelliores fabricantes c <Ie diver.
mis tamanho:, .le 100S para c::ua. i.ooj; b)

RUA CAM.'.-:KlXII N. io4

FLQRISTÃS
cclsri-so elo mocinhas pnra

Bom emprego (le capital
Vende do redlos r.a rua

te á i)rat-a dn
... fíeS^5*^? 

Sa*?á°!i^'ra.Rp^íEsi;,,T!,.ic

paiOS /¦%-, KO eSiOtnagOf s§3 foaraUy §7-F!ameiPgOa \ no Bazar Hcrminios, praça <la Ban.

Frederico Alfredo
Krussmann

Fallecci ás iq boras, bon-
tem, FREDERICO AUKREDO
KRUSSMANN, Sairá o enterro
da rua Desembargador Isydro
n. 17S, liojc, ás ifi horas, para

cemitério de S. loão Ba-ttisba.

Mario Machado
_Iaria 'Mrtdip.do c filhos con-

vidam seus .par_n.es e amigos
para assistir á missa dc setimo
dia da morte de seu filho e ir-
mão, qtre será rezada amanhã,

sabbado, to do corrente, á_ Si il. horas,
na matriz de Nossa Senhora dc Lour-
d.-s. cm Villa Isabel. J. 6531.

t^^í^SI^S^^ã^S^^SsWSS^rp^lS

Amélia Maria da Silva

OBJECTO DE ESTIMAÇÃO
Perdeu-.se, no dia 16, pelas 8 lioras

da noite, uma pulseira de ouro com
uma medalha do menino Jesus, no_ tra-
jecto da rua Lúcio de Mendonça á rua'Mariz 

e Barros, entre S. Francisco
Xavier e Affonso Penna, Gratifica-se
o portador que fizer a fineza de entre-
•jal-a. (J «Jt-*1

SITIO Oü CHAGARA
Deseja-se alugar «ma destas situ*.

ções no Estado do Rio ou Districto
Federal, com casa para moradia, boa
água c terras para plantações, cttt logar
saudável. Recebem-se .propostas á rut'
Menezes Vieira, 6$, sobrado, para
Eduardo Tíivarcs. (R ÍÍ5-15

ííoili
V.

Mme.
ca n.
JoK.
jt lOMI-RA-SB <iualijucr neanu.
KJ j t_;i> vcíhtís, cotn on «.em pedras dc
qu.lif.icr o-alor e cautelas do Monte de
Snccorro; paga-se bem: n:. rur. Gonçal-
vi-* Dí.i*. n. .17, To-tfiicria Vslentim. Tc*
lejòiottc otM. Ceolral. (Cmi Si li

PUOPUIETARIO de um nesocio, cs-
tabclcciilo nos Estado» Unidos d.i

America do Norte, e Uuenos Aires, oclia*
bc r.o Rio de Janeiro, deixará represo
tação oi quem entrar com um capital dc
ro contos de rei*, sendo necessário ssber
n inglei. e portuguez, artieos devent ser
feitos aqui em v;sta do?- direitos pesados.
Pessoal fcn.is podem responder n I7. C i
j., este escriptorio, (6i8i S) .1 |

PR-ECISA-SE 
de um sócio com capital

de -o contos para uma empresa de
grande fuluro; preíc.c-sc yi-e seja eip.i-
ithol. Cartis resta reJacçã.., com as ini- .
ciaes M. d. R. (8*c8 SI M«

üM,fa tnoça, l-eonor
Tosta restante

rei
do

c?, tem
Correio f

15161 M

ÜM 
senhor de boa Í.111

boas condições, cem les
família e serio,

aimos, t
ja uma sei_Jtoi'a tias iuc_maa condiçi
narn IIic fazer utna proposta honro
Cartas ne-tc jornal, M. M. (C.;6SS)

: lístestítios, cQi-açíac, pul-
. j íisõbs,gSc. Gora da asth~'' 

«ja. -- ffifjja S. José 39, de[i2 
áo 4, (menos ás parta.-

jeir-is). Grátis aos pobres'¦ às 12 fíopas.

J ...3J

MÉDICOS

CtARTOMAKTR 
«I. Maria Emilia,¦,« ilo lirsvl e r,.nugal,

lo cl.era .ji.; :Cil e po
:*i ' Ç_8_

ceie*
c.«a-

como
it mi-

¦pUECISA-E ile um i "andar, qçc si
JL va para um consultório e residcttc
de _ moços formados. Cürlaí a I!. E
neiU redacção. (C-SS S)

mini. „rat!_

te
bra

C1'
f • et
gr it.

.PAtlTO
\J ?-_!_.

iras -ücientifiens. ítnima-t c
ís e.r-nas. familias ii . ítlte.
ria cMivde, eon«tüta i :r c^r-

r-iie.i das pe.soa?, única nes-
rn de. Santa l.uzia :|6, so-
A tJveniJ.* Mio Ilrj;:c>. casa

i- iodo a seriedade. Nota —

PUKCISASE, compra.-
J de botas, mtlítare
Trata-sí, Theodoro
Villa líal;ci.

.•.Io

A' MACOI

Sul e CV

r. r.a r
mil. U.

s po-
i.Sl.l

Tcrcis co
T) II ATA
A finos
Jo-iHir-ri:
Hiiíi.vniir*. n.

l'ur ine-
lÜCOÍ

opor.-ido-
ros oipe-

einlistos em molastias dos oi.i-f.-i
ouvmos, fí,•.'.•.¦i.i-,l"!¦^ o !...niz,
entennidades das senhora-:, pclb
syphilis, venereas, blei.or.hti-.ias u
das vlus gonitncs e nrfnnrlns do lio-
rnetii e da mulher. Todos oi dias
das 3_s 6 horas da tarde. Iltin Ho
drigo silva ti. 26.1* andar i.mre As-
scmlili5.-! o 7 de Sotombi-oi. Consulto-
rio porieltaii-eute apparelhado com
todo o material priciso parn oa exa-

i mes o os tr-itamaiitos constantes descm obi-ii. cmii.ira-su na ¦ ... , ,.« u ,„j., i -no
, A-u.o.tnha**, :i rim l*ru-l8as especialidades •> .

yyiilllifl-ii-.no
Ciumsnte curado em pouco*
etirae inforinaci.es com o sr
gratuitamente as offerece,
cindo coso nenhum negaiivo

¦iironicase ]
receii t es.
Quereis fi-
c li r radi-
dias? Pro-

. Keijó, que
não cculic-

— O popular cario*
mante brasileiro e

ü" c?_rividcnte, continua a
para tie-ícn1*crlas de ttual*

i;"_r -specie, na rua (leneral Caniara 3-7
-.olirado (próximo tivcnida Pa-fsos), sueces-
snr da Mta irmã a 

'celebra ''-vladamc Zi-
zinn": distinsnido com referencias 'uouro-

ii pelas illiistrad.is imprensas brasileira
_l__**Kin„efta »pelo acerfo das s_ao,_prcdii.5_s.

(M 8_8o)

...Ir. Edmond
grande 

"1

CAMPO GB10E
segunda seCião

deira (M. 0^09)

LEÜEPii.

Ua Kelly o filhos, Caroli-

Xna 

Kelly, luari.lo c filhos. Libe-
rato Kelly c filhos, Maria Kelly,
íCanrilIa Marques e .loscph.-i As-
cencio, convidam os seus iparen-

tos <* pessoas de amizade para assistir
á missa de setimo dia por alma de sua
saudosa mffe, avó. so?ra, prima e ami.
-.a AO._H.IA MVKiA DA SILVA BElr
t.Y, que será celebrada na matriz de
São João, cm Xietheroy, lunanhã, sab-
bado, rodo corrente, âs 9 boras c con-
fessam a todos uterno agradecimento.

J. C5.Ii-

HHUniMOI.ii.O-
Vcndem-sc os tnacliin:,smo3 dc umv

fa-brica de teciilos de camisas <!c meia
c meias, distante desla capit •'•• - lio-
ras, negocio tle grande lucro com pouco
capital. T-r.-ita-se á rua 7 de Setembro
11. 172. 1" .-indar. (M. 6-10*0

CflSJ^

Vcndc-se unia,_ c
com boa freguc-ia.

Th. ilo Ottoni ió;. (RCop.)

<U

barato um par
n?. ojo o;i 4_.

Silva 11, 203 —
(_4_i SI M

P---TÍS3I . _Pr 6U:" eomequencus.
MH B^íMÍ. l\Ciira radical, injececej
li I 5 ÍSÜ lUeompletamentc INDO.
;; U S a_l&_.-V- j.ores. de sua r-e-

Vcr.de-se próximo
dos londe? clectricos que brevemente | bro n.

siiiüo inaugurados, um lindo laranjal i •——

presentemente tem mais de Fo mil |

1 bom arrabalde _ e I
Informa-se por fa-

vor ii rua Sant'Anna U3- depois de!
tr.c-io dia. Depende de pouco capital.

(.1 61S0) [

GÜBSO DE PREPARATORÍOS
MENSALIDADE -.í$ooo

"liurno e noctumo. Professores do
Collegio Pedro 20. Rua Sete de Setem-

ioi, 1° andar. (J C.So)

Vcrrde-sc uma cm S. Oonçalo, proprl»
para familia e negocio; tr.it.-i-?. á rua
.'ilo r.ça-iha 23 A, KictUeroy.

ónn )

que

1 T.KK-.'ISA-SK alu.ar ; [,-rlaa na
: X- (h Cctitral ou proximidade*, p
I tico* finos; trata-se d wi S. \*etU

(6402

avetn*

l8n
Ml

I laranjas, diversas truteiras, uma pc-
ilqueru raie telha c intiis beiiifeilo-

nente INDO.' _¦:_.,. 11 situante vende por não poder
de sua p-e-1 adquirir a grande arca de terreno, ape-
App. 606 e z.r- ,i0 proprietário vender os mesmos

viço elo Ur. .'l.uu" M Ar!r <•"* *'"* condições. 
*;ara 

ver * tratar

CUSES. Teleplione r.ooo. C. (S54« Ri» «mi *• '¦'¦ Francisco mdes. a Estrada

CEREAES
. rar

54.
Dr.

da.
Compra-sc a elirlieiro qualquer parti.

rua do Mercado 3'., 1

lhas, :
,___nliard.

(J 60.10,

am
Ida enttr. 11. 61. (J 6536) LEONOR PERES

onro, crlstoflo -metaes 11
nu : Perolina Esmalte

ÍO!. (t;!'_) s.

«___fTB—Mae.
üa :_a Frei Ci

C oí'-5> S

-IT.I». TEIXEU.A COIMIIUA c
;_ I -nirKf.IPA.SE. 

para um rapa? 1!., e.,m-1 J "AI.ELAKDO MiVRINHO — le'--'
I! | i niercio, .Ie um coniinodn, ia csUcfo j «ypbüis, vias urinarias c. mol*. vei.t-
— do !.íi..r: de frr_í_r_nc:.-v ivi Uoeca do tocas do bometn e da nreüier, Cc6 c 914, e
1:-l M*!tto, cm caü de {_rií:ii respeitável — ctin. medica, moí. dc creanças; na Sete
•-IJUsSicu Daíu^ rua Goac-'- <*•• nia- n.lôe Setembro ao9, ii_s 4 ás 5 e 3 ás 4-

Jfc ;', (fitío S) JITorl. H>5, C. ('J4 S) J

— Unico pr»_";
parado» iite t

adquire e consenra a belieza da pel!*., ap-j
provado pelo Instituto de Beíleza de l*n*
ris, premiado na Exposição de gritar..*>. !
P-e^o _5oeo. PO' DE ARROZ PEP.O- ,
LINA, r.uvc e ^mbelletador. Preço 4Í*
E^iiain est-d prepíradtw, â veria em tu-
4js as perfumarias e r.o deposito detc e
,!• outros prep.rados, ri rua Stte dc Se-

Botequim e Bilhares
Vende-se tini fazendo l>Pm rt.c.oeto, I

cotr.c fe pôde vrr, por motivo de moles-!
tia c o dono ter oulro negocio, pode-se j
carantir que é r.ep-.aeio bom; ,ratr.-se
a rtu-. Visconde de Inhaúma ;.1. com »

Tem ca
lha.

ria na posa re -tante desta fo-
R «702

BELLA MUSICA
Clássico, canto,

A Unira Musical, 2$00n.
. do
Rua

tfm_>ro n. «09, sobradv. (1541) A: sr. Conde, <J flri .4) I S. Josí ü?. «-asa Steplien. S 6706

Coronel Thomé Bar-
bosa Peixoto
Maria Linliarijj Peixoto c fi-

° tenente Edmundo Li-
Peixoto e senhora, Se.

{-!snumd*# Kobler e senhora con-
,.idatn aos demaits .parenüos t-

amigos .para assistir á missa de 30o dia
nue, por alma do incsqueciv-sj esposo,
pàe sogro e cunhado CORONEL THO-
MI.' DAiRBOSA PEIXOTO, mandam
rezar amanliã. sabbado. 19 do corrente,
ás o .t|2 horaf*, na egreja de Santa
Cruz do. Militares. Profiindamcivte te-

conhecido, agradecem .1 todos que cotn-

parece.em. T _______'

Claudino Cardoso
MAXAMBOMBA

Os amigos do fallecido, .mora-
dores ...n: Morro Açudo, .convi-
dam a exina. família e amitros

A .para assistir utna missa que mau-
dam rezar por sta alma. n:t ma-

tri. da cidade de 'llaxanibomba, ás 8
hor.-.?. no dia *2 do correnle. Por 1 s-c
ado de reliüiü-o e caridade aBrâdecein,

J. 6.600.

AOS REPRESENTANTES
Aluga-se uma arejada t grar.de sala,

pro,pria para escriptorio, íi rira do Uo-
r.ano e.l, rstpiina da rua do .>-cr_ad_.
Trata-se no armazem, (R- 6475)

SALA ?M AULAS
Aluga-se uma, perfeitamente appare

lhada para cursos escolares, podendo
funecionar durante todas as horas d»
manhã, .. rua da Assemblèa t;... a'' an-
dr. Trata-se ás :i horas da matvhS.

lt 63 ly

BANHOS DE MAR
Aluga.se por

mobilada, para
na rua sagração

tres tnezes unia ca»
familia de tratamento;

toi. tcaraby. J ^5oi

TOLOB
Precisa-se dc um;

dos Ourives n. 60.
oes a rua

(R 6.151

DR. A. VAlUflÍQ
Medico e dentítíaj Consulltó di»-

rias. dai 11 ás 16 horas, à nia Cario.»
'¦ n. 44. R 6jt»
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CORREIO DA MANHÃ — Seito-feira, 18 de Agóslo üe 1910

Companhia de Loterias Kacleoaes do Brasil
Extracções pabllou sob a fiscalização do gorerao federal

is 2 li2 e aos sabbàdos às 3 horas, á
RUA VISCONDE.. DE ITABORAHY N. 45

HOJE
16=

337-21 HOJE
OOOÊOOO

Amanhã
A's 3 liorns da tarde

Por _ $000 em meios

Amanhã
..OO—31*

100:00 •0
Por Sí. OOO, em dcclinos

J__»_-_l_b-_.cl.o, 9 de outubro
J_»a 3 horas da tarde-NOVO PLANO

GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA
/,-sK"-*i.

Em 4 prêmios eis 50:000$000
Por MiüiODU, èiri vijãjcailmos

O» pedidos do lilílictes do lulorioi' devem ser acompanhados de
mala 700 rs. pura o norto do Cor. elo u lii.isiilns nos agente* geraes
RÃ_A--BTH * 0., 1.UA IH* OUVIUOK 94, CAIXA N. 817. Tele*.
_iU8V_.Ii, e n» ensa P. ."U.MAI.I- KS. BUA DO ROSÁRIO 71, esqa.
na do beco d«_ Cancellas — Caixa do Correio n. 1.273.

Gi.E0SGEf.0L
slocicrno tralanifiito dns tosses, bron-

chites o mais moléstias pulmonares,
Agencia á rua da Quitanda 50, sobr.
Vidro _$ooo. A .__7

PREDIO
Álugà-sc a familia de tratamento

,1 ila rua Gonçalves Crespo n. 53, trans-
vewsal á nm Campos Salles; para tra-
lar, no mesmo. (M 6183)

ú SENHORAS
e SENHORITAS CARIOGAS

— Quinto gaatees annualmente com
vonos vestidos e vossos chapéos ?

Uma somma considerável, e nem
sempre ficaes bem servidas.

Pois bem,. com a 5' parte do que
gastaei em um anno ficareis habilita-
das para sempre a fazer, vós mesmas,
com todo o chie, vossos vestidos c
vossos chapéos, e as respectivas flores
para enfeital-os.

Centenas de senhoras já tem ali se
preparado e eatâo contentisslmas.

Experinientae'

Avenida Rio Branco 106-108"a""
Vonile-so na prospera cidade de

Oamipinu-, E. de 8. Paulo, uma
magnífica casa, apalacetda, con-
strucção solida o moderna, com
bonito jardim o grande terreno,
com optimos arvores frutiferus.
Preço do oceasião. Informações
detalhadas na Supntarla Trianon,
á rua de S. José n. 118, Rio do
Janeiro.

Papeis pintados
Moderna collecção, desde $.'o. a

peça e gitarnição até .$ooo a peça. Estes
preços só na conhecida Casa Brandão, á
rua Assembléa, 87, próximo á Avenida.

(M 6.174"üKHAS 
BRILHANTES

Com o uso constante do Unholino, as
unhas adquirem um lindo brilho e ex-
eellente cõr rosada, que não-^desappare-
ce, ainda mesmo depois de lavar ai
mios diversas vezes. Um vidro, i$500.
Remette-se pelo Correio por -$000. Na"A" Garrafa Grande", rua Uruj-uayana
n. 66. (A 6004)

* Hofre-Pame de Paris10™00 EST,D0 "¦
nnv.iv K«mvuvf ^ 

BRANDE DO SULMMI«-_-_Miai<l_-*JllCI-K-__-r-3l-n*Pi«»i'/I-..>Jlfcg-

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

GABINETE DENTÁRIO
Aluga-se um, mu_o deoente, no oen-

tro, com tcIeph.on.e. Para mas in.onma-
ções com o sr. Catão, na oasa Cirio.

J »õ'sa

VENDEM-SE CALDEIRAS
Para cozinhar sabão a vapor, com

dispositivos automáticos para misturar.
Trata-se na rua da Quitanda o. 147,
Rio de Janeiro.

Abreu
íSobrinlioPÍLULAS de caferana

CURAM
Sexões-SInleltas

Ifebres paluatres
IntrrmitteEíes

_Vcvra_g-*laa
Multo cuidada eom as Imitações e falslOeaçftes

Únicos depositários, Bragança Cid & C. -Rua do Hospício 9

TRASPASSA-SE
Um bom armazém, "bar" e molhados

finos.
Para informações á rua 7 de Setem-

bro, 178, da 1 h<yp Âs 3. (499a J

GAFE
Vende-ae ura moinho Krupp n*. s, tm*

motor electrico Marelli de 5 H P, -
to_Ta--0.es, transmissões, polias, rnancaei,
correias c mais pertences, à rua Frei Ca.
neca 121, sobrado. (J _2i<) O

adquirida 011 hereditária em todas as
manifestações. Rheumatismo, Ecze-

Ulceras, Tumores, Dores museu-
res e ósseas. Darthros, Furunculos,

Escrophulai, Dores de cabeça noctur-
nas, etc, e todas as doenças resultan-
tes dc impurezas do sangue, curam-se

infallivelmente com o
O mais poderoso antesyphilitico O mais enérgico depurativo.

Unico que com uni só frasco faz desapparecer qualquer maniresttçãoUma colher após ás refeições. Em todas as pharmacias e drogarias.i-ahncantc: — Pharmaceutico Álvaro Varges — Av. Gomes Freire, 99

. a. , adqmSiÉ | MI

AMANHÃmmI!
POR 10$000

Única loteria que distribue
em prêmios, sorteando-os 0111 globo de
cry-tal — feOLAS NUMERADAS —
por inteiro —JOGAM APENAS 18.000
BILHETES DIVIDIDOS "" """*'
MOS DE i$ooo.

(PLANO D D
1 premio de. . ¦ •
1 premio de. . . .
: premio de. . . .
8 premios de 1 :ooof

15 premios de 500$. ,
si premios de _oo$. •
ao premios de 100$. .
60 premios de so$ooo

r.875 premios de ao$ooo
18 premios de 100$

para os 3 últimos
algarismos do 1°
premio

180 prêmios a 3o$ooo
para os 3 últimos
algarismos do l,'
premio  <*:o.o$ooo

75 T
globo de

EM DECI-

3o:ooo$ooo
:ooo$ooo

2 :ooo$ooo
_-_oo$ooo
7 *.5oo$ooo

:_oo$ooo
_:ooo$ooo
3:ooo$ooo

37:5005000

1:8oo$ooo

2.200 premios no total de io8:ooo$ooo
Bilhetes á Tenda em toda a parte

-2__3_3____,_

Ul /_^*t_. -ÍS-Q-- *&&&"* -_*g*ik"" ________f H I

AOS DOENTES DO ESTÔMAGO
Que nos mandarem o seu endereço,

acompanhado de um sello de 100 réis
para a resposta, indicaremos, gratuita-
mente, o unico meio para obterei- uma
cura verdadeira e radical.

Cartas á redacção d'_ Abelha.
Villa Neponuiccno — Minas.

ati ai de junho.
J 8S.1

-WB mmmmWiMmmrmmmmátmmÊmmmW

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pôde conseguir facilmente,

por aluguel mensal e modieo, todos 01
moveis; nu do Riachuelo n. 7. Casa
Progresso.

P!_fi!ffl!'if.r!:_.'|l;|_t!!_.r:il.!íl!i£!g!::_l!lí!ailli»
A CURADA g

SYPHILIS I
Ensint-.e a todos um meio de E

sstber se tem sypliilis adquirida B
ou hereditária, interna ou «t«r- E
na e como podem eural-a fácil- g
me_*t *m todas as manifestaçdei ¦
e psriodos, Escrever: Caixa Cor- g
reio, 1686, enviando sello para g
resposta. ji

KnmiiHisnal
M .1494

MBSEWmill!

Machinas para íunilelros
Vendcm-sc diversas, usadas. Trata-se

na rua da Quitanda n. 147, Rio do Ja-
neiro.

LIQUIDAÇÃO FORÇADA
Da conhecida casa «Maison Acre»

Travessa de S. Francisco de Paula 18
for motivo do fallecimento do chefe desta acreditada ca«a, resolvemos, pari

pagar aos herdeiros e a um aoclo que se retira, vender por preços ataixo do
custo, todos os artigos de que se compõe o "stocfc" deste bem conhecido estabeleci*
mento "Maison Acre", com grande, completo e variado sortimento de todo* arti-
jos próprios para homens, senhoras, creanças c uso doméstico; como •ciam: ce-
roulas, camisas, punhos, collarinhos, gravatas, «alas br.inc.is. rendadas e __:¦:!_,!_,,
corpetes, meia*, lenços, roupas para banlio, toalha» para rosto, banho e me»,
giiardanapos, íronhas, lençóe». roupas paia creanças de 4 a 12 anuos, e unia ini..
nidade tie artigos que deixamos de mencionar.

Todas as mercadorias existentes serão vendidas sem reserva de pretos, pirj
rápida e definitiva liquidação.

- Aproveitem a opportunidade
— TODOS A' "MAISON ACRE" —

TRAVESSA DE S. FRANCISCO DE PAULA iS

GABO ARMADO
Vende-se cerca de 300 metros de

cabo armado n. a B. S., por preço de

CHAPÉOS
Últimos modelos cm vcludo, tafetá,

palha, a 12$, 18$ -e 25$. Tinge-se refor»
occasiSo. Escrever a T. M. Veiga, 1 ma-se por 4$, 5$ e 6$. Mme. T),i_ fl
Caiixa Postal n. 1837, para informa- | rua da Carioca n. 10. Accelta-te alumnas.
ç6es. R 49°9! J 6 '»<

THEATRO S. PEDRO Empresa
Patchoul Segreto

COMPANHIA DAS ESTRELLAS MDNDIAES
Herman — La Follette — Rush Ling Toy

ULTIMA SEMANA

HOJE - 2 sessões: Hs 7 3/4 e ás 9 3/4 - HOJE
ESPECTACULO MONSTRO!!! Traballiam nas duas sessões as tres celebridades

DR. HERMAN
O REI DA ELE CTRICIDADE

Nas suas incríveis provas com a electricidade scientifica. e cômicas

LA FOLLETTE .
O mala ftimoso transformista de reputação mundial em seus l-im-tnv-t. trat-Dio»

sempre ap plaudidoa
RUSH LING TOY

O celebre maaico chinez, sempre vivamente applaudido nos sena e-ti-ortlmario. tn_
bajlios. que sío sempre variados e novos.

O MELHOR E O MAIS INTERESSANTE ESPECTACULO
— Friias. i-»i camarotes de i\ lo»; camarote» de a«, 6»; «-J

3t; poltronas de i-, 2%; poltrona. d« s", i|; «alenas nobre.. .?¦Preços 3T: polti
reil.
atro.. S.

matiníe aopi domingos, áa 2

aeraei, 500 ren. .. ,
Nos thealro. S. Josi, S.. Pedro. Carlos

diminet-t."000, 
4

Gomes e Maiaon Modernai haTer*
(R 6*40)

< __UaHWIOT*TBf<-'T^ll« 'IU A W ^^^

^.¦¦-y.iri.1!*.-.-*--*.-*-__K-____a_-____5--S-j_câ_-^

Companhia Cinemalographica Brasileira
O Cinema preterido pela sabia org-anlsa

ção e confecção de Hen. programmas

HOJE
Em pleno suecesso, elevado pela crftlci. frcral,

continua na tela o tribalbo admirável
que se chama

A FALENA
Romance ds -E_c_E___-T_«."__r _e_A_rcj-XT-T^JSS

Interpretado pela deusa- das deusas da .íriemátcigmphià

Lyda
cxxsottncí -,i___r-_-*.*J

Boreili

¦y*«:íi_W^^âí_c-i_^E^

CINEMA AVENIDA
Empresa Darlot & C. —

LUXO BCONFORTO
Avenida Rio Branco, 151 e 153

FLOIMC8 E I.LEGA1.01A
013CO JB ([>/,-,¦..,-.-*-•==•*-__-

HOJE PROGRAMMA ARTÍSTICO ÈVARIADo

O SEGREDO DE UMA MULHER
DHAMA l'JM :» ACTOS

Basta «ó o titulo para garantir a superioridade do enredo — O Segredo <le uma mulher — Não fosse unia mulher.
• um segredo st cila confiado. — Nem palavras mais convincentes, nem eupplicas arrancariam de ura coração feminino
a. miniirK. revclaçuo; o coração de uma dama quando st llie entrega a guarda um qualquer segredo, constituo um
rerdadeiro es cri nio; guarda, zela e não transpira, e mais, simula nma apparencia enganosa e de que ninguém jamais
poderá suspeitar siquer da existência de um mysterio efue só sua alma sabe e conhece.

DOIS MA.OH1N2STA.& R1VA.E&
Grande drama sen sacio.Kil Ua fabrica Bífton, em -i partes, produzido por ITciiry Mec Rae

Sublime producção que cuírc milltijilo.* pcrsoiuiijciis (le interuse, uestaca-sc :i plc um. creança jjuc descuidada se
achava sentada na linha em que corria velozmente unia locomotiva. Presentlr.do o perigo, o macliinista abnegado <M*
xa o ecu po-sto e indo até ao limpa trilho**, aguarda o momento dc prestar o soecorro a meiga menina. Ao approxi-
mar-sc, num lairce, num ápice de entenda emoção, o machinista arretxita dos trilhos, das garras da morte, do drtjjio
de ferro e fogo, o cor"" frágil c delicado da gracil menina. O enredo, nafremol-o do começo.

ArFLICÇÕES COM PARECIDOS^tOl^H^ilma
O IN EM A AVENIDA- ELIGANOIA E OO.MFOUT B 6004
__S__S_
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PATHE
O GRANDE CINEMA DA MODA E ACTUALIDADE

Vasta lotação — Nenhuma espera — Ctimat-otes, Qaleriu_ í-obrca

Bertini roa", umi» t«z tplam-
phi...!! O 8*rí*._'le pul» lco que

affiulra hontem ao Pathó v**lo
confirmar o _ucces»ó <l''s tre» primeiros
«Ila» HOJIÜ, AMANHÃ E DOMINGO -

ÚLTIMOS DIAS

DO MAIOR TRIÜMPHO DB

{____

i»®_______S__S_S_í'-mS____a_BS__-_K-_SS_MF'

Lyda Bt>r«;llié
a Mliuníi.;* urltsliia
quotn a critica eu-
ropúadou oscoptro
da cinematogra-
phi.i, consagrando
a soberana sobre
todas as suas ri-
vaes da arte do si-
lorn-io. — E J.y.ta »,,.
iioreill, nesto ira- m
balhü, excedo em p|
arlo outra qualquer
arlista que deseje o
confronto.

F-i-.coionanflo 3 _alõon ri espera do espe»
cl arlo r Her.- in.iisfiiiiicai.te

__K______s___s_e_____s «» ü___a___i-i!ii--iiiii|ii,«ii mswm

Segundafeira
A nota sensacional da semana, em um fllm

qno íoproaos inoldt**. do tudo até aqui croudo,

HYPOCRISIA ou
"A VERDADE NÚA"

l|^Ay^^yEMBI_
M ÇYCLO THH1ATRAL HK A SILEIROI1 ""'" ~""~r

CIRCO PIERRE

oo_Si_i:_p^_xr3E-Ci____. vitalh

HOJE C10;REC1TÁ"DEA8SIGNATDRÀ ) HOJE
A'S 8 _I_ Dj". NOITE

O grande e retumbante sueceso dos
theatros europeus

Primeira representa-;»., da celebre opereta cm trepi actos de ANTONY MARSI
musica do maestro HENKY H1RCHMANN

M!-P_P_K___im

mW l\j/\\/m\
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COMPLETAMENTE NOVA PARA O RIO DE JANEIRO
Irniá, PINA GIOANA — Narciso bubraull, ÍTALO BERTINI

«st ella
Bar pie Toujettes
EIvisa Montgiron
Amélia
Palmyra,

BÍ£IKÍ\ V..5Í
A. RpiIpüc
Mpiri.-. Ue Maria
M. Cíprandi
A. Gíordano

Arscnio A, CavestrÈ
Bsr <lc Touretles. . P. Pompci
Montgiron H. Tornar
Fililierto A. De Torre
Bapíi*lPi G. M Utioli

Piíois Presttpino
Clorinda M. KiTi
Zozó M. Manes
Amiania G. Ponie
Virgínia A. de Píese
Freil.rico .... A. Morelli
Octavio ...... G. Salvati
Ai------am.ro .... A. Mcrtozzi
At.icrto T_. Larzari
1.PIÍ5Í E. Pulí.rí

Estudantes, co3ture.ras, convidados, banhistas
A ACÇAO PASSA-SE EM PARIS  ACTUALIDADE

Marst-n coiicertados e director nc ordieslra I.UIGI ROIG
lliilu".-.* á renda, ale As 5 liorns, na agencia do Jornal do Brasil.

Amanliã — VITA GAIA.
DorrJrj:o — Grandiosa matinée

___SS_3B
r\*r_TK_n___._t»--r'".

(6712)
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Armado na Praça Sacnz Pena
Grande companhia eqüestre t loologlea
Director proprietário — Mr. Jean Pierre

Hoíe- SEXTA-FEIRA, iS -Uni.*no}V DE AGOSTO xxOJQ
A'S 8 3J4 EM PONTO

— Grande festival —
em "íomenagein ao intrépido domado, bra.

sileiro cap. BRANDÃO
fProgr&mma completamente novo

A barra dominante
que será executada pela scr/horita DINA

LOPES c o cômico Arthuro
— Um acto eqüestre —

ipelo homenageado, qua montará o aramagnífico cavallo naaado de todos 09' trues" empregadoa pelo celebre archer
RICHARDS

MISS LUCY TINELL
entrará as portas da jaula, onde ae

debate
UM PUMA AUSTRALIANO

Todos os artistas da companhia farão,
neste espectaculo, tTatwllios novos

Amanha — OUTRO ESPECTACULO
VARIADO. 1

Domingo — Matinée. (R 6;o.)

ÉS
¦;M-'

\ emoçSo, as maiores alegrias o tristezas, o
sollrimento da vida, a lição de moral,

o sublime perdão!

ia ii
OTT

LAÇRMV.M RERUM
Peça especialmente escripta parn

FRANCESCA BERTINI
JK_g- A este programma seráaddiclonado o numero desta semana do

<_BT_r«M« •_«___.__ ____ 1 __•_«__ 0% 1 Trazendo: Desemburque deS. Ex.
Jf lUItlineilSe UOmU-l — 

0 Ministro da Russia no Arsenal
de Marinha— Modas cariocas - Saida da missa fla Gloria — Modas de calçaios-Gam-
peonato do remo —Caricaturas nacionaes, etc.

SKOUNDA.PWBA - Um monumental programma n''.y°

KF* Muis do que irmão - A vida real descripta em 4 actos pela Corona Films.
E casem se... — Satyra aos solteirões.
O Eclair Jornal — 0 que se passa no mundo inteiro.

{g—W- -SÜ I

_PT-THEATRO_0ARLOS GOMES 1PB
Grande companhia de _te_s " e« ilo BDRN-THBATRO, de Lisboa

Empresa-TI 1XEIRA MARQUE'
||LJ/"\ {D ^ Dois espectaculos sensacionaes m TJ/"^ TU*\
•TIVmJIIí 5f Sessões i | A's 7 3[4 e 9 3[4 

"da 
noite _nV_/0_--_-

0-.ANDIOSAHOMENAOI.-I A' COLÔNIA PORTUGUEZA
na pessoa do illustre embaixador de Portusal, DR. DUARTE LEITE, que se digna honrar o espcctamlo com a sua

presençaI" « 2" representações da interessante revista fantasia, de costumes portuguezes, cm dois actos, origina! d« Carlos
Leal e Avelino de Souza, musica dos maestrM Thomat dei Negro e Lu* Junior

fr»Jk.lZ Í5> OL
Zé Lusitano., ..
Maria do Minho.

HENRIQUE ALVES
ELISA SANTOS.COMPERES

Tomam parte: BERTHÉ BAROV,"Medi_a""de"sòuia, M_rjr SÓllér, 
'Margarida 

Veílõsõ, tln»"Coe_io, Amélia Per-
iledeiros, Etelvina Sanuly, Amélia Pastlchl, Joio Silva, Jayme Silva, José Moraes, Luiz Bravo, Plácido Fe-

— Maestro director de orchèstra— BERIIARDO FERREIRA

ry, Srtrah Medeiros, Etelvina S_n...,
reira. Augusto Costa, Álvaro Pereira
Brilhante enscenaçâo d« i . V _.,

a^ A SEGUIR — OOIS/ISNO'
1 —————m—————mm——m—mmmMmWm^^

Theatro Municipal
Concosslonurlo : W. MOUCHI

HOJ£!
Sexta-feira, 18 de agostv

A's 9 liorns dn noite
3*e ULTIMA CONFERÊNCIA,

DE
Mr, Jean François

Fonson
sobre o lhema

BELGE
Preços das localidades:

Friia. t ca-inroios de I", aoíi cam*
rotes de.", 15?! pollruncs, _%; bsicoe»,
3$; galerias, iÇooo.

Os bilhetes acham-se é venda
na Casa Arthur Napoleâo.
Avenida Rio Branco, i2*<2. J 6õ7g

t ^-._-*..-Uj-U_-_u__.'-»___tu__j_sArg\i. r*j!vxxm^rr*a—fttmim\
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A mais admirável concepçfto ciuematogra-
phicii moderna

Adaptação admiravol do grandioso trabalho de
L-als Weber

Romance que 6 um estudo psychologico, em 5 longas
partes sensacionaes

,\ SKGH'11 _ — o"a d m i ra ve l trabalho
1 « A19 AT AP » (1'roca do Almas ), no-
:] _M U. fl* 5 B_-i vella rte Xlieoph.il- Guu*

thier, intorprelaira pela f»e-liiotoi*;i artista
ruÉ-rta SOAVA GAJ.I,ONE3

___

'SSií-.rs-.a-íí. :s*í- 77_í______a

HOJE Nlagestoso progra^otis HOJE

Indiciimos

em primei-

ro logar o

soberbo e

lr——T—:rtt.'m: g—BH> M^---i_.i'_fi,.**..i'j;.ii**i _5__p_Bca__ww —àmm——mmitm ——me •— m.ui.i _. ¦¦_.

CIMA THEATRO S. JQSE' - ^Sreza
.Segreto

:.iti*i ccKiCilia cm um ací>> e trw quadros, ori-'.* i d ti Voa i'*:-rpíi:

Companhia Molasso — D.i qual (az jvule a i" bailarina Ana Krcmser — Drompis,
comédias, muíica e grandes bailados — Dire. lor ile orchèstra .'.uosiro Mi ella.
fírtíp ___ Trpo cpccãpc ~ A's 7, 8 j | c mi: — HOJE'.'- Espectaculos11UJC ilCi ac__uc_ _e C01_,pieta n.,vi,i___ para familias

ARTE - LUXO — MORALIDADE 
NUMEROSO ELENCO LUXUOSAS MONTAGENS

TODAS AS NOIT ES NOVIDADES•RIMEIRA SESSÃO:
PARIS A' NOITE

SECUNDA SESSÃO:
AMOR D'APACHE —

•/ERCEIRA SESSÃO -- A
sfnai de C. MO!..',->-

A FILHA DO MANDARIM
PERSONAGENS—Va Nakiti. filha .li* mandarin, SERINA MOLASSO; Mlp.i

Taraa., bcrvvntc, K. _.usent.o; Ko _*-_>_.., amiirad ile Kakiü, Mairí; China, Kelly;
Cliasipiima. M:.'X; Xaliara, Mcihilde Co-pta; Oko Xadit, A. Ilertucci; R. Hiintiu-
gloti, cadete i:ij_r!c„, J. VoVju: lohn, orde nança do cadete, Del Mastro; ^'a Chang.
tiundarim, lco Ualv, Kaliin Duckj sen---:, tc, Chás, Wiiiff! Ramplampin. Roberto
Cojlins: 1'aniaktcro, ili'.l Dam«.
Primeiro quadro — Na residência do M;i:;LirÍ:i. Scgtindõ quadro — Km uma ave*

nida de Peíctm e terceiro quad ro — Na re-idencia do Mandarim.
GRANDES -URPREZAS O MAIOR SUCCESSO THEATRAL !
At.-.-.nl.S -- i* sesiSo — UMA NOITE EM TABARIN; . scssSo — PARIS
Alllctillia A, NoiTE e }» sess3o—AMOR D"APACHE. Em todas as sessões
tomam pirte as novas applaudidâs attrac çòc*..

As sessões principiará'-* eetapre pela exhibíção de "films" das mais reputadas
{abrir;---. PREÇOS POPUI.ARE.S — Nos tiie.ilros S. Josí, S. Pcpiro. Carlos Oo-
SK_ c Mvii.on Modernc, haverá matinée aos dofmngo\ is x i|_t. . (R 6^06)

**^tM*M-*IM[-SlSK!S-iS3*t7/jr___FJt*&TW__ag;3_^
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exito do 1916!
a_-__B

Bmpolgante

drama de

variadas

aventuras

Semelhança funesta
4 extensos sicto ¦

E' a vida moderna nas suas diffe.entes modalidades.
Serie ininterrupta de episódios sensacionaes, dos

quaes se desiaca a queda mortal de ura lilbury, que rola
por um Íngreme despenhadeiro.

Outro drama do grande arte, do ponero popular, * o romanca
policial

SSs nayf t*ag©s ú& "O^etíoco"
4 partes snn acionaes e lnngap=. Uma liora de duração

Montagem deslumbrante, de grande riqueza, que deixa o pu-
blicpi maravilhado.

COMO EXTUA NA MAT1NE'E o encan- f1_f,__.heJ_,ilJ_otail.r fllm ducumentario de actualidade ''•'t/* wn/mc
PRÓXIMA SEMANA — O _<>_CO DAS PENED1AS, drama

da vida real em 3 act*is. Eclair. MAIS DE QUI* [HMiO, sur-
prehendenio e sensaci- nal drama policial em 4 actos. CHOQUE
NERVOSO, fulgurante comedia domestica pelo inoxcedivel arlista
humorístico CAMILLO DE UISO.

A SEGUIR — Um grande «capolavoro» de Francisoa Bertini...

€ÍC3^

§___S;'íi?-___l___-5__»* B -"^Sã
1 A seuruir: A Tição-

a M zinho, para estréa da-^ § actriz Judith Mello.
.ili!''l_S'..!3 ii-. B,:.-.;; _ -W' m !_!,pl_.i p_5,"i
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Prota-roni«la : C re- U

mi Ida d'Oliveira — 1
Exito enorme! B

i_.i:s«p-!_i:',_.''iK."-_;::.i.iJJia,i!pi!-,;;"j_,;pBl

Empresn J. Cruz Junior — Kua da Carioca nu. 45) e R i

A nota -inomatogr.-pl.ic. de hontem I
0 snccessi) admiraYèi qne será de lioje i

Não precisamos tornar maior o nosso triompho— '
Elle foi grandioso, com enchentes

esmagadoras
salve o cinema 

'«mis»— 
mais uma

VICTORIA ESTRONDOSA

THEATRO APOLLO
( Companhia lio Polyth.ama dc Lisboa

,Hoje~ S™F.'3R4A'J8 -Hoje
i — ESPECTACULO COMPLETO —

¥

GRANDE FESTIVAL DA ACTRIZ

MERCEDES VILLA
A FARÇA EM 3 ACTOS

feres da Flautí
Symplionia da npcn O GUARANY,

I roa Banda do Corpo de Bombeiros, sob
ja regencia uo maestro Albertino Piment.l.
, Grandioso _ intermédio cm ç-e tomam
; parte os principaes artistas rtctua.mente

nesta capital, brande cnnc:rto de muaica
clássica pcia banda do CORPO DE BOM-
BEIROS.

A beneficiada a_Ta_cci; ao E.mo. Sr.
Comman-laníe do Corpo de Bombeiro»,
aos seus collegas . ao respeitável publicoa sn» valiosa coacfjirvação.

AmanhS — Sabbado — Priraeica. re-
pre-entações dx reriela ISSO FOI TEM-
PO. O (juadro—ALMA PORTUGUEZA.

(R É5Sf,)

Theatro Republica
Avenida Gomes Freire 80. Tel. 2*1, Cent
GRA-iOE COMPANHIA ISRAELITA

H, STARR
Administração dc MARCO STREIT

Secretario I. FREIMAN
PHIMEIRAS REPRESENTAÇÕES

Ilrilhante desempenho do i° actor Is-
rael Finguclbcrg t pji 1» actriz EVA PO
LANSKY.

Grande suecesso de ALBERTINA SIF-
SER e de Keinü. Silberberg.
TRIÜMPHO COMPLETO DE TODA A

COMPANHIA

Hoje — Se-tafelra, >8 de —
ngc.ic d. 131O Hoje

TEMA DIE HORBATE
(TEMA O CORCUNDA)

Comedia em d íic-lu, do escriptor In-
raeti-i A. 9CHUMER. Trotar-pistas: a i«
netrit ALBERTINA SIFSER'c o sr. Kei-
oile Silberberg,

O «piictaculo começ-rá ás S1"..js em
ponto.

Bilhetes á venda na Universal Naviga*tion Company — Máximos Moris  ive*nida Rio Branco n. 13. Teleph. 1.629 —
•"ort<' .CS (S76)

|íi I IJUllíl UU ullluil
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Creação estupenda <la grande fabrica UiN I-
VERSAL, cm 15*si*.ltll'.8

TrabrtlU» em i-runl interprotmlo pelos artistas que <>
publico adora, pelos inigualáveis FKANCIS FOiti,-,
o arti_t.ii ele-íanle por 'fixcellenoia o apto a todns luto . ;Glt\CE CUNARD mimosa, engraçuda e captivante i ia
todos os seus papeis; e Rolleaux, o hércules soberbo ijii.
prende as platéas, fizeram o maior film de enn<l<»
policial, que se chama A. F'II__,H.A OO CIFICU.

Primeira SERIE

*OLEOPARDO
2 actoà

monumi-ntiies, com o
começo do enredo

maravilhoso

Segunda SERIE,
HERâMÇA ETOáín
E o publico verá GRA 1
CUNARD a deserapenl .

um papel que é um v -,.
dadeiro primor

Apezar da Imponência deste eipe.tnct-.o, conipl •
mo. o programma c m

QS 
_>H 0 ^^_*^% Um admirável drama d» gran-*53P ^*\ ¦_» I *^_P de enredo. Um r*m:ince es«irunuosu que vae oncontrar tambem o mala franco sucesso. 2 partes.

n 6700

KB___3_a_i____i_i5u-.Í _Sâ_Sa__e_i_iSMa_£i_«iasSâatettM____^^


