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A Republica, que o Exercito e a

Armada, em nome da nação, implan-

taram no Brasil no mesmo dia em

que .derrubaram as instituições que

lhes cumpriam defender, foi logo

provisoriamente organizada nos mol-

des da mais larga federação, trans-

formado o Império em Estados Uni-

dos do Brasil. A Constituinte rati-

«cou o acto das forças militares

triumphantcs. Prevaleceram na ela-

boração da lei fundamental da nova

Republica os exagerados sentimentos

particularistas dominantes nos espiri-

tos nos últimos tempos da monarchia.

Na dc;tcrimiiiaçao das rendas, as re-

presentaçoes dos Estados, attendendo

desenvolvimento de cultura, de gtz»
de todas as liberdades, inclusive a

da propaganda contra o regimen con-

stituido, de nome honrado e de cre-

dito inabalável no estrangeiro, de re-

speito das demais nações, de glorias
militares, instituições que foram ser-

vidas por estadistas intelligentes, sa-

bios e honestos, tendo á sua frente

o príncipe magnânimo, a cujas exccl-

sas virtudes a Republica victoriosa

foi a primeira a render excepcional
'homenagem na sua magna carta, es-

tadistas e príncipe que porfiaram
numa politica abnegadamente pátrio-
tica e liberal, construindo -uma obra

de cuja ruina disse Blaine, quando
lh'a noticiou o telegrapho: 

"Acaba-

raitn com a única Republica que havia

na America."
Gil VIDAL

19.15,

s ao.15.
do Ni-

_  is 7.00
Corre somente» is

mais aos interesses regionaes que aos

da União, prejudicaram enormemen-

tc a esta. De posse de rendas,, das

quaes nem 'de longe se approxima-

vam as (pie tinham como províncias,

os Estados logo se organizaram lu-

xuosatncnte, e tocaram a gastar des-

ordenadamente, sem modida, com

funecionalismo, com obras sumptua-

rias, empreendimentos superiores á

nossa própria civilização, que podiam

ainda esperar dezenas de annos, e

com verdadeiros exércitos policiaes

para amparo de seus governos contra

revoltas internas, e com a velleidade

que elles os preservariam e defen-

deriam de atacpies do centro.

No principio, os Estados em geral

floresceram, e, confiantes na sua

pro.-,peridalde, que attribuiaim ao novo

regimen, endividaram-se. Durou pou-

co o periodo das vaccas gordas, e

entrou logo o das magrissimas. Dois

lustros ainda não tinha a Republica,

c vários Estados já estavam fallidos.

Houve até Estados em que a Justiça
soltou por habeas-corpus os presos,

porque o Tliesouro não tinha com

que os alimentar. Encontrando faci-

lidade, com as gordas commissões

que pagavam, contraíram empresti-

mos externos, dos quaes alguns estão

com juros e amortização sem paga-
Mento, destinados, por isso, a pesar
sobre a União, que, num quarto de

século, já quebrou duas vezes, e teve

que se submetter a duas humilhantes

moratórias. Da primeira safou-se,

multiplicando impostos, opprimindo o

contribuinte com carga mais pesada

que a dos sacrifícios supportados
cm razão de guerras e outras cala-
niidades que não podiam ter sido
conjuradas. A primeira bancarrota
não serviu dc lição. Apenas cumpri-
do 11 primeiro 

" funding", atirou-se a
União a gastos espantosos, escanda-

losanientc superiores ás condições do

paiz e ás suas -forças financeiras.

Seguiram-se períodos de prodigaHda-
des e loucuras, cumuladas nas incri-

veis dissipações, nas criminosas dela-

pidações do ultimo quadriennio.
Nova bancarrota em proporções des-

compassadamente maiores, da qual,

para sairmos, estão todos os nossos

mestres dc .finanças a suggcrir alvi-

(res sem dhegar a outro resultado

senão o da triste perspectiva para o

povo brasileiro de uma vida ainda mais

amargurada do que a aniarguradissi-
ma que elle já passa, cm que já re-
stringiii ao absolutamente indispensa-

vcl suas despesas, não sendo raros

os casos daquelles, aos quaes a mi-

seria, depauperando physicamcnte,
leva pouco a pouco á morte pela
fome.

Assim íoi a Republica federativa

presidencial transplantada da Ame-

rica do Norte para o Brasil, caindo

a grandes tombos, e hoje, a não ser

os que tem a sua prosperidade c a

própria vida ligadas á intaiigibilicla-

dc das instituições, não ha neste

paiii qttoni não a considere conde-
ninada, impossível dc regenerar-se,

porque todo o mal dc que se resente
c essencial ao regimen, lhe está no
sangue. Haverá nada de mais ex-

pressivo para a condemnação dc tal
regimen, do que a solução do caso
do 'Espirito Santo? O presidente da
Republica fez publico o propósito de
dar combate á situação dominante
naquelle Estado, porque a sua con-
titiuação ameaçava altos interesses do

paiz e compromettia a própria lio-
norabilidade dos governos brasileiros.
A Camara dos Deputados, pela sua
commissãò de Justiça, condemnou,
etn termos peremptórios, aquella si-
tuação, quali ficaudo-a -de deshoticsta
e de perigosa para o Estado. Entrctan-

to, a mesma situação ali permanece; no
regimen não se encontrou remedio
contra ella, e por força do regimen
a Camara vota a continuação da or-
dem dc coisas que ella tão enérgica-
mente fulminou, e que infelicitará e
desmoralizará mais quatro annos o
Estado, a menos que o presidente re-
conhecido e ompossado, por si pro-
prio, por impulsos dc honestidade
pessoal, que lhe não recusamos, não
siga outro rumo e não reaja
contra o systema e processos dc
governo de seus dois immediatos
antecessores, com os quaes foi
solidário, bem como o partido em
que elle estú filiado e que representa
no poder. Outros; Estados estão
ameaçados a ter a mesma sorte que
o Espirito Santo, e a 'Republica vae
sempre num crescendo de descredi-
to, dc desprestigio, de impopulari-

dade.
'Não pódc ter sido para isto que a

15 dc novembro o Exercito e a Ar-
nada destruíram instituições, que,
depoi.* dos annos turbulentos da Rc-

gencia, que, pódc-se dizer, foi, entre
nós, a primeira experiência da-Republi-
ca, asseguraram ao Brasil cincoenta
annos de paz e de tranquillidade, dc

progresso criterioso e reflecrido, de

0 FORO MILITAR
Ouvido por um dos nossos compa-

nheiros, ha tres dias, sobre o destino

do projecto de reforma do processo

militar, que se acha no Senado vae

por tres annos, o senador índio do

Brasil informou que o Senado espe-

ra o. Código Penal Militar, para fazer
uma obra uniforme, aliás como exis-

te cm toda parte. A justiça militar

será reorganizada ainda este onnoT

Pergunta dc difficil resposta.

Comtudo, pouco perderemos com a

demora da chamada reorganização,

se ella tem de ficar ao molde dos

projectos existentes. Porque nem o

que está no Senado, relativo ao pro-

cesso, nem ,o que está na Camara, o

projecto do Código Penal, consultam

a evolução do direito, nem os pro-

gressos que as legislações dos povos

cultos assignalarmm nas suas ultimai

reformas. Não basta a saneção legal

que se dará com a lei ida reorganiza-

ção ao regimen tumultuaria de que

cila repontará como a copia servil.

Dois pontos capitães chamam a nossa

attenção. Exaiivineinol-os. E' a or-

ganização 4os conselhos de guerra e

a delimitação das fronteiras do dc-

licto militar. Aqui, a orbita da jus-

tiça de excepção se restringe aos

casos especiaes que a motivam, ein-

tando absurdas incursões do foro pri-

vilegiado nos domínios da vida civil.

Os maiores interesses da sociedade

impõem essa distineção. Se as exi-

gencias da disciplina na vida militar

aconselham uma justiça especial

prompta, rápida, para julgar a infra-

cção dos deveres especiaes do solda-

do, na vigência das suas funeções,
outras exigências mais largas man-

dam que não sc dê ao soldado wm

privilegio absurdo, attentatorio de

todos os direitos, nas suas relações

civis com a communhão. A Consti-

N 1, Noct.. p»fte da Central às
cheia * B. Horizonte, il 10.40.

LiorouiiNA. — (Roma. d* Campos, Mt-
racema t Vivtoria) — Barco, il 5.3°;
Exp. Parle de Nictheroy ás 6.30, chega
a Campos ii 13.30 e a Miracema as

Barca, it 10.000; Noct. Parto
heroy 

"_

t a victoria il 18.15
•euundai a textas-feiría.

(Ramal it Priburgo, Cantagallo e Por-
Ulla) — Barca, is 6.10; Exp. Parte de
Nictheroy is 7.00, de Cantagallo is 13.S4
< chega a Portella ii 17.20.

Trens dt passeio para Friburqo — Ao»
sabbados ou quando fôr annunciado.

Barca, ài 14.30. Parts de Nictheroy is
is-.is c chega a Priburgo is 19.00.

Trens de passeio de Priburgo — A 9 se-
tundas-ftiraa ou quando fôr annunciado.

Trens de Pelropolis — Partida da Praia
Formosa, nos dias uteii:
6.00, 8.35, 13.J5, 15.50, ií.20, 17.45. '"-io

Chegada a Petropoln :
7-53, 10.35, 15.25, 17.45. lí.". '9-37. «•'*

'Partida de Pelropolis, nos dias úteis I
6.08, 7.35, 8.35, 10.20, 12.35, 16.00, 19.20

Chegada i Praia Formosa :
8.00, 9,20, 10,25, 12.05, 14.2o. 17.55. Ji.io

Partida da Praia Formosa, im domin-
goi:
6.00, 7.30, 8.35, 10.30, 15.50, i?.*5> 20.10

Chegada a Pelropolii:
7-53. 9.3S, 10.35, 12-25. 17.45, 19.37. «•»

Partida de Pctropolis :
*.o8. 7.35, 10,20, 14.50, 16.00, 19.20, lo.as

Chegada i Praia l-ormosa :
B.OO, 9.20, 12.05, 16.35. 17.25, 21.10, 22.20
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ouro). . ." Nova York." Hespanha. ¦
Extremas :

Caixa matriz 12 17I3» » " fl3Bancário 1217132 a 129I16
l',ifc — 9$4<Jo por arroba, pelo typo 7.
Uhras — io$7oo e i9$75o.
Letras do Thesouro — Aos rebates de

8 e 8 i|j por cento.
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90 D|S A' VIST*

¦ , I»37l«4 12 I5l33
$682 $692
$755 «60

$637
os) 2S880
(peso

3?8t>3
4$o8s
$825

HOJE
Está de serviço na repartição central de

Policia o 2o delegado auxiliar.

P.iganu*e na Prefeitura tos folltos da
énu cetoria de Matais. Jardins, Caça e
Pesca (pessoal do quadro).

Na r* pagadoria do Thesouro Nacional
¦paga-se a folha do montepio civil da Via-
ção dc letras A a J.

Publicações a pedido.
Advogado versus juiz, dr. Amalio da

Silva.-

A carno
íPara a carne 'bovina, iposta hoje em

consumo nesta capital foram affixados pelos
marchantes no entreposto de S. Diogo, os
preços de $600 c ^620. devendo ser cobrado
ao publico o máximo de $820.

Carneiro, lídoo e i$8oo; porco, líioo e
i$2üo e vitella, $600 a $800.

As noticias recentemente vulgari-
zadas, relativas aos desfalques já ve-
ri ficados em diversas agencias do
Corr«o,_ são «ma demonstração va-
liosa e indiscutível da desidia, do re-
laxamento que imperam em determi-
nadas repartições publicas e por fór-
ma tal, que só "ha que admirar que
os roubos não sejam em maior esca-
Ia e mais amiudados.

'E' sufficiente, para quem.tiver du-
vidas, a leitura da entrevista que o
sr. Camillo Soares, director dos Cor-
reios, concedeu a um vespertino.
Esse alto funecionario postal, que se
encontra á frente de tão importante
serviço desde que o sr. Wencesláo
Braz assumiu a presidência da Repu-
blica, declarou verbalmente, sc por-
ventura não escreveu por seu próprio
punho, que no Correio, departamen-
to da administração publica que mo-
vimenta diariamente valores impor-
tantissimos, não -ha escripturação
pela qual sc possa facilmente, fazer
um inquérito a qualquer dependência
daquella repartição!

São do director dos Correios as
seguintes preciosíssimas declarações:"Logo 

que descobrimos o primeiro
desfalque, encontrámo-nos em face
do primeiro grande obstaoulo: não
havia na Contabilidade escripturação
pela qual se pudesse apupr qual o
alcance dos mesmos, de modo que
temos de investigar muito meticulo-
samente essa papelada toda.

"Ji o sr. Camillo Soares mostrou-
nos uma enorme mesa cheia de pe-
peis."

Isto é assombroso, e serve para
abrir os olhos do povo. ao qual sc
pretende arrancar 'mais- impostos,
além dos muitos que j'á o deixam em
petição de miséria., e ensinar-lhe que,
apezar de o Thesouro despender ver-
dadeiras caudacs de dinheiro, (240.000.
contos num orçamento total de

de um legislador, ê as acensações de
desfalques que incidem sobre outras
agentes, e que tambam têm sido no-
ticiadas, vão recair solire pessoas que
estão seguríssimas da sua tmpunj-
dade sob as protecções irremoviveis
de cavalheiros da alta politica!

<E' evidente, pois, que tudo isto,
sommado ás publicas declarações do
sr. Camillo Soares, de que não ha
na Contabilidade do Correio escri-
pturaçâo em regra, honesta, decente,
como deveria existir numa reparti-
ção daquellas, que permittisse fazer^
se> fácil e rigorosa syndicancia, é
evidente, repetimos, que tudo quanto
agora tom sido ordenado pelo dire-
ctor dos Correios é uma fita a mais,
para adormecer o espirito popular,
sobresaltado momentaneamente, pois
os ladrões e as ladras dos dinheiros
públicos gozarão da mais deliciosa e
appetecivel impunidade!

10 assim vao correndo o mar-
fim!... ¦

GRAVATAS — Undisèimai — Só na
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5.

Afíeiçoados .1 idéa -fácil e commoda
do augmento de impostos, como o unico
meio de solvcr a crise financeira, os
ministros, até ha poucos dias, affirma-
vam que haviam chegado ao máximo

devi «er contada de 21 de fevereiro de
1907, data etn que o mesmo tomou
posse e entrou tas exercicio do cargo
na Delegacia Fiscal em Minas Geraes.

ScAre as fallencia* fraudulentas, pu-
blicamos noutro logar uma exposição que
foi apresentada e tida na ultima reunião
da Associação Commerciai. Do assumpto
nos oecuparemos amanha com maior lar-

gueza.

PUNHOS • «olIanahM — Rspeciilidf.de
— Cata Maachniu — Gooçslrc. Otaa s-

COM... ISENÇÕES '
Em resposta ao artigo que publica-

mos homem, subordinado ao titulo aci-
ma. o sr. capitão Miguel de Castro
Ayres endereçou-nos a oarta que publi-
cámos, acompanhada com um exemplar
da proposta que íoi lida e approvada
r» Club Militar. Desde que por essa
proposta so estabelece taxativamente
que a alfaiataria do Club não gozará
de nenhuma isenção de direitos, nada
lemos a objeetar. De resto, o nosso ar
ligo íoi inspirado unicamente pelo de
sejo de se evitar um regresso ao regi-
mon comremnavel de isenções dos direi-
tos que ferem iodas as mercadorias im-
portadas pelo commercio e pelos parti-
ciliares.

Eis a carta do sr. capitão Ayres:
"18 de agosto dc 1916 . Sr. reda-

ctor do Correio da Manhã. — Lendo

Presidente honorário

da reducção da despesa, nas suas pro
postas. Nem um ceitil, a mais. Foi I üoje no vosso jornal o artigo sob o ti

quando se illurninou a impeterrita I luto "Com... isenções

sciencia dos estad.stas republicanos, no
armar a sempre afiada navalha de
Gnillotin sobre o pescoço do contri-
buinte exhaurido. Tributos de todos os
feitios, dizendo dos poços de sabedoria

"Com... isenções de direitos",
como autor da proposta para a_ organi-
zacáo dc uma oíiicina de alfaiate e
sirgueiro no Club Militar, sinto-me na
necessidade de respomler-vos.

A orientação do Club é a maÍ3 ele-
vada possivel e, não sendV) elle uma in-
sintuiçãó com fin-s .políticos, trata dos

econômica sobre que se debruça a in- 
j interesses dos seus associados, quara-

veja do mundo, apparcccram em ava-1 quer que elles sejam. O Club Militar
lanches: idéas não faltaram para a!e a Cooperativa são associações visce
ju 1 . j - „l „ -„-,-;i,„Im,» ! raimente disliiMias, e nao cabe a esta
descoberta do eureka, e o contr.hu nte | ., 

^ ao ^ ^.^ dflj ,-„,_„„„
baixou a cabeça á fatalidade dos des-Veconômicos da nobre classe dos offi-
tinos ineliitaveis. Assim foi em 1898,, ciaes do Exercito, como affirmaes no
assim seria cm 1916, quando os tributos' refenido artigo, pelo que não seria pos-

de oR chamavam outros, com o seu
exemplo soberano. Onde algum pro-
testo, timorato e abafado, clamou con-

trá o absurdo da sangria, que não en-
contra sangue, os excelsos patriotas
apontavam a imagem da pátria, de
sacola nas mãos, pedindo o dcsreisinlio

330.000, conforme as indicações do j _„ seu0 _0 consumo, ou o sobejo do

O appareoimento ou formação do tal
Partido Autonomista teve, emfim, uma
virtude: tornou a politica do Districto
Federai muito mais divertida.

Organizada a companhia de buffos, a

que o Sr. Irineu empresta a graça da
sua barba grisalha e mal composta,

procedeu-se logo 4 distribuição dos pa-
peis do primeiro cntréntez. Tratava-se
de encontrar candidatos para as vagas
existentes dc dois deputados c um se-
nador.

Antes dc fundar-sc o Partido, o can-
didato do Sr. Irineu, pelo i° Districto,
era o Sr. Figueiredo Rocha,

Mas o Sr. Irineu, como se diz na

gyria, roeu-lhe a corda e adoptou a se-

deputado Cincinato Braça) tudo con-
sumido com funecionalismo, não ha
escripturação feita na repartição de
Contabilidade do Correio, pela qual
se possa .facilmente verificar qual a
Importância das verbas arrebatadas
pela rapinagem 'feminina ou mas-
culina I

Mais ainda: ha agencias do Cor-
reio que não são fiscalizadas ha dez
ou doze annos, apezar de que o The-
souro paga a funecionarios para fa-
zerem essa fiscalização!

iA confissão do director dos Cor-
reios, servindo para pôr om relevo o
relaxamento e a desidia dos seus an-
tecessores e a sua própria, ainda terá
mais a seguinte extraordinária im-
portancia: garantirá a impunidade
dos ladrões e das ladras do Correio,
porque o menos 'hábil dos advogados
de defesa tirará o máximo partido
de taes affinmaçõés, e qualquer juiz
correcto e honesto vacillará cm dar
credito a inquéritos e a investiga-
ções que, cm casos excepcionalissi-
nios como os agora descobertos. .hão
têm pontos de apoio sólidos, pois' o
Correio não possue devidamente or-
gàhizada uma escripturação sqiie re-
gistre os movimentos de valores com
todas as agencias suas dependentes, e

giiinte chapa: deputados, 1° districto,
íiiicõo da Republica, inspirada pelos Bricio Filho. _„_ Jo__ Nc!va. g_nallori
bons princípios, deu foro especial Lo;K.s Trovão.
aos militares, somente para os crimes I a. parte mais importante dessa chapa ...
.militares, listes são naturalmente os 

| 
era a inclusão do nome do Sr. Bricio | que harmonicamente sc: combinejom

que affectam a disciplina, os que , Filho, antigo parlamentar e jornalista.

ferem os deveres de militar, os O Sr. Irineu escolhera-o não pelo seu
valor pessoal 011 pelos seus bonitos
olhos, mas em virtude delle fazer parte
da comniissão qive organizara as mesais

para o pleito municipal de outubro pro-
ximo. Puro negocio, como sc vê... A
candidatura do Sr. João Noiva, esta era
11111.1 tocante homenagem ã velha ami-
zade

qnc altcntíim contra a instituição 1111-

litar, em qualquer sentido. Não vão

além disto. Mas o Código Militar vi-

gente leva civis ao foro militar c

pela imprecisão e pela incoiiscqucncia I

font que i feito deixa aos tribunaes

de excepção não se^Xps crimes mitila-

res, mas todos os crimes dos milita-

res. Um official perturba a vida de

uma familia, tira-lhe a honra, mata

o seu chefe. Passam-se os tempos c

um filho de sua victima, accidcntal-

mente militar como o assassino, 111-

tenta a vingança. O assassino do pae
inata o filho. Crime militar — defi-

nem os juristas da terra, lt a socic-

dailc civil estremece nos seus alicer-

ces, ameaçada de todos os perigos
imagináveis. Ahi está. O código que
dorme no Senado (dorme, graças a

Deus), deixa que a balburdia e os

perigos continuem. Porque nada dc-

fine. O outro ponto, dos nossos con-

scllws de guerra. Cada caso deter-

mina uni conselho — «111 conselho

que julga de facto como os jurados
e julga de direito como os juizes.
.-Ipreciae bem a organização desses

tribunaes pelo arbiirio do comman-

do. Pormam-n'o indhnduos eivados

do espirito dc classe, ignorantes das

mais ligeiras noções de direito cri-

minai, desconhecendo ein absoluto a

legislação, cujo trato vão fazer de

afogadilho, sob a pressão da caserna.

Nem a independência que cumpre a

cada juiz, nem consciência das fun-
cções a que são chamados.

No despenhadeiro de um regimen

tal, vac-se da impunidade pela fruto-

ceniação quasi systematica dos delin-

quentes, quando os tribunaes julgam,
ás aninistias endêmicas deste paiz,

quando a indisciplina gera os seus

frutos apfctccidos. A ordem civil
torvelinha no pandemônio. Já está

organizado o conselho que julgará o

caso Dilermando de Assis.
Teria passado pela cabeça dos nos-

sos legisladores a instituição do tri-

bunaes permanentes, onde se assegu-

se a. independência e se apure a

capacidade dos juizes militares t

a escripturação das mesmas agencias!
IE' então para isto que os directo-

res do 'Correio ganham dois contos
de réis por mez, além de gozarem a
verba de quinhentos mil réis para
càlidltcção? E' para que, quando o
acaso, como agora suecedeu, ponha
em evidencia uma ladroeira como a
da agencin da 'Avenida, o director

oiro emigrado, ao povo sem trabalho.
Parfi mater anioris..-, A pátria iò exi-

gia o sacrifício supremo dos seus filhos,

porque não havia positivamente outro

geito. Ora, na reunião ministerial de
ante-hontem, os deuses encontraram o

remédio. Nella, ter-se-ia resolvido, de

prompto, a reducção de 6.000 contos

no orçamento da despesa, encontrando

o governo por onde extremar essa re-

ducção, que vae adeante.
Pergunta-se: com um pouco de boa

vontade, e com um pouco de conscien-
cia, não seria possivel solver as con-

tingencias do momento, deixando o con-
tribuinte ein paz, a roer os ossos de

sua calamitosa miséria?
Não se tinha mais o que cortar, e

agora já se cortam 6.000 contos. VSo
subindo, patriotas...

O ministro da Fazenda, mandou eum-
prir o precatório do juiz federal no
Estado lio Rio, solicitando o pagamento
de 5 79i$500 aquelle Estado, provenien-í
i«5 do imposto solire assucar exportado
do ,Campos para Santos

sivel dar á Cooperativa encargos do
Club, iiecrescendo que essa itoau-ciiiçúo
cobra pelos uniformes militares muito
mais caro que qualquer outra casa.

Nenhum official do Exercito ou Ar
marfa ficará inhibido de oontinuar a
conipiar onde bem lhe pareça, natural-
mente a grande maioria procurará o
Club porque a sua situação econômica
pessoal í precária.

Quanto á isenção de direitos, o arti-
go 3" do projecto que junto vos remctto
e que foi approvado unanimemente ptla
Assembléa do Club, taxativamente pro-
Ilibe taes isenções.

Não queremos lesar os coíres da Na-
ção e sim supoortar mais suavemente os
impostos que para a honra delia pátrio-
ticamente temos pago.

Sem mais', subscrevo-me, ele. — JU»-
guel de Castro Ayres, capitão. 

BANCO MERCANTIL DO RIO
DE JANEIRO

67, rua Pmieiro de Março, 67

Presidente, João Ribeiro de 0!i-

vjra e Souza; director, Agenor Bar-

bosa. ...
ê Banco oe Depósitos e Descontoj.

Faz todas a» operações bancarias

,.„„ „„ ...„, - - ,.-„ _. O ministro da Viação prorogou por
5 79i$500 aquelle Estado, provenien-* mais dois annos o prazo concedido ao
,_-.¦_.,  ..-1.— ..-  —„-.,,!,» Banco d0 Brasil para edificar, nos ter-

renos de sua propriedade, situados no
cáes do Porto, nesta capital.

— Vestidinhoai para me*
ara ba*
da As-

¦*-*** "OUpeC 
_;„,, Enxovae* pan ba

ptisudos—Modas pira leuliqras
sembléa n. ioo.

das postas brasileiras venha cou fes-
, sar que a respectiva repartição de i ciauiente nos negócios münicipaes, obe

desse cx-depulado e a do Sr. Lo-j contabilidade não tem.

CAMISAS—O que ha de melhor e clcgan-
terr-Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O projecto do deputado Mello Fran-

co sobre a reorganização do Conselho
Municipal é, nas suas linhas geraes,
uma medida acceitavcl, que merece um

acolhimento' favorável pelo Congresso.
A idéa de substituir a actual coinpo-

sição do Conselho por uma delegação, 1 
qu_ _erviu a0 Tdimiidarè e agora ser-

cm que esiejam representadas, não a , ve de base aos hydroplanos.
massa do eleitorado, mas sim as diffe-

rentes classes interessadas mais dire- I BRANDÃO

O ministro da Marinha visitou hon
tem, em companhia de seu ajudanie de
ordens capitão-tenente Elisiario Barbo-
sa, o hiate José Bonifácio e a carreira

escriptura-
ção em regra que permitta a fácil
fiscalização das agencias postaes!

Espantoso é isto, na verdade, e

pes Trovão uma cariada d'e effeito para
a galeria.

Mas vieram os pedidos, os empenhes,
os pistolões. O Sr. Azeredo, de quem' '"ais ainda que fique impune o dire-

o Sr. Irineu é agora altiado e cúmplice, i f'?r 
düS 

f^[mt!s W. <.az assim P»
, c j o »¦ 

' 
1 1 blica confissão da desidia

bateu o pe em favor do Sr. 1'iguoiretlo
Rochai. E o Sr. Figueiredo teve que
entrar.

Ficou, então, o ex-homem atrapalhado
cotn os tres outros amigos, uin dos

quaes teria que ser sacrificado. Qual
delies seria? O Sr. Bricio não convinha
abandonar, por causa da organizxão
das mesas para a eleição municipal e
o Sr. Trovão ainda era um nome rui-
doso. O Sr. Irineu não hesitou: sacri-
ficou a amizade do Sr. João Neiva.

Um outro contratempo appareceu.
Levantada a candidatura do Sr. Salles
Filho pelo 2o districto, apoiada forte-
mente pela politica mineira, não poderia
ir para esse logar incerto da chapa o
Sr. Bricio Filho. Urgia garantir as
mesas... E o Sr. Irineu sacrificou o
seu segundo candidato, atirando para o
segundo dislráto. quer dizer para o
¦inferno, o Sr. Trovão e dando a candll-
datura de senador, mais segura, ao Sr.
Bricio.

Scgtic-se, pois, que com a organiza-
ção dc sua chapa, o Sr. Irincu conse-
guiti scr incorrecto primeiro com o Sr,
Figueiredo Rocha e depois com os Srs.
Neiva c Lopes Trovão.

Mas fez um magnifico negocio, por-
que o Sr. Bricio garante-lhe as mesas...

Esteve hontem em conferência com
o presidente da Republica o conselheiro
Antônio Prado.

O incffavcl embaixador Gastão-Ando-
rrnha acaba de chegar a Lisboa, depois
de ter ido deixar a familia na Suissa.
Homem pratico e cuidadoso em finan-
ças, o andorinha ainda uma' vez seguiu
a sua reirra habitual de explorar a di-
plomaci-i. como um áureo filão que o
vae enriquecendo, emquanto outros se
arruinam no custeio da representação.

Deixando a familia na Stiissa — que
1 è paiz de vida modesta e barata —

Onde se tratou de definir o delicio . GastAo vae para Lisbo:_ como homen,
'militar evitando o subversão calami- solteiro, podendo assim aliiscoitar a
tosat \ sua sétima ajuda de custo, que a estas

E' melhor que fique tildo conto I horas já deve estar nos cofres do ban-

está, se a reforma tem de ficar em \ 
aueir° Custodio dc Magalhães, empos-

copia.

Tópicos & Noticias
•levada, tal foi
mínima; 2g'',3,

O TEJCTO
Céo limpo e temperatura

o dia dc hontem. i80,a.
maxima.
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TRENS DIÁRIOS
E. F. Central. — (Ramal de S. Paulo)

SP i, Exp., parte da Central ás 5*úo.
ehcjra ao Norte ás ai.35; RI1 '• Rap.,
parte da Central ás 7.00, chega â Luz, âs
:S.i6; NP 1, Noct., parte de Central ás
18.35, chejra á l„uz ás 6.44; LP 1, Noct.
Luxo, parte da Central ás 21.20, chega á
Lu2 ái 8.4-6.

{Ramal de Minas) — Si, £xp, parte
di Central ás s-o°. chega a Lafayctte ái
ao.08; R 1, R.ip., parte da Central ii
t.oo, cheg* a II. Horizonte il 21.17;

sando a risonha fortuna do galero li
boeta.

Mas não vi o homem, na sua anci.i
de aujmcntar o pé de meia, mandar
tambem para os Alpes da Helvécia a
metade da mobilia dc Rio Branco...

ROUPAS brancas — Sòrtimento sem egual
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O sr. Cândido Costa offereccu bon-
tem ao presidente da Republica a mala
insubmersivcl, de sua invenção, que fi-
mirou no Club de Engenharia no dia
em que ali realizou a sua conferência
sobre a insubmersibilidade dos navios
e outros inventos seus.

Na Procuradoria do Thesouro Náclo-
na! acha-j-c eni estudos o projecto apre-
sentado á Camara dos Deputados au-
torizando a venda de terrcno3 de ma-
rlnlias.

do rela-
xamento que dominam os serviços
a que elle -deveria imprimir a sua di-
recçãoI

¦Mas digamos desde já que absólú-
tamente não acreditamos que os taes
inquéritos que o sr. Camillo Soares
diz quo estão sendo feitos, dêem
qualquer resultado. E vamos cxpli-
car porque:

Não ha muito, cm Diamantina, foi
descoberto uni desfalque de quarenta
contos em u>;na agencia do Correio.
A agente responsável por esse crime
fugiu para o Rio de Janeiro. O m.i-
nistro da Viação recebeu aviso do
nome da rua e numero da casa onde
a fugitiva se refugiara. Até hoje o
desfalque ficou impune, porque a
funecionaria é creattira das mais in-
tiinas e agradáveis relações de um
deputado, que a protegeu com a ma-
xima efficacial

Em Bello Horizonte, donde regres-
sou ha pouco o sr. Camillo Soares,
segundo é voz publica, foram encon-
tradas graves irregularidades. Toda-
via, a direcçâo dos Correios conser-
va o caso em silencio e não consta
que tivessem sido tomadas quaes-
quer providencias!

iMas ainda lia mais.
O regulamento dos Correios auto-

riza a nomeação de senhoras para
os serviços postací, quando ellas se-
jam viuvas, esposas, filhas, parentas,
einfim, dc funecionarios do Correio.
Nos tempos de Anlonio Theodoro, o
çircitmspecto director daquclle de-
partamenlo, onde deixou honrada
memória, aquelle regulamento era
cumprido á risca. As pretendentes
apresentavam seus requerimentos,
nos quaes o director annotava o
nome do funecionario apresentante,
o qual assumiria a responsabilidade
pela capacidade moral da requerente.
As nomeações faziam-se somente
quando havia vagas, e pela ordem
numérica da apresentação dos reque-
rimentos.

Essas normas cairam, porque eram
honestas e o abandalhamcnto geral
substituiu tambem os dispositivos rc-
gtilaincntares.

Assim, a agencia dc Copacabana,
rua Barroso, está a cargo d-e uma
senhora cunhada do sr. Urbano San-
tos, vice-presidente da Republica, se-
nhora que possue bens de fortuna c
goza os rendimentos dc propriedades
que possue naquelle opulento arra-
balde, tirando assim o pão a quem
com mais direito deviai exercer
aquella funeção.

O agente da Gávea, José Corrêa
Guimarães, que exercia com comple-
ta proficiência o seu cargo, manten-
do as melhores relações e prestando
hons serviços aos lavradores -daquella

zona, foi demittido stimmariamente,
para que o cargo passasse ás mãos
de uma senhora fortemente protegi-
da por um deputado das suas re-
lações.

A própria agente 4a Avenida,
aceusada agora do grave desfalque
que tem sido noticiado, £ apontada
como pessoa extremamente querida

dece á orientação mais moderna nes-

ses assumpios, que, em ultima analysc,

constitue uma tendência á renascença
das famosas corporações medievaes,

E nesse terreno o inundo contempo-

ranço tem, certamente, alguma coisa a

aprender com a Edade Média, que foi

o periodo áureo das instituições muni-

cipaes. Assim se explica a nova Icn-

dencia a estabelecer a organização

municipal sobre essa base que, de um

certo modo, se associa ás modernas

id<ías do syndicalismo.
Ha, porunio, no projecto do sr.

Mello Franco uma idéa feliz, que con-

vem estudar e aproveitar.

ALFAIATE
Av. Rio Branco, 103.

O presidente da Republica assignou,
houlem, um decreto da pasia da hazen-
da stipprimindo cinco logarcs vagos de
segundos officiaes aduaneiros, sendo
tres na Alfândega desta capital e dois
nn dc Sanlos,

BENGALAS — Elegantes e raiijtentes —•
Casa Manchester — Gonçalves Uns 5.
»... , n-iiaa »**gn>*****t*'aTi""11111

O Thesouro Nacional vae iniciar,
deniro em breves dias, o pagamenio, a
diversas instituições pias, das quoias de
benclicencia de loterias dest.nadas is
mesmas.

Mesmo em tempos normaes, o go-
verno deve ter o maior cuidado em

impedir ttuc pessoas estranhas ao ser-

viço diplomático da Republica se apre-

sentem no estrangeiro, allegando um

caracter official, ou semi-official, pata
mais facilmente arranjarem os seus ne-

gocios particulares, Mas nas actuaes

condições internacionaes, é positiva-
mente um perigo deixar quo o nome

du ãuicrno brasileiro seja explorado

dtf§se modo.
O Correio da Manhã já tem por ve-

zes chamado a attenção para as ma-

nobras do desfrutavel sr. Graça Ara-

nha, que se aproveita da suo posição
dc ministro aposentado e tira partido
da protecção que os nossas legações —

c espe-iainK-me a legação de Londres
— lhe dão, para arranjar junto aos go-
vernos alliados os negócios do seu

patrão, o sr. Prado.

Que o sr. Graça Aranha queira ven-

der a maior quantidade de carnes fri-

gorificas que os alliados possam en-

gulir é coisa natural e que ninguém

lhe levará mal.
Mas que o emprehendedor caixeiro

diplomático do sr. Prado ae intrometta

na nossa politica externa, fazendo jun-
10 aos governos alliados declarações

comprometedoras, que ninguém o au-

torizou a transmittir, é negocio sério e

que até reclama uma intervenção im-

niediaia do Itamaraty,
¦Estamos cerios de que o sr. Souza

Dantas chamará a attenção dos nossos

representantes, e especialmente do mi-

nistro em Londres, para o facto de que
o sr Aranha não tein o direito de sc

apresentar como um agente do governo
brasileiro.

' A adtiii.vistuaçao do Carreio da Ma-
11I1S, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaiuras para
» revista portugueza O Rosário, um»
das mais bem feitas ptibUcações catbo-
licas editadas em Portugal. Anno 6$ooo.

O almirante Henrique Boiteux passou
hontem o cargo de sub-chefe do Es-
tado-Maior da Armada ao capitão dc
fragata Octacilio Nunes de Almeida!
chefe da 4* secção do Estado-Maior.
que oecupará essas funeções, interina-
mente, até assumil-as o novo sub-chefe,
já nomeado, capitão de mar e guerra
R.-ija Gabaglia,

¦ *dMM> I» ¦'¦¦ ¦¦ ¦¦¦-¦ —
EM perfumaria*, a casa mais popular; è a
Perfumarias Nunes — L. S. Francisco 35.

1 ***3'>IttJ »> 8W—¦

ingos & Respingos

Foi posto em disponibilidade, confor-
me requereu, o chefe de secção, addido,
da Inspectoria de Portos, Ernesto
Otero.

'O 
director geral do gabinete do Mi-

nfsterio da Fazenda declarou ao :n-
sttector da Alfândega do Rio de Janei-
ro qne a antigüidade de classe do 4°
escrioturario Tancrcdo Corrêa Leal,

De uma critica eobre um concerto de
violão ha dias realizado : .

"O violão havia descido a uma ordem
âecurtílarta."

Bem fraca memória a do critico: poi»
não se lembra elle que o instrumento das
serestas jâ teve as honras do palácio da
presidência, nas variações do Corta-Jacs ?

*
Foi o dr. Fernando Lobo quem fez «ei-

!-- c rcousrimento tm que d. Msrísnsa
Noronha pediu â Camara que seja confe-
rido Ss mulheres o direito de voto.

E' claríssimo ; o actual director do Baa-
co do Brasil pretende algum cargo de ilei-
ção com o suffragio universal do bello sexo.
V, tem hom gosto, que isso de scr eleito
dc barbados não tem graça nenhuma.

*
*

Telegramma de Lisboa : :
"O sr. Gastão da Cunha »era recebido

hoje no palácio das Necessidades.*1
O embaixador falará ao presidente das

suns necessidades dc um palácio,.. onde
fique bem a mobilia do Barão.

*
*

Para a vaga de auditor de
guerra, em Pernambuco, insere-
veram-se S3 candidatos.

(Telegramraa)
Uma verdade ahi se encerra ;
Esse numero é loquaz :
Nada rnelh*ar nesta terra
Que ser auditor de guerra
Maximé se reina a paz.

*
Pelo projecto dc reforma ó*o Conselho

Municipal a eleição dos edis è feita por
vários clubs.

Causa espécie que entre os "grandes

eleitores" n3o figurem os clubs des Demo-
erráticos, Fenianos e Tenentes.

Tratando*; de uma instituição genuina-
mente carnavalesca, como é o Conselho, é
de notar o esquecimento.

*
*

Um illustre representante da naçüo quan-
do so «chava no Ministério da Fatenda foi
victima de um oecidente: escorregou no
assoalho encerado, luxando um braço.

E' o Inconveniente doj assoalhos de
luxo, commcntou o Raul.

Ojrano á O.

Temos tido a experiência dos mãos

governos e, sobre os cffeitos do ar-

bitrio, da improbidade c da inépcia

na marcha dos negócios públicos,
este povo pôde hoje falar com a au-

toridade da experiência. Mas o sr.

Wencesláo veiu inaugurar um regi-

men, que desconcerta a opinião c

deixa perplexos os que se dispõem

a fazer a critica da sua administra-

ção. Nâo ha quem esteja satisfeito

com a orientação do presidente e de

todos os quadrantes partem queixas
contra o descalabro cm que se vae

desconjuntan-do a machina enferru-

jada do regimen. Mas não ha úma

opposição organizada e raros são os

actos específicos do governo contra

os quaes se assestam as baterias dos

adversários. Nem tem mesmo o sr.

Wencesláo opponcntes, que mereçam

rigorosamente ser chamados de ad-

versados da sua politica e da sua

orientação.

Os amigos do presidente regosi-

jam-se com essa situação e affirmam

que ella demonstra estar o paiz sa-

tisfeito com o rumo do governo e

prompto a apoiar o chefe do 'Estado.

Mas não parece que uma interpreta-

ção tão optimista da calmaria podre

da nossa politica seja a conclusão

lógica, que se impõe a quem procura

ver e observar os factos do dia. Não

ha opposição definida, nem ha grita

organizada, apezar do descontenta-

mento geral, porque a situação é

amorpha, como amorpha é a politica

do presidente.

A opposição è a 'fôrma poiútki da

reacção e, para que ihaja reacçío, é

preciso que um acto desperte e esti-

mule a resistência contra a aggres-

são. No actual momento brasileiro,

é impossível existir um movimento

definido de ataque ao governo, por-

que deste não parte um gesto affir-

mativa que provoque um protesto.

Estamos em pleno regimen da nega-

ção e da inércia. Não ha opposição,

não ha política, nâo ha governo; e,

em logar <lo presidente, que a letra

constitucional converteu em um auto-

crata limitado pela ficção da sepa-

ração de poderes, tomos uma som-

bra passiva, cujos movimentos ape-

nas refleetem as evoluções da qua-

drilha politiqueira qua domina o

paiz.

Analysando a situação revolucio-

naria de Paris nos dias que se sc-

guiram á tomada da Bastilha, Tainc

avança a opinião de quo ha uma

coisa peor do que um máo governo,

isto é, a ausência de qualquer go-

verno. Ao espirito calmo e tímido

do philosopho e 'do erudito, acostu-

mado á serena tranquillidade das bi-

bliothecas e dos arehivos, afigurou-se

que a anarchia activa, expressa na

ascendência transitória das massas

populares sublevadas, synthetizava a

maxima calamidade que podia ferir

o organismo politico. Se o analysta

das origens da França moderna ti-

vesso possuído um temperamento

mais ardente c batalhador, e «e o

destino o tivesse collocado no actual

ambiente brasileiro, é possivel que

elle houvesse encontradp um infor-

tunio social mais alarmante do que

o triumpho da revolução irracional c

impulsiva. Mesmo nas suas fôrmas

mais violentas e mais destruetivas, a

revolução e a anarchia explosiva rc-

presentam as tentativas desesperadas

da força medicadora do inconscientí

social para eliminar corpos estranhos,

ou para restabelecer o equilíbrio

politico. Mas .ha uma fôrma dc

anarchia passiva, que exprime a iner-

cia preliminar á dissolução orgânica

e que assignala o retrocesso das so-

ciedades á peor das barbarias: — a

barbaria do apodrecimento e do pan-

tano.

A nação brasileira offerece hoje o

espectaculo raro dessa apathia cara-

eteristica doa doentes abandonados

pelo medico como incuráveis e que

jazem 110 catre do hospital á espera

de que a necropsia revele o segredo

do mal que destruiu a vida. Todas

as forças cm que se manifesta a acti

vidade consciente da organização pa-

litica estão reduzidas pela penúria ao

marasmo c <s UioC.,ov. <-> .u..^.«

nalismo, opprimido pelos impostos c

estiolado pela assombrosa carestia

da vida, continua machinalmcnte a

exercer as suas funeções, desinter-

essado já dos negócios do Estado.

que vae triturando os seus próprios

servidores na cruel engrenagem' do

fisco implacável. O Exercito e a

Marinha, sem soldados, sem muni-

ções, sem os recursos necessários

para o cultivo da instrucção profis-

sional, íicam tragicamente immobili-

zados, emquanto a pátria indefesa

espera a hora em que aprouver ao

estrangeiro forte e aguerrido apagar

o nosso nome no mippa das nações

livre» encerrando esta mallograda

experiência i*cional. O operariado

faminto já não se atreve a reivindi-

car os seus direitos « defender os

seus interesses, porque o regimen do

jejum permanente já o despojou da

energia physica, que i a base de

todas as revoltas.

No meio desse desalento geral, o

presidente da 'Republica, como um

symbolo vivo da crise brasileira, pas-
seia do Guanabara para o Cattete, á

espera de que se termine o seu pe-
riodo de governo, « que s. ex. possa
ir gozar tranquillo, no clima ameno

das suas montanhas mineiras, as van-

tagens e o ócio dc uma bem merecida

aposentadoria politica. Sob o ponto
de vista pessoal, a attitude do sr.

Wencesláo inspira sympathia e talvez

mesmo piedade. Homem 'honesto eti

bem intencionado, elle entrou para o

Cattete com tioas idéas de deter a

derrocada do regimen e de salvar a

nacionalidade ameaçada. A realidar

d* tem sido mil vezes mais pesada do

que o presidente esperava. S. ex.

julgava, talvez, que o segundo fitnd-
ing tivesse o mesmo epílogo que O

primeiro. A anarcha natural do»

acontecimentos, o acerescimo da ri»

queza publica determinada pela acç4o(

fatal de agentes econômicos inde*'

pendentes da acção dos governos,;
corrigiria os erros do passado e tra*

riam finalmente ás arcas do Tliesour.

ro o ouro com que resgataríamos oi

nosso credito. Quem sabe mesmo as>

visões com que, no seu retiro de ItOf

juba, o sr. Wencesláo antecipou o

dja em que mandaria publicar o tele-

gramma de Roílischilil, congratulai!"1

do o presidente quu restaurara o

Brasil no rol dos paizes que sabem

honrar os seus compromissos 1

Mas a guerra veiu alterar o pro*

gramma presidencial, o empobreci*

mento geral do mundo civilizado tor-

nou infinitaimente mais complexa a

nossa crise, porque o Urasil não poda
contar agora com o effeito automa*

tico da riqueza universal, rara aplai-

nar o caminho de amargura que vacl,

trilhando. Confrontado com uni pro-
blema financeiro, que a crise dos

transportes aggravou, dando-lhe a

fôrma mais grave de uma questão
econômica, o sr. Wencesláo vê, tam-

bem, surgir complicações políticas
internacionais de que ninguém cogi-

tava om 1914. No meio dessa situa-

ção superior ás suas forças, o pre-
sidente, sem ter energia para fazer

um esforço supremo no sentido do

enfrentan corajosamente a crise, o

não sendo capaz de um gesto de

abnegação c franqueza, confessando

á nação que os males do paiz só

podem ser corrigidos por uma trans-

formação completa das instituições o

por uma substituição dos protagonis-
tas do ii-giuien, continua a bordejar

em torno da politicagem. Conta o

ptesidente poder manobrar mais dois

annos entre os interesses dos politi-

queiros e a opinião publica, agradan-

do c servindo aquelles, emquanto

illude c dormece esta.

Mas, apezar da sua fina manha d»

homem conhecedor da nossa politi-
cagem e do nosso povo, o sr. Wen-

cesláo está fazendo um jogo arrisca-

do. Os dois annos de governo que
ainda lhe restam vão scr uma phase
de agudissima criso para o Brasil.

Além dos perigos financeiros e das

possíveis complicações externas, ha:

deante de nós o problema gigantesco.'
da reconstrucção politica e economi-

ca do mundo, em que teremos de rc-

presentar um papel activo, se não

quizermos nos deixar absorver por.
outras potências mais fortes. Quan-
do, em todos os pai/es, os governos
estão activos e vigilantes, quando aa

preoecupações sobre o futuro se ira*

põem aos estadistas do imundo intel*

ro, o Brasil não pôde continuar sem

governo. Nunca se tornou tão ne*

cessaria uma orientação vigorosa et

definida na «ossa politica e na nossa

administração. Entretanto, o sr.,

Wencesláo, agaohado por detrás da

responsabilidade dos seus ministros,

receioso de melindrar os mandões)

políticos, não se atreve mesmo Si

fazer cessar os abusos adminis^ati-*

vos que estão lesando o Tliesouro.,

Transformando em um roi fainéant,
o ohefe do Estado não governa 4
limita-sc a assignar o expedient*)

presidencial.
Se s. ex. não mudar de rumo, ai

única alternativa, que resta á nação,

é supprimir o seu cargo, como meàU

da de economia, porque, nestes dias]

dc bancarrota, um presidente hono-»

rario é luxo capaz de esgotar a pa*
ciência dos nossos credores.

O ministro da Fazenda autorizou d
delegado fiscal na Bahia a mandar ven-
der em hasta publica 03 próprios na-
cionaes oue Joamtmi Cerqueira Daltro
se propoz a adquirir, desde que não SC-
jam elles necessários ao serviço d^
União.

A* Vi em r a ermo Mi
a uma consulta do deli-gado fiscal na
Bahia, declarou-lhe uue o laudemio na9
transferencias de terrenos foreiros &
Fazenda Xacional deverá sempre ser
cobrado na razão de 5 *l° do valor dai
transacção, e que quanto ao_ foro, eia
se tratando de terrenos já aforados nai
época da lei, e ag-ura transferidos, de-
verá ser cobrado o que vigorava a"
tempo da primitiva conwssão.

THESOURO NACIONAL

Concessão de créditos
A Directoria da Despesa do Thesotfc

ro Nacional concedeu hontem os SeV
guintes créditos:

6:oo5$20i á Delegacia Fiscal nd
Pará, para pagamento de vencimentos
aos reformados major Salvador do
Aguiar Caialdi e sargenio Affonso
José da Rocha; 563J709, 4i3$j87 o
i5i$;oo, para pagamento ao contado*
da Delegacia Fiscal em Alagoas, ao
escripturario da mesma repartição Ro-
berto Ferreira Nobre, e o fornecimen
to de uma chaminé no edificio da Es*
cola A. Marinheiros: 600S000, á Dele*
gacia na Bahia, para pagamento da
congrua do padre Pedro de Alcântara
e Albuquerque; 1:5oo$ooo, á delega-
cia no Ceará, par» pagamento ao pw
fessor Francisco de Paula Acbilles; é
6oo$ooo, á Delegacia Fiscal na Para-}
hyba, para pagamento da congrua doj
arcebispo d. Adaucto Aurélio Miranda)
Henriques.

——mt * am 1 1
O ministro dt Fazenda deu provi,

mento ao recurso interposto pela Com*

panhia Sud Atlantiqut do acto do dei
legado fiscal no ReeKe, qu« knpoi acj
commandante do vtpor trance» Sequ&t
na a multa de direito- em dobro iiíi
Importância d» 961414(400, por falti}
de mercadorias verificivJ» no annift****)
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A eleição do pre-
teito ile São Paulo

0

a S. iPaulo, 17 de agosto. — Rcsol-
, .eú-sc, afinal, restaurar o antigo pro-
cesso para a escolha do prefeito da
capital : far-se-á a eleição do chefe do
executivo inunioipal por suffragio di-
irccto. Em tal sentido foi apresentado,
á 'Câmara, um projecto redigido -pelo
leader Mario Tavares «s condensando
como é de presumir o pensamento go-
-.'ernament.il. Verifica-se -ii«e, ao con-
rtrario do que desejara -o- ar. Rodrigues
Alves,, cujo ideal, em assumpto de ad-
miinistraçâcl municipal, era fazer, ,por
nomeação do presidente do Estado, o?
•prefeitos da capital. Santos, Cainpin-,5
e Ribeirão. Preto, •> que se vae acecn-
•ttiando é a. autonomia dos. órgãos ou
apparellios que devem cq-nslituir a ad-
miiiistração' do. municipio.

A*tiás, c isso mesmo que está de ac-
cõrdo com a doutrina constitucional.
A reforma que ae fer, tirando ao^ -povo
o direito de escolher, por suffragio dl-
iccto, o chefe da administração muni-
clpal tinha alguma coisa, de i-constitu*-
cional, mesmo perante o estatuto esta-
dual, onde se preocttua ° que a admi-
nlstraçSo- munieipol será- feita dn' no-
meada, oor eleição.."

Parece, claro que,, o pensamento do
legislador era instituir o suffragio di-
«oto, tanto para os vereadores, co-nio-
para o prefeito. E assiin foi sempre.
Um dia, porém, aprpareceu a innov.ição
e o- furefeito- passou .{ ser eleito pelo9
companheiros de vercança, o que im-
plica dizer que o prefeito era um ve-
irendor eruojlquer, passando ia, -prefeito
¦por, designação dos collegas,' act» dis-
simulado na palavra cloiclio. De mais,
a mais. o mandato dbs prefeitos é de
-ura,' anno — salvo na eajiital, onde fnj
modifioada. para tres annos tal dispo-
aicSu, depois da entrada do sr. Wash-
ingron L-nis.

Sendo assim, o prefeito ficava sem-
pre na dependência dos vereadores, c
nio ha muitas semanas que sc noticiou
o. muito commcnt-io facto- de ser cas-
aida<) (Pela Gamara, o mandato do pre-
-feito de Pindamonhanga-a. O projecto
«10 leader Mário Tavares c uma lição
d», experiência. O antecessor do sr.
Washington Luis foi. sob o ponto de
n-ista administrativo, o H*crincs do mu-
rnicipia) de São Paulo. E' verdade que
a culpa foi mais <Jos políticos...

llla, porém, no projecto que a Câmara
vae votar, pana ser restaurado o in-
ligo. processo de nomear prefeito;, uma
disposição que está reclamando _ uma
emenda, podendo fazcl-a o próprio au-
tor da «xceIJent- iniciativa, sem pie-
juizo algum para o corpo do projecto.-
Essa' disposição é a que sc relaciona
com o praso de residência, sendo exi-
gido, a»onas um anno,. para que qual-
quer cidadão ou munictpe possa exer-
cer o cargo dc prefeito. Para que^ um
cidadão, possa ser presidente do Esta-
do, além de outros requisitos, a lei
exige íi re-idtncia de cinco annos no
Estado. E' ipossivel que não sc consi-
derasse muito cabível a exigência des-
sc numero de annos; para o caso da
eleição, de prefeito. Uai anno. porém, c
pouco.

Nesle ponto podia c devia ser emeti-
dado o projecto Mario Tavares, ainpli-
anrln.se o inciso pare dois ou tr.3
annos-. — C.

nn» li mi O Om ¦"

TERMINA HOJE
A- grande vendu dc saldos do todos
os rnyons n preços cxccpr.ioiiacs.

Casa Nascimento
Una Ouvidor 107.

Festa monarchica
KAZ ANNOS HOJE A ESPOSA DE D.

MANOE- DE BRAGANÇA
A colônia portugueza domiciliada no

Brasil, que professa a politica monar-
cliica, considera o dia db hoje como de
gala- para o seu partido.- Faz annos
hoje Sua Alteza Real a Princeza D.
Augusta Victoria de Ilohcnzollern c
Jlragamia, esposa do Sr. D. Manoel dc
.Bragança, o ex-soberauo de Portugal.' A Liga Monarchica D. Manoel II
commcmora a data de hoje, com uma
sessão, sulenne, embandeirando c illu-
«ninando a froniaria do predio onde
l-slã ihstallada.r"-0'sr. Joaquim Freire; como présiden-
tc da Liga, fará hoje expedir o seguinte
iclcRramma: • •

"D. Moiiorl dc Portugal. — Londres.
— 'Em. nome da Liga Monarchica D.
Manoel II, supptico apresentar nossas
saudações Sua Majestade a Rainha.'

i. n- -¦" ir * '•^.¦¦v^m-ii-n ¦

ÍE VENHAM MAIS IMPOSTOS!...
.. 'Escrevem-nos:

. "Sr. redactor. — Chamo a sua allen-
ç/io para o seguinte facto, digno de um
.commcntario seu na altitude que assu-
uniu de abençoada opposição a esse _o-
verno dc hypooritas.

, '0 sr. Wencesláo Braz _ tim pátria r-
çltaJ defensor dos nimpolhog de seu
parentesco, Por eioclusiva acção de seu
.filho, f"i nomeado director do Museu
-"acionai o sr. dr. Bruno Lobo. profes-
sor dc bactcrinlogia o llt- enlãii nunca
lendo demonstrado aptidões para iia;tu-
ralisla, quando para esse cargo estava
indicado o sr. Orville Derby, para cujo
trágico fim muito contribuiu essa in-
justiça. O sr. Bruno Lobo querendo
logo demonstrar gratidão . ao sr. Wcn-
easlsio nomeou praticante do Museu a
um sobrinho do sr. Wencesláo, rapa-
zole elegante que lá não põe os pés se-
uão pnra receber os 250^000 com que
o Tlu-souro lhe assegura a elegância.

Of Pois bem: — veja o reda:tor o
cscan_alb iunominavel I No orçamento'
da Agricultura O' sr. Bruno Lobo piei-
teou junto do- respectivo relator c obte-
ve que a commissão de Finanças ap-
provasse como emenda sua — e li está
¦no- avulso distribuído 11a Câmara —
imagine o sr. redactor o que — apenas
isto: tirar da verba material, seis con-
•tos dc réis, nara augnienfar os venci-
mentos dos dois praticantes do Museu
(o sobrinho do presidente da Republi-
ca. entre clles), que passam a ganhar
5oo$ooo por mez em vez de *,-,o$ooo,
nesta, hora em que se ameaça todo o
paiz de novos impostos ou de cortes
nos ordenados dc funccionarios publi-
COS,

Eu nem faço commentarios á baixeza
de um tão torpe engrossamento. — Sen
constante leitor."

Uom C111Y;, Olmoil-ite c Bonihons
— S<> no MO-v-fO 1)15 OURO.

13. X. DW UEIaLAS-AKTES

O "Suíno" ili» ÍOIG
Foi notável hontem o numero dc pes-

soas que estiveram- na Esposição Geral
de Beíias Arte».

O nosso publico, que felizmente tc-n
tomado um interesse louvável pelas
coisas dc arte, não sc cansa de admi-
rar as obras de Baptist.l da Costa. Lu-
cilio, Ertitio, Sellingcr, Oswaldo e
outros.

Hoje, para maior attractivo do bello
certameu de arte, o conde de Affonso
ijelso realizará, ás 4 r|a horas da tarde,
no salão nobre da Escola, uma confe-
rencia, cujo ihoma será — A evolução
da Arie.
-—.1 . miotm\*.%>*>i'Sll—f**f~*'immi'''-m - . ".. 1

Quem sú bebo OASOATINHA
Usti. livro dl. MTÜBH.KA.

O 8 commentarios dos
jornaes argeinviuoa
Buenos Aires, 18 (A. A.) — Con-

tiníta em ordem do dia o caso Dantas-
Zeballos. ,-

Toda a imprensa oecupa-Sc do caso,
sendo que a sua maioria ataca franca-
menle o velho falsificador do tcl-gram-
roa numero nove, de cujos processos a
Nação inteira nâo ignora, processos que
tanto o celebrizaram na iujusta e des-
leal campanha que moveu contra a per-
sonaiidhde do Barão do-Rio Branco.

• A propósito, "La Manana'", "La Ga-
zeta de Buenos Aires" e "El Diário"
fazem largos commentarios, defendendo
o ministro Souza Dantas, dizendo* "La

Manana",' cm resumo, que 
"quer partam

da Republica Argentina,, quer dè outra
qualquer parte, irritam-nos essas vozes
cohardes. contra; Souza Dantas.— o nosso
letll amigo de todos os momentos e-om
homem que, pelas suas condições dc
caracter e integridade de. proceder é
digno de todos os conceitos, do alto
cargo de que se acha investido e da
confiança de seus amigos argentinos".

Acerescenta ainda: "La Manana" que,"mais 3-c,intc_ tecemos de. quebrar lan-
ças enTscti favor, se para isso houver'
necessidade, porque atravessamos uma
hora fin que se faz mister que os ho-
mens de honra não sejáin menoscabados
nem aqui, nem cm nenhuma outra
parte1'. ."La Cazeta de Bucno3 Aires', depois
dc abordar largamente o .TS3umpto, diz:
"A repulsa dada pelo sr- dr. Wencesláo
Braz ao pedido dc renuncia apre-
sentado pelo ministro Souza Dantas
honra-o"."El Diário" tambem trata da questão
hordando-a dc commentarios tolalmente
favoráveis ao dr. Souza Dantas cujo
caracter realça elogiosamente.

S. Paulo, 18. (A. A.) — Em sua edi-
ção vespertina de hoje, o " Correio
Paulistano", sob o tilnlo "O incidente
Souza Dantas", publica o seguinte ar-
ligo:"As aleivosias, de que se fez eco o
grande órgão portenho "La Prensa",
entre as quaes a que insinua que o jo-
vou e eminente chanceller interino, do
'Brasil houvesse, ha tempos, sido in-
spirador de referencias na imprensa,
desagradáveis ao sr. Zeballos. tiveram
o seu quarto de hora dc ruido. Esse
ruído, porém, não passou no meio
culto, nas altas espheras c mesmo riais
camadas populares, de atmii explosão
de protestos contra o condeniliaycl pro-
cesso de que lançou mão um jornal dc
iiiimeusa responsabilidade para caiu-
mniar um homem publico brasileiro que
exclusivamente ao seu esforço, A siia
competência e á sua lealdade deve o
posto iculminanlc que exerce com o
apoio máximo dos seus patricios. Ainda
não se havia firmado, de modo absolti-
to; no espirito brasileiro a convicção
de que eram sinceras as recentes decla-,
rações de arrependimento do cx-adver-
sario da nossa pátria e já o seu nome
surge de novo emaranhado nas teias dc
unia intriga, tão desleal quanto absurda,
cm que se vise attingir a personalidade
do sr. Souza Dantas. Felizmeiilc,. po-
rláin. se o intuito de "La Prensa" foi i
diminuir o digno ministro aos o'.hos ¦
dos que, com inteira justiça, louvam, |
num coro expressivo, a .sua brilhante l
ícção aa (pasta que /dirige, devemos |felioitar-mos pelo mallogro da investida i
c pelo ensejo que cila proporcionou não I
só no illustre offendido de dar 1:111a;
nova prova de sua altivez, do seu des- japego -e dc sua nobreza de caracter,
como aos seiis admiradores, de iiiani-
festar o alto conceito que lhe volaiu e '
a confiança com que acompanham os
seus actos, todos ditados por um pru-
dcnle e acertado critério.. A- tempestade
que se .pretendia provocar, não chegou
sequer a ser -simples borrasca c isso
porque, antes que ella sc -desencadeasse,
o digno diplomata foi entregar nas mãos
do presidente da Republica a sua pasla
c pediu-lhe uma devassa sobre os fa-
ctos alluili-ílos por "La Prcns;.". care-
cedores de qualquer fundamento. O
chefo da nação não acceitou a renuncia,
nem admittiu a idéa dc qualquer syn-
dieaneia, confirmando por essa maneira
a confiança que lhe merecia o provecto
auxiliar. Vê-se, pois, que o caso não
assumiu maior gravidade, antes serviu
para expandir ainda mais a atmosphora
dc sympathia que cerca o joven mi-1
nistro.

Está -terminado p incidente. De tudo,
porem, resta uma nuvem e ess-a 6 dc
incerteza sobre a sinceridade dos pro-
lestos de amor do sr. Zeballos a respei- |
lo do Brasil e dos brasileiros. Sc o es- ,
itadista argentino éÉ deveras uni arre- '

pendido, in<:suio assim não lhe podemos
abrir os braços sem uma indispensável
quarentena- Os factos a aconselham, j"La Pri usa" — todos sabem — é es-1
poente do pensamento político do sr.
Zeballos e se ella houvesse claudicado,
fazendo a maldiccucia á sua revelia, |
decerto a esta hora, já teria recebido jdo sen habitual menlor a solicitação de
um esclarodimento que opiize.ssc a sal-i
vo de suspeita. Isso não succcilcu. Dc- jvemos, portanto, .manter unia attitude |
de reserva cm relação ao novo anligo :
e ficar de -atalaia para que manobras I
do írcauro da q«e acaba <le ser pratica- I
da não venham quebrar si harmonia r.a |
verdade existente entre os po\;os e as
nações argentinos c brasileiros."

Buenos'Aires. iS — MA. A.) — "EI
Nacional" occcipa-se hoje largamente
do já famoso lelogramma que "La
Prensa" editou, enviado pelo seu cor-
respondente ahi, s-obre o caso dos qua-
renta coutos -perdidos ao jogo por um
diplomata brasileiro.

Diz o refctvdo órgão o -ministro Sou-
ra Dantas "deve conhecer muito bem o
gráo de apreço em que é tido aqui" c
que sua estadia nesta capital bom o
deve ter convencido disso e do quanto"são estimadas aqui as suas brilhantes
qualidades dc gcntil-liomem".

Acha que o ministro Dantas, "conhe-
«dor tambem dc oucni é em toda a Ar-
jrentina o sr. Zeballos", não deve ligar
importância a esse caso."

IXossa 111-Sma! linlguiwem quasi cx-
pressam-se os demais órgãos de publi—
cidade daqui.

I, —| mV mfíSt * UM ¦¦¦-

•-'ryf- * *lf!**- ¦.*>;,i»^it«i_.;*w^i_,,,i.».i..a*.jitr' - - nin^r-nn

O ACBE
Vários problemas, referentes ao Ter-

ritorio, tratados pelos deputados
Antônio Nogueira e Bueno 

'...:¦..

de Andrada

Dos moveis da

UM TXTEUESSAXTR TRABA-

CORREDORES DA GAMARA
O Sr. Pires de Carvalho soliracava um li-

vro, Era o Manual do Perfeito Scroc,
escripto em francez.

O Sr. Macedo Soares:
Agora é que ost'ts lendo isso ? Tols

temos coisa superior, c em português: o
edição quotidiana do Paia,

>:.* íi
O Sr. Paulo dc Mello, ainda sobre o

iVtiJifiti''.
E' extraordinário I Votámos liontcm o

cn?o do ISspirito Santo o sú agorlré q«= o
Pires de Carvalho se interessa pela ma-
teria I

* *
Ainda não lia noticias do Sr. Gustavo

Barroso.

-«6-(Miri.--*i-*t:o»-

; AS MISSAS DE HOJE
.iRe>:am-se as seguintes, por alma de*.
d. Anna Cândida Paranhos de Ma-

«do, ás 10 Iioras. na egreja de São
Francisco de Paula;

José Foaqitim Gonçalves, ás o Iioras,
na matriz de N; S. da Conceição, em
ãjbgenho dc Dentro;

Jeronymo Barbosa Pires, ás S boras,
na egreja de S, Francisco de Paula;

d, Adclina Uamos Proença, ás o lio-
ras, na matriz dc S. João Baptista;

lino Luií da Silva Mello, as 9 bo-
ras, na egreja de Santa Rita;

d. Anna Carvalbaes Pinheiro, ás
o i|* horas, na egreja d. S. Gonçalo
•Garcia:

Mario Machado, ás 8 i|* boras. na
•matri*. de N. S. de Lourdes (.Villa
Isabel' ;

d. Amélia Maria da Silva Kelly, ás
h hora3, na matriz dc S. João (NicJÉhe-¦royl;

coronel Tliomé Barbosa Peixoto, ás
o ii* horas, na c-grej. da Cru-; dos Mi-
liüires:

d. Thercza Maria da Silva, ás o lio-
Iras. na egreja do Sanatório (Casca-
A.ra>;

| d*. Maria. Adelaide dc Oliveira Par-
o, á. S hora», na matriz do Engenho

O "tender" "Ceará"
O PESSOAL PARA AS SUAS

MACHINAS
Já está feita a designação do ipcssoal

que tem de seguir para a Itália- afim
de servir nas machinas do "tender"
CYnr.i,

Esse pessoal c o seguinte : *"s tenen-
tes engenheiros niacbi.i:sta-s, Leopoldo
Antônio Ribeiro e Roberto Barreto
Bruce ; .mecânicos navaes de i* cias-
sc Alipio de Almeida Catanbo, José
Marinho Espinola e Vicente Guarino.
de 2* classe Antônio do Carvalho,
Stcllito José de Oliveira e Domingos
Pereira Bastos.

Diplomacia ..
«..

O sr. Edwin MorganV embaixador
^¦nericano, oftcrecc.i hontem no Club
Central nm almoço de desaedida ao

dr. Gome* Garriga, secretario da le-
iracão de Cuba. prestes a .partir para o
Peru'.

««T^-.**-**'-'-**--^»*-»

NO MIXTSTIÍIUO DA MAKIXH.V

As noiiicncõcs o exonerações
feitas limitem

Foram nomeados por portarias de
hontem, do ministro da Marinha, o ca-
pitão-tenente Alexandre Paranhos da
Sirva Velloso, imrrrediato do destroyer
Sergipe, c o i* tenente José Maria
Magalhães de Almeida, para comman-
dar o navio-escola Caravcllas.

Este ultimo official foi exonerado
dc ajudante de ordens do inspector d:
Marinha,

De immcdiato do destroyer Sergipe
foi exonerado- o capitão-tenente José"o Amaral Castello Branco.

O sr. Antônio Nogueira, deputado
pelo Amazonas, defendeu hontem na
Câmara uma emenda que apresentou ao
orçamento da Receita, elevando de
12 "l" para 13 °|° o. imposto spbre a
exportação da borracha, «io Acre. Acha
o sr. Nogueira ene a diminuição de
18 "|g para 12 "|." ,11a taxa. a-cobrar,, uão
serve aos -interesses dos extractores do
produeto, mas somente aos intermedia-
riios na venda. Bina vez que o Amazonas
se vê na contingência de manter a taxa
de 18. "I", não é justo que a- União aco-
roçoe o contrabando, causando ás 00111-
balidas finanças estaduacs maior danuio
inda.

Cliama a atenção _c<s. poderes públicos
para- as medidas- que a Acre reclama,
medidas necessárias ao seu j desenvolvi-
mento, e de que: trata demor-adamente.
Para a le.-ceeuçüo dessas 'mccMas, só ha
mister de alguma vontade dos governos
c do conhecimento perfeito daquella
fcraoisshua região.

IMcix-se ao protcccionistno asphy-
xiiiule das tarifas alfandegária!;, pediu-
do a approvaçao do jirojecto do sr. Bar-
bosa. Lima, que diminuo de *ò 0|" osdi-
reitos de importação sobre os gêneros
dc primeira necessidade. E' a própria
Constituição que, ensina, o processo pelo
qual os listadas .preduetores defendem
as suas industrias, sem causar aos que-
não. produzem o mal qiie o oroleccionis-
1110 exagerado vem causando.

E como a medida é urgente, lembra
a necessr._i.de. de,. 110 30 turno do de-
bale da Receita, se mo-iificar a tarifa
na parte rcfcri-ute aos gêneros constan-
tes do projecto citado.

Aborda a questão dos transportes 110
Território, para salientar que dia anirç-
senta fácil solução, uma vez que a.pós
estudos indispensáveis se resolva o go-
verno a acceitar o alvitre dc rjais proin-
pia 'execução. Quer que se faça a liin-
pesa dos rios, dragando-llies os canaes,
ur.rebeiUaml'0 as cachoeiras, suspendei1-
<b 03 cascos das embarcações nautra-
gadas e os trancos das arvores acama-
dos uos leitos. Se tal serviço não 11101Ü-
ficar o regimen das águas, construam-se
reprezas em determinados pontos. Será
f.oásiwi, asi.-.:n, Jcvar a nav.cgacâo ás
mais longínquas paragens.

Refere o orador que o Executivo têm
sítio apresenUwlos proj-ectoa para que
esses estudos tenham realização pratica.
Mas ha sempre uma difíiculdauc iiisu.
peravel: a falia de autorização e 'de rc-
cursos. Etitretanto, -autorização c re-
cursos existem, diz o orador, determi-
nades ua lei da ultima emissão- do pa-
pel-moeda, que reservou parte <la nuan»
tia cniilida' nos auxÜios á proilucoão na-
cional'. Melhor auxilio não se po-denia
prestar á producção do Exlremo-Norttj
oue o de facultar a navegação até os
limites do Brasil com o estrangeiro.

Ante v. altitude do governo, dois pro-
fÍssionac3 ílirii*iram-se ao Coiiírrcs-so, c
já agora a Cainaira vae ouvir a opinião
da Commissão de Obrais Publicas sobre
o nssiuijritOi Para que os estudos (>os-Bam ser feitos sem orcas para o 'lhe-
souro, que não poderia sitpipontal-oa,
nhi calão o* 3 "|" da emenda aipresen-
tada á receita, que deverão ser arre-
cadados -para esse fim especial.

tíe é verda-i.-: que as estradas- de ,pe-
nelração rosolvcrão por convpícío .0
problema, desde «Çue cilas ten-ham ini-
cio cm nontos ;i!:é cud-2 a navegação
seja franca divrautç todo o anno, tam-
bem é verdade que alotualnieutc seria
um sonhador <p.ic .pensasse em con-
strttil-as. tal o custo de^Jaes estradas.

A navegabilidakle dos nos é, pois. o
iv.cio por onde se deve começar nara
desenvolver o Acre, tanío mais quando,
á -proporção que o trafego fôr saiidfl
[pe.rmili:Jo, o contratante- das obriís
poderá paga-se, cobrando -v-.taxa de
transito que combiti-r com o governo, j

Shiíultan-eaiuerjl-c, é imprcsaiitdivel
empregar esforços no pjprovcitanientto
racional do solo. Aivalys:u*/J-o o melhor
Blprovetoiiretrito drwt terras, o craílor
jiiostra a •ímiprat-.iicii.í^JiV.l.f^e ile ser a
Acre esporUidor de madeiras, a -dcí-Jei-
to de ipassuir. oa imclliores _ exemipla-
res, quer ipara cons-tnicção civil, .«iiier.
para con9t;rOcção naval; exiplica tam-
bem os motivos per quu não podânUi ter
(ks:nvolvr.motito ali a .pecuária 11 . -;J.
Aprovi.-jtatiito a discussão do o .'eu-
•to, o sr. Antônio Nogueira l-n-.bra a
convivuieiici.a de sc -isentar de impos'.--«
a ci.trada do gado boliviano, cm pé,
não só ipara o consumo, com tar.ibi-.tu
para formar o núcleo de .pequenas fa-
zendas de criação.

Ueilta. pcintaiino, a agricuKura. Estta,
metho-ioa c i-ccttigentfè-ieiwe d^scnvol-
vjda, :|>ode dar larga iconiputisaçao a
quem rre-lla empregar capila-1 e -tiaballio.

li.' 'pri.*ciso, ,poi-éiu, dí-pnítitai* a ini-
irariva ip-reiticular -por iiivèio dt prêmios,
que devem f.er coiir.-e:!'id(.r, sem os obi-
ces que ,1 burocracia adíiiii-strativa
crêa aos semi.çps desftn_ uitturcza. An-
tes, torna-se imprescindível revogar o
decreto oue estabeleceu os limites, da
reserva fíoresíal do Acre, ipara que dois
terços do tern-lor-io, isto é, cem mil
iciloinetros quadnadc-, , não conti-mieni
cons' ieradoa como flclrcstas sagradas.
O que scionitifioa e economicamente é
aconselhaiío c?iá 'cm completo desac-
cordo com o decreto citado.

A medida necessária, imprescindível,
urgente, é a derrubada racional, mas
cm grande escala, da floresta acreana.

O orador prefere que as florestas,
mesmo de madeiras preciosas, cedam
logar .1 outras florestas, mais uteis e
mais preciosas de cacauciros, de serin-
gueiras cultivadas, e que haja campo
onde se cultivem os cereacs.

O sr. Antônio Nogueira não receia
affirmar que, tomadas as medidas que
aponta, o Acre, dentro em cinco annos,
só será sobrepujado economicamente
pelo Estado de S. Paulo.

Concluindo as suas considerações, o
orador declara que cuidar da ai-.tono-
mia poütiea do Acre, sem preparar _ a
econômica é um erro, é servir a. in-
teresses pessoaes, que, uma vez satis-
feitos, acarretarão o aiiniquilamcnto
do Acre.

A melhor homenagem prestada aos
heroes do Acre c desenvolver o pro-
gresso da região, aproveitar-lhe as for-
ças vivas tornal-o economicamente iu-
dependente.

Durante o discurso o sr. Antônio
Nogueira foi constantemente aparteado
pelo deputado llueno dc Andrada.
Administrador que foi do Acre durante
tres annos, o sr. Bueno não concordou
coiii as idéas do seu collega, e para
rebatel-a- pediu a palavra, que lhe fo, ¦ 

^ ^
concedida. •-

O sr. Bueno de Andrada prefere que
a borracha do Acre continue a pag:ir
ia °|" a ser elevado, como propõe o
sr. Nogueira, esse imposto a 15 °i",
mi valorem.

Não é justo, na opinião do orador,
que os acreanos sejam sobrecarregados
com 15 0|°, só porque o Thesouro do
Amazonas cobra mais da borracha cx-
traida nesse Estado.

Sc o Amazonas precisa desse tributo
para pagar os compromissos dc seus em-
prestimos éxierno-, por que o Acre, que
nada aproveitou desses empréstimos,
será lambem sobrecarregado?

Accresce que a cominissão de Finan-
ças propõe apenas 12 °|°, c a commis-
são de Finanças sabe medir as necessi-
dades nacionaes. Assim, parece-lhe que
a Câmara não deve votar essa medida,
proposta por mão vizinho, contra o
Território do Acre.

E' estranharei e mesmo contraprodtt-
cente a solução preconizada pelo sr.
Nogueira para augmentar o cultivo dc
Cerèaes das regiões acreanas.

Disse o representante do Amazonas
que o Acre pode tornar-se um celero
mundial de produetos agricolas. E' ver-
dade. Ha no globo poucas regiões tão
fecundas como as acreanas. A produ-
cção no Território é prodigiosa. Se
maior dosenvolvimenio não tem tido
sua cultura, é porque aos operários da
borracha era vedado o plantio dc ge-
nerns alimentícios cm torno das suas
barracas. Hoje, eslá o orador infor-
mado, as coisas vão mudando. A Ia-
voura acreana desenvolve-se.

Pois é justamente quando a lavoura
se desenvolve que se vão diminuir os
impostos dos gêneros alimentícios?

Certamente, uma vez o gênero de im-
portaçâo entrando a preço muito barato,
o plantio de cereacs cessará, e a activi-
dade daquellas populações se empregará
unicamente na extracção da borracha.

Quando daqui a annos as regiões do
Acre se transformarem cm zonas agri-

colas, será necessário resolver o pro.-
blema das suas communicações. ,,Devido ao regimen dos rios que ba-
«hain o Acre, este território fica iso-
lado do mundo, todos 03 annos,.. pelomenos quatro mezes.

Os rios, no tempo das enchentes., lèin
profundidade de. 21 a. 23 metros; na
estiagem, porém, suas agitas descem à
profundidade menor dc meio metro.
Em largos -trechos alé canoas fluctuam
difficilineute.

Assim, por água não haverá commu-
nieação. Muitos lembram o serviço de
dosobstrucção como .aida pratica dessa
difficuldade. Ora, continua o sr. Bttca
no, o mais simples exame desinteressa-
<io da questão resolve de modo con-
t-rario.

Certo, limpo o alveo do rio de todos
os estorvos vegetaes, por esse íacto lhe
advirá mais agaa das cabeceiras ? Ga-
nhará unia .pollcgada ao menos o coef--
ficicute da mivegabilidade ? O simples
enunciado do assumpto -mostra o ab-
surdo da desobstrucção dos rios.

Deter noq trechos baixos, isto é, em
todos os -rios do Acre _s águas pormeio da comporta é absurdo. Não se¦leva a effeito construcções dessa or-
dem ou ve'os flttviaes daquella possan-
ça. E, de mas a mais diz, ainda o sr.
Bueno de .-.ndrade, nas margens mol-
les, formadas por depósitos . seculares
de terras trazidas .pelos -rios, não se
poderão fixai* os apoios, para comportas..

Ao primeiro -pegão fincado, a corren-
te- -mudaria de direcção, e iria, atàcan-
do a outra margem, abrir novo alveo,
deixando em -se.co a comporta. A so-
ltição, pois, do .problenra ¦ dò transporte
tem de attingir outro escopo. Este e a
construcção de caminho de ferro ' li-
gando a região acreana com um pon-to de navegação -permanente no . Mar
deira, no Purus, ou no Junta. Espíritos
superiores, como Euclydes da Cunlia e
Affonso Pcima, allega o orador, jà.'se
preoccisparam com esse problema. Ha
mesmo em um orçamento da Agrictil-
tura de annos '-passados 

autorização
para o governo estudar taes traçados.

O próprio sr. Bueno já, apresentou
á cons:dcração da casa parecer Á. rc-
speito, tratando ainda de outro asãiuu-.
pio referente ao Acre.

Cor-luindo o iilustre deputado pau-lista -pedia aos seus collegas muita at-
tenção ao lerem o seu voto sobre' a
entenda. Nogueira, pois não s-e pôde le-
gislar sobre aquella região adopt.mdo os-mesmos moldes adnunislrat;vos da Ca-
pitil Eederal ou do Estado do Aiiia-,
zonas.

¦¦_ «i '_?> ii t—i

O dia de hontem no
a Senada

O sr. M. de Almeida, que ê o
linguai doiro do Senado,

como Cbrysostomos
foi s"boca doiro" da Egreja,

gosta tambem das codornizes...

&2^Mm:i,,iM.t'it!ito.^?e?!eaz^&rêZtti:&crr*~

mâ-Stãrl
ioda a gente ía!a bem!
Pagamento a credito.-

fí. Dias 71-ürüguayana 8Í

LHO 1«I KXPOSTOAO

Encontra-se em exposição na Casa
Colombo um interessante quadro feito
a bico de penna, representando uma-
colleeç.ío dc papel-moeda de notas «_e
differentcs tamanhos e valores.

Esse quadro, onde mais uma ve-,. se
revela o talento artístico do seu autor,
o sr. Carlos lieis, tem sido bastante
elogiado pelos competentes. 

'-.-'

ifcgB-ÇwqBHiaKnm
Pifo filrtVir» — Chocolate, bonboní.

colate, só de Bhcring & C", r. 7 Sctr .[*>£»

AS GOM-Sfe DAGW
Reuniram-se hontem a de

finanças, a de obras
publicas e viação e a

especial do Código Penal1
Militar

A DF, FIXAXÇAS
O sr. Arlindo T.eone relatou parecer

determinando ,1 abertura do credito, ne-'
cessario para nagamento a Anna Alves'
da Silva, da importância correspouden-1
te ás mensaliiladcs tle pcn.^ão ile mon-1
tepio deixado á sua fallecida mãe Ben-'
disbella da Cunha pelo ex-giiarda da
Alfândega do Rio, Francisco da l'onsc-
ca Cunha. O sr. Justiniàno de Serpa,'
redigiu para 3" discussão projectos dc-
credito para pagamentos a Joaquim
Vieira da Silva e das despesas no Con-
testado, e autorizando a abertura do
credito para .pagamento a dd. Cecília
Toledo de Oliveira Lisboa e Alcina 1
Lisboa Moreira da Fonseca, cm virtu-
de de^ sentença. O sr. Serpa aprcsen-J
tou ainda parecer contrario á emenda
of.ferecida ao jirojocto 55, de 1916, au-
("rijando credito para pagamento a.

Pires Uranco, por sc achar cm an-
aumento,
sentido.

A DK

no Senado, projecto nesse

OlHiAS 1HJT.IJCAS Wi ¦>.'
VIAÇÃO zm

O sr. Simões Lopes leu um parçfcr
indeferindo o requerimento de Uobert
E,:'.'i Cooer e Ü'ogo Andrew Symons;
propondo-se a fazerem dois diques no
x «..ms c no Acre.

O sr. Elpidio de Mesquita apresen-
Kou farecer verbal, com que concor-
dou toda a commissão, favorável á pro-
rogação do contrato de empreitadas de
obras na Baixada Fluminense, até 31
de dezembro de íoiS.

Em seguida, foram feitas varias dis-
tribuieões.
A DÓ CODTGO PBNAIi I.nLITAK

O sr. João Mangabeira suggernl aos
seus pares alguns alvitres, que. subiuct-
tidos á discussão, foram accoito...

glCTMMWf V^fT111 -Pi
sala ile visitas ou '

KiUl/MIfil um gabin.-te sem analy-
sar a linda esposição da casa
L!'A.\D!íO MARTIXS & C,

á rua do Ouvidor 03 e 03 e nos
antigos anr.aizens á rua dos Ouri-
ves .-o a .13. Ca :;: S:

Ministério da Guerra
PEQUENAS NOTICIAS MILITARES

O capitão José Jovino Marques Ju-
nior fui posto cm disponibilidade por
ter sido reconhecido deputado á as-
sembléa do Estado de Alagoas.

Os coronéis Jonathas de Mello
Barreto e Sebastião Francisco Alves,
profcã-iorís do Collcgio Milhar do Rio
de Janeiro, foram mandados addir ao
corno docente da Escola do Estado-
Maior, nos termos do aviso de '17 do
corrente.

Poi nomeado ajudante dc ordens
do director da Escola de Estado-Maior
o 1° tenente Felippe Antônio Xavier
de n.-.rros.

Em solução á consulta do coronel
Souza Aguiar, sobre se o capote do
novo modelo adoptado 110 Exercito è
extensivo aos sarscrüos-ajudaníes, dc-
claroti o ministro da Guerra ser o mes-
mo extensivo a estes, com a differença
dos vivos.

—Teve permissão para demorar-sè no
Estado da Bahia 30 dias, o 1° tenente
Fernando Lopes da Costa.

Rcunc-se no dia 24 do corrente
o conselho de guerra a nue responde o
soldado Zacharias Pereira Machado.

Foi excluído das fileiras do Exer-
cito o soldado do 52° de caçadores
Luiz Antônio da Silva.

—¦ Pela 5* reg-ão estão marcados os
seguintes embarques: para os portos do
norte, até Manáos, 110 dia o ás 10
horas da manhã, no cães do antigo Ar-
senal, c nara S. Paulo e Matto Grosso,
a 25 do corrente, ás 5 horas da tarde,
na E. F. Central.

'Olhamos para o relógio: 1 e i|2.
Aliás o relógio do Senado mantém im-
perturbavclmcnt. um- atraüo de "o mi-
nutos.' O sr. Urbano dos Santos faz
vibrar a «-Mnpaiirha,. 03 senadores- to-
mam os sims cadeira, e a sessão co-
meça, 'Leitura da.acta de ante-hontem,
approvaçao da. acto e declaração âer tine
não ha expediente. Más ha um officio
do sacretarrá' da Câmara corrrmunican-
do que, sob proposta do-deoutado Ma-
rio HérmcSi. aquella casa- nomeara uma
conimisEâo mixtsr, -citinada a- estudar
o problema da drfesa^ nacional, e pedin-do que, dada a acqúiescencia do Sena-
do, fossem 'par -esle .escolhidos os no-
mes qiie-.o. devem representar na mes-
ma commissão. A -casa approva a com-
missão mixta c o sr. Urbano Santos
declara, que fará as nomeações oppor-
tunamente.

Antes de continuar a sua objurgato-
na contra o governo do sr. Wencesláo
Braz, requer o sr. M. de Almeida, embreve discurso, onde salienta a corre-
cção do ministro Souza Dantas, a in-serção nos "Annacs do Senado" da car-ta que o nosso chanceller dirigiu ao
presidente da Republica, esmagando asin-unas do sr. Zeballos e pedindo de-missão .de seu alto posto. O incidenteesta.terminado pela recusa formal ao
pcanlo de demissão do ntínistro SouzaDantas, a quem o governo prestou adevida justiça; mas convém, para honraile. nossa diplomacia, que o esmagador ebrilhante documento tenha o justo apre-
ço das casas do Congresso Nacional. Ii
o benado approva o requerimento,

. Volta o sr. Mendes á tribuna. Agora
e a continuação do libcllo. Quando Irer-¦ninará ,1 anciedáde ão sr. João LuizAlvos? O sr. Mendes declara que iá
podia ter acabado... Mas os srs. JoãoLuiz e Buçno de Paiva feriram o seu
amor próprio insistindo para que s. ex.fizesse a aceusação. Outro que não apa-
nbasse a luva; o orador, mettido cm
brios, irá até o- fim. Deus permitia quenao vá além da sessão em que fala o
seu libcllo contra os actos illegaes do
actual presidente ou de seus aüxiliares
sob a exclusiva responsabilidade do che.
fe do govf.no. Porque ainda no seu
illlinio disoiirso , o deputado Antônio
Carlos, leader da maioria da Câmara,•is-signalara o apuro o a vigilância com
que o presidente fiscaliza todos os ser-
vicos dos departamentos publkos. As-
sim como assim, o facto dc alguns «ibu-
sos terem sido praticados por seus au-«ciliares, não o innocenta. Vae o orador
explicar os motivos por que não fez
aceusações ás administrações anteriorc.a,
quando na vigência destas. A historia
é longa. Ouça-a o Senado. Quando
s. ex. entrou cm politica, ha *>inte an.
nos, apresentou aos seus eleitores uma
earta-progranuna-manifesto. .Era um
monarcliista vencido,' que ia servir ao
regimen republicaino. Climpria-lhe de.
finir e eselaieccr as suas idéas. S. «¦**.
foi sempre um homem de ideais. As
idéas quasi que lhe nasceram com oj
dentes. Definiu-as, .csclareceu-a., e ju-rott bandeira na política do seu chorado
chefe; senador Pinheiro Machado. As
suas idéas eram as do senador Pinheiro
e as -do «-nador Pinheiro eram as suas.
De 1010 a 1914. o sr. Almeida, severo,
inflexível, duro como um rochedo ,cstc-ve com o seu partida, que fazia, por as-
sim dizer, a administração publica. Por-
que não condemnou os crimes então
coinmettidos? Porque o seu partido, em:
cuja disciplina vivia, e que era respon-
s-tvel-pela administração publica, nunca
lhe designou; o posto-da aceusação. Sol-
dado di-strdinad-o era s. cx., até ali;
mas era um simples soldado raso.

Digam, .porém, os seus superiores,
felizmente presentes á sessão, os srs.
Urbano ílõs Santos e Amorno Azeredo,
se nas reuniões intimas do P. R. C,
o orador não teve opportunidade de
descascar os escândalos, que se com-
mcttiam, Mesmo no Jornal do Brasil
6. ex. fez das suas. Vir para o tri-¦mina do Senado é que não vinha. Onde
ficaria então, a disciplina pa- 

'daria 
?

O orador, tomando conta dc sua sena-
tona. prestou o compromisso solenne
de defender a constituição e as leisll!
Conipr-omissos, s. ex. não os rompe
nem á.hora da morte. Aparte db sr.
Bueno de Paiva : "Antigamente v. cx
era . .polit!co *• hoje- é simples sena-
dur"... Ora, o sr. Biumo de Paiva
suppunha. qiie o sr. Mendes estava en-
R-iiado, 

'Iludido. 
Novo aparte do se-¦nador mineiro:. ."Depois v. cx. saiu

do partido"...^ O sr. Ribeiro Gonçal- jves : "Oirejs.ijMríido saiu de v. cx."'... 1
Ali. neste ponto, o sr. Mendes faz um
protesto - caloroso,:'' "Elle não saiu aí
th dentro, .rfbrqtte cá dentro nunca en-
trou I" Estava presente o seu chefe
sr. Antônio* Azeredo: s. ex. falasse.

sr. Antônio Azeredo diz que não é
chefe de -partido - nenhum, .mas cumpre-
lhe accentuar que o sr. Mendes, se-
fiiindo lhe fez ver, 6 boje atinadòr
franco. Aparte do sr. Alfredo Ellis :«'M-aignifico partido de disciplinados e
indisciplinados 1" Para o sr. Mendes,
optes dos partidos, estão os princípios.
Estão aceirsando o orador de ser pc-
sado aos cofres públicos. Maior itijus-
tiça nunca houve sob os céus. O ora-
dor é homem que se levanta ás S bo-
ras da manhã, ingere logo uma chi-
cara de café. depois toma banho, quan-
do toma banho, lè o que pôde, almoça-
vae ao Senado, cumprindo os seus dc-
veres, de senador como Deus é servido
em seguida despacha o seu jornal, ne pa-ra casa. janta uma comida frugnl; vae
dar o seu passeiosinho comparece aos,
cinemas c „os theatros e volta paracasa, manso e pacifico. Se no caminho,
ou nos cinemas ou nos theatros, s. ex.
VMicontra alguma coisa digna de ser
olhada, s. cx. olha. Ouc diabo ha num,
homem olhar e apreciar uma coisa
boa ? Aqui vem a h--3toria de S. João
Chrisoslomos; S. João Chrisostomos o"boca^ d'ouro" da egreja. aos clarões
dc cuja. eloqüência as polestades se en-
I1i.rdeci.1tn, tinha o habito de depois,
do_ jantar, dirigir-se a uma collina ver-
dejante que lhe ficava atrás dc casa,
e 'ahi brincava alegremente com uma
codorniz.

{Um bello dia, um caçador approxi-
mbii-se do velho santo e disse-lhe, á
queima-roupa: "Vós, que governaes os
elementos c illuminaes a humanidade,
que nrazer tendes brncnndò eom uma
cõnorniz, nessa postura menineira?"
O^boca d'oiro" teria examinado o arco
do caçador, que estava de corda bam-
b-t e teria respondido incontiuenti:"Tambem vós. caçador de feras, por-
qiie não tendes agora o arco relego,
prira a caça? Tempo ha para tudo.
Dcixae-riie brincar com as codornl-
zes"...

.O sr. Mendes, verdade, verdade, não
pôde ser chamado um "boca d'oiro".
Mas gosta tambem de mecher com a
sua_ codorniz de ouando cm quando.Será o unico desvio de sua vida. Essa
d oautomovel é falsa. Em 100S, um
cidadão, achando que o commando su-
perior da Guarda Nacional devia ter
1:111 automóvel, offereccu um automo-
vel ao commando. E' o automóvel em
que s. cx. faz a vida. De facto, não
lhe custou um vintém; mas a gazolinac do seu bolso. E o cliatiffetirt Sabe
o Senado quanto custa um cltauffeur?
E o orador descamba para o caso do
sr. Arrojado Lisboa. S. cx. não sabe
como se concilia a carta que o presi-dente mandou_ ao sr. Arrojado côm a
recusa do pedida de demissão qne este
lhe fez. Administrador, o Frontin.
Esgota-se a hora. O orador promctteterminar hoje.

Na ordem do dia. o Senado approva:
em -' discussão: a proposição <j,i

Câmara, estendeu 'o á Academia d*
j Conunercio de Sar"->s e á Eseola de
I rnmmercio de Camhinas, Estado de
| S. Paulo, as disposições da lei n. 1.330.

de gãe janeiro de tqoo (com emendo
: substiruttiva da commissão Ue Justiça
! e Lcrisl.irüo'. ;
¦ _a proposição, que autoriza a conces-

são de nm anno de licença, com doi«
I terços da diária mie lhe competir em
I prorogação, a Adalberto Alvares Viei-
I ra, ajudante de i* classe da 1' divi' são da Estrada de Ferro Central do

Brasil;
o parecer da commissão de Finanças.

n. 74, de 1016, opinando pelo indefe-
rimento do requerimento n. 8. de 1014.
em que o dr. Virgilio Cardoso de Oli-
veira, administrador dos Correios do
Estado do Pará, pede contagem dc tem-
po de serviços, para os effeitos da
aposentadoria;

parecer da commissão de Obras Pu-
blica« e Empresas Privilegiadas n. 165,
de 101*. opinando pelo indeferimento

O caso da Standard Oil
Um escândalo desvenda os processos

usados pelos advogados da
poderosa empresa

Por vezes consideramos Já a profusamçsse de escândalos proporcionados
pela poderosa companhia americana nodesenrolar dos factos e incidentes do
ramoso processo da sua fallencia, as-
sim como esse outro por ella provocado*na 3* delegacia auxihar.

O BUmmnrio de culpa, ha pouco eu.
cerrado, demonstrou á. evidencia a- fal--idade de varias testemunhas do inque-rito policial, feito aliás em segredo de
justiça, para os aceusados apenas, poisas testemunhas depuj-eram ;, portas fc-
chadas, assistidos pelo dr. Salvador Fe-hcio dos Santos, advogado da Standard
Oil.

Nesse summario o espectaculo de al-
gttmas dcssaB testemunhas é profunda,mente, deprimente para quantos toma-ram a porto n empreitada dc descobrir
uin 'complot" fantástico _ metter nacadeia uma lista de indivíduos escolhi-dos , precisamente para "gatos mor.tos_" no caso da fallencia.

Dc faoto, testemunhas houve que des-metitiram categoricamente quanto, con-sla dos autos do inquérito, Haviam dilona polida. Dentre ellas figura o dr.Damasio, de Oliveira, tabcllião deslacapital, e ponanto pessoa classificada,
que se não acredita fosse servir agoraaos réos desdizendoa.se,

Um facto oceorrido hontem veiu põrcm relevo flagrante toda a vergonhosatrama de processos urdida pela Stan-darei Oir, na forgicaçao desse pro-cesso.
Um creado do dr. Eugênio Si Pe-

rçira, advogado da Standard, por suaalta recreação prendeu na rua um mo-co- portuguez, Abilio Lebre, levando-o ádelegacia do i° districto, onde compa-receu logo esse advogado.
A curiosa prisão, tinha por fim obterdas autoridades locaes a necessária co-acçao, afim de qe Lebre restituisse aodr. Sa Pereira uma carta por este fir-•mada cm que pedia lHe narrasse elle

por escripto, aliás falsamente, o que se
passara no cartório da 1» Pretoria pou-cos dias antes.

E com essa carta, tambem queria o
advogado da Standard, lhe entregasse
Lebre o "rascunho de seu próprio
punho do que Lebre lhe devia contar
por carta",

A coisa, porém, não correu como cs-
perava o patrono da empresa americana,
pois da_ delegacia tocaram telephone
para os jornaes c para os advogados da
Standard.

O dr. Sá Pereira resolveu então rc-duztr o valor da sua interessante dili-
gencia, propondo aos advogados, quecompareceram em numero de sete, quetudo ficasse como dantes.

A seu ver, Lebre é um "chantagista"
que procurava a um tempo "vie-ariar"
o justificante da i" Pretoria e a elle
próprio advogado da Standard.

E como argumento cxhibia uma carta
escripta á machina e sem assignatura,
que attubuia a Lebre.

Para _et_ julgar dò caso-, forno» ouvir
o escrevente da. Pretoria, o dr.. Sá Pe-
reira e o próprio' aceusado, a respeito
do episódio interessante, mais ou nteiio»
coincidindo as suas narrações.

Mo juizo- da 1* Pretória Cível íòra
requerida, por um dos denunciados np
famoso processo dá Standard Oil, uma
justificação por testemunhas, sendo
para isao intimado e dr. André -de Faria
Pereira.

No dia marcado compareceu o justi-
ficante por seu advogado e depois dc
lidos por este os itens da petição Lebre'
poz-se de pé dizendo que não deporia
sobre elles.

O advogado pcrgunfou-llie como- viera
elle ali, so não fora trazido pelo justi-
ficante para-prestar seu dopoiuicn.. em
um documento gracioso, no interesse da
defesa exclusivamente delle.

Lebre. respondeu que sim, mas nada
quiz dizer. E foi embora.

A' vista dessa recusa extravagante
dada a hypothese de tratar-se de uma
justificação, esta não proseguiu.

Minutos depois, chegavam ao carto-
rio Lebre o o dr. Sá Pereira, que a
todo trance queria que o escrevente de-
clarasse que havia rasgado o depoi-
mento prestado por Lebre.

O escrevente fez-lhe ver que não po-
dia declarar uma mentira, pois Lebre
mentira se lhe houvera dito isso.

Saíram e consultado o dr. Faria Pe-
reira sobre o assumpto, refere o dr.
-Eugênio Sá Pereira que Hquellé órgão
do Ministério Publico lhe aconselhara a
que escrevesse uma carta a Lebre, pe-dindo-lhe que lhe narrasse o oceorrido
por escripto, afim de que com essa car-
ta fludesse agir no cartório.

E o dr. Eugeuio narra ainda que es-
creveu essa carta e confessa que "deu
de seu próprio punho a minuta da rc-
sposta", isso porque Lebre lhe dissera
que "unha pouca grammntica."I...

Reclamada a carta, l_,cbrc negou-se a
cntregal-a, querendo dinheiro...

E foi para ver se desmanchava a
complicação em que cairá que o advo-
gado da Standard lançara mão desse
recurso.

Lebre nada entregou, e o dr. Sá Pe-
reira. depois de -conversar com o dr.
Catta Preta, delegado do districto, saiu
um tanto desapontado.

De qualquer maneira, ficam o publi-co, a policia c a justiça desde já sabe-
dores de que entre os processos uti-li-
zados pela poderosa empresa paraobter a prova da criminalidade dos ac-
cusados, figura esse de fornecerem os•seus advogados o theor de quanto tlc-
verão declárir por escripto.

Depois disso, quando se falar de tes-
tetntinhos falsos, a -Standard não pode-rá incumbir o -seu advogado de des-
mentir...

Pelo meno9 emquanto existir o Abilio
Lebre, o delegado do 1" districto e toda
aquella gente que hontem assistiu á
scena deprimente que narramos.

VIDA POLUA
A chegada do sr. Rodrigues

Alves
Clioga hoje á esta capital, procedente de

S Taulo, o conselheiro Rodrigues Alves,
ex-presidente da Republica.

S. ex. deve desembarcar na Central ás
*í i|._ da t.nrde, seguindo depois para o seu
palaccte, á rua Senador Vergueiro.

O Dr. Baptista Accioly, Governador <3e
Alagoas, telegrapliou ao deputado Costa
Rego, ÍncunibÍndo-o de rcpresental-o o
áquelle listado, 110 desembarque do consc-
lliciro Rodrigues Alves.

«! * *
As eleições mnnicipaes cm

' ÍIÀcr.iiV, iS. (A. Â.) — O Jornal de Ala-
goas publica ri seguinto chapa do Partido
Democrata, para as eleições municipaes des-
ti. capital: pnra pretor, Firmino Vnsconccl-
Ios; para sub-pretor. Salvador Costa; para
conselheiros, drs. Moreira da Silva, Oswaldo
Sermento, José Carneiro, Scraphiin Costa,
lrancisco Vasconcellos, Júlio Martins, Bu-
rico Lins e Manoel Castro.

Um discurso optimista

O sr. Galsão Carta! fala
da situação do paiz

A' ultima hora da sessão de liontcm,
na Câmara, _ o sr. Galeão Carvalhal
oecupou a «tribuna para falar sobre o
orçamc-to da Receita, condemnando o
augnvcnío dos impostos de transporte,
lembrados ultimamente.

¦O sr. Galeão é autor de um parecer
contrario áquelle augnia-nto, e c tam-
bom um dos poucos .políticos que hoje
em dia não consideram irremediável a
situação financeira do pai..

Disse o sr. Carvalhal que todos af-
firmam estar o paiz á beira de um
abysmo. O que elle vê, porém, é que
a nossa situação vae meiUioraiido gra-
duavtncnTc.

Sorvc-Ibc de e-cmipío o -próprio Es-
tado de S. 'Paulo, onda? a safra de café
foi tão propicia -aos produetores que
basta ao orador la-mbrar que a praça
de Santos não conservou naquelle pe-
riodo o costumado "stock". O sr. Ga-
k-ão c de parecer que a oausa umiea
de nossos embaraços actuacs está na
conflagração européa; é difficil inven-
tariar todos os mares qtre dahi se ori-
ginarani; fácil é, iporém, provar que o
Brasil não recebeu de -tão grande aba-
lo, a repercussão que fora de esperar.

O que o enche de phitosophioa me-
lancolia é a circumslaiicia de estar-
mos a legislar para uma sociedade do
igt6, onde existe aiinda o imposto for-
çado. uma verdadeira extorsão feita ao
contpibuirete pelos mesmos cavalheiros
quo recebem -mandato para legislar de
accordo com -as aspirações populares.

O imposto — lembra 3. cx. — c uma
desapropriação, que ninguém pôde sof-
frer de cara alegre.

Relembra as condiçõos com que fo-
íTvii- c.-rúvoriTiúOõ os Grçíiriicr.iOs i_i*f-cn}0-
res. observando que om 1907 teve oc-
casião de revelar á Ca-mara que tres
são os inimigos da receita; o contra-
brando, o desfalque e a isenção de di-
mitos.

Quer aecrescentar mais dois ittimi-
gos áqttalles apontados cm 1907. Eis
os novos inimigos: as indennnisações e
os pagamentos cm virtude de sentenças
judiciarias.

Além disso convém que 03 seus colie-
gas não esqueçam que as idéas e dou-
trinas sobre iinpo--to3 nos são forneci-
das pelos -paizes europeus e que lá, e
agora mais do que nunca, vão todos
inventando novos impostos, e lá, como
aqui. são os mesmos os protestos do
povo, da irrupr-insa e dos próprios par-
iamentares. M-as acha por demais ódio-
¦to c antipaíliico o imposto de transpor-
tes.
.0 sr. Galeão cojtcliaiui declarando_ ter
confiança nas conferência*-' rtjinistcriacs.
nue, de cerío, não levarão o Conírresso
ao emprego _e medidas absurdas, e sim
•i approvaçao de leis que ne-s conduzam
¦1 uma ccouoniin. racional e fecunda.

Na Câmara
A sessão em resumo
A sessão foi presidida pelo sr. Ves-

pucio de Abreu, secretariado pelos srs.
Costa Ribeiro e Juvenal Lamartine. A
acta da véspera foi approvada, sem dc-
bate. Falou, cm primeiro logar, justi-
ficando um projecto de lei, o sr. Luiz
Domingues.

O sr. Evaristo do Amaral tratou do
problema dos telepbones e dos telegra-
phos inter-estaduacs dc empresas par-
ticularcs.

O sr. Joaquim Osório falou sobre a
reforma ¦ da justiça federal, com o
objectivo de descongestionar o Supre-
mo Tribunal Federal dos jtilgatmcntos
que ora lhe competem..

_ Passando-se á ordem do dia, foi con-
siderado objecto de deliberação o pro-
jecto do sr. Luiz Domingues, apresm-
lado á hora do expediente. Foi appro-
vado, tambem, um requerimento de in-
formações do sr. Mauricio de Lacerda.

Na discussão dos orçamentos, fala-
ram os srs. Antônio Nogueira, Bueno
de Andrada e Galeão Carvalhal.

Na segunda parte da ordem do dia
foram encerradas, sem debate, as se-
guintes discussões dos projectos: auto-
rizando o governo a entrar em accordo
com o Estado de Pernambuco para a
entrega dos terrenos do cáes do porto
de Recife, para deposito de oleo com-
bustivel; considerando de utilidade pu-
blica as sociedades de aviação; deter-
minando que as companhias de seguros
e de pecúlios não possam consumir em
despesas geraes mais de metade da
sua renda arrecadada; de créditos pura
pagamento a d. Conslança Alves Bran-
co de Mello Barreto, a João Pires
Branco, a Pedro Rodrigues de Car*a-
lho e de aposentados (.00 contos).
Encerram-se as idscussões dos projectos
de créditos: para pagamento de fun-
lecionados aildidos (-.786:658$75i);
para despesas da F.tculdade de Medi-
cina da Bahia (357 7i7.$79t>)! para pa-
gamento de gratificações addbionaes
a Manoel Tgnacio da Silva Teixeira e
Heitor Hugo de Moraes.

A sessão terminou ás 6 horas.

COMPANHIA DE SEGUROS VA-
REGISTAS. — Rua Primeiro do l__r

Finanças bahianas
5. Salvador, 18. (A. A.) — O dr.

João Tourinho. secretario da Fazenda,
enviou por antecipação a Londres, por
intermédio do Britlish Bank, 2.885 libras
esterlinas, destinadas ao serviço do
fitnding-loan.

ÃTcíflSE FINANCEIRA

CARNES VERDES
MATADOCRO DB SANTA CRU3— Foram abatidos hontem-.
580 rezes, 98 porcos, *8 carneiros e

45 vitellos.
Marchantes: Cândido E. de Melio,
60 r. e 6 p.; 'Duris-cii _ C, 12 r.;

A. Mendes & C, 66 r.; Lima & Filhos,
38 r., 14 p. e 10 y.; Francisco v!
Goula-rt, 121 f, 35 P- o 12 v.; C. Sul
Mineira, 11 r.; João Pimenta da
Abreu, 19 r.; Oliveira Irmãos 5: C, 91
í., 30 p., a 'c. e 7 v.; Basilio Tavares
8 v.; Castro _ C, .6 r.;'C. dos Rela-
Jhistas, 45 r.; Porlinho & C, 15 r.;
Edgard de Azevedo, 23 r.; Norbcrto
Herl-, 5 r.; F. P. Oliveira & C, -j
r.; Fernandes Marcondes, f> n.. e Au-
gusto M, da Mottai, 14 r„ 26 c, o

•8 v..
Furam rejeitados: 6 _|8 r., 7 p., 1

c. e a v.
Foram vendidos: 43 i|4 e t|a p."Stock": Cândido È. de Mello, 5ji

r.; Durisch & C, 87) A, Mondes «t C,
496; Lima & Filhos, 249; Francisco
V. Goulart, ifi'} C. Sul Mineira, 11S;
C dos. Retalliistas. 337; João Pimenta
de Abreu, 160; Oliveira Irmãos & C,
359 ; Basilio TajVãTeS, too; Castro & C,
64; Portinho & C, i3', Edgard de Aze-
vedo, 91; Norbcrto Herlz, 36; Augus-
to M. da Motta, 272, e F. P, Oliveira
& C, 2-5. Total, 333'.

MATADOURO DA PENHA — Vo
ram abátaMas honteni 24 rezes.

.ENTREPOSTO DE S. DIOGO -*
Vigoraram os seguintes preços:
Bovino.  $600 a $620
Carneiro'. .... a $600 a i$Soo
Porco  i$ioo a r$_oo
Vitella. . a . . . $700 a $Soo

O centenário de Tei*
xeira de Freitas

do requerimento n. 24. de 1913, em
nue o capitão dc fragata Collatino Mar-
•q-.es de Souza solicita diversos favo-
res para a construcção de uma villa
balncaria em Jacarépaguá ;

cm 2* discussão, o projecto regulan-'o os vencimentos dos funccionarios da
Secretaria do Supremo Tribunal Mili-
tar;

em 3* discussão, a proposição auto-
rizando o presidente da Republica a
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
credito especial de 2_:99i$o96, para
pagamento, em virtude de sentença ju-
diciaria, a d. Annita SusseJrind de
Mendonça, viuva do ex-ministro do Su-
premo Tribunal Federal, dr. Lucio de
Mendonça, e a seus filhos menores
Edgard, Carlos e Irene.

Mais um projecto de
salvação da Re-

publica
Como toda a gente neste paiz, o

deputado Luiz Domingues tem os seus
planos de regeneração financeira do
paiz.

Hontem, na Câmara, o representante
do Maranhão, depois de o justificar em
breves palavras, apresentou á conside-
ração da casa o seguinte projecto dc

"O Congres-o Nacional decreta:
Art. Io. E' o poder executivo au-

rorizado a emittir 75.000:000$ eni apo-
lices da divida publica nacional, do va-
lor de 100, 200, soo e 1 :ooo$ooo cada
uma.

Art. 2°. Vencerão essas apólices os
juros de 4 "l" e serão resgatadas den-
tro de oito annos, mediante sorteio de
quantas o poder executivo entender res-
gatar cada anno,

Art. 3". O poder executivo destaca-
rá dessas apólices um certo numero queemirrirá ao portador e cujo "coupon"
servirá para solver a contribuição da
penna d'agua, hydromctro e multas re-
spectivas.

Art. 4o. Revogam-se as disposições
cm contrario."

Esse projecto foi, na ordem do dia,
julgado objecto de deliberação.

As solennidades de lioje
Realiza-se lioie a commemoração du

centenário de Teixeira de Freitas.
O Instituto da Ordem dos Advogado»

Brasileiros e as Faculdades dc Direito,
desta cidade promovem significativa
homenagem, fazendo um desfile da mo-
cidade acadêmica deante da estatua do
grande jurisconsulto, hoje, ás 3 i\i,
orando por essa oceasião, pelo histitu-
to, o dr. Anelardo Lobo e pelos acade-
micos o dr. Pinto da Rocha.

A's 8 ihoras da noite, rio Thcalro
Municipal, terá logar a solenne com-
niemoração sob a presidência do cou-
selheiro Ruy Barbosa, presidente do
Instituto. Farão parte da mesa os drs.
conde de Affonso tCelsc", conselheiro
Cândido de Oliveira, dircclorcs das Fa-
culd-ides de Direito; Rodrigo Octavio
o Carvalho Mourão, viec-presidentes do
Instituto; Pimentel Duarte e Targino
Ribeiro, t° e 20 secretários.

Ocoupará á tribuna o dr. Clovia Bevi.
lacqua, membro honorário do Insti-
tuto.

Foram convidados o presidente da
Republica e altas autoridades, a magis-
tritura, advogados e acadêmicos de di-
reito.

Os imembros do Supremo Tribunal
Federal, Corte de Appellação, juizes do
direito, instituto dos Advogados e Con-
gregaçõe» das Faculdades de Direito,
terão assento em logares especialmen-
te destinados á mesa, no palco do Thea.
tro.

Na. Faculdade de Sciencias Júri-
dicas e Sociaes do Rio de Janeiro, em
homenagem ao centenário de Teixeira-
de Freilas, será inaugurada a bibliothc-
ca dessa Faculdade, ás 8 horas da
noite.

Falarão o secretario e o director da
Faculdade.

Terminada a cerimonia, seguirão
•todos para -o Theatro Municipal.

A bibliotheca estará aberta nos dias
uteis de 1 ás 5 da tarde e de 8 ás io
da noite.

O bibliothecario é o bacharelando sr,
Victor Marks e os snb-bibliothccarios
são 09 alumnos srs. Raymundo Fran-
zen de Lima, Fernando Bhcring, Jos*
Galhanone de Oliveira e Carlos Susse-
kind de Mendonça.

O centenário do nascimento do
Teixeira de Freitas será celebrado hoje
pelos acadêmicos da Faculdade de Di-
reito, que têm o seu nome como patro-
no. Vão ser executados os seguintes
programmas: ás 3 horas da tarde, ro-
maria junto á estatua, na rua Augusto
Severo, que estará ornamentada por or-
dem do prefeito c a pedido dos aca-
demicos; discursos em -honra á mc-
moria querida; ¦ pelo dr. Joaquim Abi-
lio Borges, fundador, director honora-
fio e lente .athcdr-lti-o, pela congre-
gação c pelo bacharelando Herundino
de Sá. Uma banda de musica da Bri-
gada Policial, abrilhantará a festivi-
dade.

Em Nictheroy, ás 5 i|a hor.n,
posse da nova directoria do Cintro
Acadêmico Teixeira de Freitas; offer-
ta á congregação do retrato do prccla-
ro jurisconsulto, pelos tcrceirannistas,
cujo discurso será feito pelo acadêmico
Ubaldino do Amaral; solennidade da
entrega da chave pelos bacharelando!
ao 4o anno. De accordo com o protn-
collo, esse discurso, será respondido
pelo quartannista Carvalho Branco, in-
dkado pelos seus collegas.

Os lentes -cathcdraticos drs. Barbosa
Lima e A. Tambeiro, falarão por ocea-
sião da entrega do retrato do patrono
da Faculdade.

Sob a presidência do director da Fa-
culdade, dr. Teixeira Leite, a congre-
gação fará, cm honra ao glorioso mes-
tre do direito, uma sessão solenne, para
a qual foram convidados o presidente
do Estado do Rio; o dr. Brazilio Ma-
chado, director do Conselho Superioi
do Ensino, senador Rivadavia Corre;
e muitas outras pesosas gradas tu
mundo official.

A Alliança Acadêmica collocará titt
medalhão de bronze na estatua de Tei-
xeira de Freitas.

"UNIVERSÃES" S-ÈÍA %t_Ul.U_n«JH_ú "vai-oso, 
brlnd.s.

—*— LOPES SA' & O. —*—

CREDORES A POSTOS I

O Thesouro Nacional
vae pagar

O Thesouro Nacional foi honlem au-
torizado a cffectuar os seguintes paga-mentos:

4:4M$-|oo, a diversos, de forneci-
mentos, ao Minítserio da Agricultura;
sSoSooo. a Ildefonso de Almeida SilvaSouto, de gratificação, por serviços
prestados ao mesmo ministério; ré's1 :oo2$4oo, a diversos, de fornecimen-
tos à Alfândega desta capital; réis1:673*130, a Júlio Miguel de Freitas,
de fornecimentos à Casa da Moeda;
2o:So.i$88o, 2o:3i2$49o, 4:648$s88 c
5 !333$333, respectivamente, a Antônio
Cândido da Silveira, João Moraes Mo-
reira, Manoel Vieira Lopes e a Ray-
mundo E. Pinto Bandeira, de dividas
de exercícios findos; I28:843$8S2, dafolha do pessoal subalterno da Inspc-
ctoria dos Serviços de Prophylaxia em
julho ultimo.

Escreve-nos um conhecido advogado:
"A propósito da local de bonfem

do "Correio da Manhã", sob o titulo"Coisas do Supremo. Tribunal", qu,
julgou de maneiras differomes o mes-
mo caso fundado na mesma prova, vc-
nho relatar-vos outro facco, que dc
monstra a. liigeircza de animo com que,
no alto Tribunal, é jugado o direito
alheio.

IDuraní- a con'5tni_ção do porto di
Rio de Janeiro, um rebocado- doi
construciores C. H. Walker <3* C". po;
a piqtte, em pleno dia, a barca italia-
na Rhonc, que estava ancorada.

Dois dos consignatarios da carga e o
proprietário da barca propuzeram ca-h
um a sua acção contra Walkor rs- _'C".

Numa das acções, o Supremo Tribu
nal dcoidio que o rebocador' era o na
vio cuipa-aiõ tiú yVraVr-r-rr-friío o erw«.'tt
nou os seus proprietários a indemni
sar o damno causado a uni dos ipro-
prictarios da caTga. Oito dias depois
julgando unia das outras duas accõei
decidio que o rebocador não era cul-
pado, sendo a culpa da liarei», quo cs-
tava fundeaida. não tendo, portanto, li-
bondade de acção!

E' desta forma, orã decidindo .rim,
ora não, WlaUker <£* C. foram condem-
nados .numa acção c absolvidos nas de-
mais.

O proprietário da barca e um do*
consignatarios da carga não lograram
ser indemnisados, como foi o outro.

Consta que estas sentenças contradi-
ct-crias foram traduzidas em língua ex-
trangeira c profusamente espalhadas
entre as companhias de navegação e da
seguros, na Europa, servindo, assim d»
propaganda contra nós. pois, de facto,
não se pôde confiar numa justiça, qui
além de cara e excessivamente demora,
da produz -taes absurdos, sem nenhum
respeito pelo diroiío nem prin o*-;,,ÍHn
publica, que julga todos os 3ulgadores."
¦'¦¦"' ' •-**0Thmglmm&mt3SgmmOÍly-tgStm "-

EXPOSIÇÃO AGIíO-rííCUAIHA

Vae ser levado a effeito em Port"
Alegre um eertnmen

desse gênero
A Sociedade Nacional de At-riciiltur.

acaba de receber de Porto Alegre. Rio
Grar.de do Sul, a com muni caça o de <)us
será inaugurada a 20 de setembro vin-
douro, por iniciativa do intendente mu-
nicipal daquella cidade, dr. José Aguiai
Leitão, e sob os auspícios do governa
do Estado, _ 3* exposição-feira aaro.
pecuária.

A commissão organizadora dessa ex-
posição é composta de nomes muito co-
nhecidos como especialistas, sendo de
esperar que tenha o maior "brilhantismí
áquelle certamen.

A Sociedade Nacional de Agricultura
assegurou o seu mais decidido apoio »
essa iniciativa

*J
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SAO OS MELHORES DO BRASIL Recusae as imitações

OS ARTISTAS E A GUERRA

Um fheafro para 05 que
combatem

Ho Parlamento Sooco

D boca de icena ideada tor Georgcs Scolt, 'ou, melhor, um aspcclo,
do "Thcalrc dn 1'ront"

A velha e interessai.-
te questão das ilhas

Alands
'A* questão das ilhas Alands, situadas

a pequena distancia da entrada 4o
fjord .lie conduz á Stockholmo, deu
motivo, recentemente, a uma interpel-
lação no seio do Parlamento. 0 depu-
tado socialista Stcphen, facção conhe-
cida por activist.-is, impressionado por
tuna publicação do general Axel Rappe,
antigo chefe do Estado-Maior do Exer-
cito sueco, pronunciou um violento dis-
curso de prolcsto contra o facto dc lia-
ver o governo russo fortificado as ilhas
Alands, contra a (letra «expressa do
tratado firmado lo.o após a guerra de
Criméa. •_

Dc «facto, no mcz dc agosto de 1,854,
uma esquadra anglo-franceza oecupou a
fortaleza de Iiotnarsund, aloj'ada na
principal ilha do Archipclago. Feita a
paz, os alliados restituiram á Russia a
referida fortaleza, conforme o disposto
110 tratado dc Paris de março.de 1856,
¦tendente a salvaguardar os interesses
_o equilíbrio da Europa no mar llalíico.
Segundo o disposto tio tratado. 011 me-
lhor, o estabelecido em uma convenção,
«jiie leva a mesma data - deve ser con-
siderada como ànnexa aquelle tratado,
a Russia assumiu o compromisso de
jamais fortificar as ditas ilhas Alands,
Ai.' assim que no artigo I da referida
convenção, firmada de um lado pelo im-
perador Napoleâo 111 dc França e a
rainha Victoria de Inglaterra, c de 011-
tro pelo imperador dc todas as Russia*.
lê-se o seguinte:"Para eorresponder ao desejo _ que

iv iam
A cruzada das Mu-
Ihes-es Portuguezas

!\ idéa é de Georf.cs Scolt. tão nosso
r-üiihecido c que iá "-""a vez esleve aqui
11,. Rio.
, o ibrilliante dcscnhistai concebeu c
realizou o plano de um ihcatro .proxi-
1110 das linhas ile -balalha c as primei-
_..s toiirnics de varlistas .parisienses
•lira o Thl-atre dn Front foram orçam-
nadas -pelo .próprio creador desse dr.-cr-
•imento «pura os soldados em campa-
nha.

\ itlóa Af Gcorgcs «Scott foi appro-
¦vada sem difficuldade -pelas antorida-
,l_.. militares. .Scott foi atixiliai.o na
construcção do theatro, que, .alias, c
««««litii solido, oclos sargentos Dclosprc
ic Verguioüct c pelo soldado I.honvme.

'O Thcalrc du Front é de uma conce-
«peão magnifica. A sua constnicç.o__ e

feiia, d;- accordo om -as condições
ns que sc destina, e assim í facilmente
«lesmonlavcl cn «menos dc tres horas,
gu.«lendo ser transportado cm Ires ca-
iiiinhões 'i- levado para qualquer parte
.iinilc se tenha de dar uma serie de cs-
.jectticitlos'.

Em cr.30 de necessidade do abandono

de uma aldeia onde 'csleja 'installado,
«não constitue impccüho ao movimento
di retirada.

A decoração interna e externa c dc
umai delicadeza que se pode avaliar
muito bem, só cm .pensar mie todos os
iplanos foram dados por 'Georgcs Scolt.

As suas decorações externas mos-
traiu, além do bello letrci-ro cm ouro •—
Théatrc du Front — o co«J aaulois de
crisíai tscarlate c a reproducçao d't
alguns tropheos -antigos c .modernos.
Assim, dc mn lado vêem-se armas do
tempo de Luiz XIV, acompanhadas «lo
outro lado por 

"armas modernas, c dois
medalhões, um representando o grana.-
deiro antigo, á esquerda, e o outro,_ a
direita, .representando o grana.dciro
contemporâneo.

Mas o theatro é completo c uma des-
cripção aqui não cabe.

«A "Comcdic-raiiçaisc* deve tcl-o
j'á .inaugurado, com um s-.iceesso que
•não 6 preciso ser adivinho para prever,
visto como. além do mais, o programam
da toiini.V é de peças de gênero palmo-
tico, o que deve ser u:n encanto para o
¦soldado cm campanha.

O chefe da primeira missão 11a-
vai inglesa que esteve cm
Lisboa, almirante William de

Scllis (X).

Lisboa, Julho dc 1916. — (Do cor-
rcspondenlc.) — O Diário do Gover-
110 publicou um decreto determinando
que sejam reconhecidas como socieda-
des dc soecorros voluntários, autoriza.-
das a proceder ao levantamento é

dc feridos c
quer em tempo dc guerra,

quer cm tempo do paz, bem como á
organização dc ío.rmuj_õcs c. csíabclc-
cimentos sanitários, as commissões «le

Mu-

lho fo. expresso por suas inajcstades o ort(í t.a.am(.„loimperador dos francezes c a rainha Ue ,. ' _ ' ,,„„ 
"„„, 

,7
Grã-lirctanha, as ilhas Alands não se- doentes, «mer em tem
rão fortificadas c ali não será mantido
nem creado nenhum cstabekcitneiuo
militar 'ou naval." . ,. .

Dahi, o «arrnzamento da fortaleza hospitahzaçoes c enfermagem das
dc Bóm-rsund cm 1856. A Suécia, eu-1 Iheres Portuguezas.
tretanto, não assignòu a convenção que j O mesmo jornal publicou tambem
obrigou a Russia a não fortificar as [ um decreto autorizando a loteria pa-
ilhas Alands. Tal limitação imposta íi tnotica, promovida pcla Cruzada, c
Russia pelas potências.victoriosas,.visa.'I.imitida nas seguintes condições:
va, sobretudo, defender a integridade] 1", — A loteria será «composta "de

territorial da Suécia e impedir que a j G.noo bilhetes do preço dc -oo$ooo, di-
grande potência do Nordeste da Kuro- 1 vididos cm «.uadrugesimos a 5$ooo.
pa creasse um ponto «le apoio militar | _,•>. — Não será penhittida a emis-
quasi á entrada dc Stockholmo. Foi s_j0 ._]0 cautelas, nem concedida qual-
assim que a França c a Inglaterra con- (iucr c0:mnjss..o dc revenda,
cluiram com o rei Oscar I da .-.tecm e | ,.,_ __ _ada uraa _.IS fr_,cç-es n,ini-
Noruega (então unidas) um tratado. .....

JI greve da fabrica de Deodoro
Os operários grevistas

serão dispensados
Continuou ainda honlem fechada a

fabrica de tecidos dc Deodoro, onde se
«leu a suspensão «lo trabalho devido a
mm movimento grevista provocado por
operários que exigiram rclcvaçao ue
multas c augnicii-,0 dc salários.

Esses operários, como noticiamos, ven-
do parle «las suas exigências uão salta-
lícita, ameaçaram dc subverter a ordem,
o <|iic íoi evitado, não só pelas provi-
«lendas dadas pcla policia, como tam-
tiem porque um dns directores do esta-
Jicleciniciito mandou suspender os lia-
".alhos e fechar as portas inimediala-
incute.

1.1 gerente da fabrica, sr. íclippc, cx-
-iliçoit o facio, dizendo que cllc sc «leu
ua quarta-feira passada e não sabbado,
copio foi noticiado, Xa liora do almo-
«.-o, meio-dia', doze operários «ia secção
de tecelagem, depois dc haverem feito
jiarc.v os machiiiismos, dirigiram-se, cm
"om que denionslrava certa violência,
.o gerente, ínzcndo-lhc exigências a rc-
.peito da:-, mnllits r dos salários.

Queriam elles que fossem relevadas
às 'limitas dias antes impostas a. alguns
ilos seus coliegas c qtte os salários, que
lhes pareciam exímios, fossem inimcdia-
lamente nugnicntados.

U gerente não podia «lar uma decisão
<i Iodos esses casos. Entretanto, rc-
?poiidcti que as multas seriam releva-
«las como os operários reclamantes exi-
«riam, devendo .cr os.milhados recai-
.*ol_'idí.5 das importâncias na oceasião
«lo pagamento tios fulanos.

¦Quanto, porém, á segunda parte da
.ccTnninção, não estava cm cun alçada
resolvei -a. A questão do augmenlo «le
salário era unica. e exclusivamente da
•competência da directoria «ia fabrica, e•n yereníe não podcrwi tomar uma deli-
ibera,ão qualquer a cs:c respeito sem
•>l«e isso fosse correr o risco ile uào
•Kcr cntiipritAo.

Kssa parte, portanto, declarou o gc-
«¦«.«IU', era iniiposs-vcl ile ser resolvida
assim e de afogadilho, o aconselhou os
«doze reclamantes a que se fossem apre-
isciilar aos directores c . eües fizessem
;i lal cxigeii-ia.

Os ojícrarios não se cotiformarani
com essa resposta c quizeram fazer
t.iiif.£;,-is, af-icii dc ver se conseguiam
.«elo íerro':- o que lhas íóra negado a
uma sinviles (.xigcucill.

Ainda assim, como nada conseguis-
sem, começaram a grilar e a fazer
ameaças,

'Para evitar d:epr-_a.õcs c co.tno mc-
%V.à:\ prcvt*nt.i\"i paru que fosse mantida
:i orilciu ali dentro «lo csliibc;cciiiien'.o,
t, íjcivnij mandou fechar ns portas e
«uspend-eu o :.rah;-lho ate á t\\\u a qtvcs-
tão f.wsu «resolvida.

il'',ieihii«'iic foi suspenso o trabalho,
c nulo ficou coiiiplctiimeiiíc calmo.

.Segundo nos foi dito naquelle esta-
-cluáiinbn". _ a- fabrica, «jiie conta 900
optii-arios e não 3.000, como foi noii-
eia.lo, ciíá em dia cotn os seus paga-
incütc-S de sala-.ios ao operariado. _«Hoje, «levem ser «pagos os salários a
contar do «lia i° do corrente mcz até
«luirla-feira ultima, quando foram ais-
|.cnso3 05 trabalhos «pelos motivos
acima.

tio cffecltiados
1 operários que

iooio$ooo

, mas serã assignada dc cliancella pe as
por assim dizer Ue .1 lança, 110 anno de 

pi.esiden|es (la c-uzada c da Conimis-
1855, segundo o qual a .Suécia c *o- são dc Hospilaliua.no; __ruega se obrigavam a. nao ¦ ceder - par* _ A 

* - a 
*J 

y,, tc,cella alguma dc tcmtono a Rus-.a, c H.

Iniportnntisslino plano
ÒBXTKO L0TEU1C0

Kua SachPt 4
mm»

Os desfalques nas
agencias postaes

A commissão verificadora
continu'a a trabalhar

A còmniissão encarregada dc prpcc-
der ao exame dos balancetes das agen.
cias desta capital esleve hontem
oecupada em verificar os documentos
referentes á agencia dc Cascadura, afim '
de apurar a quanto monta o desfalque .
dado pelo respectivo ithcsourciro, vi-
riato Carneiro Lopes. |

O director dos Correios, por acto clc |
hontem, suspendeu esse- funecionario,
devendo talvez ainda hoje requisitar sua
prisão preventiva. _ „ . . „

As agencias da rua de S. João I.a-
ptista, em Uotafogo, c a do largo tle
Guimarães, em Santa Thcreza, foram
hontem balanceadas, meticulosamente,
por duas conimissõcs de funecionarios
postaes.— Recebemos a seguinte carta:

'"lllmo. sr. redactor do '"Correio da
Manhã". — Referindo-se v. s. aos ucs-
falqiies verificados nas agencias do
Correio, informa 110 numero de hoje,
aos seus leitores, sobre a fuga.do tnc-
soureiro Ua succursal dj Cascadura, Vi-
riato Carneiro Lopes, meu mando.

A illtistrada redacção toi mal infor-
mada. O meu nvarido não fugiu c nem
podia fugir, pois uue isso.não far. qti
teia a consciência Iranquilla. U que s«
deu foi o seguinte: Por prescripção mc-
dica foi o ím-.i marido forçado a cm-
barcar para o interior, afim dc conduzir
uma sua irmã gravemente debilitada e
como o dia seguinte fosse domingo, re-
solvcu, devido á urgência (lo caso, dei-
xar o necessário |iedido dc licença, que
entreguei a meu pac para na segunda-
feira,' fazer a entrega do ineiiiio ao
funcoioivario competente. Isto de facto
se realizou c 110 balanço a que se pro-
cedeu no cofre da repartição a seu car-
go, nada oceurreu que indicasse qual-
quer connivciicia sua com os implicados
no caso.

Ouanto aos balanceies alrazados nada
sei',' Se, porém, deseja melhores infor-
inações a respeito, p«>ilc dirigir
«Ir. Jorge de Oliveira e Cruz,
particular amigo c advogado dc nossa
familia lia niuito, e que mais senhor
está dc todos os f.ictcs que interessam
a marcha dc nossos negócios.

Sem mais pede a publicação da pre-
sente c sutisciwc-si" adm. e leitora as.
sidua -- Aldcida Barbosa Lopes."

 mtí >
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a França c a Inglaterra se compromet
liam a prestar apoio material an monar-
chia unida -contra toda c qualquer pre-
tenção moscovita.

As coisas, porem, modificaram-se
com o acto de separação da Suécia e
da Noruega; que declarou o rei Oscar
destituído do tlirono da Noruega; A
partir «lessa data os tratados existeii-
les deixaram de ter força de lei, pois
foram considerados denunciados desde.'
o momento que as duas nações unidas

I sc transformaram cm potências inde-
pendentes. A Noruega substituiu o tra-
tado caduco de novembro de 1855 por
um outro accordo internacional, nssi-
gnado pela França, Inglaterra, Allemã-
uha c Russia, garantidor de sua inte-
gridade e independência .**A Suécia, por
seu turno, teve necessidade de crear
novos accordos, tcnihntes a regular a
sua nova situação internacional,

A Russia, por motivo fácil dc ser
comprchendido, resolveu, no começo do
anno de 1015, a fortificar as ilhas
Alands. O compromisso -por ella assu-
tnido deante «Ia França c da Inglaterra
cm 1856 deixou, por assim dizer, de
exislir deante da conflagração européa,
na qual cila opera como alijada das
duas potências directamente interessa-
das naquelle pacto internacional. A
Suécia não foi signatária <!o tratado,
sc bem que cllc visasse directamente
proteger a sua integridade contra qual-
quer prclenção moscovita. A'«iuclla_,
portanto, c não a esta. competia o di-
reito de protesto, e ellas silenciaram
por haver talvez r.iilo informadas das
altas razões de caracter polilieo-militnr
«íuc determinaram a sua aluada a agir
do fôrma capaz «le garantir a sua de-
fesa do lado da Finlândia contra qual-
quer aggrcssão que porventura viesse,
ou venha a realizar, quer por jiaric
da Allemanha, quer por parte da Sue-
cin, no caso desta abandonar a sua
neutralidade.

O deputado Stêphcn, indagando «lo
ííòvenio os motivos fiar <[u_ a Russia
fortificou 113 ilhas Alands, cumpriu 11111
dever, dc patriota e de oppooicionista.
A leitura da inoliographia do general
Axel Rappe, grilo «le alarma contra,

faz quem não só os perigos que. na sua opinião," - "" existem dc Iodos os lados, principal-
mente de parte da Russia, leria. fatal-
incute, comrüjuklo bastante para isso.

O mmi-itro das Relações l*,xtcriores,
o sr. K. A. Wallenberg, que compre-
lichdc bem os perigos, 110 actual 1110-
mento, de uma polilica de aggrcssão c
aggravos, respondendo cm «luas sessões
ú intcrpdlação do deputado socialista,
agiu com critério, contornando hábil-
mente a questão, acalmando ao mesmo
tempo a opinião publica e dando se-
_'.iinnç.-ir, inequívocas «le que a Suécia
c o seu governo saberão defender a sua
integridade o independência, guardando
uma neutralidade absoluta cm face da
conflagração européa, '

Tanto o "leader" iio partido social is-
«Ia como o "leader" dn partido conser-
vador, «lcclarando-se satisfeitas com as
explicações «lo ministro, af firmaram a
sua solidariedade á politica do gover-
110, tendente a guardar a n. iilraliilade
da Suécia c a salvaguardar os saiu in-
teresses 110 que concerne ás ilhas
Alands. _E ássitil terminou o incidente.—-  —l'd -ü_ii-^__te—•¦¦¦ ' ¦¦ ¦ —

cargo
sericordia de Lisboa, quo adeantarú o
pagamento das repsectivas despesas cm
¦conta do produeto «Ia loteria.

5". — A distribuição dos prêmios sc-
rá a seguinte: 1 de 300 :ooo$ono, 1 «le
50 :ooo$uoo, 1 de io:ooo$ooo, 1 de
5:000.000, 15 de 1:000., 15:000.000^
.50 dc 400., i8o:ooo?ooo; 2 approxi-
inações ao i" premio de 1:00o.,
2 :00o.000.

d", — O sorteio rcalizar-Sc-á no dia
5 ile outubro «le i'.iirt, ás 13 horas, na
Sanla Casa da Misericórdia de Lisboa.

7", — Os prêmios não exigidos no
prazo dc um anuo, contado do dia do
sorteio reverterão a favor da Cruzada
das -Mulheres Portuguezas.

ti! Ül #
O Ql~I3 INFORMAM OS TE-

iLEGKAMJIAS

Mcdivos portiiguo.es para
liospltaes írance/.es

Lisboa, 18. (A. II.) — Diversos mc-
diccM civis foram designados para exer-
ccreni as suas funeçõiis . nos hospitaes
francezes onde haja feridos portuguc-
zes.

Vma moção iio snudnções
ii liigiiitei-ra

Lisboa, iS. (A. A.) — A Câmara
Municipal, cm sessão no&iimist, „ppro-
vou uma miiçfio .de saudações á Ingla-
lerra, na «.uai agradece «o envio de tuna
divisão b.-itaiinica ao «porto desta ca-
pit-al para'saudar IPortugal, o Seü ve-
lho alliado dc tantos annos.

A moção está concebida em 'termos
carinhosos., salientando o papel maxi-
•mo que a Inglaterra está _ repre _ntan-
do .nesta gi-.--.-r.-i_ reivindicadora dos
prinel_KOS da civilisaçáo.

A cooperação ile Portugal
nns linhas francezas

Lisboa, iS. (A. A.) — A itnpi-enia
continua occi'.pan.d«'-so Aa cor-peração
•de Portugal nas linhas de -França.

A maioria 'dos órgãos lisboetas itrata
tambem da ida <!• opera«rios portu-
giiezes .para as fabricas írancczas de
munições o anuas.

Os que procuram a morte
Uma senhora atira-se ao

ao mar e um ajudante
da Guarda Civil

mette uma bala no peito
A bdrea largara o caes da Cantareira

ás 5 c meia da manhã. No tombadilho
não passava despercebida a um man-
nheiro uma senhora alta, trajando- com
um certo conforto c que .passeava agi-
tada. Num dado momento cila. galgou
a escada junto á chaminé c jogou-se
n'agua. Foi dado o alarme. A barca
parou e o marinheiro atirou-sc ao mar,
trazendo instantes depois, para bordo,
sem sentidos, a senhora em questão.

Quem era ella? D. Maria Lopes Gal-
vão, viuva do sr. João -Calvão. liste,
ha um mcz, mais 011 menos, suiciilara-sc
atirando-sc ao mar. Desde então d. Ma-
ria não teve socego, dizendo a toda
gente que teria fim idêntico. Suas fi-
lhas, coni quem ella residia á rui
D. Mincrvina n. 29, casa 5, por mais
de unia vez procuraram dissuadil-a dc
se-matar, mas d. Maria deixou a casa
na véspera, para pór cm execução seu
sinistro plano. Solire um dos bancos
ila barca deixara cila antes tres cartas
dirigidas a Domingitinhos, Clii.tühha e
«1. iMcdinn c uni bilhete nestes termos:
"A morte è o unico allivio para a iníc-
licidade".

Logo que a barca chegou a Nictheroy,
d. Maria Galvâo foi recolhida ao lios-
pitai dc S. João Baptista, onde deu
entrada cm estado desesperador.

UM AJUDANTE PA GUARDA
CIVIL '.TENTA MATAK-SE

Na Guarda Civil c nas rodas do jogo
que freqüentava, chamavam o "Bran-

ilãosiiiho" ao ajudante Manoel Josino
Brandão. Hstc vulgo lhe advlera, dc um
escândalo de que foi protagonista na
rua Haddock Lobo c dc um caso de
seducção c rapto dc que tevé que dar
contas ao juiz dc orphâos. Casado c
cheio de familia, o "IJrandãosinho" teve
dc sustentar duas casas. Claro que os
seus vencimentos não davam para isso
e cllc resolveu então atirar-se ao jogo.

Honteni íoi dle assistir os últimos
retoques na casa que está sendo mon-
tada á rua da Carioca 11. 11. Entrou
lá, sentou-se cotmnodamcnte c, com
Ioda: liberdade qttc tinha, escreveu ai-
gumas cartas.

Depois ouviu-se um formidável es-
tampido. Todos acudirain, encontrando
o _-.BrandSosin.ci" gravemente ferido no
peito.— Não foi nada, balbuciou. A arma
disparou e feriu-me... •'. ,

A policia do 3" districto foi chamada |
no local e com ella a Assistência, que
o soecorrett. O ajudante da guarda foi
medicado e cm gravíssimo estado rc-
colhido a 11:11 dos «pianos particulares
da Santa Casa.

Teria dito a verdade o ajudante?
Ninguém o acredita, lauto mais quanto,
a um canto apprchcndeti a policia um
papel amarrotado, onde se lia: "An-

ninha. Náo sc esqueça do local. O que
tiveres de dar aos meus filhos entrega
a loanniiiha".!'l!randãosinho", que, segundo consta-
va á ultima hora, entrava em agonia,
era guarda dc 1* classe c linha o nu-
mero 137. „ ,

Ao «pie sc diz, tirou cllc, ha tempoi,
na loteria, S contos que poz íóra 110

— No Necrotério da Tolicia foi hon-
tem aiitopsiado o cadáver do infeliz sui-
cida Klpidio de Britto. Matou-o o vc-
neno que hebetá, lysol, O scu enterro
leve logar hontem mesmo. 110 cemitério
de S. Francisco Xavier, feito a expeli-
sas da família.

NOTICIAS DA GUERRA
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As operações na Russia, segundo og
communicados ofüciaes
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A aldèa de Dompicrre, no Sommi, arrazada pela artilheria francesa

mm- ¦
100:0008000. por 8$000. Ini-

portanto plano <lu IiOTERIA EU-
DERATi a ••Mrnir-so hojo.

me, » <_> » 111 ¦

Na Alfândega de Santos
O INQUÉRITO SOIiRE A3 ESTAM-

PILHAS FALSAS . ,
Santos, 18 (A. A.) — Continua

aberto 1111 Alfândega, o inquérito para
saber a proced-noia da.i ostninpillias
falsas, encontradas cm despachos da
firma Matarazzo, que se achavam em
poder de um empregado da mesma fir-
ma, o qual declara ter obtido estas cs-
tampiilhas na AlfanJcga, do fiel ido-ihe-

Oscas de Almeida, pois ate

sc ao
nosso

A LOTERIA ÍTERERAT- fará
hojo uma extracção com o pro-
mio maior do lOOtOOOtj*, iiistan-
do cada bilhete, a diminuta impor-
tancia do SüiOOO.

HOJE 100 CONTOS

Hoje mesmo,
«is pagamentos, os dozi
firetcndcràm provocar a gícvo serão
.Üspensados do serviço, não sendo per-
doados por já eci~c.ii rcincidcuics nessa
«coisa.

Já cm iqii elles provocaram um mo-
vinicnlo semelhante, que ia tendo cou-
M".iuenciii3 bem mais graves, e foratn
nleiiiütidos, titulo, porémi a dllrcctaria
reconsiderado do scu acto, por sc senllir
31 enalisada com es rogos que lhe foram
feitos pelos empregados dispensados. j'A policia, do a.i" districto continua
(...'.-.-nítindo o edificio da fabrica centra
possíveis cvciit.iiajidadcs, muito embora
não seja senão uma petjucnissima parte
«'os operários que esteja implicada no
anovimcnto grtvista. t

.'%:'. proxtiiüa scgiuvJa-fcira coma a
dir. cítoria restabelecer a normalidade do
herviço, visto como o caso já 'estará rc-
«alvido de vez, com as medidas que
•foram immeiSatameritc itonmdas.

¦-- mm-tSj-*t>-<mSW- ? —' ' 

Soffreis do fiando? „.„„„„
Tomao ENERGU;.

llt O14.D
_*¦ t> *—'¦ - m—

i:i:i.uMi:r.V A FALTA D'AGUA

X)uas qnoixns, uma de Copacabana,
outra do S, Christovão

iVedem-nos chamemos a âttenção da
tauioridade competente para a falta dc
.-«giia que s? faz sentir ein Copacabana,
irregularidade esta que causa scrios
iraiutornos ás faunlias rúi residentes.— Da rua Amélia, em P. Cbristovão,
gietlcni-no!) chalmcnios a âttenção da
inspcctoria «1.- ühras Publicas paia o
jnodo irregular com que i feita ali a
distribuição d'n_ua, sendo que o " pre-
cioso elemento" falta cm algumas casas,
•mando noutras é distribuído com abun-
dnncia.

Como se explica o phenomeno?
-Se. »<.jl>--V"|U-l.i.i 

MATRISTE, DIARRHÉA
VEUDÜ lias aves, curam-«se cum a maravilhosa des-
coberta — CHOTON-DEN-

THYLA — Hortulania —
Avieultorai Rodrigo Silva cS.

i.l (>.«oi)

S. X. DE AGR1CULTUHA

UMA FESTA ELEGANTE

Uma hora de litera-
tura e de musica

No salão nobre do 7oni.ii do Commer-
cio, Teixeira I.eite 1'illlO falará hoje

«obre I.aocoontc
ic o Tragédia.
«ICstu.Jioso, c com
um grande culto
¦pela litteratura
grega, Teixeira
Leite é daquel-
les que sc afiir-
maram como -es.

criptor dc mcrl-
to real.

As suas ora-
ções litterarias

•revestem -s c,
sempre dc um

alto cunho ar-
tistiço, Foi as-
sim cm Nero
Artista,

A conferência
áo joven escri-

[j da tarde. Ao encan-
lc fará prestar as

tr* __?'*___i
_____ •******A'____í

¦ i_.ii-m _ii"_ri

A i-kimkiiia Casa de
restauranle Recreio. Abcrl
i«j do corrente.

LUIZ CAMA, .).,
«__ ii»«___, «a m

Pcti'_iiueirap,
ara amanhã,

O perigo do soalho enver-
nizado

UM DEPUTADO PLANTA UMA"FIGUEIRA"
O deputado Cunha Machado foi hon-

tun victima de um eccidcntc, quando
sc achava num dos salões do Minislc-
rio tia Fazenda.

D representante do Kstado do Mara-
nhfio, que ali íóra, afim «lc coriferen-
ciar com o dr. Pandiá Calogeras, cs-
corregando no soalho envernizado, deu
uma queda, resultando luxar um braço.

Soccorrido _ promptamcnlc pelo dr.
Oliveira Aguiar, funecionario «Io Tlic-
souro, que Mc ministrou os primeiroscurativos, o dr. Cunha Machado «líri-
giu-se para a sua residência, etn com-
panhia daquelle clinico.

¦•*¦"¦ m uri »1 111 ¦¦!

Casja Guimarães
— nOSAUlO 71 —

O ultimo terremoto na
Itália

VISITA DE SUB-SECRETARIOS DE
ESTADO AOS LOGARES ABALADOS'Rima, 

iH — ,(A. IL) -- Telegra-
pham dc Rimini:"Us âtih-secrctarios do Interior c
Obras Publicas, respectivamente srs.
Bonicelli e Ue Vito, visitaram os lo-
gares onde o recente tremor «li- terra
sc fez sentir- e os feridos. A populc-
ção uiantém-se truiiquilla."

m-a-e-tai mm. ¦

CIMENTO S'^1^
TelepliG-io SS-1. Central. — Kua

Santa Luzia 202
— TAUI.O PASSOS ü C. —

agora,
sobre

Osi
nada de positivo

o facto.
foi averiguado

Bordados á machina e a
__-_ — Ponto á jour e picot — Pausa-
mao manaria. CASA VIANNA. Largo
dc S. Francisco 14, andar,

xo COIiTiKCilO HAMPI
WHjHAMS

Um

Collegio Hr.inpi
rua Voluntários da Pátria-

jarden-party" organizado
jiolns iiliinuins

Realiza-sc amanhã, ás 3 horas da tar-
de, um elegante garíen-parly _organiza-
do pelas alumnas do
Williams,
11. ijó. . ,. .

A festa, que promelle ser atnma lissi-
mn. terá logar nos jardins desse conlve-
cido cslabetócinienío de instrucção.

-ir** * *"' -^r~
N« actualidadr, pensão a 60$, so :ia CA-

BACA GRANDF.; av. Mem «le S.i. i.v-is.

AEilO-CliUil imASHiKlHO

Ae.
avia-

Actos do Prefeito
)dré concedeu ,10!'.-O «Ir. Azevedo

tem licenças:
Dc 6 mezes, .i" ajudante dc _ enge-

nheiro Heitor «le Sá, e dc gr* dias, ao
guarda municipal Caetano de Menezes.

Os domingos dc aviação
¦'.«tá organizado pela dlrcctorin «lu

C. li. o (irograninia tio domingo «le
cão, 11 realizar-se amanhã.

Além das provas praticas It.iliituac-, para
ii-s-riicçã» dós aluinlios ila liscola ile. Avia-
ção, subirão quatro nyi«~>cJ, dois biplanos
1: ííois monoj)lau&3, echüo iüii
• o militiii-, 102 II. 1'., q'.t«i
po: Doriüii. _ , ,\ estas .provas n"n come.arao n» o no-
ns coniparcccrá a dirccloria dn Acro, «.'-'c
vae ítiaiigurar .1 linlia .le bondes entre a
«'•ação Marechal Hermes c o Aerodromo
dos \ffonsos, ficando cm seguida entregue

mais este melhoramento realiza

dc.-tcà dé ly
scrj pilotado

ap trim-go
do "ie'o
rectoria.

Aero, 11a vigência da actual dl

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
Frasca.— Paris, 18. — Ao norlc

do Soinme, varias !*ptativa_> inimigas
de ataque contra as novas posições fran-
cezas a sueste de Maurepas, fracassa-
ram sob a acção do nosso fogo. Fizc-
mos ahi mais prisioneiros,

Ao sul do Soiiimi", tomámos quatro
metralhadoras nas trincheiras que con-
quistámos ao sul de Bclloy-en-Santcrre.

Na margem direita do Musa, um ata-
que das nossas tropas permittiu-nos ex-
pulsar, depois dc um violento combate,
os allemães da parte dc •Flcury, que ain-
da oecupavam.

Alguns allemães mantém-se ainda nas
minas da orla oriental da povoa.ão.

Kntre Thiaumont e Flcury. tambem
realizámos um avanço apreciável, captu-
rando uma metralhadora c cincoenta
homens.

Nos oulros pontos da linha houve re-
lativa calma.

An.KMA.s-iiA.— Berlim, 18.— 0 quar-
lel general cpniniiinica cm data dc iu
dc agosto:"Frente oeste: A actividade de com-
bate a sudeste de Armentiercs e no
Artois foi tambem intensa honteni. No
sector dc 'Pozieres os inglezes continua-
ram os seus imiteis ataques até hontem
pcla manhã. Durante o dia não houve
acções dc infanteria. Fracassou um ata-
que nocturno ao norte dc Ovillers.'; No
sector de 'Moiilin-sous-Touvaht, anima-
da fusilaria de ambos 03 lados, devido
á tentativa de um ataque, p«.'los fran-
cezes, com gazes aspliyxiantcs, Repel-
limos a leste de Rcims fortes destaca-
mentos de exploração inimigos:

Frente leste: Desde o mar Baltico
até o sector ao norte do Dniester, nada
dc importante. Destaftmcntos perten-
centes á Legião Polaca realizaram uma
feliz investida nas proximidades de
llullcwicze. Dc tuna excursão ás linhas
inimigas, a léste de Kisiclin, as nossas
patrulhas tronaram 11:11 official c Ki.)
soldados prisioneiros; Ao norte do
Dniester, os russos, devido ás enormes
perdas soffridas aiitc-liontcni, somente
ciiuirchcnderam, com pequenas forças,
at.Tqucs isolados que ficaram sem resul-
tado n!„ui'£. Na Eu!:ovina, as nossas

gropas conquistaram as alturas de St»
rywipczyna, no norte do monte Kapul.

Frente balhanica: O ataque dc vários
batalhões francezes ao sul do lago
Dejran foi facilmente rcpellido pelo
nosso fogo."

IxcLATKRRA — Londres, i3 — No
flanco direito do nosso exercito, houve
grande actividade de' artilheria. O ini-
.ligo tentou seis icontra-itnques com
importantes cffectivos, contra as . nos-
sas trincheiras a noroeste dc Pozieres,
mas foi rcpellido em toda a linha _e
teve dc desistir do •seu intuito depois
dc sofírer elevadíssimas perdas.

A noroeste dc liazcntin-lc-Peti.t, ca-
.pturamos 'cem metros tle trincheiras c
repellimos um contra-ataque proicnicn-
te de Martinpaicli.

Abatemos próximo dc Pozieres um
acroplano inimigo.

Russia — Petrogrado, iS — Os cs-
forços dos auslro-allemãcs para nos rc-
pellir na Galicia redundaram rm ele-
vadas perdas para o inimigo, que. não
conseguiu o menor suecesso. Continua-
mos -a nossa marcha victoriosa em va-
rins setores da linlia dc batalha.(

Xa fi-enic do Zlota-I,ipa, considera-
veis forças rctoniarain a offensiva a
oeste de Poilháylsc. As nossas tropas,
oecuparam I.ysicts, na. margem csqiter-
«Ia do Bystritza-Solotvina, ç tomarani
uma série de alturas na direcção dc
Ardzelus.

Na região de ICorosmczo, nos Carpa-
thos. ebntinuámos a avançar. Aproxi-
ílláino-nos rapidamente dos cumes das
montanhas próximas da aldeia dc Ko-
rosmeso. ,

A offensiva (tü'c.1 na região do «ago
dc Van foi rcpeliida com facilidade.

Na Pérsia, na região de Kalapisova,
temos tido vários encontros com impo:-
i.-.ntes contingentes turcos.

A luta no Mosa
e no Somme

Paris, 18 — (A, A.) — Os jornaes
noticiam que em Bois dc Ia Chapitrc
está travada renhida batalha entre ai-
lcmãcs e francezes. , . .

listes dominam as posições inimigas,
abrindo grandes claros nas suas filei-
ras e conseguindo alguns progressos em
terreno.

Dcbahle 09 allemães se esforçam
para deter 03 violentos ataques írance-
zes,

Londres, 18 — (A, A.) — Os fran-
cezes dominam completamente a posi-
ção de Comblcs, 110 tíoiunic.

Varias noticias
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PEDEKATj
fará a extracção do importanto
plano do 100:0008000, cujo bi-
Uu-lo custa apenas S$000.

<i|_ll Km.
15ELLKZAS DO COBREIO

IilVEIS 

A PRESTAÇÕES I

s.jflsn_
M. GOMES DE ANDRADE |

Rua S .
quaitas-fcir
horas.

OENÇAS do estômago, iiitcs-
tino, ficado e nervosas. Exa-
mes pelos raios X. DR, RE-
NATO DE SOUZA LOPES.

José, 39, das 2 ás .« (menos ás
i). üralis aos pobres ás 12

A 393
II ¦Itl lf>

pior scra as 4 1
to da sua pal._t.-a,
harmonias do mágico violino dc Maria
Luiza.

Será executado o seguinte program-
ma:

Maric I.ouisc, Saint Saens, Le Deíu-
gc (Prclude); _I::c!;; Iphigcnie cn Tau.
ribe (Le songe dc Iphigcnie); Jane
Marny, "Pierrot Rève", palavras e mu-
sita dc Paul Mariuicr (cantada pcla pri-,
meira vez mo Rio de Janeiro).

Os acompanhamentos csiüo a cargo do
maestro Provési. v

A sessão de hontem
sçsiáa scnmnnl th
Nn.ionnl dc* Agri-

o iinpL-tUturfito «Io
coronel Hauuibal

Tírr.üro-.i-sc !iu'..-**¦*¦*-,
klirceloria da Sncicda
tultura. r.-rr-hli-.i-a,
*r. Miguel Calmou,
1*0 rt->.

# Ao iniciar os tral;aHios da sc.5."ío seien-
tiíicou _.# s. .-i,j3 seufl ccilríi. do motivo*U auicacjíi ío -r. Mig-itl Calmon que sc-kclia, iafc'ir.mcatf, doente, lamentanJo J)ro-¦fimdamcnte o incideuíe. u.;c privava a
rn"*.; lavei "presença tio p:cc!;i:'.. ;;r__Í.le:*.'.cn rx.;,.i.'i-.i d.i -ii..-i«-;!;uk, a quem cita dev:
uesiixavcis kiuçoj.

 i. a » em P **¦
F0RM1CIDA 1'ASCIIOAIi — O

maior amigo da lavoura; encontra.tf
im ledas as casas dc primeira ordem
AtUA caDÍial e de todos os Estados.
"*¦—¦- ¦___^-*-^-_gfr_0 ^—H

Sempre n mesma cnnliga
O sr. Octavio Pinto, residente nesta

capital, costuma enviar, dc quatro cm
«iuatro dias, o Correio «/.i Manhã c ai-!
gumas revistas illustradas a um seu
parente, Davino Pinto da Silva, nto-a-
dor c:n llaparica, á rua do Canal nu-1
mero 30S, na Bahia. |

Suecede que essas remessas chegam
sempre desfalcadas ao seu destinatário, I
quando não se somem de iodo nas mãos '
ile algum agente apreciador de leitura.

Francamente, é preciso pór cobro a
e_?a íigeireza.

Para o caso, pois, chamamos a atten-
ção do sr. Camillo Soares.

Quem só bebo CASCAT1XIIA
Eslá livre da MIUDINHA.

O imposto sobre o fumo
A RETIRADA DA EMENDA -6. PRO-

VOCA OS AGRADECIMENTOS
DA LIGA DO COMMERCIO

Esleve hontem 110 Ministério da Fa-
zenda a directoria da Liga do Commer-
cio, <;-.ie entregou ao sr. Pandiá Calo-
geras uma mensagem, agradecendo á
commissão dc Finanças, da Câmara, o
ter retirado a, emenda 11. 26 sobre im-
postos de fumo, c outra, dos negociai'-
tes cm íuino, solicitando iccrlos benefi-
cios 110 empacotamento daquelle ar-
ligo.

¦¦a o *%?* < f '

\ 1'OIiI-ICA EM SANTA MARIA
MAGDALENA

t*m recurso extraordinário 110
«Supremo Tribunal

.Foi hoi-.-.eiu irJtcrposto recurso extra-
ordinário «para o „i:p.remo Tribunal (Fc*
deral pelo «''.'.itor Joaquim Rodrigues
Corr-cio, da decisão do Tribunal da Re-
làçãò do Uio de Janeiro, que julgou
valiltó a Câmara il*. que é presidente
o maior T-.JJe Teixeira PortugnL.

O 
'fui"..!ainei:-:o «ieste recurso 1; não

ter o mesmo Tribunal feito, applicação
Aa uma disiposição da 'Constituição 1-V--
«Icrai, <|uc serviu de apoio ao recurso
lícccssar.o.

•0"-~.xvV...;J\^ \ 
J
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Um discurso de Lloyd
George,

cm Aberystwith
Londres, 18 (A. H.) — Falando em

Abctystwith, Carna_?arí na festa mic:o-
nal do paiz dc Oalles, o ministro da
Guerra, sr. Lloyd George, disse ao rc-
ferir-sc ao conflicto:"A honra britannica não está mort.-,
o scu poderio não 'está abatido, os dc?:-
tinos inglezc9 ainda não c-sião cumpri-
lios, os ideaes britannicos não_ foram
abalados pelos inimigos. A Grã-Breta-
uha está hoje tntiis cheia dc \ Ua. é mai*«
poderosa, e maior que nunca. As suas
colônias autônomas alargaram-se, a sua.
influencia na vida destas é mais proftin-
da, a sua resolução dc vencer c mais
firme d'o que nunca!

Eu sei que a guerra significa desg-s-
tos e sei «pie caíram pesadas trevas so-
bre muitos lares; mas os nossos com-
batentes continuam cheios de anlor «^
confiança c um dos telegramnins que
elles nos ciiviaitim nesta dtíta com as
suas saudações e melhores votos pe.«i
suecesso desta festa, accrcsccnla que no
próximo anno elles assistirão a^ esta
coninicmoração. Pois bem, sim! Graça»
a Deus, elles aqui «starão, ao nosso la-
do!
cia)

(Applausos calorosos da assista:-

\A frente dos fratico-higlescs, na
Picardia, cm ó de julho

Londres. 18 --..(A. A.) — As ul-
limas noticias aqui recebidas dizem
quo as forças inglezas conseguiram
considerável avanço cm direcção a Ba-
zentin-lc-Pctit.

FERRUGEM
Só o ANTIOXVDO a
evita. Atloptado ií- ^f-r".
íiíia e Kxcrcito. E.icoatrd-
sc e;n todas ns c»s_ uc
ferragens. CORDOVIL f,
C.\ lirusuayana 11. 109.

U •*-;)

A GUERRA NAVAL
A campanha dos sub-

marinos allemães
Berlim, 18 — (T. O.) — 0_Almiran-

tado allemão communica officialinentc
que os submarinos c as minas austro-
allemães metteram a pique, durante o
mcz de julho, 77 navios mercantes ai-
liados, representando uni total dc 103
mil toneladas.

Em outras linhas de batalha
LonJi-s, 18 — (A. A.)—-Annunciam

de Salonica qnc as forças fran-cczas,
que operam contra os búlgaros na rc-
gião «lo '.ago Doiran, oecuparam uina
importante posição dos búlgaros p:..\i-
ma aquelle iago.

Havre, tS — (A. 11.) — As forças
belgas cm operações na África Oriental
allemã oecuparam o porto de lCarcina,
ua margem oriental do lago Tanga-
11 ika.

Á tempestade ruge com um furor ja-
mais visto. Todavia, a claridade de um
raio de sol trcmcluz já sobre as vagas
c o arco iris começa a ol-varsc do seio
das ondas tumultuosas! A lula é mais
tcrrivcl do que todas as outras da hu-
toria. Mas as legiões dos oporcssprcs
estão já sendo recalcadas passo a p.sso,
e o estandarte do direito vae avançando
sem 'cessar. Os nossos combatentes, aos
milhares, .rgtiem-sc sem temor após «>
companheiros que cácml (Xovos c pro*
iongados applausos).

Londres, 18 (A. A.) — Telcgram;
ni.-ís «lc Athenas annunciam que um cor-
po de albanezes sublevoti-sc contra os
austríaco*, concentrando-so nas cerca-
uias dc Durazzo.

Londres, 18 (A. A.) — foi lcvaiiTw
do, parcialmente, o estado dc sitio na
Maeedonia.

Londres, 18 — (A. A.) — Noticia*
vindas do Amsterdam, coiniminicam
que cerca «lc 2.000 operários, pertenceu-
les ás officinas da casa Krupp, cm
Ksscn, su sublevaram, protestando cou-
tra a. falta «lo gêneros de primeira r.c-
cessidadò. Faltam outros pormnioics,

'Berlim, 18 — (T. O.) — O sccrclai
rio dc listado das Relações Exteriores,
von lagow, interrogado por um rc-
presentante do serviço Transoccan, _ a
propósito dos informes dc fonte in-
gleza, «jue propalam haver seria apprç-
licnsão relativamente ao assumpto da
comprai das Antillias dinamarquezas pc-
los Estados Unidos, devido ao facto dé
unia potência estrangeira estar rea'.;-
zanilo manobras oceultas no sentido
de evitar que estas ilhas mudem dí
proprietário, declarou o seguinte:

"Somente pelos jornaes tive conhe-
cimento «leste assumpto; unia co-.":.-!,
porém, posso affirmar como sendo
absolutamente certa: a Allemanlia não
é adversaria de ninguém quanto aos
projectos dc distribuição de direitos
Jc soberania nossas partes do mundo.

A politica do império foi explicita-
não iu. nos de 22 divi- j mente estabelecida pelo discurso pro-

atalha, mas hesita cm nunciado 110 Hcichstag, pelo ciianceller,
a 4 de abril, no qua! sc aninuiciou .".«;.
mundo inteiro que a Allemanlia não é
aggressiva e não tem planos dc aniic-
xaçào 110 Canadá, no Brasil, ou cm ou1
tra parte qualquer da America." ^ «I

Paris, 18 (A, II.) —- O dia de hon-
tem foi inteiramente consagrado á con-
soüilação c organização das posições
conquistadas pelos nossos cxerciios no
norte e ao sul do Somme, O inimigo
nenhuma rcacção tentou nem dc dia
nem dc noite, facto que merece ser rc-
gistrado ainda que corresponda a uma
abstenção apenas momentânea, mas «íuc
pôde lambem ser determinada pela
preoecupação de poupar os cffcctivos
disponíveis. Por outro lado, a renova-
ção iinniedinta do nosso bombardeio
piitle ser uma razão da calma cm que
se acham os allemães,_ e faz tambem
prever a próxima continuação do tra-
lialho dc innrtellaniciito continuo das
posições inimigas, u cargo das nossas
baterias.

Cada uma das acções concenfadas
franco-inglezas aperta o circulo cm tor-
110 do inimigo*que so apega ao terreno
com todas as suas forças e por todos
os meios ao seu dispor.

De 1" de julho a ,11 do mesmo mcz
empenhou cllc
sões novas na
entrar cm acção agora, naturalmente
para não deixar perceber os inevitáveis
sigiiac.s do scu cansaço.

Üs inglezes, na sua írente, registra-
ram tambem novos progressos, c que-
braram seis contra-inovimcii *pik i.ffen-
sivos «lo inimigo, iuíligindo-lhe grandes
perdas.

E' muito interessante consignar que
os allemães até á presente data ainda
não se resolveram a declarar definitiva-
mente as perdas <pie tiveram a norte e
ocslc de Pozieres.

Xa região dc Verdun, continuou a
reinar calma, parecendo porém que os
allemães cada vc; mais hesitam .cm cm-
penhar em acção os eífectivos necessa-
rios á sua nova offensiva,

A GUERRA NO AR

de

AV IA DORKS AISI RIA*
COS ATACAM VEXK-'AA 1" GRADO.

Londres, iS — (A. A.) -- Noticias
dc Roma, dizem que aviadores attstria-
cos voltaram a bombardear, sem exito,
Veneza c Grado.

_**>¦*„¦. 18 — (T. O.) — Um «om-
mímica, lo oíficial do Almirantado ai-
leu-.ão informa que a 13 dc agosto va-
rias esquadrilhas dc hydroplanos alie-
mães volveram a atacar com bons re-
s*.!Ítu;',lüs as c-atuçõus octíttS russas «le
P.-ípcnholm c Lcbbara, na ilha Oescl.

Todos os apparclhos regressaram in-
demnes ás suas bases, apezar do fogo
dos canhões anti-.iereos, dirigido con-
tra elles pelo inimigo.

Paris, 18 — (A. II.) — Todos o#
jornaes salientam a importância da
volta do general Russhy ao comman-
do dos exércitos russos «lo norte,
vêem nesse facto uni indicio seguro
grnmle aclividade nas frentes da Cur-
landia c Lithuania.

Kn-tí. iS — (A. II.) — O prefeil»
do .Mosa communkou ao governo que
03 soldados terminaram a ceifa do
feno e do trigo na cireuinscripção dc
Verdun.

Roma, iS — CA. A.) — Desmcnte>
sc a noticia dc terem autoridades, ila-
lianas na Albânia f«'iío passar -.exames
ao cttachi grego junto á legação d.i
Grécia cm Berlim.

Nenhum papel diplomático foi cen-
íís.-ado ao referido representante gre-
go, tendo sido, apenas, o mesmo repre-
sentaute detido para identificação, fa-
eto muito communi na passagem de
uma fronteira,

Londres, 1! — (A. II.) —O rei
Jorge V assignòu uma proclaniaçao
nrohibindo todas as exportações pr.ra a
Suécia, com excepção apenas daquellas
que obtenham permissão especial d.s
autoridades.

Bebam GUARANÁ' ]'RH,XAX1,

A 1'OLIOIA

A festa da primavera na
Bahia

A JUSTIÇA I3A1IIAXA

Uma representação contra um juiz
Contra o juiz Paulo Fortes, da Bahia,

representou honteni ao presidente do
Supremo Tribunal o sr. José Amonio
Soarc-i, pelo facto üo referido juiz não
haver até hoje dado despacho a varias i pedindo
petições que se encontram cm seu poder
ha mais de tres annos.

Recebida a reprcseníaçãOi foi pelo
presidente do Supremo despachada ao
procurador geral tia Republica.

UMA OflERETA DE ESTUDANTES
BAHIA, iS — (Do correspondente)—

A mocidade acadêmica das escolas su-
periores começou os ensaios e prepa-
rativos da montagem da opereta "Amor
tic Estudante", para ser levada á sec-
na no Polyíheama, por o:casião da
festa da Primavera.
im. ,...— ii-w.r*8 -i*f>^yj^-<|^-rtjiii- ¦ ¦ ,11 ¦«*

CONSELHO MUNICIPAL
Na sessão d._ hontem. foram appro-

vado.i os rctiuorímc:it'03: -üj sr. Canapos
Sobrinho, precedido de tun diseurso

nomeação de uma còmniissão
para receber o «Ir. Rodrigues Alves na
gare da Central <: do sr. Ridrigues Al-
ves -pròpoti-tlí} um vc-*> <!_ pczar p^la
morte !«> «Ir. Ataiiba P.eis c a «m'im*.
diata suspensão da s.-ósão.

DK. ALBERTO DO REGO LOPES —
lio Hospital da Misericórdia. Vias uri-
uarias, operações cm geral.

A neutralidade e o theatro
EM TORNO DE UMA OPERA DE

XAVIER LKP.OUX
Monlevidéo, iS — (A. A.).— Ten-

do o Centro Gcrmania. associação da
colônia allcmã daqui, dirigido ao in-
tendente municipal um pedido para que
uão Dcrmitla a representação da opera
"Cadcaux de X'oel", do compositor
francez Xavier Lerouí, o inícndcnte
municipal respondeu aquella associação
que só poderá attender ao pedido quan-
do a mesma lhe prove que tem perso-
n.-.lidade jurídica para o allcgado.

 
'i 

%

tritíto o

Transferencia
transferido do 15o para o iS° dis-

íissario Aldarico Sousa.

DR APRIGIO DO REGO LOPES —
Do Hospital «Ia Misetirordia. Molcstia* da
fargiiit*. n»ri» e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Obulistft. prof, da Faculdade de Medicina.
Coasúltorio: rua Sete dc Sctciiibrr. 11. ?e.

IA S19.)

OAStíVRA rORTUGUlüZA DE
COMMERCK) E INDUSTRIA

Só XA CASA PORTUGUESE .10E'
Rua Assembléa, 40 — é que se cn-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; l.üo, 3.SÒ0.

DE UKLL0 HORIZONTE

A Câmara dos Deputados trabalha
dia c noite

Bello Horizonte. iS ÍA. A.) — Des-
de hontem, para discutir o orçamento, a
Câmara «tos Deputados tem-se reunido
em sessões diurnas e noctiirnas

As conferências de propaganda
Kstá marcada para quarta-feira. 30

«lo corrente, 110 salão nobre do "Jornal

do Commercio", ás S 1J2 da noite, a
conferência do sr. José Simões Coelho,
delegado commercial do governo por-
tugitez, .,

li' a segunda confereneia ua ssne
que a Câmara iniciou sobre propaganda
de Portu; '

HOJE 100 üfí
Casa Guimarães
— ROSÁRIO ri —

mm%\*ty-*3t__>mt>__m

Tendes prisão iio ventre ?
Tomao EXliRGIU.

IR 614.)

O PORTO ÜO RECIFE

A Associação Coimiie.eial e a sua
exploração

¦Recife, iS. (A. A.) — A Associação
Ce:i-.:ucrciul rcuni-se li-jc. para resol-
ver sobre a cxplcração do porto dcsla
capital.

XA BIBLIOTHEOA XACTOXAL

E lá se iam os "coupons"

dos jornaes
Todos os «lias, .1 uma certa hora, o

sr. Jocclyn Leal 1'crrcira. que sc diz
dentista, da a Bitóiothcca Xacional, onde
se entrelinha a ler os jornaes do dia.
Mas, certa vez o continuo desconfiou
delle c o espreitou. E' que o sr. Jo-
c.lyii cortava os coupons de prêmios dc
alguns jornaes, o que provocou a sua
prisão levada a effeito liontem pelo dr.
Cicero Peregrino d.' Silva.

O dentista foi apresentado ao delega-
do do â'~ districto, por onlc está correu-
do inquérito sobre o facto

A's ..iiit.ü-íeira-. S.icctilenta Feijo-da,
ís 9 da manliã. «ú na CABAÇA GRANDE.

__| -# *Bfl > I I II

tinta Sardinha, cctURlraente
mellior do norso m-rcado.ÜZAE \

XO MORRO Di-TsTCARLOS

Cailaver insepulto
Num casebre do Morro de S. Carlos,

dos muitos que ali ha, cobertos ;de -iin.
co, residia com os seus o indivíduo ue
nome Manoel Ferreira, homem de mais
dc .0 annos. Doente e alquebr.-.do, ce
veiu a fallcccr lia tres dias, abrindo os
seus uma subs:ri"-ão para o enterro.
Suecede porém, que* § iiicsma não «ltu
resit!ta«lo c como o cadáver já sc decom-
ptii:'#!, o pessoa* da vizinhança, levou o
caso ao con]_cimcnto da policia do 9*
districto. Esta íoi ao local c fez rc-
mover o corpo para o Necrotério, cm-
quanto a Saude Publica procedia a um»
rigorosa desinfecção ua casa.

Aonde se poderá comer tim polvo íre'**-»
â lie.panlio.a~ si na CABAÇA GRANDE,

CM 3.Í;'¦_.¦_.*¦
ASSISTÊNCIA A' INFÂNCIA

Acalia de inscrever-se como sócio re-
mido do Instituto dc Protecção c Assis*,
tencia á Infância do Rio dc Janeiro,'
para isso contribuindo com o obuio de
coo$ cm dinheiro, o sr. Bernardo Jc'4.
Gomes, negociante desta praça.

lleS-tmpl>4__* •__*> P__ll ----.—¦.¦—»,

Por SSOOO, apenas, p«Jilo adoui*
rir-so 11111 bilhete premiado com
100: OOOUOOO na c.vtinnão da
LOTERIA FEDERAL a rcallzar-so
hoje.

II IP l U-

EJI BUENOS AIRES

Um pedido ilos cxportailores
iio frutas

Buenos Aires. 18. (Al. «A.) — A
'Câmara Syr.dical dos negociantes Ue
fruct.-.s, dirigio um requerimento 5»
prefeito Municipal, dr. Arthur Orr.n-.i-
jo, pedindo a s-.ippress.ao_ do imposto
de exporlaçá), sobre

OS melhores e os mais procurados
moveis são os que vende a Casa -nar-
tins, rua da Carioca 6-; quem os e.xa-
minar não deixa de lcval-os.

TOSSEM^
XAROPE DO BOSQUE

Dcp.: Drog. Pacheco — Andradas, .13.
J. _4*i.

I.OS PEQUENOS COXTRAUAXDO,-*

.1 Xa praça 3Inuá
O official aduaneiro Joaquiih da Sí*t*

Terra, destacado no -posto fi5c.il da v~,.y
Maná, apprchendcu. Íio;ilc:n. dc um indi-
viduo descnibarrailo dti vapor "Hati.iga",
um pacote com 06 baralhos de ccr.zs Ae
jogar.

OS CORREIOS DA BAHIA

O novo ndminislrailor
Bahia, 17. (Do correspondente)

.,.....,.. O sr. Anizaut assumiu a admiui
n.-.ias acs por;os do Unaf.-.ay e do Bro-1 ção dos Correios, conservando o secre-
sil. I tario da _«

Quem só bebo 0ASCATIXI1A
Está livro da MIUDINHA.

XO PERU'

administração anterior.

Uma grévo em Trujillo -

Lima, i3. (A. (A. — Dcclararair. ii
«ni parede a trabalhadores c cir.pr«>-
gados da cstrakla dc ferro c .0 i>orto.
dc Trujillo.

Tendo os patedisias assumido v.r.'._
altitude aggressiva, a policia interveio,
dando-se um grande confliclo, de que
tesultou morrerem duas possas e ík*.-
rem feridas vinte . cinco.

í«sf*fe»!aai*iía<>.- -* «««hirt..^^^

MUTILADO M_. 1,-Í. --Jm*&.~-*-»-l V.P- Jk*-.S
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COISAS DA VIDA...

E o turco conquistou.., uma
sova de páo

•Desde ba muito tempo, o sr. Anto-
«io Marques de Almeida lem um esta-"jerecimento commerciai c mora cora
sua esposa no predio n. 45 da rui Dr.
Frontin.

Junto da casa do sr. Almeida, mora
le tambem tem negocio o turco Elias
João.'Esso turco dc ba muito vinha arras-
ítindo a aza á mulher de seu coilega.
¦em qnc este tivesse desconfiado.

Ultimamente, porém, o sr. Almeida
Ichegou a saber das pretenções de
Elias, e bontem, tendo-o procurado, in-
tenpcllou-o, respondendo o turco uma
qualquer embrulhada com a qual não
eo deu por satisfeito o sr. Almeida.

E a coisa azedou, e de tal fôrma,
que cm pouco o turco entrava numa
formidável nova de páo, que o deixou
em estado de causar d6.

A Policia <(o 23° districto foi revisa-
da do oceorrido, e prendeu o aggros-
sor.

'Elias João foi medicado pela Assis-
tencia e depois removido para n Santa
Casa, onde deu entrada cm estado
grave,

JARDIM ZOOLÓGICO

Os "tecolões africanos"
I0s tecelões aífricanos, curiosissimos

5>assarinliois d!» iSenegal. jieccm-cliqga-
dos ao Jardim ZooiogJco, icontirtuam

a attrair grande numero de visitantes,
íivitkis de conhecerem cs «xtraordina-
rios trabalhos dc tecelagem desses pas-
saros.

Aitc o dia 35, elles ficarão no vivei-
iro próximo á entrada do jardim, dc-
pois serão transportados para ou gran-
des viveiros, onde embora possam ser
apreciados, 03 suiwi trabalhos não pode-
rão scr tão visíveis.

Oa trabalhos feitos pelos tcceliies
o.frica.no'3 são tão .perfeitos que pare-
cem fantásticos*

É perigoso
descuidar-se de

TOSSES
BRONCHTTES

e demais affecções
do peito ou dos pul*
mões por mais ligei-
ras que pareçam.
Muitos casos de tísica
começaram assim.
É econômico tratar-se
immediatamente des*
ses males com o mel-
hor medicamento, a

Emulsão de Scott
(de Puro Oleo de

Figado de
Bacalháo com

Hypophosphito»)

Sports

COMO O HOMEM DOS SETE
INSTRUMENTOS

Um ofílcinl qno so multiplicava
cm funeções

Das muitas funeções que exercia, foi
de todas dispensado o 1° tenente Her-
nani Pinto de Araújo Rabello, que era'
subalterno de companhia de alumnos ao
Collegio de llarbacena. inst.ructor <*l
¦Sociedade n. 81, da Confederação do
Tiro Brasileiro, e membro dn junta de
alistamento c sorteio de llarbaccna.

calçado

M
Conforto por dentro

Estylo ° fora

8 c 40 K. Carioca; 134 lí. Larga

NOTICIAS
CE MINAS

JUIZ DE FORA, 17 — Distinçtas
pessoas da prospera localidade de Tres
Ilhas estão tratando da creação de unia
linda de liiro, a qual ficará temporária-
incute filiada ao tiro 94, do Matlii.-*
Jlarbosa.

Os cavallreiròs que i-stão tr.-il.tmlo da
íundacão da referida linha, são cs se-
giiintcs: Icnentes Mario .-Vives Horta,
Francisco Jo;é Pinto Sobrinho c Ar-
ínindo Pinto. A mesma, quo tem tido
muita nceeitnção, já conta avultado nu-
t.iei'0 (lc .sócios.

Ai-lia-.i- á frenie da associação, o dis-
tinclo i- abalizado clinico dr. Alberto
Koilriuu.-s Silva, que muito se tem cs-
forçado para o seu desenvolvimento. A

lanrendizagcm militar cslá a carj(o do
Idistincto e competente insmtctor teiien-
tc Mario Alves .Horta, que com bastam*
proficiência c dedicação não deixará de
linstruir os seus coniiiiaiuiados, dando-
Jlies proveitosas lições.

—. No Cine Tlieatro-Hajfdld realizou-
se, aul-c-lioiueiii, ás 2 horas dn tarde*
a audição musical Preparada pelas alu.
minas u alumuos da exma. sra. d. llny-
dée França Americmiç, que constuii dos
cet5iiiiv.es numeros 1 •

Primeira parte ~ " Biographia do
Mendclsshon , Dora França America.
i'o; Fritz Spimller — "Valsa Capricho",
pinno, Selma Teiiceira (quarto anno) ;
Masscnet — "Andantc". violino, e Scbu-
|,clt — -j/abeille", professor Manoci
A, I.. M.iMuiuiJo-, Barbosa Xctto —
'Kra unia vez!...", piano — l.iiciudn
Andrews (.primeiro anuo); llrams —
"Dansn Húngara", piano, Cccy Valle
(quinto mino).

Segunda marie — V-hland — A mal-
(tiç.Tii dc um cantor", poesia — Celina
Paleta; Chopin — "Noctm-no", c Men-
delsahon — "Scherso", llaydúe lí',
Aira-ricnuo; flodaiil — "segunda valsa'*,
piano, Frederico dc Assis (terceiro am-
110), Dcnza — "Tornai..." camo, vio-
lino e piano, Branca Cardi, profe-ssor
Manoel A. 1,. Maldonado c HayiK-e L<.
Americano; M.irmci-i "segundo capni-
cho", piano, Dora França Americano
(quinto anno); "Rapsódia Slavc" —
Violino c piano, professor Manoel A.
j^. Maldoiiaiilo o Haydce França Ame-
liciino.

A magnifica aiulição teve o concurso
liriilianii.- da intelligcnte violinista Bran-
ca Cardi e do profensor de musica Ma-
noel A'vi'> do I.ima Maldonado,

— Rovcstiu-se i'.'« 'extraordinário bn-
, lliantrsiiio o magnifico festival rcrJlizado

nni'..,lio!r..-iii, ás ni horas, 110 ainphitlioa-
tro da Acadciiúu de Comnicrcio, cm be-
neficio da Escola Farochial dosta cidade.

(.Is diversos números do t-siili-ndklo
prograimua, organizado com gosto c ar-
tc, de molde a ngradar geralmente, fo-
ram pcrfcilamcnte interpretados, tendo
toda a selecta assistcnoia uva: enchia
liuiiiiilnii-nte o amplúthe.-itro dn Ac.-idc-
uiia di- Commercio, sido unanime em dar
os mais calorosos applausos áquellea
que diK..-:-.-iii'iih:iram o programnia, ha-
vendo de resto o festival deixado a mab
íorte impressão cm todos miantos tive-
ram n prazer dc a elle assistir.

UBERABA, 17. — Conforme estava
nniuiiiciado, t'rc; Sebastião Thomaz rea-
lixou irás-antc-lionteui, na sédc da'União Catholica, unia confcrcncin, fa-
zciulo considerações sobre a acção do
cntholicismo c seus resultados na so-
ciedade.

O conferencista fez allusão ao papel
que a imprensa catholica desempenha,
o ipiiil é, no sc-.i entender, dos mais
importantes. Estabeleceu um parallelo
entre os factos nis.oricos de maior re-
levo, demonstrando que, c:n varias épo-
ças, os argumentos expostos eum seu-
satçz pelos jornaes catholicos e pela
imprensa em geral tiveram sempre
mr.is força do que as armas mortíferas.

Referiu-se depois á acção dos padres
e á fôrma por qm- devem elles proce-
iler perante a imprensa. A este pro-
jitisitó lembrou as carías dirigidas aos
missionários da America, cm que se
tlies aconselhava auteporem a boa á
iná imprensa.

Ao terminar sua conferência, foi frei
Thomaz muito applaudido.

LEOPOLDINA, 17. — Aclia-sc con-
vocada [.ara segunda-feira, 21 do cor-
rente, uma sessão extraordinária da
Camara Municipal,

—- Fui rezada bontem, na vizinha ci-
dade dc Cataguazcs, uma missa por
alma do saudoso funecionario da Com-
panhia Porca e Luz, Christaiio Santos,
mandada dizer peia familia ilo cxiin-
cto.

A e"se acto compareceu numeroso
grupo de amigos do mono e dc pessoas
de relações de sua familia.

Reuniram-sc ante-hontem, cm The-
tas, os sócios do "Tlielias Football
Club1', para eleição da nova airccroria
que ficou assim constituída; Olivio
Barbosa, presidente; Waldemar Dias
de Me-.leiros, vice-prcskienie; Oscar
Ccsar Vieira, thesoureiro; Luiz Busta
maute e Ileiiock Fonseca, 1° e 2" se
cretarios; Orlando d'Assuinpção Clia
vis, procurador.

Para "capíain" foi eleito o sr. £e-
basiiào de Almeida.

A Usina Mauricio, da Companhia
Forca c Luz Cataguazcs Leopoldina, foi
visitada segunda-feira ultima pelos srs.
coronel Toão Duarte Ferreira, presiden¦te da Camara de Cataguazcs, c Auto
nio Henrique Felippe, abastado capita
lista e commcrclante naqualla praça.ROSA-RlO,, — Em 17 do mcz pss-

. eado installou-se ncs;a localidade uma
«scola estadual, sob a direcçâo da ta-
Jentosa professora normalista senhorita
Anna Matraldi, A escola, em pou
t' uipo, conseguiu matricular elevado

numero de creanças, o qual excedeu ao
que exige p regulamento cm vigor.

A installação da escola muito alegrou
a população do districto, que tem
cumulado de gentilezas e de provas dc
apreço á senhorita Magaldi.

Foi feita aqui a montagem dc
unia fabrica de manteiga e queijo, pro-
priedade do reputado industrial sr. Eu-
genio Teixeira Leite Junior.

Desde junho do anno corrente que a
fabrica está funccionaiido.No dia 19 do mez passado effe-
ctuou-se a festa de S. Vicente de Pau-
Io, que se revestiu de grande brilhanlis-
mo, tendo todos os confrades recebido
o Sacramento da Eticharistia.

Houve, missa e terço.
O vigário, por oceasião da missa, fez

tuna exccllente pratica.Uni grupo de fieis envidam esfor-
ços no sentido da construcção, aqui, da
Capclla S. Vicente de Paula.

Os gatunos de animaes continuam
agindo assustadoramente.
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TURF
VARIAS NOTAS

Iceberg, que continua em magníficas
condições, será dirigida amanhã pclq
afortunado jockcy Enrique Rodriguez.
Conforme já dissemos, a companheira
de box de Interview é séria candidata
á victoria no pareô "Seis de Março".
h -1- Enccrram-se boje ás 4 1I2 da
tarde, as inscripçõcs ipara a próxima
corrida do Jockey Club. Nessa reunião
serão disputadas as seguintes provas
clássicas :

Clássico Brasil — 1.900 metros —
4:ooo$ooo. — Houli, Mysterioso, Ener-
gica. Escopeta, Patrono, Goliath, In-
terview, Dictadura, Samaritano, Tri-
umpbo II e Flaneur.

Clássico America do Sul — '.450
metros — s;ooo$ooo — Arauto III,
Favorito, Abul, Delphim, Cruzeiro,
Gauyamu', Fagulha, Flecha III, Huno,
Hebe, Herval, Ilurrab I Helvetiã II,
Hygéa e Hortencia.

Além de Iceberg, Enriiiue Rodri-
guez montará amanhã Maciste, Maipu',
Offaly e Interview. Este ultimo, in-
seripto 110 grando prêmio "Cosmos",
correrá com 49 kilos e está eni condi-
ções de figurar com destaque.

Falleceu ante-hontem, nesta capi-
tal, o "entraineur" Aniceto Mendes.

Domingos Ferreira dirigirá na
corrida de amanhã Dynamite, Medusa,
Hurrah 1, Mont Rose e Estilltte.Ao contrario do que foi noticiado
será Joaquim Coutinho o -piloto de
Stromobli, inseripto no parco "Deze-
sete de Setembro".

Encrgioai disputará amanhã o
gnapde prcmio "Cosmos", sob a dire-
cção dc Harry Jacklin. 'Monte Christo,
que tambem concorrerá aquella prova,
será montado pelo jc-okcy F. Barroso.

Não é certa a presença de Van-
derbilt na corrida dc amanhã.

—'Noíioiániosfioir.tcm que-não era cerlu
a preseuça do pnlro Hurrah I, na cor-
rida de amanhã. Hoje, melhor infor-
mados. apressamo-nos em corrigir a
nota de hontem, ipois o filho de Zim-
ipanet, que se sentiu ligeiramente ep
trabalho, tomari^parte na prova cuja
victoria não IheVeve escapar.

Serã embarcado hoje para São
Paulo o potró Gragoaiá. O filho de
Pbaleron, que vae soffrer applicação de
pontas de fogo, será acompanhado pelo"'entraineur" F. Bento de Oliveira.

Não tomará parte na reunião dt
amanhã, por enfermo, o jockey Ale-
xandre Fernandez.

_ Alliado, conipaiibeiro de box de Ma-
rialva, será dirigido por D. Suarez ou
D. Vaz, parecendo que a escolha re-
cairá no primeiro.Os cinco chronistas sporlivos que
na taça Seabra oecupam 03 primeiros
logarcs, fizeram as seguintes indica-
ções para as principaes provas de ama-
nhã. "Cosmos"—"Dr. Frontin"

I\ Costa — P. Canet — ÇspanaC. Jiquiriça — Ornatinlio — V. Chasto
0. Dulra — Ornatinlio — Espafla

V. dc Lemos — Interview — F.spafia
R. Waldeck — Ornatinlio — Kspana,
Por ahi sc verifica que a cathcdra

exclue do parco "Dr. Frontin" o ca-
vallo Offaly. cuja brilhante victoria
numa das maiores .provas do nosso turf
é muito recente.

Da nossa parte achamos que o filho
de Captivation está 'perfeitamente, na
distancia e a sua victoria sobre o ve-
loz filho de Marco vil uão deverá aba-
lar os céus.

No grande .prcmio "Cosmos" merece
as honras do favoritismo da cathcdra
o cavallo Ornatinlio, que comtudo terá
cm_ Pontet-Canet um -perigoso adver-
sario.

* * ft
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A GUERRA

O assalto da rua Padre
Miguelino

A policia apprehende
3í5oo$ooo e enceta diligen

cias diversas em segredo
Toda gente conhece essa decantada

historia do assalto de que foi victima,
muna madrugada, á rua Padre Miguelino,
o capitalista Fortes, intermediário, no
Uio, de marchantes do interior de Ml-
nas. Um preto, desconhecido para elle,
mas que o vigiava de ha muito, arre-
liaiovi-lhe da mão, quando o sr. Fortes
deixava a casa, um volume contendo
perto de 140 contos com muito bom di-
uheiro* Em torno dò mysfcrioso ladrão
correu-se uma sombra de mysterio, dc
vido ás "¦equenas c vagas informações
colhidas a esse respeito. A poli ic ia, no
começo daa diligencias, attnibuáu a eum.
plicidiidc do filho do capitalista 110 rou-
bo. bem como dc um allemão cbinvico,
mal sabendo ella que, na multidão de
pretos que prendera, linha o verdadeiro
ladrão, que um habeas-corpus jotrara na
rua.

Dcsapp&rccidas taes suspciias, envere-
dou a policia por um outro caminho,
que ;i levou á certeza absoluta de que
o ladrão que um rábula muito ordina.
rio, boiara na rua outro não era que"Moleque Marinho", liste tomou des-
tino ignorado, emouanto o rábula, ate
então mrndigando tostões áa portas dos
districtos, gastava a farta nos clubs d»
jogo, niancomiminado com vigaristas,
batedores de carteiras e muitos outros
la*drõcs.

Não esmoreceu a .policia, ou antes o
major Baiukira de Mello nas suas dili-
geucias. Investigando daqui e dali sou.
be iiitu "Moleque Marinho" distribuirá
dinheiro na Saude, dera algum ao cc-
lebre vigarista Julio Capianga c paga.
ra muito bem pago ao rábula Ricardo
Machado. Descoberto, pois, o autor do
roubo, restava á policia descobrir o pa.
radiiro do dinheiro. "Moleque Mari-
nho" tinha unia amante. A policia a
prendeu. Chama-se Maria Souto c resi.
dc á rua Tobias Barreto, cm companhia
de Lydia de tal. Submettida a uni ri-
goroso interrogatório, cila contou que
Marinho lhe dera algum dinheiro, que
cila trazia guardado num cofre forte da
Associação Commerciai. E hon tem a
policia foi lá. abriu o cofre e apprehcn-
di-u a quantia-dc .1:30°$. Pertenceria
ao capitalista Fortes? E' o que a poli-
cia está apurando. O inspector do Cor-
po de Segurança ouviu em segredo as
duas mulheres e está fazendo dfligen-
cins que cerca de absoluto sigillo.

O dinheiro apprehewlido foi recolhido
á Ihcsouraria dn Policia.

O griimlo encontro do iuiinnliii,
entro o Fluminense o o

Amcricn
E' finalmente amanlíj que se reali-

.za, no campo do Fluminense, á rua
Guanabara, um dos maia importantes
encontros de campeonato da attjal
¦temporada. (

O publico do Rio já sabe o que sã!
03 embates entre o Fluminense e o
America, cm toda a sua sensação, em
todo o seu ardor.

Pois bem, a primeira partida entre
esses dignos rivaes de ha tanto tempo,
vae ferir-se agora.

As condições dc preparo dos grupos
embatentes são magníficas, não só
quanto á composição dos mesmos como
aos ensa'os. Tanto o jogo dc primeiros"teams" como o de segundos promet-
tem interessar vivamente a assistência,

Os sócios do Fluminense terão in-
gresso mediante a apresentação de titu-
lo relativo ao corrente mcz.

:|t th «
FJjU.MTXEXSK INFANTIL versus

HOTAFOGO INFANTIL
No "ground" do Fluminense, reali-

za-se hoje, ás 3 lioras da tarde, um
match traiiiing" entre ás "equipes"

A Inglaterra e o"Livro Branco"
sobre o Baralong g

Londres, 18 — (A. H.) — Não se
pode deixar de fazer alguns commenta-
rios ás declarações do Livro Branco
que acaba de ser apresentado ao Rei-
chstag allemão a respeito do caso da"Baralong". A Agencia Rcuter, tra-
tando do caso, diz-se informada de
fonte certa que a recusa de examinar
aquelle inciueiitc partiu da Allemanha
e não da Inglaterra. O governo britan-
nico propoz submetter o caso e mais
tres outros que attestam a selvageria
allemã, acontecidos todos na mesma épo-
ca, a um tribunal de officiaes da ma-
rinha americana, -mas essa proposta foi
rejeitada-nela Allemanha, como in-
admissível, muito embora não se tra-
tasse senão de um inquérito perante
officiaes do mesmo posto que os en-
volvidos, precisamente na fôrma a que
alludc o próprio "Livro Branco".

Diz elle que a Inglaterra não pode-
ria, nos Ires casos, apresentar provas
conira a Allemanha. Entretanto, no in-
cidente oceorrido com o submarino bri-
taniiico "E 13" — um dos -casos men-
cionados pelo governo britannico como
ttm dos atleiitados allemães i— foram
testemunhas muitos officiaes e mari-
nbeiros diiiaiuariiuczcs que assistiram ap
assassinio da tripulação ingleza eiíi
águas terriloriacs dinaniarquczas. No
caso do paquete "Arabic", egualmente
citado pilo governo britannico, tambem
numerosas testemunhas passageiros 

' do
vapor, alguns delles neutros, certifica-
ram a violação commettida pela Ali ema-
nha, das leis da guerra e da humani-
dade.

Pretende a Allemanha que os raids
de Zeppelins sobre a Inglaterra- são
represálias pelo incidente do "Bara-
long". Esta pretenção, formulada em
agosto de 1916, não eslá em harmonia
com o despacho radiographico al.emão,
lançado cm 3 de fevereiro do mesmo
atino, declarando que o raid dos Zep-
peliiis em 31 de janeiro de loifi não
deve ser considerado como represália
do incitbnte do "Baralong", mas sé o
tempo o permittir, elle apenas assigna-
lará o. principio da campanha aérea cujo
objectivo vae ser a destruição dc tudo
fcmanío Itiver .valor nnilitar ou nutri-
tiv-cd."

Açcresce ainda ter havido treze raídí
de Zeppelins sobre a Inglaterra entre
janeiro c agosto de 1016, que se podem
considerar represálias propheticas de
incidentes do " Baralong", pois que este
só em agosto desse anuo veiu a produ-
zir-se.

Estas divagações c contradicções,
mas características, permittem avaliar
do escrúpulo, da verdade com que foi
confeccionado o "Livro Branco".

A Inglaterra pode aguardar tranquil-
Ia o julgamento do mundo sobre os
seus processos de guerra, Ião em con-
traste com os da nação que nieíleu a
pique o "Lusitânia" c que gradualmcn
tc procura lançar dos ceos a destruição
sobre as aldeias indefesas e os campos
abertos. «
Não precisa ile reclame "IiAMBA-

RY", Acua minera) natural. Dcdo-
sito Th. Ottoni 34 —T. 355. N.

Uma modificação no gabi-
nete inglez

Londres, 18 (A. H.) — Foi publi-
eado o decreto nomeabdo o marquez do
Crewe ministro da Instrucção Publica,
em substituição do sr. Henderson, que
passa a exercer as funeções de pagador
geral.

Um outro decreto nomeia lord New-
ton adjunto do sub-secretario das Rela-
ções Exteriores. -*

E o "Deiitschlànd" che
gou á Allemanha

Nova York, 18 (A. A.) —- Commu-
nicações tclegraphicas aqui recebidas de'Amsterdam annunciam que chegou a
Brcmen, na Allemanha, o super-subiua-
rino allemão "Deiitschlànd".

íjí .. " ¦"¦ ¦¦'

Já ha turcos na Galicia
Nova Vork. 18 (A. H.) — Informa-

ções de Berlim, de fonte official, asse-
gurain oue na Galicia já ha tropas tttr-
cas combatendo contra os russos,

COSTUMES CHIC ?...

La Maison Nouvelle
O, RUA GONÇALVES DIAS; 9

"I"
Os francezes senhores da

região de Fleury

NO LYGEU LITERÁRIO POR-
TÜGUEZ

dessas duas sociedades.
O "team" do Fluminense acha-se as

sim organizado.
Pinheiro

Joel — Soutcllo
Oscar — Julio — Paulo•Rabello — C. Augusto — Mutz — Di

mas — M. Couto.'Reservas: Reynaldo, -Moacyr, Villela
I, Marcondes e João,

:|i Si $
O SPORT E A CHEGADA DO

CONSELHEIRO RODRI-
GUES ALVES

Chegando, hoje, de S. Taulo o con-
selheiro Rodrigues Alves, o estadista
nacional que começou a encarar seria-
mente o problema da nossa educação
physica por meio dos sports, subveti-
cionaado no seu quadriennio a Fe-
deração B. das S. do Remo e tomando
outras medidas para egual fim, esta-
mos certos de que as nossas institui-
Ções sportivas, por meio de seus dire-
ctores e sócios, se incorporarão á jus-
ta manifestação que logo será feita ao
eminente brasileiro,

St * :|:
Nn vidn (rnlin por lemnin
Bobor somente IRACEMA.

Si :h :¦:
O FOOTRALL EM MINAS

O Democrata F. C. fundado em SeteLagoas, acaba de eleger a sua nova di-
reçtoria, que ficou assim constituída:

Presidente, F. Wanderley Azeredo
(re-cleito): vice-presidente.' Tliconliilo
Waiqucs de Oliveira; orador official,
dr. Zoroastro Vianna Passos: thesou-
reiro. coronel Modestino C. C. Andra-
dc Sobrinho (re-c-leito); 1° sccrcirio.
Felix Toffani; 2° secretario. Joaquimdc Andrade Coura; i° procurador, JoséCoelho (rc-cleito) ; 2° procurador. -\n-
tomo Costa; captnin. Manoel de Car-valho: viec-captain, jael Andrade; fis.cal geral, José Cândido dc Andrade,

Londres, 18 (A, A.) — Telcgrammas
officiaes de Paris confirmam a noticia
de terem as tropas republicanas cxpul-
sado totalmente os allemães da parte
que ainda oecupavam na região de Fleu-
ry, ondo os francezes estão perfeita-
mente installados, tendo repellido todos
os contra-ataques que o inimigo lhes
dirigiu.

Os inglezes estão atacando
as defesas allemãs em

Lille
Londres. 18. (.-!. A.) — Os inglezcs

segundo communioações da linha de
frenie. estão bombardeando insistente-
mente as defesas allemãs em Lille, on-
dc, segundo se sabe de fonte insuspei-
ta e muito informada, só se encontrei a
guarnição da praça, pois toda a popu-
iação foi expulsa pelas autoridades alie-
¦mãs, que a internaram c obrigaram com
máos tratos, a trabalhos na lavoura.

A marcha das operações
nos Balkans

Poi-ij, 18. (A. A.) — Annunciam de
Salonica para aqui que as tropas expe-
dicionarias francezas, que ha muito
iniciaram luta contra os teuto-bulgaros
da região, estão avançando cm toda a
zona do Monte Veles.

Os últimos combates naquella frente,
segundo referem os despachos dali pro-
cedentes, tem sido eiicarniçadissimos,

A greve de Deodoro

Boatos alarmantes

Na vitln tenlia por lemina
Beber somente IRACEMA,1

"CONGRESSO DOS
JADOS"

ARRO-

Unui rectifienção
Procurou-nos uma commissãò da di-

rectoria do "Congresso dos Arrojados"
sociedade recentemente fundada nest.?
edade, _ que _no° solicitou declarássemos
aue é invei-idica a informação que nos
foi ipnestada, segundo a qual nessa so- jciedade sc davam toda'» as noites, fa-1
c;os_ que incommodavam 11 visinliança. i

Disse essa comniissão que o que se

E' sabido que a directoria da Fa-
brica de Tecidos dc Deodoro vae
effectuar o pagamento lioje do ope-
ninado cm greve, dispensando, ao
mesmo tempo, os doze cabeças do
movimento de que resultou a para-
lysaçüo completa do trabalho, lion-
tem, á r.oitc, porém, correu o boato
de que os operários não iniciarão o
trabalho caso seja algum dispensado.

A policia veiu a saber mesmo que
operários da fabrica aqui estiveram,
conferenciando com as directorhs tle
varias associações operárias, de
modo a que as mesmas tomem pro-
videneias muito severas 110 caso da
dispensa de trabalhadores. Está mes-
mo marcado para boje, no largo do

I Deposito, ura 'meeting <!e protesto.
I Deante dos boatos que correram de-- i que operários seguirão daoui com o

A morte ilo um dosillmlido I fim de. em Deodoro, impedir a todo
Ha quatro dias, conforme noticia-1 transe voltem OS grevistas ao traba-

llio. a policia tomou as suas provi-
dencias. lioje deverá seguir para o
local, ás primeiras horas da manhã,

110 .„...„..„„,
damagestade

ás habitações;
Procure ver a variada ex-

posição da
Marcenaria Brasiloira

«^.ur -w--."v-w--.

NA SANTA CASA

mos, o sr. T.irgino Ribeiro Sarmento,
dc 32 annos de edade, solteira, fun-
ccionario publico, por motivos até ago-
ra. ainda ignorados, tentou contra a
vida. ingerindo uma dósc fortíssima de
sublimado corrosivo.

Quando o tóxico começou ,1 produzir
! effeito, houve o natural alarma, sendo

ão chamada a Assistência, que n.e-
ou o trcsloacado, mas não o pôd

numerosa força embalada.
.. «-vi-oj-". «- r **w -<**>-"j-a=

pôr fóra^ dc perigo, porque já era ai-
deu foi uma sessão tumultuosa devido | K",na c°is-i tarde quando a chamaram,
a tratar-c da eliminação de um sócio j Internado na Santa Casa, Targino
nue procedera incorrectamente duran- passou tres longos dias de soffrimento,
te uma soirée. I até_ que bontem, não polêiido resistir

Esse fac.o. rK>réi:i. nao se repetiu e I mais, veiu a falltccr.
na própria sociedade ha o cuidado de | Seu cadáver foi mandado para o Ne-
evitar oue por qualquer motivo seja j croterio, afim de ser autopsiado e '.in
perturbada a tranquillidadn da yisir «eguida lado 1 i*p4l im
D'nnça. I Targino residia á rua Zefirina 34.

Centro iIéo
Rcunem-se hoje, :'.s 8 horas da noite,

na Academia Nacional de Medicina, r.s
médicos que já fazem p^rtr do "Centro
Medico" e os que adhcriraiu a essa
idéa.

O Centro cogitará, ainda, de todas as
questões relativas á classe, taes como
regulamentação da assistência, installa-
ção de policlinic.is regionaes, fundação
de um Tribunal Medico, c de idéas ou-
trás que serão apresentadas na fKsão
de hoje.

Esteve agitada a assembléa
realizada hontem

A directoria do I*yceu literário Portu-
guez convocou pnra liontcm, á noite, uma
assembléa geral, para discussão e votação
do parecer da commUsâo de exame do seu
balanço geral e para eleição da nova dt-
rectoria. A's 8 horas o salão estava re-
plcto, mais de ioo associados se achavam
nireseiites, para tomarem parte sas traba-
lhos.

O commcndador Sá e Gama, presidentt.da directoria, assumiu a direcçâo dos tra.
balliosi e convidou para secretários os srs.
Antônio José Gonçalves Dias e Telicisslnio
Jostl* Fernandes Machado, e -concedeu logo
depois a 'palavra ao sr. José Antônio de
Azevedo Athayde para a leitura do parecerda comniissão de coutas. Esse parecer, re-
difíido cm poucas linhas couciue pela appro*
vação do balanço geral è contas relativa»
no exercicio de 1 de jullio dc 1915 a 30dc junho findo, por C3tarem certos.

Iíste parecer era tambem assignado -pe!os
srs. João Almeida do Amaral e JoaquimFerreira Dias. Submettido á discussão, usou
da palavra o sr. Custodio Martins, paralevantar uma preliminar, uue justificou.Disse que irar deliberação de uma assem-
bica, realizada ha 24 annos passados, o
l.yceu, desde então, não admitira mais so-
cios contribuintes,, tendo elle orador reill-
zado -a sua admissão ha ii annos íonio
iciiiido. Snlie que a directoria actual ad-
mittiu depois do encerramento do seu man*
dato, (fiamle numero de sócios contribuiu-
tçs e por isso -pedia á presidência que con-
sultasse a assembléa st- esses sócios tinham
o direito de voto, -c se podiam appro var
contas de um periodo anterior á siia .-uliiiis-
são ; havendo ainda, a circumstancia de c*
lar essa. admissão pendente da approvação
da ¦•roxima directoria. Ksta preliminar lf-
vantou Rrande debate, nus não foi tomada
cm consideração pela presidência, que cn-
cerrou Ioro depois a discussão do parecere o slibmctlcu 11 votos.

Houve ciuãu grande celeuma, A 'P.-est-
dencia suhmelten o parecer n votação, pordiversas vezes e 'por diversos -processos, não
conscKuindo um resultado positivo, deantedos protestos que partiam de uma forte
opposição existente na assembléa, de quefaziam pane os srs. barão de Peixoto
Serra, visconde de Moraes, visconde de
S. João da Madeira, Josc Ribeiro Ferreira
de Meirellcs, José líainlio da Silva Car-neiro, coiiijnetuiador Antônio Dias Garcia,Nieolao I.uiz Cardoso Guimarães, contmen.
dador Vasco Orligão, conde de Avellar,
ccmmcmtlador Luiz Francisco Moreira Au-
gusto Pinto Keis-, Antônio Moreira da' Cos-
ta, Zefcrino Kcbello de Oliveira, conuneii-
dador José Gonçalves Guimarães e outros
membros importantes da colônia portugue-za. Insistindo a presidência no seu acto,
com applausos dos srs. Domingos José Lo-
pes. padre Azevedo, Joaquim Freire c Al-fredo dos Santos Simões, o que despertounovos protestos e reclam-içües, resolveu »
presidência acceitar n indicação do barão
de Peixoto Serra, paia que a votação dobalanço fos.-c nominal.

O sr. Aususto Pinto Reis propoz, cm
nome. da oposição, que o nosso comiianhei-
ro João de Souza laurindo. como repre-
seiit.-mto do • Carreio da Manhã, fiscalizasse
a votação, declarando então a presiden-cia que a mesa, acceita vã com satisfação
essa. delegação da' assemblca.

U trabalho do nosso representante tornou-se, porém, quasi sem valor, poiimo o pare-cer. balanço c contas foram approvados porunanimidade, isto é. por 88 votos, tendoapenas os srs. Custodio Martins commcnda-dor João Uuynaldo de Faria e barão dc Pei-xoto Serra feito declaração de voto; o pri-meiro, de aceordo com as suas observações
anteriores, c os demais, lamentando que obalanço neral não tivesso sido acompanhado
de um relatório, cm que tossem devidamen-
te justificadas as verbas aue constituem a
receita e a despesa do L-vceu.

Km seguida, a presidência suspendeu os
trabalhos por m minutos, para os sócios
munirem-se ds cedidas, para a eleição danova directoria, conselho o supnlentes con-vidando os srs. Manoel Marques Madeira e
Joaquim Faria Coelho pura servirem de es-
crutiiiadores durante o acto eleitoral. Esse
processo correu com a maior ret-iilaridade,
votando 66 soctos, que dcoositaram na urna
idêntico numero tlc cédulas, oue. conferidas
c apuradas, produziram a eleição por 64
votos, dos seguintes srs.:

t Directoria—Presidente, cómnicndador Paus-
lino dc lM-rucircdo tíá e dama; vice-presi-
dente. Joaquim Maia da Silva Freire: i° se-
cretario. commcndador "Francisco JoaquimPereira ¦ Soares; 2" secretario. Klisiario Gomes
Truta; thesoureiro. Joaquim Ferreira; bi-
bllothecario; Antônio Henritittes Morgado, c
procurador, Dcsiderio josè Nunes dos San-
tos.

Conselho — Commcndador André Gonçal-
ves de Oliveira, dr. Francisco llaptista Mar-
ques Pinheiro, cómnicndador Antônio Dias
Garcia, commendador loão Reynaldo .de
Faria, commcndador José da Silva Simões,
commcndador Luiz Francisco Moreira. Ma-
nocl José da Guia Ferreira, João Almeida
do Amaral, Alfredo dos Santos Simões, .losé
Antônio de Azevedo Atliavde José Fclicis-
siino Fernandes Machado c Man-j I Jo«éFernandes.

Supp!entes — João dn Souza Paiva, An-
tonio Ferreira, Antônio José Beca, João
Pinto do Amaral, Augusto do Souza Lobo,
Díidre José da Silva Azevedo Aqutlino Lo-
pes, José Barbosa da Silva Braea. Antônio
Augusto Monteiro, Antônio Freire Antônio
Marques Madeira e Joaquim Francisco dos
Santos Braga.

Antes de< acclamados 03 eleitos e quan*
do a presidência consultava a assembléa
sobre a regularidade do processo eleitoral,
entrou esbaforido na sala, onde funecio*
nava a assctmVéa, o sr. 'Domingos Lou ren-
ço Ferreira, que fe?, ft seguinte declaração :

—t Que ao retirar-se. do recinto social e
depois de ter votado, fora aggredido pro*
ximo ao Lyceu, -pelos srs. Antônio Pinto
úi Lima Barradas Bernardo Mendes e um
ex-cobrador da Liga Monarchica D. Ma-
nocl II, que já se adiavam presos por esse
motivo. O queixoso apresentava contusões
na cabeça e na mão esquerda, tendo um
dedo quebrado. A presidência declarou que
a assembléa deixava dc tomar conhccimcn-
to do assumpto, por ec ter passado fora do
edificio social.

Km seguida o commcndador Sá e Cama
proclamou os novos eleitos, que foram cn-
thusiasticamente applaudido 3 pelos focio*
presentes. K continuando coin a palavraagradeceu a sua rc-eleição, dizendo que es-
perava que u nova directoria havia de le-
var a sua cruz ao Calvário com honra e
dignidade e com o -progresso do Lyceu,
llvpothecava de novo os serviços que vem
prestando lu^ mais de 30 annos.

O Lyceu é rico,_ continuou, nada deve a
quem quer que seja. tem o seu ¦patrimônio
eleva do; a _ i.sro_:37;Í54oJ representado peloseu edificio social, por apo'ices geraes e
münicipaes acções dc bancos c grande sal*
da cm moeda corrente, depositado nos ban*
cos do Commercio e Ultramarino. Este rc-
sultado .prosiicro, declarou, não sc deve só-
mente & directoria, deve-se Camoeni ao
cor**o docente, dc cujos serviços fala, ele-
vnndo a sua dedicação. O Lyceu engran-iiecerido-sc, cnurandccc a sua pátria e o
itrasi! onde nasceu. Esse corpo docente,constituído tn sua maioria por brasileiros,
quando o Lyceu teve as suas portas quasifechadas por falta de recursos, veiu entãoa directoria para dechrar que continuaria
a cumprir 05 seus deveres, independente deremuneração. F, esse auxilio durou quasiS annos. Nesse gesto sublime não foram
infelizmente a cun pan ha d os 'pelos professores
portuguezes porque recusaram o seu au*
xilio á causa da instrucção. nerse momento
difficil, Honra pois ao corpo docente, a
vanguarda g'orÍtfsa do progresso do Lyceu.
Declara telic cmquanto estiver a frento
dme. instituto -elle ha dc cumprir relifcio-
sa mente os seus deveres, para que poss*»caminhar sein-re á frente de todas as in»ti-
tuicões portuguesas.

Espera que ainda durante n sua exlsten-cia_ o ^patrimônio do Lyceu se elevará ariais dc dois mil contos dc réis para quen <eu T-rograiuma de emino se estenda atd
a c.-cnção de aulas dc ensino profissional.O Xycmi literário Portuguez, concluiu oer. Sá e Gama, é o instituto que mais tem
feito pela instrucção, sem procurar distin-
íiinr nacionalidades, onerar de estar a sua
direcçâo confiada a um limitado numerods humildes rcrrcsentanlrs da colônia por-hiRueza. Este discurso foi n-.uito applau.dido.
w,t,a'<v?., <-;JP's o caoit5o de fragata dr.Tli^sr-iii-o Noiasco de Almeida que sau-dou o coiiitaendo-jor Sá e Gama. pondo em
Rrande destaque os seus serviços c a suadedicação â cansa do l.yceu. do ensino e do
povo: levantado na sua pessoa uma vi-liraiiic saudação á alma luso-brasilcira. F.novos appJauso3 se fizeram ouvir ; sendoencerrados os trabalhos ás io horas Janoite.

E terminou assim uma nssraililéa queha muitos dias era annunciada com coresneeras, annunciando grande perturbação clima reformo radical nos fins da velha ebenemérita instituição,
VMA AGGRESSAO A 1!E\GAI/A

Houve1 homem, eleição no Lycéu Li--erário Portuguez, á rua Senador Dan-tas. _ O; trabalhos terminaram poucodepois de n lioras da noite e a saidahouve, por causa delles, -uni atricto cn-ire sócios.
Os -de nomes, Bernardo Mendes e

A. 1 mto de I.uiz Itarraiias aRfê-ícVramao consocio Doi;iiiii:os Lourenço Fer-reira, ierindo-o a bengaladas na cabeçae br.iços.
Oí asuressores foram .nresos cm fia

Krante e autoados no 50 districto.
-•*a*=^-rt**-**!T">f*lr-

A massagem é indispensa-
vel á conservação e

belleza da pelle
Um bom creme que nutra a pelle,

é indispensável á massagem
O Creme de Massagem, de -Mme. Selda Fotocka, encontra-se á venda na
Casa Bazin, Casa das Fazendas Pretas, A' Exposição, Ramos Sobrinho
& C, e nas melhores casas de perfumarias. — Depositários geraes
COSTA, PEREIRA &' C.

A ULTIMA CONFERÊNCIA DO
SR. JEAN FONSON

O illustre escriptor belga escolheu
para thema Jesta sua terceira palestra"a alma belga".

O assumpto, para quem não fosse um
psycliologo subril, habituado a lidar com
coisas transcendentaes seria de difficil
abordagem e explanação.

O sr. Fonson mostrou, mais uma vez,
que não se arreccia de atacar dc fren-
te esses problemas delicados, e deu-
nos hontem, no Municipal, una confe-
rencia oiiginal, interessante, entremea-
da de episódios trágicos e, como sem-
pre, tainbem de aneedotas pilhericas.

Antes propriamente de estudar a "ai-
ma 'belga", nos explicou a origem dos
appcllidos por que são conhecidos os
soldados alliados, dos incomparaveis
soldados que combatem pela causa da
justiça, do direito e da liberdade.

Assim é que ficamos sabendo o que
seja o poilu, o toininy e o ;'iijí: o fran-
cez, o inglez e o belga.

A alcunha para os belgas veiu-lhes de
que, após alguns mezes de luta em
trincheiras c terrenos alagadiços, nada
mais possuíam do que os velhos capo-
tes (jass, em flamengo), rotos e glo-
riosos, cobrindo os farrapos do uni-
forme.

Depois do iprimeiro movimento de
espanto ao se verem reduzidos a tal
extremo, surgiu o espirito alegre e jo-
coso do belga, e elles próprios se co-
gnominarani de jass (capotes velhos),
não sem um certo orgulho marcial.

E1 que realmente o belga tem a alma
temperada oara a luta, é bravo entre os
bravos, conscio da grandeza da sua pc-
quenina pátria.

Neste ponto o orador protesta coni
vehemencia, com indignação, contra as
declarações do chançeller allemão, von
Bethmann Holweg, que qualifica os tra-
tados de chiffons dc papier e tem o to-
pete de affirmar, referindo-se á Belgi-
ca, que essa nação não é mais que uma"expressão geographica"..,

Desmentindo a asserção grotesca, o
orador accumula provas as mais elo-
quentes da unidade do .povo e da exis-
tencia nacional, reportando-se ás épo-
cas mais remotas da historia, em que
tanto flamengos como wallons se unem,
num só pensamento patriótico, de en-
tr.inhado civismo, para trabalhar pelo
progresso e pela grandeza da pátria.

%' a "alma belga", pujante e victo-
riosn, que se patenteia ainda agora noa
campos de batalha.

Termina o orador fazendo um appel-
Io, não á nossa piedade ou generosida-
de, -mas ao sentimento de sincera sym-
palhia que nos une para que coopere-
nios juntos na obra de reconstmeção
econômica e de fraternidade entre os
nossos paizes.

O sr. Fonsón foi muito applaudido
pelo _se]eeto e numeroso auditório que
ouviu sua palavra fluente c ardorosa.

As suas ultimas palavras loram co-
bertas por uma estrondosa salva . de
palmas.

: DE PORTUGAL
Lisboa, 18 — (A. II.) — Foi hoje

pulilicatlo um decreto convocando o
Congresso da Republica para o dia
22 do corrente.

Lisboa, 18 —.(A. H.)_— O minis-
tro do Fomento^ já quasi inteiramen-
te restabelecido" da doença que du-
rante algum tempo o reteve na Fi-
gúeirà da Foz, pretendo regressar
immediatamente a -Lisboa, aifim de
reassumir a direcçâo dos negócios da
sua pasta.

Lisboa, iS — (A. A.) —Foram hoje
encerrados os autos dc appreliensão de
seis dos navios mercantes que perten-
ecram aos allemães e que foram con-
fiscados antes da guerra luso-germana.

As
¦¦aqH0»*«B>;-»Cgi

^Os navios da esquadra
O navio escola Care.vellas regressouaantem uc Eaptisia das Neves -onde cs-tara -a serreo da Escola Naval.O Çorotv/jo* vae -para o Estado dorara, .-itun de ficar em Bragança, *rr-vindo de barca r&arol.

'michas" nos sub-
urbios

Um bello rebanho de1 carneiros...
Em_ Madureira reside um sr. Antônio

Zanini, que tinha um rebanho de car-
neiros para negociar.

Ha uns dias, appareccra.m dois com-
pradores _para_ os seus carneiros. Eram
elles os indivíduos Manoel Moreira e
José de Souza Alves.

Esses senhores, _ depois de justarem
negocio com Zanini, compraram trinta
e sete daquelles animaes por i6s$ooo.

Deram ao sr. Zanini uma nota de
200$ooo, e receberam de troco 37$ooo.

Os compradores foram embora e o
vendedor ficou muito satisfeito com o
negocio que fizera. Mas essa satisfa-
ção durou muito pouco... O sr. Za-
nini, tendo necessidade de trocar o
dinheiro, soffrcu a dura decepção dc
saber que aquella ' notinha tão nova,
tão bonita, tinha tanto valor como um
qualquer outro trapo de papel —. era
falsa, ninguem a queria receber.

Só então o sr. Zanini coniprehendcu
o motivo por que fizera tão bom nego-
cio e por que os compradores não se
mostraram muito exigentes.

Deante disso, confiante cm como
ainda poderia salvar o seu dinheiro,
o^ sr. Zanini apresentou queixa á poli-cia do 23° districto. que uiligenciou,
mas nada pôde conseguir.

Não obstante continuaram as pesqui-
zas c os dois espertalhões estavam sen-
do ainda procurados.

Hontem, porém, as autoridades do
23° districto receberam communicaçâo
do delegado ile Belém, dizendo-lhe quehaviam ali embarcado, com destino a
esta capital, e trazendo a partida de
carneiros, os dois espertalhões Manoel
Moreira e José de Souza Alves.

As autoridades esperaram c, quandoo trem parou em Madureira, verifican-
do que os dois indivíduos viajaram ali
dc facto, foram elles intimados a des-
embarcar, sendo tambem apprchendidos
os carneiros.

Feito isso. as autoridades iniciaram
processo contra os dois espertalhões e
fizeram entrega immediatamente dos
animaes rouba-los ao seu próprio dono.

E o sr. Zanini foi assim muito feliz.
Perdeu os 17S000 do troco, mas pode-ria ter perdido muito mais ainda...

A Companhia Andarahy
ex-Botafogo

A Corte de Appellação resolveu, hon-tem, a questão da Botafogo, confirman
do a homologação da concordata proposta pela Companhia, e mandando
apenas que esta pagasse ou depositasse a importância devida pelos seusdebentures ao aggravante, dr. RaulMachado Bntccourt. que sustentou
Tribunal o seu aggravo.

Quanto aos demais debenturistas, ,1Corte pensando que dando elles o seu
placel á concordata, perderam, ipso
fMo, o privilegio que tinham comocredores, declarou comtudo que, apezar de cxquisito o aceordo, não' deviair além do que acima resolveram, vistonão se lhe ter pedido mais.

A situação da Botafogo, poi«assim estabeclcida: cinco mil'contosde açciomstas, e quatro mil o oiccnt03 e oitenta e cinco contos debenturistas.
Os actuaes credores passam,concordata, a ser accionistas
Indubitavelmente fica assim reconsti-ruída cin magníficas condições para 1«tar nova vida a grande empresa sfavor, das mais importantes qu- o' 

"
sil possue.

fie
mto
oite

de

pela

Br

Uma mulher isuicida-
se a lysol e creolina
Tarde da madrugüSda chegou ao conlu-.

auento da policia do 15" "districto 
a no-ticia, quo foi depois confirmada com .1

presença de autoridades, dc que Alber-
tina de Oliveira, solteira, brasiloini, dn
côr parda, eom 21 annos de edade .:¦niorado'ra á rua (Mariz e Barros 11. 34::,tentara contra a vdda, ingerindo ly.sõ'
« creoulina.

A policia f»1-a soecorrer, no Pos;.*
Centrai da Assistência. Ahi, ao rece-
bar curativos, Albertina veiu a, fatlecter,

As autoridades não ipudoram interra.
gal-a sabre as causas dess» acto de de
sepero.

PRIMEIRAS
"No paiz do Sol", no

Carlos Gomes
A revista No paii do sol. que a companhia

do Eden-Theatro. de Lisboa está repre-
sentando desde hontem, no Carlos, Gomes,
ja foi representada repetidas vezes nesta
capital, se uão nos falha a memória, eui
princípios do anno passado. Nessa oceasiãodissemos, com justiça, bem da peça. Mais
razão ha aKora para não volturmos alrii* na
opinião emittida naquella época.

No paá do sol tem, agora, uma monta-
gem, sem comparação, muito melhor e ai-
Runs números novos, .aue encarecem nola-
vchncnte o valor dessa apreciável revista
portugueza.

Os scenarios, que são de maior effeito,foram, em grande parte, trabalhados peloscanograplio Ueynaldo Martins, uma figura
ate então obscura, mas que se vem firman-
uo pelo sen Droprio valor.

No pait do sol presta uai relevante ser-viço; incute o patriotismo, provoca o en-tliusiasmo, de aue todas as nanões orecisam,sem o que nunca serão fortes. Nesse par-ticular, os revistrographos pertuguezes sãocuidadosos, e sò nor isso. muitas vezes, setornam merecedores de aoolan?os.
A revista é cheia de numeros patrioti-cos, de canções, de fados, de versus emo-tivos, e termina com uma apothcose ima-

Einosa, ao som do Hymno Portuguez.íeoha o espectaculo o Hymno NacionalBrasileiro, entre vivas e cpplausos prolon-gados.
Com a entrada e saida de «irtistas, acompanhia tem soffrido sensíveis altera-

ções-, restando, da primitiva, poucos ap-tistas. Entretanto, no seu valor, a "trou*
pe" não decresceu. Os novos artistassao egualmente bona.

Dahi o successo hontem obtido com a"premiére" da revista "No Paiz do Sol",
que levou, ao Carlos Gomes, avultodaconcorrência.

Elisa Santos e Henrique Alves fazemos íomperes", cora muita vivacidade eeorrecção; licrtlie Daron, tera dois papeisimportantes, que foram "bisados", pelodesempenho magnifico que lhe deu a es-limada artista j Medina de Souza, nomefeito, dispensa qualquer elogio supérfluo,e, (Mira não estarmos a altudir a cada ar-lista de per si, o que seria fastidioso,
diremos que todos foram muito -bem, re*-
velando muito cuidado.

Os demais artistas, «ão: Mary Soller,
Margarida Vclloso, Tina Coelho, Amélia
Pera-y, Sarah Medeiros, Etelviua Siofla-
ty, Amélia Postichi, J0S0 Silva, JaymeSiva, José Moraes, Luiz Bravo, Plácido
Ferreira, Augusto Costa e Álvaro Pereira.

A orobestra foi guiada pelo maestro
Bernardo Ferreira."No Paiz do Sol" í original do» srs,
C. Leal e Avelino de Souza, « foi mu-
sicada petas moestros Thomaz dtí Negro
e Luz Junior.

• • •
"VIDA ALEGRE", NO PALACE

THEATRB

A companhia Vitale levou hontem, no
P.lace-Theatre, mais uma novidade, VidaOflio, que quer dizer "vida alegre".

A empresa dispensou-se dc antes da 1*representação fornecer á imprensa os es-
elarecimentos <la oraxe, para aue o publicofosse informado, polo menos, acerca doenredo da peça, deixando ao noticiarista a
tarefa, bem penosa, de acompanhar o des-
enrolar das scenas para. no fim so ver na
impossibilidade de deslindar toda aquella
meada que 6c en-.ranha durante tres netos,
dois dos quaes nâo peccam pela brevidade.

Vidü Gaia é nlo se sabe bem ae come-
dia. wudeville, farça ou brejeirada. E'
ura compêndio de patusqueiras amorosas
mio dois rapazes, casados dc fresco, per-
petrom extra tlialamo, c que dão ensejo a
numerosos lances imprevistos, a qui-pro-
quós, inverosimeis uns, infantis outros, pro-vocando continuamente o riso.

lissas scenas são ornamentadas de valsi-
nhas e polkinhas fofas, sem valor, nem
caracter, e as mais daB vezes, chegam in-
opporlunas e só servem a estirar scenas iilongas, que bem dispensariam a collabora-
cão da solpha.

Autor do libretto è Antony Mars, da mu-
sica é o compositor belea Honri Herchmann,
aue reduziu a 1'itfa de Bokemia de Murger.
a opereta.

Os artistas da Vitale não pouparam es-
forcos para aue a "Vida alegre" tivesse
bom desempenho.

ítalo Bertini, na fôrma do costume, foi
o empreiteiro da gargalhada.

Bem o secundaram Pompeu Pompei, ura
soero que tinha o habito de cuspinhar na
cara do interlocutor; A. Delia Torre e An-
gelo Cavestri,

A sra. Pina Gioana. na parte vocal, dis-
tiiigii.iu.se lindamente; as sras. Dc Maria,
B. Vas! e A. Rubide. nos respectivos pa-neis de Eloisa, listella c Baroncza dc Tou-rettes, deram o seu valioso concurso parao niuilibrio da repres .-ntação.

Nao obstante as incertezas, inevitáveis
numa preniiére, o publico não olhou pelomeudoi prodifinlizou applausos a tod03 os
artislas c os chamou a nbaita no Íim de
cada acto.

mm

General Silva Rego
Falleaeu, ipela madrugada, o general

de divúsão Severiano Carneiro da Sil-
va (Rego, Seu enterramento realiza-so
hoje, ás 4 d» tarde, no cemitério de
iS. Francisco Xavier, saindo o fere
tro da rua Dr. Sá (Freire 36, S. 'Chris
tovão.

¦ « ¦ »¦»

Uma facada no rosto...
O nacional Manotí Cabral, de *;S an-

tios, solteiro, dc cor preta, vagabundo,
temlo-so encontrado na rua Mariz «¦Bairros, com Francisco Augusto Dan-
tas, de 24 annos, solteiro, pcdtu a este
que lhe pagasse um pouco de paraty,

Francisco recusou-se saitisfazer ac
pedido daquclle indivíduo.

Manuel enfureceu-se cara a recusa.
e, depois de dizer alguns desaforos ao
outro, lançou mão de uma faca e con-
tra oíle investiu, ferinido-o no rosto, do
lado esquerdo.

Dado o alarme, .Manoel foi preso 0111
flagrante ipor um ipoJicial e conduzido
para o xadrez da delegacia do 15o di-
atricto.

_ O aggredido foi soecorrido ipela As-
sistencia que lhe- prestou os necessários
curativos, removendo-o depois para a
sua residência.

¦¦»*¦***¦

Ainda o assalto da rua
Padre Miguelino

;Náo conseguiu o major Bandeira- do
Mello arrancar da amante do "Mole-
que Marinho" a confissão de que rece-
bera delle a quantia encontrada e op-
iprehendida .na caixa forte da Associa-
ção Commerciai.

Interrogado novamente 4 noite, ella
deolarou que aquelle dinheiro fora o
fruto da venda de seu corpo, obtendo-o
trocando 10 libras por 2oo$ooo da nos-
¦sa moeda. Ai companheiras de casa
da rapariga que é polaca, inclusive a
ipropria dona que na rua Tobias Bar-
reto è conhecida pelo suggestivo iramii
de "Vacca", declarou que Maria nunca
teve dinheiro, que devia a toda gente,
inclusive a pensão de um mez, na im-
portancia de 80S000.

No «eu quarto apprehendeu a poli-•cia algumas cartas, numa das quaei"Moleque Marinho" recommendava aue
desse cllà á lavadeira soíooo e o res-
tante dc uma nota de 2oo$ooo a uma
sua amante por elle seduzida ha tem-
pos « reslndindo presentemente á rua
General Pedra,

A amante do autor do assalto não
tinha cofre alugado na casa forte da
Associação, aproveitando o offerecimen-
to que lhe fez uma sua coniDi.%eira.

Alé 2 horas da 'madrugada de hoje
kijii a polioia a «ffectuar diligencias,
L'.-..^^9BHMB*i^^HBHB**BBSS3*B

General dr. João Clau*
díno de Oliveira

e Cruz)

tIMatia 

da9 'Dores de Oliveira
Cruz, drs. Ernesto de Olivei-

ra e Cruz, Jorge de Oliveira *t
Cruz, aspitraniíe Sebastião Clau-

dino de Oliveira e Cruz, Waldemar de.
Oliveira e Cruz, mlle. Maria da Con-
ceição d» Oliveira c Cruz, Eduardo
de Oliveira e Oruz (ausente). Maria
Luiza Lacerda de Oliveira e Cruz e
Olegia Uchõa. de Oliveira e Cruz, viu-
va, filhos, noras e diemais netos do
G0N1BRA.L DR. JOAOOLATJDINODE
OLIVEIRA IE ORiUZ, convidam seus
amigo3 e parentes paira acompanharem
á sua ultima morada, 110 cemitério de
S. iFrancisco Xavier, hoje, ás 16
horas, saindo o fercíro da rua Pa-
raguay n. 21, 00 Meyer, polo qtio
se confessam agradecidos por este
acto de religião o caridade.

— » «¦! CHI—

T7'l « _ Par*> substituir ai
VlTPílllY cortinas nos'vidros,
II li QUA ultimas nnvldiides,

vendo-se na rua do
Hospicio I51--casa de {.apeia pintudoi

A
fIDA

RHUM

DE -

Ernesto Souza
Com Iodo,

Glycerina e Hypo-
pliosphitos de Cal-

cio e Sódio
BRONCHITES,

Asthma, Tuber-
culose pulmonar,

Rachitismo
TÔNICO PODEROSO

BRIlHilDO S C--I.0 de Marco, 19

Não era "caften" e sim
agente da policia argentina

N'ot«ra local desta folha publicamosa noticia da que um agente de policiaiprende.ra, ipor suspaMas de cafton, oargentino Luiz Cario ou Luiz Otarirecojliendo-o ao xadrez.
A' noite, ali por volta de n liorasLuiz pediu para falar ao 2° delegadoauxiliar, O dr. Ozorio attondeu-o. De-clarou elle então que não era caftenmas agente de policia argentino, ton-do fugido de Bueno3 Aires com o nomesuppostp, aRm de evitar perseguiçõesdc família. A rapariga que tomara iparasua amante fora a. causa da sua fuga*,

pois apaixonara-s-e por ella i .ponto dcso esquecer de tudo, inclusive do em-¦prego que exercia. Exhibiu então ás au-tortdades documentos que confirmavam
a sua allcgação. Estava desempregado,
mas possuía recursos para se agüentarate obter um modesto logar aqui noRio.

Deante disso o dr. Ozorio dc AI-meida mandou ipol-o em liberdade.

Na vida tenha por lonima
Bober somente IKACEMA.

»B**ili
VALI/KOEÜ O COMMANDANTE

8ÜPBRIOB DA GUARDA
NACIONAL

Tallcccu hontem, is 11 e 50 da noile,
em sua resldcnoia, 4 rua Para&uay n. 2,,
no Meyer, o general João Claudino de
Oliveira Cruz, commandintc superior da
GuaTth Nacional.

O seu enterramento terã logar boje, itarde, no cemitério de S. Francisco Xavier.

A viagem do sr. Lauro Müller
Washington, 18 (A. H.) _ O drLauro Müller e o dr. Domicio da Gamapartem hoje para Atlantic-City
U dr. Lauro Müller regressará na«gunda-fera a. Nova York, conl ando"

SÜtó' Part'r4 PSra ° Brasil a 9 de
',Ah,1ida n5° -foi definitivamente posto
de hz? ° 

r,e-t0 d° dr-,Ln"r° Müllerae fazer uma viagem, embora curta aoCanadá, antes de regressar ao Brasil

Sociaes
DAI AS INTIMAS

Fazem annos hoje:
O sr. Joaquim Baptista Ferreira Leão,

negociante nesta praça;o menino Paulo, filho do dr, .Adoüiu'
da Silva Pinto, medico da llygiene Pu.
blica;

a senhorita Jandyra Kodripues, filha
do fallecido capitão Sebastião José Riulri-
gues; o menino Ilonorio dos Prazeres, filho
do sr. Octavio doa Prazeres;a senhorita Zizi Caldas;o acadêmico de engenharia Raul dr
Senna Caldas;

a sra. d. Carmen Wandorley, espos»
do tenente O. Wanderley:

o coHitnandante Henrique Watson;a sra. d. Francisca Francioni dc Ta-
dua, irmã do sr. Ernesto Francisco de Va-
dua, .professor iubilndo;

t — a senhorita Cordelia Simonin I-eal»
filha do coronel Joaquim If-nacio Leal c de
d. Anna Simonin kcal;o menino Cypriano, (filho do sr. Aí-
berto Lacurte c <ie d. Cândida Mendes
I,acurte.

a sra. d. Maria da Gloria Alves, es.
posa do sr. José Caetano Alves, estimado
funecionario da Central do Urasil;—Completa hoje 8o tnnos dc edade n
maior Turiano Louzada vulho servidor do
Estado, cnm relevantes scrviio3 na uticrra
do Paraguay e á Republica, não só durante
a sua propaRanda, como nor oceasião da
revolta de 6 dc setembro, onde preslou rc.
levantes serviços a localidade.

O venerando ancião é tiae do major Tra-
iano Lousada c do dr. loão Lopes Lou-
sada.

a sra. d. Kosa Joaqutna Antunes,
cunhada do commcndador Domingos Gon.
çalves Netto ;a menina I nal tina, ítlha do sr. Joa*
quim de Oliveira Sela. negociante desti
capiial ;o sr. Lourival Cavalcanti dc Maccdoi
empregado no commercio ;—Completa lioje mais um anniversario
natalicio d. Maria Carneiro Pereira Gomes,
esposa do dr. Wencesláo Braz. presidettt"do Republica.

Passa amanhã o anniverMrio natali-
cio da Ralante menina Adalgiza, filha do
sr. Antônio Pinarro.

t — Passou hontem o anmvcrsario natab-
cio da professora senhorita Iracema M-v
thilde _Kluge, filha de d. Maria Vander.
berc Klungc.

CASAMENTOS 
' *

Casa-se boje na 5» Pretória Cível, o sr.
João Gomes, com .1 senlioritn C.iniiçn
Herrcra; são paraiiymphos o sr, Alberto o«
Abreu e esposa, d. Carolina da Concei-
ção, c o sr. Manoel Pereira dc Oliveir...

BAPTISADOS
Guniercindo, interessante filhinbo do sr.

Francisco Marreto, funecionario doi Co:*
reios, e dc sua esposa, d. Ccorpina Ba"*
reio, seri lioje baptisado, na egreja de S.
Joaquim, tendo por padrinhos o dr. Ke-
mto Volle e a senliorila Iracenu Pisco.

* * *
COXFERRNOIAS

O dr. Francisco Dhering fará a s.l *l;
corrente, no Institulo rol.vtecimico flrasi
leiro, uma conferência sobre "A carta •¦"•
lení-icional do mundo c a contribuic •
brasileira M.

A conferência será realizada en sessão
ordinária c publica do referido Instituto
ás 8 lioras ila noite.

* * *
PAIil/EOBIENTOS

F.m sua residência, á rua Engenho
dc prntro n. .19, falleceu bontem pc*manha, o sr. Augusto Watson, velho com-
mifsario de policia.O seu enterro teve locar hontem me»
nio, no cemitério de InHiui*!.*

Falleceu bonirm o oharmaceulico ntljunt*
Juvenal da Silva Curado, que tares ns
Escola Militar,

ILEGÍVEL
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flv/m NAS CASAS

NO INVERNO
O CHA PE'O DURO

iaMQdieiiCLj

M
INDBSPENSAVKii. j

A qualquer toilette
8 e 40 R. Carioca

134 R. Larga

:HÊATRs3S&ÇÍ||EÍ|lflS/

ENTRE VAJ.ENTE3

Já que não tinha outra arma
fez uso úo canivete

Na praça Municipal, o estivador Ma-
noel Eugênio do Nascimento teve um
desaguizado com Joaquim Bernardino
morador á rua da America n. ii».

Exasperou-se o trabalhador do Cá-e»
do Porto, e, á falta de outra arma,
tirou do bolso do collete um canivete, í
unha levantou a lamina maia forte,
cravando-a no braço do antagonista.' O Nascimento foi parar ao xadrez do
ii" districto policial depois de ser au-
toado «m flagrante e o offendido, curav-
do na Aasistencia, foi acabar o trata-
mento em sua casa.

mm

CARTAZ DO DIA

Theatros".
APOIAO — "Isso foi tempo..." A's

f:Al-!x?S ^ÓM.vS - "Np nau do sol"
ifla). tVíllUC .li-1

„,„i„i. .Vi H .iU- .
ÍU-CRKIO - 0 oguia

9JU"Vita

1)4 e «j 3 4-
REPUBLICA - Attracçoes

gaia"

(comedia). A'»

cme.ma.c-

HtapUo liai 7 as 11 lioras.

Mc

','os™" _ Espectaculo da conipaiilna
.:, 

' ,{•« - 8 a|4 e 10 il*. ,.
i»lfDltÜ 

'•- Kspcctaculo da companhia
llennann. A's I lll < D 3|4.

* * *
Cinemas

WI-SIDA -- ""¦" macldiiislos rivaes t
<te,j&o ia Iher (dramas); Affliccões
' 

-_Vf»- 
&ZW._os io yrciioco"'(dramas); Gerbevil.ellilUl, — Os

SeinctliaiKo funesta
natural)

IR1S
nlramas).

OttliON :
PATHli.'.

drama) t-

Circos

A {ilha do Circo e O Salto

_ A Faler.a (drama).
¦ _ A'o turbilhão au'fluminense 

jornal (revista)
* * *

rido

1'llHRRil! : — Crande m
Sl'lNl-l.1.1 : - *$>'<**

PRIMEIRAS

¦a ria do.

"Isso foi tempo... <
quc, çíi- primeira, será

THEATROS
o titulo da revista
re-pr-Sentada, hoje,

no Apollo.
Pela ài-aut-première, antc-hontcin reali-

zoila, pútlc.sc, licitamente, aileaiilar alguma
coisa, sobre o origina! de Colidido Castro,
J.i-ir.' Silva c Octavio Rangel.

Não rela iluvida que a apparatosa re-
U ia tem todos os matadores para ngradar
, publico carioca : boa musica, scenas i:i-
lercasanlesi bons versos, numeros engraça-
dos, tudo, cmíiiii, iiue pode levar uma
.jieca a mira brilhante carreira,

A musica é da auloria dos maestro:
pc Duarte e Raul Martins.

Falta, apenas, o juizo do publico :
ultima opinião...

.1. :1: -H

RECLAMOS

l-'elip-

Theatros
1) .-Inuái, .1 engraçada comeilia que tanto

tem impulsionado a companhia , Alexandre
Azevedo, preseiilemenlc no Recreio, tem ile-
luouslrado que lia publico, sempre que , a
iwea mereça a sua assistência. O A_:m,
já couimcinoroii o seu centenário ha bastau-
t,i tempo; entretanto, o Recreio tom .tido
.empre boas casas, recebendo o,*, artistas,
sempre* carinhosas manifestações da platêa,
nac evidencia, destarte, o seu agrado.

Hoje ainda será representada, no antigo
theatro J.i ma líspirito Santo, a afortunada

•
D dr. Ilerman, o "roí da electricidade" c

o iUiiáionista americano "I,a FoUettc". pre-
stidigitador, aprcscntani-se hoje oos fre-
quentadores ilo theatro S. redro, nas duas
sessões, com um programma novo o va-

A companhia só dará espectaeulos hoje e
amanhã, despedindo-se do publico carioca,
após larRa c frutuosa temporada, partindo
nara Hélio Horizonte, onde é esperada a
í ;.i estréa na semana vindoura.

Portanto, só (altani cinco espectaeulos,
inclusive a matinée da ainanlifi.

Nu Republico, estréa hoie o-transformista
portuguez Silva ...isboa, aue ha dias cheiso,.
j esta canilal, dc rci-resso Je longa uxcur-
s"n> pulo interior,

lím companhia ilo festejado artista vem
«mil soa filhinha, que tainbelli se apresen.
taríi aos inniiiiieros froiuentadores do Re.
i-ililica.

Ksle ò, certamente, o maior attractivo, Uo
nrotírammri dc variedades, do vasto theatro
da avenida Comes freire.*

Continua a attrair numeroso publico ao
Si José, a companhia Molasso, de drama
cimitíilias ü pantoüiimas

O numeroso publico nue vae todas as
i-.oites ao popular tlitatrinlio do Rocio, lem
_tdo pródigo em applausos aos artistas, no-
nulamente a (5. Molasso e Ana Kreniser.

Para hoje. temos, nas tres se-ssGes, uma
noite em Taha>'in. A Mimada ie Paris e
Amor i'Apaclie, que suo tres verdadeiras
'"¦''• 

. ,. . .terça ou (ii.ar.a-feira, subira a scena,cm
i-rmi,-ie, peça Sonho de Artista, que é'"í i.-i.uo.

lt, iicle.ii- l-.ojc, no Palace-Tlicntrc. a
operela Vila Caia, original de Antoiiv Mars,
musicii ilo maestro Henry .Iv.chii.atin.
i'-!,t nova opereta. em primeira. liontem,
Il-vu.i numeroso publico ao theatro do PaS-
'.riu Pulilico, tendo os artistas da. compa-
nbía Vitalr recebido, da assistência, copio-
S"S npphniH-s.

Pai: ií,, Sul — é o titulo da opereta que
fíirura uo cartaz do theatro Carlos Gomes,
representada nela companhia do Kdcn-Thea-
rn de Lisboa. Desempenham os papeis^ dc
compéres os artistas Henrique Alvos c Elisa

nioncnte b) Ódio eterno, Francisco .Braga,
canto, sra. Lydla Salgado; II. Bebe San-
dort (instrumentos de arco). H. OflwaW.i
III. Rainha de Sabi. cavatma. Ch. Oounod,
canto. sra. Lydia Salgado; IV, Cavalgada
das Walkyrias, orchestra. Wagner.

* # *
CONCERTO DE VIOLÃO

O fiVfüctd paraguayo Barrios dará boje,
ás 9 boras dn noite, no salSo nobre do
Jornal do Commercio, o 2° concerto de
violão, exACiitando o seguinte orogramma :

i* parte — i, Andante Haynd; 2, landa
do valses, Tolsa; 3. Danza macabra, Re-
gonili; 4, Fantasia Mourisca. tspinosa; 5.
A' ínínlia mãe, Barrios; 6, Capricho Hcspa-
nhol, idem. _, _

a» parte — 1, Mazurka. Chopm; 2, Ca-
priebo árabe. T-rrega; 3 Lúcia dl Mm-
iiicrinoor, ária final. Donizetti; 4. a) Hs-
tudo para a mão esquarda. b) Tango n. |,
Barrios; 5. Gavote romântica. Czibulka; 6,
Souvenir napolitain, tarantela. Albano.

Os bilhetes estão i venda na casa A.
Napoloão.

* * *
Varias':

••> O novo elenco do Theatro Pequeno,
conipõe-se dc artistas conhecidos e de me-
recimento.

Figuram no elenco: Ema de Souza, Bel.
mira de Almeida, l.ina Fulvia, Antonieta
Olga Juditli Vasconcellos, Marianna Soares,
Alice Pereira, Olympio Nogueira, Sa.les
Ribeiro, Anthcro Vieira e Edmundo Maia.

A direcção scenica será entregue ao sr.
liduardo Pereira.

A estréa será por toda a semana vindou-
ra, com a peça "Telhados de vidlro", tra-
dlicção de Luiz Palmeirlm.

D omaestro Luiz Filguelras, que par-
tilt ipara Lisboa, hontem, pelo "Desna,
recebemos delicado cartão de despedidas.

Por uni grupo dc artistas brasileiros,
está scnilo organizado um grande festival,
"Ta o dia 7 dc setembro, commemorattvo
á data da nossa Independência.

"A Tiçüozinlio", a nova comedia que
iri -figurar no cartaz do Recreio, será lc.
vada á scena pela companhia Alexandre
•Azevedo na proxhim segunda-feira. ÍOs*
tiKir.i nessa peça a applaudida actriz Ju-
dilh Mello. O impei de protagonista esti
entregue á sra. Creniilda de Oliveira.

<? No dia 1 de setembro, estreará, no
lliealro Lyrico, a companhia Leopoldo
Fróes-Lucllia Pores, de comédias e vau-
devilles, em espectaeulos por sessões.

No dia 31 será realizado, no Apollo,
inn grande espectaculo, dotado dos maio-
res nttractivos.

Partiu, honleni, para Lisboa, a com.
panhia Rua3.

<»? Chegaram hontem de Buenos Aires os
artistas da "troupe" lyrica italiana, con-
tratada para uma "louriiée" artística nos
diversos theatros do Brasil, para cantar a
opera <Io maestro Wolf Ferrari — "II se-
greto di Susaiuia". A estréa esta marcada
para o dia a.i, no theatro Lyrico.

— > o» > •—

CONSTIPAÇÕES
causam dor de cabeça. — O JjA-

XATIVO BROMO-QUININA. de
reputação mundial, destróe a con-

sa e allivia os effeitos.
Notem a assignatura de E. W.

OROVE em cada vldrol
¦ ia-».—

A LOTERIA DA BAHIA

Um requerimento da Coni>i>aulüa
de Loterias Nacionaes

O ministiio da fazenda remetteu ao
consultor tferal da Republica o -reque*
rimento eni que a Comipaiiliiai de Lo-
terras Nacionaes do Brasil .pediu iprovi-
dcnlciaa no sentido de ser «xjM-essamcn-
te prohibidti a oirctilação d'e bilhetes da
loteria da Bahia c a app-rcliensão dos
mesmos.

UM TRAIÇOEIRO

Um desordeiro fere um
trabalhador pelas

cestas
O temido desordeiro que na Saude

tem o vulgo "Camocim" estava hon-
tem com desejo dc ver sangue.

Sem dizer porque, ao encontrar na
rua, Camerino o operário José Mareei-
tíno 'Ramos, foi sobre elle, á falsa fé,
cravando-lhe um faca nas costas.

Depois do attentado, procurou fugir,
não conseguindo ir muito longe, por-
que a policia do a" districto lhe tolheu
os passos, recolhendo-o ao respectivo
xadrez.

Massa de Tomate--aScH
de Conservas Alimentícias.

«ÍM»a>

<P03VClwIEIR,CIO
Río, io. de agosto de 191.

ASSEMBLÉIAS CONVOCADAS „Com pau üia Predial Aiuerica -do Sul, uia
22 ís a boras.

Antônio Jannuizi, Filho», e Comp. da
14, ii 2 horas.

Sociedade Anonyma Estamparia Leão,
dia aí, ia 3 horas. • „ ,Companhia Estradas ds Ferro Federaes
Brasileira (Rede Sul Mineira), dia 30,- - - ' ' ,, dia 30,

ml* mt

Os ladrões em Villa Isabel
MAIS UM FURTO DE JÓIAS

O sr. Carlos Gouvéa, morador á
rua Senador Nabuco 44, em Villa Is«-
boi, teve em sua «asa, a desagradável
visita dos gatunos. ,

-ao accordar, depois de tranqüilíssimo
somno, verificou elle que faltavam, re-
tirados das gavetas de seus moveis,
uma, medalha, um par de bichas, uma
estrella, objectos esses de ouro, de de-
zoito quilates, enfeitados de pedras
preciosas, avaliados em cerca de réis
2:ooo$ooo.

Mais uma voz o agente Maeano, uo
16o districto vae ver se descobre o
paradeiro do ladrão e dos objectos,
diligencias, aliás, em que tem sido da
maior felicidade.

QUER VESTIR BEM ? só na "CASA PARIS"
33$ooo, 39$oo e 45$ooo - w'*mZ --Tlt.macm&à rfe í4'
RUA URUGUAYANA 145 — Esquina da de Theophilo Ottoni.,

Uma concordata
O JUIZ NOMEIA COMMISSARIOS
O dr. Paulino Silva, juiz da a* vara

eivei, nomeou liontem commissarios na
concordata offerccida por Arlindo César
Silveira, sócio da firma Arlindo Silveira
& C.j estabelecida á rua Gonçalves Dias
n. 47, as firmas Vieira Cunha & C,
Costa Pereira & C. e João Reynaldo
Coutinho & C.

Gottas Virtuosas d?0Esr0nuezs-
Curam hemorrhoides, males do utera
ovarios urinas e a nrnniia Cvstite

ali a> > >
Aos inspectores escolares
UMA CIRCULAR DO DIRECTOR

GERAL DA INSTRUCÇÃO
O da*. Afranio Peixoto expoditt liou-

tem unia circular aos inspectores cseo-
laires c professores datlicdlraticos, pc-
dimlo-lhcs que se interessem mais uni
pouco pela educação civica dos alu-
mnos, <Te «iodo a serem oommemoradas
condigiiamcnte as datas nacionaes.

Promoções no Exercito
Reuniu-se, hontem, a commissão d'e

promoções, que apresentou a seguinte
proposta:

Engenharia — Com o fallecimento do
i" tenente Marciano tostes, ai n do cor-
rente, conforme publicou o Boletim do
D. G., dc 12, abriu-se uma vaga deste
poslo que compete ao 

'graduado Fran-
cisco Ferreira Alves dos Reis,

A commissão deixa de apresentar pro-
posla para o preenchimento da vaga de
2° tenente por não existirem tjpirantes
habilitados com o curso da arma.

Infanteria — Com a reforma do te*
nente-coroneil Adolpho José de Carvalho,
por decreto dc o do corrente, abriu-se
uma vaga deste posto, que deixa de ser
preenchida em virtude do determinado
no aviso m. 21 de 21 dc janeiro ultimo.

Graduação — De accordo com o ar<
tigo 1" tia lei n. 1.215, de 11 de agosto
de 1904, a commissão propõe que seja
graduado no posto dmmediatamente su>
perior o a" tenente da arma dí engc
nharia Mario Ary Pires.

Empresa de Terras e Coloniiação,
i 1 hora.

Banco Mercantil do Rio de Janeiro, ata
30 i 1 hora.

Banco de Credito Rural Internacional, dia
30. i-i hora.

Companhia Commercio e Navegação, dia
31, as 3 horas.

Companhia Grelhas Econômicas, dia 31,
»¦* 3 noras.

Companhia de Avicultura, dia 31, as 3
horas.

Companhia Brasil, dia 31, is a horas.

601 m t M Ternos de casemira iiucleza. Pnre
lã, preto ou de côr, sob medida.
—« ALFAIATARIA PARIS *—

78 — Rua Urusuayana — TS
1—iu— (Não tem filial) —*—

O COMMERCIO E A CRISE

Ho repi íc essa revista.
. em HI11...I-V.
* * *

i noite, e

Cinemas
.¦t i-alcua, n crandc drama nue tem como

protagonista I-y-tln Horelli, continua no curtaz
do confortável cinema Odeon ,ité amanhit.
A dirtcçÃo da Companhia Cinema-Ographica,
comprehendcndo que nem todos 05 fre-
qucnladore-i do Odron puderam assistir a
•uxhibiçi.o da notável pcllicuia, Lendo mes-
inn recebido muitas solicitações, resolveu
conservar .-1 Falerui no sen cartez. Poi uma
providencia auspiciosa.*

Km virtude do s-.icceaso obtido, e de in-
Bistentes pedidos, .cnt.nua a figurar no car*
ia/, do Pathé o írrande drama .Vo turbilhão
da vida, de que è protagonista fl con6,igra-
da íir.i_!a Francisca líertiní. Será tambem
exhihida o iFluminense jornal, trazendo
vista**; detalhadas do desembarque do mi-
nistro da Rússia, das regatas e da saida
da n.iisa J.i egreja .ia Gloria.»

A filha io Circo, u:n grande film de
rventurae. q'j« possue uni imaginoso err-v
do^ policial, trabalho extraordinário da fa-
prica Universal, oni 15 réries. continua em
franco bucccsso, no íris. S5o protagonistasdeste drama, Grace Cunard, Francis- Ford t
Hulleaux, o quanto basta para recommendar
esaa importante pcllicuia. Scsue-ie O Sol-tf», outro draana Dortentoso.

*
No rói dos programinaa excellente^, ado-

ptadoa pelos nossos cinemas, o do conheci-
do cinema Avenida, tvulta. ¦ O eoborho
íilm Os machinistas rivaes. ê um grando
drama de arrojada concepção, que ba de
obter absoluto exito. Como se nio bastasse,
«erA linda projectado o drama O Seçrtdo
da mulher, dividido em 3 partes.

Dois grandes dramas preenchem o pro-fframma do Cinema Ideal, cada qual o
mais emocionante. Unas duas importantes
pellrculaa tèm a denominação de Os nau-
yragas io "Orenoco" e Semelhança funesta.
Quer um quer outro, sio trabalhos de
traixle enscenaçào, cujos -enredos giram emtorno de aventuras -wnsacionaes,* * *
Circos'

CONTRA O ANAIjPHABETíSMO

Os trabalhos da Liga
Fluminense

A "Liga recebeu as adhesões dos drs.
Câmara Coelho, Alfredo Bahiense c Ma-
fio Obcrlacndcr, tendo o dr. Ramon
Alonso communicado que o dr. Câmara
Coelho vae installar uma escola gra-
tuita no arrabalde de Pendotiba.

¦Pelo dr. Leopoldo Teixeira Leite
foi enviada uma comniunicação relativa
á visita que pretende fazer em Jurujuba,
á escola gratuita ao ar livre mantida
pelo dr. Alfredo Osório, que no Con-
gresso Latino-Americaiio com tanto bri-
Iho representou a Republica de Cuba.

Sendo recebido tini officio do sr. Car-
los de Alvarenga Salles, redactor d'0
Trabalho, dc Parahyba do Sul, foi re-
solvido, por proposta do professor
Vieira da Rocha, que sc officiasse i
redacção ilo mesmo jornal agradecendo
o interesse que está tomando pela luta
contra o analplutbctismo e concitando
a respectiva Liga Parahybana a iniciar
os seus trabalhos de organização.

O dr. Luiz Palinicr propoz que se
enviassem congratulações aos srs. capitão
J. Ciudicc e coronel Francisco Perlin-
gciro c mais promotores da construcção
do edificio para o Grupo Escolar de
lliraccma, em vista do bello gesto da-
quelles senhores c do povo da mesma
localidade.

Foi resolvido que o dr. Ramon Alon-
so visitasse, cm nome da Liga, a escola
parochial mantida pelo padre Henrique
Magalhães na egreja de São Lourenço.

O dr. Edgard Teixeira Leite, que
tambem representou na sessão o sr. pre-
sidente, dr. Leopoldo Teixeira Leite,
propoz quc se congratulasse com a Tri-
fcinii! de Cantagallo, em vista dos artigos
publicados a favor do ensino obrigato-
rio, propondo ainda que sc officiasse a
este jornal pedindo apoio para a Liga.

Enviando o professor Felicio do Nas-
cimento Silva, com uni numero da Folha
do Carmo, a relação dos alumnos ma-
triculatios na escola cm Bacellar e_ re-
gida por clle c por sua senhora, foi de-
liberado pedir auxilio para a mesma
escola ao -presidente, do Estado.

A escola c freqüentada por 37 alu-
mnos. dos quaes vinte são gratuitos, o

I qtie basta para que os professores mc
I rcç.-im subvenção por parte dos poderes
1 publicos.

O secretario geral Vieira da Rocha
comniunicou que visitou a escola da Fe-
derac-ío Espirita do Estado do Rio,
achando quc a mesma merece auxilio
por parle da Liga e do governo.
Mw, —_-tmmjmQmtSg* H> _Km -¦'*--

instrucção Publica
Pelo dr. Afranio Peixoto, foram assi-

gnados hontem os seguintes actos:
Designando: Para o logar dc substi.

tnta de adjunta licenciada Judith do
Nasuimeulo Linhares; Grnzieíla de Bar-
oellos Pinheiro, para a 2* feminina do
13o; Laura Santos, para a 6* mixta do
a"; Isaltina Pires Lousada, para a 7*
mixta do 14o; Ondina Porto Carreiro
Martins, para a 5" mixta do 2";

Dispensando dos logares de substitu-
tas de adjunlas Maria Jo** Juracy de
Andrade e Caríinda Barcellos Pinheiro.

Nomeando para a Escola Normal:
docente de geometria e trigononictriu,
o sr. Francisco dc Souza Lima; docen-
te de historia geral e do Brasil, o sr.
Aristides de S. Alencar.

¦ .«¦ia»

A fiillcncia do um botequim

O dr. Carvalho e Mello, juiz da 5*
vara cível, decretou liontem a 'fallencia
do commerciante Francisco Moreira,
estabelecido com botequim á rua ic de
Março 31.

A medida foi requerida pelo sr. Jo3o
Maria do Valle Carvalho, credor por
uma nota promissória de a:33o$ooo.

O juiz marcou a assembléa dos cre-
dores para o dia 16 de setembro.

FLUMINENSE-HOTEL
Reformado sob nora direcção

* Aposentos para 200 pcsBoas *
O que mais convém aos pnssacei-

ros do interior. — Preços:
Quartos com pensão'7$ c 8$000

diários. Quartos sem pensão
4Í00O e 58000 diários.

Praça da Republica 207—Rio de
Jnnoiro. Em frente ao Campo do
SanfAnna e ao lado da H. P. O.

u « «a > m
íVoluntarios de manobras

OS QUE SE APRESENTARAM
HONTEM

'Apresentaram-se hontem ao comman-
do da 5a região para servirem como
voluntários de manobras, os seguintes
cidadãos: Euclydes Mauricio dos San-
tos, Ckero Rosa, Arlindo Guanabara,
Tancredo Guanabara, Anastácio M. da
Silva e Lafayette Tapioca de Oliveira,
03 quaes foram mandados apresentar
ao tf regimento.

Os collectores federaes
O MINISTRO DA FAZENDA REIN-

TEQRA SOB CONDIÇÃO
O sr. Pandiá Caliogeras reintegrou

Luoiario d'« Almeida Ramos Nogueira
no togar de coJtoctot das rendas fe-
deraes em -Bananal, 'Bstado de S. Pau-
lo, cam a -cortdliçSo de 'assignalr um
termo de desistencia da acção propôs-
to e dc quo não mais reclamará o re-
qilerente du iFazenda Nacional quaies-
quar vanta'gcrí9 relativas ao tomp-o em
que estevo alfastado dio referido cargo.

1. ¦ in

ALFÂNDEGA

CONCORRÊNCIAS
ANNÜN0IAJJA3

Superintendência do Serviço de Limpeza
Publica e Particular, para a acquisição de
una bomba centrifuga, conjugada, com
jacto de 3 i|a, com motor a vapor conju-
nado, para a lancha "Quatro de Maio, dia
ai, 11 1 hora.

Administração dos Correios do Estado
do Rio de Janeiro, para colloeação, eon-
servação e reparos das caixas de collectas
urbanas, dia ai, ái 3 horas.

Direetoria Geral de Obras e Viação da
Prefeitura, para a construcção de um poa.
tilhão, na praia do Galeão, na ilha do Go-
vernador, dia 33. ás 2 horas.

Direetoria Geral de Obras e Viação da
Prefeitura, para o calçamento a parallcle-
olpedos sobre base do macadam, da rua Gc-
neral Argollo, dia 35 ás 2 horas.

Eatrada de Ferro Central do Brasil, para
a construcção de sete carros de luxo e
transfirmação de dois carros de passagei-
roa, dia 31, ao meio-dia.

REUNIÃO DE CREDORES
Fallencia de H. Leite, dia 35, á 1 hora.
Fallcncia d* Agostinho de Souia Mar.

que», dia 38, i 1 hora.

CAMBIO
Ho-ntcm, este mercado abriu estável, com

os bancos sacando a 1--0I16 c ia 19(32 d.
As letras de cobertura achavam colloca-

ç3o n :2 3i|33d. ;Momentos depois do iniciados os traba-
lhos, um banco forneceu pequenas cam.
blaes, a i2j|8d.

No correr do dia, o mercado offrouxou,
vigorando para os saques as taxas de
ia i7l33 e 12 o| 16 d., c para a acquisição do
papel particular, as de 13 tl8 e !2 3i|,*3d.

A' tardo, o. mercado affrouxou ainda
mais ,sendo feito o fornecimento de cam-
blaes a i2i-|32d., e a compra das letras
de cobertura a 13-,18 d.

O Banco do Brasil conservou, para os
vales ouro, a taxa dc 12 -5I64 d.

Os negócios conhecidos foram dcsonvol-
vidos, fechando o mercado em calma, com
saques a 1217I.12 e laolifid. e dinheiro
para o papel oarticular a 12 118 d.

Foram affixadas nas tabellaj dos ban-
COI !
Londres , ,- ianliã e 13 10I.12
Paris $681 $683
Hamburgo $74.0 $745

A' vista :
Londres. . . . -,- ,- 131I16 a 123I8
Paris  . S600 a $697
Hamburgo $745 $750
Itália. »¦_'¦*, v -. v .- Sau a $6ííi
Portugal 2$88o a$053
Nova York. . . , . 4S07Ç 4$uo
Moutevid-O. ..,<,.- 4$i7o 4$---1<-
Hespanha ...... $827 $S6o
Buenos Aires ..... iSíio —
Suissa. $772 $79»
Vatca tio café. •_¦.¦»'. — $690
Vales ouro 2$i5a

LIBRAS
Otb soberanos foram cotados o i9$?oo e

-9$75°j ficando com compradores a -9$75t-*
e vendedores a ig$8-;o.

As transacções conhecidas forani regu-
lares.

Caixa de Conversão
PORTO A O.

Sáo quem melhor ágio pagam 5 o|o.
AVENIDA RIO .BRANCO 49 - 5«.

LETRAS DO THESOURO
As letras papel foram cotadas aos rebates

do 8 e 8 i|a por cento, ficando com compra-
dores de 81I2 a o nor cento e vendedores
dc 7 -1-3 a 8 por cento.

Os íicgoeios divubjados foram restrictos.

BILVA LIMA, RIBEIRO & C.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Unicoi que prestam boas contas de café.

Ditas Idem. 1, 1, 5, 5. J a. . ..Ditas «lem, 3 «..,.,,Ditas Idem, 3, 4 «/, , ... ...O. do Porto, !, !• 
C. dc IJ. de Ferro, 3, ia. 430  ,Ditas idem, 4. ia, 15, ií, 33 .
Ditas idem, 50v|c. 15 dias, o, .S. da Baixada 7, 30, 40 a. . .C. do Thesouro, 8, 30 a. . . .Ditas idem, 1, 4. 14, ao, tf. 30 aDitas idem, 5, S 
Municipaes de 1906, port., 3, 5,18. 86 
Ditas de 19-4, port., 16, 20, 3716 a. ....
E. de Minas Geraes, de iioooí,

10 ,,
E; do Rio (4°l°). 70 a. . . .Ditas, ex.juros, 30 Bancos :
Metropolitano, 80 
Brasil, 12 a, ..,.,,,, .Companhias :
Docas da Bahia, 200 a. . . . .União S. Jeronynio, 100. 100,

100, ,100, 300, 300 
Melhoramentos no Maranhão, 6,

io  . . . t • .Rede Sul-Mineira. jo. 50 a. . ,Ditas idem, ioo 
Debenttires :

I.112 Stearicq, 17 «Mercado Municipal, 1, u a . .Santa Helena, 500 Docas de Santos, 50 Ditas idem. 18 
VENDAS POR AI.VAR.VS

22 apólices geraes de 1:000$. a .
5 ditas idem 
28 acções do Banco Mereantil a

770$ooa>'
8ÒS000
785000 .
J$000

203$000

25$500

2;$ooo

3'$ooo
3<$500
3;$ooo

.7ÒSÒÒO
193$ooo
íosfooo
202S500
2O3$00O

704$ooo
797S000
20[$500

Casas Clark

ULTIMA PALAVRA I
30$

ESTYLO AGRADÁVEL

( Ouvidor, IOS
\ Carioca, 38
\ XJrnguíujanasS

Ao sr. Scrapliim Clare Junior foi con.
cedida a proroíação do praso por 45 dias
que pediu para apresentar a foclm-a con-
aular relativa á mercadoria que importou
em uma caixa da marca A. M. D. I,
por_ cuja falta assignou termo dc respou-
sabi.Mi.dc,

— Koi indeferido um requerimento de
Edmundo iMtaehado pedindo restituiçüo dos
direitos de consumo quc pagou -pela nota
n. 33Í4, ia abril ultimo.

 I*'oÍ relevada a armazenagem vencida
pela mercadoria importada por V. Silva e
C., pela nota n. 1.(85,, de 6 de julho pas-
aado.

 Mediante recibo foi mandado entregar
a João Ga-imnaro, representante da firma
Marino Couto e Irmão, dc S. Paulo, a
procuração quc foi junta do processo de
apprelicnsão dc sellos lavrado contra aquel-
lu firma.

_ O requerimento do dr. V,, Vclla,
pedindo permissão para descarregar : neste
porto vários volumes dc sua propriedade
vindos pelo vapor nacional "Minas Geraes"
com destino ao porto tde 'Santos, em 14
do corrente, foi indeferido.

cs pro-Continuam, em -suecesso franco
Srammai do circo Spinelli.

Para bole está anr.unciaía -,ix.a grandeíuncçío.
*.

O circo Pícrre coi.tinu'3 a dar funcçSes
Tariaíbê, que têm ateruido grande numero.<S« eapeetadoreí.

Hoje hu-eri irai arande eafc-tac-alo Ta.
rbido.

* * *
MUSICA

CONCERTO NO MUNICIPAL
A distineta cantora Lvdia dc Alb-aiuer.

que Salitarlo. effectuari hoje. ás o horas danoite, no Municipal, uni grande concerto
toco) e instrumental, com a valios-i coouc-
ração da Sociedade Je Concertes Svmpho-
•Icos.

O proçiami™. cliíio de attractivo?, é
•ile:

i* parte — I, Gruta de Fintral (orcho.tra) Mendrl-rion: II. Condor. ai Vompatol».-.ri, b) Monoloço Odaléa. C'. Gome»,canio. sra. _I.fili.-i Salcado: 111. Artémis,
Ina 

de Hóstia. A. Nepomuce-no. canto, ara.
,y<lia Salgado; IV, La Vesiale Tuchc In-

joça terror», Spontlnl, canto. era. Lydi»
¦alraío.

1 -* tmU r- t, Jopyr», a) Meirrant*

DO DR, KDUA Kt'10 FRANÇA
P»ra a cura das moléstias da pelle, feridas, frieiras, suor dos pés e dos sovrtcos.

Evita as rugas da velhice e faz desapparecer as manchas da pelle.
Misturando um vidro de Lugolina com 4 de agua pura, faz-se a injecçao mais

«fficaz contra qualquer corrimento.
Usada a Lugolina na proporção de 1 colher de topa para a litros de agua ô

o melhor preservativo para a toilette intima das senhoras.
Desinfectan.e enérgico

VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS DO BRASIL,
EUROPA, ARGENTINA, URUGUAY e CHILE

Depositários: ARAUJO FREITAS a C.» - RUA DOS OURIVES N. ÍS
Rio de Jmieiro — PREÇO 3$ooo

PRESO POU SUSPEITAS

A policia investigo,
Um agente dc poficia prendeu hon-

tem por suspeita dc " caften" o argen-
tino Luiz Cario ou Luiz Otarí, aqui
chegado lia pouco dc Buenos Aires,
com Maria Lopes Conçales, a bordo do
"Hollandia".

Luiz hospedou-se no Hotel Milano e
Maria no conventilho do beco dos Car-
melitaa n. 2.

Levado & presença do 2° delegado
auxiliar, Luiz declarou ser filho de
boa famiHa, na Argentina, sendo falsa
a impiitação dc "caften". O 2° delega-
do te' graphou á policia argentina a
seu respeito.

Maria Lopes nega que elle a explore.

O ABREtfDÀMENTO DB ÜJI
PREDIO

Uniu sentença do juiz, dn 1* Vara
Josí; Fernandes Magalhães, proprieta-

rio do predio da rua do Cotovcllo 50.• arrendou-o a Waldcmar Jacobscn, que
j por sua vez transferiu o contraio a
j Emilio Diona, acecitando como fiador

; João Desidcratti.
Como Emilio deixasse de pagar os

alugueres dos mezes de julho a outu-
bro, as9im como 03 impostos, a quc se
obrigava na escriptura, Magalhães pro-
poz unia acção para cobrança das im-
porlancias devidas e mais a multa cs-
tabelecida no contrato de tres cont03
de réis.

O dr. Russcll em sentença de hon-
tem julgou a acção procedente em
parte, para condeninar o réo no papa-
mento da multa apenas, considerando
que, como têm julgado os juizes todos,
eet» absorve o* prejuízos previstos na
escriptura, 

'u -

Na Linha Auxiliar
UM DESCARRILAMENTO ENTRE

CAVALCANTI E E. LEAL
'Entre as estações dc Cavalcante c

E. Leal, nn Linha Auxiliar, descarri-
larani hontem a machina c alguns car-
ros da composição do trem S U A 16.

Scicntc do oceorrido, fez o agenie
dc Thomaz Coelho seguir para o local
o trem S U A 13 para fazer batdca-
ção dos passageiros, coiiduzindo-os
áquella estação.

Do serviço ti:- encarrilainento c des-
impedimento da linha incumbiu-se o
engenheiro residente da zona.

¦a» twm.
Hotel Nacional,vRRuAADIOD055LA:
Excellentcs ac.ommndaçüc. para família? e
cavalheiros de tratamento. Cozinha de -¦
ordem. Diária, de 6$ e 7$. Sem diária,
4$ooo. Teleph 4.167. Alves _ Ribeiro. S

— a tm 00»'
Os inventos nacionaes

PARA A EXTINCÇAO DAS FORMIGAS
0 major Zozimo Werneck, agricul-

tor e indt15tri.il em Ania, Estado do
Rio, acaba de receber por certidão pas-
sada pelo Ministério da Agricultura,
comniunicação dos magnificos resulta-
dos obtidos nas experiências realizadas
no Posto Zoote-hnico Federal de Pi-
nheiro com o seu novo apnarelho para
extermina-* as saúvas, formigas destrui-
doras da lavoura.

Essas experiências forani levadas n
effeito perante o director daquelle es-
rabeleeimento, e uma commissão de di-
rectores da Sociedade Nacional dc
Agricultura, nomeada especialmente
para acompanhar esses trabalhos.

CONSTIPAÇÃO ?
Cura-se, cm um dia, com as pas-

Olhas íinivci-Siilnicnto
conhecidas do

LAXAITYO ÜUOMO-QUIMXA
Não tom substituto — Todos os

vidros tnuseui n assli.rta.ura
E. W. GR0VE

mmmmmm MB» <B> -fr a» i» — i i ¦
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O A FE'
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos Sarcal
K.iistcncia em 16, de tarde. . . --a.í. 15a

Entradas eni 171
E. lf .Central. . . . 70.740
E. lf.. Lcopoldina , . . 442.860 8.560

Total 2.13-,"ia
Embarques em 17:

E Unidos .- 5.575
Rio da Prata  1.774
Cabotagem .- 42» "."69

Geraes de 1:100$
Emp. de 1903. . .Dito de 1009. . ,Dito de 1915. . .Dito de 1912. . .Dito de 1911. . ,
Judiciarias ....
Ei do Rio (4»|°)J-- do Rio, de 500$,nom
Dito de 300$. port.
Pito Minas Geraes
Dito do E. Santo
Municip. de 1906 .
Dito, nom
Ditas de 1914, ort.
Ditas nom. . . .
Ditas do 1904, .
Ditas de 1904, port.Bancos:
Commercial....
Brasil
Lavoura
Commercio . . , •
Nacional Brasil . .
Mercantil. . . . .

C. de Seguros:
Brasil
Garintia . , . . .
Minerva
Confiança
Arcos.
União doa Proprieta-
rios

Varegistas ....
Cruzeiro do Sul. .
Integridade. . . .
Indemnizado™ . , .

Estradas it Ferro:
M. S. Jeronynio. .
Noroeste
Goyaz
Rede Mineira. . .
Norte do Brasil. . ,

C. de Teeiios:
Brasil Industrial . .
S. Felij
M Fluminense . .
AlHanca ¦
Corcovado
Petropolitana. . . .
P. Industrial. . . .
S. P. do Alcântara
America Fabril . .
Esperança ....
Carioca
Confiança Industrial
Cometa
Tijuca

C. Diversas: _Docas da Bahia. .
D. de Santos, nom.
Ditas ao port. . .
Loterias
T e Carruagens. .
T. e Carruagens. .
Centros Pastoris. .
União  .
Casa Colombo . . .
Carbureto de cálcio
Melli. do -Maranhão
Hí-íiscatíca . . . .
Mere. Municipal. .

Debenturcs:
C. ilralima. . * *
Docas dc Santos. .
Tec. MaRecnse . .
America Fabril. . .
T. o Carruagens'',..
Confiança Industrial
lírasil Industrial. .
Tecidos Canuca .
Prorv Universal . .
Teci™9 Botafogo* ,
Mercado Minúcia. .
T*-idos Alliança . .
Iimastrial 'Mineira. .
Luz Stearica . . .
Banco União. . . .
Fabril Paulistana. .
J'ijuea"Tecidos Alliança. .
Tecidos Corcovado ,
fl. Aleixo. . . .
S Helena . . . .

OFFERTAS
795$000
8i),l$ooo
772$0üu
77-tÍOoo
;8.(Sooi.
;6S$oao
"60J00Ú

8e$ooo

425$oeo

7J5$ooo
8oo$ooo
JOiiÇüOO

19-fooo

322$000

30.1 ÍOOO
lft*0$000
i6()$ooo

2IO$00O

30$ooo

90$ooo
çoojoo*

¦50$ooo

•qo$O0i>
Üo$ooo

27$500
•l-Sooo
30Í001J
37.0110
14$000

iSü$ooo

8-$ooo
is-íSooo
i8o$ooo

roo$ooo
,]00$000

-¦G$ooo

4S3$ooo
I2$500
90)000
8Í000

3o$ooa

i:ooo$ooo

i.^ooo

ao.iSooo
uoSooo
S0O$Ü00
20O$O0O

íqoíooo
-roojooo

i93$0úo

8o$ooo

Uxisteneia cm 17, de tardo. . ._ 225.94.1
líntrarani, desde o dia 1 dc iiillio até

honlcm, 285.252 saccas. c embarcaram cm
egual periodo, 242.795 ditas.

Ainda hontem este mercado abriu suston-
tado. com regular procura c regular numero
dc lotes expostos á venda, tendo sido effe-
ctuadas, dc manhã, transacçSe-s de 2.Q7-
saccas. na base de 0$.|oo. a arroba, pelo
typo 7. ,".'- ,

A' tarde, foram realizados negócios de
cerca dc 2.000 -saccas. ao mesmo preço da
abertura, fachando o mercado cm calma.

A Bolsa de Nova York abriu com i ponto
do baixa parcial.

Passaram por Jundialiy 40.200 saccas.
Não liouvc entradas.

n$So'i
9$.|,io
Q$000

PINTO. LOPKS & C.
Rua Floriano Peixoto, 174 — Pres»

Um a« luelhore» <-',ntai dc café.

I.aR-- Irmãos communicam-nos quc :
suas cotações rje cife jíão as seguintes:

TYPOS rou 15 kilos

io_6oo
IOÍ.100
, . .1 10J000
9$70"
0$.too
oSnou
8$6oo

A Agencia Geral d,is Cooperativas do
Kstado ds Minas coimiiuntca as seguintes
cotaçücs de caT"c por 15 -cilos:

Trpoi

Cafés do -ul e 1 Cafés de outras
ocite dc Minas I procedoncies

| Commum Cor | Commum Cor
i

T-estimo dns premios do plano;n. 33" renlisada cm IS agosto ile 1910. '
rnr.Mios de igiooos a snnsoin i

ii$233 i :$-*.*<•'
io$8-.*5 i i$o_*f>

I io$.|i7 io$6ai
I loíuufcí io$jií
| g$óoo o$3o4

n$23J i !$..-->
Io$8jj II$029
ioS4i7 io$6_'l
I0$oo8 io$-.t-t
9$üüu 9$So4>

?93$000
89o$ooo
77p$pod
; 6y$uo(.

76õ$ooo
7.|o$ooo

8o$ooo

4-'o $ooo
435$000
77o$ooo
7-0$000
iggSooo
i99?ooo
¦91*500
I95$ooo
3i8$eo

3I7$ooo
i*;5$ooo
*'u_:$ooü
I3O$00O
1ÓOÍ0OO
175Í000
-TOOJUÜO

aqíoõo
jooSooolí.ouo
83S000
8507000

110$000
1 a,*; $000

57$000
10J000

2Ü$500
36ÍOOO

.15$50O

32$000

iC5$ooo
i6o$ooo
i7(i$ooo
26o$ooo
2COÍO0O
J30$ooo
I3o$con
I20$000
i65$ooo

24$000
4.|3$ooo
450ÍOOO
125250
6o$ooij
7*000
i8$ooo

-ÈuJooo
30115000
23Ó$000
40JOOO

30$000

I9S$i
ao2$,

t ,j()$00O

i8o$ooo
. i8o$ooo
i8o$ooo
1975000
I0S$QO0
I92S0OO
1835000
I90$000
j;o$ooo

3S$000
18.IS00O
I85S000
180S000
110$000
193$0ÒO

$000
202Í500

Preços correntes do mercatio
do Rio de Janeiro

ARROZ NACIONAL:
Dulliado
especial
Dito superior. . . .Dito bom
->jto do norte, branco
Dito regular
Dílo. idem; no .Norte

raiado. ...
ARROZ ESTRANGEIRO:

100 kilos
5ÕS700 a
33?300 ã
>|6$7pÓ a
41 $700 :i
,.íiÍ7oo a
.í6S;oo a

6s$opo
SS$300
50500Õ
.(.-.Súoo
3S$.loo
4o?ooo

N"Jo ha

;6$6oo a oi$ioo
Nao ha

jSSjn» rj .].j$iioo

$570 a
55"o a
$.|2o a
Í67H a

Não ha
S-tiio a

AriiIIiii, de
Dito de a'
li:„lez

ASSUCAR
Branco crystal, . . ,
Crystal, amarello . .Mascavo
Branco, 3" sorte. .
Somenos
Masca vin bo ....

ÁGUAS MINEGAES
Nacionaes:

Caxmnliú (48 farrafas)
Lanibar)- (48 Rarrafas). . .jÇUU„ aCambuquira (48 garrufas) 23J000 aS. Lourenço (48 garrafas) 23S000 aSalutans (48 cirralas. .

Estrangeiras:
Vichjr (50 (rarrafas) . .
Perrier (50 Rarrafas) , ,
Pita (mo garrafas). . .
Sclters Í24 garrafas . .
P. Salgadas (.18 garrafas)
C. Moura (4S garrafas)

AGUARDENTE
Paraty

$Ú20
$S30
ÍI30
$690

$53"

28ÍÓÒÕ 4•jíooo a
aSiOoo
--3joao
2JÍ000
23$000
a-ljooc»3$ooo a

s8$oòo a
,-;6$cõo a
?o$óob a ,

Nominal
.ia;,™,, a 488000
48J000 a .|8?ooo

58$ooo
56J000
;o$ooo

Atigra. . . .
Campos. . . ,
Baliia._ ....
Maceió. . , ,
Aracaju'. . , ,
Sul

ÁLCOOL

3*. prüos . , ,
38 gráos . . ,
40 gráosALFAFA
Nacional
-estrangeira kilo. . . .

AZEITE
»'eiial'..i, lata
Port, lata de 16 litros
Portuçiie?, lata. . . .
Francez, laia de 16 liirns
Frcncc-, laia ....

ALPISTA

i6*5$ooo i_ro$ooo
155.900 nojooo
l-Síooo iso$ooo

1 J5$ooo isoSoòó
i45$oot) (> i5o$ooo
145J0PP i5o$ooe
MSÍooo ijo$oo.

480 litro*
240$ilOO U 250$00.
250$000 a 2()0$Q00
-'fi-ioco a àyoçooo

íjSo
$3-0>J,-o a

.iSooo 11

iSsoo a
£9$ooh a

3-fooo n

3$ooo
30ÍOOO
3S000

32$OÒO
3Ç300

Pnr too kilo»
Ü5$ooo ;i s65ooo
S6$ooo a 57Í000

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

48$opp
Nominal

Nacional
Estrangeira

ALGODÃO
Pernambuco .....
R;i> Cirande do Norte. .Parahyba
CiarS. 

BREU
Claro (2S0 lihr-s). . ,hscuro. ifiem

BATATAS
Nacional, por kilo. . ,BORRACHA
Uangabeirh, conforme a

Qualidade, nor 15 ks.
BACALHAO

Peixe) i n 
Oa*-pc
Noruega
EsS°fs,Í?• 92$ooo a 93$°onBANHA
Sanha de Porto Alegrr.,
_ lata de a kilos. , , , 8o$.|oo a S4$ooouiia. idem. lata de 20
-Wlo 3i$fioo a 8s$2o-,Dita da Laguna, lata¦ grande 76$200 a 79$200Dini oe Itajali), lata de

,2 kilos S2$3oo a 84$ooo
Dita idem. laia grande 8i$Coo a 82$8oo
Oitu dc Mina*, lata df

2 kilos 66$ooo a ?2$oooDita idem, luta grande 54^000 a 6o$ooo

$280

:o$ooo a

37$ooo a
7S$ooo n

$340

40$oot

38$ooo

78$ooo

CARNE SECCA
Rio da Frata:pato- c raautas. . . ,.Mantas. ......
Rio Grande :

Puras mamas
Mantas

Matto Grosso:
Patos c mantas. . . .S. Paulo-Miiins e Rio ,

CARNE DE PORCO
Da Paraná c ü.nta Ca-tharina
Rio Grande

CIMENTO

Dova .--.'alhedral ....
Eandcira Sueca .Kex
Alpha ',
Pirâmide ....
White & Bi-òtliers .CHAMPAGNE

i$i3o a
1Í1J0 1
i.i.-o a

$o(io a
i$ioo a

i$36»

1S220'
i$3oc'

1$J0J
l$20O)

$000 a
Í680 a

Fraiiceia. . , .
Portugueza. . . .COUROS

Sola "Pelotas"
Sola "Mineira commu-n"
Sola Mfí. Paulo'*, commum
Santa Catliarina, dc i". .Segunda c hai.xa. . .lorrcciro (o meio). . .Alanadiis, H. Grande (cadada um)
Atanadas, inferior até (ca-da uni)
At..nadas de Campos (cadauni) '

CHA'
Veide
Preto  .CACAU'

-áahia. ........
Pari
Pernambuco. ,....,,

CEBOLLAS

íSooc»
$740

Por bairica
3»! $00 O

Não ha
aj.oo»

2SÍ0C-O
Não ba

a6$ooo —
-»6$ooo —

Por «ai*r»
> ii"$cco a aioSoo.

ijjiooo 1 lisfooa

Per kilo
2tSeo a 3Í9CO3J4O0 a
2.000 t
.-fSoo a
2$I00 •

i5$opo a
:-l$oco a
iéíjoo a
3--5>eo a

» ica
• 00a
3 000
2Í400

1.-Í50»

a($oo*

íífoo»

j.fee»

Kil.
e$o:o a uloc»
qSooo a lafooo

Kilo
Não ha
Não ha

N.o ha

Cento
$í»oo a 3$ooo)

33$8oo a
-TÍSoo .1
3i?SuO a

Nio ha

17*Sn«*

dc 44 lti|os, preços litiuidcs)

i6$3oa
15S80C.
15*301»

Rio Grande .
ERVILHAS

Naeiunaes ...... NominaesUlí?J_cstr.-ingelras, . . nu$oooFARINHA DE MANDIOCADe Tono Ale.rc:
Esjicclal
Primeira. , . .
Fina
Grossa

De Laguna:
Grosfn 1

FARINHA DE TRIGO
(Por si..
Moinho l.ng..m

llnil-i, Nacional ifijimo a
S-****?,1*?1 5?5ob a
fftr-isilcira 15Í000 a

Momh.o Fluminense
Espicctal
S. l.eopoldoo. o,

Moinho Santa Crus
Pérola.
Santa Cruz
Píiulicéa

I-EIJAO
Preto

De Porlo Alegre. . ,
Dilo, idem, da terra. ,Dito. Idem, dc San'a Co.
thaiiua

Dito manteiga
Dito de côics diversas.
Dito, mu.atitiho, . , ,
Dito, amendoim, . . ,Rito, branco, idein. . .
Dito, vermelho, idem. .
Dito, enxofre
Dito, branco, estrangeiro
Dito, fradiníio, idem, .

FUMO
Fumo em corda

_ Kio Nove:
Especial • , ,
Regular¦V Minas;
Segunda. . . . . -.: .
Primeira. , • . . v

a wo$onS

34*40*
j»8$9-»f>
324-00

16$ooo —
15S500 —
JjfOOO —

iôíooo —
-sSso*- —
!|$500 —

ioo kilos
2.i$3oo a 24(2011
16?ro 1 j a 20*0001
ifiírso a iSJjom
2i$?oo a 23*300
13*300 a 3o?ooo)
155000 A iSjJO-'»
2n$ooo íií70fi
16Í-00 1ÍJ30»
i3$,íoo 16J700
i'9|joo rt i9$7Qfi
90Í1.00 94Í0CC-
62)ooí) .4*5001

Tor Mo
i$5oo -1 i*7oe)
i?.'cn a 1*30»
ijooo a ííioa

. i|<oo • iljo.

CÃES DO PORTO
Relação dos vapores e embarcações qu

(no trecho entregue á Comjragnia du Porl
ras da manhã.

EMBAR CACHES

e sc achavam atracados no Cies dd Porta
) 110 dia i3 do acosto de 1916, is 10 ii.»

RENDAS PUBLICAS

ALFÂNDEGA DO RIO DE JANEIRO
Renda de hontem:

Km ouro  .
Em papel

Total
Renda dc i a 18 . . ,
Km egual periodo de 1915

no:oo3$o2o
a73:o«3*i84

38.i:966$204
3.606:5658829
2.852:79.1*999

Differença a maior em 1916 753:7*1*830
RI-01-BKD0RIA DR MINAS

dia 18.Arrec
Do 1
Km egual

passado

dação do
a 18

período do anno

I9:044$J.|6
313:586*993

2;9:994*5IO

Polvilho e Dextrína

1
NAJAO OBiUTl(.(l

P. carv.o
1 s 2

3

8-3
8-4
7—S
7—5

3-6
6

7 e 3

JÇ-:9

L.,...
Chatas,.

Vapor..
Vapor..
Vapor..
Chatas.

Vapor..
Chatas.

. . .Chatas.
S|au. IChatas.

P.io1 
-

IO
p. 1,1

Vendc-m-so á rua da Alfândega,
110 — Clayton, Olslmrgli & C".

loS,

11
IS

7-16
17
18

Mauá

Vapor..
Vapor..

Vapor..

Chatas.

Nacionaes

Nacional .
Ing'cz . .
Sueco . .
Nacionaes.

Hollandez.
Nacionaes

Nacionaes
Nacionaes

Inglez . .
Nacional .

Inglez . .

Nacionaes

Diversas
"Minas f-eraes"."Plutaicli*
A. JphnsQt.1?,..,
Diversas

IRynland*.-.e,,,
Diversa?

Diversas...
Diversas...

"Sln. Clara""ArasS-ialiy"

'•Terence'"",

Diversas....

Vaso.
Vagos.
Clc do "üelgias

"Princo"*

C|c. do
son".

¦A. John*

Clc. do "Walter D.
Nove.*.

. Desc. -le gen, d*
I tab. II.)

1 Exp. dc mtvnuv.T..
Cc. de dir, r-pore».
Vago.
Vago.
Vago.
Desc. ile oleo.
Cabotagem.

• I Vago.

*) ^'s°-.1 Desc. dc bagagem.

_vrm-í_uzn»K__-~sTí~TaKS2__,is^^^mva^-mwmtnBr^ama^^^^KSX^m^^^mVja^^^^^^Ki^m^Btinv:m_t_nmw-i. r-m—r-- ~-i 1 tt m—i~r "t • • 1 — _m iut iiim i

CONTRA" O" TYPHO ?

FOLHETIM DO "OOBIUSIO DA MiANH-i" 69

¦14101 l6:00iK0nO
1875!) 3:0'0«,100Í
35963 1:0n0S"0íj
7137 ltOOlKnool
aiw I: onosono
737S &'0'<t"no
-Ofrifi -.o '= no'
1212;! r,nos"0O !
40923 SOOSOOj

PRÊMIOS DR 200S001
38171 48710 5S55 .12414 524R8
47193 55141 37227 29820 25686
52932 38148 HílãO 4V.B 22662
36977 46--8I*, 4599:1 ?872S 53700
PIU-MIOS DIC 100SOOO

3*1792 31107 575 44040 58050
5P070 360R3 »3:i8 111)63 37013
47904 23913 43092 5*263 356GÍÍ
271--9 33.68 57361 3«107 465
40993 14535 3P613 22027 45753
13047 3181 33224 27018 34378

APPrtOXIMAÇÕES
44000 o 41012 100<000
18723 o 18730 fiOSOOO

DRZENAS
44001 .1 44010 60.000
18721 a 13730 30$000

CENTENAS
44001 a 44100 issnoo
18701 n 18800 85ÚOO

Mc/cndo: camio.
Caüihio: ij -7132. frouxo.
Pauta: $113".

Observações
Os cafés americanos dchani-se deprecia,

dos, dafldo menos das cotações ac<ma c as
íiualidades acima dc 7 não acompanham rela-

"FOX-FON" E "SELECTA"

Bem cuidados materialmente c com in-
teressontes testos apparecem hoje essas
duaj Queridas revistas c-riccaJ. ._

1'odos os numeros terminados em
4''01 tem 200S>'00,

Todos os numeros terminados em
001 tem 3OS00O

Todos os nu>*ieroa terminados om
01 tem 4S0H0

Todos os numeros terminados em
1 lêm 2Í00-) cxceiituanilo-se os ter-
minados em 01.

O fiscal do governo, Manoel Cosmc
Pinto.

O ,lirecloT-assÍ!'entc. dr. Antônio
0'mtlto des Santos Pire*, vice-presi-
lidcute.

ü director.presiilentc, Alberto Saraiva iePon teca
, Q escrivão, Firmino. ia Contuarii.

SANTOS
Km 17:
Kntradas: 49.984 saccas.
ücçilc i°i 714.541 saccas.
Media: .12.032 saccas.
Siiidas: nS..*;;.! saccas.
Kxistcncia: 1.4.18.416 saccas.
Preço por 10 küos: 5$000.
Posição do mercado eal.no.

ASSUCAR
Kntradas cm 17: 6.010 saccos.
Desde i°: 90.36". ditos .
Saiti:is em 17: 5.076 saccos.
Desde 1": 105.439 ditos.
lCxisloucia cm iS, de tarde,

saccos.
Posição do mercado estável.

COTAÇÕES
Branco crystal
Crystal amarello. . . .
Mascavo ,
Branco. .1* sorte, . . .
Mascavinho

115.691

$5-0 a $6;o
$5.10 a $550
Í4--0 a $jco
ÍÓ70 a Í600
J500 a $5-0

ALGODÃO
Kntradas em 17: 1.166 fardos.
Desde i"! 9.134 ditos.
Saldas em 17: 325 fardos.
Desde i°: 4.9-9 ditos.
Existência em 18, dc tarde: 10.190 fardes.
Posição do mercado: — Paralysado.
COTAÇÕESPernambuco Nominal

R. G. do Norte Nomiral
Pamliyba Nominal

BOLSA
A Bolsa funccionou hontem bastante act;-

va tendo sido realizado regular numero de
necocios.

As apólices xeraes, as accõe*. das Minas
S. Jeronynio, as da Rede Mineira, e as
das Docas da Bahia, ficaram fracas; as
apólices para C. de K. de Ferro, as do C.
dc Thesouro, ns das O. do Porto, manti-
das; as Populares e as Municipaes, firmes.

VENDAS
Apoíkcs :

Geraes, miúdas. 700$, a. .¦ -.- . 730Í000
Ditas idem, 600$. a. , , f .- 750J000
Ditas de uooo?, a a, . t _ < 704^000

03
H

a
a

Ul
O

%
»
P

a

-— Não sei e é-me indif-íerente sabcl-o. Kcsta-ino algum dinheiro, <J
necessário para as despesas com o nascimento do meu íillio. Depois será q'
C|tie 'Deus qttizcr.

No momento cm que ia sahir, encontrou-.-c com o contra-ui-j-lrc. Valo-'
jrnes estava pallido de comtnoção c tinha os lábios Ireraulos. Atravcsaou-se<
lhe no caminho.

'limão, vai-se embora? Assim, de um momento pan o oulro, como sc.
nos conhecêssemos apenas de liontem, como se fossemos estranhos? Então
dava-se muito «nal aqui n'csta casa? Tinha muitas razões de queixa de nós?-
K' verdade que vai -dizer que não nos deve nada, que nos pagou o seu quar-
to... E' verdade... Mas a senhora era um pouco mais do mie simples in-
quiliiia para nós e parccc-mc que a tratámos sempre como amigos...

E' verdade, reconheço isso. E não 0 culpa minha se mc retiro.
Não se vá e tentarei convencer o Sr. Savigny. Tornará a entrar n*(

refinação.
E o operário limpou a lesta e cam voz hai.xa e rouca proseguiu:No fim de contas, a refinação não é um convento e a senhora í livrr

e não tem que dar contas das suas acções a ninguém.
Agradeço-lhe, Sr. Valognes, mas vou-me embora.
Por que motivo? Acharei um logar para a empregar, digo-lhe eu. Es*.

íavamos habituados á senhora. Ninguém a via e não fazia mais barulho dr
que uni rato, mas ainda assim estávamos habituados a contar comsigo.

Não, Sr. Valognes. Retiro-me. Vou-me embora.
E olhava para clle francamente, rosto a rosto, mas clle voltava a calieç;

envergonhado. A Sra. Valognes, plácida, nâo comprc-hciidia aquelia língua-
gom, que aliás teria esta traducçãò bem rigorosa:

-— Não se vá embora. Por nvinha desgraça ou por minha felicidade,
amo-a. Nunca lhe faltarei ao respeito que lhe é devido c não peço na !a mais
senão vel-a...

D4 parte de «ilarccllina, as palavras d'ella queriam dizer:
- Comprcnendi que o senhor mc ama e o meu dever de mulher honra-

da é afastar-me. Não posso corresponder ao seu amor e, para tranquilliilade
da sua vida, para _a paz do seu coração, retiro-me.

Valognes não insistio. Abafou um suspiro, c depois muntuirsu:
Visto que lá tem as suas ideas!... As mulheres são tão leimosas!..»

Ao menos deixe-me ser-lhe útil c dar-lhe um conselho... Se 1 miséria a
perseguir, encontrará sompre um asylo na nossa casa, e se não souber onde
se ha de empregar mais tarde, dirija-sc da minha parle ao Sr. M mttnaycur,
engenheiro no estabelecimento metallurgico de Saint-Dcn's. Com a minha
timples recommendação elle ha Je recebel-a.

E o contra-mestre tornou a sahir apressadamente, porque tinha os oihoi
cheios Je lagrimas.

Nessa noite mesma, Marcellina dormiu cm Paris, em um modesto hotel
de Batignollcs, na rua das Damas.

O dinheiro que tinha conservado da venda J,o aiinc-1 c dos brilhantes per-eiittir-lhe-ia esperar pacientemente pela. hora do nascimento do filho. Depoif
mandaria buscar Gerardo.

Não haveria mais miséria para duas criancinhas do que para uma só, ea joven teria com certeza duas vezes mais coragem para a hteta.
Pensou muitas> vezes em procurar trabalho, mas~no estado cm que titã-',va, quem a quereria? Çofjreria allusões infames, novas iniurias. nova.

'

ILEGÍVEL
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,6o» I ¦'$*•

«tjoo
if (oa

«$35»
1S200
ijioo

í«fteir» . . i x x v _
(Joyano:

Especial. af.oo» •
Sel-lar. litsoo a

FUMO EM FOLHA
Do «lio Grande:

l» amarello _>5<> »
_>, idem ....... ilioo a
i*, commum . . . , 1*150 a
i«, Idem . . . 4 • . i$i)5o a

FRUTAS
Miei», caixa 23$ouo —
Fei ai, caixa jojooo —•
Mangas, caixa .... Nio ha
Uvas Rio Grande, caixa Nio ba
Ditai, estrangeirai, barril so$ooo <—<

GORDURAS
Rio da Prata, idem, . Nominal
Rio Grande .Nominal
Matadouro ...... — *7S0
Xarqueadas do Interiei * — $75°

GLYCERINA

Bruta, sem raiilhome. .
Bruta, cm latas de ia i|a

« 15 leiloa ....
Lou 14, •em vazilhame. •
Loura, em latas de ia i|a

e as kilos
Branca, aem vazilhame .
Branca, cra latas dc ia i|a

e «5 kilos
Branca cm latas de .4 leiloa
Branca, em latas de í.e

j leilos
MANTEIGA

Modtcto Oalone, sor tidas
Britei Frére«, lata . . .
iLcpeicticr, lata ....
Modesto C.lone, li:a . .
It Brum
De Minas

MILHO
-Amarello. da terra. . .
(Dito, branco, idem. . .
Dito da torra, mixto. .
Dito, amarello do Norte

MADEIRA
Americano, pi.. * . ¦•Rcfcina, duzia. .
Sponac, duzia. ,
Suoco, branco, o pé.
Dita vermelha. . .

Pinbo do Farani
1» qualidade. . ,
_¦ qualidade. . .
Taboa. .....

ÓLEO
De linhaça, lata. t
Dito. barril ....
PHOSPHOROS
Olho
Brilhante
Pinheiro
Ypiraiiga. . . .
Mimosa
Kaio X. . . .
ilraril ¦ ¦ , . 1. ¦

For kilo
4?ou"t a 4$ooo

4S100 .a
S$0(iO m

5$ioo a
6$uoo a

4I000
5Í1100

5$ioo
6$0u&

6V100 a «íioa
6I.00 a òj.oo

1
6I300 a n'l_oo

Não ha
Não ha

3$oiiii pi 3U00
Não ha

jS-OO 3$2Ü0
a$Boo a 3$aoo

g$4oo a io$ooo
S$9o_i a 9%7oo
85i'i'i a -$700

Não ha

$4.0 a (440
iS3$ooq a 153I11110

$950 a ?95o-i$otio a
iSooo a

i$ooo
1S000

74$ooo 74$ooo
6.($()üu 0-1 $üüo

$220 a $«o

..$003 1—
ijóoo v-

52.001) —
51 $1100 —
50I000 —«
4.1500 —
4(j$ooa —•
4SJ500 —
471500 —

De clrai
Olho . .
Yplrangi.
Ralo X. . ,

QUEIJOS
D-* Minas .

SABÃO

ím 37 tijolos.
Ei- 9 barras. .

• i: • L 64I000 — ,
6j$(íoo —*
óliooo —

Igoo 3t-oo

Por kilo
{700 I700
$700 $700

For. caixa
Oltina, virgem, em U*

jolos, 4 kilos
Oleina e virgem, em ti-

•jolos pequenos, 3 kilos
Oleina e virgem, em ti-

jolos n. 1, a ktlo_. . »
Especial, em tijolos, 4 í. jl.ioo a
Especial, em tijolos, 3 lc JÍ550 a
Gipecial. idoiii n. 1, a ka.

a}s30 a

1I700 a

itioo a

Especial de peso . . .
Virgem de peso . _
t'irgem superior. . ,

VINHO
Riu Grande ....
Collares, tinto, superior
Dito, inferior. . , .
Virger. do Porto. . .
Verde portuguer. . .
Lisboa, *into
Dito, branco, 14 gráoa
Figueira, tinto . . .
Hesottnhol tinto. . • •
D.:to branco . . < •
Vernioulh (Cinrano) .
Portuguc».
Praneer, caixa. , * »

VINAGRE

atai"

il»o«

ijaoo
31300
alsso

1I700 a 1I700
Por kilo

. $780 a $7.0

. I..30 a isso
¦ $60'- a S600

F.pa
161'íooo a 180S000

. larlooo a .60I000
. 4..o$nr> .1 _j8o$ooo
. 4<>o$ooo a fí40$ooo
. 46oluoo a 540Í000

Não lia
. 48o$noo a saoSooo

700(000 a 8oo$oqo
Nãola

. 4fotooo 500I000
34-.O0O 369000
34$ooo )6$oop

. 42)000 44)000

Por pipa
. J..0S0H0 a 350I000
. 330I000 a 350I000

Branco .
Tinto . .

VELAS
Grandes, de 5 e 6, caixa

de as pacotes ....
Pequenas, dc 5 e 6, caixa

de 25 pacotes. . . .
Fragata* de 5, caixa de

ao pacotes
I.ccoiTotor.-s. de fi, caixa

de 20 pacotes. ....
Carro, caixa de 30 pacotesCarro fí-Brásileíra » caixa

de 30 pacotes. , .
Domesticas, caixa de 25

pacotes  »3lS°o a asljoo
Locomotorai "Brasileira»,

de 6, c, de 20 pacotes 24S000 a 44S000
Condor, c. de _.* pacotes 32)000 a 32)000
Urasilcira, caixa de 25

pacotes. ......'Brasileira 
, em lata. ia

latas. . 
Paulista, caixa ie as pa*

cotes.

141500 MlS»

çtaoo 9*100

aatooo ajjo.oo

ailjoo 21I500
¦Slsoo 151500

20)000 20)000

32.000 a 3alooo

33l5«o a 33$soo

23I5U0 231500
a7$5uo :7150o
_26$ooa aG$ooo
J3.000 33looo

Ypiranga, idem. .
Colombo, idem. • «
Colombo 2, idem. .DIVERSOS
Agua-raz, por kilo. . 1)550 —
Amendoim em casca, por

too kilos _.$(ioo 36$ooo
Alcatrão, por kilo. . i$^oo —
Çangici, por 100 kilo.1 aíSouo 261700
1-ubá de milho. íoo ka. 8Sooo 16)000
Farcilo de trigo, por :oo
kilos 5$7oo 6I000

Gazolina, por caixa. . 10S.100 iqí6so
Genebra, por caixa . 48S000 50I000
KeroTrene, por caixa . 12)450 12)800
Pimenta da índia, kilo 2$.uo al700
Línguas do R. Grande,
uma i$_oo 1I400

I(r.drilboB,. por millieiro 330)000 330)000
Míltte cm folha, oor kilo $400 $600
Polvilho. 100 kilos. . 36S000 54*000
?assas, por caixa. . 18)000 iBSooo
Picsuirtos, por fibra . 3*200 38400
Telhas, por millieiro. . ., 330S000 330)000
Toucinho, por kilo. , $qoo i)too
Tapióca nacional, por too

kilos 36S01.0 44)000
Tremocos. por íoo kilos Não ha
Vigas dc aço, por ki'o ' Isso $550

MAMKUSTO DB IMPORTAÇÃO
K*la lí. ile F. Central do llrasil — (São

Díopo) — CurRfi recebida: 30 i_.t-.ti dc
manteiga, a Cotrln; io ditas, ,t Teixeira
pfiorges; 12 ililas, a Uiimazio; 15 dilas, n
Ajvcs Innão; n ditas, a A, Monteiro: 2..
ditas, a Coelho Bastos; :o ditas, a A. Mon.
teiro; 20 ditas, a Brandão Alves; 17 dl-
tas. n_ Tüomaz da Silva; 10 ditas, n A.
Monteiro; io ditas, a Brandão Alves; 10
ditas, ao mesmo; ¦*'* ditas, a Pinta Lopca;
io ditns,- a M. Kocha; o jncás dé n«ei-

jos, a Gasnar Uibeiro; to ditos, a Damazio;
S ditos, n Teixeira Carlos; iq ditos, a
João da Cunha; .1 ditos, a Pereira Al-
meida; 6 dito-, a Caspar Ribeiro: 8 ditos,
ã Tliomaz Pereira; 4 ditos, a Gaspar Ri-

I beiro; f. ditos, a J. Alves Ribeiro; .1 dl-
toa Cl Pereira Almeida: 6 ditos, a Uodri*
KUeo. -arreto; 8 ditos, a Teixeira Carlos;
_" ditos, a Dainnrioí 2 ditos, a Jòíio da
Cunha; 12 ditos, ao mesmo; 2 ditos a
Alve** Irmão: 1; ditos, a'* Onsnar Rineiro.
4 ditos, ttV-M, Riclir;: 2 ditos, ao mesmo;
4 ditos, a Pereira AlmrlHn: if> ctiixas de
maiitcisa, a C. 11. Lacticinios; 6 ditas, a

Gaspar Eibelroi •/ jacis d» quílios, a»
mesmo; io ditos,.a''Pinto'Hoi**"' • aiios,
a João da Cuuba:¦ a-ditos, aTeüselra Bor.
_cs-, a jacia -de, corne, a 'h. .p-ordom; a
ditos, a ,T.- ordem-, a.ditos,, a R. .ordom;

Í 
ditos,- a Teixeira Carlos; 3 1 ditos,va A.

. -orra_; a ditos, a tduardo :Gruo;'5
ditos..-a Martins Saraiva; 6 ditos, a C.
Vasques; 3 ditos, a Almeida Siemann; 4
ditos, a Benevi-cíJnnão; 7/ditos, a A. I«.
lfernaz;.4 ditos, a Marinho Pinto; 10 ja-
cás de toucinho, a Gaspar Ribeiro; 2-ditos,
a V. Senra: 10 ditos, a J. Alves Ribeiroi
10 ditos, a Teixeira Ilorges; 11 ditos, a A.
í. Ferraz; 3 ditos, o Eduardo Gnjo; 3
ditos, o Martins Saraiva; 14 ditos, a Al*
rocida Siemann; 13 ditos, a A. L. I*er-
raz; 10 ditos, a T. ordem; 11 ditos, a
R. ordem; 1 dito,, a Avelino C. Couto;
O ditos, a A. ordem; 5 dito». .a.'P. or.
dom; 9 ditos, a A. ordem; 10:ditos, a L.
ordem: 20 ditos, a B. C. ordemi
6 jacas de carnes,.a B. 'C. e á ordem;
150 saccos de batatas,- a Christovão. Perés;
150 ditos, a Antônio Garcia; 8 ditos, a
Cunha Oliveira Pinto; 64 ditos, a Cazares
Almeida; 30 ditos, a -Santos Mariz; 25
ditos, a Coelho .Novaes; 12 ditos, a M.
Angdlotti; 5 ditos, a T. Pontes; 4°l2
caixas dc batatas, a Villela e 1 ordem;
30 jacas dc batatas, a Adolpho 'Sclimidt;
30 ditos, a Teixeira Ilorges; 15 ditos, a
Vieira Monteiro; 53 ditos, á ordem; 8 du
tos, a ""Mvaro uarroso; 4o ditos,. a fei-
xeira"tBórges; ia jacas e 63 caixas de ba*
tatns, a [lias Ramalho; 136 caixas, a Adol*
pho Schmldt; 23 ca xas de banha, a Coe.
lho Duarte;. 2a ditas, a Uenevides Ir-
mio; 7 ditas, a A. L. Ferraz; is ditas,
a Cazciuiro Pinto; 4 ditas, a A. X,. I'er-
raz; 1 jaca de niiudos, a L. F. Costa;
2 ditos, a M. Nazario; 3 jacas de orç-
lhas, a Almeida Siemann; C6 latas de
cascina, a V. -Senra 4 barris de sebo, a
Coelho Duarte; 4 quartolas de sebo, a
II. Albuquerque; 100 nuas. a Durisch; 10
saccos de feijão, a J. Uorgcs; 5 jaca3 de
carnes, a Forra IIrmão; 30 barricas de
lipiiilim, a Pereira Araújo; 1 sacco de
kàbllm, a Pinto .Monteiro; 1 wagon de
ikacUint, o Carlos Kining; 7 lataa de
manteiga, a Coelho; 5 ditas, a -Senra; 2
ditas, a Damazio; 2 ditas, a Arthur; 1
engradado de manteiga, á Casa Heim: .1
lata de manteiga, a P.; 2 ditas, a Man-
nho; 24 d tas, a Jlorm Stoltz; i* ditas,

Ângelo; 8 ditas, a Amarante; 25 ditas,
a Lopes; 3 engradados de manteiga, a
iPastorlS! 28 latas de manteiga, a Ferraz
Irmão; 1 dita, a Soares; a ditas, a Wrau*
bi-.ck; 4 ditas, a Fritz; 1 cncapadoi de
manteiga, a Aincrico; 1 dito, a Carne-
rino; 8 latas, n J. P. Gouvea;, 15 ditas,
a Guimarães; a caixas de manteiga, a T.
Machado; 8 latas dc manteiga, a J. Rar-
lio.ii; 7 ditas, o Pinto-, 1 jaca de queijos,
a.Alves; 6 ditos, a Lopes; 4 ditos, a Gui-
marães Innão; 3 ditos, ,1 Gaspar Ribeiro;
4 ditos, a Alves; 8 ditos, a Teixeira
Carlos; a ditos , a Martins Saraiva;
7 iacás de queijos, a C. Vasoues: 2. a R.
Barreto; 10, a Andrade; 2. a Teixeira Car-
los; 2, a Alves; * a Damasio: 2 a Teixeira;
.1 n Neves; 2 .1 Santos; 4 a larnciro; 4, a
Vasques; 6. a Asccncáo Santos; <. a J. da
Cunha; 2, a Teixeira Carlos: 3, o Álvaro
Barroso; 2, a Martins Saraiva; 3, a A.
Bocck: Jong-, 4 a Martins Saraiva; 4. a
João da Cunha; 2, a Piuto Lon.s: 4. a or-
dem; 8, a Torres; 10. a Pinto; 1. a Mcdei-
.ros; 8, a Campos; 8 a C. Vasplues; O, ao
menino; C, a A. A.; a. a Lobato; 17. a "ci-

xeita Carlos; 1. a Costa; a. a Teixeira Bor-
des; 4. a T_ B.; 4, a Guimarães Irmão; 4»
a Alvos; 1 engradado, u ordem; .. jacas, a
Rocha; i caixa de rcmiciião. a L. Fernan.
des; ia caixas dc toucinho, e carnes, a or-
dem: 2 iacás de toucinho, o Almeida; s
i.tcás dc frutas, á ordem; I caixa de lingul-
(ias n Peixoto; 1 jaca do mocotós, a Soares.

Âlferlo Maia: 6 latas de manteiüa. h_ Lei-
teria Carioca; I jaca de auciios. a Teixeira
Carlos; ,1. o mesmo; i, ao mesmo; 1. a l'er-
nandes Moreira; 3, ao mesmo: «.a Pereira
Almeida; 4, ao mesmo; 1. a A. Vaysser; 1,
n' A.' Wraubeck; 1 a T. Ribeiro; 2. a C;
Gomes; 1, a Fernandes Moreira ;*.- a Cui-
marães Irmão; 4. a L. Costa: 4 a: Couto
& C; 3 a Pinto Lopes; 1 dc toucinho, a
.Carvalho; 1 encapado, a II. Costa; 1 lata
de carne, á ordem; 2, a. L, Alba: 1, a E.
ll.iii.-ii; 2 caixas idem. a E. Magalhães;

Pela 'Maritimn — Carga recebida: 30
saccos de feijão, a Marinho Pinto; 23
ditos, a Pinto Lopes; 39 ditos, a Carlos
Taveira; 29 ditos, a Teixeira Ilorges; 3.9
dilos, a Gaspar Ribeiro; 36 ditos, a Tei-
xcira- Borges; z6 ditos, ao mesmo; 26 ditos,
no mesmo; 23 ditos, 00 mesmo; 11 ditos,
a J. A. Ribeiro; 24 ditos, a John Moore;
sí>- ditos, a Couto; 27 ditos,- o Vieira
Monteiro; 11 ditos, a Teixeira Borges; 20

•ditos, a Couto; 14 ditos, a Guimarães Ir-
mão; 15 ditos, a- Siqueira; 58 ditos, a J.
A. Ribeiro; 23 ditos, ao mesmo; 5.1 di-
tos. a B. Albunitcrque; 94 ditos, a Adolpli.
'Schniidt; 500 ditos, a Bordcaux; 30 ditos,
a li. Irmão; 22 dito., a F. iLasmar; 500
ditos, á ordem; 5' ditos, o M. L. Ferraz;
¦20 ditos, a Macedo Junior; g ditos; a fe.!-
xeira Ilorges; 400 ditos, a Augusto ConPitan.
te; 31 ditos, a Manoel; 26 ditos, a Kduar-
tio Grijó; 30 ditos, a Justo (Gonsigli; 300
ditos, a Bordcaux; ..4 ditos, a¦ U. ordem;
333 ditos, a D. ordem; 31 ditos, a F..
-rnnposs 60 ditos, a M. Chaves Pinto;- 70
ditos, ao mesmo; 12 ditas, a Dias Rama*
lho; 19 ditos, a' Josc Carneiro; 53 ditos,
a A. Bibiano; 28 ditos ao mesmo; 9
ditos, a Marques; 15 ditos, a Pereira -Al-
meida; 15 ditos, o Gaspar Ribeiro; 20
ditos, a Lasmart O saccos dc arroz, a II.
Riba; 50 ditos, a-Dias Ramalho; 130 djtos,
á. ordem; n* ditos, á ordem; 150 ditos,
a Corrêa Ribeiro; 50 ditos, á ordem; 7S
ditos, á ordem; 30 ditus. a A. Garcia; 67
ditos, a Ramalho Torres; 23a ditos, á or-
dem: 20 saccos de milho, a Pestana; 60
ditos, a Dias Garcia; 50 ditos, a John
Moore; so ditos, a Ferra2 Irmão; 4o dl-
tos, a I.. Vieira; íoo ditos, a C. Fernan-
des; 14 pfardos de xarque, a J. Borges;
iso caixas du afi"as, a P. Martins; 200
ditas a E. A. Caxambu'; 200. ditos. &
nicítna: 90 saccos de -polvilho, a Eiras
Mogiicrcs; 38 ditos, a Elias Mognerrs ;
se latas de biscoitos, 11 M. R. Aguiar; 3

ícaixas. a J. R.- S. Passos: 3 -enuradailos,
no mesmo: 30 latas de doces, a !.' M. Car-
doso; o caixas-de lamparinas, a Miguel Arth.
Lopes; 2, a P. Ventura; 2 o Lopes Freire;
2. a Teixeira Couto; 30 de -biscoitos, a O.
Mello; 6, a H. Marti; 14. a D. Coelho; 30,
a Alberto Gomes; 20 saccos dc talco, a Gar-
cie & C; 4 caixas de doces, a Armando; A

¦en pra dados, a Armando; 10 rolos; de papel,
a K. Irmão; t. fardos, ao mesmo; ... de
resíduo, a R. Worcker; c no mesmo; it, a
J. Wathsau; 5 caixas de álcool, a P. Paris;
s ao mesmo; 5 ile tintas, á ordem; 6 farilos
de paina, n J; Velloso; . de panelão-; a P.
Malmo; 4 de carnes, a ,T. Cardoso; 380
tamboretes dc carboreto. a Cario 'Pnruto; 2.-1
eucradndos de doces, a A. II.; 5 fardos de
fuma, a M. Barros; to rolos a A. í. Soa-
res; 2 fardos e u entrradados. a Carvalho
& C; io, a A. A. Martins: ip; mios. a
Dutra Rodrigues; 72 rolos dc sola a Pi li,
Walter; 7. a Siqueira S C: 1.14 barricas ilu
koaíim. a M* lordáo; 20 caixas de ácidos,
a T. Raínho; 4 vacons dc couros, a N.
Ilert*.: i ent-apailo. a J. Bastos; i amarrado,
a Tose Silva: 1 caixa de nellcs* a O. Anie-
rican; 7 encapados, a R. Pereira: 3, a G'.
Carneiro; 2 caixas de coalho a A. Po.tana;
1 sueco de palha, a 7 .A. Ribeiro.'Alfredo Maia: 57 malas de xarque. a M.
Pinto.-Cantareira; í*o facens de assucar. a rir-
nV*"; 333. á ordem; 200, a Mcirellas Za-
mith.

Pi-la E. de V. Lcopoldina — Carga re.
cchtda: 12 saccos de milho, a Rod. Ouel-
roz; 30 ditos, a Mario do, Souza: 32 dl*
tn.-*. .*io mesmo; io ditos, ao mesmo*,, «o
ditos, ao mesmo; 23 (litos, no mesmo: -tt
ditos, a Brandão \lvcs: 12 ditos, á ordem;
¦r.v di.nn a A. Pollery: 23 ditos a Vieira
Monteiro: 13 ditos, a M. Pinto: 34 ditos,
n B. Martins; 15 ditos, 4 ordem; 13 di-

tos, • B. Mlartins; 104 ditM, í ordem «o
ditos, i ordem; 184 ditos, i ordem; .jo
ditos, I i ordem; ,1-84 ditos,, 4 . ordem; sBB
ditoi^a TeixeiratBorges; sodlWI. ao mes.
roo; 57 ditos, a Caldas Bastos; 3a. ditos, a
Coelho Duarte; ao ditos, a Siqueira; - 53
ditcjS, a Fey Youlc; 20 ditos, ao mesmo;
48 _itos, á ordem; 13-ditos, a Naiar -Irraaoí
S sditos, ao mesmo; 41 ditos,-a, Brandão
iMves; 39 iditos, - a- Bastos Martins; - 22
ditos, a Tliomaz Pereira; 10 ditos, o Dias
Garcia; ia ditos, a' Mario de Souza; 19
ditos,-ao mesmo; 31 ditos, ao mesmo; 33
ditos, ao mesmo; 15 ditos, q Novaes o lri*
lho-, 49 ditos, a A.' Pollery; 6o ditos, a
M. Simão Irmão; 17 ditos, a A. *G. Sa*
vedra; 38 ditos, a Brandão Alves; 4a di-
tos, a Ribeiro X. Lessa; 24 ditos, a C.
Fernandes; 20 ditos, a Barbosa Albuquer-
Que; 45 ditos, ao mesmo; 13 ditos, a S.,
Lavrador; 54 ditos, flo mesmo; 64 ditos, a
Pereira Carvalho; 18 ditos, a M. Simão;
Irmão; 41 dito., a F. Moreira; 80 ditos,
a A. Pollery; 16 ditos, a Caldas' Basujs;.
17 ditos, á ordem; 29 ditos, á ordem; 20
ditos, á ordem; io ditos, á ordem; 36
ditos, à ordem; 20 ditos, a C. Moreira;
32 ditos, a Teixeira Uorges; 4 saccos de
feijão, a A. Pollery; 22 ditos, o Marinho
Pinto; 18 ditos, a A. IL. Ferraz; 18
ditos, a S. Boavista; 6. ditos, á ordem;
ia ditos a C. Monteiro-, ,iaa ditos, ao
mesmo; 30 ditos, a A. .IL. Ferraz; ao
ditos, a Brandão Alves; 20 ditos, a, Nazar
Irmão; 8 ditos, ao mesmo; 20 ditos,, a
Peixoto Serra; 16 ditos, a Salvador Sil*
va; 10 saccos de feijão, a S. Cunha,;
35 saccos de feijão, a Siflueira; 13 di*
tos, a Luiz Ilolier; 46 d tos. a Ferraz
Irmão; 44 ditos, a S. Cunha; 25 ditos,

11 Mc. Kinlay; 20 ditos,: a Joaquim G.
Ilenríques; 20 ditos, a Mario de Souza;
33 ditos, o F. Moreira; 12 ditos, a B.
Irmão; ia ditos, a J. A. Ribeiro; 11 di-
tos. a C. Pinho; 37 ditos, a John Moore;
ali ditos, ao mesmo; 33 ditos, a Caz.
Pino; 70 ditos, a Thomaz 'Silva; 62 duos.
á ordem; 10 ditos, a Q. Moreira; 07

Ed. Grijó; 80 ditos, a G. Ri-ditos.
tieiro; 70 ditos, a Teixeira ¦ Borges; 12
ditos, a A. -Santos; 26 ditos,, a E. RU
be'ro; iS ditos, á ordem; . ditos, _ Sa-
lim J. Assaf;. 230 saccos. de assucar. - a
iMleirelles Zainith; 91C ditos, ao mesmo;
250 ditos, 00 cnesmo; 250 ditos, ao mesmo;
830 ditos, ao mesmo; 200, ditos, á ordem;
200 ditos, á ordem;. 200 ditos, a Carlos
Taveino; 333 ditos, a Meirelles • Zamith;
333 ditos, ao mesmo; 250 ditos, a .J. Soa-
rcs;p 11 «accos de arroz, a Teixeira Bor-
ges; 10 ditos, a Coelho lllastos; íoo ditos,
a Ribeiro X. Lessa;. 70 saccos de farinha,
á ordem; 50 ditos, a ordem; 40 :ditos. a
ordem; 33 ditos, a John Moore; -330 dl-
tos. o Teixeira 'Borges: 35 ditos, o John
Moore; 3 íaccos ¦ de fubá, a * Magalhães;
10 saccos dc favas, a Cazemiro Pinto; 200
saccos de diversos, a Queiroz Moreira; 20
ditos, a Mendonça Capella; 40 ditos, a
Soares Cunha; 1 sacco de araruta, a'An*
tonio Braga; 1 rolo de sola, a J. Soares;
1 sacco de couros, i ordemi 1 fardo de
couros, á ordem; 1 "caixa dc pcllcs, a
Gil Ribeiro;' 15 encapados de vaquetas, a
Siqueira Veiga; 3 caixas de colla, ao ^mes*eno; is caixas de goiabada, a Rod. Que!-
roz; 3 ditas, a D. Ma;a; 1 caixa de for-
iiiiciÜa, a A. 'Schomakcr; 1 caixa de ha*
nha, a Rocha; 1 caixa de fumo, a Borges
Irmão; 1 fardo de carne, a J.' Almeida;
1 dito, a Vieira Monteiro; 1 jaca de fumo,
a Ferraz Irmão; 5 fardos de algodão, a
ordem; 2 pacotes ile fumo, a Pereiro Al*
meida; 42 ditos, á ordem; 1 engradado de
fumo,, a Alfredo Lopes; 10 tonncis de ai*
cool, a Th. da Silva; 16 ditos, a Guichard
iFilbo; 10 pipas de aguardente, a Carlos
Roher,

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

....< . 1 ij_____________ 'i,. iL-we.

{JC9W_lEnCI0,Ef-i PORTUGAL

'*ii*'4''

Procuradoria Geral -Luso-
Brasileira '* -_>

pRUA DO, OURO- N. , aao,. a-_Llàioá- 
rí-RTUGAL'

Açentes cra todas a« comarca* e. ilhas.
Traiam-se de todos os negocio, forenses

c commerciaes: liqu daçâo de heranças, in*
vent.rio», tcstaiuento., cobrança de. ren-
dai, obtenção e legalisação , de docomen-
tos, etc.

GRANDE HOTEL BORGES
rOI-TUGAIi LISBOA

(Kccomniendado pela Souiedu*

de Propagadora de Portueal);
Hotel de i* classe inteiramente

renovado. Luxo e conforto. Aquei
cimento geral. Banhos em todas os
andares c quartos com banho.

.Hotel sempre preferido pelas
famílias brasileiras.
Pensão, tudo .oinpr.hcndido

lí a 1.600 réis.

AVISOS
COKl-l.lO— ly- a repartição expedíri m*

ias pelos seguinte» paquetes:
Hoje :
llatinga, para Victoria. Bahia. Maceió e

Recife, recebendo impressos até ás v horas
da tarde,-cartas para o interior até ás 5 i|a,
tdem com porte duplo até ás 6.

Piauhy. para Bahia, Recife. Mossoró e
Macáo. recebendo impressos .até.ás io horas
da manhã, cartas para o interior até ás
io i|_i.. idem com porte duplo até ás it e
objectos para registrar até ás io.

Mar°iin. para Rio Grande do Sul, receben-
do impressos até ás 8 horas da manh-,
cartas para o interior até-'ás 8 i[__. idem
com porte duplo até ás q. •

Arassuahy, para Cabo Frio. Victoria,
llhéos e Caravellas, recebendo impressos ate
ao meio-dia, cartas para o interior até ás
12 i|a da tarde, idem com porte duplo, até
á i e objectos para registrar até ás ii da
manhã.

Anne Jolmson, para Santos, e Rio, da
Prata, recebendo impressos até ás 8 horas
da manhã, cartas para o interior até ás
8 11_. idem cora porte duplo e para o exte-
rior até ás 9.

Amanhã:
Jtagiba. .para Santos. Paraná S. Fran-

cisco e Rio Grande do Sul. recebendo ira-
pressos até ás 8 lioras da manhã, cartas
oara o interior até ás S i!_. idem com norte
duplo até ás q c objectos para reuistrar até
ás 6 da tarde dc hoje.

Princil'e di Udine. oara Santos_ e Buenos
Aires, recebendo impressos até ás 9 horas
da manhã, cartas para o interior, até ás
o 1(2, idem com porte duplo e para o exte-
rior até ás 10 e objectos para registrar, até
ás 6 da tarde de lioie.

Bordéos e escs.. "Sequana". , v :f •
Portos do norte. "Murtinho". . . . .
Gênova c escs.. "P. di Udine . . . .
Gotliemburgo e- escs.- "K. Margareta"
Rio da Prata, "Garonna"
Nova York. "Tupy" .„•„•.
Rio da Prata, "Lcon XIII"
Portos do norte, "Ceará"
Caoii c escs., "Jacuhy". ......
Inglaterra e escs.. "Dcnicrara . . . •
Rio da JPrata, "Pampa".
Rio da Trota, "Luisiann". . . . .
Tortos do norte, "Almirante Jaccguay"
Norfolk e escs-, '.'.Tibagy*.
Inglaterra e escs., "Orissa
Portos do sul, "Sirlo". .......
Portos do sul, "Mavrink"
Inglaterra u escs.. "Drina". . . s .
Nova York e escs., "S. Paulo". . , .
Nova York e escs., "Byron"
Rio da Prata, "Frisia".
Bordéos c oscs., "Ligcr .......

VAPORES A SAIR

Macáo e escs., "Piauhy". . . . t •. •
Recife e escs., "Uatinga". ......
Nova York e csiS! "Guahyba . . . .
Rio da' Prata. "Annie Johsoh". . . •
Nova Orleans, "Aragnarv". . . • • .
Portos-do sul, "Maroim". ....,._
Rio da Prata. "P. di Udine". .. . .
Portos-do sul, ^Itajiba". ......
Santos, "Minas Geraes".( • __ • •
Rio da Prata, "Sequana". . , . -. .
Bordéos e escs., "Garonnaí. * . • •
Rio da Prata, "Demorara". .....
Rosário e escs., "Cubatão" . . • •
Rio da Prata. "K. Margaret". . .
S. Frdolis e escs.. "Tcixeirinha". .
Pernambuco, "Itatiba". ......
Bilbao e escs., "Loon XIII". , . .
Aracaju e escs.. "Itaperuna". . . .
Portos do norte .'"Para'
HavTe e escs., "Pampa" «
Gênova; "Luiziana
Portos do sul. "Itauba". . . . .
Buenos Aires e Havre. "Corcovado".
Calláo e escs., "Orissa". ....
Nova York e escs., "lerence". . .
Rio da Prata, "Drina". . . . . .
Nova York o escs.. "Minas Geraes".
Rio da Prata, "Byron"
Portos do norte, "Bahia". . . • •
Itajahy e escs., "Itaituba". ¦ • •
Rio da' Prata. '«Liger". ......... .
Amsterdam e escs., "Frisia ....
Montevidéo e escs., "Goyai". ...

j PUBLICAÇÕES A PEDIDO
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^ FUMOS EM PACOTES

I MARCA VEADO
ll Excellentes qualidades.:
?| Recusae tis imitações '_&
¦sauiÜHpÍ_KS_^^Íi_i_iÍMÍi.
ww_it*imt*wn«w_iW*twwm_*:'

Advogado
Vversus" juâz

A Rua, d« hontem,. sob a epigráphe,
acima, ao dar noticia do processo crime,-
movido contra mim, prot-nient» • da

campanha qtte abri, ha quatro mezes
atraz, pela secção mvrs do Correio da
Manhã, contra o desembargador Tor*

quato de Figueiredo, disse:
"E' do domínio- publico a covarde

ainrrcssão de que foi victima .sse juiz,
1103 "apedidos" do "Oorroio da Manhã"
pelo simplus facto de ter sido o relator
de um.aggravo em que o dr. Amalio
cra advogado, aggravo esse que foi una-
nimemente denegndo pela 2! Câmara da-
quelle Tribunal."

E' . interessante a serodia attitude da
A Rua. Durante mais de um mezata-

quei, cm artigos veliemontes, áquollc
cynico desembargador,- expondo detalha-
daraente' factos comprobatorios'de sua
treda canalhice, cm apoio de uma
enorme traficancia, praticada pelos rc-

presentantes da sociedade anonyma
Lloyd Espirito Saituense, nesta capital,
em favor de Knowles & Foster. A Rua
assistiu, de ipalanquc, á cxposi.ão dos
factos c não articulou, que eu saiba,

f^ima só palavra contra a verdade dclks,
e em defesa desse torpe juiz.

Agora, porque sou. processado, 'não

por esse reles prevaricador, que jamais
feria coragem para tanto, mas illegal-
niente pelo Ministério Publico, e por-
que os juizc3 da Câmara. Criminal da
Corte de Appellação, solidários com esse
seu collcga, pro domo sua, estão empe-

"nlíadoa em metter-mc na cadeia, como
exemplo... para que a prevaricação ju*
dfcial possa continuar a campear iniptt*
ne, apressou-se A Rua a vir dizer que a

ajj-u | minha aggrcssão áquctle .egrégio safar-
¦_S_i dana foi covarde.,.
__&

mm&4r~*—?»4fr-fí-x--

MM DO BRASIL
Foram mandados a ins-,)ecção de sau-

de os seguintes etnnregados:
Ajudante de 2" ctasse Cândido Va-

rella, guarda Galiano Antônio Porcino,
praticante dc conudetor Álvaro Ferreira,
telegraphiista Auxibio Victor Teixeira
Pores, official de 3' classe Joaquim
Marcellino Rodrigues, foguista Manoel
F.rnandc. c encarregada da sala das
scnliora'3 Maria Carolina de Souza Ri-
beiro.
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affrontas! iEspcroii, empregando o tempo cm preparar os mil objectos que
seriam necessários para o rcccin-uascido.

Não tinha deixado tle mandar todos 05 mezes a Franzino 'Lauriaz algitm
dinheiro para a criação dc Gcrardo. A venda das suas jóias titilia-thc dado
um milhar de 'francos e não havia gasto quasi nada com a sua alimentação.
O que lhe restasse depuis do nascimento do filho serviria para mandar vir
Gcrardo, pagar a viagem c* prover as primeiras despesas. Depois, como cila

pensava, seria o que Deus quizesse.
Dois mezes depois deu á luz uma menina,
Deu-lhe o nome de Modesta.
_*¦*_.. f__;_ „ fi««! _—_.•'_.-. Ar. n--n.'- ..;..;t a„ _.,.„..-.-- í ii,.-.,!.. ,,*,..:¦ ^ f^in-nr.itwOrilU l.HUl it -¦_- _.i_.» n.«u _iO *--il_ÍU-* *w»tsi _-t* li uuiyi . iJ.JUL -UilítU tUlti|iU

que ella pensava n'isso. Hesitava; estava-irrcsolula.
'Dar-lhe-ia o nome de Langpn, que cila tinha adoptado e com o qual Mo-

desla pussaria toda a vida, para sempre ignorada, c para sempre separada da
sita verdadeira familia?

Dar-lhe-liia, pelo contrario, o namede licaufort, que cra o nome de seu

pai, o nome a que a creança tinha direito?
Sc fosse simplesmente Modesta Langon... não passaria de ser a creança

lançada ao .mundo, com todo o cortejo de humilhações e de ignomínias, que
attingem sempre aquelles dc quem se não conhece a família...

tfe, pelo contrario, se chamasse Modesta Beaufort, seria a filha legitima,

que não teria porque corar dc sua mãe c caminharia de fronte erguida no
caminho da vida.

Rim, esse direito tinha-o adquirido Marcellina, vislo que era a mulher
de Beaufort, mas outras obiecções surgiram-lhe ao espirito: se um dia, de-

pois d'clla, o homem que fora tão cruelmente abandonado tivesse conheci-
mento do nascimento d'aquelle creança, conto receberia clle tal noticia?

Reconheceria de certo que não linha sido enganado c que Modesta cra
realmente filha do seu casamento! Mas não veria, com horror, aquella crean-

ça, que lhe recordava a dòr mais terrível da sua vida, dôr ynmcrec-da?
Qucim sabe? murmurou ella. como se tivesse uma long\;qtta esperan*-

ça, quem sabe o que o futuro reserva a esta creança?
ili, subitamente resolvida:

Chama-se Beaufort... E\ pois, com o noilie de Beaufort qtte farei a
declaração... filha de Marcellina de Montescourt e de Pedro Beaufort. ca-

sados.

lí assim, com effeito, a parteira fez a declaração do nascimento.
Durante os dias ouc sc seguiram, Marcellina foi invadida por novos

terrores. Tinha visto nos jornaes, alguns mezes antes, que ellcs se oecupa-
vam com o sen dcsapparecitnento, oue o seu nome de solteira, c o dc casada,

bem como os seus signaes, tinham corrido de um extremo a outro da França.

E pensava: t
Talvez que venham a rcconheccr-me. Se assim fòr, estou perdida!

H foi 110 meio dc sustos, dc anciedades c de calafrios que cila viveu ai'

juntas semanas.
Entretanto, cm breve socegon.

Xada insti ficava os receios que a tinham assaltado.
O nome de Marcellina, que por momentos andara de bocea cm bocea,

Javia tornado a cahir no esquecimento,
Quiz cila própria amaraentar Modesta, e assim o fez. Adorava aquella

«rcança.

Que noção terá a redacção d'_. Rua
da palavra covardia? Eu é que podia
dizer que covarde, é essa estúpida ag-
gressão d'_ Rua, porque c apenas ba-
jtiladora do poder.

-Ias, eu .perdôo á A Rua a sua lc-
viandade. Bem sei como acontece, mui-
tas vezes, sair uma noticia destas num
jornal. Não tivesse ligações com cila
Frederico Oberlaen.ler, cx-presidente da
sociedade anonyma Lloyd Espirito San-
tense, c um dos signatários da banrialha
escriptura dc confissão de divida e de
penhor dos navios "Rio São Matheus"
e "Rio Itapemirim", lavrada em favor
de Knowles & Foster, que não eram
credores dessa sociedade, e A Rua _5o
teria a malicia de me chamar de co-
varde.

Mas A Rua ainda vae ter a oceasião
de certificar-se de que ensaiou a defesa
de um tratante. Breve, terei de fazer
a minha defesa, no plenário, perante o
juiz dc primeira instância. Cunvidarci
todas as classes sociaes, civis c milita-
res, para -ssistil-a, por meio de rfpre-
s-ntames seus. Convidarei a imprensa
honesta, reãire: por carta aberta ao sr.
presidente da Republica e ao sr. mi-
nistro da Justiça que mandem delega-
dos seus presenecar a esse acto, aíim
dc que elles levem a suas exccllencias
noticia circumstanciada do rebaixamen-
to a que chegou a justiça local da ca-
pitai da Republica.

Ora, quem procede por essa fpírmi
_ '*• I<* s.r tudo, menos um covarde.

Ptctcndo fazer mais: Pretendo ap-
jieiiar para a constituição de um Tribu-
nal de Honra, composto dos juristas
mais eminentes desta capital, afim de
que julguem, deante da campanha por
mim aberta, qual é o criminoso; se sou
en. ou o desembargador Torquato dc Fi-
glteiredo. Sc fòr eu, quebrarei a minha
pe-.-a dc advogado; se fòr elle, o ca-
nalha, que proceda como lhe ditar a sua
abjecta consciência.

Isto é uma questão de honr.i, que
não pôde ficar á mercê da manifesta
parcialidade dos collegas do desembar-
gador Torquato.

TpjiIo o furo sabe que eu sou um ad-
vogado honesto; que não entro cm
transacções illicilas; que não me mau.
coramuno com patifes; que não patro-
cino causas torpes; que não comnictto
a safadice de arrazoar nos ouvidos dos
¦juizes as questões que me são confia-
das. Xão está, pois, -no meu caracter
condescender com 03 juizes canalhas.
Emquanto exercer a advocacia, será
essa a minha linha de condueta.

_' certo qne a Câmara Criminal di
Corte de Appellação poderã nnniquilr-r-
me, pelo império da força; humilhar-
me, não, nunca. Pode tambem disto
ficar certa.

He ide dar o exemplo da resistência
a mais completa, a mais absoluta ao
poder abusivo dos juizes que desman-
tcllain c desmoralizam a justiça. O
resto pertencerá á sociedade, cm cujo
seio a corrupção se lavra pelo mais vil
dos processos.

Amai.io DA SltVA.

AS-F_J.M_.0_AS 
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LENTAS

O sr.-.IÍram*isco_Ejig«nio .Leal». >'"?*¦
presidente da Assboiai.-ão Comniercial
do Rio de 

'jwieiro, 
|eu,-oa sessão, ,«ma»

uali dt hontem, a seguinte exposição:
"O conimercio desta capitai, nos piei-

tos ju-kiaes que vcin. sendo obriça-Jp a
sustentar em. defesa de seus direitos,
tem expenimciitado as oiaiores (Tece-
¦pçõfis. Jini"'çriío dos processos de fal-
lencia foruiarani-se os synp^catos^ dè ex-

ploraxão, cuja vergonhosa .existência
ninguém ignora, mas ipara cuja punição
e-eiiüplar, nunca pse teve noticia >db qual-
quer passo dúido por, quem de direito.
Assim sendo, é ooportuno que o corpo
commercial, pelos seus órgãos conipe*
tentes, como esta Associação, agite a
lembrança de tuna reforma com o fun
dc corrigir tantos abusos e irrcgulari-
dades è de pôr termo a tão iacpmpre-
heusivel çondescendenoia para com os
responsáveis por essas fraudes.

Ê' opinião gerall que a melhor solu*
ção para tal estado'de-coisas é a-erca-
çãò de um Tribunal, puramente commer-
ciai, formado ""r magistrados d. saber
especializado e jncoutestaivel, bem como
de notoriitis virtudes, integridade, crite-
rio, reputação imntactrlada. em sumuia.

Tribupaes desta natureza, cujas deot*
soes-envolvem o conhecimento d. todo

nr-canismo comniercial, não poderão
bem exercer o seu papel se seus mem*
broa não forem hoiu-iüs ao par dos ha*
bitos, dos usos e d»s tradições da. praça,
além dc conhecedores daa pessoas que
ndla lidam,

- A velhos negociantes ouvimos .sempre
citar os Juizes'das Varas do Couin»er-
oio, durante o imperio, cargos por onde
passaram, entre outras.figuras d-.relevo
c acatadas nela opinião publica, magis-
trados como -Bento Lisboa, Martins
Torres, Macedo Soares, que deveriam
servir de modelo ua escolha para tão
árdua e delicada .tarefa da judicatura.

Com effeito, não. se ouvia proferir
queixa contra esses magistrados, -suece*
d-ndo hoje o oontrario, c com razão-,
pois é notória aiillegalúlade de centos
julgamentos, pau.'tnc aos próprios lei-
gos, cr:o niizo acaba recebendo a con-
firmação dos mais abalizados iuriscon*
sultos c -rrofissionaes. lí, assim, crês-
cem cada vez mais os prejuízos causa*
dos ao_commer.io, além das.consequen-
cias moraes decorrentes desses abusos.
Infelizmente, quasi nunca se colherão
proveitos uteis, além do triumpho no»
casos em r-tre caiba o recurso extraordl-
nario, com avultadn.dispendio. para o
Supremo Tribunal Federal, oue bem
merece a grande confiança nelle d.posl-
tada por todas as classes, nias^cujas de*
cisões não podem deixar de ser demo-
radas pela- affluencia. doa feitos que
estão coniorebendidos na sua competen-
oia e _lçt4U; razão pela qual os seus
cffeitos nem sempre evitam o mal ja
produzido.

O Estado de S. Paulo, que cm tudo
ooctipa um logar invejável na Federa*
ção, conta uma Gamara Commeroial .no
seu Superior Tribunal de Justiça, cujos
debates mesmo oraes. ,são confiados á
pubüciidade diária e encontram louvores-
unanimes quer pulo critério c -serenida-
de das deoisões, quer -pelo alto saber 'tio

fundamento dos votos dos desembarga-
dores. Aqui, attendendo-sa á importan-
cia c á comprexiiMc da praça, é. pare-
cer corrente que a Justiça Comniercial
merece ser autônoma.

E' o-monjento dc pleitear por essa
aspiração da classe, estando presente-
mente o Congresso a estudar, não só a
reforma do velho Código Commercial,
como do processo por meio do qual
aquelle e 0. Código 'Civil devem scr
applicados.

fudo,. entretanto, .está no, provitneu-
to dos cargos de tão especial e raelin-

p drosa magistratura. -Dahi depende a
p oonfiauça. da classe commercial na- re-

forma, requisito que tão de perto diz
, respeito ao prestigio da Justiça. Para

elles devem scr nomeados homens.,re-
conhccidatnente competentes na especia-

| lidade, rectos, ¦ probos, apontados por
j todoa como. taes, ainda que. comrcmu-
í ncração excepcional,, como o é Iam-

j bem o seu valor e- merecimento.,.En-
1 contrar-se-á quem possa preencher essas

condições, comtanto que a politica não
tenha nenhuma interferência na escò-* lha, .gue é de molde a. escapar a seu

: critério de preferencias partidárias e
I de sympathias pessoaes.
I Posso justificar a ¦urgência de uma
' reforma de tal natureza com factos co-
; lhidos por minha própria experiência.

I Aliás( o commercio inteiro entende
| que é -imprescindível e -inadiável -remo-
1 ver as causas do actual estauo de coi-

sas, porque todos preferem perder, pre-
ferem os mais desvantajosos e irrisò-
rio3 accordos, do. que, ir demandar pe-
rante os Tribunacs, onde' é • sempre cer-
to c aviltado o prejuízo. •

Por exemplo: durante 03 annos de
1914 c 1915, ~fòra a miiíha- firma cre-
dora cm _8 proressos de fallencia e só
em. 4 delles recebeu os respectivos ra-
teios, .sendo um.de 21 "l", um de s °|',
outro de 2 "1° e outro de 1 i|4.' Assim
suecedendo, parece-me bem natural o
temor dc que-se-apoderou o commer-
cio pelas questões forenses, constituin-
do verdadeira temeridade aventurar-se
nellas.

, Só em duas dc todas essas fallen-
1 cias. constitur advogado para defesa dos
| direitos de minha firma, com elevados
| infiitos moralizadorcs, á. vista dos in-
j nominaveis escândalos nellas verifica-
; dos.^ Na primeira ficara provada a im-

provização dc credores fantásticos para
formar maioria com elles e dahi pre-
ponderar ua nomeação de syndico e li-
quidatario.

Na falsificação da escrip'ta, dois me-
zes antes da decretação da fallencia,
houve entradas, figurando como forne-
cedores indivíduos inteiramente estra-

i nhos ao comniercio,
, Logo em seguida a taes lançamentos

simulados, havia a saida das mesmas
mercadorias, destinadas a diversos Ks

1 tados, fiadas a firmas sem existência
I rca'-
I Tudo isso demonstrou-se por exame

pericial c por outros meios de prova.
Mas nenhum- credor legitimo recebeu

! um vintém e tampouco foram dcntin-
ciados os fallidos c seus comparsas.

1 Pedi a particular amigo meu, muito
I acatado no Congresso Nacional . pela
| sua grande ilhtstração de jurista, queexaminasse os amos c me desse o seu
! conselho solire as probabilidades . de
i exito da demanda, onde consumira

tanto dinheiro c trabalho.
Esse honrado c reputado juriscon-

su'to confessou-me a sua própria dc-
repção, tuas opinou que estava tudo
constunmado na escandalosa questão.

O oulro pleito judicial, que manti-
ve. não í meno9 capaz de infundir

I desTcnça na nossa Justiça aos mais
j optimistas. Trata-se de uma Empresa
, dc Navegação, eom capital realizado
| de 400 conios c tendo credores legi-
| timos por pouco mais de 200 conios.

Mas vésperas da fallencia, essa Emprc-
sa dentro já do periodo suspeito, por
Intermédio de um seu director e uin
seu empregado, agindo sem poderes
expressos e sem autorização legal dos
accionistas, deu cm penhor os únicos

] bens que cila possuia (2 vapores) a
uma firma estrangeira, com a qual

. nunca tivera tr.-.nsacçâo a mesma Em
I presa, cujos livros, portanto, não ti-

nliam e nem podiam ler qualquer lan-
çítmento referente aquella firma, sem

j domicilio no paiz.
1 Tal escriptura, que fora lavrada na

j 
data de 13. visava, entretanto, garantir
a_ outro terceiro, estranho tambem á

1 Empresa, mas que havia fallecido a
j 12, um dia antes da escriptura!
I Aberta a fallencia, apresentou-sc o
I titular dessa escriptura de penhor de
| 500 contos, com garantia sobre os
' únicos bens da Empresa, que eram os

2 vapores, vendidos em praça, por me-
nos de 100 rontos. Todos os credores
legítimos foram a Juizo. protestar con-
tra a inclusão de semelhante credito,

Entendeu o Juiz que lhe competia
incluU-o condicionalmente, para ser
depois excluído, mediante a acção pro-
pria. Entretanto, o credor, unanime-
mente acoitnado de procedência frau-
dulenta. concorreu com o seu voto para
a escolha do liijtiiplatario, esmagando"ipso facto", com seus 500 contos fan-
tasticos, 05 200 e poucos contos, repre-
sentados pelos creilores verdadeiros.

Foi a victoria antecipada da fraude,
que elegeu o lipruiJatario conveniente
aos seus fins.

Usaram os demais credores do re-
curso do aesravo. para exclusão do pe-

i nhor, arranjado pela fOrma descripta,
I mas resolveu o Tribunal que tal acto

só devia scr pedido pelo liquidatario.
Este conservou-se inactivo durante

Um anno inteiro, apezar de 3 vezes in-
timado para ter o procedimento que
lhe cabia, recusando-se ao cutnprimen-
io desse dever, por-pretextos e n<.-_ati-
vas insttbslstcntcs e fuieis. Foi até pc-dida pcios credores va sua destituição,
mas tudo em vão II Um desembargador
afíirnion até que elle estava cumprin-
do com o seu dever I Nesta emergen-
¦"*. os credores tomaram a unlcs, porta

que se- lhes -deparava,.n$ssei-b«co- «é' 1
saida, propondo .e.lleS; .próprios,.. á„ sua
custa e em proveito- da -massaf a- jrespe-
ctiva acção de exclufgo, ..íjma vez que
não- fora destituído o liquidatario, bem
corno, n_o in*.ur_tara a acção conio lhe
fora ordenado. :

Encorajado pelas decisões e temendo
as consequencias da acção posta . çm
juízo, onde ,os, pintos credores..de, ver-
dade demonstrariam e" püzeram á vista
a simulação escandalosa >. daquelle cre-
dito, requereu o credor fantástico, eom
o consentimento de seu liquidaíario, o

¦levantamento da. importância que lhe
tocou, sendo esta petição deferida.

Desta-decisão aggravarain os çred.0-
res, mas o: Tribunal Superior a confir-
mou, acerescentando que, 

" não tenda o
liquidatario proposto a acção no proso
de um anno", fossem pagos os suppos-
tos credores, " independentemente de
qualquer recurso ou da proposilura >. da
qualquer acção."

Essa decisão causou não pequena ex-
tranheza e sobre ella opinaram já os
jurisconsultos drs. João 'Mendes de Al-
meida, Silva Costa, Clovis Bevilacqua e
Carvalho de Mendonça, achando todos
que ella incorria em illegalidade e em
excesso de poder. O próprio Banco do
Brasil, na qualidade de depositário con-
tra quem era o mandado de pagamen-
to, pelo seu ilIusfTe e honrado " Pre-
sidente" actual, ponderou ao juiz que
se tratava de uma irregularidade, assi-
gnando tambem esse officio o seu dis.
tineto e conceituado advogado, dr. Ca-
nuto de Figueiredo.

Apezar de toda essa opposição, não
tenho motivo, senão de crcr.no trium-
pho da fraude, no prejuízo dos credo-
res legítimos e que ein breve teremos
mais um precedente a que sc agarrarão
os, devedores sem honestidade, -associa-
dos aos trataules, organizadores de syn-
dlcatos de quebras, que, aliás já eslão
praticando idêntico processo em outras
fallencias."

•Se fiz essa demorada referencia a
casos icm que estou pessoalmente .ri-
volvido, é porque ellcs podem dar 'idéa
do estado geral do conunercio perante
a Jusiiç-a e porque constitiuem,. a-, meu
ver, factos cortsttininados e irretnedia-
vois, embora eom sacrifício das leis c
dos direitos alheios.

Não -defendo aqui, pois, um interes-
se pessoal, mas a causa dc todo o cotn-
mercio honesto desta praça.

Indico um dos symptomas da grave
moléstia, .onido sido eu próprio um dos
pacie-tea. Se outros prejudicados' to-
manem. o mesmo rumo, será possivel
completar, o diagnostico para que os
cspe_ialisii_s encontrem o meio . da
cura.

Nestas condlfções,; ipareoeinte que a
Assooiação. Commercial usa de sua at-
tribuição, como orgam da defesa' dos
i-teresses do oommercio,. se- ropitcaen-
tar ao sr. presidente da 'Republica, ao
sr. ministro da Justiça c ao Congrc3-
so Nacional, ponderando sobre a orea-
ção de um. tribunal pnivatiivo do com-
mercio e a conveni. ncia de legislação
adequaida, no sentido de que acabo de
dizer, e que exprime .a opinião do
coniíuercio, dusta ipraça, E' o que sub-
.mtwo ao .conhecinicnio e deliberação
dos meus. companheiros, de representa-
ção do eomtnei-io.

"Doolaro.. mais que ©oportunamente
farei outras serias revelações, citando
factos e doelinando nomes, que mais
virão comprovar a verdade das .minhas
asserções e quo irão assombrar quart-
tos ignoram a forma' deplorável de, dis-
tribuir justptça cm nossa terra,- onde
nenhum de nós pode, assim,, -ter garan-
tidos 03 seus havores, embora rcppres-U-
tem as ceonoii-as accumii-idas cm lon-
gos aunoí de labor honrado.

Em presença de situação tão Jamea-
tavel, ..pero que não seja cm vão qti»

mppello para os. m-eita dignos collegas,
pedindo que não deixem do collaborar
commigo- nesto magno assumpto; toa-
zend. cada um o contingente que pu-
d er, para a boa orientação ,_as. provi-
dencias. qu. precisamos .pedir alo .go-
verno em- favor de., nossa claisse, _ que
bem merece unia jus'iça cujas decisões
sejam o hercúleo, amparo do direito.

: Bem soi que não é fácil aititingir-sc á
.perfeição;, mas com trabalho criteriosp
o persistenoia, poderemos-;nos aproxi-
mar do nosso Moa', para nossa salva*
.ção e do paiz. iiitciro,

Todos. os srs. directores _ presentes
manifostaram-se de. accordo com a pro-
iposta -que se deduz da exposição a.ci-
ma, motivo ipelo qual o.sr.dr.' Pereira
Liriia nomeou, ipara detildo o_t_d'o do
assumpto e redacção da represijnraçãó
a serv nesse sentido, enviada ao'Con-
gi esso, uma , commi>ssão constitiiida pe-
los «rs. dir. James Darcy, consultor iju-
ridldo da Associação;'dr.; João Cabral,
direaror da. Federação'das-Associações

• Oommerciaes, como d>elegado da As-
¦saaiação de Thierezina, F-i_noÍ9co Eu-
gonio Leal e Humberto Taliorda.

OR.."*)^!-?»***^**^»--^.^*^^
dil 

'creanças. "Viai" 
únnaria í. Conu. Rua Maternidade ilo R. de janeiro e da Aa».

C. Domfiin 817 (Ph. Freire d'Aguiar), Aux. M. da tst. de F. O. do Brasil.
du 8 ás 10 lu. e Sdor. jÊ.Mbio,,S9, (JJ
._ a). Res. r. C. Hon)fira:í,9-*T..7|5. Vv

DR. ARTHUR DE VASGONCELLOS-J-
j. Assistente de clinica medica _la. l'acul-"íade. 

Cons.: Rosário'. 8_ (das 3 is S'Ks.) 
Tel. Norte 1114. Res.: r. Volun*

tarios da Pátria 286. Tel. Sul 1699.
DR.:' ARAMIS DE MA-r(TQS.— C<*,ns.: r.

S.i José 106, ás terças, quintas e.sabba*
dos. Tel. Central 5537.'.Res.: r... Euphra-
sil Corrêa 16. Tel. Central, 4t8i.

DR C. BRAUNE — Longa pratica dos
hospitaes da Ei,*-opa. , Clinica, medica.
Esp. coração e estòrjago. Cons.: rua dt
S. José, 112. de 1 is ). _

DR. CAETANu DA; SILVA .— Esp, nio-
.lestias pulmonares. Cons. rua Uruguayan»

35. das 3 ás 4, ás terças, quintas e sab.
,bados. Resid. K., 24.de Maio, 1,54.

DR. COSTA JUNIOB (Ã F.) .—;De
volta de «13 |oti_a. estadia na.Eurmpa.

. C.ons.l t. Marechal Floriano 99. Tel.-N.
.1957. Esp. 

"em vias urinarias, «ypluhs e
pelle Cons.:- das -lo. ás. ií- e 3 ás 4.

DR. CIVIS OALVAO — Clinica medica,
-syphilis. vias urinarias. Exames de pus,
escarros, urina, _tc. ,ftpp- o 606 e 914,
Cons. e res.: r. Cinstituiçio 45, sobr.
Tel. 2111, Centr.

DR. ECAS DE MENDONÇA — Asais*
tente de clinica na Faculdade. Cons.:
r. do Rosario 140, í» 2 's, 4.•» e 6. .,
das » ás 4 hs. (Tel. Norte 307°).

DR, FLAVIO DE MOURA — Clinica me-
dica., Cons.: rua, i». de Março n. .10,
das 4 ás 51 (tel. N. ,is.lO- -. R«.: ruo
Uriiün.iy. a<>8. Tel. 1050, Villa.

DR. . GARRIELD PE ALMfilDA — Di-
rector do Hosp. S. Sebastião. Docen-
te da Fac., chefe do -serviço ¦ da Liga
C. a Tuberculose. ,Res.: S. Salvador 22.
Cons.: 7 de Setembro 1.76. Tel. 607.

DE. GUILHERME - ttlSENLOHR, trata
1 da tuberculoso por processo espepial ten-

do conseguido a cura radical cin- centenas
de doentes. Pratica o processo de'**For
tinlini". Cons. r. Onerai Cornara 26. !

DR. GAMA CERQUEIRA — Mol. inter.
nas, gynccolügi-, vias urinarias. I.onfio
exercicio, prof. c iinatica- recente nos
hosp. de Par» e Berlim. Cons. e res. r.

p N. S. Copacabana 621. Tel. 1684, Sul.
DR. HENRIQUEi DUQUE _ Consulto,

.-io; rua: da Assembléa, 8j. residência:
R,-Riachuelo, 3.U,

DR.-.HILDEGARDO DE NORONHA—
Clinica.em geral. Trat. especial da ble-
norrliacia. Cons.t. Sete de Setembro n.
99, sob., i.*s, 4.«« e 6. _, das _ ás 4.
Res.: Gonçalve» Crespo 25. Tel 1581,
Villa.

DR. I- MASTRANGIOLI — Assist. de
cl. med. na fac. Ex-interno do Hosp.

i Cêctun de Paris. Serviço do prof. F.
Widal. Res.: r. Paulo Frontin, 5.
Tel. -{065 C. Cons.: Rosario 140 (3«.s,
5«.s e sabbàdos, 2, ás 4. -Tel. 3070 N.

DR. LACERDA (Tel. C. 5D55) o DR*
MAIA (Tel. C. 3848) — Chamados á
noite ..com urgência. Com».: .Constituição
n. 6.

DR. MARIO DE, GOUVflA —Clinica
medica, partos e mol. de senhoras.
Cons.: R. 34. de .Maio .64, (5 ãs É),
ás segundas, quartas e sexta-s. ites.: r.

p Bella Vista 20 ,(E. Novo). Tel. 161, V.
DR.- PIMENTA DE MELLO — Cônsul-

tas diárias (excepto .ás 4-"--feira9). Ou-
,¦ rives, s; ás 3 noras. Resid.: Affonso

Pennn n. 49.
DR. PEDRO MARTINS — Especialida-

des: moléstias de-estômago, coração, fl-
gado e rins. Cons.: r. dos Andradas 52,
sob. ,Tel. 1736. Res.: rua N. S. de Co-
pacabana n. 990.

CLÍNICA ltlEDIOA. MOTiKSTIAS
UAS SKNHOUAS. SYI.I1MS

DR ANNIBAL VARGES — Mol. das se-
nlioras, pelle e trat. - espec. da •ypliilis.

¦ App. electr. nas mol. nervosas, do. narit,
garg_.nta e ouvidos. Cons.: *\r. Gomes
Freire 90, das 1 às 6 hs.Tl. iaoi, C-. 

'•

DR. GREGORIO RISPOLI - Medico*
. operador da Real Universidade de Na*

polis e da Fac. do Rio de Janeiro. Cons.
e res.: Av. Comes Frcir» -37. T«l.
Central, 1747.

DR. JULIO XAVIER  Clinica medica
ede moléstia» de senhoras, Ros," R, Felix

( d» Cunha. 43- Tel: Villa 939. Consultas:.
1 de 2 ás 4 e daa 7 ái 9 hs.da noite, nu

R. Barão de Mesquita 341.
DR.-JOSE' CAVALCANTI— Clinica me.

dica e syphilis. Cons. Sete de Setembro
139, das io 1I2 .ás ia e da» 4 ás. 5 il-.
,Re». r. Senador Octavianò, 238.

DR. RUBEM BRANCO — Cl. medica
cm Kcral, partos, mols.- das senborus c
syi-iilis. Cons.: av. Mem dc Sá us,
(dás 2 ás O hs,). Res.: r. Haddock
Lobo. n.;' 6. [

DOEXÇAS MENTAE3 E.NEIt-
VOSAS

DELLE iSIAXXOS
MANICURE

: Especialidade! . em . preparos pari
tinhas.

Sete de Setembro n. 58 (a* andarl

i-TOBMIOIOA MERINO ,
O unico c-terminador1 dai forniis;a-i

Merino & Maury, rua Ouvidor n, 163.

CURA RADICAL DE •
DROOELE

HY-

pelo especialista Dr. Leonidio_ Ribeiro,
com o seu processo sem dòr, nem
febre e isento de «producção da mo-
lestiau Cons.: rua da Constituição 13
(Pharmacia Mello), do meio-dia ás a
horas da tarde. Tel. 2286, Villa.

MC ¦»¦»_¦

aos htdrocelicos porres
Provadamcnte do noucos recursos, o dr.

Leonidio 'Ribeiro appücará o seu processo
u\. cura radical da hydrocele sem .operação
cortar.ic nem febre, mediante á módica rc-
numeração de íoo?. cm sua residência, aos
domingos, a qtnlqucr hora do dia. Kcs.: r.
S. Francisco Xavier 367. Tclephone 2286
Villa.

TODiR
ADVOGADOS

DR. HENRIQUE ROXO _ ,Prof. de cli.
- nica ila Fac. com freqüência dos princi.

Eae» 
liosp. europeus. Cons.: r. da Assem,

léa, 98, das 4 ás 6, ..'», 4-'«, e d.'s-
\ Res. V.p da Pátria ...5. .Tel. Sul 824.
DR. W. SCHILER — Cons.:; 2«,9, 4*.s c

6*.s,- r. 'Hospício 83, (das 4 ás 5) t
Casa de Saude Dr, Eiras, rua Marquei
de Olinda, ás 3a.s, s».a e S_bbados (das
2p-ás 3). Res.: Banibina 40.-.Tel. 1143.S.

Pelle :*e syphilis — Curas pelo"Rodium e 914- —! Estômago,
pulmões, o doenças, nervosas.

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da pelle
. e*. -nwi-cosas, ¦ ulceras- cancerosas, tumores

fibrosos; arütritisrno, sypliilis e morphéa;
piieur-sthenia," doença- do peito e dyspe-

. psia;* 7 jr.cnibro, 36, Ã«.;io e-fia 14 hs.

moléstias do estômago., pi*
gado, intestinos e ner*

iVOSAS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o habito
da-embriaguei, por aiifgestão e com

os medioamentos "Salvinis" e "Gotta*
de Saude".. R„ Carioca .31, 3 á» 5.

MOLÉSTIAS DO PULMÃO. CO-
RAÇÃO E APPARELHO

DIGESTIVO

DR. ADOLPHO DA FONSECA-
largo de Santa Rim n. io, das
Res.: rua Dr. Dias da Crua
Meyer.

Cons.:
ás 4.

1. 301,

Clinica, medico-cirurfílcn 1 dos drs.
<. Felix Nogueira- o Julio Montei-
p. ro, à rua Senador Euz.bio, 238
— Telephone,' Norte l.lSfl.

DR. FELIX NOGUEIRA—Op., partos e
mol. de senh., hydrocele, estreit. da ure-
thra, fistulas. c cor rim. Trat. esp. da
aypliili*; -ippl. de "606" e "914", (11 ás
2) Res. tr.v. rle S. Salvador 211.

DR JULIO MONTEIRO—Med, do.I-Sp.
: de. S. Sebastião. 'Mol. internas pulmão,

coração, figado, euom-go e rins. Mol.
infectuosas (syphilis, etc), Das 2 is 4
hs. Re« rua de Ibitun-na 35.

ANALYSE DE URINAS

BLAKE SANT'ANHA e ÁLVARO
AFRANIO PKIXOTO - Chlmicos. I.a-
boratorio Chimico de analyse de *_rina.
Analyse completa ao$; rua 7 de Setem-
bro n. 133. Tel. C. i8o_í.

DR. AMALIO DA SILVA __ Rua Uru.
eunyan:i n. 7, i° andar.

DR ALOYSIO NEIVA — Advogado —
Rua Quikinda n. 8. Telephone Cen-
tra! 8.

DR. ARTHUR CHERUBIM — Advogado.
Adcanta custas. Escriptorio: Carmo 71',
Te.eph. Norte 4S1,

S. PAULO — DR. ASCANIO CERQUE-
RA — Advogado. Rua Direita 8 A. Cai-
xa Tostai 799.

DR. BERQUO' COELHO. R. do Rosario
Si, Tel. 3037, N.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) e SALGADO FILHO — Ad-
vogados. Rua do Hosoicio, 27. Tei.
5.304, Norte.

DRS. EUGÊNIO DE BARROS BU-
LHÔES PEDREIRA e JOÃO PE-
D REIRA _ Advogados — Rua Buenos
Aírci n. íz.

DE. HERBERT C. REICHARUT —Cau-
sas conuucrciaes e inventários. Adean-
ta cusias. Uruguaynna 77- Residência:
P. de Borofogo 384, "Ptnsão Mnges-
uc". Sul oji.

DR. JAIR CUNHA — Advogado — Rua
S. I-ilro n. 82. Teleph. 2421 Norte.

DR. JOSE" PINTO DE MEBDONÇA, r.
do Rosario 159. Tel. 26.., Norte. Res.:
rua Alves de B:ilo 18. Muda da Tijuca.

DR. MILTON ARRUDA—Processos eiveis,
r.ommerciaes e crpltnrologicos \ de apo*
senf.adorlas, montepios; tem representan-
tos nos Estados e cm Portugal e adcanta
custas. Sachct 4 (tel. C. 34.0).

DRS. OLIVEIRA SANTOS e ALBER-
TO ALVES RIBEIRO — Advogados.
Escriptorio: rua do Rosario 103.

DR. PADUA VASCONCELLOS — R.
BUENOS AIRES N. 35, (antiga do
Hosnício). Tel. Norte 3433.

DR. UBALDINO DA MOTTA BASTOS
— EscHp.t rua do Ho-pici'., 23, i°.

Tel. 3640, N. Re*.: r. Comlc Bomfim.-62. Tel. 1694, Villa. Expediente das 8
ás 17.

CLINICA MEDICA

DR. AGENOR MAFRA — Rcsiplencia e
consultório: r.:a Ruchii.lo, 222; tele-
phoii? 1.02,, Central, Consultas . das 3
ém deante.

DR. AGENOR PORTO — Prof. da Fa.
culdade. C0113. Hospicio, 92, dns 2 ás
...Res.: Marquez dc Abrantes, u, tel.

DR. ANTONINO FERRARI _ Trata-mento c-pcciiico d.» tuberculose e dt
syphilis; r.a da Assembléa 73, de iás \.

DR. A. MAC DOWELL.—(Doe. da Fac.plc Medicina). Moléstias ipitcrnris.—Appl.
dos rspos X, para o diagnostico. Cons ¦
r. líospicio 83, das 3 is 5.  Res.:
S. Clenirnte 11. 187. Tel. 

"1710 
Sil

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA— Proíeisor da Faculdade de Medicina'.Ce.--.; r. Assembléa Z-, (de 1 ás 3)terças, quintas- e sabbàdos Resid tra_vessa Ccux Juim». ji. Tel. Sul' 893.

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO
DA TUBERCULOSE

DR. ÁLVARO GRAÇA — Mol. internas.
Na Boca do Matto,. Meyer. Trata, a tu.
berculose pelos processos mais moder-
nos. Res. r. Nazareth 93 (Meyer). Cons• A-scmbléa 73, daa 4 á» 6' hs.

TRATAMENTO DA TUBERCULO.
SE PULMONAR PELO PNEU-
MOTHORAX ARTIFICIAL

(Processo do Korluitini)

DR EDOARD
S. José n.

5.537- Resid.
n-.iy. Tel. Sul 960

ABRANTES — Cons.:
106 (2 ás 3). Tel. C.

Barão de Flamengo

CLINICA CIRURGTOA, VIAS
URINARIAS

DR A. COSTALLAT — Do Hosp. da
Misericórdia^ Com pratica ..dos l.osp. dc
Berlim e Paris. Cns.: r. da Carioca
30 (das 3 á« » hs.). Resid.: rui dasLaranjeiras, 80 (tel. ,*o<;6, C.)

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Vias uri.nanas operações em geral. Rua Sete deSetembro, 99.

DR. CARLOS WERNECK _ Cirurgiasda Sta. Casa. Cirurgia de adultos ecreanças; mol. das vias urinarias e dassenhoras. Cons.: r. Ourives 5, daa 3" 5 •"„: , 
'**¦.-: '¦ Senador Octavianò

n. 52. Tel. Cent. 1042.
DR. CARLOS NOVAES—Memb da As».Franceza de Urologia. Trat. da blcnorr.

aguda e chronica estreit. e prostatiteschronicas pelas correi.te. thermo-electri
cas». Gons, r. Carioca 50. das 12 ás 17.

DR. CAMILLO BICALHO — Cirurgião
da Santa Casa. Res.: Conde de Bom-fim 159 (Tel. 1272 Villa). Cons.: rua
Ourives 29. 3'._, s«.s e sabbàdos, ás 4non.-!.

DR. JOAQU*M MATTOS-Do Hospital
da Saude. Moléstias de senhoras, vias
urinarias, hérnias, hydroceles, tumores
dos seios e do ventre. Rua Rodrigo
Silva n. 5.

DR. NELSON MARCOS CAVALCANTI— Dos Hosp.: Mieer, e Benef. Port.
Cirurgia, mol. das senhoras e vías uri-
narias. Cons.: 30, Ourives, 3 ás 5 hs.
Res.: Passos Manoel 34. T. 3197, C.

MOLÉSTIAS UAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DRA. ANTONIETTA MORPURGO - DaSue. de Mcd. c Cirurgia, com pralica dosriosri. da Europa. Res. e cons R Sáo
jose, ,-,g. Consultas ás 2«s, 4«3 e c's de1 is * hs. Tel. 318, C

DR. ALFREDO DE MATTOS — Partos,
mols.'da mulher c das creanças. Cons.e residência: rua Cattete 5 (tel. 4406,Cent.). Chamados por escripto

DR CASTRO PEIXOTO - 
'Chefe 

doserviço de partos de Polyclinica de Cre.-"¦- " da Ssnt?. "ancas
Res.:

Casa. Tel. V. -2269.
Hadd. Lobo 46a. Cons.: rua: Uruguayana, 25, das 2 ás 4 horas.

DR. CAMACHO CRESPO - Partos emoléstias de senhoras. Rua- Condt deBomlim 577. Tel, i.sjt, Villa.

Con-.: Hospicio 83 (ás. 4 hs). Res,: R,Monte Alegre 313—-Santa Thereza.
DR. DACIANO GOJJLART — Da Poly.

clinica de Creanças, Cons.: R. Uruguay..
na 25 das 4 ás 6 Jis. T., 3762, C. Res!
Rua Hadd. Lobo 130, T. iijo, Villa

DR. DANIEL DE ALMEIDA -- Cur»-.radical das herpias. Residenci.-is rua dop Hospicio n. 68 . Farani n.. 7,
PR. HERCULANO PINHEtRO-1'artos,

moléstias das senhoras e creanças. Cor..
sultas das 16 ás 17 lioras. Assenil-líi
37. Resid.: rua do LopcJ 154. (Madu-
reira).

DR. MASSON DA FONSECA — Docen.
te* da Fac. de Med. c medico adj. do
Hosp, da Misericórdia.-. Cons. rua Uru-
guayana 37, ilas 3 ás s- Tel. 1041, C.
Res.: Laranjeiras 354. Tel, 585S, C.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS, OPERAÇUKS, VIAS
URINARIAS

DR. OCTAVIO DE ANDRADE - Cur»¦¦ hemorrh. uterinas, corrimentos, -«usuensüo,
etc , aem operiÇao.-Nos casos, inil-ciidos,

-eyita a. gravidei; Cons.: R. 7 de Setembro
nZ6, de 9-ás 11 e de 1 ás 4.Tel. 1,501

DR. . ROBERTO FREIRE — Ciwirgfà.
da Misericórdia. Operações, .apparclhos e
vias urinarias. Cons.: rXaríoca _:6. Res,
R. D. Luiia 56. Tel. 3201 C.

PARTOS :E íilOLESTlAS DA MIT.
LHER — TUM01MOS DO VEN.
TKE E DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS — L, docente
daí-Faculdade, Ues.: rua, Riachuelo n.
347 (tel. C. 948). Cons.: rua Carioca
n, 47, (das, 4 »m <leaute). Tcl| Ccnt.
311117.

__ TRATAMENTO DA CUTIS
MME. CLARAZ —-Successora de ninie

Sianmitz. Appllcaçüea do electricidade
para embellezamento do rosto e do cor*

• po. Esp. na reducção dc gordura esclu*
«vãmente das senhoras- rua da Quitam
da. 65, (das 11, ás 15 hs.). Tel. 3270, C.

CIRURGIA GERAí/, MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS, VIAS URI.
NARIAS

DR. NABUCO DE 'GOUVEA — Professor
da* Fac. de Medicina. Chefe do serviço
cirúrgico do Hosp. da Saude. R. 1° de
Março' 10, das 4 ás 6. Tel. 816 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENIIAS — For.
mado e laureado pela Faculdade de
Med. de Paris, .ex-interno dos Hosp. dt
Paris. Cons.: Av. Rio Branco 257, 2',

3 ás 5. Tel.940 Res. Vi da Pátria 11.229.
DR LEÃO DE AQUINO — Da Acad. de

Mcd. do: Hosp. da Gamboa, Res.:* Cos-
ta Bastos 45. T. 256, C, Cons.: Gen.
Câmara 116, doa 3 ás 5 (excepto nas
i-tf-S-felras); e nos s-ibbados das 12 ás 3.

DR. C. DE ROSSI — Cirurgia geral.
Moléstias das senhoras. Vias urinaria*.
Oura radical das hérnias. R. Quitanda,
27, de 1 ás 4." Res.: R. Visconde Silva,
38, Botafogo.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS B
PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARAU*
JO e CLODOMIR DUARTE—Assist. da

i Mat. da Santa Casa. Com pratica do«
Hosp. da Europa. Cons. r. Carioca 6o, 3
ás 5 hs. Tel. 2727, C. Res.: Aliiri
Brandão n. 9. Tel. 2838, V. Tel. Mi-
'ernidade 955, C.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE SE.
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

DR. ARNALDO. QUINTELLA - Docentt
livre da Fac. de Med, Cons, R, Assem,
bléa, 28, terças, quintas e sabbàdos, ás
4 horas da tarde; Res. R. D. Carlota 63,
(Botafogo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Moléstia»
de senhoras c partos. Cons. :¦ Asscmbléi
t8. Uw.' rua das Laranjeiras 374.

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.: rui
Primeiro de Mar.o 18, de 1 ás 3 ho-
ras. Residência: praia de Botafoco 104,

DR. RODRIGUES LIMA — Professor*
'Faculdade de Medicina Consultório: r,

Assembléa 66, resid.:' Flamengo 88.
DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Con».:

Assembléa, 28* 2.««, 4,»s e 6. _, das <
ás 4 horas. Tel. C. 1000. Res. Praia dl
Botafogo n. íoo.

DOENÇAS DA GARGANTA.
NARIZ. OUVIDOS E BOCCA

DR. EURICO DE LEMOS, professor lin
da Faculdade de Medicina do Rio, com
20 annos .de .pratica. Cura garantida «
rápida do Oiena (fetidea nasal), po»
processo novo.. Cons.: rua da Carioca,

. 13 sob., de 12 ás 6 da tarde.

MOLÉSTIAS DA .GARGANTA,
 

' NARIZ E OUVIDOS
DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Ex-A».

sustente da clinica dr Prof ' Urbant».
chitech, de Vienna Rua Sete de Se*
tembro 82. da» 2 ás 4 hs.

DRS. PECKOLT E. PECKOLT FILHO
— especialistas:, ouvidos, nariz, gargan,p ta, vias urinarias e operações, Coni.
rui Sete de Setembro 63, ic andar, de I
á» J. Res, r. Felix da Cunha. 29,

MOLESTUAS DA GARGANTA,
I NARIZ E, OUVIDOS, I BRON.onosooriA e esopjiagos.

COPIA
DR .FRANCISCO CASTILHO MAR*

CONDES—Assist. da F. de Med. Ex.
assist. do Prof. Iirieger (Breslau) e da
Prof...Killian. (Berlim). -Uruguayana 25,
1 ;_ásp 3 1I2. T. 3762 C. Re». Russcll 10.
(T. 3750 C.)

MOLÉSTIAS DA GARGANTA.
NARIZ E OUVIDOS — CURA

JPA GAGUEZ
DR. AUGUSTO LINHARES _ Chef»

de clinica na 'I'oliclinica. I Ex-assist. doi
Profs. Killian, Gutzmann . e Bruhl.
Cura da gaguez (proc. Gutzmann, d«

_Berhm); rua lTruguayana 8, ás 3 hi.

MOLÉSTIAS DA BOCOA E SEUS
ANNEXOS

AUBERTIE — Cinirgiáo-dentisla — E»nccialjsta — Rua 15 de Novembro 33,Teleph. 1838 — S. Paulo.

MOLÉSTIAS DA PELLE
SYPHILIS

E

DR. ALFREDO PORTO — Com praticlJos Hosp. da Eur., memb. da A. de Med
Subs. no serv. de mols. da pelle, dl
Polycl., etc. C. Rodrigo Silva, p; (tel

-.i27l*c- R- nv- Atlantica.272, t. S.i49_,
DR.F. TERRA - Prof. da Faculdade 3»

Medicina, director do Hosp dos Lazaròi
R. Aurnililéa n. 20. dp>s 2 ás 4 horas.

DR. SILVA ARAÚJO FILHO — Assi»
tente da Faculdade de Medicina. Rua I
de Setembro 38, ás 3 lis. Tel. C. 5510.Res.: Marquez de Abrantei 6>

PROF DR. ED RABELLO - De voltlda Europa, reabriu o consultório. Tr»tl
pelo radium os tumores c outras die**.'ni

<"__ Pelle cons.: -rua Assembléa 11. 
"

8J.
Scnicos médicos, Dlinrmiiceuticos,

üentnrios e visitas.» domicilio

CENTRO MEDICO __" Dez cíi_Í___. TÜ_"
patlias e homoepatlia» de respcitabilidadl
moral. Mensalidade 2$ooo. Directores dri
Braulc Pinto e Ernesto Possas. R, Fr«
Caneca 153,

MOLÉSTIAS DE CREANÇAS^
DR. P. CARNEIRO LEÃO — Medica

do Inst. de Protc. e Assist. á Infância,
Ex-int.. do Cons. de creanças da Mis»
ncordiai Con_.: Gonçalves Dias 41.
(Tel. 3061 C.) das 10 ás 12. Res.: Silvi-Manoel 142. (Tel. 62C8. C.)

DR MONCORVO — Director fund. do
I. de A. á Inf. do Uio de Jnneiro. Cli.
do Serv. de Creanças da Poücli. Esp.
doenças das creanças e pelle. Con».i
r. (_. Dias 41, ás 13 hs. I_c3.: Moura
Brito n. 58.

DR. MARIO REIS — Do hospital d»
«. S. das Dorc.i. Consultório: rua dl
Assembléa n. 37, das 3 ás 4.DR. PEDRO DA CUNHA — Da Foc. d»
Me-tic. e do Inst. dc Assist. á Inf. Cl.
medica e das creanças. Cons: Gonçalvel
Dias 41, T. 3061, C., das 3 ás 5. Res.:
S. Salvador 73, Cattete. T. 163*, Sul.

ANALVSRS CLINICAS- E
MIOROSCO. IA

**~ ."i.i... ¦ ,. .___¦¦ —j
DR. ALFREDO A. DE ANDRADE —

Prof. da espcciaüd. na Fac. de Med.
do- Inst. -Pastcur de Pari». Trabalho!
para diagnostico med., analyses cr.imi*
cas, - exames micruscojácas, etc. Uru-
guayana n. 7.

DR HENRIQUE ARAGAO e ARTHUR' MOSES—Laborat. Largo da Carioca 24,
2». lei. 4272, C., tel. da res.: 1023.
S, e S. ig6. Ex. dc urina, escarro»
tezes; Rcac. de Wa.sermann, etc.

DR SILVA ARAÚJO (PAULO) - Sy.
pliihs: 914 _ 606 Mol. infectuosas; vacc.
de Wrighl. An. de urinas, sangue (ty-
pho, malária, syphilis). csc.irros, c!c. Io d»
Março 13, o is 11 t dc 1 as 5.T. 5303, H,

CIRURGIA INFANTIL
DR. SYLVIO RÊQO —_Do Inot. dt A*-

sist. á Infância. Cirurgia geral, parto»,cirurgia de creanças Res.: V. Iuunp»
141. (tel. 2666, Norte). Cons.: Gonçil*
ve» Dia» 41 (tel. C. 3061).

MOLÉSTIAS DE OLHOS
DRS MOURA BRASIL e GABRIEL DB

ANDRADE — Consultório: largo dl
Carioca. 8 (de 12 íi 4). todos os dias.

DR. PAULA FONSECA — ConpipiHorio*
r; Sete de Setembro 141 (das a ás 5 hÃ*
diariamente).

DR RODRIGUES CAO' — EspecillU-
de doenças dos olhos. Con-».: rua dt
Assembléa 56 ,a ás 4 t». Tel. Central,
3676.

OCULISTAS
DR MARIO GO'ES — Assistente <_ F*-

culdade. Consultório: r. j de Setembro
n. 38, dns 3.ás 5 hs. Tel. C. 5510. Re*
sid.: Barío Flamengo 3*. Tel, S. .144».

ILEGÍVEL
Sm
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1 MÉDICOS HOMOEPATBAS _*
STÍpBRKIRa' DK ANDRADA - Cons.

S r Eni. d' Dentro -6, das B i|- i»•» I. *-"¦• -.._,_ ft. A-.-. Ma p» mim.... .- Rh-i r. D. Anna Nery 328,'iech*.,. T-. 16S,. V.tfl|a bi.V
CURA DAS PERNAS

Ei HENRIQUE MIBHE —Especial--
**** ¦ _____«-_ H_c n-rna_L Consulto-_, mi do-Ha" das pern». -

liei ru Urii-ru-ya-i*. S. <"» » " 5 "-
> - —

VETERINÁRIOS
»AU_ GOMES VIEIRA — Veterinário,*TÍ[«phone -377. Villa: rua Bario de

Me.qu'" n. 797.

CIRURGIÕES DENTISTAS __
ÍMILIO DEZONNE — CirurgiSo-dontis-

ü. Diplomado, com lons- pratica. Pre.
ua e condiçõei de «pagamento ao alcan*
ít dc todoi. Cons.: electro-denuno.
(Uto d» Conl-Uria Japão. Est. do

J>» MIRANDO-INO M. DE MIRAM.
P'X  Especialista em extracções nem
dor e tratamento de (istulas. Das 8 as
17 horas, nos dias uteis. Gonçalves . Diai
li sob., sei. 5-00a. Central.

Dit LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado pela Escola Livre de Odon-
Meiia do Rio de Janeiro, com 10 an-'¦  r, Urueuayana"de 

pratica, Cons.:"ji 
(tel. C. 1670)

PARTEIRAS

UME. HELENA DIAS PARODI — Par-
(«ira formada pelas Fac. de Medicina
de Buenos Aires e Jlío de Janeiro. Res.
• cons.: rua Marquez de Olinda n. 33,
Botafogo.

UME. MARIA STROCCHI — Parteira
a massagista diplomada pela Real Uni-
a/emdade de Bologna (Itália). Residen-
da: praça Tiradentes n. 43.

^pharma_íÃ-~e"drogÃrias

ESCOLA DB HUMANIDADES — At.
Rio Branco 133,'-a*. Director: AlpJitii
Portella F. Alvts; «ecr„ Francisco Ma-
lheiros. Corpo docente de i* ordem.
Mens. 10%, 33S, 31$, 35$ « 4f$ooo.

OYMNASIO FLUMINENSE — Internar
to e externat-0 para o eexo masculino.
R. 24 de Ma» 43. Programma do Col.
Pedro II. Preparam-se candidatos par»
exames parccllados. Dir.: prof. J. da
Malta.

CURSO DE MATHEMATICA — Direct-
Capitào Dr, Mario Barreto. Preparam-se
alumnos para os exames das Escolas
Normal, Naval, I Militar, Polytechnica e
Gymnasio. Av. Pas4os 116, 1". Informa-
cães das 18 ás ji hs.

GYMNASIO TIJUCA — R. Conde de
Bomfim 638. Tel. Villa 9J7. Internato.
senii-intcrnaio, externato. Curso de pre-
paratorios. Aulas praticaa de língua*

-vivas.

ESCOl-AS DE CóRTE

MME. ZAMnEIaLI. —¦ Ensina a
cortar -sob ouúlqucr fiüiirino.
Curso do corto steometrico. Ves-
tidos meio confeccionados. —
Moldes sob medida. — Avenida
Rio Branco n. 137. —¦ Elo-
vador sobre o Odeon. -— Tele-
phone, Central, 1790.

MME. TELLES RIBEIRO — Ensina a
cortar sob medida. Moldes, "Tainej-r***.
meio confeccionados. -Aulas de chapéos.
Avenida Uio Uranco 137, 4° andar.
Elevador Odeon.

PHARMACIA E DROGARIA F GAIA-
Loboratorio de produetos ebimicos e
phirm.c. F. GAIA. Completo sorlirncn-
ta de drogas. Secção dc homoeopathia.
H. Senador Euzebio 33S, Tel. .1.186.'tf.

J>HARMACIA E DROGARIA SANTOS-
Conde Bomfim 436. Drs. José Ricardo,
du 9 ki it. Almeida Pires, de i 4i ,a.
Arseno quinol, para os fracos. Cy.ino,
Gonol e Hleno-tbanato. para gonorrhea.;

PHARMACIA CAPELLETI — Humaytá
140. T. 1048, S. Compl. sort. de dro-
¦ii « produetos pharm., Cons. Dra.:
Xmy.dio Cabral lo ás 10) e Sanlfi
Cunha (10 is 11). Grátis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde Romfím
jjo T. 1479, V. Cons.: dr. Camacho
Crespo. 9 as 11: dr. P. de Souza. 8
ai 9 da m. e 4 as 5; dr. Linnen Silva,-
das 7 as 8 ri.: dr. P. Lima. 1 ás 3. I

PHARMACIA ALLIANÇA — De.Isaias,
P. Alves. Laranjeiras iji. Tel. C. 2141.
Cons.i Dra. Souza Carvalho (9 is 10);
C. Sampaio Corrêa (10 is 11) i Raul
Pacheco (11 ís 13); A. da Cunha e
iMellu (13 ás m*. Dep. do "Bron-
chio!" para constrpações e tosses.

PHARMACIA PEREIRA DE SOUZA —
Laboratório c drogaria. Consultas meili.
cas diariamente. Tel. Vido 2030. Utu
24 ile Maio n. iOO. (Kst. dc Uiacliuclo*.

PHARMACIA LARANJEIRAS. Tel. .754.'
Laranjeiras 458. Cons.: Drs. Leopoldo
do Trado (9 ás 10) i Souza Carvalho
(10 .ás 11). Fabrica e dep. do •"Pân-
toformio", para tosso., resfriados, '"-Co-,
queluche".

(PHARMACIA HADDOCK LOBO—(M.
Capelcti) — R. Ilad. Lobo 204, T. V.
1387. Pab. do Carbu-vicirato de Bordej,
do Eltxir de Citro-vicirato c «Jepursan.
Cons.: dos drs. A. Alves e M. Autran,
Otlion Pimentel e João Coimbra.

PHARMACIA REGO SOARES — Rui
Catieie 77. Grande sortimento de dro-,
gas nacionaes e -estrangeiras. Pridlucioi
ehimicos e pliarmaceuiicos. Garante a
boa manipulaçSo dos «eus preparados e
de qu:dquer receituario medico.

PHARMACIA SAO THIAGO — .Rua
Conde de Bomfim, 240. Tel. Villa 1489,;
Consultas diárias e grátis. Dr. Ernesto
Thibáu Junior, das -8 i|- is 9 •!*¦ Dr.
Ernesto Possas, das 9 s|- ás 101I2,

TINTÜRÁRIAS

TINTURARIA RIO BRANCO — Av.
Mem de Si 19. -Attende immediatamen-
te aos chamados pelo tel. Cent. 49.I-*.
p.nra buscar roupn e entrega nas mi-

> dencias, depois de pago o trabalho.

LEILOEIROS
ALBERTO IGLE.IAS — Leiloeiro pu-

blico — Escriptorio: rua Hospício .78.
Tel. Norte 1701. Resid.: rua Haddgck
Lobo, 269. (Tel. Villa 1747).

MIGUEL BARBOZA — Casa fundada
em 1893; rua do Rosário ti. 1581 f(an-
tigo 126A). Tel. Norle 1053.

LOTERIAS
AO TRIUMPHO DA AVENIDA — Bi-

lhetes de loterias. Estampilhas dc to-
dos os valores. Cartões postaes. Ave-
nida lentril 49 (porta larga). Telep.
n. 3909. Arthur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor ills,
Apostas sobre corridas e bilhetcsde lote-
rias. Filial casa Oiantecler; Ouvidor 139.
Pari-nies Senna & Comp,

O LOPES é quem dá fortuna rápida, nas
loterias «c ofíerece maiores vantagens ao
publico; R. Ouvidor 151, R. Quitanda.
7» • 15 de Novembro 50 .(S. Paulo).

vi 9?

Sociedade Mutua de Seguros e Pecúlios
— KIO DE JANE-AO —

36° fallecimento na série de 10 contos
Teudo fallecido eni Puciencia, Estado do Rio. etn 6 de maio de

101G. u nossa -consocia I). ALEXAN'DRINA ALVES PINTO, inseri- |
pta na sério de 10 contos, sob o numero 1105, coimivuniiamos aos .
srs. mutualistas desta série oue se acham ua sede da GLOBO ,
á rua Urueuayana 47, e em nador dos.nossos banuuefros locaes. os
.respectivos recibos de 78000 para formação do novo pecúlio, ano
devem ser resuatados dentro de um mez, isto é até 16 deSetombro
próximo vindouro, nos termos * do estabelecido nos nossos planos,
approvados pelo Governo Federal. ,._.'¦

29 fallecimento na série de 20 contos
Tendo falleeiilo Jia Capital do Estado do Rio de Janeiro, eni12

flo marco de 1»16. a nossa consocia I). FRAJÍCISCA I)E 8-ALLbS
BARBOSA FORTES, inscrlpta na sério de 30 contos sob o nume-
ro 137, communicamos aos srs. mutualistas desta série <iue se
acham na sedo «Ia "GLOBO". & rua ürncuarona n. **7. ° em^odor
dos nossos banqueiros locaes, os respectivos recibos de -l4«OOW,
para formação do novo pecúlio, aue devem ser resgatados dentro
do um mez, isto é. até 16- de Setembro próximo vinilouro,nos termos
do estabelecido >nos nossos planos, upprovados pelo Governo le-
" 

29° fallecimento na série de 50 contos
Tendo fallecido na Capital do Estado dc S. Paulo, cm 14 ^do

abril de:1016.o nosso -consocio sr. AVELINO ACCACIO RODRI-
GUES, inscripto na série do 50 contos, sob on.47_,coiumuniüanios
aos srs. mutualistas desta série aue sc acham na-sode da GLOBO ,
á rua Urusuayano n. 47. e em poder dos nossos banqueiros lo-
cacs, os respectivos recibos do.SOSOOO. para formação do novo jp-
cuiio. que devem ser resaatiidos dentro ro um mez. isto é. até 1-
de Setembro próximo vindouro, nos termos do estabelecidoi nos nos-
sos planos, approvados pelo Gov erno Federal. (J bJ-7)

lliii

R. S.
Club Gynniastico Portuanez

SARAO INTIMO EM 26 DE A_u_ ,
Acha-se aberta a inscripção para-con-

vites até 20 <lo corrente. A cirtrad-i. doa
9t_. -sociioa será com o recibo do mez
de agosto. — Humberto Taborda, i°,
secretanio.

A MENINA 1)0 CHOCOLATE
ESBEC1IAHDADES em boribons, oaina-

mellos e chocolates finos. Aquino &
Dias. R. S. José i.i, prox, ao largo da
Carioca. Tel. C. 410.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

HOMOEOPATHIA

PHARMACIA HOMOEOPATICA — De
Araujo Nobrega a C. Completo «orti-
mento ile drogas homocnpai recebidas dl*
rect. Esp. pharm. "Nlmphea Virilis",'
«ra a cur» da impotência; V. Pátria, so.'

ESPI3CIALTRAI.B8 PHARMA-
OEUTIOAS

CASA VEIGA — Francisco Vci_a & C».
— Grande Fabrica de Moveis. Condi-
ções vantajosas. Preços -i.. fabrica. At-
ipnde ;i clíamados a domicilio; rua Se-
nador Euzebio 222, .avenida xlo Mangue.
Tel; 5*.H. N.

PRAÇA TIRADENTES 7a — Eata "Em-
presa" offerece.as suas vendas cm me-
lhores condições do que n,uahrucr . outra.
Moveis bons e baratos, a dinheiro ou

11 prestações, sem fiador. Vi«ite-nos.

IMPORTADORES
J. FERREIRA S C. — Praça Tiradentei

37. Tel. Cr, 64B. Molludu -íinos f uni-
aa» impor-t-ferat do acreditado vinho"Rio iDâo".mmm

IRMANDADE DE N. S. DA
SAUDE

NUA COiMSiKLiiirJlRO ZAOrlAlRIAS
A iM-eza 'Administrativa desta Irarian-

dade fará celebrar cm stia igreja, 110
t>i'oxim-o dom-ii_o. -o «do ociriv.-nte a
festa de sua cxcelsa ipadrocira, N. S.
da Saude, com nvissa soloimc, ás ri
horas, na (\va\ officiará o revmo. padre
J-oai-uim Cardoso.

•Ao 'Evangelho subirá á tribuna sa-
graida o capellâo da lrmanJade « cm-
dito pregador reviuo. padre Josó Ma-
ria Mendes.

iDa parte musicül está en-cairregada
a Schola Caiítoruin Santa -Ceciiia, que
sob a regência do distineto professor
revmo. padre Alphou Lopos de Araujo,.
execirlará depois da brilhante "ouyer-

turc" do ma_stío FeHupo Capocci a
missa do maestro Volpi, com Wáj
para meninos e homens, "Ayu^Maria ,
ao pregador do maestro Donini, c mo-
t-ettjo do maestro Pwosi. .

Ã''S 7 horas, depois da '«uwrtiire ,
sci-á -executado o Ts-lDeum do ma-ostro
.Cotazzi. , . ;iD-is 4 horas da tarde ás 10 da noite,
haverá .leilão de ricas 'prendas, no clc-
ganitic coreto, onde; -tocará unia oxoe-
lente banda de musica.

No dia 27, ás 5 hor-is da tarde sa-
hifá _ procissão que percorrerá o ilii-
Merairio oijjportitia.-iinenlM .-aiiiMriicr-i-do. .

De .ordem do caríssimo irmão Pro-'
vedor convida-mos todo. os irmãos, ir-
n-i-s-e.fieis d-evofos i*_ra assistiretu aos
referidos actos -religiosos. ,

¦ConsiStoi-io da Irmandade do N. [o.
da.Saud«e, 18 ã.iagosto dc 1916.— 0;
seoretario fjoral inturino, Monteiro -Ju-
nior. (R 6733)

«0 QUADRO*
Resultado de liontem:

Antigo. . . . Burro
Moderno . . Touro
Rio. ..... Cavallo
Salteado. . . Pavão

Variiinl.es
15—99-10-41

mo, 18-8 - S)16 -R-CS98,

A oonfcctõo moderna de' denta.uras obe
dece a um PROCESSO COMP.LETAMEN-
TE NOVO. de fôrma a haver perfeita Imi-i
tação dos dentes naturaes, a/cm da bclleza. solidez e earwitia do trabalho.'
ESTE NOVO PROCESSO concorre cara•que a .pronuncia dan palavras .seja ciara'
t a raastipaçao cumpleta. No consulto-
rio do ESPECIALISTA DR. SILVINO
MATTOS, ha um» bella e custosa expn-
sição de trabalho, dentários cujas expli
cações são dadas na oceasião .em «t
nhum compromisso para o visitante, poisnão se cobram consultas. Pede-se. por-,tanto, a todo áquelle que desejar; traba-
lhos de tal natureza, o favor de primeira-
mente vir .examinar o SEU SYSTEMA
NOVO DE DENTADURAS, cujos preços
estão ao alcance de toda a bolsa ,e cujo
«ffeito c deveras acratlavel.
3 — RUA URUGUAYANA — 3

Canto da rua da Carioca•6oi« J

OÜRH RADIOAL
Da GONORRHÉA CHRONICA 011

RKCENTE, em poucos dias, por pro
cessos modernos, sem dór, garante-se o.
tratamento. Tratamento da syphilis.'
App. 606 e 914. Vacciuas de VVright
Assrmbléa. 54, das 8 ás ue t_ áj 18
SERVIÇO NOCTURNO. 8 As IO—— Dr. Pedro Magalhães. R 8549

A Garantia Federal
Itio, 1S-S-9-G

A Cruzeiro
699 •

Rio, 18-8-916.

¦J G657

i 6867

DOENÇAS DO CORAÇÃO
Pontadas,_ palpitações, cansaço, falta

de ar, pés inchados e hydropsias, batei
forte e irregular das artérias, do pulso
e do pescoço, e as lesões no coração
causadas pela syphilis, rhetimatismo t
arterio-schlerose curam-se com o CAR
DIOGENOL, grande descoberta appro
vada -pela Saude Públicii para cssai
moléstias. Granado 6- Filhos. Rua dn
Uruguayana 11. 91, Rio de Janeiro.
Importantes attestados das pessoa;
curadas e de médicos notáveis. Vidro
6$ooo. Pelo Correio, 8$500. S 5161

AVISOS MARÍTIMOS

LINHA DO NORTE
- O paquete

*.t do cor-Sairá quarta-feira,
rente, ás 12 horas, para Viotoria,
Ba-ia, Maceió, Recife, Cabedelto,
Nait-1, Ct-rá, Maranhão, fura,
Santarém, Óbidos, Itaco-ldara e
Manáos.

LINHA AMERICANA
O paquete

lis Geraes
Sairá no dia 29 do corrente, ás

14 àoras, para New York, escalan-
do ri Bania, Recife, Pará e San
Juan.

_B--B-_-H_H--H-H-_-__--B_-l

LINHA DO SUL
•O paquete

Sairá sexta-feira, 1" dc setem-
:bfo, ásn2 horas, para.Santos, Pa-
ranaguá. Antonina, São Francls-

-co, Itajahy .Florianópolis, Rio
Grande - e Montevidéo.

.Este paquete recebe -passageiros
e cargas para Pelotas e Porto Ale-
gre, com transbordo no Rio Gran- 1
dc; e para Matto Grosso somente j
cargas cora transbordo em Monte- I
vidéo.

LINHA DE SERGIPE j
O paquete •

Almirante Jaceguay
Sairá quinta-feira, ji .0 cor- ;

rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, "Victoria, Caravellas, P. Areia,
Ilhéos, Bahia, Aracaju, -Maceió e *
Recife. :

AVISO — As pessoas que qitei-
ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros, deverão so- >
licitar cartões de ingresso, na Se- |
cção do trafego. '«

SYPHILIS
ESSÊNCIA DEPURAIWA CON-
CENTRADA DE CAROBA MIURA

(Formula de Brito)
Approvada c premiada com medalha

<¦ ouro. Cura: empiges, «bp-ibás- sar-
nas, doenças do nariz e doi ouvidos,
'lorbulhas, comichões, dárthros, pannos•czema, erysipela, syphilis e rheumatis-
¦no antigo t recente. Preço 2$soo.

Depósitos. .Drogarias Pacheco, rua
ios Andradas 45; Carvalho, rua i" de
Março 10; á rua Sete de Setembro
81 e 99 e á rua da Assembléa 14. F»-,
¦rica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr
.'istides Lobo 229 Tel. 1.400. V'!U.

A 1DE&L
602

Rio-18-8—916

Mme. OLYMPIA
Cartomante brasileira. Celebre pelas sua-

prophccias sobre os annos cie 191.(0 1915.
Consultas verbaes e por corres-pondenci:t.
Seriedade e dtscreção; r. Carioca 13, sob ,

J6S68

|. AMERICANA
6S8

Bio-18-8-916 R 6899

OBRMOPHENOL — Prep. do S. de
Macedo Soares, efficaz nas ulceras. çc-j
sem as, cmiiingcus, J<uniperus Paulista*
nos—cnipr. lia nove aivuoo com siicocs-
«o na impotência viril. 1 vidro %%', ,c
pelo correio 6$. Pitar. Macedo Soares.'
rua. Senador Euzebio n, 123.

MYOSTHENIO, tormith do dr. J. M.
de Macedo Soares—Melhor tônico recon-
itituinle, e indispensável ás creanças, ve-
ílios, donrellas e ás .senhoras durante a;
•gravidez e após o parto, ás amas de leite

JCUPLINA — Formula de OrLiado Ran-
gel. Na toílette das «enlioras não tem
rival. Usa-se no banho; como dcntiíri-
cio; nas feridas e mol. da pelle; em
garprnrejo e em inlialaçnes.

OARGEOI. — Cura anárini e moléstias
rta garganta em eargareios c inhalacões.)
Hecominendado por todos os clínicos,
nue attestam o seu yalor. Artliur Coe-
lho-, rua Tlieophilo Ottoni a. 88.

_UAiRAN_SlA~'Mif>_. ilu íestoiiirjj», ,in-'Cfilinoí. e coração: "Guaranesia , Um
cálice ao deitar, ao levantar, á-s refei-
<;6e5, evita muitos SüEfrimcntOb. Nas
pharmac-aa o drogaria.-!. Dep. Ctompos'
Heitor a C». UriiRimyn-nii ,15.

I0DOLINO DE ORH - Tiu o dr. Im-
•r_uim Mattos: "Tenho obtido cxccllen-.
«tes resultados, os crennçns acceitam-n'a
íadlmcnrtc, e os etfcito» tlierapemicos
aio supeniores aos das emuteõe.. c oleos
de (isailo de hacalliâo.

SYPHILIS — Curn definitiva., síria, sem
injecção, pelo Sigmar.sol, deatinado a ire*
voluctonar a Üierapeutica. Cada caixa
90 comprimidos. Iiiformaçõ-w: E. C.
Vautelet; 21, Io; 1" dc Marco.

CLUB MOZAItT 1
RUA Cilllali, 31

-A -«direcloria conimuiiica aos srs.-so-
cio3 c convidados que, em substituição
do sr. major Adriano Vieira que sc rc-
tirou embolsado dos seus haveres, assit-
miram a adfiiiiii'.ração interna do
Club. 09 srs. Oliveira Maia c ¦ tenente-
coronel Gustavo Samico.

Aviso — A festa inaugural da -rea-,
-cruira-do Cabaret c outras diversões,
terá logar sabbado, 19 do corrente, ás
8 horas-da noite.

¦Rio, t. dc acosto dc 1916 — O se-
crelario, Joaquim César. .M. 6471-

SOCIBl>AnE 1IKNRFIOENTE AM-
PAUO OPERxVniOitA ,„.

Sede cm cdiíic.o próprio <i RUA Vltj-
CONDE DO UIO BRANCO 151, ant.

De ordem do dircctor-iircsidentc, con-
vido os srs. sócios quites para consti-
luircm a assembléa geral extraordina-
ria, sabbado, 19 do corrente, ás 7 hora9
da noite, afim de discutirem c votarem
as emendas feitas á lei.

Nicthcroy, 16 de agosto de 1916. —
O secretario, Manoel Xavier Baptista
Junior. (853*)

Rio

Propairancla'930
_18-S-916. R 6300

AS PimCIPAES GAIMGE9

OARAGE SUISSA — Avenida Salvador
de Sá, 6. Recebe automóveis em esta*
dit e faz todo e qualquer concerto*
pira o que dispõe dc modelar officina
fuceanica.

HYGIENE ALIMENTAI*

UM, Dl* MACAU - Aos doentes do es-
toraago eó é permítrido usar como in-
Rredicnte nos seus alimentos, prla sua
pureza e especial confecção, o "Sal do-Mac.it>", da Comp." Coniniercio e Ka-
veg-cão.

JÓIAS, RELÓGIOS E OBJECTOS
DIO ARTE

1JANOKL TEIXEIRA - Joalheria e re.
lojoaria. Compra ouro. prata e p-nlras íi.
nas. Of. dc ourives c relojueiro. Gon-
certos garantidos de jóias e icIorios.
Rodrigo Silva 40. perto d., r. j de ^hro.

AS MELUORHS PENSÕES
PENSÃO DRASILEIRA — Riu Haddoel:

Lobo ijj, tel. 1.716 Villa, a 20 minutos
da cidade, bondes & toda hora. offerece
boas accommodaçôcf. a familias c cava-!
lheiros de tratamento.

PENSÃO NOGUEIRA—Marechal Floriano
193. T. 181.1. C. Esta Pensão continua
a ofierectr aos srs. riajanles e exmas. fa-
milias commodos conínrt.tvei-s cm condi-
ções 'hygienicít.*.—Ra bello Varella a C.

PENSÃO CAXIAS — Praça Duque de
Caxias 6 e 8. Tel. C. 5115. Optimasaccoiiimrxlaçõc-i para familias c cava
lheiros dc tratamento. Cozinha de i"
ordem, -'reço-i conforme os aposentos.

PENSÃO NOVA FRIBURGO — Praia
Bouloso r.1.1. Tel. 1718, Sul. Coníor-
tav-rio commoilos com frente para•mar, darias de 7$ e 8$. Fornecc-se
comiii.i p.ir.-i fora.

PENSÃO CANAUARRO — Excellentes¦aposentos par.i familias e cnv-ilhoíro-.
Casal, 260$; solteiro tatí$oao, Bondesde: Andarahy e Aldeia Campista. Run
General C-inalarro 271. Tel. 1212. Villa.

SOCIEDADE «UNIÃO FUNERÁRIA
1M)E JULHO

Secretaria — Rua.da Misericórdia n. 48
._' convocação

Dc ordem do sr. presidente convido
n todos os sócios quites a reunirem-se
cm Assembléa Geral Extraordinária, no
dia 21 do corrente ás 6t|2_horas da
noite, afim de tomar conhecimento de
tuna proposta do Conselho Director,
que implica na reforma dos -estalutos:
funecionará esta assembléa uma hora
depois dc annunciada, com qualquer
numero de sócios presentes de accordo
com os estatutos. Em to dc agosto de
igifl. — O secretario Costa Porlo.

(6762 R)

VENERAVEL E AROUIEPISCO-
PAL -ORDEM TERCEIRA DE
N. S. DO MONTE DO CARMO
Em cumprimento da verba tcstanicn-

taria com que falleccu .0 benemérito _e
saudoso irmão bcmfeitor desta Institui-
ção, còmmendador João Gonçalves Ra-
poso, mandará a Mesa Administrativa;
desta .encravei Ordem celebrar amar
nhã, 20 do corrente, na sua -egreja,
a festividade do Senlior Bom Jesus dos:
Perdões.

A festividade começará ás n horas,
com a brilhante ouverture " Marion:
Delornie", do maestro A. Lamotte,
pontificando o Commissario interino
da Veneravcl Ordem, monsenhor Vi-
cente Ferreira -I.ustos.i dc Lima.

Occupará a Iribuna sagraida, ao.
Evangelho, o distineto or.idor conego
dr. Benedicto Marinho.

O programma musical, que, sob a
regência do conceituado professor José
Raymundo de Miranda Machado, será
executado, c cujo desempenho está-con-
tiado a eximios professores, c o se-
guinte *.

" Missa", do pranteado maestro San-
tos Pitno ; " Ave Maria", do maestro
Saint Saens; "Credo", "Saiiclus" e
"Agnus Dei", de Cerruti; "Saluta-
ris", do inacslro II. di Atlbel.

Eni nome da administração -convido
os fieis devotos e.irmãos a assistirem
a este solenne acto de religião.

Secretaria da «Veneravel Ordem, em
18 de agosto de 1916. — «) secretario,
Cesar Augusto de Borges Palliares.

543
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A guia de Ouro
C 712

I. IRMANDADE DE N. S. DA
GLORIA DO OUTEIRO

Domingo, 20 do corrente, realiza-se
o encerramento da festa de X. _S. da
Gloria do Ouiciro, com missas ás 9 e
10 horas, sendo quo na missa das 9
horas haverá cânticos sacros e na das
in se enicarregará da parte musical a
Exm*. Irmã Aia-Assistcnte D*. -Fclici-
dacle Felix de Faria, .

A's 191U horas terá logar a lad.it-
nha com acompanhamento da orehestra
subindo ao pttlpito o distineto pregador
Rev. Padre J-ymc Ferreira.

No adro tocará a banda dc musica
do Regimento de Cavallaria da Briga-
da Policial, tendo no logar do costume.
o leilão de prendas.

Secretaria da I. Irmandade de N.
S. da Gloria do Outciro, em 18 dc
Agosto de iot6 — Albino Bandeira.,
Secretario. (0188 .1)

III1
RODA DA FOKXUNA

MOVEIS E OOliOHOARlA

RUA HARANGUAPE 16 — Chamados
pelo tel. a6( C. — Vendem-se moveis
Aovos e usados em melhores condições
que em outra parte. Roformam-^e col-
oliões. Comprara-ee moveis de toda a
qualidade.

GRANDES HOTÉIS
HOTEL AVENIDA — O mais imporun-

te do Brasil. Ar.-ommodaçocs para soo
pesso.-.ã. Confortável. Distineto, Central,
Serviço de elevadores dia e noite, cn-¦dereço teleennHrn Avenida.

HOTEl. METRÓPOLE - Confortável eluxuoso no Rilulicrrimo bairro d.is Ln-«njeiras a 20 minutos ílo centro daad.de; ru» das Larnni--ira« n. 510.

OS MELU0IU5S OAFÊS*

LKiA .MONARCHICA D. MA-
NOEL II

Afim de commcmorar o annivers.irio
natalicio de Sun Majestade a nossa Ex-
celsa Uainlia Senhora Donai Augusta
Victoria dc Iloliciizoliern e Bragança,
rcaliia-se hoje ás 8 horas e moia da
noite na nossa Sédc Social, unia Ses-
são Solenne, para a qual são 'convida-
dos todos os dii-rnos consocios e suas
Exmas. familias. — Francisco Joaquim
Pereira Soares, i° Secretario. ((172S R)
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ornnícida
«BR-ZILEIRO-

o terror das
formigas

Pedidos a

Alves Magalhães & C.
91, S. Pedro

SUOR FÉTIDO
dos pés -e dos sovacos, catinga, frieiras
comichões, etc, desapparecem -rápida-
mente com o uso do "Suorol". Preco

;_**, pelo Correio. .$500. Vende-se em
todas as drogarias, perfumarias, phar
macias e á rua Uruguayana n. -66. Pc-
restrcllo & Filho e Avenida .Passos 106

A 5794

BANCO DO BRASIL
CONCURSO Preparam-se candidatos

mins diurna'', no Instituto Commerci.il:
rua do Ouvidor n. 73. Exito provado nou
tros concursos. (J 6161)

Grande saldo DISCOS E
GRAMOPHONES

na Nova Figura Risonha. R. Ourives
n. 58- s '"6'

BILHARES
Vendem-se quatro bilhares em bom

estado; ver e tratar á .praça da Rèpubli
ca 2--. Café Boa Vista. R -5-1*5

CAMPO GRANDE
Vende-se distante da estação de

Campo Grande, 30 minutos, uma boa
casa de telha franceza, com duas salas,
4 quartos, cozinha, dispensa, com 2*5
metros dc terrenos de frente, com 300
de fundos, com um contrato por 30 an-
nos no foro do terreno, com bondes á
porta, brevemente electricos, com boa
agiia. mattos para carvão, logar de
muito futuro, rendendo annualincnte
i6o$ooo. Preço *. :ooo$ooo. Para infor-
mações ocm Mario Mendes, Estrada da
Pedra «n. 61, Guaratiba. (J 533o)

ACTOS FÚNEBRES
Jeronymo Barbosa

Pires

^^^'*-Tiq|

v:*ll
1•' i_IÍ

; 1 w'1-J

I
(**• ESCRIPTURARIO DA E P.

> C. do B»
-Dòlorcs RanUsra Pires e fi-lhos. "Etiplirasia Barbosa íires,"filhos c genros; ciigeiihéiro dr.

Rodolpho [Henrique Baplista, fi-¦lhos e sniros; João Barbosa e
Delphim .Moreira e familia convidam os
seus parentes c amigos para assistir á
missa de 7° dia que, por tilma do seu
querido esposo, pae, filho, -i-mão,
cunhado, Ri-nro, primo e sobrinho IE-

.RONY.MO BARBOSA PIRES, fazem
rezar, 110 altar-mór da egreja dc São
Francisco dc Pmila, hoje, sdbbadò; 19
do corrente, ás S horas. Antecipam ncui
agra-leciincntos. | oüSi

D. Maria Adelaide de
•Oliveira Barroso

Hoje, sabbado, 19 do corrente,
Io anniversario de seu passa-
mento, rezar-sc-á uma missa por
sua alma, ás 8 horas, na matriz
do Engenho Novo. (J t^Si¦*__W__-_8__ME8-MW-mM_B_y

Emilia da Conceição
Almeida

(FALLECIDA EM PORTUG-UAL)
João Almeida Corrêa d'AviU

c seus fillios fazem celebrar mis,
sa de 30o dia, por alma de sus
saudosa, mãe e avó, .D. EMILIA
DA CONCEIÇÃO ALMEIDA,

que terá logar segunda-feira, 1 do cor-
rente, ás 9 -hor-ts, ao all.ir-mór da
ogreia do Bom Jesus do Calvário e
Via^Sacra, agradecendo antcc-ipadnmen-
te a todos que comparecerem a este
acto de religião c caridade. (R67Õ3

f

D. Regina Loureiro de
Araujo Góes

CAMISEIRO
Precisa-se um cortador dc camisas «'

ccroiilaa. Fabrica, rua Aristides Lobo
n. q6. R 6*53

GRANDE HOTEL MILANO
Dirigido por Dario Del Pauta. Ele-

gantemente mobilado. Cozinha italiana
•_• franceza. Acceitam pensionistas avul-
sos a Ia carte. Avenida Gomes Freire,
7, teleph. **-o. Central. S (*}.

A "SUL-AMERICA"
[COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA

. tEB» SOCIAI, 1 RUA DO OUV IDon, 80 — RIO DS JANSI-0

(Funeciona n* predio de sua tropriedade)

RclacHo das apólices dt 10:000$ cada «rna, contempadas no «-1* sorteio, realizado a
16 dc .-lgost o de 1916

.VlIlH-ld Nome do segurado Cidade Eslado

Porto Cacliociro "Espirito Santo
Estação Manoel Moraes Kio dc Janeiro

J 6881?

l!«D_ilii:iiil3Hlli!lÍ

A Capital
869

Hoio As 6.1ioras
Rio 18-8-U16. J-G3T8

Americana
992 .

Rio-18-s-wiG S 6823

Caridade
413

I.6SG3

Fluiiiineiifie
9509

U 6?G't

BEN.:. I.O.I.:. CAI'.:. AMIZADE
FRATERNAL

Terça-feira, *- do corrente, sess:.
dc Fin:. pct;o o comp-areoiniento de
todos os IIr:. do quadro. — José
Soares Filho, 18:. Sccrcí:. (6706 J)

PARA QUE TOMAR l-I-LULAS
UIOKSTIVAS? E' UMA TOMCE

CAFE' GI.OBO — Chocol.tc Itlieiing.Bondons finos. Ru.i 7 ,|c Sctrmliro. 103Fabrica: ru» 13 ile M,,io. 10, Tel. Cen-«ral, 1-8.
CAFE* MOINHO DE OURO — F.' omelhor café. rle gosto agrndavel e dcoptima quaHd-de. Chocolate e bonbons I feiçõeslinos de primeira qualidnde.CAFE' TRIUMPHO - Pmc-i Tiradentes

£0. I.I. C. jSníi. Torrcf.ncção c mai-
gem. Chocolate, chS matie, bonhons,
_ssuc;r, bala-i. etc. Teixeira Sr Fnn-teca

LIVRARIAS

LIVRARIA ALVES livros collcsiaes eBcadciiiicm. Rna dn Ouvidor 1C6 Ri0' de J.ceir- _ S Puulo, rua S. llento ai.

ESCOLAS. CURSOS
E GYMNASIOS

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
rp-recçS-A 

do In.p E*c. Eranci-scoMcr.dcs Vianna c da Prof. d. Rachel
M Moura. UatricuUs e iníornuç.cs dai
• <|J »i f; r. Go-jiItu D-a o. ,»,

Aviso aos ilj-spepticos

0 habito de tomar pululas Jig-cstivas
depois das refeições converte muitos
milhares Je homens e senhoras em
dyspcpíicos clironicos, por isso que os
digestivo, arlifioiacs. drogas e medica-
mentos não possuem, por assim dizer,
influencia alguma sobre as condições
de excessiva acidez do contendo do es-
tomiigo, que é .1 causa exclusiva da
maioria das fonua-s d. que se matute-
iam a indigestâo c a dyspepisi*.. A pil-
lula recomiuentlada para depois das re-

penas diminuo a sensibilidade
des nervos do estômago produzindo
destarte uma falsa sensação de itsenção
dc dórea, ao passo que as pessoas su-
jeitas á flatiilencia. ária. gazes, etc,
obtendo do pliarm-iceutico um oouco dc
magnesia bisttrada pura e tomaoiío meia
collrerinha díluida em um pouco d'.-isua
depois das refeições, não sentirão nc-
cfaSSÍdadt» alguma de ingerir drogas ou
ircrU-.anirnto!.. porquanto a magnesia
bisurada cem a propriedade de neutrali-
zar iinmcdiatatucntc a acidez, fazendo
cessar a fermentação dos alimentos c
ponmttirt—o mie a digestão se faca cm
comhç-ões normaes. sem dór, «pois o es-
tomago estará habilitado n^ trabrslhar
sem estorvos. Sendo fornecida em um
frasco azul, cooserva-por tempo inde-
fini-o.

3873 4630 jt538_
SÍ2~ USO 538
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' Alugam-sc quartos,
mobiliados, com pensão,
José 11. 72. 2° oirdar.

luxuosamente
á :rua dc Sãfj*

J. 663U-Í

GAGHOBBOS
A lepra, sarna, caieira, dárthros

rodas as manifestações malévolas da
pèllc, nos cachorros, cavállos, gatos e
nas varias espécies de gado, são cura
das com o "Sabão Dogue". Este sa
bão mata 09 piolhos, pulg-s, bernes,
bicheiras e os carrapatos nos animaes.

Lata -.$000, pelo Correio ,i$ooo. Pe-
didos a :Perestrello & Filho, á rua Uru
guayana, 66 e Avenida Passos 106.

Em Nictheroy, drogaria Baroellos
S 1110

SOGIO
Precisa-se de um para explora'*"'' de

lenha. Carta neste jornal a O. P.

BB42
n esoj

0'.i—'.2-13 -10-43
Rio-lS-S-Olb RI686G

BANCO LOTE RIC 0
R. llosnrio 74 o R. Ouvidor 76"0 PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
Bfio ii» casas omo offpi-ci-cni as

maiores viintuuens e cnrnii-
tins no nublico.

DERAM IIONTRM
Antigo  001 Avestruz
Moderno  -415 Elepluillts
Rm  094 Veuüo
Salloado Avestruz
2* piomio  T29
3-  137
i* »  UO
5. •  952

Agava
k Hora
A Real
Garantia

MODISTA DE VESTIDOS
Recentemente chegada da Etirorva.

offcrocc-se -ara dirigir quã1qiMr;ní-íi'cr,
ou acceita obra em ca'sa. lispeciali-vade
em costumes "tailleur". Rua da Alfan-
deKa 161. S 6S07

iíahia 
Uahia 

, , - ,Rio Pardo Kio Grande do Sul
Bahia tlihh

São Paulo -ão Paulo
Cajuru' 65o Paulo
•S. 'Carlos do Pinha) Sâu Paulo
São Manoel São Paulo'Branca São 1'au'o
Kriva York aistados Unidos
•Acarap» Ceará

Capital Federal
íltuassii' Uahia ,-,,„.,Cachoeira Kio Grande do sul
-Bello Horizonte Minas Gemei
-Amaragy .Pcruaiulnica
-Maeclá Alagoas

Recife Pernambuco
Manáos Amazonas
Illiéos llaliia
Crato Ceará
Helénl Pará
Cajciaa Maranhão

Capital 1-cderal
Ribeirão das I-iges Ricdc Janeiro

I

7.467 
'Franz Rudro •*

.|.4t. Austernio J. de Andrade
6.j8i Alexandre P. Passos

i6.6_s 'Francisco I«. dc Almeida ,.
16.778 Praxedes Lopes de Menezes.......
17.007 Antônio Rodrigues de S, Guima-

rães .,
17.33o .Antônio S. de Souza
ip.o_6 'José K. dc Sampaio ..••''1.309 Carlos A. Kebello
J3.8S5 .D. Anardina S. de Almeida
2J..919 Ucoclccio 'f. 'Welhngton
í|.6í9 Clcmcntiiio A. de Oliveira
JS.Sifi Dr. Josd Joaquti S. liorgcfi..,.
26..86 Jiivcncio R. dc Moura
26.480 lír. Arlindo de F. Leal
26.907 Dr. llapliael A. Magalhães
28.§7* André -II. de Mello
29.732 Manoel de A. Pinheiro
29.804 Dr. Er-enio O. dc Cerqueira c

¦Exma.*' esposa -01818 Dr. Jo» A. ,de V. Rodrigues....
33.088 Mnuoc' Misnel da S. Tavares...,
35.565 Francisco Botelho Filho
.\6ft11 'JosêAniund. 'Mendes 
18.799 Álvaro de S. Mendonça Cam5es..
• 03.901 Ca#os Ia. Castello Branco

#02.062 Thoinaz V,'llliam Devau

NOTA DA DIRECTORIA

Relação dos segurados a"c fã possuem mais de uma apólice sorteada e que foram tam-
bem contemplados tio sorteio de 16 de A\{Osto de 191a :

«Eurico de Góeo e filha, a vi*
condessa do Rio Tinto, dr. An-
ton:o Reis dc Araujo t!óes e sc-
nhora, dr. Arthur Vianna Bar-
ibosa c familia, Uelniira da Silva

Loureiro e filha, Domingos da Silva
Loureiro e filhos, João Loureiro -«da
Cruz c faniilia, José Loureiro da Cruz
e faniilia, dr. Orlando Góes e se-
nhora. convidam os parentes e pessoas
de suas relações afim de assistir á mis-
sa de 7° dia que, por intenção dò D.
iRECHWA LOURKIRO DK ARAUJO
GÓES, será celebrada segunda-feira^ 21
do corrente, na egreja de S. Francisco
dc Paula, (altar dc N. S. das Dores),
ás o i|* da manhã. (S6818

José Lucas Gomes da
Silva

CONTINUO DO MINISTÉRIO D»
EXTERIOR

Cccilia Vianna da Silva, sun
irmã, seus sobrinhos e Horacio
d'Azevcdo agradecem penlnra-
dos aos que compareceram e aot
que acompanharam os restos

mortaes de acu atuado marido, cunln-
do,; lio c amigo JOSE' LUCAS GO-
MUS DA SILVA, c de novo os con-
.vidam a assistir á missa tle setimo dia
do seu .passamento, hoje. ás o horas, tia
egreja de N. S. da Lampadosa, e por
este -Kto desde já se confessam agra-
decidos. 6381 J

Claudino Cardoso
MAXAMBQMBA

+ 

-'Os amigos do fallecido, .mora.
dores cm llorro Agudo, convi.

I

I dam a cxnia. familia e amigo"
m\ para assistir uma müssn que man,

dam rezar ,por sua alma, na -na-
triz da cidade do .Maxambonvba, ás 8'-horas, no dia 22 -do corrente. Por ess"
acto de religião e caridade agradecem,

J. 6.600.

Nome
'Apólices Cidade

Sorteadas
Estada

l'tancisco L. d'AhnciJa..,,,.

José R. 'Sampaio ->>,

Deoclccio WelünRton

José Joaquim da S. Borges.

(16.685
(16.6S6 Rio Pardo Rio Grande do Sul

Dr. Ivttgenio O.
Exma. esposa .

Cerqueira e

Manoel Misacl da S. Tavares.

José Amando Mendes

(10.020
Oi •*¦-« S.
,19.03o-

(i.t.980
(23.519 Nova Yorlc

(25.515
(25.5:6

(*9.-8o«(
(20.8-17
(36.540

(33.088
(24-397

Carlos do Pinhal São .Paulo

Recife

Ilhéos

(36-505
(.-(i.joi) Belém
(36.511

Estados *ümdos

Capital Federal

Pcrnaxbuco

•Bahia

Pari

•flMmman

VIAS ÜRIMBIâS
Sypliilis o moleatlus üo

scnliorns

DR. CAETANO 
"fOVINl.

Forinnilo pela Fnculrtutlc dc
Medicina ila Nápoles e linbili-
tudo por titulos da do Rio de
Jpiiiuiro,

Cura especial e rápida de es-
irciuimentos uretliTaer (sem opera-
ção), gonorrliéas chronicas, cysti-
tes .hydrocelcs .tumores, impoten-
cia. Cnnsiilias das o ás 11 c das 2
ás 5. Larao da Cnrioca 10. sob,

aEpEis_?MisKaa-M'___.

Nas Siicc-.irfacs estrangeiras (Argentina e Chile* foram lortc.-ulas ia apólices, de
accorrlo com aviso telegrapliico. Assim o total das anoüces contempladas 110 41°
írorltio é dc 38, 110 valor total de 380 cm, tos dc réis. Até cíta data realizou a Sul
America" 411 sorti-ios dc apólices de io:oon$ooo o 15 das de stoooSooo, elevando-se
octualmente o numero total dc apólices sorteadas a 1.775. «o valor dc
i6.92o:oon$ooo, sendo garantidas aos seus possuidores t"'as us vantagens c regalias,
t-or fa'lcci*neiito, .sobrevivência, etc., sem maior deSPC-. ,„„_ _ , _,.,,-
Fundos He carantia 40 MIL COM OS DL R1-,'IS
Pagamentos iá fe:,"s ans scgurnilos em 21 -_.;«.-- -„ -n^„-

annos dc CTiitcncia -l« MIT. CONTOS DE RF/IS
PECA PROSPÍ-CTOS NÁ SI*'DK SO **T VT, DA "SUL'AMERICA". A' RUA

DO OUVIDOR. 80

ÜAFEUCWFl
BIIaUIÍTES DB LOT131ÍIA

Retm-tteni-.-e bilhetes pnrn o Linterior nieillnnto o noi-to 1I0SCorreio. — FRANCISCO & C.iHun Bnclu-t 11. 14 n

ii mm
.... , í06- RUA DO OUVIDOR, 106Filial a praça 11 dt Junho n. 51 _ r;0de JaneiroCOMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: • - Os prêmios

da extracção.

148
371
335
916ÍSIM

sao pat-os r.o

FERNANDES & C"
Tele^l-cna 31,1 _ Norte

I. GS62

í^j í quem
Q dá a foi-

tuna
niais rápida nas loterias o offcre-
ce maiores vantagens ;u> ptililioo.

Cusn matriz, Ouvidor 151; Oui-
tanda 70, esquina da Ouvidor:
1° de SInrço 53, largo do Estacio
do Sá 89, General Câmara 3G3,
canto da rua do Núncio; rua do
Ouvidor 181 e rua 15 de Novem-
bro 50, S-. 1'aulo

Mas La-
banca „ G.
são os que• * 0 têm piifío

mnis promios e que mais vau ta-
gons offerecem a snus fregue-
zes Largo de S. Franciscn de
Piiulti, 3D. A casa muis anliira
neste gênero. C091

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Cas* para familias 2 cavalheiros áe
rataincnto. Ontimos aposentos rica-

r.ente moliüados de novo. Ac-essorcs,
(entiladores e cozinha de i" or.erji.

Eud. Telcgr. ",Gra_dhotel".

ESTABULOS e CHÁCARAS
ÀUig-tti-sci .1 cíitco minutos dn esta.

ção de Anchicta. um liom ti-rreno, me-
(1:11:1o 100x110, dando frente para dua.s
ruas, boa casa para moradia, boa a crus
de poço e anua encanada próximo, pro-
prio para estabulos 011 chácara; tam-
bem se {az contrato. Para informações
e tratar á nia Dr. Campos da Paz S4,
Uio Comprido. S 6810

BANCO DO BRASIL
CONCURSO

Preparam-se candidatos, aulas ditir-
nas. 110 Instituto Coii-.inereial; rua do
Ouvid-r n. 7'- Exito provado noutros
ccncutisois. J 6S1?

FLORISTAS
Precisa-se. de lliocilllins pura

aprende, a lazer flores; na rua do
Passeio 11. CU. (It CG89)

hm SECCA
rrcci?a-se de uma ama secca cari-

nhosa. de 14 a 18 annos, na casa n. 1
dn. ma Affonso Penr.a 89, onde se
trata. P-oas referencias. 6*74 B

OBJECTO BE ESTIMAÇlO
Perden-se, no dia, 16, pelas 8 horas

da noite, uma pulseira de ouro com
unia medalha, do menino Jesus, 110 tra-
jecto da rua Lucio dc- Mendonça í rua
Mariz c Barros, entre S. Francisco
Xavier e Affonso Pcntia. Gratifica-se
ao portador oue fizer a íineza de entre-
Ral-a á rua I.uoio de Mendonça n. 32
(Mariz c Barros). (J 'f>,*i)

Ouro a -$890 a gramma
l-L.VTIXA A 0S200

Prata, 30 a 60 réis a gramma, bri-
lliantes, cautelas do Monte Soccorro e
de casas de penhores, compram-se á rua
do Hospicio ii. -16, hoje Buenos Aires,
unica casa qu- melhor paga. J 68*4

AUTOMÓVEL
Vende-se ou troca-se um " Ameri-

r-ino". força de 30 cavállos. lodo re-
formado, prompto para trabalhar. Tra-
tar com o Valentim, na Garape Ideal,
rua Silveira Martins. (J 6.258

AUTOMÓVEIS
Na casa de penhores á rua 7 de Se-

tembro. *«". vendem-se dois automóveis
"Berliet" "landanleO, e um "Pope", no-
vos. Preços vantajosos, (04*9 J)

REVISTAS BE DIREITO
Compram-se, em volumes, revistas de

direito contendo doutrinas, jurisproden-
cias e lenislações sobre casos civis.
commerciaes c criininaes; trata-se na
nn ÕniRuayatla, 3, sobrado, com o sr.
H-re-jJano. 6017 J

MALAS
Artigr, solido, elegante e barati»

ei mo. só na /. Mala Cliineza. Rua La-
.¦r.itlio 61.

Casa em prestações
Compra-se uma cara cm bom estado,

que tenha pelo -menos 4 quartos, a
prestações de 300S000 mensaes; a casa
deve ter quintal c não ser cm alio <\c
morro nem cm avenida c situada em
qualquer dos bairros: Copacabana. Le-
me, Villa Isabel. Tijuca, Haddock
Lobo, Aldeia Campista e Andarahy.
Cartas a Sérgio. •— Kua da Alfândega;

1 icS, t' jiiidar, y. 6505

IMPOTÊNCIA ?
E' pnssTVF.T, CÜRATa-A SRM

REMÉDIOS A INGERIU ?
S , M ! ! !

Por um methodo scientifico e racional
dn dr. G S estiecialisra Dirija-se á
FLORA INDÍGENA, ACRE. Go. ou por
carta com 200 reis de sello, para res-
posta. R 6.V3

íLlixir de Pepsina Com-
posto

(Comomilla. Rlmibarbo, Calumba 1 Pt-
psitia) Fórmula de Brito

Approvado e premiado com medalha
de ouro, Efficaz nas digestões mal e'a
boraiias, dyspepsiaa, vomilos, eólicas do
figado e iutcstinaea, inappetencias. do-
res de cabeçk. c vertigt..13. Vidro 2$ooo.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas, 45; Carvalho, i* de
Marco, 10: Sete de Setembro ns: 81 e
99 e Assembléa, 14. Fabrica:'Pharmacia
santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
n. 239. Telephone n. 1.400, Villa.

(3087)

i.
Coronel Thomé Bar*

bosa Peixoto
Maria L-itthardt Peixoto *e fi.

lhas, 2° tenente Edmundo Li-
nhard'1 Peixoto e senhora, Se.

fiisimiindo Kobler e senhora con-
vidam aos dcmalía -larenue- ft

amigos *iar_ assistir á missa, dc 30° -dia
que, por alma do inesqueciv-1 c-poso,
pae, sogro e cunhado CORONEL THO-
ME' I.A1RBOSA MilXOTO, mandam
rezar hoje, sabbado, 19 "*» corrente,
ás 9 11- horajs, 11a egreja de Santa
Cmz dos «Militaros. Profundamente re-
coríliecidos agradecem a todos que com-
pai-ocerem. lt. 6552.
mKwmmmmmsaMMm
José Ribeiro Junqueira

t 

Virgínia M. Ribeiro c Antônio
R. Junqueira convidam ás pes-
soas de sua amizade para assis-
tir á missa dc setimo dia do seu
¦prezado filho e -irmão ]OSE*

RIBEIRO JUNQUEIRA, no dia 21 do ,
corrente, ás S 11_ horas, na egreja di
Sant'Anna. Desde já se confessam -gra-
tos. R 

"¦>**

MBB_m_M--8-«««MK-a-~-a--B-»

TUBERCULOSE CURADA!
Só com o STENOLINO. i que se

consegue curar c evitar a tuberculose,
anemias, pulmões fracos, ncurasthenia,
fraqueza neral com dyspepsia. impoten-
cia, memória fraca, dores 110 peito, fe-
bres tntermittentes, -pallidcz e flores
brancas. Importantes curas em todo o
lírasii e estrangeiro. Procura exiraur-
dinaria de toda a -partel Granado &
Filhos. Rua da Uruguayana n. 01. Rio
He Janeiro. Vidro, 5$, pelo Correio.
85ooo. S 516'

Vende-se próximo á segunda secçSo
dos bondes electricos que brevemente
serão inaugurados, um lindo laranjal
que presentemente tem mais de 80 mil
laranjas, diversas fruteiras, uma pe-
quella casa de telha e mais bemfeito-
rias. O situante vende por não poder
adquirir a grande r.rea de terreno, ape-
zar do proprietário vender os mesmos
em boas condições. Para ver e tratar
com o sr. Francisco Itrendes, á Estrada
da Penha n. 61.t (J 6536)

AS PESSOAS BE COB
Conseguem tornar os seus cabellos

lisos, por mais ondulados nu encrcipa-
dos que sejam com o Ly*odor, que í
infallivel. A' venda en todas as perfu-
marias de i* ord»m e na "A' Garrafa
Grande", á rua Uruguayana, 66 e Ave-
nída Pn«sn«; infi,

PERESTRELLO tc FILHO
Vidro 3$ooo, pelo Correio 4$ooo.
Em Nictheroy, drogaria Barccllos.

S 5".

ESCRIPTORIO
Aluga-se um. grande, excellente. hy-

gienieo. arejado, com salas de espera
e telephone, por modieo preço; na rua
Unurnayana n. 3, sobrado, lado da
60tnbra. 6107 J

Cuidado com os intru]õe&
O» nronrletnvlos __ Ohsi,
tias Fazontln» Pretas, teu-
do snblilo nue continua «
exploração do credito do
nome de seu ostnbelecl-
monto por pnrte do indi-
vidiins suspeitos, OTisnm
no publico tio nno u Cnsa
daa Pazendns Pretns nSo
tem ncentes do lutos e não
TiiHndn seus ompreendos o
domicilio — sem receber

pr-dido parn tal fim.
Mera» exploradora- e tnin»
'òcm suspeitas são aquellas
que se apresentam como
antiens contrn-mestrns da
Casa das Fu_einliis Pretas.

PEDRO S. OUE1ROZ
& IIUUO

Tel. O. 191.

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?
E' o que pódc conseguir facilmente

moveis; rua do Riachuelo n. 7, Cai-
Progreí-so. ¦~™ 

GABINETE DENTÁRIO •
Aluga-se um, muito decente, no c*n<

tro, com telcplione. Para mas informai
côcs com o -sr. Catão, na casa Cirio.

J «os»

ASTHMA
A cura só se obtem com o c5*-""cif'-r*.

descoberto pelo dr. King's Palmer, o
CAR'DI0G-l?.\'OL; não falha nas affe.
c-.-ões, chiados 110 peito, falta de ar,
accessos. Drogaria Granado e> 'Filhos,
rua Uruguayana, 91, Rio de Janeiro.
Vidro. fi$ooo; pelo Correio, 8*500.

S. 51C0..

"MIL A"

ESTABULOS
Vendem-se lotes de terrenos de to

metros de frente até mais de 100 de
fundos de 400S e 500$. em prestações
mensaes de *o$ cohertos de grandes ca-
pin/aes. em Vigário Geral, E. de Ferro
Lcopnidina a 35 minutos de viagem.
sendo as passagens dc iria e volta 300
réis. No local o sr. Abel mostrará os
terrenos e para tratar das 4 ás 7 da
tarde, na ria de S. Januário n. 89.

(R 6.111

Brilhanlina concreta com pctrole»,
deliciosamente perfumada com pene-
trante e escolhida essência, dá brilho
c firma a còr do cabello, ao contrarij
das den-.ais brilhantinas que tornam 01
cabellos russos. Vidro, 3$ooo. Tela
Correio, 4S000. í"a "A' Garrafa Gran-
de". Rua Uruguayar.a, 66. A 579J

CABEÜ.EIIIRO
Especial para senhoras, casa de 1* Oh.

dem. Penteados com ondulação e Mara
cel 3$ooo. Tinge-se cabeça por 15 ç sa
mil réis. Atelier de cabellos postiços,
modernos, a preços sem competência.
Casa Júlio, rua S. José 122, i° andar,
tclcp, 3410 cent. -t.41.4 Jl
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PEQUENOS
1MUS EN LEILÃO

T. LAGES
MCRIPTORIO E ARMAZÉM, RUA

BUBNOS AIRES N. 85
Telephone n. 1901, Norte

Lellfiei a realizar-se na semana de
_4 • 10 d* agosto de 1916:

HOJE, SABBADO 19, á 1 ior-:
Leillo de movei» * n» Bueno» Airet

g. 85, armazem, antiga rua do Hospi-
rio.

PENHORES
Leilão de penhores

EM 22 DB AGOSTO DE 1916

JOSÉ' CAHEN
7 - Rua Silva Jardim - 7

Tando do fazer leilão em 22
de agosto de todos os penhores
vencido», previne aos srs. mn-
tuarlos qne aa suas cautelas
podem ser reformadas até 6
hora do leilão.

Leilão de Penhores
EM 24 1)10 AGOSTO DE 1916

L. GONTHIER * C.
HENRY & ARMANDO.Successores

Oasa fundada em 1867
45. UUA LUIZ DE CAMÕES. -7

Fazem leilão dos penhores ven-
cidos e avisam aos srs. mutuários
que podem reformar ou resgatar
as suas cautelas até á véspera do
leilão.

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA BÜAZIL
_=-¦__&• 7 de Setembro 3XT. 13es

TEliEFHON- 5438—Central

PRECISA-SE 
de uma boa engommadei.

ra, para hotel, que dê fiança de tua
conduota; rua Aqueducto
ta Thereza.

314 — San.
<65.5 fJ) J

PRECISA-SE 
de olíiciaes Lui. XV, á

ru» do Lavradio n. 98. Paga-se bem.
(6.13 D) K

PRECISA-SE 
do boas ajudantes para

vestidos e blusa»; rua Jaimu-zi n. 3,
praia de S. Christov.o. (6643 D) J

PRECISA-SE 
de ttm moço com alguma

pratica do p__.nr_.__-* trata-se á rua
D. Anna Nery
lho.

n. 2, largo do Pedregu.
(3680 D) J

PRECISASIE 
de urna moca honesta,

para todo serviço de oasa de peque-
na familia, menoa* cozinhar. Dirigir-se a
ru. do Engenho de Dentro n. 56,

(6S4» C) R

T_J_ECISA-SE de uma creada em casa
í de f-müia, que durma no aluguel; a
ruo dos Coqueiros n. 3C (6909 C) R

PRECISA-SE 
dc uma machina registra-

dora, pequena, usada, para ta*_can_.
Carioca; á rua da Assemblèa n. 105.

(6910 S) J

PRECISA-SE 
de uma moça que saiba

fazer touoas para creança, com per-
feição. Cartas pari Jayme de C-jetro,
neste jornal. (6649 D) J

IMPLORANDO A CARIDADE
Por intermédio desta redacção, appeltam

par* a caridade publica, as seguintes te-
nhor»»: _ .

VIUVA ANNA DO AMARAL, cegi, e
«Mm disso doente e «em ninguém para «ua
«ompanhia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, com
I] «ntiot de «Iode completamente céfa e
¦iralytica; ,

VIUVA AMANCIA, com 68 annot de
«dade, quasi cega;

ANNA EMILIA ROSA, fc.or.re Y-lhi-
nlia, viuvrt, com 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, e«_a
• iem amparo cie família;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS. c-ga de .imhivs os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
irevado, a em recursos;

VIUVA LUIZA. com oito filho» me-
fiores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-' Iht tem o menor recurto ptra a tua iub-
¦iUtencia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nhor de Mattooinhos. 34, doente, impossl-
bilitstta de trabalhar, tendo ó*U«s filhas
tendo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, .«lha, «im poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com Í8 «nnos de
«dade, gravemente doente de moléstia in-
«uravel;

THEREZA, pobre ceguinha iem «uxi-
lio de ningueb;

VIUVA BERNARDINA, eom .8 «n-

AMAS SECCAS E DE LEITE
A 

LUGA-SK uma ama de leite, .dojrrl-meiro filho, portuguei»,
n. 4 (armazem).

a rua da Pral-
(.478 A) M

PRECISA-SE 
de uma «ma secca, na

ru» Marquei ofe Abríntes n. 17;
(6163 A. J

PRECISA-SE 
d« «orna aras de leite que

tenha a caderneta do Instituto de P.
Assistência i Infância; rua Amaral 88 —
___***r_"iy. (6435 A) J

PRECISA-SE 
de tnna mocinha para «ma

-teca* tr_ta-s_ na rm de SSo Fran-
c_oo X_vier n. 791. («74' A) R

PRECISA-SE 
de orna pequena, para ama

seots; ns roa Jorge Rudge n. 75.
(6750 A) R

PRECISA-SE 
de uma mocinha de quel-

quer cor, para tomar .onba de uma
creança de anno e meio. Aluguel is.000,
na rua General Câmara 355, sobrado.

(6934 D) R

pra h*
PRECISA-SE 

de uma moça com .
ca de arrumadeira e copeira, para ia.

milia
Lapa.

dc tratamento; run
:ojjen
Taylor

(691-9
.6—

D) J

CASAS E COMNIODOS, CENTRO
ALUGA-SE 

em casa de
Bi'

familia, uma
sala mobilada, com todo o conforto e

electricidade, a um casal ou senhor ae
tratamento; na rua do Riachuelo n. 106.

(4919 E) J

A iI,UGA-SE excellente esjriptorio; Rosa.
__.no 17J, com telephone. 55*. (6344 E.J

A LUGA-SE metade da casa confortável
módico, á rua Larga 41, «ob. (6833 E- S

ALUGAMSE 
uma bella sala « quarto

de frente, em casa de íemilia de tr».
tamento; na rua Primeiro de Mjorço^Oi.f1**
a' andar. (6803

A'LUGA-SE 
por 110$ a casa da rua

Nova de 8. Leopoldo n.oi; trata-sePci-rato & C.
(6804 E) 3

•na rua da Alfândega n.

A__UGAM-SE 
om cm Uo familia, 0.

rua Joaquim Silva n. 81, «obrado, um
quarto por 4°1 « uma «ala, por 50J;

(«.SS E:
ooè,
) R

ALUGA.SE 
optima casa para pensão col-

legio ou familia de tratamento, a rua
dos inválidos . 103; as chaves no thoatro
Republica. (6281 E)J

ALUGAM-SE 
uma linda sala o gabinete

do frente, com duas boas alcova?, em
casa de familni, tendo todo o conforto,
preço commodo; na rua Sirva Manoel___J3_
«obrado. (6853 E) J

Al/UGA-SE 
grande «al3, «m cosa de ta-

milia, a quatro rapazes, com pensão,
por 75$ cada um; na rua da Carioca n. 49,
a* andar. '°836 h> I

A 
ILUGA-SE uma esplendida rala dc fren-
te, no 1" andar da rua bete de --tt-n-

bro/n. zn. Trata-se na loja. (68.9 h.) J

ALUGAM-SE 
loja

Felipp. Nery n.
cinco quartos, área, cozinha c

moradia, na ladeira
27, com dtiai salas,..!_,.. _ quintal.

(O884 E) J

ALUGA.Si; 
um hom quarto mobilado, a

casal ou dois mocos do tratamento, casa
dc familia; na rua Senador Dantas n. 19.

(6076 lv) J

__LUGAM-SBNA
SEOÇAO DE PROKOTDADHJ

DA"SUL AMERICA"
Rna do Ouvidor 80

oDi Hiuinin prouíiot _^ :
As chaves nos mesmos ou couto*—* «_.

dicaçSo nos respectivos cartazes.
Para tratar das 8 ia 6 da tarde. .,
LARANJEIRAS — Rua das Laranjeira»

n. 453, com magnifioa» «ccommpijoço»»
para familia de tratamento, quintal, etc,.,
ts chaves na mesma rua n. 41». Aluguel
300)000. "'•'.

GLORIA — Rui Senador Cândido Men-
dc« 18. casa 5. com''- quartos, a «alai, Is*
clectrica etc,. Aluguel iao.ooo. ._

BOTAFOGO — Travessa Honotina «8,
caia s, com a quartos, a «alas, Iu «lc
«rica, etc. Aluguel ioo$oo0j ¦_

_B^,__P$ fira %£ \m^ ^^
¦P**^*^*^ .__  _-_.-._»

ALUGAM-SE 
mainifleu « amplas casas,

na avenida D. í,ui_«. com boas ace**--
modaçíei « inttallaçio electrica; na rua
Eupbnaia Corrêa n. 41, próximo ao largo
do Machado; trata-ie com o encarregado.
Aluguel -30.000. (3'8i '') i

ALUGA-SE 
o esplendido ormaiem, com

sobrado para familia. 4 rua General Ca-
mara n. 98; chaves no hotel defronte, e
trata-se na rua de S. Pedro ns. 58 e 64.

LÜGAM.SE as casas ns. 6 10 e ia da
rua da Gloria, cora erande» accommo-

dações para familia dc tratamento; chaves
estão no n. 8, e trata-se 4 rua da Qmtaj-
da ns. 151-153- "'

ALUGA-SE 
o 2° andar do predio da rna

da Assemblca n. 98. entre Avenida e
largo da Carioca; trata-se no mesmo.

(516a E) J

ALUGAM-SE, 
para eteriptorio». boas sa-

Ias, com «acada» para o iardim da anca
15 de Novembro; rua Clapp 1. (Jío í) 3

ALUGA-SE 
o «obrado da rua Çowdfi»

ro Saraiva o
Quitanda n. 165.

trata-se na rua da
(«440 E) J

ALUGA-SE 
um quarto

do 
"'Março

. .,__.._. na rua Primeiro
145, i» andar. (6823 E) S

ALUGA-SE 
uma sala de frente; na rua

da Carioca ri. 16, "
11 tratar no mesmo.

andar; para ver
(6871 t) J

o sobrado da rua dos Ar-
coi n. 50; trata-se na praça Quinze de

(6*05 '
34-

ALUGA-SEcoi n. 5
Novembro n E) J

PÉI1_^_^MS11

ALUGA-SE 
por 300$ a casa da rua Me-

nezes Vieira o. 190. Trata-M na rua
da Alfândega n.i3l, sobrado. (64447''-)M

A LUGA-SB na rna de S. Bento
-f"!*... 30. 2° an-ar, esquina da
Avenida Rio Branco, sala de fren-
te, mobilada: pensão. 2 pessoas.
S008: nma. 1308. (J 3840) E

ALUGAM-SE 
bons ouartos e uma «Ia,

com ou sem pensão; a pessoas decentes;
Lavradio 30.  (6264 *;'

\ LUGA-SE um escriptorio no Io
-íXndar do hygieuico predio da
rua Sete de Setembro 200. Tele-
phono 165, O. (J 5073) E

A 
LUGAM-SE magníficos commodoa a ca-
valheiro» e moços do commerciò, na_,«.n*

íortavel avenida Commtrcio; na rua Chris-
tovio Colombo n. 38, próximo ao largo do

com o encarregado. -
Machado; trata-sa
qualquer hora. (318a G) J

com a
ALUGA-SE. 

por iao$. uma «sa.
quarto». « talas e -rrande 4o_ea; na na

Bento LUboa 89. Cattet». (5"6 O s

ALUGA.SE. 
por 130?. uma casa. com 3

quartos, 1 salat e grande auintal, na rua
do Cattete 314. (.-,ii8G*S

ALUGA-SE. 
por 87$, uma boa casa; tem

«-rr-'' -!  - *'[ande quintal;
Cattete.

rua Bento Lisboa 89,
(.117 G) b

A_,UGA.SE 
por 305» ., . . . , . „

da rua Dezenove de Fevereiro; trata-sepredio

na rua da Alfândega n. 12, Peixoto fo C.
(6333-G) J

ALUGAM-SE 
quartos bem arejados, com

ou «em pensSo, «ou <»*a « família es-
trangeira
bmdo.

a, na rua
Gloria.

do Cattete n.
(6581 G) J

ALUGA-SE 
por 120» a família de trata-

mento, o predio n. II da rua de 'Santo
Amaro n. 61.A, Cattete, est4 -*«"-•-. 

j

ALUGAM-SE 
bo»» caiu. 4, rua General

Sereriano n. 100. eom doit quartos,
duas talas « grand»' quintal, 9°J; in"5'-
ma-«e na mesma rua 108, Botafogo.

(3421 G) R

ALUGA-SE 
por 70$ •••**_••, <•» rua Fer-

nandes Gulmurles n. 91-VI: trotaje n»
rua da Alfândega n. 13. Peixoto •«C.

(6336 O) J

ALUGA-SE 
uma boa casa com tres qua»-

tos, duas r ', corinha, tanque, chuvei-
ro e quintal; irata-se na mesma travessa
B«râo <*•_ Guaintiba n. 36 (Cattete).

(«554 G) R

predio da rua.

ALUGA-SE 
por 110$ o predio 4 rua Ge-

neral Pedra n. 134; chaves no n. 13?
e tial.i-se na Comp. dc Administração Oa-
rantida, á rua da Quitanda n. 68.

(3181 E) J

A LUGAM-SR 1° o 2o andares, â
.ttirua do Ouvidor 80. (J62_0)E

a colce e gaz,
n. 36.

Alice 38
fogões

banheiro, etc.; as chaves no
(6579 G) J

ALUGA-SE 
_ .—_ — ,---.

(Loronjeiras), com lua electrica

ALUGA-SE 
por 250$ a casa da rua de

S. Clemente n. 49». «om bons aposen-
tos, banheiro, luz electrica, etc; trata-se
na rua da Quitanda n. 74. (657° «-») J

.KTXTIt-TTO-XTArSLTAJSTJS. 01

Drogas novas
Remédios garantidos „+«-
Tiot} mais aiamados fabricantes
preços sem oompetenoia

Tsmos era nosso ãímazera: uma balança americana, sensível a
. gramma, para pesagam gratuita da uossa íreguezia.

ALUGAM-SE 
as casas da rua Real Gran-

dera 29 o .11; as cbave» estio noi n. «,
trata-se no Banco do Minho, a rua da _!iu-
tanda 15'- _^_^_

LEME, COPACABANA,
ipanema e mm

 praça Fer-
70 a 76 (Ipanema),

tem «eis quartos a todo o conforto nc-
cestario. Ttata-a» n» pharmacia. (6310-i.A
ALUGAM-SE 

os predio» da
rdra Vianna ns.

ALUGA-SE 
por 270$ a boa ca*,

rua Paula Freitas
;» sita 1
duas boas..j-.... ..uh. -.-.  — 95. com __.

«alas quatro quartos, copa, banhüros, des-
pensa, grando cozinha, com fogões a gai
e a lenha, illuminação a gaz e ide-trici.
dade, grande quintal, bom gallinhciro, Wn-
oue e quarto para creados. Chaves '¦'j.-'0»
Barata Ribeiro n 253. (6409 H) J

A LUGA-SE a boa e hygienica
-Itcasa nssobraoda da rua TV. S. de
do Copacabana 1089, para fami
lia de tratamento. Trata-se na rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
FeUx. H

A 
LUGAM-SE boas «asas. para família,
na rua d. S. Chri.tovao n. 30^ dÇ

60$ a 100$, perto da praça <1»-fi"^"^
Bondes d« cem réis. (6S_6J1__

A LUGAM-SE casinha» pintada» de novo
Acom muita agiu « quintal. '««¦¦, vwj
conde de Sapucahy n. 'io- (°-J°4 D J

N
Misericórdia 24. (6uS 1>-L

A SAUDE — Aluga-se o «obrado da
rua João Alvares .n. 24, com duas sa-

Ias, 4 quartos e mair
loja um quarto grande,

ALUGA-SE 
o pavimento inferior do l*rc-

dio da travessa Matto Grosso n. u,
eom entrada independente, sala de visit»,
dois quartos, sala do jantar, cozinha.,¦qnm-
tal, etc., perto da rua -da Saude. frata-se
ali pertinho, ua travessa do Ser'"jggJ',,1-**j

João Alvares n. -4, v«'» -,--- —-
quartos e mais <líP'-'"3';**ci"_,.,S
nuario grande. («269-/«

ALUGA-SE 
o predio novo i rua de São

Francisco da Prainha ni 21, todo 011
separadamente. Aluguel 220$ mensaM
tradas independentes.

En-"(«791 
I) )

HADOO-íí-LOBü E TÜUCA
ALUGAM-!-!, era1 casa de íairili.,. ih~)rl-doclc Lobo 422, boa sala de frente M?*aposentos, com ou «em oeníão. Pen'_j„ f¦lomiciliq.  Í6.u/K)__

A1*x-Ldo Amazonas 19.
dc estimação, pintado

LUGA-SE o lindo sobrado da rua p^Tí""
propriovoara famili,: foir...!,' a caorleh*esplendidos commòdos, lado da sombra íperto da rua Conde de Bomfim; t.„. -i_

ctricidade, et<N (641- k' 
',

ALUGA-SE 
uma casa, conipictara.nte rrforniada, tendo installação electrica irua General Roca 120 (caía 111) l*a|>'r.,t

das Chitas; trata-se a rua da Carioca iícom Balthazar. (6401 Kl I
Athlt.A LUGAM-SE ns o

Atico. 108 e 110, pintadas e forradas-"..
casas da rua Club

05. ci<_novo; chave» na rua Alzira Brandi
S, e trata-se na rua 1 "do Março y

tü-iS,. K) J

ALUGA-SE 
o predio da EstraJa Nova d»Tijuca 157, com duas salas, dois ouatloi

grande porüo. installação electrica. co.lnha'
tanque, banheiro etc; as cliaves ua caioi_7, com a sra. d. Albina; aíui-ucl 1 

'1

(591-1 K)V

A 
LUGA-SR, á rna dos Araujos 75, «ca» n. a; a» chaves 110 porão í' _trata-se _ ma Conde de Bomfim i:..

(4<;>j6 sj u

ALUGA-SIv 
o predio novo. de sobrado

com 4 quarto», jardim, cuirad.i a.
lado, banheiro c luz clectrica. uo ni. longo.
mento da rua Mariz _e Barros 517, í;m j_
rua Barão de Amazonas; trata-se nu ;:.,ondt» estao as cliaves. (Sai. K) I
ALUGA-SE 

o predio da rua dos Arautos
64, próximo a Conde de Bomfim, com

grandes accommodações e var.inJ.-i au ;,.j0.
pintado e forrado <le novo; trr,ta.;e _ raa
Uruguayana u. 47.  (65/1 Kl j

ALUGA-SE, 
por 230$. a cas,. n. iu it

rua General Roca, Fabrica dns Chitas;
tem 6 quartos. luz clectrica. uorfio habita-
vei e vasto terreno. (6.140 K) I

ALUGAM-SE 
o» predio» da rua Jardim

llotsnico n. 827. para familia ou mo-
ços solteiros; trata-se no mesmo.

(6564 G) R

ALUGAM-STS 
barato, bons commòdos e

casinhas; na rua General Severiano, 74-
Tratar com o encarregado sr, Elizeu.

«— (329 G) J

Para transpor difficuldades, ganhar muito dinheiro ser amado,
ensar saude e bem estar, e vencer vossos inimigos, adquira um
KALSepoederoTaS PEDRAS DE CEVAR. As le, timas o ryg
dadeiras são recebidas da índia, pelo proiessor Aristóteles Ita
lia, á rua Senhor dos Passos, 98, W*Mfe£S '?!:

Envie $300 em sellos novos do Correio, para
íeíebe"curiosas ^teréSte? infòVmaçõesidetalha_das. GRA-604, Kio

uriosas c uhcicjsiiii.- .„.„.—_..- --¦ __„_„ «„,!„
TIS, em carta fechada. Envia-se para todos e para loüa
a parte.
ALUGA-SE 

uma boa loja, i rua Azevedo
Lima n. 150, em frente ao theatro Phe-

(6194 li) JImx.

ALUGA-SE 
por 350$

dio do largo de S.
o 1" andar do pre-

Francisco de Pau-
Ia a, as, por cima da Perfumaria Nu-
ne», próprio para familia de tratamento_

(6153 E) R

ALUGA-SE 
a familia de tratamento o

confortável predio da travessa do. Tor-
re» n. 13, podendo ser o mesmo visto a
qualquer hora do dia; trata-se na rua do
Riachuelo n. 136. (6198 E) M

ALUGAM-SE 
- quartos, bons e arejados,

com janellas para arca; a rua General
Câmara n. 377, sobrado. (6006 U) 1

ALUGAM-SE 
os i*

do Ouvidor 89.
andares da rua

(199S E) J

A 
LUGAM-SE uma espaçosa sala de fren-
to e quarto, em um lindo predio, a

casal sem filhos ou senhor de tratamento;
na rua Rodrigo Silva n. 6, a» andar.

(6705 E) R

WS CALICSS DESTE POnii-
ROSO ANTI-ACIDO EVITAM
AS VAIS GHAVnS DOENÇAS

Guaranesia

IffilWW' AVJp.A-SE um quarto, com ou sem pen-

IHiUülHa

COZINHEIROS E COZINHEIRAS

-sSo, em casa soceRada, a uma senhora ou
a um casal sem filhos; avenida Mein de
Sá 9. (666.1 b) b

ALUGA-SE 
a casa n. 13

d. -" ""

ALUGAM-SE bons quartos, com janellas
.Clupara ar Hvre, lui electrica e bom chu-
«Iro. pare rapazes ou casei, com pensão,
em ca»a de familia; rua Acre 96. sobrado.

(6938 E)

PRECISA.SE 
dt uma boa coiinheira

de forno e íogSo, para familia de tra-
tamento; rua Taylor n. 36—Lapa.

(6930 B) J

PRECISA-SE 
de uma

.equtna familia; na
seb.o 406, sobrado.

cozinheir:. para
rua Senador Eu-

(66.J B) J

PRECISA-S-E 
de uma perfeito cozinhei-

ra, para forno « fogío. Pnpi-se bom
o-don-do; trtta-_e i rua do Hospicio n.
«1. loia. (634i B) J
•pREOrSA-SE

1*177 rltíhar
de uma creada l_ara co-

trivial, lavar e mais servi-
S. Januário sa3. (6701 B) R

CREADOS E CREADAS
A LUGAM-SK boas cozinheiras, arruma-

__T_L(lcira9 e coupeíras, amas seccas gente da
roça: ordenado módico; rua Commendador
Telles 18, Cascadura. (6767 C) R

__,„ , „  ... .„ da rua Barão
do Rio Branco (antiga travessa do Se-

nado), a cinco minutos do centro, com
quatro dormitórios, duas salas e demais
accommodaç5e_ 'para familia. (6603E) J

A 
LUGAM-SE os baixos da easa da rua
Silva Jardim n. ai, próximo ao largo

do Rocio. Presta-se pnra qualiuer negocio.
Trata-se na rua do Mattoso n. 263,

(660a E) J

ALUGA-SE 
orCâmara

mesmo

I» andar da rua General
161; trata-se na loja dn

(6425 E) J

ALUGA-SE 
em casa de familia, um bom

quarto, tcm_todas as conimoilidades^ na
rua de Santa Luzi
to á avenida Rio tn. 

348,
ranço.

sobrado, jun-
(E)

UGA-SE bom pr.-dio de sobrado
rua da Sai*t'Anna.,;. com__n. 327, da ...., .-. —¦- . - v., „

quatro quartos, tres salas, banheiro, W. U,
cozinha e bom quintal. Ivstn aberto da
1 ás S horas. «t' (__S g) g

A LUGA-SE um quarto miAiiado, com ou
X_Lsem pensão; tem luz electrica te eplione
e bom banheiro; avenida Henrique VanaiUc
res 33, sob. __._L_.___f

A~ 
LUGAM-SE uma bella oala Muarto de
frente, em casa de familia de Iratamen-

Primeiro :!e Mnrço n. 20, a*
(640Í U) Jto; na

andar.

¦FisiiiaiiSiiwffisaiiiíiBiniiiBiiiiiHiaiiiiiniiiii
MS0PPRB1S DO ESTOtiAOO,

DOS INTESTINOS E Dt>
CORAÇÃO r USAE A

Guaranesia
iÍ!!;i_iiiiii!iÍBi:iiiR,;í!iBS3_:!:;_!iiaiií:»

A LUGA-SH por 90$ o sobrado da tr.i-
_-_.vess.-i D. Manoel n. 24, tres grandes
c arejados comniodos, cozinha, banheiro,
pintado do novo; trata-se na rua da Misç-
ricordi. ri. 2.. (fil"7 M. '

A LUGA-SE, por iSoS. o 2» andar do
^Ipredio á rua dos Andradas 82. canto da
praça General Osório, com 2 salas, 1 quar-
tos. saleta. cozinha, installação electrica,
etc; trata-se ua cliapclaria. (5182 t) J

A 
LUGAM-SE bons comniodos, para mo.
ços solteiros, de 30$

Pedro 11. 145. 1°
4°S. na rua S

(E)

ALUGA.SE 
ou acceita-se companheiro

para um excellente ouarto de frente, a
pessoa de commerciò c de tratamento, com
ou sem pensão; rua Senador Pompeu 3-, ,(6926 I',) J

ALUGA.SE 
o parte dos fundos da rua

da Assemblca 13. 3o andar, com duas
salas, cozinha a banheiro. (602.1 E) J

A LUGAM-SE. por 50$ e 60$, quartos mo-
-fi-bilados, todo conforto, avenida Rio
Branco n. 11, 3U andar. (6922 E) J

ALUGA-SE 
sala com pensão, á casal sem

filhos; avenida Rio Branco n. 35-A, a»
andar. (6a"> E) J

LAPA E SANTA THEREZA
i^ A LUGAM-SE um quarto, cm casa de fa-
!"__.milia, c uma sala; rua do Riachuelo ro.

(8507 F) M

¦LUGA-SE no novo predio da rua do
Rezende n. 193, uma bella sada do

7-Cnte, com Iodos 03 requisitos de hygiene,
lambem se aluga, um bom quarto. Tele-
phons 534S Central. (6199F) M|
rHiit.

ALUGA-SE 
em casa de familia, rodea-

da dc jardim, uma sala mobilada, sau-
dovel, telephone. luz electrica e um comino.
do por 30$; na rua do Rezende n. 19S
esquina da rua Riachuelo. (6593 E) J

ALUGA-SE 
o excellente predio. com po-

rão habitavel. da rua do Rezende 97!
trata-se no 99, onde estão as chaves.

(68J4 t) S

A'1LUGA-SE um
pensão; na nia
andar.

espaçoso
Sete dc

quarto, com
Setembro 211.

(6877 K) .1

LUGA-SE uma boa casa assobradada.
com quatro quartos, duas salas, tres

iicas assoalhadas, quarto de banho, com
aquecedor o cozinha com fogão a. gaz c
bom quintal; na avenida Gomes Freire nu-
mero 140-A; chaves na mesma rua n. 27.
onde se trata. «349 E) :J

ALUGA-SE 
um lindo commodo tem Ja-

nella para a rua, com limpesa c hizi
na rua Sete de Setembro n. ,165, esquina
da travessa do S. Francisco. (6...;8 V.) J

predio da rua dc Santa'
100 (Santa Thereza),; as1

chaves estão no n. 96 o trata-se na rra
do Rezende n. 99. (64S' F) M
ALUGA-SEChristina r

ALUGAM-SE 
aposentos mobilados, eom

todo o conforto; na rua <!o Passeio
n. 70. C"8'3 F> J

ALUGA-SE 
em casa de familia estrangei-

ra, confortável quarto com ou sem mo-
bilia, muito ar, luz electrica, banheiro; na
rua do Rezende 161 (3453 r) K

ALCGA-SE 
uu sala. com vista para o

nur, bem mobilada, illuminada a luz ele.

ALUGA-SE 
por 250$ o predio da rua

D. Marianna n. 124. com cinco quar-
tos, tres salas e porão habitavel; chaves
no armazém da esquina c trata-se na Como.
dc Administração Garantida, a rua da Qui-
tand», 68. (3183 G) J

ALUGA-SE 
uma linda casa em Ipanema,

i rua Vinte « Oito de Agosto n, 137,
informa-se no Armazem Moderno, ponto
dos bondes do dito local; trata-so na rua
da Quitanda, esquina de Hospício, tendo
esta duas salas, dois quarto», etc.

(3174 H) S

ALUGA-SE 
por 100$ boa casa com tres

quartos, duas salas, gaz, electricidade e
todas ns dependências; na rua Pereira Pas-
«os n. 38, Copacabana. Informar,fies i
avenida Atlântica n. 76a. (6588H) J

JATÜMBY, ESTAGIO
E RIO COMPRIOf

ALUGA-SEnandes n.
ji*,, Meyer.

a caaa da rua Miguel l'cr-
57; trata-so no n. 59_.P°r

(6377 .) )

Preço.

LUGA-SE um quarto para casal sino,
do Failete n. 33, Catumby.

(6580 J) Jrua
30..

A 
I.UGA-SE por 455$ o predio da rus
Humayti n. iíij chaves no mesmo o

trata-se na Comp. de Administração Ga-
rantida, á rua da Quitanda n. 68.

(318J G) J

.4 LUGA-SE por 182$ o predio 4 rua
-"-Pinheiro Guimarães n. 51; chaves no
n. 63 e trata-se na Comp. de Administra-
ção barantida, á rua da Quitanda n. 68.

(3186 G) J

ALUGA.SE 
por iaají o predio da rua

Assis Bueno n. 41; chaves no n. 35
e tratase na Comp. de Administração Ga-
rantida, _ rua da Quitanda, 68.

(3189 G) J

TOSSE
Tome PEITORAL MARINHO
Rna Sete de Setembro 186 |

A 
LUCA-SE a boa casa da rua Paulino
Fernandes n. 66, Botafogo, com seis

quartos, o mais commodidades. Aluguei,
u8o$ooo. (6355 G) J

ALUGAM-SE, 
em casa de familia res-

peitável, bons aiw.entos, com -pensão,
próximo aos banhos de mar; na rua Christo-
vão Colombo n. 3-, Cattete. (6123OR

ALUGA.SE. 
em casa de familia. próximo

aos banhos dc mar, esplendido aposento
mobilado; rua

mar,
Silveira Martins M9*

(6Sq- G)

ALUGA-SE 
a confortável casa

D. Romana 33, com 2 salas.
da rua
quartos,

chuveiro, banheira, luz electrica c bom
quintal; acha-se aberta, e trata-se na mesma,
das 11 ás 12. (6757 G) R

ALUGA-SE 
um commodo independente,'

com todas as comomdtdades; rua do Cat-
tete 85, esquina de Guaratyba. (6059 G)

ctrica, com banhos mientos e frios e todas
at mais commodidades. nor preço commodo;
telephone 4444, Central, na praia da Lapa

, n j8 (6695 F) K
A LUGA-SE um bom commodo. com tudo 1 ^ 

4°-
_í—-necessário para un; casal sem creanças
ou moço sdo comnicrcio; preco módico; na
rm Costa Bastos n. 10, próximo á d oRia-
chuelo. (646. E) M

ruaTlico-
tonio Reinadas (Lapa}! trata-se á ave-

idn Rio Branco 11. 58; » chavo esta no
Grande Hotel. Aluguel, -*oo.. (6801 F) S

'•A LUGA-SE o predio n. 28 da
_T__tonio Regadas (Lapa); tratn-í

ALUGA-SE 
o superior 1» andar da rua

do Hospicio 11. 174. com cinco quartos,
duas boas salas, cozinha, etc: aí cliaves
(...tão 110 _i "andar, onde sü trai.,; constru-
cçãn recente. (64511 E) M

iLíi I11S1L
A .I.UGAM-SE as casas d.i rua Joaquim

Asilv.i ns. 92 o 94. Lapa, completamen-
tc refurmadas e modernamente preparadas,
contendo cinco magníficos quartos, luz ele-
ctric.. e gaz, para luz c cozinha; trata-sc
nn mesma rua, canto do becco do Tmprrio,
venda, com o sr. Valentim. (68S0E) .1
J.  I _¦¦¦! _MII «¦_•¦¦¦ ¦_' . T_-__"-""

gatteteMârãnjeibas; 
"

PRECISA-SE 
de uma creada para

serviço, em caía de pequena familia
todo

rua Costa Lobo n. 79. (6420 U) J

PRECISA-SE 
de uma creailn, copeira

arrumadeira. para
rua do Ouvidor 86.

pessoas. Trala-sc
(Sír-r, !>• I

(NOME REGISTRADO)

cies dos ollios
-E-irxx todas as :_D.li«arra*is3_oi_=_s

e ca.rogr^rie»_s

OF.
ALUGA-SE 

um
cc n. 56. La

um bom sobrado, na rua Ali-
ranjeiras, com qutnlaV ba-

chaves no mesmo. (6J46G) J

Ad.UGA.SB

PUECISA-SE 
de uma boa cread.i nara

ajudar a todo serviço, que seja lim-
pa e desembaraçada; na rua Evaristo da
Veiga n. isí, loja. • (6668 C) S

para ser-
rua'Jorge Rudge nu-

(6751 C) R
PRECISA-SE 

dc uma pequena.
V.Ç03 leves;

«mero 77.

PRECISA-SE 
de uma pequena,de 14

16 annos. para casa dc família; & rua
Sergipe n. go — Mari"; e Ilar.o?.

(6739 C) R

PRECISA-SE 
de uma arrumadeira para

casa de familia de tratamento; rua do
Riatliuclo n. 276. (6740 C) R

¦j*i\i„*__ lort-iál'. ¦.-_ uma uua cnjpjc_au_
X para todo -ferviço, pflra casa de pe*
oritena famiSta. quo dilrlnii no aluguel.
Paca-se bom ordenado; rua do Acre 54*

(6812 n s
«"DRKCISA-SE do uma moiiina pa
-l m serviços leves em casa do tun
casal; na ma Angélica 89, esta-
ção do Meyer. O

EMPREGOS DIVERSOS
ALUGA-SE 

litn.i arrumadeira e copeira,
moço o com pratica, para casa de fa-

milia de tratamento; na rua Taylor n. 26.
oLapa. (6699 E) R

PRECISA-SE 
de official sapateiro; na

rua S. Christovão 223. (6476 D)

2» andar do predio. á rua
do Rosário n. MS, próprio para ateliei

ou familia; trata-se na loja. (6623E,.

A LUCA-SE um grande armazem, pro-
_r\.prio para qualquer negocio, com accom-
mod.içõe» para familia: na ma Senador
Pompeu n. 220: os chaves estão 110 ar-
mazem pegado e ?ar.. Iratar na avenida
Rio Branco ns. 93 e 97- (6614 E) J

sobrado
ALUGAM-SE 

por 160$ a loja .
da rua de S_nt'Anna n. 216; traia

na rua da Alfândega n. 12, Peixoto - C.
(6_..| E) J

A LUGA-SE a casa da travessa do Torres
£\.n, 3, Riachuelo; trata-se na mesma.to
9 ás4. (6601 E) J

ALUGA-SE 
um bom sobradinlio em lo-

gnr centrnl, a pesso.is do máximo res
T>-.ito; trata-se na ru.i da Quitanda 186.
cr.h-no.r. t66i'l E) >

uma boa sala de frente. »
ou moços solteiros, 60$; na rua

<h Misericórdia n. 57. ¦" andar.
(0033 1.) .

ALUGA-SEfamilia

A r.UGA-SK a casa da rua .Sara n. 67,
_C_LSanto Christo; ns cliaves estão cm fren-
te. n. 74; com 2 salas e 4 quartos; preço
8o$ooo. (6890 fi) J

A i.uga:
.nUe, cor

_ _._._AM-SK dois bons quarto? dc fren-
-í"Xie, com pensão, a casal sem filhos ou
raptazês; na rua da Assemblca n. 8, 20
andar. (6-8IÍ IÍ) J

I.UGA-SE o predio da rua EupltrasM
trata-se na praça Qltinze

(6406 G) 134-

AL
__rjLCorr-a n. a
de Novembro n

ALUGAM-SE 
por 160$ 03 prédios novo-

da rua Real Grandeza ns. 3>(< o 32S,
ipara familia di tratamento, tenda sete
quartos, duas salas, fogão a gaz, electricl-
dade. etc; as chaves por favor no n. 330
e treia-Lí. na nia General Polydoro 27-»

| com Campos. Silva & C. (3840 PX.J

AI.UGA-Sl, 
um commodo. na praça -da

Republica n. 50, sobrado, sú para ho*
mens. (6334 E) .

/4 t.UGA-SE tuna sala de frente, na rua
-T-LSctc dc Setembro n. roí, iu andar.

(8_9í E) M

ALUGA-SE 
uma loja eom moradia, na rua

General Caniara

ALUGAM-SE 
tres boas casas com dois

quartos, duas sala., cozinha, quintal,
etc; uma por 50$, outro por 62. e outra
por 65$; na rua Cardoso Junior n. 274,
Laranjeiras. (6816 G) S

CURA RADICALMENTE-q _eé'RRIME*fiffQ- PÁb OÈríHORA-
r .-ll^i_í____.g.-Ítti-_ A<.ftp_voü eHRbiffieA,

ffjSp: ?MW4 PÔR NÈíf^iltaèNlC
'eflt)wiVtx (Jnx_icd{_. tíb t_*&a^rrú_<_____• IiifccraaXtXX_•.

ALUGA-SE, 
4 rua dos Araui:

casa n. a; as chaves
trata-se 4 rua Conde dc Bom:; 1.1

(6-:

6, o
n. 117.

 _ 1 K) .„
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ALUGA-SE, 
na rua General Roca 1?,

uma casa com bons comniodos; aliiinol
90$. e outra na avenida, casa n. 14. por ío);
a chave estA na casa n. 4; trata-se A ra
S. Pedro 13a. (66j4 K) I

ifiy
E VILLA ISAB

A 
LUOA-SE um bom predio por 104?, r.i
rua Gonzaga Hastos n. 150; as chavo

estão no n. 191, Aldeia Car. :sla.
(3iSo L) .1

A LUGA-SB a boa e hygienica
"í^-casa assobradada da rua N. S.
de Copacabana 1080, para fami-
lia de tratamento. Trata-so 6 rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

ALUGA.SE 
» casa da rua N. S. de

Copacabana n. 1016, com jardim na
frente quintal; tem duas salas, dois quar-
tos. W.-C, banheira esmaltada e dispensa;
illuminada a luz electrica; as chaves, por
favor, no n. ioia, casa IV, e trata-se na
rua do Mercado 51, Companhia Itocolomy;
aluguel 16a.. (1814 H) ]

A LUGA-SE a boa o hygienica
>t"**casa assobradada da rua Jí. S
do Copacabana 1089, para fami.
lia do tratamento. Trata-sc ti. rua
do Ouvidor 16a, com o sr. Duarte
Felix. H

AiLUGA-SE 
« easa <_. rua Itapirú' 267,

com entrada pela rua Goulart n. 2,
com dois quartos, duas talas e mais de-
pendências; as chaves por favor na mes-
ma rua n. 345, venda; trata-se na rim do
Rosário n, 158, 1° andar. (6339 J)

ALUGAM-SE 
uma sala e quarto, na rua

Viscondessa de FirassinmiKa n. 43, de
frente, com serventia em toda a casa; pre.o
Sojiooo. (84.1 J) M

ALUGA.SE 
a casa sita á rua D. Carlos

I n. u8; as chaves estão no n. 103, onde
se trata. (6470 J) JI

ALUGA-SE, 
.. _.

mobilado, -cm casa -dcsenhoras um aposento
... _ família; nu rua

Domingos Ferreira 11. 23-, cm Copacabana.
(«395 H) .

ALUGA-SE 
por 35°. a casa da avenida

Atlântica n. 830; trata-se na rua da
Alfândega n. 12, Peixoto 4. C. (6335 H).

ALUGA-SE 
por 250** o predio da rua

Prudente de Moraes n. gi, Ipanema;
as chaves estão na rua Vinte de Novem.
bro n. .9, Ipanema e trata-se na rua Se-
nador Estcvcs Junior n. 37, Cattete ou
Delo telephone 1614 Sul. (5938II) J

ALUGA-SE 
.por 102S mensaes a casa da

rua das laranjeiras n.
nn casa V.

38.; trata-se
(68039 G) J

AT.UGA-Sl*. 
uin (rrande quarto de

te, mobilado, com e'«ectricidade,
fren-

em
caas de -familia franceza soceRada: na rua
Voluntários da Pátria, .120. (384.1 G) J

A TjUGAM-SE aposentos com pen-
-rtisíío, confortáveis, desde 4$
pov dia o IOO1. mensaes, lnz ele-
ctrica, teleplione o uma bella snla
do frente. Pensão Familiar. Pra-
çn Josó de Alencar 14 (Cnttete) .

(S 6744) O
A LUGA-SK uma senhora para lavar e

-—enj-ommar; na rua Dois de Dezembro
n. 54, cisa 2. (6708 G) J

'A LUGA-SE o 'pavimento térreo n. 113
/Ida rua Heniamin Constant, -próprio para
casal de tratamento, tem todo o conforto*
cliaves no n. 108. (6710 G) J

* T.UGAM-SE duas lindas salas de fren-
¦Ate, com commu tri cação', com vista para
o mar, com ou sem mobilia, com ou sem
.en.3o; na praia do Russell n. 192.

(6882 G) J

A LUGA-SE uma cisa, S ladeira do Le-
__mc 11. 12, em Uotafogo, com duas sa-
Ias. dois quartos e mais dependências, par.,
familia; as cliaves estão no n. .8.

(6189 G) . j jj
,4 LUGA-SK a casa da rua Buarque de

_oTVMacedo n.' 18. toda limpa, com banhei-
ros quentes e electricidade; trata-sc á rna
Machado de Assis 2. (80,03 G)"M

178: preco i6o$ooo. I -*-"-
(8.106 E) M

sala

«S. LUGA-SI*. um excellente cahinete, com
J__Lduas Kilas de frente, tendo sala do es-
nrr.i mobilada, l.._ ç telephone, á rua da
Carioca 44. Io andar. (6-14 E) M

o, LUGAM-SE confortáveis
:"xt03, bem mobilados, grandes

quar-
peque-

nos com ou sem peus&o, a casaes ou ca*
valheiros, cm ca-?a no centro de jardim,•nom toda a hygiene, tratamento de fami-
lia estrangeira; na rua da_ Larai.if-in.s
n ~,= r..nr 0,1 lt

ALUGA-SlJ 
um bom quarto, com ou sem

pensão, á rua da Carioca n. -7. sobrado.

I A ILUGA-SE na rua Gcnclil Polydoro
I X-Ln. _o, avenida, uma casa; na chaves
1 estão na mesma e para tratar na rua da

(850,1 IC )M ' rassagem n. 28. (6.140 G )J

A LUGA-SE bom palaccte, com
-f^todas as commodidades moder-
uns, para grande família de trata-
niento; centro ilo terreno, entrada
para automóvel, etc; na rua Vo-
limtarios da Putrla 143. (S6822G

__Jl':iSli!i!Bl:!!!I!;:!:BI!!!!_li;iiHini:!IIII!li:aE!;lB!i:;!l'
1 OS QUE SOFFREM DO ESTO |

MAGO, DEVEM USAR |
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AI.UGA-SK 
uma casa com dois quartos,

duas salas, cozinha, etc., em Co>>acaba
na. á rira Barroso n, 67, Villa Mimi. as
chaves, estão no n. M, onde se Irat.i, n
para informações na rua da Alfândega
n. 122. Preco, tn-Jooo i6Soy M) S

ALUGA-SE 
por 80$ a casa IX da rua

Jequitinhonha n. 36 (Kio Comprido); a
chave eetá na rua da Estrclla n. 67. so-
brado. (591* J) R

AOS D0EE9TES
GURA radical da Konorrhéa chro-
nica eu recente, cm «mbo, os sexos c
em poucos dia,, por proceseos moder-
nos,semdfir;a»rnn-8-«o o trnt»men-
to. Impotência, cancro sjphUltivto,
darthros, eezemas, ferldas.ulceras.
Appl. 606 e 914 — Vaccing de
Wright—estreitamento de ur.thra; appl.,
da poderoio tipecitico contra mol.itias
venereas, etc. Pagamento apói a cura
Consultas diárias, 8 ús 12; 2 As
10 da noite-—At. Mem de Sá 115.

ALUGASE 
por 120$ mensaes

da ma José de Alencar n.
a boa casa

_ 69, Catumby.
Tem luz electrica. As chaves estSo 110
armazém da esquina da rua Elcone do Al-
meida n. 68. (6641J) J

A 
LUCA-SE
109

venda
predio da rua S. Carlos

aluguel 100$; as chaves estão na
trata-se à rua Evaristo <la Vclt*a _.

(6602 J) S

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosies, bronchite, coquei uclio, tu.-.erculoso o astli na. Tomul-o 6 ter .et-.e-

j-a do estar curado. lU.CUSl. OS OUTKOS
BONS XAROPES a«e vos
offerecem.- PREÇO DO VIDRO 2S500 -

Exija o de s. braz
Drogaria Barcellos— Nictheroy

Depósitos: Uruguayana, 91.! t-jtz-v
Marechul Fioriano, 55. }¦ KlU

Assemblèa 34. - I
ES_.--,*e>í>'3
_S__

ALUGA-SE 
i travessa de S. Vicem-

de Paulo n.'2_, uma casa com todu
as commodUlaika para famüia. bonde Je
cem r.is, a qualquer hora, perto da rua
do Mattoso e Haddock I.olo, í barito.

(t.181 L) U
¦ amm ¦ no 0010™ ¦ ' ¦-o 11 I o ¦- -

ALUGA-SE 
um» boa casa, pari famiUi

de tratamento; na rua da Alegria 1...
«b chaves no i6g; trata-ie ca rua do Rosai!--)
105, hotel. (5106 L) S

ALUGA-SE, 
por 380$. uma ejccellento

casa para familia de tratamento, na rua
Flaek (estação do Riachuelo), com 5 bor.o
quartos dormitórios, sala de visita, Mia dc
jantar, sala ds espera, sala de almoço, quar.
to com banheiro, stander, a.iin quente c
fria. ladrilhado e azulejado. cozinha Udri-
llmda e azuleiada com boa mesa de marrno-
re. esplendido porão habitavel todo ladrl-
lliado. com tres ouartos para creados, grin.
de talão para bilhar saleta para enftommar,
bom banheiro ladrilhado e azulejado para
banhos frios, pequeno pomar. RalHnheir*,
etc; informa-se e trata-sc na rua 24 d*
Maio n. _-3. (.1484 L) J

A IiUGAM-SIü os cnsas du rim
¦í^D. Mnrla 71 (Aldeio Cauipista).
transversal á rua Pereira Jíimes,
novos, com dois quarios, duas
salas, cozinha, banheiro o tanque
de lavacem, todos os comuiodos
.Iluminados a luz eledrica. Aa
chaves no local. Trata-so na rua
Gonçalves Dias 31, próximo da
cidade, a poucos passos dos bon-
des de Aldeii* Campista, cuia p_»-
suiíom em duas sucções 6 de 200
rem. Alugueis 100.S e 908000. L

ALUGAM-S1Í 
as casas, pintadas e forru-

dás dc novo, com todas as conimodida-
dei, para pciinenas familias, na Villa Marir,,
i rua Viscoiidc de S, Vicente S-t. Andam-
hy; trata-sc »a caas I. (62S3 L) J

A 
LUGA-SK o casa da rua Barata RI-
:bcÍro n. 241, por 130$, tendo dois

quartos, duas salas, etc; trata-so na mes**
ma rua n. 253. armazém. (6745 H) U

A 
LUGA-SR umn boa casa no Leme, pro-
ximo aos banhos dc mar. mobilada ou

não. Para informações na rua Salvador Cor-¦rêa n. _o (padaria), (C215 H) J

A 
LUGA-SH uma boa casa,
Arauio Gondim n.

tão no n, 66.
64.

no Leme, rua
As chaves es-

(6533 H) )

SftüOE, PRAIA FORMOSA

A LUCAM-SE duas boas casas de um
X-Upavinicnto sò, sendo uma menor, com
terreno c barracão, ondo já foi uma pe-
que na garage; na travessa Moniz ..arreto
no. 13 e 15! tratar nas mesmas, a toda a
hora entrada pçl_r_ run D. Carlota ou Ram-
binai (6764 G) R

A LUGA-S 13 uma casa, na Villa
xlmente, á rua S. Clemente oS
quartos, 2 salas, etc.; trata-se n 094;

. Cie.
om 3

alu-

A -VUGA-SI5 por preço barato, boa casa,
— —.com tres quartos, duas salas e «-om
quintal. In-fonua-se á rua Cardoso Marinho
n. 7, escriptorio. Praia Formosa.

-ia________J
ALUGA-SIv 

por preço barato, boa c_a,
_ .com dois quartos, duas salas e bom

•quintal. Informa-sc fia rua Cardoso Mari-
nho n. 7, c-criptorio, Praia Formosa.

(-•803 d j

A LUGA-SE o irande armazém da rua
.fl-Vi-condc da Itauna ns. 3a « 34; Ira-
ta-se no "Fluminense Hotel". (I)

•pRECISA-SE de um tupieiro, n
do Lavradio 105, marcenaria,

(38.10 D) J

PUECISA-SE 
de

rumadeira e mais
fíaddock Lobo n.

uma menina para ar*
serviços leves; nic

jo6. (6354 D) J

PRECISA-SE 
de um proiessor interno,

<y.ie conheça bem portuguez e matlie-
m.itii-a. rua 34 de Maio. 43. (6130 D) J

PRECISA-SE 
de um pequeno para ser-

vonie de piiarm-cia, pequeno urdena-
do. (.'.ut-s a Foxorine, neste jornal.

(.60.1 D) S |

ALUGA-SE 
ura bom quarto a casal sem |

filhos ou a moços soliciros; na rua C.v :
nierino 11. 24, 1* andar. (asSooo).

|66.ir K) '

\ LUGA-SE. em casa de íaniilia pequena,
Aá rua do Theatro (Tucuman), 10. ,°,
um bom quarto, n rapaz sério, com mrcito j
í electricidade e limpeza; pauamento men-
sal 4o$ooo. (Ó0S8 k) i>

ALUGA-SE um.,
s

excellente casa, de cou-
srrueção moderna, para familia de tra-

tamento, na Estrada da Freguesia n. 493,
Jacarcpagua. Chaves no n. 497 o trata-sc
na rua Conselheiro Barros n. 5, Rio Com-
íirido. (0315 J) K

ALUGA-SE 
uma casa assobradada, com

dois quartos, duas salas, cozinha, dev
pensa, quintal e ponto; na rua dos Co-
queiros n. 43-A, Catumby e para tratar 110n. 38, em frente, onde estão as chave».

(64.0 J) .1

A 
ILUGA-SE um bom
dente; na rua Dr.

commodo indepen-
Carmo Netto 312.

«633 J) .

ALUGA.SEAristides por 153$ o predio a rua
Lobo n. 146-Iv; chavei no11. .124 e trata-6e na Comp de Administra-

çao Garantida, a rua da Ouitanda, 68.
_._ (3i«7 )) J
A'LUGA-SE por 85$ o predio _ rua Dr.*—.Carmo Netto n. 138; chaves no n, 131e trata-se na Comp. do 'Administração Ga-rantida, a rua da Quitanda n. 68.

(31B3 J) J

ALUGAM-SE 
em Catumby, boas casas

. preços commòdos. Trata-se á rua Ma'Ka..iaci ... (8J45 jj K

\ LUGA-SK unia casa, com - quartos, o
-—.salas, cozinha e .pequeno quintal, refor-
mada dc novo, á rua Coronel Figueira de
Alollo ii. 367. travessa n. 12; trata .so â rua
Conde de Bomfim 534, ou Uruguayana 25,
das 3 ila ás 4 •]¦*¦ (6104 L) J

ALUGA-SE 
o excellente sobrado da rua

do Mattoso 11. 87. com trci salas, treo
quartos, despensa, reservada, banheiro, cozi-
nho, luz electrica e bom quintal, por 150*:
as chaves estão no mesmo c trata-se na ruj
do Ouvidor 11. 6,5, loterias, com o pro-
prietario. to-M» D i

rua Pe-
salas, 4 quartos, despen-

sa, copa, e;izo electricidade, fogão a gaz,
porão habitavel varanda, etc; tratar, com o
dr. Milciailcr. rua S. José ic6. (0359 L)J

cana da
Barros 3.15 em centro rf»

terreno, de construcção moderna, 5 bons
quartos e niaís dcpcnu&ncias para íaniilia de
fino trato; trata-se Uruguavana 47. If jo.

6326 I.)_R

A LUGA-SH o predio recem-acabado.. para
jCXpeQuena familia de tratamento; á rua
Pereira "do Almeida n, ig, entre Dario de
Ubá c Mattoso. (6113 I.) J

ALüGA-Slí 
magnifico predio,

r."Lreira Nunes
opa, gaz,

Aí.UGA-.SlC, por 260$ mcnsac**.,
-.Vrutt Jlariz

Aí^«LUGA-Sli bom e novo 'prédio, cm fren-
de rua, com dois quartos, duas Efl*

Ias, cozinha o quintal; na rua Bella de
S. João n. 372, S. Christovão. Aluguel,
60.000.  (643J d 1

A H.GA-S.E á casal sc». filüü.,
¦^senhor ou senhora só, umn cs-
plcndidit sala de frente em custo de
família; nu ruu Conde de Iicopol-
dina n. 1-1S, casa 4, S. CliristovSn

 (J «ü70)_I.
A LUGA-SU uma conlortavcl easa, com 6

-—.quartos, 2 grandes salas, boa cozinha,
quarto de banho, grande terreno, luz electri-
ca. gaz, etc.; á rua Torres Homem 172; »•
chaves estão no 181, c. 11. (63 ií

A LUGA-SE,
-oCXcasal, um
pensão;

t LUGA-SE uma boa íaa] de frente. bc:n
-.-¦Vírcica, com tres iancllas própria pav.i ;
1,111 casal ou moços dc tratamento, a rua da ¦
Carioca n. 47, sobrado. (5160 h) _ ,

E IV_0LES7_Í_S DQ PEETO usesn sempre o
<íy_„*»___ J__. í^m.1 !_-. ¦!____ J?

ALUGA-SE 
um c-arto limpo e arej.

com ou sem mobilia, 3 senho; respeita-

fU-rupe 0^ Mnnaeiia

cl, em
mento.
brado.

casa de pequena;familia de "ala-
Rua General Cama»-* n. 17*. so*

Não tem outros Inquilinos.
1.634-* E) J

LUGA-SE um auarto de frente, com' na e pensão; na r-.ia doA LUGA-SE 11
X_l:h.j1iíü.i mode
Ro.-*ario 174- (648a K. R

ALUGAM-SE 
dois esolenJidos aposentos,

juntos ovi separados, sondo uni de tren-
le; ambos independentes; não tem moveis
ne:n pensão; casa de família: Assemblèa
,. -o ÍD470 U) .'•]

PRECISA-SE 
de uma moça para aju-

dar a todo serviço. ¦ pequena fundia;
rua Nova de S. Leopoldo n. 74, peito
de Machado Coelho. (6jsí C) J

PRECISA-SE 
de um eainciro

tequim; oa rua C*irolin.i X,
I76, Rio dss Pedras, E. F. C

(6563

parn
lha
1;

bo-

D) R

PRECISA-SE 
de uma moça ou menina,

de bom comportamento e boa e.luca.
cio mi- serviços leves de ura casal sem
MM: tv Ráichuílo _8» («664 O S

A LUGA-SB nm niiianiflco sobr.i-
-í^X<Io com 3 auartos. 3 salas, co-
zlnlu. banheiro, etc., et., com cx-
cellento terraço; preco ISO!-.: na
rua Senador Kttzcblo 127. junto
jí praça Onze. (M 6213) E

d© 0-_l,I-V___I-=_-í_v JXJKTIO_=S.
Poderoso C^Z-iI^E^r-JT-E-, TÔNICO 353 _5____:_P___CT_,0_=?._4L3XrTEI

Pedir e exigir sempre: "GRIHDBLIA OLIVEIRA JUNIOU"
l/l A' veuda em qualquer pharmacia e drogaria Araujo Freitas & G. - Rio ds Jinsira

A I.UGA-SE o arr
X_Ldelaria n. 97', ti
tanda 1Ó5. _____

rmazem da rua da Cttn*
trala-sc na rua da Qui-

(64.(0 t) J

AI.UGAM-SE 
boas salas para

rios; na rua da Quitanda n. 165
rscrl.ito-

(Í440É) j

,4 LUGAM-SE
__cio boas salas

ca^llitiro
quartos

4 LUGA-SE o 2° andar 
'da rua da Qui-

At.-.nda n. !-•*, entre AlfatKl_-|a e General
Câmara, próprio para familia ou (rrande cs-

(6<8o r.) 3criptorio.

ALUGA-SEpendente;
um nuario.

rua Silva M
ir.dtl-mobilado.

.r.otl U4.
(õ-J 1 *! *,) J

do commer-
corn creado

!„ra fazer limpesa, luz" e:cc;rica; telepho.
ne, todos com sacada para o jardim da
praça Quinze de Novembro, com bonde,
de cem réis para todos os .ontos da cida-
de, 40$, 45$, 3*>?. 6°$
Clapp 11. 1.

rna
(6._4 E) .

A LUGA-SE. por ,í$ mensaes. na rua 1 \ LUGA.M-SE
Xí-Buaraue de Macedo I-, um chaicizinho, | üluz clectrica

filhos ou moços soltei-

SsJ
 1

em casa de familia, a ummi commodo Independente, comrua Dr. Aristides Lobo n. 50.
(60-14 J) J

A I-UGAM-SE oala o quarto, em casa dcXjLcasal, a outro casall som creanças. queseja decente e dc respeito; tem todas asserventias; 6 quasi independente; o motivodç alugar e mais para fazer companhia; ruaMarquez de Pombal 11. 10. (6895 J) J

ALUGA-SE 
uma pequena casa co msala,quarto, banheiro, cozinha, quintal, tan-aue, luz clectrica e fogão a „az; preço 65$;na rua Santa Alexandrina 11. 6a. IV.

(6912 J) J

para uni casal sem
ros; as cliaves no 16. (6460 G)M

uma sala e quarto, com
unico inquilino: na rua

General Severiano n. 221, loja. (6403 G) J

LUCA-SE a casa do rua Senador Ver-A1*1'-jtXguei
ÇO 35-

38; trata-se na rua. i" dt Mar-
(6081 G) J

I.UGA-SE uma casa nova. dois

luz electrica; tia rua
n. 86-A. preço 90$.

de S. João Baptista
(4190 G) J

AM__.o
LUGA-SE perto da avenida Rio Bran-

um bom quarto mobilalo. tem te-
lephone e luz ttetrica; na rua Azevedo
I .-ro n. :>o, cru frente ao '.nc.itro fhenlx.

(6195 E) M

,4 'LUGAM-SE niflgniiicao cosas na aieni-
üda Bclla Vista, com accommodaço.s by
íienicas; na rua Euphrasia Corrêa n. 4-;,
próximo ao lar.o do Machado. Alu.ue.,
_j5$; trata-se com o encarregado. _

(jlSl G) J

ALUGA-SE am optimo quarto; no rua
Lama n. ijó, sobrado. (6433 E) J

ALUG
ALisb

LUGA-SE a casa
»boa n. 79

tem tres quartos,
quintal.

. 6 da rua Bento
cliaves no n. 3i.

duas salas, cozinha e
(6390 C) .

ALUÜAM.Sl*. 
duas ca-sns com dois quar*tos, duas salaá todas as com modi tia-

des, por 85$;
ta-se na casa

na rua Ypiran_ja n. 36; tra*
n. 35. avenida. (6._:ó G) J

r-?r_3__t*___r»--.'t-5»

ALUGA.SE 
a casa S rua Atilia n. 7, pro-ximo a de Santo Christo, para pequenafamilia. A chavo

peru daquella.
pequiestá na rua Orestc 49.

 (64-1 D i

ALUGA-SE 
1

da Gamboa ..- ..,„, r.Chaves no sobrado e tratar
José 2Í,

grande armarem da rua
137. por preço baixo.

rua de Sâo
(18-4 I) R

CATHARRO DOS PULMÕES
Cura raolda rom o

PEITORAI. DE MARINHO
Rnn Sete de Setembro 18G

A I.UGAM-SE as casas de rua Real Gran--Ti-deza ns. 29 _ 31, completamente rt*_or-madas com tre 5 quartos, duas salas quin.tal etc; toda illuminada a luz electrica,
porto da rua de S. Clemente; trata-se na
rua de S. redro 6a. (G)

ALUGAM-SE 
uma sala e quarto, comtanque e terreno oara roupa, e cozinha;rua Maurity 14. (5!a.1 I) S

ALUGAM-SE 
um quarto o uma boa sala,na ma João Caetano n. 58. (616a I) R

ALUGA-SE por 150$ ,
Visconde d« Itauna

ua rua da Alfândega n.
aobrado da rua

1. 085; trata-se
2, Peixoto & C.
. .gM- n i

ALUGAM-SE 
duas salas de frentversos commodo-»; na

dro Alves n. _o.
. at.

Coronel Pe-
(656:1 I) R

MAJESTIC PENSÃO
Praia de Botafogo 384, Tel. 931, Su!.—Succursal á rua das Laranjeiras 318, Tel.

543", .. — Preços módicos. Bondes á porta.MIGUEL H. SIXEL & IRMÃO

ALUGA-SE por 71$ uma casa em condí-
Coes hygienicas, com duas salas, doi»Auartos, cozinha, pia, tanque, quintal, etc;informa-sc na rira Itapirú' n. 90. armazéme trata-=c na mesma rua n. 273.' (6s_8J)l

ALUGA-SE porão*! um magnífico quar-
. to com duas janellas, só u moços sol-tetros, decentes, em casa de famüia, combondes de cem rfis i porta; na rua Ita-P'ru n.- 167. (M^j) -s

ALUGA-SE 
um excollente sibrado <lt

frente, predio novo, com quintal, a ia-
müia de tratamento; rua Barão dc Meíqui-
ta 738, Audarahy Grande. (6923 '•' '

A 
LUGA-SK um espaçoso armazem, com
dependências para familia, á rua Hng-

Rocha Fragoso n. ia, perto do ponto d«
cem réis (Villa Isabel); trata-so na rua dz
Quitanda n. 151; nreço 100S. W

ALUGA-SE 
uma casa. á rua Leopoldo

n. 14 (avenida), com dois quartos,
duas saias, toda illuminada a í::i clcctnca,
etc.; preço 60.; chaves no n. ni; trata-'"
na rua da Quitanda n. 1 .1. _____•'

A LUGA-SE uma casa .á rua Barão «
XXMesquita n. gaa. completamente refor-
mada. toda illuminada a luz clectrica, Mm
tres quartos, duas salas, quintal, ele.;, cha-
ves no local; trata-se ua rua da Quitando»
n* '531 preço ioo$ooo, ('

.1 LUGA-SE, oor -00$. a casa da rua _'-
_t_-.nador Furtado 78; as chaves acham-sç,
por favor, no annazcon da esquina prr'-'-
ma; trata-sc á rua Sete rf? Setembro JJ.
(Marcenaria Carvalho), com o sr, Álvaro.

(5-9.1 L) .1

A LUGAM-SE bons quartos, de -5?
X_L4o$, em caea bem çsseada, a rr.pjí!
solteiros ou casaes sem filho.?; r*.ia Goueri
Canabarro 193. (Cíog h)

ALUGA-SE 
o predio da rua General Sil.

va Telles n. 37. com boas accoininodJ-
ções para familia; tem eaz luz electrica,
construcção moderna; trata-se na mesma tu|-
n. 31, onde estão as chaves. (679.1 I*' '

A LUGAM-SE bons e orejados quartoo a-Tisa.as de frente easa com grande quin-tal, muita água e luz electrica; nn rua doB|sp3n. io4. (674I j) R
A LUGA-SE uma boa casa, com electri-

^adade; na rua Padre Mlguellno 63.o-reço, uojoooj as chaves estão no n. 61tnrtn-se
. 345, easa I.

,_,-.- - no n.na _ rua Visconde de Sapucahy
(3684 J) .

ALUGA.SEMotia n.
«aía*., dois r,\
ctricidade
das 11 âs

casa nova do becco do1. 10, no Mattoso. com duasquartos, c-zinla, banheiro, e!--¦ pequeno quinul. Esti abrrtã,4. Aluguel, io***. (6807 J) S

ALUGAM-SE 
as casas novas, da rua

Costa Guimarães ns. .19, -ii e 4.1. .'¦"'
S. Christovão, próximo i praça Argentina,
bondes dc S. Januário, com l"ja9 accom-
modacões, para familia reeular: as chavo
est3o cm frente, no armazém do «-r. _ír»n-
dão. e trata-se na rua da Alfa-.:.Una n-.\"j
aluguel razoável. (6810 L) »

ALUGA-SE 
uni porão com dois quartol,

duas saals, cozinha, mais ilependencl»*
(trande quintal; na rua D. Cândida n. 39i
Barro Vermelho; aluguel 50S: trata-Sí ni
travessa Ayres Pinto n. i_, S. Cbristovão.

(Í78. L) .

ALUGA-SE, poBarão dc -McuciuitaBarão
quartos, d't. ¦-
a*, chaves no i
Lima n. 1.9,

140],

_las
478;

casa

asa da nu
... _.4. com tre*

mais dependências!
trata-sc r.a rua A--JUÍ
í. (lóbi ) '

rua Dr. 311»30 da
ALUGA-SE 

.1 casa n. .,- .._
va Pinto (Villa Isabel): cfbves.no B«™J

levard a8 de Setembro 34a (nadaria); trará
so na rua Barão de Mtsquita 11 73'*., a

(«704 _,) '

'^**^___a_*T^ 
_i_iIll_ji 
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CORREIO DA »IANH4-f Sabbado, 1» de Agosto de 1916

'Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição de 1916

IDO

0 CoÉieiio Pojnlar
-. "-¦': ou— —

MANUAL COMPLETISSIMO OA ARTE DE COZINHA
Verdadeira encyclopedia culinária onde ba receitas para todos os eot-

«os todos os pala.ares, Além das receitas estrangeiras, como FRANCE-
ZA, PORTUGUEZA. INGLEZA, ALLEMÃ, OHINEZA, -POLACA, TURCA,
RUSSA e dc todos os paizes da terra, com as suas especialidades, ha tambem
_ cozinha verdadeiramente brasileira.

Guizados mineiros, quitutes bahia nos, gênero paulista, iguarias do nor*
le, manjares do sul, principalmente do Rio Grande. Tudo quanto se quizer II

Muqtiécas, caruru-, an_u's, feijoadas á bahiaua, com leite de coco; zo-
ris, sarapateis, ca__iquinha, etc.

OBRA DIVIDIDA EM CINCO PARTES A SABER :

PRIMEIRA PARTE — Cozinha estrangeira — Colleoç.o completa e
variada de centenas de receitas das mais afamadas e saborosas iguarias
dis cozinhas: Portugueza, Italiana, Franceza, 'Ingleza, Allemã, Russa, Tur-
ca e Polaca, precedida de um vocabulário dos termos francezes mais empre*
gados na cozinha, nos restaurantes e nos banquetes.

SEGUNDA PARTE — Cozinha brasileira — Centenas de variadlssi-
mas receitas para se preparar com perfeição, qualquer prato da cozinha
brasileira, tanto de comidas do trivial, como de iguarias finas e de prepa-
ro pouco conhecido. Especialidades da arte culinária fluminense, cearen-
se, mineira, paulista, nortista e do sul do Brasil. Não existe nenhum outro
livro, que trate tão desenvolvidamentc e com tanta exactidão da Cozinha
.Brasileira, como O Cozinheiro Popular — Todas as receitas üo verdadei-
ras, garantidas, experimentadas.

TERCEIRA PARTE — Manual do Pasteleiro —• Formulário completo
para se preparar qualquer espécie de massa, pastei., pastcllinhos. «emp»-
das, cmpadSes, tortas, croquetes, "vol- ou-vent", dariola», nu.ái, panque-
ca», poços de amor, etc, etc. *

QUARTA PARTE — Manual do Copeiro — Arte de bem servir e pôr
a mesa, tan'o em oaaas de familia como em banquetes, á franceza ou i
americana, seguida de uma collecção de "menus" á européa e á brasileira,
«ii francez e portuguez, de íórma a facilitar os "inaitres d'hotel", a orga-
Mirarem qualquer banquete; arte de trinchar os assados, distribuição dos
vinhos, nas aifferentc*. partes do banquete, etc, etc.

QUINTA PARTE — Inteiramente nova — Accrescida a esta edição.

O LIVRO DOS DOCES

Contendo innumeras receitas de Pães de Lot, pães leves, gateaux, pu-
dins, petits gateaux, tijelinhas, bunnuel os, bolos, lunchs, mayonneíses, galet-
to», tortas, toninhas, babás, manjares, doces de frutas, cremes, geléas, mar-
meladas, bolinhos, mães bentas, bom boceados, fatias da China, bolo branco,
trouxas de ovos, fios de ovos,' tábefes, baba de moças, queijadinhas, Bolo
dos Alliados, bolos de amor, Vaes não vens, doce de queijo, compotas de
melão, de e_ju°s, cidras, laranjas, ananaz. morangos, pecegos, coco, ameixas,
etc; biscoitos de vinte qualidades; pudins, de vinte qualidades; cremes de
vinte qualidades; doces ile frutas de todas as qualidades; uvas, piras, abo-
bora, limão, figos, marmelos, etc, etc, etc.

Vm grosso volume encadernado, d e
500 paginas, contendo as cinco
partes reunidas  5$000

.. ___

A Livraria Quaresma r^S. "Sei00"* l^t
despesas com o Correio, bastando, tão somente, enviar a sua importância
(-$ooo cm dinheiro, não se acceitam aellos), em CAR'ÍA REGISTRADA
COM O VALOR DECLARADO e dirigida a PEDRO DA SILVA QUARES-
MA, rua de São Joaé ns, 71 e 73 — RIO DE JANEIRO.

ALUGA-SE, 
por 50$ mensaes. uma easa

coni a quarto-, 2 salas cozlrlha, bom
quintal, iardim e abundância do água; paraver e tratar, na rua _ de Março 188. bonde
dc Piedade.. (..141 M) S

ALUGA-SE 
urna casinha, com 1 sala, ,-

quartos, cozinba e quintal. 50$; 2 mi-
nutos da estação do Mever; informa-se com
o sr. David, quitanda, rua Dias da Silva 35.

(6218 M) J

ALUGA-SE, 
na estação de Estiva, Linha

Auxiliar, uma cxcellente casa de mora-
da. com todas as accommodações para fa-
milia de tralamento e illuminada i lia ele-
ctrica: trata-se na rua Buenos Aires 103,
sobrado. (4183 M) J

ALUCA-SE 
uma boa casa, com duas

frentes, duaa salas, dois quartos grandes,
saleta, cozinha e ouintal, luz electrica e
ftaz; aluguel 130$; das o ís 1- boras; rua
Dr. Garnier 53. (-1*4 M) &

ALUGAM-SE, 
baratissimo, excellentes ca-

sas novas, com ouintal murado, água e
esgoto, próprias paar pequena familia, na
rua Cascadura _.. 53 estação Quintino Bo-
cayuva. (4577 M) B

ALUGA-SE, 
por 110$, boa casa, com qua-

tro quartos boas accommodações. luzele-
ctrica, a rua Bario de S. Francisco Filho
31, próximo a Barão de Mesquita; as cha-
vei estão no 33! trata-se na rua 1* de Março
n. 8, com o sr. França. (6184 MJJ

ALUGA-SE. 
oor 70$, uma casa. próxima

à oslaçüo; tem luz electrica e bom quin-
tal; rua Bella 106, Todos os Santos.

(6u8 M) R

ALUGA-SE 
uma casinha, sala. quarto e

cozinha, pelo aluguel ds .10$; na, rua
Clarimundo de Mello -34 ;a chave esta no
33-5 trata-se á rua Fi.ueira .07. Rocha.

(6114 M) K

ALUGAM-SE, 
na Terra Nova, quatro

casas, tendo uma armações para qualquer
negocio, tudo por 80$ mensaes: trata-se na
rua da Quitanda ns, 34 e 3<>> l°ja. com
Pedro Assumpção. C3189M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Santa Plnlome-

na n. 13 estação da Piedade; bons com-
modas, luz electrica; aluguel mensal 6«$;
trata-se rua Meira *6. (6206 MjS

ALUt~A.SE 
a casa nova. tres ouartos,

duas salas, luz electrica. fogão a gaz.
fiardim, quintal, á rua de S. João n. ns-
Cachamby. Mcycr; as chaves na mesma rua
105; aluguel 1015. (6306 M) R

UM SENHOR
Que ateve atacado nor umn forte

tuberculose e de extrema gravidade, of-
ferece-se para indicar gratuitamente a
todos que soffrem de enfermidades res-
piratorias, assim como tosses, bronchi-
tes, tosse convulsa, astlima. tuberculose,
pneumonia, etc., um remédio que o
curou completamente. Esta indicação
pana o bem da humanidade, é conse-
quencia de um voto. Dirigir-se por car-
ta ao sr. Eugênio /'vellar, Caixa do
Correi** r.683.

ALUGAM-SE 
com carta de fiança, na

estação de Ramos, casas-para moradia,
a 50 $0 60$. tem-acua, luz, VV. Ci! quin-tal. Trata-se á "Villa Andorinha", ondo
estão ai chaves, Carta de fiança. _

(6aso M),J

ALUGA-SE 
uma boa sala; ver o tratar,

._. na rua Boa' Vista, n. ss, estação, ao.
Riachuelo. (68ai M) S

• m-p 1 n-
I gens, dar-

thros, eezemas, sardas, pannos, co-
michSes, etc, dcsapparecem rápida

mente usando Pomada Luzitana.
Caixa ijooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes n. 62.

(Largo do Rocio). (A 4030

A LUGA-SE uma casinha, por preço mo-
XVdico, no Encantado, a rua Francisco
Fragoso n. 21. (6607 M) J

ALUGA-SE 
o predio apilacetadò da rua

Honorio n. 46 (Todo, os Santos), com
luz electrica e \V. C. dentro de casa, lo-
car saudável, perto dos bondes e trem. As
fchavies e mais ínfonmjaçõej no n. 42.
Aluguel 80S000. (6647 M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Boa Vista

n. 53, estação do Riachuelo, pelo ain-
guel mensal dc 61$; as chave, estão na
rua Flock, esquina da rua Perseverança.

16353 M> J

ALUGA-SE 
um Brande armazém, próprio

para qualquer negocio, numa das mellio-
res esquina sda rua Antônio Rego 170. onde
s* Irata jestação de . Olaria). (8524 M)

ALUGA-SE 
a casal ou cavalheiro de tra-

tamento, esp'cndido aposenta, com ou
eem pensão,
módico
tro

. em bellissimo palacete. Preço
ico. Informações á rua Vinte e Qucu
d. Maio n. 43- '<*•-• M) J

COPACABANA 
— Vendera-se terrenos

em diversas ruas de Capaoobanti; na
rua do Rosário a. 138, com o proprieu-rio. (4680 N) J

TERRENO 
— Vende-se ura de 1: X 50,

prompto a ecr edificado, tem gradile portão do ferro; i rua Theodoro da
Silva, próximo ao bonde de Andarahy;
trata-se á rua Senador Euzebio n. 59.• («585 N) J

VEND.E-SE 
uma casa e terreno em Ma-

xambomba; trata-se no armazem junto0.0 cjnoma.. (R 6.565) N

VEXDE-SE 
duas easa, «novas, que ainda

não foram habitadas, podendo servir
para venda, por estar muito perto de es-
tação e de todos os pontos de bondes, com
2 salas, 1 quartos, cosinha, banheiro den-
tro de casa, varanda ao lado, bora quintaltodo murado, electricidade, rua calçada,
portões de ferro; trata-se a rua José Bo-
•macio n, 81, estação de Todos os 'Santos.

(R 0.561) N

.MANA!. LÂEMMEK.
PARA 1916 A. O QRANDE) ANNUAUIO I>«> BRASIL.
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TTENDEM-SE em* Maxambomba, su-
burbios da Central,
22 casas, rendendo
340$ por mez, por

preço de oceasião. Lo-
VEXDE-SE por 31600$ um bom predio t©S p-B t .XTGtlOS a 60$.

acabado de construir, com jardim na i _ nA_< _ _ i-_r__. _._, _._.__.treme, com-imcçio moderna Je platlban.la, J _.U3> O lOUSi OS COUl"todo construído com madeiras de lei, não '
tera pinho do Paraná; pôde ser examinado
pelo pretendente, Tem um bora terreno

oito, tem muita abundância de água en-
canada, tudo í novo, distante 2 minutos
da estação de Ramos. Não foi construído
para vender. O motivo da venda se dirá
ao pretendente. Para ver e tratar á rua
-André Pinto n. 65. JJ' negocio de oc-
easião. _^ (K 6.549) N

na Padaria Paz c Amor. (J 6.386) N

VEXDE-SE 
em frente i estação Bento«Ribeiro, uma casa nova com dois

quartos, duas Salas e cozinha. O terreno
tem 11 m, por so, e c cercado; para ver

ili,M,.s* '4 rua Fernandes Marinho n 14,
IRio das Pedras. (6.537 J)

A LUGA-SE a casa i rua Commendador
Xi.l-.rein tia Silva 124; chaves no armazem
co ladu; preço 100$; tratn-se uo lianco do
Alinho; run lia Quitanda 1.1,

ALUCA-SE, 
por 01$,

Matto Grosso

A 
LUGA-Sl'. um bom quarto com janclla,a uma senhora, cm casa de t familia, tia

rua Gon*;aKa Hastos mo casa Xlll Aldeia
Campista. (61)04 I,) J

ALUGA.PK, 
por io-i$. r boa casa da tra-

vessa Ücrfiy-Cliib n. 2-, casa III. com
¦dois quartos, duas salas, cozinha, quintal,«etc; ns cliaves estão, nor favor no n. i,
c trata-sc na rua Buenos Aires n. ISO,

C6780 L) J

nredio da rua
8a próximo ao largo

Cancella (». Cbristovão), com 2 Balas,
_ quartos, porão habitavel, hu eloctrica e
grande quintal arborizado; a chave no ar-
iiiazcui da esquina; trata-se na rua São
Januário ti. ij7. (6770 L) J

ALUGA-SE, 
por 130$, o boa casa da eua

.Pereira de Siqueira n. 7'' trata-sc À
rua da Assembléa 16 loia. (6777 L) I

AI.UGA-SK 
a casa, de construcção mo-

dorna, com tres quartos, duas salas, co-
zinha, banheira esmaltada, chuveiro, luz
electrica, entrada independente boa Arca,
tendo quario nara creado, 4 rua liarão de
CotcRÍpe n, q8í as chaves no n. ioo, c
trata-se no mesmo; preço commodo. V
Isabel. (6747 D K

ALUGAM-SE. por 90$, i rua Uruguay
104. Villa Marina, casas novas, com

duas sais, dois grandes quartas eleetrici-
dade e quintal; as chaves ua mesma villa,
casa VIL (6-66 L) R

A LUGA-SE a loja sila à rua S. Christo-
XXvão n. 13-A; as chaves estão no 17; tra-
tase á av. Rio Branco n. 137. 2" andar, sala
.18: aluguel 170$. (66os L) J
WW" m -¦*M«M'i>--.jW-ir«^»*^s^_w*i_,--(wi'\i*>^i ¦¦iw||ju_nj^PO' DE ARROZ «DORA-

Medicinal, adherente e perfumado
Lnta ÜdoOO. Paio correio áS-iOO

Perfumaria Orlando Rangei
A LUGA-SÜ um bom armazem; 4 portas

__.que serve para casa dc lotcria9. tintura-
ria, vidraceiro, onde não tem esses ramos;
oonto magnífico e tem boa moradia; rua Ba-
rão dc Mesquita 733- (6-96 L) J

ALUGA-SK, 
nor 120$. a casa á rua Ave-

nida da Liberdade iS. cm Dr. Frontin",
pôde ser vista c trata-so á rua Chaves Fã-
ria 41, S. Christovão. (627a II)

ALUGA-SE 
a casa da rua Cândido Be-

nicio n. si8, para negocio; ponto ioo rs.
dos bonrirs Praça Secea (6308 M) R

ALUCA-SE 
a casa da rua Bello Ilori-

Züiitu n. 21, estação do Rocha; as cha-
ves estão na mesma rua 11. aí; trata-se na
rua General Câmara 316 sob. (6.--oM)K

A LUGA-SE. Dor 162$ a casa da rua Ta-
XXvares Ferreira 35, Rocha, com boas ac-
com mo d ações para familia de tratamento,
com luz electrica; chaves no 70. (6_oiM)R

ALUGA-SK 
uma boa casa . .salas, cozinha, banheiro, VV.-C.

quartos, 2
,,  ..._ J., instalta-

ção electrica, jardim na frente e bom quin-tal; rua Conselheiro Jobim 4". Engenho
Novo. (6l39 AlJ J

ALUGA-SE, por 31$. uma casa, com a
quartos, sala, cozinha, água c bom quin-tal; Estrada Kcal dc Santa Cruz 2127, Pila-res. Inhaúma. (6-60 M) R

ALUGAM-SE, 
por 100$, o predio asso-

bradado da rua Bahia 8. .- quartos, 2
salas, porão habitavel; por ooS. o da rua
Matto Grosso 62, bons comniodos, limpos,
luz electrica o quintal; fiacm perto da
Cancella. (2120 L) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Dr

n. 73 (S. Christovão).
Si F-air

(Í77Í LT
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Comprimidos indroestenicos
Poderoso '"stlmnlnnle ila economia, efficiiz nos casos ile

fraque/.'! o fi-igiili. sexual de ambos os sexos.
PItRPÃlíADOS rELO

<* *** Laboratório Paulista de Biologia * :;
RüiA QUINTINO BOCiWUVA -l — S. 1'AULO

Rua da Assembléa 7, .sobrado — IUO 1)13 JANEIRO
Eucontriini-sé. nus principaes pharmacias, drogarias o casas

d« artigos do cirurgia.

ALUGA-SE 
o casa n. 61 da rua Bomfim,

tendo sala, dois grandes quartos c mais
dependências, com luz
no açougue da osqülna.

electrica: a chave,
(Ü741 I.) I!

Â 
LUCAM-SE
duas salas e

loas casas, com a quartos,
scommodos, nor 64?

rua Tuyuty 7t, S. Januário. (CS..6 L) b

A"jL-jucira dc Mello 4.17. com todos os mc-
Üboramcntos; cxcellente ponto nara deutlsta;
atelier, etc; trata-se â rua S. José 54, com
Leandro. (68.11 L) S

ALUGA-SK 
uma esolendida casa, ;'t rua

Barão de Mesquita S-,o. com •; quartos.
2 salas, 2 banheiros. 2 W.-C, luz ele-
ctrica c bom quintal; nropria oarn familia
de Iratainciito", renda 170$. (6282 I.) J

A LUGA-SK, por
-rXquartos, 2 saias,
ua ma 1'ossolo i»6.

80$ unia casa. com 2
etc; oara ver c tratar

(6205 L) R

\ LUGA-SK uma boa casa. quasi nova, na
jtXrun Barão do liuui Uctiro u. o--A, com-.quarto., _ salas, cozinha banheiro c
quintal, próximo á estação do KiiRenljo No-
vo; as cbaves rsião no armazém daesquina
da rua Visconde dc Santa Cruz. (__g_L)U

A LUGA-SK a casa da rua Jockey-ClubXj.n. lo.i, com tres quartos, duas salas,
coziulia e bnm quintal; trata-sc na mesma
rua n. 19.; aluguel isiS. í-iorS L) lí

A LUGA-SU, nor 12*"$. unia cisa. com 4
XXquartos, 2 salas, cozinha despntsa e luz
electrica; na travessa Soledade u. 26; cha-
ves na rua Harão dc fgual&mv n. o.l.

(61S0 L) J

ALUGA-SKquina, jtmt.
um armazem, tG portas, cs-

quina, junto ao Cinema Andarahy; serve
oara botequim, café caneca e ainda pódcsobrealiiR.ir umas 8 Dortas, querendo; a rua
tem muitas obras do construcções onde Ira-
zem muitos trabalhadores; rua liarão dc
Mesquita 642. (6-Q7 L) I

ití~'W*w.'.^-.i--i.'j'/:'ív.',ia.;K

GONORRHÉASI
cura infallivel em 3 «lia», sem
ardor, usando "Gonorrhol", Oa-
rame-se a cura completa com
ura s«i fi.isco. Vidro, _$coo, pelo
Correio 5$."on. Deposito geral.*
Pliarmacia Tavares, praça Tira- |dentes. 62 — Rio de Janeiro.

A 
LUGA-SU uma hoa casa. com tres quar.

_ tos, duas snlas, luz cloctncn; na ruaConselheiro Jobim n. 46; as cliaves ao lado,no 44-A. lingenho Novo. (6550 M) R

ALUGAM-SE 
baratissimo, excellentes ca-sas novas, com duas salas, dois quartos

Çjm janellas, terraço, lavalorio cozinha,W.-C. com chuvoiro e bom quintal todomurado; cada casa tem duas entradas in-dependentes, podendo servir para duas fa-nitliasj alusuel 65$ e 71$; na rua SilvaRego n, 35, Rucluielo. uo lamo Jacarii.bonde linlia de Cascadura. (6-46 M) R
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pradores de 5 a 15 lo-
tes têm desconto de
5oio, os de 16 lotes
para mais desconto
de 10 oio; os terre-

yENDE-SE.uma casinha de tijolo nolüQS dO 120$ B 150$* Rio das Pedras, por 8oo$ooo; trata.se T*¦*""" ***- *<=•*-"•' *» ?™i*Ttêm água encanada.
Chácaras de 2,5oo$
a 5.ooo:ooo. Andrade
Araujo, subúrbios da
Linha Auxiliar, lotes
de terrenos de 50$ a
loo$ooo. Chácara com
120.000 ms. quadra-
dos, mais ou menos,
construcção livre; pa-
ra mais informações
com Corrêa Dias, á
sua Sete de Setem-
bron. 29, sobrado, das
2 ás 5 da tarde. S 855

Fita* TI
¦i

1JU1J
Approvado e recomendado

pela Exma. Directoria de
Saude Publica

JI' venda nas mais importantes
casas de loucas e ferrneens,

especialmente :
CASA VIANNA — Ouvidor n. so —

- Teleplione ia68.
CASA LIMOGES — Avenida Rio

Branco n. uo.
AOOSTINHO FERREIRA & IRMÃO

Rua i" de Março ig—Tel. 17
ALBERTO DE ALME1R\ & C. —

Avenida Rio Branco n. 99.
¦ J. PERRER * C. — Rua da Quitan-

da, 48.
RICARDO AUGUSTO BIATO-*Rua

dos Andradas n. 79.
BARBOSA _ MELLO — Rua do

Hospicio n. -154.
A. LIMA & C —Rua do Ouvidor, 71.
CASA FIEL — Rua 24 de Maio 161

Telephone V. 41.
"PARA VENDA A PRESTAÇÕES

3. PERRER «S C.
Rna da Quitanda 48, T. 1026, N.

ou na fabrica — J. R. NUNES
— Rna 24 de Maio. 162.

CASA FIEL
— Telephone, Villa. 41 —-¦Remette-se 

para qualquer ponto do
Brasil devidamente embalado, recebendo
a imnoriancia cm VALE POSTAL.

PEDIDOS A J. R. NUNES

VENDE-SE 
barato próximo á est., do

Eng. Novo e de 4 linhas de bondes,•uma esplendida chácara, com 60X70 ms.,toda arborizada, com muitas arvores fruti-fera» e muitas variedade*, de flores, logarsocesado, e muito saudável. Grande casade morada, solida, construcçio com todasas comirtodidadcs, paro iamilia de trata-"'"..'o: J"ara ver e tratar i rua GeneralBellegarde o. 68. (6731 N R

Y^M-E-SE muito próximo da Est. «lo»0sn_. Novo e de 4 linhas de bondes,optimos lote» de terreno 6X33, todo arbori-zados, planos, enxutos, logar multo saúda-vel a t!5oo$ooo cada um; para ver ç tra-lar rua Generefl Bellegarde n. 63.
(6;aa N)

"*.rENnif.-SE um terreno, na rua Boa Vis' ta cm frente ao n. 30j trata-se na rua24 de Maio, 431, preço «le occasiSo.
(6734 _•) R

VENDE-SE 
uma casa com terreno me-

dmdo 10 por 40 entre os estações, deRomsuccesso c Ramos, por i:soo$ooo; tra.ta-«e na rua do lEnrenho da Pedra -1. 164,em Bomsuccesso. 'Estrada 1'. Leopoldina.
(674o N) R

CONSTIPACÃO
Tome PEITORAL SíARTNnO
Rna Sete de Setembro 1S6

VENDE-SE 
por 7:000$ uma boa casa cm

esquina. 2 salas, 3 quartos, cozinha, c
mais dípi.niicncias da hygiene, 3 5 mina-
los da est-ção; trata-se i rua Dr. Leal, 6o.
Engenho dc Dentro, podendo ser parte a
praso. (6318 N) R

¦ . --Ali}

VEiNDE-SE por 2:000$ um lerreno 11X
. 56, cnm residência, para tratar aos do-

mingos, d rua Gomes Serpa, 01, Lopes.
Piedade. (6114 N) J

VENDE-.1" 
um predio na ru» Senador

José Bonifácio, com 5 quartos, 2 salas,
cosinha etc. Pertence com um hom ter-
reno de u.ao -de frente por 120 de com-
nrido. Bondes á porta « muilo perto de
Iodos os Santos. Próprio para uma lindi
cha cura, limar muito •naudavcl. Informa-
«e á rua Senador José Bonifácio 8j, »r-
ninzcni. «Estação do Todos os Santos.

(J 6180) N

VENDE-&I. 
uma casa nova com tim

quarto, duas salas e cozinha. Rua Ho.
norio i«j4. Todos os Samos. (6381 "") 

J

\"-'ENI>,E-S'E 
uma boa casa dc 2 quarto*.2 salas, dependências, jardim- hom

quintal com arvores frutíferas, fiall nliciro,
etc. para ver a qualquer hora, na travessa
Tenente Costn, 13, Todos os Santos; par*tratar, rua da Quitanda, 43, com Rodri-
Sues. (6091 N) J

VEN-DE-Stinha n
ctheroí'.

a casa da rus Nilo Peça-
^S A., trata-se na mesma. Ni-

(6101 N) j

V'BNDEjSE 
barato um terreno com 11

metros de frente por 40 de fundos, ten-
do um barracão dividido em 2 commodos.
água "encanada com caixa, tanque e chuvei-ro; na Estação de Ramos; lrata.se no ar-mazem de Ferreira e Cia. (6759 N) R
VTENDEM-SE para liquidar 3 casas ren-
V dem I20$ooo mensaes, sò vistas; traves-

sa Oliveira, 53, Estação de Ramos, e maisinformações; i rua da Carioca, 76, Charu-lana. (6766 N) R

VENDEM-SE por 15 conios 6 casas, na
estação de Olaria, para liquidar, negocio

decidido; trata-se na rua Leopoldina Rego,
310. E. de Olaria. (J 6.535) N

ViENDEM.SE 
terrenos em Copacabani

nas ruas N. S. de Cocapabana e na
dr. Domingos -crreira; Sete de Setembro
n. 133, sobrado. O 6.573 N

VENDEM-SE 
lotes de terrenos de 10X

50, a prestações de is$ooo mensaes.
Os terrenos são altos e enxutos, clima cx-
cellente, construcção livre e não paga im-
posto, tem água, c luz electrica, tem hon-
des e trens 4 porta, construcção livre e nío
paga Imposto; os terrenos são na estação
de Madureira. As ruas tem 18 metros de
largura, tem uma grande praça 110 ceutro
do terreno; para tratar com Querino, R.
Prainha, 7. Telephone, 4.088. Norte, em¦Madureira, rua Monsenhor Felixií na Vil-
Ia, Mirandella*. com Chico. (6207 N) M

A LUGAM-SE, cm Bomsuccesso; no bote-
__.(|iiiin fronteiro á estação, n. 741, 3 boas
casas novas, com 6 bons commodos, água,
luz electrica, bons quintacs; preços _o$ e
75S000. (6321 _t) R

A LUGA-SE a casa n. 50 da rua Affon. I A LUGA-SE por 1028 a cnsa 16
¦ "-".íi-í".™- '•"R"""1'0 d°, De,"""0. com Xljfl,, ma |!on Vista. Cliaves A ruatres salas, Ires quartos cozinha, bom quintal e electnciilade ;as chaves estáo non. 50-A, e trata-se ua rua _ovaz 11. 154.

(6800 M) J

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Dr. ArchiasCordeiro 382, com 2 salas 3 quartos e

grando quintal; aluguel 80$; tratâ-se naiiuisma, das S i|_ ás 10 horas; chaves aolado- -(6758 M) lt

A-LUCA-Sli, por 71$, uma boa casa, com2 . quartos, 2 salas, erande quinial, luzelectrica o mais nccessaiiu; á rua Imperial271, casa II; as cliaves estão na casa 1;trata-se a rua de S Pedro 207. dias uteis.
(6732 M) R

Archias Cordeiro 483. Trata-.se
na Avenida Central 128, sobrado.

(3 61S0)_M

ALUGA-SE, 
por 75$. o predio & rua

liarão do Bom Retiro 159-A-I; chaves
uo n. 156, c trata-sc ua Companhia de Ad-
uiinistração Garantida, á rua da Quitanda 68.

(3180 M) J

ALUGA-SE 
uma cosa. com duas salas Idois quartos, cozinha, latrina, tanque,

chuveiro, luz electrica; paru ver c tratarCaminho dos Pilares 291, Inhaúma
(670a M) J

ALUGAM-SE quartos, em casa du fami-lia, a 20$, com luz clcclica o o mais nc-cessarioj rua Bella Vista 138, E. Novo.
(6752 M) R

A LUGA.SE, nor 40$, uma casinha, comjr.i.installai;ao electrica, na avenida á rua El-vira n. 1., Engenho de Dentro. (6718 M)R

ALUGA-SE, por 142$, a casa da rua
. Vieira da Silva n. 3... estação «lo Snm.paio, com 5 quartos. 3 salas e mais dopeu-dencias; chaves 110 n. 33. (6720 Mjt R

Ar,UGAM-Sl. 
magnifica casa

da rua Duque d_
chácara

. . Caxias n. no, Villa
Isabel tem cinco quartos, duas salas c
nulo quanto diz commodidades; irata-se na
rua «lo llosaicio u. 64, Casa Saldanha.

(6330 L) J

ALUGA-SE para pequena família, a casa11. 172 «Ia rua Gonzaga Bastos, VillaIsabel; ns chaves estão na sapata ria daesquina; trata-se na rua do Hospicio 64,
(6351 L) JCasa Saldanha.

__ LUGAM-SE, por 60$ e 6;$. bi-na rua Jorge lluilg
oas casas,

(30S0 L) Je vi.

*ac_:a_-ai'-tgi^^rr.Mi---..' ..¦-.-,mf,,i.-rrt-l i".__mi.___Mni«inii*--M*i-|i ihwüluu
o

entre
sr, 1". R Itancio, cou.-cimado nc^ociaiiie à rua dos Coqueiros, estavaado na cama ik-s.le dezembro, com terrível rheumatismo. A con-elho doíedico, usou o afamado llob dc Silmma Salsado, de Alfredo dc Carvalho.apenas ja tomou conta do seu iitgocio. E. roíno este caso contaA venda nas boas pliaruiacús c drogarias. Deposito, 1°

seu
Com ires fra

, o li"'* dc Summa milhares.
| de VUrço n, io. Alfredo de Carvalho & C

í trs-.íifflrwít*-ur

A f-LHIA-Sli o predio da rua Fclippe Ca-
jírVmarâo Co (Villa Isabel); as chaves estão
1 ¦-.) armazém da esquina, Uoulevnrd 2S do
Sclembro. (61S.1 L) J

A LUGA-SU uma boa casa, á rua D. Mar-
.ÍAci-nu 5, com 3 quartos 2 salas cai., ulc-
ctricidade, porão, clc. '6C?2 L) S

A LUGA-Sl., por i.ioS a easa da
jtjLlCmcrcuciuna 42; trata-sc na rua daf.iii.lss.i 12, Peixoto „ C. 16.1.17

rua
Al-

L) J
A LUGA.SE, norWá rua S. Luiz

par 1405 um bom armazém,
V "._ Goiuaca n. 10; tem ac-

onimodaçôcs Dará pequena familia; as chavesestão no 11. 9, defronte, e trata-se ua avenida
Rio B_i.i-.K-o 11. j.3 (6.1.11 .1.) J

ALUGA-SE, na.rua «lc S. l.uiz GonzafrnXXu. 334, uma loja, para qualquer ucrücÍo;as paredes revestidas cc azulcios liraneos; dabem pura um bolequim; as chaves t-siflo no•obindo; aluguel .10$. (6;84l,) J

ALUGA-SE, 
na rua do D. .ulmira 11. 30,a casa u. 3. por 00$; 2 salas, _ quartos,tozinlia, grande quintal e luz electrica; Ma-

racanã. .6.180 l.) J

ALUGA-SK 
uma casa nova com 3 quar-tos. 2 Rrandcs sala., coziulia, privada in-

torna, luz electrica, riu. varanda ao hilo,
portão de ferro e Rrande quintal: á ruaVianna Drummond n. .u quasi na esquina
d.- Theodoro «Ia Silva (Andaraliv Grande);
as chaves estão na chácara, defronte.

(1.50* L) J
LUGAM-SE quartos, a -o$. .-5$, .toí

,15$; na rua homfttn n. 98! tem muita
apua e muito terreno (824; I,) l.

•a:.'1

A LUGA-Sl"., por 2oo$. a esplendida lojaxXdo preilio á rua S. Christovão «j?, pro-pria para negocio, com 3 nonas para eslarua c 7 Pcla rua Barão de Iüilalciny; chavesuo Boulevard de S. Christovão 86: irata-S'i na Companhia dc Administração Garan-tida, á rua da Quitanda 68. (.1188 1.) .1

*íi!L'oni|reiii8íoj^rI

A LUGA-SE a casa da rua Braulio Cor--í-T-ileiro n. 69, acabada de construir, porpreço barato; estação ücredia de Sa ouKiachuelo; trata-sc uo 71. (6716 M) R

.¦-—•^y,f^_~r-'

ATE QUE EMFIM
Consegui descobnr que os CO"

fres NASCIMENTO, são os me-
lhores contra fogo e arromba-
mento.

RUA URUGUAYANA, 143
(esquina da Theophilo Ottnnii
_______[ _______________*^^MWBWWWDBI

i LUGA-SE, uma boa casa, oor 130$, com
__-trcs quartos, duas salas c mais doncnilcn.
cias. na rua Borges Monteiro n. 33 Ftnge-
nho de Dentro; tem porão habitavel. erandeanimal e jardim; trata-sc na Confeitaria
Paris, em frente á estação do Engctulio dr
Dentro. (6275 M) B

A LUGA-SE. por 76$, o predio á rua Te--tl-ncnte Costa n. 167; chaves no n. 100;
trata-se na Companhia dc Administração Ga-
rantida. á rua da Quitanda 68. <3i_4M)J

VcnBNDE-.E um predio dividido em duas
casas, negocio e família, construcção

nova c moderna, com grande terreno, cm
frente á estação Üuint-no Bocayuva; tra*
ta*se no mesmo, rua da Republica n. 16.
Preço baratissimo, não quer intermediário.

(J 6.633) N

VENDEM-SE 
os dous predios da rua

Bom Retiro ns. 98 e 100, com 2 salas
e dous quartos ca«la um, cozinha, tanqtupi
etc, etc, porão concretizado e grande
terreno nos fundos, jardim na frente, em
bom estado de conservação; para ver e
tratar com a proprietária, no numero ioo.
Preço dc oceasião. (J 6.629) "~N

'VENDE-SE
Y.lica n.

o predio da rua da Repu*'roí, estação Quintino Bo-
cayuva, cinco minutas distante da estação,
com duos salas, dous quartos e cosinha,
latrina, luz electrica c água encanada 'e
grande lerreno; trata-se no mesmo.

(J 6.386) N

\f 
ENDE-SE uma casa com duas sala»,
dois quartos, cosinha c latrina, no cen-

tro de grande terreno de n metros dc fren-
te e 65 de fundos, todo plantado c cercado.
Preço 4:500$; travessa Oliveira n. 2A, rs-
tação de Ramos, E. F. Leopoldina, onde se
tra.. (J 6185) N

\TENDE-SE 
um magnífico predio para' familia de tratamento, em terreno de

13X265, a 20 minutos do centro; tra
ta-se i ru» Visconde Nictheroy, 46, esta-
:So de Mangueira. (i245 N) R

VENDE-SEP
terreno com um por 40,

prompto a edificar, da rua dr. Dias da
Cruz n. 170, Meyer, com o proprietário;rua General Câmara, 328 ('Floriano).

(J 6.6io) N

JjlVMmM^

ALUGA-SE o armazém 11. 39 da rua1'orlo Alegre, esquina da do GrSo.Pará
(no Cabuçu, Engenho Novo) baratissimoe próprio paru qualquer ncuocio com mo-rada para família; trata-sc no mesmo.

(6777 Mj J

ALUGA-SE 
ou vende-se uma*- erande cha-

. cara, em Mcrity; tem grando chalet,pintado de novo; aluguel 80S; trata-se comM. Lomba. (..,80 M) J
A LUGA-SE o preilio n. 60 da rua Uaro-xJVncza, estação do Sampaio pintado cforrado ile novo. com .1 quartos. 3 salascorredor, etc; está aberto das 7 ás iíhoras. (6814 M) S
A LUCAM-SE os nredios da rua de São-fJ.João ns. 120 c 131. Cacliamliv Mcycr,com bons commodos, quintaes muradijs e

iardins na frente; trata-se á mesma rua
n. 162. (6S12 M) S

A LUGA.SE, por 60S. hoa casa. com 3
jfl.quartos, 2 salas cozinha banheiro c
W.-C.; as chaves estão na rua Amalia 72.Dr. Frontin, onde se Irata, bonde Cascadura.

(6786 M) J
A LUGA-SK por 81$ o esplendido chalet

XVda rua Sanatório n. 20 (Cascadura),
em centro do terreno, jardim, grande quin-tal, duas salas, tres quartos, luz electrica
e mais commodidades; trata-so no mesmo.

(636o M) J

ALUGA-SEBom lietiro n.
uma casa na rua Barão «lo

143; aluguel 91$; tra.
ta-so na mesma rua 11. 200. (6837 M) J
AT.U„A-SE boa casa, 2 salas, 4

•i*-:. 11 art os, luz electrica, p-mnile
terreno, etc; na rua Flnclc 13-1,
Riachneloi por 150$. (S «825) JI

ALUGA-SE 
uma casa de conslrucção 1110-

dcrtifl, com duas sa*as, dois quartos, co-
zinha, despensa. banheiro, com jardim c
(trando quintal, c um do3 mclltores log.i.
res da estação do Meyer; rua Dias da
Silva n. 53; as chaves eslão 110 n. -9.

(6710 M) S

Moveis £_*l« ja^b-irat-.sf
MB 11 ¦ 11 ¦ em imm-m fewilt__i__it_-ilii.__l>jliUiat
._ a dinlicii^ti llwcstaçccs _3
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A LUGAM-SE dois commodos Independen-xKtes. claros e arejados. na rua RibeiroGuimarães 64. Al,leia Camolsta, (621.0!.11!

A TiU_.\*SR nor 1G2I5 mui. cvrcl*
iA*-lente casa com O ou»rios, 3
snlns, cíipn, cozinha, ilcsiieiisn,
i"ouiT>l«'fa installação electrica e
banheiro com n_ua quente c fria,
banheiras esmaltadas o chuveiro,
iKiiiiiii" e jardim na frente, toda
nttinuln, nn estação <li> Olorln,
subúrbios da Leopoldina, com 80
trens diários, locar alto e muito
suitilnvol; tmtn.so nn rim Lcnjiol-
(lina Reco 402, onde estão as
chaves, na mesma estação.

(It 0286) M

K U B U H 8! O S
A IíUGA.*.!¦., por 51$. uma casa, i ruarx.li. Mana 7i. IJ. da Piolade, com iouarto?, unia fala. cozinha e quintal; trata-se no n. 7.1 distante «Ia estação i minutos.

(6276 M) J
A l.lillA-SIC uma hoa casa i rua Dr. Dias

1 64
Casa Timbvra

64rua da O/vmpeA
Junto ao Cinema Ideal

| Grande variedade cm bnrznpuins para sc-
:_._ nliorit, iillimns nv.delns, a
i ltíSOOO, 18S000, 3DS0OO e 23S000

a titulo de reclame
| Pereira or-u._tiox- & O.
BIWMBlIHBBini

"HproíMUlÉMlia

y yfi
p-tm <f^ ?_

ALUGAM-SE 
confortáveis casas, de 41$ afítS; tratam-se com Alberto Rocha, á rua

C. Uenicio 502. Jacaréoagua. (6117 M) Ií

\ LUGAM-SB de 58$ a 79$ ca*-fV,sas niodernus, com a quartos,
2 snlns, cozinha c banheiro, muita-
i.iiti, essroto o luz electrica. nn es-1 Drn.lnr posse nn

tiicão de Olarin. suliiirblos da Leo
polilitm. com 80 trens diários, íi
35 minutos do centro da cidade,
lottnr nlto e muito siuiflavel; ti-n-
ta-se nn rua Leopoldina I?e_o '102
na mesma estucão, onde estão ns
chaves. (lí 6285) M

TTENDEM-SE na grande venday que ora so inicia, esplendidos
lotes do terrenos, distantes dn es-
tacão do Anchleta 10 minutos,
a pe, a 100S, em pequenas pres-
tações mensaes, tomando o eom-

1* prestação:

NICTHEROY
AI.Uf-A-SI. 

boa casa. forrada
de novo, á rua Petropolis n.

pintada
. com .1

quartos, 2 salas, luz electrica. etc. porrj_S; trata-se ã rua Conde de Racpcndvdj.
(__i____T) J

ALUGAM-SE 
as ca

praia de Icarahy,
casas ns. 137 e 143, na

praia de icarahy, em frenie no jardim,
com todas os commodidades [>ara familia de
tratamento. Trata-se na rua Salvador tic'Azevedo n. 20:. (6217 T) J

construcção a vontade o livre de
impostos o licença. Terrenos fer-
teis, de 1* ordem, pnra chácaras e
bellos locnes, muito saudáveis nn-
rn morada. l'nss_em de 1", $500.
Tem nsun encnnndn e luz electrien
em Anchleta. em frente aos terre-
nos. Os lotes medem 12X50. In*
formações na riinrmucla Romário
em frente á estação. (J 87) N

\TENDE-SE 
um bom predio, em locnré-' pagua, i rua Dr. Cândido Benicio

n. 360, com 6 «íuartos. salas, banheiro,
W. C., luz electrien * porão habitavel, no
centro de jrrande chácara arborizada; paraver í tí-gtar nn mc-smo. V

T.rt-'N"DI~M-S'l~, com urgência, por 2- con-
V tos. sete casas nova*-, sendo cinco em

forma de avenida, situadas em boa rua;
trata-se com o nropri-tario, na rua Carolina
Mcycr n. 12 (Mcycr). (J 4001) N

ALUGA-SE, 
cm casa dc pequena familia,

um bom quarto, para um ou dois rapa-
zes decentes; rua Ferreira Nobre i esquina
da rua Marques dc Lcfio, Engenho Novo.

(6.-.12 M) R

JTV.Ia Cruz 831; alucuel «;,.$. (6325 M) J

A LUGA-SE, por sói. bom commodo. in-
__"Vdependcntc, com todas as commodidades,
oroprio rara um casal sem filhos ou uma
senhora só; á rua Commendador Xciietra
de Azevedo n. 140. Kncantj.o; nara ver das

1 1,-1 ás 18 horas, e trata-se a rua Prudente
de Moraes n. 202, (K. Frontin). (6S90M1I

l(élfT*H >«(Bív II __T

20 ANNOS OE TRIXJMPHO-... 1 MILHARES DE CURAS
NJF.ÇÇÃO l'ALMEIRA--Ctira Infallivel em 6 dias. Um só vidro curatodas as plmmiciu do Uraiil. Dtp.; Drogiria Fuhtco. Anuradu, u. Vidra 3looa_¦

A LUGA-SE, no E. dc Dentro, rua Mar-
_TVttia do Rocha 171. uma confortável casa,
nova por 45$; informar na casa V. o em
Cnscadura. i rua Itamaraty n. ai, caía IV,
informar na casa I, e tratar á rua da Oui-
tanda 127. (6n.i M) J

ALUGAM-SE 
boas casas S rua D. Anna

Nery 650; têm bons commodos assohra-
dadas, têm Raz. electricidade, etc: aluguel
razoável; as chaves «-.lio no 576. venda.

I658Í M) J

6».-. r-».*. 11. • 
**"

_m wwwM*fc3ia*i*«BgMw>BMMaBMM^MaM
A tidos ÓS que suf-
frem da qualquer ,no-
lestia esta sociedade
enviará, livre de quul-
quor retribuição, 03
meios de curnr-sa. F.N-

VIEM PELO COlUUítO, am carta fachada—nome.mor.tili», synpto nis ou í
|iniinife.tai.:i*a<. da ni-iestiu. —3 -sallo pura a raspost-i. quo recabarâó na j
|volta do «íurrelo. Curtas ao- INVlál Vlülá—Caixa Cjrraio 1125. j

. j_«_\«.i.*^.así-JK*í-.~t*»-'

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

COMPRA-SE 
um predio em Botafogo,

que tenha no mínimo 4 quartos e
alé 15:000$. Cartas nesta redacção, a
A. F. U. (6571 N) J

COMPRA-SE 
um predio velho no cen.

tro da cidade. Offertas "Consultório
tcchnico", rua da Alfândega n.
andar. 73. I"

(5932 N) R

SITIO 
— Vende-se um na estrada Mon-

senhor Felix, Irajá, com 32 metros
de frente, por 600 de fundos, com" bon-
des c aijtia ni porta, 30 minutos da E.
de Madureira. Para tratar á rua Campo»
Salles 38, Madureira. Preço 4:000$.

(6349 S) J

TERRENO 
com marinhas, de duas fren-

tes de rua, a porto de embarque, 60
mil metros quadrados, tendo casas e bem-
feitorins que dão renda; vende-sc barato.
para liquidação. Planta na rua do Ro-
sario n. 151, sala «Ia írente, com B. de
Goitvía. (3689 N) J

VENDE-9E 
o predio novo para família

de tratamento* da rua Duque de Cs*
xias •_. 88; trata-se com o proprietário.

 (R6140) N

VBNDE-Süv 
bom predio, em centro de

grande terreno em Nictheroy: infor-
ma-ae na rua do Ouvidor 50, sobrado.

O 3680) N

\fE_nEM-SE bons lotes de ter-» renos de 12X50, togar alto c
_«udnv_l. a 100$, cm prestações
de IOS; é bom ompreco do capi-
tal: o locar _ de erande futuro,
passnj-ein de ida e volta, 1*. 500
réis; Linha Auxiliar, estação de
8. Mnthuus, escriptorio em frente
á estação. (R 0028) N

^PENDE-SE um predio deconstrucção mo-
? demo, com 3 quartos, 2 salas, copa e

cozinha, em centro dc grande terreno, todoarborizado a dois minutos da estação da
Piedade e bondes á porta; trata-se na rua
Assis Carneiro, 106. (6778 \) J
"ÇTLNDE-SE 

um predio de constnicção
T moderna, acabado ha dias. com varandaao lado, luzt electrica; etc, na rua Minas,

115. Sampaio; trata-se no mesmo nio se
acceitam intermediários. (6/87 N) J

VENDE-SEda. agora, 41200$ uma casa acaba-
- „ -. ... systema moderno, com -

«alas, 2 quartos, cozinha. Ianque, latrinat
com muro e gradil na frente e bom ter-
no ao lado, alto & 1 minuto da estação
de Ramos, passeios e sargetas em volta; tra-
ta-se na Padaria Central, em frente a mes-
nu.est.cio, _^ (6797 N) J

VBNDiE-SE 
um» casa em centro de ter-

reno, frente para a E. F. Central do
Brasil, com 2 sala*, 2 quartos, cozinha W.
C, varanda to lado muita água, etc. -Pre*
ço 3:500$. podendo ter. tambem a presta-
«Sos; trata-se i rua Joio Vieira, 459, Rio
da* Pedras. (6-ga N) R

VENDE-SE 
o confortável predio <la rua

Visconde de Tocantins n. 34, estação
de Todos os 'Santos; trata-se no «mesmo.

(64.-0 N) .\£

VENDE-SE 
urn bom prediò na rua Vi»

conde de Abacte, com 4 quartos, _ sa*
las, centro de terreno, preço 15 conto*;
trata-se na rua do Ouvidor, inS, saía, Jcom o ar. Cândido. (6352 N) J

VENDE-SE 
era S. Clirislovüo, om ter.

reno, próximo ao largo da Cancella.
pnr "tiÕooS; trata-se com o dono, á rua
Chaves Faria, 52. (633.1 X) !
"trEXDEM-SE 

na "Villa Pnvunu"
y excellentes lotes do terrenos

om pequenas prestações dc 5$
om deante. Os srs. pretendente,
poderão tomar os *rens dn Linha
Auxiliar do "Rio d'Ouro" e uro*
curar cm frcntft ii Estacio da
Pavuna o escriptorio da Conipn-
nhia Predial. Prospectos o plan-
tas são distribuídos ua rna «l.i
Alfândega n. 28. l>0

VENDEM-SE 
por 70:000$ cm S. Chris-

tovão, unia avenida, nova com 16 casai
rendendo i:roo$ooo mensaes, tendo terre-
no para mais, junto n uma. Importante f.i-
brtea, por 16:000$, um predio com fi quar-
tos e porio habitarei cm centro de hom
terreno, na R. Lins de Vasconcellos; tra-
ta-se com J. Pinto, á rua do Rosário, 13.
(tqliellião). (63.-1 N) .1

VENDE-SE 
perto do Collcgio Militar ut-

grupo de s predio». modernos, informei
e tratos r", lícspicio. i_3.

VENDEM-SE 
lindos prédios á rua Vis.

conde de St. Isabel, 65 a 67 e E3, ver
e tratar rua Buenos Aires, 198.

VENDE-SE. 
em S. fhrlstováo, num dos

melhores pintos, com bandes de Jioo
perto, os prédios assobradados, quasi no-
vos, da rua Francisco Eugênio ns. (14 ?
118; trata-se i rua da Quitanda. 83, sobra-
do, das 11 ás $ horas da tarde, com o
sr. Roque. (_ 649) N

COMPRA-SE 
um 011 dois prédios até a

estação dl Sampaio, próximo dos bon-
des e trcits, desde 5 a n contos; não se

«cceita 
intermediário; quer-se negocio di-

ecto; 130, Alfândega, i° andar. àa&
(6032 N) Jis 6.

TERRENO 
— Vende-se, io por 50 me-

tros, á rua 28 de Agosto, em Ipane-
ma, perto da praça e dos bondes; trata-
se na rua do Hospicáo n. ia i,° andar.

(66884 N) J

COPACABANA 
— Vcndcm-se lotes, io

por 50, pagamento, pane á vista e o
resto a -praso, pojlendo edificar já; trata*
so na rua do Hospício n. 12. i° andar, e
rua Ipanema n. 77, até meio-dia.

(6683 N) J

COMPRA-SE 
uma casa na ma Dias da

Cruz; cartas a J. J. S., na mesma
rua uo. (6783 N) J

CHEGOU NOVO CARREGAMENTO DE

LA 1 Ao r AUA LjjI I tS

VENDEM-SE 
na Boca do Malto, Meyer,

grandes lotes dc terrenos, a 1:500$;
130, Alfândega 130, i" andar, das 2 as 6.

(6033 N) J

VENDE-SE 
na rua Gomes Braga, Anda-

raliy, um 'predio situado cm centro dc
terreno, com accommodações para uma pe*
quena familia de tratamento, tem jardim,
pomar, .todo plantado c murado todo cm
voflta. Rradil e portão do ferro. Accci-
ta-se oíferta razoável; 130, Alfendega, i°
andar, das 2 111 G. (6033 N) J+
VENDE.M-SE 

na ruo Conde dc Ilomfim.
lotes de terrenos 12X29, por 7:200$;

130, Alfândega, i° ondar, das 2 ás 6.
(6029 N) J

VI.NDE-SF. 
em Ramos, próximo â es-

tação, um predio novo todo de paredes
dobradas situado em centro de um cxcel-
lente terreno, tres janellas dc frente, um
pequeno jardim. O predio foi feito para
o proprietário morar, rende 90$ mensaes,
preço 5:300$. Quem o adquirir fará um»

130, Alfândega, Io an-cxcellente compra;
dar, das 2 ás 6. (6030 N) J

VENDE-SE 
um magnifico predio, prn-

ximo á estação de liamos, preço 5:00$:
trata-se na rua Roberto Silva n. 25. Ra-
nios. (6902 N) J

-""ENDE-SE um barracio oom terreno,
V próximo á estação de Ramos, preço

600$; traf.i-«e na rua da Alfândega n. 215,
sobrado. Vieira. (6903 N) J

•¦

VENDE-SE 
no Encantado, em logar mui.

to saudável, uma boa cas acom doi»
quartos, duas salas, cozinba, ItK electrica
e magnífico quintal; na rua Rmilia n. 17.
trata-se na rua Santo Antônio dos Pobres
n. 18, com o sr. Eduardo. (6906 N) "

^"lüXnií-SE por 2G contos esplen*
y dido predio nu ruu Bnrão de

Amazonas; trnta-se e recebo-se
offertas ii run 'fheopliilo Ottoni
n. 83, Io andar. (J 6832) N

VENDE-SE 
á rua do Acqucducio.

Lagoinha, 2 bons predios; informes
tratos, á rim do Hospicio, 19S.

tMCNDE-ai. o predio da rua General Ca-
V mara 385, rende 400$; trata-se á rua do

IIo5pcÍo n. 198. N
_-_i*_[TKNDIÍ-S-E o predio da rua Buenos Al-

res, armazém c 2 andares; trata-se á
mesma rua n. 198. (6015 N) J__t—_ .—.—___.
\/ _,i\ D t_-_m um motor eicctrico, ae fa-

bricanlc italiano, da força de io H. P.,
para ver e tratar na ma dos Andradas nu*
nero 59, casa Rápido. (6873 N) J
"^TlvXDE-Sl'. uma boa padaria, bem loca-

V Hzada, no centro da cidade, em rua de
gramlc transito; iratar ,i rua da Quitanda
n. 83, sob., das u ís 5 com o sr, Ro-
que. (6837 N) J
¦\7"d$NPE-SK um sitio, 4 lotes de terreno,
casa e plantas dando fruto, rua Arnaldo
Murincl. Ancbíetaj trata-sc na mesma.

(6707 N) J

\ril\NDE-_E 
a cas» da rua D, Luiza nu-

mero 67, Gloria, o lerreno tem 9X53,
ás chaves estão no armazém n. 2; trata-se
ha rua Bento Lisboa n. 134. (59S5 N) J

ATENDEM-SE, em Vieario Geral,
v E. de Ferro Leopoldina, a ÍI5

minutos de vinsem. lotes do ter-
renos de 10X50. 10X67,50 e
maiores, desde 350S a 1:500$, á
vista ou em prestações, conforme
tnliclla abaixo. Tem acua canali-
zada do rio do Ouro, passagem de
ida e volta, em 1" classe 500 rs.,
o om 2' classe 300 réis :

Preços Signal Prestação
Lote de 1:500$ 758000|37$000l:200."r~ 6O.S0OO!3O$0OO1:000$ 50$000 25$000** 800$ 40.SOOO 2OS00O700$ 35$000!17S500600$I30$000!15S000

** 5008l25$000!l2$500
450$ 22S500|11$000350S117S500I 98000

No local se encontra pessoa en*
carreenda de mostrar os terrenos
e trata-se com o proprietário, nos
dias uteis, á rua S. Januário 89,
das 4 As 7 da tardo, o nos domin-
eos, das S Iioras da manhã & 1
hora d» tarde, em Vieario Geral

VEXDI.-SE 
um predio com 4 quartos e

duas salas, próximo da estação, á ma
do Amparo n. 50, Cascadura.

(R 8.248) N

«T3. TT1",f_rn IJt^JCLi __£____ !

DEPOSlT^VRIOS: I

HOLMBERfí, BECH & C"!
102 — Rua General Câmara — 102 I
TEL. 2815 — NORTB 1

- 
RIO DE JANEIRO I

VENDE-SE 
uni terreno i rua Dr. 'Neiva

n. i-So, medindo 12 1)2X100 estação En-
genhelro Neiva. Preço dc occasi&o; trato-
se na rua do ICspiubtiro, io_ (Piedade).

(6806 N) S

VENDJ.-SE 
um chalet c uma avenida

com 6 casas pela melhor offerta, ren-
de 3:6ooÇnoo; por anno; trata-se com o
proprietário, â rua Clarimundo d< Mello
n. 177. na mesmo. (6829 N) J

\ri7.NDIvS,!v 
o predio 11a rua Conselheiro' Pereira Franco, 107 (dístacio), com «*

quartos, 2 6alas, cozinha e área; trata-se no
mesmo, dns 15 noras em deante (6758 S) A

V .l'..\I)t'.-S.í um predio novo na estação
V do Riachuelo; trata-se. â rua 7 de Se-

tembro n. 31, sob, da 1 ás 5 da lorde.
(6763 N) II

VENDE-SE 
uma casa na rua Zet-rinn

n. 13, Meyer, para ver e tratar na
mesma, ou com o sr. Álvaro de Mattos. -
Avenida Rio Uranco n. 159. Tem luz ele-
ctrica. Barbearia. (6183 N) J

VTONDE-SE 
em Copacabana, um predio

novo, 12 casas em Andarahy, 6 casas
em Tijuca; para tratar rua liarão de Mes-
quita n. 849. (3081 N) J
¦.TENDE-SE um terreno com 10 metros de

V frente, por 37 de fundos, todo arboriza-
do; na rua Gallibo, 33, Meyer, por ;oo$.

(6278 N) J

VENDE-SE 
em Valença («E..do Rio),

ro minutos da estação um lindo sitio,
com boa casa de moradia e mais a para
empregados, com boa flgua nascente, com
1 alqueire de terra, e diversas plantações;
trata-se com o dono, na rua .Tockcy-Cluh

"-TiENDE-SE por 18 contos no Andarahy
V perto dos bondes, bom predio -novo, ain-

da náo habitado, com 2 salas, _ 5 quartos.
etc; com J. Pinto rua do Rosário, 134. ta-
bellião. (6302 N) K

Evi ta-íc
[ ioar.de> as

velas an-
tisenticas. São inoffensivas, commodaa
e de effeito seguro. Crirti com 25
velas 5J000. Pelo Correio mais $600, r
Dcpositarior praça Tindentcs n. 62, l
pharmacia Tavares. ,

(1504
¦./"FA-DE^SE por 4:000$ nos

V perto

T~-ENDE-SE por 13:000$ a casa da tra-
V vessa Navarro n. 20. Catumby, com

tres quartos, bom quintal, gaz e eleetrici-
dade e fogão a gaz; para ver na mesma e
tratar directamente com o proprieraro,
sr. Leitão, no edifício do "Jornal do
Commercio", 2*- andar, sak-s t a 3.

(J 6.326) N

VP.XnK.Sl_ 
uma boa casa com grande

chácara. Cam pinho, 101 A, Cascadura.
(6709 N) J

"."".ENDEM-SE 
.3 casas para ver e tratar

na rua André (Pinto n. 84, estação de Ra-
mos. (6711 N) J
"TT.BJJBE-SE 

por 2:8005000 uma boa casa
com terreno, a rua Saata Narcisa nu-

mero 12. Estação da Penha; trata-se ao
Indo no chalet verde. (6705 N) J
T7-EVDE--SE um terreno na ma Bernarda

esquina da rua * de Fevereiro; trsta
se n*i rua Manoel Victorino n. 169. Cól-
cluwria. (6714 Cí) R

,„,..,,. . ..,.„, . TTENDE-SE um predio pequeno, na rua
ib7i«Íi ic V Amazona». t_>3; trita-i. oa rua ChrU-
(« 41._) Sii tovi_ Pín____ ____ (6j89 N) j

subúrbios,
perto da estiição, pequeno chalet com 1

Falas. 2 quartos, etc, e bom terreno; com
T. Pinto, rua do Uosario, 134. tabellião.

(6303 N) R

VENDE-SE 
ujia excellente chácara com

.•na casa «para família de tratamento,
tendo s quartos, 4 salas e mais dependen-
cias, 22 ms., de frente por 105 de fundos
lindo pomar, frente para duas ruas. na
ll.jt» do Matto. bonde- i p.ta; rua D.
Adelaide n. 103, onde pôde ver e tratar;
informações, r. do Rosário 120 oom o sr.
Netto. (6305 'N) R

^T_*_«.DEM*SD om pequenas pres-» tações, ao alcance da todos,
magnificos lotes de terrenos no¦uneniflco «b novo bairro denoml-
nado Campos dot Cardosos".
Estes _ são os melhores terrenos
aue são vendidos em prestações»
fião servidos pelos trens dn#_nha
Auxiliar, com as estações "Cavai-
cantl o "Engenheiro Leal".
Bonds de Cnscadura o Estrada dc
Ferro Central pela Estação de
Cascadura. Escriptorio. rua dos
Cardosos 352, Cascadura. Prós-
nectos com plantas na rua d'AI-
liuideea n. 28, Companhia Pre-
dlul. (N)

Dêjtl'trqeic_
Tira oi cabellos supérfluo» do rosto,

collo e braços. Encontra-ae nas casas; B»
rin, H-ermannjr e Clrio.
"ÍTICXD^-SE o predio á rua D. iliugenia

V 4_, no Engenho de Dentro, infonma-se
na rua Camerino, 133, cora o sr. Pas-
choal.

" T'-'\nK.Sl. barato solido predio &
V rua Monte Alverne, morro do Pinto

Informa o sr. Pimenta, rua do Rosaric
147 sobrado. (J W>3) N
"\7TCNTP'E-SI$ uma chácara no Atidarahy

V Grande, por 5:000$ e outra em Quin-
tino iB o cayuva, por 9:000$; tratar com n

TTENDEM-SE lotes de terreno de 11X50
_*¦ prestações de 30$, próximos n esta-

çüo de Madureira. loRnr sndio, tem água,
luz electrica, constnicção livre e não paga
imposto predial. O comprador toma pos-
âe na i* prestação. p*ir„ tratar com Que-
rino. R. «ía Prainím, j, Telephone, 4.«i88
Norte no local com Bento rua Marechal
Rancei, no ponto de Sino. Deposito de
Pão. Vau Lobo Madureira. (£'72 N)

TTENDiE-SE muito barato uma casa, na
rua Andrade de Araujo n. 33, no

Rio das Pedras; o pretendente, pôde ver
e trotar na mesma. Aos domingos tem
pessna para tratar. (S 5.148) N

--"ENDE-SE uma casa com 2 loies de
V terra, defronte da estação de Ancliieta,

pn-ço, 700$; trata-se com Cario? Zütiim, na
mesma estação. (S ÍÍ.C87) N

T7IENDE-SE na Gloria, em boa rua, per-
V to dos bondes, um solido pred'o, para

familia dc tratamento, com entrada ao lado
e bom quintal, negocio _ de occsJião; com
T. 'Pinto, rua do Rosário, 134. ubellião.

(6327 N)R

VENDE-SE 
pelo melhor preço que ior

offrecido o predio 177, da rua Dr.
Clarimundo de Mello. Encantado, e a a»e-
nida n. 175, com 6 ca^as, bondes a frente,
renda annual 3:600*; trata-se na tnesn-a
com o proprietário, tar. Pacheco, do meia-
di» etn deante. (6345 N) J
\ T"E'NDE-SE na rui S. Januário Sio
f ChrístovSo. uma caaa «m centro de ter-

reno de 21X60, é negocio directo; infor*
ma_".:s com M. Rosa na mesma rua 15*.

(«Í57 h) M

TTENDE-SE por 23 contos lindo predio
V moderno á rua Lins de Vasconcellos,

Boca do Matto; trata-se, Hospício, «93.
(S204 N) M

TTENDE-SE por 10 contos o predio da
V nia Paula iMattos, .6 perto ,«la r. Frei

Hosp:clo, iq3.
(r.304 N) MCaneca, ver e tratar

TTENDE-SE por
V Ilermengarde no

de 15 Por 38. trata-:

8 contos a travessa
Meyer, um _ terreno

e rua Hospicio, ig3.
(6ao4 'N> Jf

TTIENDE-SE i rui Maitalliães 45. perto
V da rua Frei Caneca, coniortavel predia;

trata-se á r. Buínos Aires, 198. (5140 N) S
TTENDE-SE o predio da ma D. Aunj

V Nery. 85, com duas sala*, «ruatro q-.iar.
tos, banheiro, saleta, etc, no centro de ter
reno de 10X57, ver das 4 hnras em d_
ante. bondes á porta, jockey Club t Cas-
caditri. (IO

\TENDE-SE 
a casa da travessa Cerqueira' «T.ima n. 2t), no Riachuelo, acabada de

construir ha quatro me/es, com 5 quartos.
2 salas, despensa, cozinha, frista.lacáe-. aa-
nit-artaa com bidet, quarto para creados <
gr.-íide terreno; ver <_ ,ra*_r no mesmo,
com o ínjprietarif (J s-Sj) lí

1
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i-laps n Se-
iteeliis
ás ultimas novidades da estação

Criações 6egn_do o concei-
tnado Jornal do modas

«LAFEMMECH1C»
Foniuu em Velluao,

ectlm,
tajral e palha dc arroj>..

Flores. Fitas. Fantazias
c outros enfeites

Chapéos para Luto
Presentemente nenhuma outra

Casa apresenta melhor
escolha destes artigos, nem

offerece melhores vantagens
do que a popular

Chapelaria Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, G« 4125
lüsta casa envia por.n<lo*-_s

com amostras dos seus artigos
ás ro.iileiiclas dos Kxiuos.

1'roguezos.
Km suas olTioinas executa qual»

quer oncomiiitíiidi. de
Chapéos por figurino, con-

certos o inodlflcuçüe*.
de fôriinis

POR PREQOS -BARATISSIMOS
Vi;N'ni5-9K 

nos Pilares unia casa coni
um quario c uma sala e cozinha, água

com abundância c com terreno com 11 mr-
tros dc frenle por 40 dc fundos; ua rua
ülorotlica 'Kugenia ii. 96. Kngcn',10 dc
(Dentro. Bondes -dc Cascadura; trata...* no
l)e|iosito «lc «iiio da 1*_. 1'*. C. d.i llrasil.
Preço: _:_<io$u_o. <S 5.175) N

X7_ND1«.-S)5 um esplendido terreno de
t 11X4.1, na rua Uruguay ns, s.\i e 343.

_. reco rnodico; tr.iEa-.se com o proprie tario,
á rua Visconde de Itauna, 341. (R?8jj)N

V.HN1. 
K-Slv. com urgência « por preçomódico c razoável, para família dc tra-

_am_._._, n confortável c solido predio .Ia
<r.._ do Mattoso n. o;; para ver _ tratartio mesmo, com o proprietário, todos os«lias, das ;i|i í 1 i|_*. (T 3840) N
'TTEXI.EM-SI'. ora pequenas pres-¦ ' tações do 8$, 0$, IOS, cte.mensaes ni-tunlfico. lotos de ter-renos ua iiinciilficn lociiliiliulo de-noiiiiuada San., servida pelo»trens da Unha Auxiliar. O escri*
vtorio 6 cm frente da Mutação de
Snpé. Ainda existem alinnis lotesna Traça das Pérolas, muitos uai,ruas Opolas, Turquczns o Sanhl-ras. Os prospectos com planta»não dlstriliuldo. 110 escriptorio darua d-Alfandcaa 11. _8, Compa-nliia Predial. (Ji)

VRNPEM-Sk, 
e:n preslações casas e ter-

renos, 110 Realenjo, na Estrada Heal•fí. Santa Cruz; trata-te com o Br. Mar-
qitm, im .listrada Iteal de Sanla Cruz. ios;
innis inforniuçõcs á ru» da Alfândega, 28,«-'onipaniiia Predial. N
"ITENDA, compra e liypollieca de predi.»t e terrr,«ios liem localizados, para ledos;
lò iiesacios fn ios. a rua liucnos Aires
ii. ml!, (intiga r. do Hospício. (J -5) N'

VENDAS DIVERSAS
V..'.\'I>1;.\I-SI«_ 

lindos,enxertos de Uran-
jr.raí. a i$joo o pé, limoeiros a i?000

e outras plantas dc diversos preços; rt:a
iSaivador Tires 11. 40. Y„ dc Todos os
baiitos, rjSru X) J
"tTKSUlSM-Sili, n«s .randes ilemolifõ-Td.*-V Oüra.i do Porto, á rua di» Senado ns, 235¦e .,v e rua lfaddo.k _,o!)t> n. na, vigi-
mento dç pinho de lei, *.'_.___¦, riiws. o»-«uailii, forro, caiias d'sgiia, _:u*o, tnllios.<elha«, callia, e conduetor, outro, vario,
materiaes. (J 5343) o

\^KN1.K.M,-S1J 
canários na rui do i'ZT:_e

:'• 31. (43<>3 O) R

^P•,•:^¦|._^_SI5 
k rua Iladdock Uo nu*

mero 417, canarins dc ruça, franceza,irompio*. ;«ir,i rep__*_u_ç_o c cães Fo . Ter-irr miro «ali.Klie ,,|__S; X) _

Callista
... „.._¦ _. o.rt, e_j) .t;.alis._ cm .xir_.v_o oe

callo. c unhas encravadas, sem dòr, _.*.•.. r.
Ouvidor 165, soí). T.N, 1..05. Aos iloniinjtos
âttende clumadus . .ir.m_c.li_.. Tel. .Norte -'659

\n:\Dli.M-Sl-: 
t compram-te moveis dc

toda qualidade, _.:_ :iç_ ps, divifiües, pren-¦_s. p!ano3 cto; na nm Senhor dos -Passos
11. i3. (513.1 ü) S

* r !CND_.M-SI. e compram .ie moveis usa-
.' dc, inoliiliiis rompidas de i|ii:irlo. clc,

p_F_-se bem; ...1 rua Sc:.!.ar dos Passos
•i. ., Inja, (I .«.«¦:•> '1

VK-NDl.M-SüT. plantas de todas as qtui;______ par» pomares ç jan"*"ti _ clc. :::_¦ ni-i tle uo»'ticnUuta d_
pomares _¦ jardins. 110 es-

:. A. A. 1 *c
reira da Fonseca; tia rua forres' Homem

C-i. .'.'. Villa Isaliel. lO;rS.«) R.*_. _'.__
VEXDl. 

SIÍ de tudo .ue liver terrmlia',
quer commercial ou particular: linda.,

armações p_r.i botequins e barbeiros, hu-
teis, iil._rm_t.i_ 5, armti_enp, -?«.••-, espelhos•fie tonos 09 tamanhos, nmcl.inas dc cos-
tura, dc escrever, registradoras c para car-
I-iht_.ro-), transníis.nes, cofres de ferro, íoi-¦dns, divi.úes com vidros e _-...1 elles, pren-*•... <lc coiii. r, _ccr_._r.'_., copa*, de mar-
more, balcões, meias p-i de tronco, bicycle-
tas, louças novas e usadafj r-.:a Frei Ca-
neca ns, ;, 9 e i:, *."i.sa IJncyclopedica.
Teleplione 11. 5.09.*. O

Vli.NDl.M.S!. partas usadas, madeira paracercas e andaimes, tetlia-^, tninnílhai", fc*
clio", dobra üias c parafuzo. na raa Duque
•dc Caxias ::. -S, \ ilia Isabel, (II Oi-o) O

\7 
>-.-*»'_. Jí-Slí a i-*$ c 15$ 10 vãas dc ja-neila, veaciianas com t.aiidcira u. .', ai*

fura 9 vãos, portai», venezianas 1 m, .*o
iiinlio «le ri;a ainda par arrematar. Rua
llemflca a.'.. (R 6i-*,-) O

VliNU.-iM.Si; 
uhi.1 bancada e uni lava*

torio, todo de, mármore mais moveis•para batbeiro; u.i rui Anna llarboía nu-
mero -8, Mtycr. 16,100 (11 R

Af-EJCT-K-Sl! 
um deposito de calçado em

muito lino ponlo, dependendo dc pou-ro capital, fazcnJo bom negocio, o motivo
V- «i dono ter ijue re retirar; ver ç trator
- rua J-omiiigo-i I.opes, 2yi, Madureira.

_o*'il ú) R

TÔNICO CAPINETTE
Mirivilhsio preparado psra faaer nascer çabellos, eliminar a caspa, dar bri-

Ino, conservar a cor natural, desenvolver o crescimento, dando aos çabellos um aro*
ma a.radavd e tornando-os macios c sed osos.

VIDRO 49000

I VENDA NAS PERFUMARIAS I DROGARIAS
EM S. PAUIO — OASÁ LEBRE. BARCEIi & O.. E BOTICÃO

UNIVERSAL
TTENMS-SIí uma vitrine, nova para des-

T oecupar logar, preço de oceasião; Ira-,
ta-so ua .rua s. dc Maio 11. 43 r.

(ú-3.- O) R

VE.\'DIÍ-'S1'_ 
o contrato «armação dc sec-

cos emoHmdos c licenças paga3, atú no
fim do anno, rua S. Krancisco Xavier,
91. traiar í rua S. Bento n. 5.

( .4a O)

\7tUXDK.SiI5 um motor clcctrico de fuliri-
cante italiano dc 5., II. 1?. para ver c tra-
tar; na rua dos Andradas n. so, Casa lia-
Piilo. (.6874 O) J

V'1.NT1. 
1Í-S1C um motor electricô dc fabri-

cante italiano; da força dc 15 If. P.;
para ver e trator na rua dos Andrada,. nn-
mero so, Casa Rajiido. (6S,-s O) J

;—¦— ¦ ¦¦¦-¦-— — -•
TTiíiM-Dlí-Sl. um piano pnr iíío$ negocio
V decidido, á rua General Pedra n, 143.

falia afiliar. ((iS?a O) J
TT-I.X1_ K-álí ..um magnifico piano allemão,

Vi raiz de nogueira, grande fonmato, bara-
tissíino, dc particular; na rua D. 'Marciana
11. <í.l. «J731 O) „

VK.ND1'. 
SI-. uma linda inoliilia de «peroba,

fará sala de visitas, composta de duas
columnas para vasos, um sofá, duas endei-
ras dc braço c seis ditas simples, com as-
scnlo de pallinlia, c cncoslo de vclíudo de
seda estofado, tudo completamente novo
pela iiisigiiificancia dc i0o?ooo. 1'rala dc
Uotafogo, níi. (ú;jj O) 1{

I IMPOTÊNCIA I
ESTERILIDADE.

NE-RASTHENL..
ESPERMATOltRH-A

Cura certa, vadlcal e ratiida.
Clinica (.lectro-medlcB especial

DR. CAETANO JOVINE
daa I'acuMadc«- dc Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das 9 ás 11 e das - ás 5.
Largo da Carioca, 10, sol).

i:'...I>!-_-SI-, um clcKanlc grupo dc peroba
V clara cem ,- peças paru salão do visi-

laa, encosto <!c fantasia c csíenlo estufa-
do dc dama*.' de fida verde denominado"Vésper", ver c tratar â rua liarão do «Uam
Retiro u. ».i, 'Kngcnho Novo. O

\rKNUK-'_K 
um dormitório coniplelanien-

tc novo de peroba clara, constando dc
seis peças de estylo, moderno, por preço 1*1-
ratiss*sno; a rua José dos Kcia n. 59. KiJ-
fenlio de Dentro. <(«7á'i O) 1-.

A Água do Jiinquilho Composta
-^'c o niolhor preparado para a
pcllc. Vonde-so íi rna do 8. Chris-
tovão 521. Tci. Villa 1041.

(J 6706) S

___ . . _ . __-__--
DINHEIRO 

— Eniprc-ti-se a irares 'ta-
vor_ye__, a negociante., do centro;

cartas neste jornal, n Maia. tS)

DINHEIRO 
— Kiuprcsta-se dobre pro-

missoria., moveis c dtmaís garantias,
na rua do 'Hospicio . n. 129, i° . andar,

} cnm o sr. UoJolplio Thontaif, das ó horas
iá- '1. e dc 1 liora as 4 da tarde. (61S0S.J

T_ín__ ire. — Empresta-se sob liypo-XJulusuu thecas dc prédios, qualquci
quantia, n juros c condições que se Jra-tar-m; rua Tlieopliüo Ottoni n. 83, i°"an-
andar. (601,1 S) J

A 
ARTIGOS PARA CHAÜÊOS DE SE*

NIIOKA E NOVIDADES — .1. Lo*
lio & C.m, imporiadore.., rua do Ho-spicio
n. 129. .Aos src. ncgo.iautes c modiãías
do interior, remetteremos qualquer encom-
inenda. ló?6(i S) R

Gonorrhéu
curum-sé om _ dias com
Injecção Marinho
-.uu 1 (lo S-toml-ro, ISlí

T>ICYCIiE'r'rES'iiisadaii — Vciidcm-íe
J_ por prcçns admiráveis. Qualaucr con-
ccrlo. reformas ,pintu.-as; ver os preços
da Casa llrasil; rua do Cattcle "•_.!0_
tel. i-.ll, Central. (0213 b) K

VJCruz; paga-se íSfioo o ccüto
Sapo, rua Marechal -Ipriaiio n

na casa
110.

(6703 S) s

CUllTOMANTE 
espirita — «So •ascoiU

. íratilicacio depois da pe3sna conse-
R-uir o que deseja—Mattoso 33. (6663 b) ia

CÀUTOES 
i'c vi.ila deídê e$ o cenio;

Irnballios typoi-raphicos Bor preços lia-
rati_inii>s 1 Tyiiographia Ilildebramlt li-
lhol Uosario 1/..1. (30'a.o. .

(.ARTOMANTE 
e. faz .-.iu! .ucr traba-

J llio para o bem. não usar de cernno-
nias em falar no que desejsrei e traia de
feridas chronicas nutras doenças; rua
Oliveira 11. 38, fundos da capela do _Am*
caro _ Cascadura. (3a6o h) .

OMPRA-SE ouro e paga-se bc.*n_; na
loallieria (Caía dc Confiança)! a, rua'. .. „-.. .. -9 Tci. 4,._-, Çent.

(61S3S J

G.
Gonçalves Dia»

/CARTOMANTE Mnie. Niciiletti — Tre-
Vj di. o presente e futuro com clareia;
consultas Mdos ns dias dc 1 ís 6. ho
para eenlioras; Buarque de nbce.o 11. 51 ¦

(3175 S) 11

CÓNSTRliGCOES, 
reforma* de premo-,

peouelios reparos e pinturas, pagamen*
to em'prestações; Iratar cõm o coiutru*
cio: MicliaUkl, raa L-ruEtiayiiia n. 8; le
leplione 5336, Central. .__ii_._

riARTÓES DE VISITAS - Çénto.áíI
Vi. (.lurlves 11. Co — 1'apelana, (33S0.Í));-

_______ ..^,,.r . , ..j.^--- —- ¦ .— _-_¦ . _ - -¦_¦¦»

s OS VISI St ?: 11: quo tem por fl-n
socoorror «a todos os nfioossi-
tadus, Q'iem soffror do qunl-
ijuei' moléstia est:i S: S; 13: on-

via p-ratnitamento oi rocitraoa para a oura comploU.
Úirijam-so em curta feohad. nos VISIONAI,IOS>._ Caixa ao

Correio 1917, declarando os syinptonias, as manifesta, ics da rau-
lostia, o nome, a residência o o sello para a resposta.

.__i_Dlí*SlS um automóvel licenciado em
V _>:u eüado, por ,-_:ooo$ooo; trala-se ;ia
laracc "Alliança", rua Senador «liuislno,
330. ( .« O) K

VrilCNDÜM-HR canários
V reproductores, na rua

mero 13.* (Caitete).
.a::

ci.naria_, bons
ito Amaro nu-

l.;ii.' II) M

VH.NDI.M-SI-, copa'
V escuras, próprias

copas e mesas lirancns c
para vendas c bote-

.uins, í rüa Visconde Itauna n. 14,
(6?9S O) J

VT'd.Xl)l.M-iS'l. 4 carroças om boa., condi-
V çr.e-; trata-se em 1). Cara, rua da

.:_ação n. 36. (6813 O) b

VliXiDE-SK 
por preço baratissimo, meia

mobilia para sala dc visitas; na rua
UoJriníi Silva n. 6, 2" andar. (6911 O) J

VIÍ.ND12-S1. 
um bom «piano ifranccz, em

bom estado, próprio para estudo; n.-i
rua Central Câmara n. 190. (68«_(i'.l) .1

TRASPASSA-SE
TRASPASSA-SE 

c«*:n contrato e:n opti-
ma* coiidiçües, uma exceliente loja.

esquina de rua, própria para qualquer rc-
çocio; informa-se na mesma, á rua da
Asíeinlilía 11. -¦-'. M90? 1. R

rriRASPASSA-SE um botenuim com bi«
X ll.ar-e.-_t fazendo muito negócio, no cc.;-
tro tia cidade, tem contrato c paça. pou-
co aluguel; pura mais informaç-T-e*., na
raa dc SaitfAnna 11. Ci, Café Olymbia.

(57 _ 1') S

tllEASPASSA-SK uni botequim c billia-
X rcí com batíatc.la, tem contrato, f;.*
_e_do bom negocio, situado n\nn do3 me-
Vhorea pontos dc S. t Cíiri_ tovão, cm cs-
quina de ruaj o motivo do traspasse s-c
explicará ao pretendente; para informa1
çdes na rua S. l'e:lro 11, 45, eom ii"«l-.i-
Raes Harrcio íi C. (Mi; T) J

rpRA5PASSA'-S15 0:1 acecita-se 1:111 sócio
X para tomar a gerencia dc unia pen-«úo com id apofentos mobilados c oecupa-

dos; o motivo (• :\ dom precisar restabe-
:¦:¦. -'cu._*__ 1.

l.'....t T) .1
lecer-sc. Informa-so eoai o
na Caía llaimle

ACHADOS E PERDIDOS
A XTOXIO Vieira,

n. 6S1", desla 1
¦) dadas.

rdc.i-.c ;i cautela
As providci-Ctíi.

(«¦.lis Q) J

r _.:.iri'.i.i.o .. c
.|S..inM tlcsla

30. T.

1: rna Luiz *!c Ca
rdeu-i. c a cautela n.

< f«.i. cn j

CIOLl.MTK.S 
niJ SK..110ÍU SOU MK

' DIDA a i--$ — «Mmr. Marie Lemos,
colleteira diplomada pela _ Academia de
Paris c cotn casa cm Par:."., montou cen
atelier á rua da Asscmbléa 35, Io anda:-.

(15? S) S

O1-0UT1.VAS, tapeies, _ pmjuras a o.eo,
moveis e de escriptorio, compra e

tambem cnc_âxot;i pana mudança, J. J.
Martins; rua da Alíandesa n, i-'i-

V- (3I-o S) S

/ -ÍIATÍOS para senboras e creoiiças —
,*U T. 1 . Madeira .liiniur, snccciLiir dc
Mine". Jlemii.ueta /: C*. lario da Cano*
ca 11. O, 1" «ndar, próximo á ma dc Sao
José. doSi' S) )

(".OMrilA-Sl. 
qualquefy: íí.uatltidode de

.. jóias velhas, com ou Hem pcdra_ dc
qualquer valor e cautelas d.i Monte
Soccorro; paga-se bem rua tiona'-

 Dln-j n. ,.7,' Joalhcria Valentim. Te-
leplione 994, Central. !í :'-n ^"^ ^
Í.AHTOMANTK d. Maria Kiuilia
V.' bre e i" «lo ltr.-.sil c Portugal, cou-
sagrada pelo clero tT:oI.rc_ _ e povo, como
a mais perita nas -suas prcdiçücs.. com ini-
lliarcs dc curas s_ ieiUifraas, t intimas c
coiumcr-.ac3j ás e.ttnas. famílias du in!c.
terior c íóra da cidade, consulta por car
ta sem a piescaça dai. -, c..::", unica (nos-
tc pcneroj á rua de St:'! _ l.uaia ,--iS, ro-
brado, imito íi avcnidalKio llranco, c:ii.a
de familia de todo a -seriedade. Xota —
1). Maria Knii.ia c r. cnrtonianlc mais lio- .
pular cm todo o llrasil, (03Õ0 . . J r *n

IÍAMILIA 
o.ue se retira para Mims,

vende varias fruteiras novas, em co-
mr.70 dc producç_o, telas de arame, f«-
llia-i dc zinco, ripas, -pernas de serra -de
um hom galllnlieiro c de unn horta —
listado de Sá ar, sob, (6;-5 S) R

IjiÒGAÒ 
— Vende-se iim esplendido fo-

¦ gâo a gaz Jervclí, com 4 focos ç 2
fornos, á rua General Câmara 11. i0*q.

GRATIFICA-SE 
a quem der informa-

(,'ões de Maria Dulce de Moraes Car-
valho; se ó morta ou viva, ha-mais dc
um anno que não se tem noticias. Mo-
rava em Realengo, depois Kngcuhò dc
Dentro. Responder para Cruzeiro ou rua
íuassu* n. üj, Cascadura. Cruzeiro, Oyi-
di-j de Carvalho. 1.6400 S) .1
/T. B.V_11_CA.SE a n-.-.cm rcniuur uni

trabalho scientifico, cm francez, c?_ri-
píõ cm varias folhas dc pàpct; perdido
entre a tv:i do Senado c o fim da linha
da praia Vermelha (av. Gojrics Freire,
Lapa, clc.) l'cdc*_c deixar indicação dc
procura, á rua da Assemblea n. 113, sob.,
com o empregado J.<_é. (66*_fí Si S

/NllAMOraONES c chapas, tnicam-sc
VT-"de $500 a i?; vcndcm-sc. dc S..00 n
..$; coupituiiJsQ u_,_'E i». Concerta úh-so
Brámbpltòue? c vcndcm-sc a 20$ c _ 5$.
Cotnpramse, rua Uruguayana n. ijs-

(Si .9 S) S

TTY.OTHKCAS na cidade c Miburbios.
íí grandes ou pcnuciias quantias; rapi-
dez c juro módico. Informa 1» sr. Pímeti*
ta, rua do Hoíario n, 147, sobrado, lon-
dos. (Ú730 S) lt

HV.OTHECAS 
desde S«i", conforme

localidade e garantia; J. (I. Dart.
ru3-da Quitanda 03, Iciterki. (5993 $) J

HYJpTlípCAS 
— Fazem-se sem com-

missão, lia rua Dr. Rodrigo.dós Sin-
tos 76, das 10 ás 12 c das 17 :'i_ 10 ho-
ras. (ú.-- S) J
TJVI'OTIIJÍCAS — l'",i-em-se de prédios
XX na cidade c subúrbios, em 5 dias.
M. Vieira, rua da QaiUllda n. 50, i" an-
dar. (1-M6 S) J

JOVEX 
— Offerecc-sc para ajudante

dc engenheiro ou de--._ni.ciro, ou ca-
pataz. dc vias férreas — J. I.opcs, â rua
D. Geraldo n. C.. (6474 S):M

IliPRA, 
sarna, gafeira o outras moles-

J tias da pcllc dos cachorros, cavallos
c outros animaes. (J sabão Fo.. Tcrrier,
ú o unico de clfcito seguro c garantido
para curar estas moléstias; lata ._.$; nas
ruas: Urui_.ia}*aiia «ji c S. José 11. 8 _

lij;j!) S_ S

}' 
IQUIDAM-SE 50 iiEii-hina

_ 51' c de mão, o 10$,
Sinycr, dc

o$, -t. $ alé
oo?.' Bancados dc 10 macliinas pira in*
_u_tri_, movida _ a electricidade. Motoras

clcel.ricos de i!-*, 1, -*, 5 c ia III'. Um
moinho para café, clcctrico, uma moenda
ile canna; praça da Kepublica il. ip;.
__ C.ili ¦ . J

I' 
AMINAS flillrtic — Afiain-se bem.—

J U-a/ia i$5cu; lra\c.s3a ... Francisco dc
_au!a n. 28. (-T3 «. 'W

MODISTA 
de i-iiapto-, faz c ícíornia

por 5$óòo, 'güarncce tola qualidide
dc chapéo1*;" a _$_ lÃcccitã alumnas n _í$
por lii;5o c _..? c .|oS incnsàcs; rua Ma-
reclial Floriano Peixoto u. -ii. Casa Siu-
ser. (6C65 S) S
'_!(.DISTA — Confcccõos (lo ves-
-LT-31idos, sol) todos os modelos a
íu-uços módicos.—Mm.. (iUfíDMS,
r»:i dn üui-ioct. -lí>, 1" nmliiv.

(M «aiai s

MM!.. 
1!

I.avia.i
ihttelo
urada

KOSA
Ío 1.}

Rínchuelo n, ;-,

tjtte morou na < rua .lo
, c_tá morando á rua do
sobrado* onde espera' -w

j>eias .uafi cliente.. t35_oS)_.J

MAISON 
NATIIAN _ l'1'CIl.K —

rna Lfriigtiayana, -•-'. Teleplione 315,
Taillcur cõnttirier, costumes lailieur
Mauleua., 50Í1 medida. (S'1J0.S)U

TyrOVKIS «v.-ado.. — Compram-se casas
ITA mobiladas, avulsos, objectos antigos
moveis dc escriptorio, etc, rua do Rosa-
rio II, 1.5. l450<í S) J

MOVEIS 
usados — Conipram-ie mobi-

liariõs completos, _.ulsos, uhjcctos
d_ arte, «antigüidades, ornamentações, pia
nos de bons autores, tto. ; na rua Sena-

ceie-Vlcii- Damas 11. 45, terreo, com li. Ki-
beiro. (91 _» S) S

MOVEIS 
— Compram-.c niobiiias, pia-

nos, quadros, tapete», trens d. cozi-
lua, roupas de cama, etc, rua S. Luiz i.on-
«ya 11. 20. (£5.11) ú) It

MOVEIS 
-- Ahi.ilii-f, i:_iprs:n-se ç

vendem-se r.a fnterti-ediaria-; rua do
Canele -«o, iriepa. 55;, Central, lj<9 S) Jf

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rnimla com a

IXJKCCÃO DE MAIM.MIO
ltiia Sete dc Setembro 180

CIIAVÍ.OS 
para scniioras c incnuia.-, c

reformas; [ircco muilo ra.-navcl; tro*
de Paula 11. iú, -••
raro Uoyal.

uij-a S) M
ves-ja S. Francisc
andar, em írente

(_1ASA 
commerci. 1

Diiarle
Rosí.110. c:
nesta redac

)mpra-sc uma dc
ariilarin. Cavus
:io. d.;.*; l-,'i J

•nTOVEIS usados
itX vendem-se muit
:.!:or dn. J

em perfeito estado
e::i conta; rna Se-

OS 115. 14—!Ó. (4J1 S)
*H»ÍOÇO, empregado r.=» commercio, dese-
_VI ji olun-ir, por preço módico, um
commodo mobilado p.oxiiuo ú Avéõida
Ci-:rra!, r\n rui de íamilia de todo n-_ -
peito. Canas nesta rcd:ic«_ão, a M. .1. li.

( .05 S)

PEXSAO 
boa e variada e asseio; avnl-

so i$ooo; pensão, S5$ooo; avenida
Passos <l. 118. (6241 S) J

>l*.NSAO farta e variada, fornece-se.^ á
rua Nery Pinheiro 11. 111 — Estaçio.

(6658 S) S

PIANISTA 
— Ainda precisa-se de uma

..oa c modesta; rua Had. I.obo 174,
informa. (6555 S) H

1JENSA0 
— Um moço do commercio

precisa meia pensão em casi de fa-
milia. Cartas a O. _I,, nesta redacção.

(iJ;6oS) K

QUEM 
TEM ÇABELLOS CRESPOS £

DESPENTEADOS? O Maciol «lisa,
perfuma 

"e ht crescer. Produeto de gnnde
icceitação e iem cgual. Pote a$, pelo cor*
reio, 3$; 119, rua Marechal Floriano, 119.

(4319 S) S

QUARTO 
— Aluga-se um grande, _ inde-

pendente, em casa de familia; á rua
Corrêa Dutra n, 141. .133 S) R

QUARTOS 
mobilados, alugam-se em

casa de familia de re-peto; rua Mo«
raes c Silva 11. 150, Collegio Militar.

(6544 S- R

SELLOS 
novo» e usidoj para collecção,

compram-se e vendem-.e k raa Sí'.e
de Setembro 53 "Centro PliilateUco".

(3C0 S) .1

SALA 
— Km casa de familia de Irata-

mento, aluga-se uma esplendida, -só a
pessoa, dc todo respeito, Querendo dá-se
pensão, Tem baiúo quente e frio; rua
Iliitiiruna. Informa-se, Mariz e llarros 11.
.-48, armazem. (641S S) J

SLTTO 
—- Compra-se um que tenha boas

terras, casa,' agita c que seja prosei-*
mo de estação dc caminho dc ferro, Car-
tas com todos o. esclarecimentos e preço,
.1 Francisco Pereira; avenida Mem de Sá
n. 114, sobrado, (O914 N) J

SEI.LOS 
INGLEZES — Vende-se;lima

rara cõlícção', sendo na sua maioria dc
sellos novos com gomma. Informações:
Avenida Central li, 105, (casa (lc cam-
bio). (6273 S) J

SENHORA, 
esta sem familia, perfeita

em todo serviço da ca_a, cozinha c
costuras, deseja' emprcpir-sc como gover-
nnnte, preferindo casa com filhos orphãos
de mãe. Offcrlas a "Saizer", neste jor.
nal. (úGpoS) S

SALA 
mobilada para um casal ou ca-

valUe.ro serio, aluga-se ú rua 13 de
Maio 11. 40, sob,, perto da avenida Cen-
trai. i.06;o S) R

CENU01. — Gerente no commercio dc-
O íeju proteger uma moça syinpatiiica,
ou viuva. Cartas tt F. S., neste jornal.

(li;-.- S) J

SELLOS 
novos e u_do3 para callecção.

compram-,c, pagam-se bem; â avenida
Rio llranco u. 31, papelaria, (6308 S) .1

SENHORA 
brasileira dc respeito, viuva

c .em fi-hos, e de cor branca, offe-
recc-se para governar casa, dc proícre:.cia
com iilhos -ij. cavalheiro; pro.stnndo-sc a
serviços domésticos, mediante (algum orde-
nado e ser tra ..ida como pessoa da fami*
üa; rua llcnto Lisboa n. 74. (C859S) J

rpyPOGRAPIIIA, a mr-is baraleira. Res-
X ponde-se a cartas, pedindo preços, At-
tende-se a chamados. Teleph. ^rte 4261.
Casa Torres, rua Senhor das Passos, «38,
Rio. U2S3 S) J

ITMA 
senhora 'licncsta, entende de cos-

i turás e orranjos doméstico?, offercce-
se para casa de um senhor viuvo, que
itulia uma 011 dua:, creanías, para tratar
com carinho, Rcsposfá iara c=!a reila-
cção, a Lauriulia. (64S3 .**) R

U"M 
rapaz distineto. ( deseja colloèar-aê

cm casa dc família #*de tratamento,
como professof, para meninos ui» para
companheiro ajudante dc um sctiJor dn
edade. Apre_ehtà-*se com as melhores rc-
icrenclas; Cartas para U. It. O.", nesta
redacçiíoi (Cjju S) R

TTNGUBNTO Indiano c n unico de cf-
U feito scgtiro c garantido ipara curar

ar. ferida-t novas c antigas, chagas, ulce-
ras, cancros venercos c tumores de qual-
quer espécie; nas ruas: Uruguayana ni,
e S. Josú n. Eli. 1.C-3; S) R

DR. ALVIM AGUIAR
_ IOIjESTIAS internas .„

ESTÔMAGO — FIGADr — .IM*TESTINOS — RINS — _ ULM6ES,
etc. Consultório 1 rua Rodrigo Silva,

11. s. Teleph. a.iri, C. Das a as 4
hor«_ Residência: travessa Torro 11.
17. Teleph- 4«nc_i Cent.

DENTISTAS
DENTISTA 

a cfcoo nieníaes pira obti»
ração a eranito, platina, curativo a,

desde o primeiro dia, Trabalhos de cha*
pa, coroas, pivot, etc, por preços mini-
11103 e trabalhos carantidi _, ua Auxilia*
dora Medica, na nu dos Andradas n. ?;,
sobrado, esquina da rua General Câmara
teleph., Norte 3157. 0843 S) J

YYENTISTA — Compra-se r_ual«_ucr ob-
2*J ireto até mesmo cabinetes completos;
rua Senlior dos Passos iS. (6019 S) J

DENTISTA 
— Vcndc-se um vulcamia.

dor quasi novo e muito barato: rua
dos Andradas S5, sob. (S50. S) M

DENTISTA
R. Bnlilas Vou rianckenstclii
Esp. em obturações a ouro platina,

esmalte e extracções completamente
sem dür; colloca dcnlrs com ótl sem
chapas a preços reduzido», Carante to-
do e iiii..l.|«.ier trabalho e -ico.eita papa-
inciuos parodiados. Uas li da inanlia,
ás 6 da noile. Aos domingos tó até ás 3
horas. Rua Marechal Floriano 1'euxoto
n. 41 (sobrado), proxi.no a rua Uru-
guayana.

II» AMERICANO
DR. C. FIGUEI
REDO .ipeci-Ji.
U em extracçíe,

completamen.
iem dôr * outros trabalhos garantidos ;
fyitems aperfeiçoado, preços módicos, t
cm prcBtaç-cs, das 7 da tuanhl áa 9 da
noite, rua do Hospício o. sai, canto ds
avenida Passos

PARTEIRAS
_%_i __1 __*_^_S* e n-.clc.lias de
J*Hlf I Uan:::!i.er. o 1_.. n" "^ OE. 

ANDRADA,
cura, corrimentos, ltemorrliagias e íuepen.
•Ses; de modo «imples, evita a gravideznos coros indicados, fazendo apparecer o
ineommodo, «em provocar heinorrliagií,
tendo como enfermeira mm. JOSEPHI-NA GALLI..DO, parteira do Hospital
Clinico de llarcelonaj consultas diariís
fiatis aos pobrea. Acceita clientes em
pensio. Consultório e residência: rua do
Livradio 11. 111, acliraio, (304 j) S

PARTEIRA, Mme. Maria José-
pha, diplomada pri a

• __«. _ Faculdade ce ..Medi-
clna de Madrid, trata de tedas as doen.
CM daa jeniioras e fiz apparecer o in-
commodo, por processo _cicn.ii.co t sem
dôr nem o menor jicrijo P«ra a saude; tra-
talhos tsrautidos e preços ,-.o tlcance d«
todos, Avenida Comca Freire 11. 77, tele-
plione n. 3,64a Ctniral. consultas jratia.
Em frente io thealro Jtepublica. ,

(S . . . )

PARTEIRA Mme, Francisca
H_Í9. diplomada,
laz apparecer a
menstriutSo por
processa «ciaotl.

fico e sem dor; trabalhos earimidos e pre-
ços co alcance de ...doi, _e:n o menor çt*rigo para a saude; trata de dcfnças do
utero; rüa Ccncral Camarà ». xio. Tel.
n. 3...CS, Norte, próximo da avenida Cen.
Ul. Consult-s itratis. O ifl S'

-\I.MK. ZIXTXHA, esclareço lodosas
_____ pontütt da vida e c •..•_{_. Cônsul-
Ias eralis: rua 1-licio 11. v8 — Casca-
dura. («Si -. .1

/.L-HSll TUOVKDKUTICO .— Kusino
\J enndario para preparatórios nu Pc.
II, r.\ames vestibulares c concursos. .4.
tun us sexos. Taxa fixa j.,?; rua da Ca-1
riuea *-, 7/. Tclvylion. s: ofíicial . 853,
Central, lín avia- parliciliares. (501R.S) .1

("lAÍ-TAS 
de .íianç,n:-i, para c",^-, mais

J b .rato que w.u.n... partes; rua d is
Ouriv

/.O.MKR ÜEM ?

and;

olailüC ! 1 t::.
por r» ú"'i;..u;

óra, 7^>oco.

I.I..1-"! S) S

[;¦_ pensão dc mme.
..n.*_nt ; Cspewinl, a

a.-_;.jiianif-t ;'i W&w.
(O.JI.I 1.) J

Água Sulfatada Maravilhosa
O grando preservativo das doenças dos olhos j

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio dc Andrade, co*:i pratica dos
hoipítcca da Kurop?, evita a gra vides pjr
t:.dú'_i;_o seientifica, sem prejudicar o or-
Banismo. JJcmorrhasins, \ uspen; So. cto.
Iícsideneia e cons.: rua f:cic de Setem'
l.io 11. '. ., sobrado, düs o is 11 c de i
fc* ¦. Teleplione 1.591» Central. Consultas
._.-:.:'•. ("772 S) K

T_TliXlXAS --• Acccitam-se íiitcrnafl dc
J-TJL viuvas ..'n viuvei, e3tabc!c_imento dc
educação, mciliantc pcnuciM vii:itribuiçi.o.
Trata-se, á rua 7 Sclcnitiro 11. i*-', 111 r.u-
dar. I.iIk.; :-) S
-SüüVMi.-; -• (.oüccrtain.c, luslram-sc; c
JÃJi empailiair.-_c cadeiras; trabnHio i-rr-
fciín, na ofíivina de nuirccneiro, A nífí
Visconde dc Sapucaliy lujr. IH.-ii. SI lí

Í\1IY c OROBO' Ircícoi, lVniiji e pi-
yj incuta d. co.-M, veude-se árr.a Rena-**
dor Kuzcbio n. .10. Í./05 SJ )

A' venda e.m todas as boas Phiinuacias o DrafMíia
í!M^SosGRAMD0&ejlODE fi

DOCUMENTOS 
pcroiilos cm um bonde

de Cascsilura. Tcdese o especial 1.1-
vor a tiucni encontrou ijuatro. cscr.-pturas
e o-.-.triis dociimcntos, a dirigir-se a r::a
General Sevcriano n, ?.|, c procurar .1 ir.
Capitão; «ine scri bem gratificado — 13o-
tafogo.  __._'"'! '*

T MKXUI.S .. Cl o, becco do Rosa-
.» . rio, <). l.ideu.c a cautela 11. 4.071
deu casa. "«-'- Q_J

"TÜT-.XDK..i_ uma mula (de selía superior
y e mansa, ã rua Maria Flora, __, K.

<le Ucntro, Ct>jio O) U
"Y7>.XDl.-..l. v.:n superior cavallo de sei-

V J.i. estampa, au-daluza, firande estalara,
próprio para montaria, de pessoa de g.-ito,
i rua .Maria l'1-.ra Sli K. de Ucntro.

_____'J R

1>ERD1'U'-S1«; 
:i cautela :i. 4««l _ ie io:f«

da Caixa Econômica dú Rio de Ja-
neiro. -6-;.*J __) ¦'

VI._.DK-SM 
tini bom dormitório cc:n 4

pecas para caía!, uni porta toalha, 45"•ni iüt.r. 1'asteur, 20$; um ...vatorío in-
&lt.7., _i-4; mi:a mesa para quarto com 2
K-ivetas, ;$; um porta bilielot dc canella
com câpelbo c mármore, *Íl>Í: tini querido 11
dc canella para fumante 15$; uma solida
ii',eí.i elástica, com 5 laboas, á iua Chile
O l" í.::d.ir. l/,.*:j O) M

TrKNDK-_.K uma bem montada pharma-
y cia em Jcaraliy, far.endo optimo nego-

r;o. '('r"'!-;; com o prr,pr'.ct_:io, i rua dn
Coii-tituiçio £7, Xictlieroy. .0;_,.ti) K

\" 71IV.VDIÍM-SK machinas (caça niki-ií),
completamente novas; rua da Alfan-

drsa 11. i.i;, i" andar. <R i>.:¦<'¦) O
¦y.lí-.VDK-Si; um motor clcctrico U.tcr,

T para officina de dentisia; ruo Sete dc
Setembro n. 177, i° andar,

(J 6.613) O

V!i\°_!.-Sl-_ 
barato um automóvel, pro-

prio para pra;a; tr _.a--«_ r.a garage Al-
l:íi:;u. Rua Senador I.uzcbio, i.io.

(.1 ii,1.*-1 O

^MíNDU-SR 
um bo*u piano Pleyel, bem

.conservado, pro-io módico; 1:1 praçaTiradentes n. :o. il o.j:;) O

VÇNDE-SU 
ovos a $600 o ..zia, d? Ral-

linha de raça apurada: Orpingtons,
Amarello, Christal, I.jJ .1. Red. 1'ly-
fnouth, _:a;;.:j c lio*-.; tambem vcuáeni-sc
friiigüs e í:..:if.i d._ X2;:,a acima. I;S-
trada Xova Ja Tii.ca n, jS*.

IR 6.539) O

iYfKNllK.Rl-: um vareio de cigarro», bem
V locoliiiid"; nn IioulcvarJ # S. .Clirislov-O

r. 53 on adm;iic-S_ _:n sócio Ftria; !:.:!¦:•
fe ao neta., (<.:: O) .*

__*I'1...-?K á pcs.soa nue lenlia cm. scu
X, líodcr tim menino dc ;¦ iu«/.£S uCãv.c
o dia 18 do mez passai! t, que sua pro-
ccnilora deixou ficar cm easa .de unu.
familia, e não sabe explicar aonde, e por-
nue e-t.'i demente. 1'cde por favor anuem
souber, de informar :í riu -rei liijicca
„. ,_,8, ca.a so ou pelo teleplione Cent
•7S6, ao sr. Pedro. _.._.,____,•
TÍERDEU-SK a apoiice ceral. antiga, «le
í 500$, eiuitlida 110 annn de 1869 e con-
vertida em ouro em 1 _", oe i«. a.jfi».
ambada em nome de Oenoyeva Maria 'Je
.!._.i Ia solteira, maior, brasileira.— Kio tçe

lanairo, s? de jullio de 19:"- l*. P*. hir.ilto
Edfai.1 Bokel. .__!___
"DERDEIJ-SE a caderneta 11. 3 ..1.17 _'.o
1. s> serie, da Caixa Econômica J,i Ca-
pitai.Federal, pcricnccule a Aurora Dim
Moreira. (b;:ú Q) K

/".A1XAS «ic papelàn - Fazem-se par-
\J pliarmacia, pcr.un_.rtas, ampolas, vi-
dros, redondas c outra-s; rna Dr. C:inno
Xetto n 24S, próximo ú avenida Salvador
de Sá. U193 ¦ . J
riARAMAXCUAO, adaptaiiilo-sc a vivei-
V. ro, para pássaros; vendeso na t::n
Haildock Lobo 197, armazém. (6599 S) ]

<*-lAillOKU 1XIII-- penuciio, fox-terrier,
V' íiiE.11 d. raia c dá pelo nome Ac
''lliack"; gratifica-se bem a ¦>acm o eu-
tregar ua 1:1a Uustavo Sampaio :k 170.

(6776 S) J

rtARACii*. Aluça-se uma rii Botafojo,
•V-. _'__!. c_i»_ti -iti.. ..t j-.-i 1 i.nun.rt, _. _ * .»£_ -.-..i
liara!". Trata-se 00111 Vcreza, Menezes j
Comp.a, á ;.vc;nda Iíío Bronco ti. ..i.

(osiji si .1
rtOI.CHOEIUO — rrecisa-se, na rua

\\j de Saulo C.iristo n. 171, (3;ooS)M

/"<AS.Vr, eli.tinclo deseja :::u comniodo
V_*' tnr.it'> liygieuico eni casa dc familia,
liando preíercncút na centro _U cidade,
Canas a Luiz Liíz, r.o escriptorio «leít.i
folha. IÓS5S S) J

_f.OMl'RAM-SlC saldos de papel, cartões
V. c carlic:» para typograpliia; rua Se
nlior dos 1'assos, 98. (6ói.|S)]

-.RUEU-SI5 uma capa de sa-cerdote,
cure a r-.::i Industrial c travessa São
dor. Gratificai- u qucni a entregar

(6720 Q) H

TI:
iSó,
:8i,
R05
hoje
ros

. Iladdock I.obo n. ji?. ('<;-¦) 0) R

¦IXnOSl-l extraviado o._ r.s. o:.i, o::.-,
czO, 050, oSõ, ogo, i-.., 157. :r-.
coo, ;oj ioS. 212. 221. 222. 25?, -«.-o.
250, cos c 29G dc ocção entre ami-

dc v.ma barata Opel, a . cxtraliir-sc
ccmmunico que os referidos nume-

ficam sem effei-.o. — Ü proprietário
«.Süg Q) .1

DU.

/"IA RTO.MAXTE--Mmc. (ioncepcion. Con
VJ sulta r.i ::::i Frei Caneca u. 191I, so-
brado. Preço -ijoon. (6S70 S) .1

fSlXIIEIRO sob penhor méreanül de
Í_ mercadorias, moveis, cauções dc p:o-
mis-orios, «automóveis, antichrcsc3; c_ ..•:--
tra-sc 11 nvcnidn Kio Branco n. 151. sala
i_, com Armando. Uas 10 i|_ ás 12 e d.t»
3 ás 5 (1.1 tarde. (68_ú S) 5

DAMA 
de companliia — Madcinolscüe

estrangeira, falando portngttez, fran*
ci__, inglez c alícmão, o.ferecc-se p_ra
acompavúiaí uma familia á Kuropa on
Argentina. Resposta pira E, S. G., á
ca:_ a do Correio n. S14—Uio. (.ítSiií.).S

/_ 1'KOriillíTAWIO «ie mu nenocio, ci-
\J tabelecido nos E-rados Unidos da
America do Xortc, c Bunnns Airc., ncIia-
gc no Uio uc janeiro, deixar., represen
tação á tjí-cm entrar com utri capital dc
2-i contos dc réá.., sendo necessário saber
o inglez c portuguez, árticos devem .r
feitos atjui cm vista dos direitos pesados.
Vussoas serias podem responder a K. t. •
J., c_*.c escriptorio, ,ó:-Sj S) J

Corrimento.ê
enram-sc era ÍI dias oom

Injecção Mar_.i..8
Um* 7 do SoCombro, 18(5

A^astilhTvalda^B
SK ___§__% m-9%-W*m9\-PM% ¦ ,v5< ^B

I | Il PRESERVAÇÃO BftRAüTID* II

^S Ê A SUPPRESSftO it-ST&f-TAHEA MÊÊ

WsÈ_\ em todas as Plwrmacias e Drogarias í:
jbkBmBpI ,*^/_-'j'_'a í__a ^^1

-- -¦._•¦. 1-.-»_^_«.»_.-_.rT_*t*_.*rl_tm ''.','"-- v;.. .'i^..!Hí .'¦?-_¦ ."'f'''^>"¦" '"^^^^^^^^HI^H

¦

B_ü
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I

m__Clínica moléstias tias
senhoras e syphilis ~ Ilr v>"

lentim H:'t*
tencourt, parteiro, cura os tumores dos
•«ios e do ventre, as uiuleilias das vias
urinarias, genitaes, as metrites, os corri,
mentos uterinos e vaginaes e regularjaa
,-i menitrua.ão por processo seu. Applica
o 606 e 914, com ou sem injecção e esta
«em dor, trata a tuberculose e hérnia
(qlicbradura) sem opc-«;5o. Coii.filtorio
pcrleilamente apparelhauo; rua Rodnso
Silva 16, esijuina da rua da Assemblea,
das 10 ss 2 da larde. Telephone n. a._ii;
residência; t. Senador «Euzebio n. j.H;
Consultas grátis. C41S3 i>) }

PIMAITPIA — C*-riV #sfriaJoí,Vllinunm constipições com fe-
bre, bronchites e astlima. Preço, i$ooo.
Deposilo; Pliarmacia Rodrigues, rua
Marechal Floriano n. 99. (806- S) R.

Collegio Sylvio Leite l,ARRui_
e BARROS =56 e 358 — Tel. V. lij-*.—
Internato, semi-interiiato e externato. Cur-
sos preliminar (para onalpííabetos), prima*
rio, secundário, commercial, artístico _r es-
pecial de preparatórios para admissão as
escolas superiores, de accôrdo com o pro-
gramina do Pedro II. Ensino pratico de
línguas vivas. Tratamento exceliente, ten-
do os alumnos as refeições eui conimum
com a família do director. (...¦.li S) '

massagens, etc. Insti-
luto 1 .íysii .lieranico
do dr. Gustavo Arm-
brust. Docente daFa-

cnlJadc. Doenças do 'estômago e intes-
lino, neiirasllienia, nitliritisino, obesi-
dade, dicbet.-, etc. De 7 ás " da ma-
nhã. Rua Senador Dantas, 4*!« .1-13 J

Cachorrinhos^,;,,^^^
parn lavar cães de luxo. Eíficaz na
s.rna. Destruidor dos carrapritoSi ,e
pulgas. Vende-se i rua do Hospício
it. 114, Ouvidor 63, Gonçalves Dias,
i3. (.S3 S)-

MORPHE'A, ^^et_ -
(niancliás dorme 11 tes). Cura 011 nullio-
ra c paralyza a inorpliéa íuberosa. Pc-
çani aitcslàdos, '1'rata tambem por cor-
respondeiicia. Dr. Lara, rua Viscondo
Je Santa Isabel u. 2, cercas e scxias,
dc 1 ás 3. R. 4139-

Mme. Thompson to7osTo,aUnego°
cios íntimos c particulares dc senhoras.
Remuneraçlo r.o lim. Jlaxima reserva e
scriedadej 7j, rua Maurity—Mangue.

U915 S) A

Comicnao
' I» dartlirot, empi.enf,

eezema., frieiraa,
«amas, brotoeja»,
etc, (leíapiiarecein

fácil e completamente com o DERMI-
CURA. (Não é pomada). Vende-se em
todas as drogarias do Rio e Nictheroy.
Deposito geral:' Pliarmacia Acre, rua
Acre. .39. Tel. Norte ..36... Prc.oa.ooo.

Dr.EdJeirelles J-0-11Í-1 iu.
ternas ecre-
a,\çds.t Vias

1: r íi;\an .:..—•
í\p[wrelhoi

mieroscopicoj, electricos, de illuminação
para exames c iratamento das doenças; ure*
lliru, bexiga, rins, recto, intestino., esto.
n-.aKO. etc. — Trat. rápida da pjiurilira,
syphilis, hydroeele. Appl. 606 _e 014—K.
Sete Je Setembro 9C, das 3 as 6—llsd.
Lobo < _. Tci. 1 _4. Villa.

Veterinário j- lv. Cardoso
unior, do Insti-

ttito Pastcur. Especialista eni moléstias
1I09 cães. Cons. e chamados, Pliarma-
cia ferreira; Hospicio 114. Telephone
1938, Norte. (;«y S).

Perolina Esmalte-p^r,^
adquire e conserva a bellesa da pelle, ap-
provado pelo Instituto de llcüeza de _a-
ris, premiado na Uxposlção dc Mitono.
Príço jjooo. PO' DE ARROZ PERO-
LIHA, suave e embellczador. Preço 4$.
Kxijara estes preparados, ú venda cm tu*
ibs as perlumsrias e no deposito deste e
de outros preparados, ú rua Sele de Se-
lembro 11. -09, sobrado. (i_4i) A

SíPHILISi aua. eonseiiuencias.
Cara radical, injecções
completanienle INDO-
LORES, de sua pre--. paração. App. Coò t

914. A_cmblca 11. 54. das ia ás 18 bo-
ias. Serviço do Dr. PEDRO MAGA-
7_h_i;_ Teleplione 1.000. C. (S...8 S.1R

trata-se com
brevidade,

mesmo iem
certidões, ci

Casamentos
vil. 25$, e religioso. 2c,$. em 24 horas
na forma da lei, inventários e justifica-
ções. eic, com Bruno Schrgtie, á ma Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos 03 dias, domingos e feriados. At-
tendem-se .1 r.ainados a «.ual.uer hor?.
Telephone 11. 4.5:12, Central. (S 1961

Mme. Gici Cartomante, diz
tudo com cia-
i'cza o qtte s:
desc.i-i. sabor,

realiza 03 trabalhos per mais diffrcclí
Oue sejam c bota o mal para cima de
quem o ia::, ruu General Câmara »}..

40,-1 J
xrun.o a jour, JU _U1 _ de Sctcni.
bro n. 55, 1» andar. (n;_) S

AI.OPLAST. R, mamv-i!íioso leme-
dio; unico mie applicado cm cimo
dos callos laz desapparecer a dor
rapidamente # e os callos cm -tres

h__; não c cáustico; não cau_._ dor; nâo
,12 «'l'aí?a.*, como .odos os outros, quenSo passa tn d-; collodios .olicylados o;i un-

gucuros rançosoa; unico qne suprime a
úor c destróe os callos para' _empre, pori.$50o, á venda nas pliarm-aciats c (íroga-
lias: Ourives £S, S. Tedro Sj e Andra-
da. 43. (J 5..5.1)

Doenças
de

garganta
nariz

TTXT. damo friniçniso rúccinmcnt'-'lUTlvéo dc Paris informo les
(lumes brézillcuncs (jiCclIò fevn
iiiijininVliiii Siüncill et joiirs sui-
Mints une exposition ün robôs nt
cliapcnux ileriilers modeles, lin-
Serio et iliveis, jipeiiil et úxíicuto
les conniiiiinlüs. — 101. Kim lleii-
to Lisboa, easa t), cntrCo sons lu
votUe. (J 0SS7) S

OCOXVENIO; 
com .1 brindes, que de-

\:.i\ rcalirar-sf. hoje, «.ilibado, nj de
agosto, fica transferido para .alibado. \&
¦!_ ecíombro (,0«;Sy.S) )

Í-*^Ií__CÍSA*S__, 
.*t .Hii.ar liaiaio um par

de bola., militares, :'.-•'. .\o ou ^j:.'rr.-i.i-.-c, Theoduro da Siiva 11. 203 —
Villa Isabel. (ó.|_ S) J!

TTM senhor dc boa familia c serio, cm
\J boas comliçOcs, com 37 annos. dese-

ja unia _c!:ii___ nus mesma-9 condições
para llie íarer uma proposta honrosa.
Tortas neste jornal, M. ,M. (''«3-3 H) U

X'M 
c_.-,l de tr.-it.imc

1 interior de S. 1'aul
ulios, deseja uma
pratica, para tomar conta dos mesmos e
-.raia scr\*içc3 leves; tratar á rua Viscon-
dt* rie/Paranagtifi i... l_ípa. ÇfiSS-Q_ S) .f

a residen
tcmlo i

empresrada carinhosa

Parteira Mme.Barroso
Cotn pr.niui da Maternidade, trata

das molcslias do mero e evita a trin-vtdcz. Acceita .pariurirnies eni pensãoe a"rnile a chamados á qualquer liora.
Icleplionc n. .•,-,?•!, Central. Rua Ge-urrai Caldwell n. 2_>j. S, ^-,_

Cni-a garanticlíi
c rápida do
0_KE_-V.A.

(foüclcz do nariz)' OUVidOS processo inteiramente
boca -10V0-
Or, ICi-i-ico tle Lemos

professor livro dessa cspcci;ili-
dade na Faculdade dc Medicina
d«. Uio dc Janeiro. Consultório
rua dn Carioca IU, sobrado, das
12 ús ii da tarde. S 0Õ78

PARTEIRA A verdade

piii.CISA._l-: dc um sócio com capital
.fi. de -*¦ contos, para uma empresa dc
grnrfdc futuro; preferc-se tiuc .eja capa-
uhol. Cartas nesta rcdaccúo, com a_ i"i-
ciaea M. O. lt. IS50.IS) M

PRl.n_.A_.__ de um i °andar, que .ir-
va para um consultório c residência

dc -¦ moços fonnadca. Carta-3 a lt. K.,
nesta rcdacçSo, (6aSS S) U

PUI_CrSA-S1C, 
p.t"a utn r_p_:: do com-

mercio, dc nm commodo, r.a estação
do Mcycr; de prefcrcnc:._ ;:a 1'occa úo
Matto, em caía d-., família rc_.pcit.ycl —
A.p.icu Danta_j rua Gonçalves !-);_> n.
3.1. 1". (6180 S) .1

Í>EXSAO 
— l-'«jrnecc-sc bem íe':-, de

casa de lainiiia; ua rua do Cattete
11. :¦;_ (5H.9 S) S

MÉDICOS

amm • v . _ luüucira
mnie. Palmyra— tom longa pratica, trata de moles-

tias do senhoras e suspensão, por uni
proce-.so rápido e farantido. Acceiia
parturiçnte. cm tua resideutía, n rua
Camerino 11. 105. 101 J
Partos. Molcslias d: "
Tratamento d o:
tboiios e s-ias cor
eequecias, dos co:
rhnentos, das coll
c_s titcro-ovarí_n_3 ^ __$ rrTna irfc"aí_rc"
e prolongadas. Assemblea, ;•!, d.is ia is 18.
Serviço .lo ir, rtdio Magalhães. Telep.1.009. Cent. (£.,-. R

SENHORAS

ilas grátis
Por me-

dicos
operado
res espo*

olallstas om moléstias üos oí.iüos
OUVIDOS, fi._i(i,t,.T.\ e Í.AR1Z,
enfcrmiilades das scniiora.», pellesyphias, venereas, lilonon-haRias 6
das vias genitaes e urinarias do lio*

I mom e da mulher. Todos os dias
1 das ilas G horas da laròe. nua Ro
, drigo Silva n. 20,1* andar (entro As*
l ser.ibloa e 7 do Setembro). Consulto

vi

ÍJIAXO 
— Vende-se por 43"$, á "ia

. Lopes da Cruz n. r:. Meyer, para ver
«t. 11 da manhã ou d_s 6 da tarde cm
deante, (--99 -. S

DIVERSAS
\0S 

SKS. CAPITALISTAS — Tt-so.-
. relacionada na praça, preci.-.*. «ie ca-

pi:_!-.'.-s rara nm negocio seguro e se-
rio, garaalindo-se um lucro inundo «Jc
eir.co por -cento ao n;c _ do capital cm-
piCEado; cartas paia c.ta redaçijão, com
as in:ci-es K. T. G. t .0; bj J

V PAH'i'...\II-_ TO — Aluga-se um lm*
__ Üo, sem Rioliilia, arejado, b-i pensão,
em ci-a de familia respeitável; r-.-.a Ma
ri- c llarros :i. 2110. (51(1? S. S

Í.ANIHURA 
esmaitída, compra-se em

> éntidiccest HaU-Joek I.obo n. 10.. ar-
miicm. .(6598 S) J

DINHEIRO 
— Ura particular dá até

10 contos, sob hypGthc-a3 dc predio?,
em condições favoravcii; nia Senhor do^
Passo. ;i. :3, líc-rgc_. (_o_!0 S) j

DIXIIEIRO. 
— Qualquer quantia, a jti-ros módicos, para hypothccas, emi-

chrcv.s, ciii-ões, etc, com J. Pinto; r-.i.i
ilo Huiario, 13.1, tabeiliío. (õjo. S) U

DIX1IEÇR0 
— D.'i-f.c sob Iiypotliccas,

movei?, notas promissórias c a o:ti-
cíac9 do Kj-Crc-to. trata-_c com Stix:^. «,
rcntahdcs, Hosorio i;.«. (.141 S) U

í) 1XHEIR0 seb l:ypD-.::ec.-..i «ie prediosEmpresta-?, em bcas coiidiç«_cs, qual-nuar quantia .:e 3:000; para t::::.-, na ci
daie on «ubu.bio*., com promptidão e cor
ü.-açat ma «!¦-, Rowrio 172, üm di coi
redor, cr. Julio (;ç,7 S) P. I do Üia-bueí.

1}EXSAO 
dc i« ordem, farta, variada c

. t çom to»cÍnbo; dá*sc ;'i mesa c adii-
micilio; na :_a Aristides Lobo n. _j, Tci.
-sS--, Villa. (¦_-5 S) K

PROFESSORA 
de língua, e de-cttlio,

preço módico. Tratar com. Viviano
Caiu.?, rua d. lloípicio u. Si, sobrado.

(o;s9 S) J

1>EXSA0 de 
(amilia — U.i-.o a-.-.:!_o,

i$:oo; niciií-.l Oo$; nianda-íc o do-
micilio; ca rua do I.___;io n. 174* ? '¦¦
brado. W4S1Í -S) M

rio tierfeiltimente apparelliado com
todo o material preciso para oa exa*
mes e os tratamentos constantes des
sas especialidades j 3.0

para o diagnostico c
tratamento das doenças
dp estômago, inlestiuos,
figado, _ pulmões, cora-
•lão, rins, ossos, etc.,

pelo DR. RENATO DE SOUZA 1,0-
i-ES. Preços módicos. Rua S. José,
39. das 2 ás 4 (menos ás quarta-feiras).
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Professores e Professoras
T..(_.!.l-.^, ír-,:ic<_, portitgueü, a-.iiaa e li-X çues rartiickilares (metliodo Iirrlitr) ¦
preço modtcoj rua ca Alfandeg. n. ioo." _____________ (S-lSo S. J

INGLEZ
mensaes. I-orgo de
da Carioca 5;*, i" ;
por preços módicos

pratico, Hr. Ve.ter garante ensinar
e-. _r_«s mezes, :o$'•rancisco ?.6 c rua

Vac a domiciKo,
tS:fo S) J

S, Era

J)1ÍS. TKIXEIUA COIMBRA cJ^AlJEI.AIillO M.VR1XUO — Pelle,
syphilis, vias urinarias c mols. venc-rc.-.s do homem e da mulher, 6cG e 9:4. e
çlin. medica, mol. de creanças; r'.:a Setede Setembro 205, dis . ís 5 e 3 is 4.Tçl* 1 _, C. 1.634 S) J

IJI.WO pianola Cúnther 0:1 Steck, de
particular, compra-se um em pcrieito

est-ado dc conservação, cm condições van-
tajosas. Carta, a csi.i rcda-.*cão, a Uar-
bosa, com preço e detalhes, (64C3 S) S

5EXSAO — Em ca.,_ dc família, for-
nece-_c !:e::i variada; v.:._ iratar com

S). s I

ODR. 
EDUARDO DE MAGALHÃES,

dá consultas c appliea o "Radi.mi",
daa 10 ás 11 e das 14 ás 17 horas, á rua
7 ile Setembro n. 3.',. Doenças da nelle,cí> estornado, pulmão e ncrvosa3. Traía-
mento efíicii- da sypliilin, arthritismo emorphca. A's ^».s e sabbados dá cônsul*ta e apphca o "Radium" a preço, reda--:ilcs, das 10 is 11 bons. fura com omelhor e.-.iio as ulcersr. canccro-is e do-onjís rebelde- di ptllt, (Su S) S

Çabellos -.i'"w"-c •*. .«••*'• .«•«»•¦" *-*•««•» nnpras e senhoritas, jun-tac cs vossos çabellos caidos c mandaeíí.:cr qualquer trabalho r.a olficina parti-
çular, a qi.il se acha na r.a do Rezende"-. llon.le .Silva :,k::oclPUPAK, cabellcirciro, ANTÔNIO

eoÉilEi chronicas e
ffctn t C3.
Quereis fi-
car radi-

calir.cnte curaüo cn pcuicís dias? Pro-
cur.ie informações com o sr. 1 _ijó, que
gratuitamente as oííercce, não conhe-cendo caso nenhum negativo! ruariieopnilo Ottoni 1C7. " 

CRC092)
COLORINA, T>»í"« ••>"¦- n-
,.. , ., rantida, psra res-titiur ao cabello à si:a còr original pre-ta o;i_ castanha. — Preço icfooo; peloLorreio, mais s$ooo. Ueposito neral, rua7 dc Setembro n. 1;;. — _. KAN1TZ.
¦ ¦1 ¦-¦__._ — .i.i. .,.. ^ [

Casamentos ~ V;3 E-!=-^.de sá
¦ *, ... n* 4P. £ oo rado, tra-lam-se, e.ul e reUgloso, todos os das--em como. todos os negócios íoreiues,nio «e recebendo ilInlieirS adeantado; ê

„_"._*-r."''"1'5 es"-Vito. ..«--o. cenfor.me $e cou.'.in»r. (-. - * S) A

Zumbidos dos Ouvidos Jj^
polo Dr. Neves da Rocha, com
exito seguro, dos zumbidos dos
ouv.dos, pela massagem vibra-
foi ia, pelas correntes continuas

pelas correntes dc alta frcqnen-
cia. Os zumbidos diminuem logo
na primeira applicação e acabam
desappareccndo completamente.
Consultas do primeira classe da

As «i horas da larde. Consultas
de segunda classe das 10 ús 12
Branco í)0 A21M

CEREAES
Compra--.- a dinheiro qual-iucr parti-da. á rüa do Mercado 33, Io andar.

(J 69-10)

No melhor ponlo do Leme
Aiuga-se uma boa sala dc frenle e

Quario sem mobila, c com ou sem pe.n_.¦são; rua Buarque 11. 53. T. 6648.

Xarope Peitoral de Besessariz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pcla Inspectoria d. Hy.

giene e premiado com medalh» de ouro
na Hxpoíição Nacional de igo8. Esto
maravilhoso peiwcl cura ndicalmcnte
bronciiitcs. catarrlios cbrenicos, coque-
Inche, asthma, tosse (nica pulmonar,dores de peito, oncumonia», tosse ner-«osas, consiipa.Se», rou.uidilo, íaffoca-
çOcs, doenças dc garganta Uirynge. de-tmxo asthnialico, etc. Vidro i$joó —Dcpcsitot: Drogarias Pacheco. Andra-das n. .5; Carvalho, rua Primeiro deMarço 10; Sete de Setembro 81 c 99e ii rua da Asscmbléa n. 34. Fabrica:l-harmacia Santos Silva, rua Dr. Aris*tidçg Utio 11. 3.9. Telephone i.4co

VIOLETA
. Vendesc 11
fabricante _
Rodolpho,
pharmacia.

".™ perfeito estado, do----_}"-• , Inioraia o sr.a rua benador Iv.tzelio. 1 >-
(6;. o

ARTIGOS PARA
USOJOMESTICO

CASA ESPECIAL DR ÁRTICOS
ME BORHACHA

Saccos dc borracha para ãpplicaçito
de água quente na barriga, para cou-.-bater as eólicas no ventre, no estômago
nos rins, figado, baço, bexiga e mero!
e cm geral qualquer dòr, preço ao ...cançc de todos, de g$ a . . . 1 (.$000Meias elásticas e ataduras para vari-zes e iiiflammaçSes nas pernas c (•--nieza, de. i$500 j_j00.

hlegantior — Suspensorio para cos:..=
para corrigir lentamente as viciosidades
do busto e dando assim saude c b-1¦lczn, de S$ a .".:' ,,$000¦Liiitas para senhoras, evitando ajmoléstias geraes do ventre _ occasionan
do um bom parto, uma, de iiçióu
a „'., -«iootiIlicrnioinetros para febres de 3^500a 2 ............ . 8$3ü„Irrigadores de vidro c nickel, 1 c jlitros completos, de 7 e . . . gs,.,-..Irrigadorcs esmaltados, de 1 litro c2 litros, com-ilctos, dc 7% e . 8.0oaÓculos e pince-ucr de vi»U ca_--.!ic inyppc, dc 2?5oo a . . , . ijiooii

, I-undas para hérnias umbilicac-s cingtunacs para senhoras, homens ccreanças, de 28500 a . . . . i5»00tl•seringas dc jacto-coníiiiuo para clv--teres c lavagens de asseio, de 3550aÍI . t 1 . , , , , , 
íí 

_ .,1 .
Maiuailt-iras, creches e'vidro,'gradua*das para esterilizado!* dc leite, de 30c-.«.-,,
Agita pxygcnada para lavagens ""da

boca e usos de toilcttc, dc i$s«o.
Uscoyas para dente-* <Ic 1$ a aSoonI-.scovas para unhas . . í(j0,,
Chupetas de todas as qualidades, dc«oo .-..¦- $800lira-leite de pressão e com tubo, du

ííSoo A.
.Pastilhas de Valda para curar co rs-tipaçoes, tosses c iodas as molcsiirioas vias respiratórias, unia lata i$a0obondas, algalias de borracha paraotlatar c extrair urina nas suas diffi-culdade.., sou tratamento são com estasS°'! 

_!¦_ 
die ,,$50° -'?¦"'"

Libo de borracha para irrigador ;oanul.-is c pipos para clvstcrcs, dt

CASA eTRALDES
11S—RIT.V DO HOSPÍCIO—HS
Em frento & praça Gonçalves Diti»

 RIO DE JANEIRO

aos represeIntêí £
Aluga-sc uma arejada e grande sala

propna para escriptorio, á rua do Ro-sano 24, esquina da rua do ..«.crendo.,irata-se 110 armazém; (R. 6475J

DR. A. VALLADÃO
Medico c dentista,, Consulta)- -dia"'

nas, das 11 ás ifi horas, ú rua Carioca'*¦• •¦•*• R S322

Andar na R. Gonçalves Dias
Aluga-se o 5° andar do predio n. mha elevador, gaz o luz clcclrica; trata*«e no mesmo, da} 9 ;'is ai e das 5 _so, c«';m Duque Kstrada. J, 64.g.

VÊR PAR/TÕRÊíT?""
Quereis comer bem e gozar taudelSo no Caí. c «estaurant Kio Brancorua ..Iarechal l.oriano ». 195. abertodia e noile.

SITIO OU CHÁCARA
_Deseja-se alugar uma desías situai

Çues 110 h.stado do Kio ou Districto-eüera], com casa para moradia, bo.iágua c terras para plantações, em logarsaudável. Kcccbcm-se propostas _ ruaMenezes Vieira, 65, sobrado, para..riuard,. Tavares. (R gí^,."trabalhadores
lAcceitani-se 20, 10 ._ mais, carvoeiro»c lenhadorcs; informa-sc na rua 1'lacfen* 15*1, estação do Riachuelo. J CgiS

Gabinete Mesmeriano
-_*¦

¦Magnciisnío curativo por D. Mon*
ro, .primeiro e unico no llrasil • o trata-
mento das moléstias pelo Mniwictisma
pessoal, Largo do Machado (lado dsj
rua. das Laranjeiras), 9 das 8 is ir.

J Cot»

ICARAHY
.ende-se um terreno, junto á prjii-rata-se pia avonida) Gomes _rtirr»¦ 55, sobrado.  -6to j

PINTURA DE CflBELLÕS
MME. OLIVEIRA tinge çabellos pa»liçtifaniiciitic, só a senhoras, com llen-ne. Actitalraonfe garante a maior per-tciç.;,_ no seu trabalho. Duração: quatroiiiczes. Completamente iitoffensivo.1 reparados recebidos <la Europa peloiul.imos vapores. Avenida Gomes Freiren. 108. sobrado. Telephone n. 5.806.Central. ^ j

PLEYEL 4 BIS
Vende-se um dos uliimos reoebiifo.com SS notas c 11. 151.000, peça dc gos-to c rara no mercado; trata-se por fa-vor na Avenida Passos ,.-|. M 6214

"CLUB PARISIENSE7"
Avisa-se que cxiraviou-sc n cadef*.neta dc matricula 11. 11,3n. Rio, 10.!_ .'_,__¦¦,-- r1__ _.._: _. _dc iigosío dc 916. J 6.;..7

VAREJO DE CEREAES
Vcndc:sc um cm pe.-fc-iio estado' .mais artigos pertencentes ao mesmo ra-mo do negocio. Praça da Republica, 251

. _t á.cTr

SPIROCHETINAÜ
Poderoso ilopt-rativo do sangue t a.som..:r..-.vi curas «lu morphéa, doenças da pelle,wphilis, rlicum.-itómo oüeo c mu=c'tb;-,Iioutlas, cancros, uberas ferido», ho:-

_itV ti m a" ,le. 0S', ccz<:-',''s' A SPIRO-
_ ¦{,'*TINA« descoberta p.!.i sabío Ur..MU iam i,rc.-n, está aldsinamlo o murd-inieüico do llr,,_l c culraiigciro, com aisuas curas milagrosas 1 •>-¦¦¦«"•«

1'rospectos c atKstaôos, enviando e-i'c«roço c S.-oo cm sellos, n Cear de Moraes, Laaxa postal i«i, Uio Ja Tancira.
3( 67S2)

CAIXA MUSICA
Do cenceituado fabricante franteí,

vcndc-se tuna em perfeito estado, com r0
musicas; preço de oceasião, l'Ta<;3 _a«epublic. ,25.  ji _20:

OURO A13800 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes, compr_ise qualquer quantidade, na rua ÍTr-.guayana a. 77, loja de ourives.

J, 6_,<.,

Gramoplione Vicíor n. 5
Com 90 chapas, vende-so pela melí-«e do citr.lo; para ver c tratar na ni.-íGomes Serpa n. i (açouguc), estaçãoda Piedade. (jr, 6,09,

DEITES e DENTADURAS
'Compra-se qualquer trabalho .ua boca; rua da Assemblea, nloja.

¦cih.
1 _

OURO
_ Oorapra-se ouro, brilhantes, platina*,
joJa-s usanlas c cautelas do Monte d*t
hoecorro, i rua da Constituição n. 6.,
ppjximo á rua do Núncio. R .5.3

DORMITÓRIO»
Vetrfe-se um de Imbuj-a cem W-Auso o -.una lindíssima guarnição de toílii.c. completamente nova, á rua Cor.ii.

rlfl T»_.••.. :.n _o. _>/.<_Eom fim 484. R 6.. e

..
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Comianlüa úe Loterias Nao-oaaes do Brasil
BstracçoespabUo&a sob aüscalteaçâ- do gtmra-ieueral

ás 2 H2 e aos sabbados ás 3 horas, a

RUA -iflSOOWPE BE ITABOWAHY H. 45

HOJE
AJa 3 lioras aa tarde — SOO—SI*

0 oo$ooo
ICTSIIES DE GAFE'

Papa alcançar bom preço é indispensável
perfeito beneficio, «gue só se consegue

com a machina "^ Mi.RAL "

Depois de amanhã

25:000$000
Tor l$4t>0 em meios

Por 8-9000, cm ilcclraoa"Terçâ-teirã, 
22do corrente

330 14*

15:000*000
TP-òv S800, cm Inteiros

SEtt>t>£-.clo, T cie outubro
A-s 3 horas da tarde-NOVO PLANO

í-4« — 1 •

GRANDE E EXTRftOUDIMJIRIA LOTERIA

200:
Em 4 prêmios de 50:OM$000

Por 14!#C>OC>, om vlgfeaia-os

Os tip'H-03 -o bilhetes do interior «levem ser _comwuih_Mos <do
mal» .00 rs. para o porto .do Correio e dlii_iilosj«o- «tentes **"*««
\.BARRTH À C. 1WA 1)0 OOTIDOR 94. CAIXA N.B17. -ktos-.
I.VSVEL, e n« -nsn F. GUIMARÃES. ÍTOA Dt) KOSAMO 71. «4WU-
nn dò beco dai_Cancell'is — Caixa do Correio ji. 1.213. ;

Botequim e Bilhares
Vcude-se mn fazendo bom negocio,

como ss pôde ver, por motivo dc inok-s-
lia c o dono ter outro negocio, -pode-se
sar-inlir que é ne-rocio bom; trata-so
á rua Visconde dc Inhaúma 23, com o
sr. Conde. (J : 6994)

GA8ELL0S BRiCQS
Usae Biilhanlina Triunipho para-cas-

tanhal-os. Frasco, -j$ooo. Vende-se na3
seguintes perfumariás: Granado St C,
Sazin, Nunes, Casa Postal, Garraía
Grande, Cirio, Hciniaiiiiy; Nictheroy,
droearia -Barcellos. S 1»

DO SEHADO N. 35 - Esquina da do Lavradio I
-Aluga-se esto predio no to do ou em parte, completamente'

í-pfiii-inndo, eom bons .nccomniodaçõcs uo sobrado e grande loj|/v:,
nos baixos, coin inst&Haçiio própria nara bar, café o resta«i-;<
rante. Tratn-se nn Cnmpnnlila Cervejaria Brahma, rna Vlsoon- ¦

do lie SlipUCBllir li. 200.^ Ifl mmm„„lm„mm,mmmmmm—i—aninmrr

MÃN1CURE
Uma seirhora estrangeira, manicure

diplomada, jã tendo trabalhado em um
iloí -primeiros salões desta capital, pro-
oura oulro sala» para trabalhar; cartas
no escriptorio desta folha para M. 0.

S. 6027.

EXPLIGADOR DE DIREITO
Advogado com Ionita_ pratica, Ic-ocio.-

na matérias do ourso jurídico e orKra-
niza pontos para exames. Preços xa-
zoaveis. Trata-se no escriptorio gran-
dc, á rua tio Rosário 1*0, sobrado, de
1 ás 2 ott das 3 ás 5. (M. 630-)

A machina •¦" AfflARAL" já está com seu credito consagra-
do por cerca de 700 máchinas installadas em todo o paiz onde
se produz caie. <

Simplicidade, economia de custo, de força, de custeio, de
espaço e de installação.

Separação e catação tão perfeitas como nenhuma outra
o consegueu

Antes do apparecimento da machina "AMARAL" as instai-
lações custavam dezenas de contos de réis, de modo que só
eram accessiveis aos lavradores de vastos recursos. Dois gran-
des, ...apreciáveis benefícios ella veio pois prestar á nossa la-
voura de café: - baratear as instailações e aperfeiçoar o
beneficio. As imitações que têm apparecido só conseguem fir-
imar-lhe cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos o
%j»o 1 para 200 arrobas, e o typo 2 para

ff^ y*ff __m ¦¦T*m jt*___\\\_W__\\\*\_

,Mj.__ümirt,

Catálogos, preços e iiiiforuiaçOes com os Mricaiites:
n

officinas

Bya Ispes Vieira 2
Endereço telographioo

Telep-ioiae n. 1 ISO

.PAULO

Escriptorios

rista 46
Caixa n. 6

fia..a Boa I

Foot-Balls
Olympic, League

e Paulista
Raquettes, Calça-
dos, Meias e bolas
para Tennis : : :

3Krao tome .re-t-aeciios
Rão estrague seu e*-

tomágò
MO SE SENTE BEM?

Escreva ou consulte pos-Boalnientè, boje inesmo, «i

Op. 11
M LH660 DA emiiO-JI, 12

1* andar
Rio de Janeiro

Cura rápida 6 radicai
Consultas dais 9 ila maiiliO
Ás 1 da noite.

683?

J-fl3-L
_jfg__m^it w ~A_m? 
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CHAPÉOS GASA MOBILADA

GASA CLARK
(Desconto aos Clubs)

CURA Dá IBBSÍÜHaB
DR. A. DANTAS DIS QUEIROZ
Moderno» uicthodo» de tratamonte

medico, e .ciriirgic-, conforme a tnclbof
indicação. Consultas, das 8 ii ii da
«anUa. Rua "Uruguayana a. 43-

—~r~— jj ..2. i_

CSâSâ fiÉOTl(ff!'í-'4,^*^í^ Sellos para cellecções

CEÇIB0-lâD9
üoiliiiin-t, iiueni comprar uma pantllade pedra "Mincir-f" á venda no a-ntigo-Bazar Villaça'", á rua Frei Caneca'126.

J.oii«as e trens dè cozinha por menos
30 T que cm otitra casa. R 442;

ucHawiii
3âOiiveniaa%sso8l20
TBl,-5PUONE .4j49.r-J.0l.Tl.

il Nofre-Pame depâHs
enuMom ms/m - • • ' w.i*w-*»«-ni«! mmmtnttOKtt&Kmvt

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

Envlam-so catálogos illiistiaílos
n qiiem os pedir, roganilo-sn cia-
reza nos cmlereros, nomes, Es-
tado c logar. '

Varie vcncías om grosso fnzomos
dlíSCOlltO do íí r/e.

Itcmettc-so nelo Correio, mo-
iHanti* valo postal da iiiiDoi-iaiicin,
accresoUla de 1S.500 para porte,
nor par.

L/1SE BLAGK
Vende-se um casal de porcos desia

raça, lendo o porco tres annos e a
purca n(l mezes. Esplendidos exempla-
res. Co.nipanhia de tacticinios Vassou-
rense, estação Barã» de Vassouras, lí.
I-'. C. B. J 597-<

DINHEIRO SEM MISSÃO
Particular empresla direelamcnte,

sem coimnissão, ao juro a-nnual de
10 o|o, (|ualquer quantia sob sólidas
í-arantias de predios bem localizados.
Com o sr. Leonardo, á rua Sete de
Setembro n. 130. J. 1670.

K- CAIiVO QUEM QUER.
PERDE CABELI1O8 QUEM QUER.
XEM BARBA FALHADA QUEM QUER,
TEM CASPA QUEM QUER.

PILOGENÍO
lar ntscrf novos cabello-i"' Impede a sim qnèdi e cxtiiiBue coniDleiiimeiüe
r quaeaquer pataaiun da cabeça, borba e aobr.incelh-ls. A vemla _n:,-i
mtci»s, tlroear.M e 'pcríümúviai. c no tle postlo-PRIMEIRO DE MARÇO n. 17 antieo n. õ.

caspa
))0ns t-har-

DROGARIA QIF-FONI.- RUA
RIO DE IANEIRO:

ESCAPHANDRISTAS
Vendrm-se apparelhos completos e

roupas externas do Fabricante SIEBE
GORMAN; internas e ncctssorios para
os mejnioü. Sliip Chandler — l.uiz Si-
queira — Rua dq Misericórdia 11, 8.
Telephone ,*fíi'8 C.

HYPMiPETISfilO!
Quereis ailquiril-o ràpidami-nte? Pro-

eufae vos inscrever 110 curso do -irofo-s-
sor Kadir, á rua Mftris c 'TJarros, S7.
Único que vos saranle om R lições po-
derdes inílueiiciar c dominair os outros.

(R 6717)

Sapatos de sciiin branco, azul e côr
de rosai

JB terias

\W C01U °I I

Compra-se -c paga-se bem qualquer
quantidade de sellos-nacionaes -a es-
tritmgeirrS., assim como inoedai t meda-
lhas antigas do Brasil. Rua •• de Mar-
Ço n. 31;, casa de cambio. S 6<7

Últimos modelos em veludo, tafetá, Aluga-se para familia de tratamenU
palha, a 12?, t-$ e 25$. Tinge-se refor-1 a esplendida casa n. 461 da rua Voluti-
ma-se por 4$, 5$ e 6$. Mme. Bos. ájtarios da Pátria.. Pôde ser vista lodo!
rua da Carioca n. 10. Acceita-se alumnas. I os dias, das 10 ás 12 e das 15 ás ií

J.6 42$ horas. 5188 J

HiSffiiKmiiaiMWK

CffiBA oi SfPBIUSS

LOMBRIGAS
Para expellir as lombrlgas e outros vermes do corpo humano, o subo-

reto XAROPE VERMIFUGO DE PERESTrj-LLO, deve ser preferido.
forque:

i.* — W muito agradável ao paladar, itanto assim que i preciso gu.inlir
o .frasco sempre bem acautelado, para que as crianças não o tomem, suppeiidu
qat é alguma calda d: doce.

2.' — Alem de nio irritar os intestinos, comi acontece com muitos
outros verr.ifugos, é dado em doses muito diminutas.

j.# — Não *..-iva-«» creanças dc seus brinquedos, nem de suas comidas.
cem de sua Mude,

4^ — Tem propriedade laxativa, e por isso não é necessário, após o leu
uio, tomar nenhum purgativo.

Applicad» tanto para creasçat como para adultos. — Vidro, 3$ooo,
Remette-n pelo Correio 1 vidro por 4$ooo; 6 vidros, por 1S5500, e u

vidros, por 35Í000. *

Vende-se na J&' Ga^pafá Grss?-.!@
RUA URUGUAYANA. 66
Perestrello & Filho • A 579.

LEITERIA

í
Elegantissimos sapaiosi de "velludo,

com pulseira e entrada baixa, snltp liai-
xo e alto, para senhoras — Ultima crea-
ção da moda.

e i5$ooo — Mòderniss.imos sapatos em
verniz e em Velludo preto, com pulsei-,

to iiljo e baixo,' pai'a senhora.--i f'

Elnissiiriqi- s.-.palos (le vt-rniz, coi-vti*
ras brrtiTlai.-.itlas, s.V.io alto para 

'-senho-
ras.

..$500
; .líono •— Elegantíssimos sapato?, de
lona brancos, nbotinados c com bolücs
para senhoras.

!!!
i i iPULMÕES FRACOS - PERDE O VIGOR ?.,.

Tuberculose, dysiiepsla, cnm fraqueza geral, debilidade nervosa, nciirastlieilia e,
fraqueza genünli anemia, còrcs paltidas, r.iasrcza, pofltfldas, tosse, dúr no peito, c-
carros brancos e com sangue, cansaço, Vertigens, desanimo Remi, com febre diária
ou Intermitente, fores brancas (corrinientos), são curados com o STKKOMXO,
nova ilescoberta dum saliio suisso, o I>r. Warzcn. Milhares ic alteslaios ile pes-
soas que estavam tísicas, anêmicas, impo tentes, nciir-isUientoas, dyspcpttcas e com
falta de vigor. iSsí-e maravillioso medica mento encontra-se nas pharmacias c droga-
tias de -»¦ ordem e ua Drogaria Granado St Filltos, rua da Uruguayana Qt, Uio
de Janeiro. Vidro, e$._ Pelo Correio ü$ooo. Ueceltado diariamente pelas notahillda-
des médicas denta capital, (6012 J)

1

¦Adquirida ou hereditária cm toilai as siws maiiifcstaçóes. Rheumatismo, 1
moltítias da pelle, Feridas na bneca, nariz -c (jargonta, Kczemas, Darthros, ¦
Fiirunciilos, dores mu-ctilares. Inflifttimação das glândulas, Latejamento daa ar- '

Dores nos ossos, dores de rabeca. Ulceiins, Tumores, ¦ Mancha* da I
; todas as doenças resuluntes de -.impurezas do Sangue, se cortflegue i

j a i m~H.

Licor Vegelál Bã-iodado
mais poderoso imisyphilHico — O1 mais enérgico depumtivo. Approvado

D. Cl. ile Saude Public» e rc-ristradò un Junta Comniercial. 'O LUETYI.
pps.ue um valor lherape-.ii.ii-o e scientilico -incontestável, comprovado com uma
inliniitadc de attestados n-.edicos e de peasoas que com elle se curaram depois
de já.estarem «em esperança de obler á cura. Esle prodigioso remédio t a

fHalvífÇfio 

dos -syphilrticos desengunados. Citnt a doença, 'purifica o Sangue e lor-
talcce o organismo.- O ''MIETYL é de piilhidnr ngradiibilissimo, tom-.se as re-•V- cs. noo tem dieta, e 

' 
não produz ICstomatiles, enterites, máo-estar, etc.

S com muitos de seus similrtres. Tomae LUETYI o ÚNICO quc cotn UM-f! vrrtku luz ilesappnfccer as in:ui fesiaçoc* da Sypliilis c as doenças do Sangue.

fljiuiiiln.it 

etn Iodas «s Tliarmucias ,e Droi'.irla« ilo Itr-isM Preço 5J000,...fabricante: Phc.-Chimicò, ÁLVARO VARGES

• ConoNEiLuiz Ozomo -'trnu.
Rosidcncia: llcrval — Rio G. do

ini.
Curado de moléstia defnndo sy-

pliilitico, com o Elixir de Nogueira
lio l'hco Chcn. João dá Silva Sil-
feira.

Ijwcl.Císaçi-»!''!»

yeniVc-so nn prospera ciando do
Ciim-pinns, B. do S. Paulo, nina
mngniíicn cnsn, npnlneetdn, con-
strucção solUlii o moderna, com
bonito jardim o grando terreno,
com optlmas arvores frutíferas..
Preço de oceasião. Informações
detalhadas na Sapntaria Trianon,
a rna do S. Josó 11. 118, Rio üo
Janeiro. t

Vende-se uma, cm bom arrabalde e
com boa freguezia. Informa-se por fa-
vor á rua Sant'Anna 143, depois de
meio dia. Depende de pouco capital.

(J 6180)

Mas rosadas o brilhantes
Conseguem-se com uma só appIicaçSa

de "Cbarmeuse" — o mais efficaz o
unais -pralico de todos os preparadoscongêneres. Vidro, i$ooo cm todas as
«asas de perfumariás. (j líóai

GRANDE ARMAZÉM NO LARGO BA LAPA
Aluca-se *ste msto armazém situado na ru* Visconde da Mnrnn*

Ktinpe n. S, próprio pnra restam-ant-, liar, boteauim, confeilnria,
clneTiva on ontro iiecoclo limpo. Trata-so ua Companhia Cervejaria
Brahma, rna Visconde de Snpucáhy n. 200.

GJIRRO COM ANIMAL
Vende-se um de 4 rodas de borrach»,

1 cavallo e arreios .por-preço baratissimo,
Ver na rua General Gurjfio n. 4 — fon-
ta do Caju', e tratar na rua da Carioca
in. 41, loja. J 643a

ESGRIPTAS AVULSAS
Incumbe-se de -tequenas escripl.is, *

jrreço--muito modioo. Diricir-se por
carta ou pessoalmente a A. Marques, 4
rua 7 de Setembro 51, sobrado, das
20 ás 23 lioras. (M. (bit)

Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. I

ÜStffil Bom emprego tle capital
Vondem-se dois bons Tédios na ruaMari- e Barros, eni frente á praça ds!

lfeimlc:ra.- Preço dc oceasião. Trata-se
c;.i no Bazar Herminiós, praça da Ban-

f**-:"*':.' 
'.. 

.-. •:.'. ' 
(M. 620-iy

Os tres grandes sobrados (los prédiosda rua do Ouvidor ns. 1)0-92, -com ele-
vador, do lado da sombra, por^ckia^áíleVaftnazcnãda Casa Salsado Zenlta.;-!*; ''
sc «ata: ^fi

11 
-| "  1 1111 ¦!¦ ^mm^^ikÉi-mm_m_aamammmmiõãm_^_______i

\ lllSíltl BWSIS
Superiores sapatos prelos e

los, cm p.-llict americana,
i-fJcm para -.u-n.c-.s-

amarei-
formato

OOO

POETA
Tara faz:r qi.alqtior gênero de poetai:

ponetoíi quadras, quiutitlins, sentillias, tri-
•-illfts, poemas, cartas em verso, felicita-
i.-íics de c.-iííinienlos, a-imvcrs.irio», Iwpris-i.
»U.3, em toàtó afl raotricas, tircluíndo ale-
Naridrinos, offcrcce-st: a preços razoáveis.
Pana maiores dcto.l:cs /er-cicvatu -a este
juntai, para Sor—Dbca,

A Unl&a Gura Geria

"Geti-It" Fas Qualquer Callo Cafiir
Sem Ouvida, Dor ou Trabalho.

Applicado em Doi» Segundo*.
"Veja Bô ile quo simples 6 facll

r.iodo os callos cabem, o «em dur!"
fcori Isto o que direi» .quando ex-

Beneficência Espirita
TRATAMENTO HOMOEOPATHICO

RACIONAL
Fornece (-ratuttameiile aj indicações paTa

o tratnmenio de toda -a moléstia. Munde
as informações necessárias no er. Halinc-
mann, C. Postal 887, Rio. Sello para res-
poeta- (K.94C16)

«!llB!!!!!«:l!Í.PIiB!!M!l;ll|T!Hii!llB!!íaBr"ai;i!lBHiiB
1 ACURA T)A I

STPHILISj
g F.nsina-se a todos um meio de U

«aber ee tem syphilis adquirida |§ou hereditária, interna ou ewer- M
na e como podem cural-s fácil- S
mertt em todas as manifestações. B
e periodos. Escrever: Caixa Cor- W
reio, 1Í86, enviando sello para gresposta, M

mmmm_mmyiBmmmí_mm
M ,1404

c 6$5

Cliic* sapatinhos pre-.o- t amm
sem salio, para creança (de ns.

• Superiores sapatos pretos e
íim..rei'03 ftara*seuhorí.sf salto baixo, de
amarrar, clc entrada baixa c dc alio-
toar c con> uma tir» n# peito do pé.

ello»,

ALPERCATAS PARA -OIUE-ASP
CAS (I>B 17 A 27) .

PP.Q11I
.Kecrnstlienia. dôros1 áa^ábecn, liystcria, insomnia, fr.ioiiez»ilo forças, por o.vccsso deVipi-íilinlIiu 011 «lo prazer, prtwccnpiicõos donoftooio ou desgostos, síio triradivs com grnlido exito com os BA-NHOR <lc lílw-trlcldade estática o os lianlios Hydro-Elcctricos,

pelo T)R. XlOVlIS «A ROCHA.
Estas implicações, ir.l-elrii111 ente Inoffrnsiras, produzem sobresyBtôrnn nervoso num aceno efficaz o duradoura, rostituindoao doente n calma, o solnno e o hein.ç.ttar.

Gábi-nçtc de electrieiflaíW medica elo DR. NI3VBS DA ROCHA I— 90, Avenida Rio Di-nírcTJ-:*-—. Rio de dnrieiro. IPreços módicos. Das 8 horns dá nianliã á.s 4 dn tarde. (JG795)' mtmtt_mm_mtiammm—im^mitmài_niti___a

4$000
AI.PRRCATAS PARA

XAS (DK "ÍS A S3).
MEXI-

ALPERCATAS PARA HOMENS
E SEXHORAS (DB »-l A 40) .

PJTT\ftC de calçado pnra sculio-
OnjJUUO ras, lioiniMis e creanças
11 preços iníim.is.

QUALQUER DOENTE
será attendido, com J.esinteiccsc-f.e cari-nho, á rua da Assembléa, .qS,. das 2
ás 3, nas terças, quintas c sabbados,
pelo dr. AXIHO MACHADO, med.,
oper. c part. ,;tK .344

PEQUENO SITIO
Compra-se, a dinheiro á visla um pc-

queno silio com casa, cercado c com
aigunia pltittração, 110 Districto Federal.
C.'u-!íis a P. I.,, com explicações o pre-
ço, íi rua <10 Hospicio 11. 150. 7. 6180.

£*||% f/J

m*sf '^^_^__y__^__w_9 |

*m**y 
I

VIOLHIQ
Vcndc-sc um, superior, c muito ba-

rato, com esplendida c.-iix.-i e arco dr
autor; cartas tu-st.i redacção a G. I,,

J. 6387..I

G1SEL.A!...
Xova tintura, <pie está produzin-do real suecesso. Única que dá a

còr preta natural e lustrosa, sem
conter nitrato de prata ou os seus ¦
sáes. Vendem-se em todas as per-fumadas. Deposito geral: llruzzi
£t C, rua üo Hospicio 133, Rio de
Janeiro. ' (R. 8-3)

k_.' ííM-i

nelloü a
ultra-mo-

riet-n s bur-
neiruins do i
poluca on-1
voriilssnd»,
canos bran |cos, p-etus

11$, 18$,
20$

¦e

Quando faço comiira?, não es-
qúoço omm

A cura «ô se -obtém com o CARDI0.-.15NOT,, Crande, dcseshrrta approvada .'fe-a
Direetoria Geral de Saude Publica, nos caso» de endocardite, ocitcanlite, hydropsías,
cansaço, pés inchados, -ntieurioitiri FAI.TA DH AB, BypHiles e rliilmiutiiiino do coração,
produzindo dôrcs, nctilliadas, palpitacücs, lesões -da aorta, batimento exagerado dus
artérias e veias do pulso e do pescoço. Tíspecifíco nas vortícens, artcrio-sclernse,
pulso .rreRular. urina3 ¦ escassas e com nllm mina. Mcdicadio de fama universal, ' des-
coberta pelo Rrane5e cabio dr. -lílng's Talmer c recomniendada pelas notdbílidndra dn
Brasil l.nconlra-se no Rio de Janeiro nas Pliarmacias c DrnRarias de í1 ordem e n:\
Droi-aria õranndo & 1-'í|1iob, ru» da Uni Riiayana, 91. Itio d» Janeiro.— Vidro, 6Ç;
pelo correio, 8$soo. (6?Si) J

LUSTRE PARA EÜOOMMADQS
O "Brilho Mágico" communica um

extraordinário lustre.« camisas, punhos,
collarinhos e a 'qualquer >peça de roupa,
Endurece c prolonga a 'duraÇlo do» te-
cidos. >

Vidro líooo. Pelo Correio, ajooo.
Na "A' Garrafa Crande", raa Uru-
guayana, G6. A 5793

METAES VELHOS
Compra-se qualquer quantidade e aoi

melhores preços. Kua da Alfândega,
10S c 110.

*f_ri_tlr
SEIOS

DtsamieMdtn, tticonttltuldet,
Atarmoxottlot, fortitiiítdtt

T Pilulei Orientales
O unlco produeto queom

dois moz«i assegura o desen-
volvlmenlo e a firmeza do
palto Bem causuir «Junino oi*"rum í» amido. Approvado pt-

aa notatillldndc* nn-dk.ita.
J.RATIÉ. Ph00.4.5.r.Echftpiiflr»
Paris. Prasm com instrurt-ies to
Paris: 6I3B. Rio-dB-Janelroi

Droparl» APillltÉ.

rorçuo ainda Sí-m-p'» cn.Tos Quando 
"Geti-It*1

ial-oj ciÃír do um modo novo
absoluto o certo"?

'Gets-
 quo por tantoteinno tL-iiile3 procurado acabar.'GotB-lt" 6 -conlieciilo no mundo

cr™,,'!?»^"10 <-,=UTn-marBIaoll. TOttlS \ Moderno tratamento das tosses, bron-

_' fácil para, appllcrtr-se "Gcts-lt," j ?.!?l;ncl1- :1 ru** da Quitanda 50, sobr.

Borlmantarda» o nuirrivllhosoH" naquelle callo GREOSGENOL

T'c:,u <-"oi i-eio,.m*iis "-J-S
130—Avenida Passos—íao

Casa Qu ornar
Tcl. -1A2A

Garfos Gpsefí & Comp,

2_Z_&_^'KZ______-'*Trw+*.

pois 6 o único preparado com o
qual consegui ter cabollo e não
ter cuspa.

Nâo neceitem oulro em sub-
stituição; exijam o de OLIVIER,
tjuc terfio resultado seguro.

)l-ús»® 3$Ò00
-3na todas fts

pc x' tf 11 tnzi 1- ia,s,

o nn "A (iAHÍtAl'A GRANDE".
Uriigiiayaun G«. (A 5794)

BUEIROS 1 ARMCO „
Pnra pérfida de forro o de rodagem

MAGHISfílflS
Vendem-se os «uiohinismos de oma

fatirica de tecidos de camisas d« meia
e -meias, distante -desta capita* a ho-
ras, negocio de grande lucro com pouco
cajrital. Trata-se á rua 7 de Setembro

172 andar. M. 6ato)

Poma da anti herpetica
FORMUtA DE L. R. DE BRITO

Approvada . premiada com medalha
de ouro

InfalINel nas empigens, òartriroj.
urnas, lepra, comichões, ulceras, eeze-
mas. pannos, feridas, frieiras e todas ai
moléstias da pelle Pote i$soo. Depo.
(ito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradai n. 45 e Sete de Setembro. Si.

.... (R 
53)' GUARDA FIEL !!!

Quem precaiT itra superior Cofuí para¦luirdir «eus .documentos e valores cmitra
roubo c fogo, ^ieve -dirigir-se no deposito doa
CoFtru AMemcAKos onde encontrará gran.
des ttoetc novore tirados, naoionne-j e ottran-
goiro» dos melhore» fabricantes e dt diver.
«01 tamanlm* de -no$ nara cima. (6031 S)

RUA CAMERINO N. io4

-r-IP-^iHfíi ^K_)_X____ÍÊÍ_\mWmmmcm_________^

Checou mais uma
remessa de foga-
reiros a kerozeue,
rápidos eeconomi-
cos, que fervem 1
litro dágua em 3
minutos.
RUA 7 -de SETEMBRO, 161

—————__

Bibllotfioca de Obras Celebres
Vende-se t.ma collecção dt Urro»,

completa, inteiramente nova e de quali-
dade superior, por 20o$0oo. E' enca-
dernada 'in Roxburgh. Custou 4so$»oo.
Propostas por carta a Antônio, poiti
«•tante do Correio do Manha.

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinja

cabellos com um preparado vegttal in-
offemivo, de tua propriedade, á.riti
Rodrigo Silva, antiga do* Ourives ro,
i* andar, entre as rua» S. José e As-
scmblía. S 448

—^ "*&<_m_?{_m_
^i»^'%m_____Mv>è__\_yy_iw<_'H*

BOULEVARD S. CHRISTOVÃO N. 10
Aluen-so esto preftio cotn todas as deDonflencins, (•oninlctnuioiitff

¦= roformndo, omi loenr do Krande movimento, par» botequim, linr on
rnstanraut. Trata-se na Comnnnlüa Cervejaria Brahma, rua Visr-on-

fxflXti do Sapucahy n. 20ft.

Tho Amortcati Koliin-; MUI Go.
68 RUA DO'OUVIDOR 68

Caixa Tostai 19 Rio do Janeiro

*Bj^-f*W'iii.i».»-WW»ll»^!ll»'l|- "MW~ 
INSTITUTO POLYGLQTICO

CÂPSLSNA
CURA

— CONSTIPAÇÕES —
INFLUENZA, TOSSES, ETC.

os seguintes

DENTISTA
Vende-so mn bom i-oiiiuitorio ele-

otro-dentario. com boa clientela, instai.
lado em optimo ponto. Traiar com o
sr. Miranda, largo da Carioca n. n.

(R 6.-4,-)

FoeiíeüEieQs
Bastos encarrega-se

mais velhos quc í-e-
José da Cunha

•Ia extineção dos
is.m, com o "T'ormicid.i Sohomaker"
Recados na casa "Hortítlania"; 77, rua
do Ouvidor. J. 6,-95.

Ksiâo íunecionandu
cursos deste instituto
CURSO NORMAL
CURSO ANNEXO
CURSO PRIMÁRIO
CURSO COMMERCIAL
CURSO DE TACHYGRAPHIA
CURSO DE LÍNGUAS
CURSO DE VIOLINO
CURSO DE PIANO
CURSO DE DACTYLOORAPHIA
CURSO DE PRENDAS FEMIN1-

NAS

O cor.po docente é escolhido
priclio e merece absolr.t- coatiança.

A di-cipliiia
.rreprci-c-isivc».

No cenero é o tmico estíoeieci-j
mento d» capital.

Av. Uio Branco 106 o 108. j

A CASA LUCAS AO PUBLICO
Crimo» de nono dever prevenir o! mil

em virtude do **'*• «.n*-i-

do esulielecimeiiio

I

Iatimidore» 

que
c-do peta »."•

—um, tini.;, tre.-, u cata prompto. O«¦alie, começa ti amollecer c iln.-tl- I
mento cahe certa o absolutamente. !Apuia.» nlRumaa rolnu bniuarão."ilüts-lt" nunca £a" ou dedos íicnr isangrentos. Não fo softru mala !
com calloa. "Gets-It" qui-i- dlüer o itini do cortar-so callos, o fim do !
cmplastros 'tun niio fazem nenhumliem, o fim de untiuentoa mio emitiu ,• -a dí"-cH, mio ha mala vexames.Experlmnnto "Geta-It," o novo ocí-i-to remodlo para calloa o verru- I

Fabricado por R I,;-.-.vrcnei> ól Co., ¦
Cliicniro. Illinois, tT. S. A. A' venda '
*m todaa -:-i írosmla. « piiar-macias,
iia.Vtilí) S O. — Rto-flo Jnnclro

SALA PARA AULAS
Aluga-se uma, perfeitamente appare-

Aaiia para c-jrsos escolares, podendoúnecionar durante to:!.*is as horas da
unha, i rua da Assembléa t:.*, 2" an-
t. Trata-se 6s u horas da manhã.

R 6.U7

Vil ro 2S000, A 01 So I _,

ESCRIPTORIO
Aluga-se uma sala pnra os-

criptorio no largo da Carioca
n. 24. Aluguel 508000. Tra-
ta-so nn Alfaiatnria do Povo.

M SSAGISTÃ
;i^^J^l-^í¦',Ou m-n.iv.cure, ^l^f^t--^!:¦', sala d*e fr-cn-N;

íom fialn Úc iiüpcríi, na casa Le Cotf-
feur de Danics. Kua S, José 122, sobra-
dn. (rti.So J)

Grande Hotel Bibiano

jjjjg SE ÃOÜAS V1HTUQSÃS
Presciiiana (ia 0. F. e Silva

Ksta liam montado Bstnbeleoi-
! mento, situudo cm umn ilas pi-inci: p;ii>s e tniiS aiinisiv. is runs «In l"cu-
, lida-lo, esta em nondlçõe*) ile reoebov
; ns llxin.is familiiS o senhores que
Inecessitarem ti- uso ilas ngu.-is de

l.mnbory, dispondo pura isso de um
pessuul grando e habilitado.

sul- dTIiinas

GoIIíis de Saude
TÔNICO REGENKRAÜOR ÜO ORCA NISMO E REGULADOR :

Curam doenças ilo estômago, ficado, IhtestirloJ, dores rheumatoides,enxaquecas, nevralgias, licmorrlioides, fratiuíza geral e dos orsúoe manchas da pelle. Depôs t.i-rios : Drogarias: Pacheco, rua dosn. .is —Rio; ll.-irucl 5: C. rua Direita n. :'—.. Paulo.mmmmvaomas

n SENHORAS E BMül
A Casa David Ferro
á Raa 7 do Setembro 124

Rpr.ebcu as mais lin-
lias bolsas de couro e
soda.

434

i*^.vr^M-,*i^Kirsr^«"j---->-i i---=iar*-rr-^.y--i-r.nr-*-*--*-r^^

PARA DENTISTA!
Offcrcce-sc nma boa collocaçfÍD páraum dentista, numa cidade rui Minas,

cortada por estrada de ferro. Neces*
sario 5 :ooo?ooo para a compra de tuna
rasa. Informações: Offertas sob T.
!•".. á redac-ão deste jornal. J .jioi

SITIO
Coinpra-se na zona Ja Central ou li*

nha auxiliar nte a serra -rio mar, ou de
Nictheroy até Alcântara, qtie tenha apua,
corrente « alguma matta. Informações
a J. Telles, rua Primeiro de Março, 35.

R ó'-íi

DO VENTRE I - j

nervosismo, ü , r.i jj
da ger.ot.o |' 

í _ _ .. -^ »,^. „-„ jX- 1

A sua cura radical pelo KANEEOI. —

FIBRAS DE VEGETAES
Cotnpmrsc amostras o preço para

Quainirulos. .TC. do 'Rio, Pliarmacia São
Tliorni 011 .praça 15 de Xovemliro 4;,Relninaria, I--*-* (H 6748)

Por ;>:-eço mc- !-:co c com ttrpenCia,
vende-se uma-, cm lttrtafogo; informa-
ções á rua da Qnk.md.1 o. 120, 1" an-
dar, cou» o Ur. Moraesi. j-'n J

Ronnn Wm^rM íín lin fin \mjEii1a.11 uu um im maMfí
E7, Sv&ia Ef.ss.e.ro de SVarçoi. 67 t

Presidente— João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TOWAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

CASA DOS EXPOSTOS
Aluea-se a loja do predio da travem

Costa 
"Velho n. 9, próximo ao Mercado

Novo. As chaves na rua do Rosário,
56, onde sc trata.

i GONORRHÉAS
Flores brancas (lencorrhéa);

Curam-se radical...cnie em pou-
cos dias com p XAROPE E AS
PIu-ULAS pí MAT-CO FER-S
RUGINOSO. 9

Vende-se unicamente na phar- ?
macia BRAGANTlNA, rua da [
Uruguayana n. 105.

tfm «p-urícído ( rcnita por preços rriill
Y-intajosoi numerústi imi.nçS.s -qiif, embori
tenham um brilho parec-do, s;ia .ntens-d-xd*
apparentc dtsapparecc rapidamente, sendo o
seu consumo egual ao de qualquer outra
lâmpada de filamento de metal.

Por isso, quem des-jar u~l In-npada d«
l|i "watt", deve comprar s. :nt» en cisa
¦le toda garantia ou constatando ante oi
apparelho* a economia real da lâmpada quf
lhe offer-çam. — Avenida Paissi, 36 e 38—
LUCAS & C.

ESCOLA UNDERWOOD

Peçam prospectos e infonnnçõca
aos depositários: -- No Rio, J. M.
Pachcao, rua àoa Àndradas, .17.
F.m S. Paulo, llanicl & C.*, rua
Direita n. 1.
Cada vidro 6 su.-icier.le para trata-

p| tnento durante 33 das e custa ape-
fj nas, 20S000

-.^^^^^t-_^_ms__^:'v^si2-{l_

Papeis pintados
Moderna collecção, desde $1)00 a

peça e guarnição até a$ooo a peça. Estes
preços só na conhecida Casa BrandSo, á
rua Assembléa, 87, próximo â Avenida.

<M 6.174

Prata, Brilhantes, cautelas do Mofl.l
de Soccorro, compram-se; na pr-iça TI-
rndentes 64. Casa Garcia.

GONORRHÉAS*
.-.•«.. co.i.pivcaros^.

proçwsoi seETuro. .
ABP.EU. Dai 8 ás
haru.; Ci rui de !'

Cura radiei, nor
apidoi. Dr. JOÃO

1 e dn 11 ii il
Iro, 61

OURO
brilhantes e Jóias usadas, «ompram-»ej
na rua Sele de Setembro n. -ia. Joa-
lheria Diamantina. 448} J

'•.¦3ãrr_£WL

S6 ali le aprende a 10$ e \%% re.tn.
sae9, pelo systema moderno, com .1
dei dedos, sem olhar o teclado. —<
AVENIDA RIO BRANCO n. 108.

(1001 J)

BANHOS DE MAR
AIu.a>se por tres meies uma cas-

mobilada, para familia de tratamento |
na rua Sagraçio 101, Icarah-r, J x%m\

ilegível
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ADMINISTRADOR -
"Para fazendg, allemão, deseja collo-

.'eiçüo, -tem boa pratica de dirigir gran.
dei propriedades, pôde tambem asso-
«iar-se com proprietários de pequenas
fazendas, dá attestados e referencias;
cartas i redacção deste jornal.

(JJoSo)

AO CORONEL LEAL
oue na noite de 7, esteve no Cine
Tdeal de Ramo9, pede-se a direcçâo
para ser procurado. E' urgente.

(J 6773)

PENSÃO FAMILIAR
Dispõe de excellentes aposentos, em

meio de jardim, distante oito minutos
da Avenida Central. Praia do Russell
n. 94- (J 6689)

AUTOMÓVEL
l" Um particular deseja troca? um dou-
ble-phaeton novo, perfeito, por uma
barata, propostas com esclarecimentos
i Caixa do Correio 1825. 3680 J

COMMODO
Homem «te edade e «due*»** too-

rando só, etn excellente cata com toda»
as commodidades, na rua Ac/uidaban.
Bocca do Matto, a cinco minutos da es-
tação do Meyer, pôde ceder uma boa
sala e um quarto a pessoa teria e com
oecupação, com direito a café de ma-
nhã e a limpeza, mediante a quantia de
cem mil róis mensaes. Nio têm outros
hospedes. Entender-se com Neves, á
rua da Ajuda hoje rua Chile 33, sobra.
do, de 1 ás 3 horas da tarde, nos dias
úteis. (J 6016)

LATAS VAZIAS
Vende-se 20.000, em perfeito estado,

de folha; servem para fabricar obras
de funilaria; trata-se á rua da Quitan-
da n. 24, loja. S 6827

AGENTES
NA CAPITAL E NOS ESTADOS

(Senhoras ou homens)
Aôceitá-sc desde que apresentem boas'referencias c carta de abono. "Club

Parisiense" rua da Quitanda n. 107,
1" andar, Rio de Janeiro. (R 6733)

SATOSIN
4 um iMt**n» unloe pela tua tf-
ficada curativa em todai aa aí-
íecçôea pulmonar»*; .SATOSIN
cura os catarrbea agudot e Ciro-
nieoi doa bronehios « 4o* pul-mSes not divertot ptriodot da
moléstia;

SATOSIN
-no tratamento da tuberculote
comprovada lexeroe cffeitos ro-
troatiToi tobre a iofecçla at*
um limite «at que oaralyse o de»
envolvimento dos bactlloa dc
Koch até iupprimil-01 oom a em-
prego prolongado;

SATOSIN
i recommendado per tummida-
des médicas brasiltirat * estran-
geiras.

A' venda em todas as boat pharma-
ciai e drograrias do Brasil,

TELHAS USADAS
Vende-ise. Rua Betropolis 11

Tberesa.
Santa15. Santa

(R 6726)

Casa em Copacabana
Aluga-se uma, inteiramente isolada,

com todos os requititoi para familia de
tratamento, chão encerado, jardim, ete.
oi muda a 50 metros da praia, com ma-
gntfica viata. Aluguel 320$; tmta-ae ft
Av. Atlântica o. 728, tel. 546; Sul.

(J 6«i)

Sementes de capim gordura
6 jaraguá

Vende-te qualquer quantidade, semeo-
Ma novat e garantida*, na caca Pinto
Lopes & C, commissarios de café, man-
teiga e cereaes. Rua Floriano Peixoto
n. 174, Rio de Janeiro, Telephone nu-
mero 3006. «11 J

PADARIA
Vende-te uma das mais bem monta-

das no centro commerciai, em rua de

?rande 
transito, com machinismos aper-

eiçoados. funecionando j tratar á rua
da Quitanda 83, sobrado, das ti ia j
com o sr. Roque. Negocio de occatllo,

(J 685«)

Familia distineta brasileira
netta, deseja encontrar um cavalheiro
estrangeiro, quarto bem mobiliado, com
ou aem jantar, como unico inquilino,
ou ao máximo dois hospedes. Prefe-
te perto do mar. Offertas com preço,
a Z Z 100, neste jornal. J 6790

COMMODO
Rapaz solteiro empregado no. com-

mercio deaeja om cata de familia um
pequeno commodo «em mobília; prefç-
re que nSo tenha criança*. No Estacio
dc Si ou adiaoenciaa. Cantas para Cai-
xa deste jornal a A. L. C, dizendo
o aluifuel. ('R «727)

AOS PHARMACEUTICOS
Vende-se 30 tubos de "914" *"le"

mio, legitimo, por preço ratearei. Car-
tat ao sr. Raul, nesta folha. J 68:2

"O MALHO"
Vende-se uma «ollecção completa,

nova, desde o primeiro numero; na rua
da Quitanda n, 24, S 6896

V. Ex.a precisa
coílocar dentes artificíaes?

Não sc deixe illudir, pro-
cure um especlaliata. porque
•ate gênero de trabalho exige,
aa verdade, estudos especiaes,
qut falham por completo 4
maioria dot dentistas, que di-
videm a sua actividade pelos
divertot ramos da profissão.
Nio aconselhamos v. ex. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nos
de preferencia, excluoivaiueu-
te. para collocação de dentes
artlflciaos, por ter easa a
nossa especialidade e por estar-
mos convencidos de que os nos-
tos trabalhos executados por
1 y s t o 111 a novo satisfazem
mesmo os mais exigentes, sem
que cobremos por isso preços
exagerados. A primeira cônsul-
ta para informações e inteira-
mente gratuita. Dr. Sá Rego,
Especialista — Rua do Car-
mo, 71, canto do Puvidor.

A 4641

INFLUENCIA OCCULTA
Que protege em todos os negócios e

mysterios da vida. Kaz obter muitas
coisas que desejar, na rua Senador Eu-
»ebo n. 64. Sobrado, com o maior se-
gredo. (6283 J)

TRASPASSA-SE
Uin bom armazem (Bar) e molhados

finos, para informações, na R. -7 de
Setembro, 178, dc 1 ás 3. (62S4 J)

RUA ITAPAGSPE 222 - IV
Professora diplomada acceita alu-

mnos em sua casa ou no próprio do-
niicilio das alumnas. Ensina trabalhos
e prepara alumnos para admissão no
Gymnasio. (6908 J)

PETRÓLEO AMERICANO
Evita a queda dos cabellos, di-lhes

brilho, torna-os macios e flexíveis e
cura caspa.

Em todas as Perfumarias Droga-

ATTENÇÃO
O abaixo-assignado, tendo vc-ndldd

terrenos na estação da Penha F. fa
Irajâ, e pretendendo retirar-se dò Dis.
tricto Federal, pede íos prestamistaa
atrazados liquidarem seus pagam • íiotj
dentro do prazo de 15 dias, senão fl.
cará sem effeito, e os terrenos cora-
prados e pagos passarem as escripiu.
ras, dentro do mesmo prazo, nno .-r.ten.
dendo reclamação alguma, depois dt
15 dias.

Estrada da Penha n. 1333.
Em 14-S-1916. — Aroldo Rego.

S (i-ol

Acção entre amigos
De um annel de ¦brilhantes, que cx.

trahia-sc hoje, 19, fica transferida paro
quinta-feira, 24 do corrente, por falto
de pagamento. (6ÍI92 J)

ODEON
Companhia Cinemalographica Brasileira

Cinema proferido pela sabia org-anisa-
cão e confecção do seus pro-*rammas

Hoje- ÚLTIMOS~DIAS-Amanhã
Quem ainda não viu o esplendido trabalho de

JLYDA BORKLLI, a aem hival, não podo nem
deve perder um destes dois últimos

dias de espectaculo

A FALENA
Romance de SEEaXflrxvsr K.A.TA.ii-r.iEi

luterprefado pela deusa das deusas da cinematugruphia

CINEMA AVENIDA
imm^mmammmmmtm^tmmtmmm^^^^^ 

ET i

PENSÃO FLAMENGO
•Alugam-se a casaes e cavalheiros d«

tratamento salas e quartos, ricamente
mobilados com pensão, tratamento de
primeira ordem. Praia do Flamengo 10,

(J ficio)

Empresa D.rrlot & C —
LUXO E CONFORTO

r) HOJE (-

Avenida Rio Branco, 151 e 153
FL0::K8 K ELEGÂNCIA

f-:,iíi\ mm

i,yi

mi

z^^mB*

Borelli
Lyda Borelli é

a afuinada artista a
quem a critica eu-
ropéadeu osceptro
da cine m a togra-
phia, consagrando
a soberana sobre
todas as suas ri-
vaes da arte do si-
lenoio. — E Lyda
Borelli, neste tra- i
balho, excede em
írte outra qualquer
artista que deseje o *
confronto.

HOJE P R O G RAMMA^A R _TI_S TICO E V A RI A D o
O SEGREDO DE UMA MULHER

DIUMA 4uM U ACTOS
Basta 60 o titulo para garantir a superioridade do enredo — O Segredo de uma mulher — N60 losw uma mulher.

t um segredo » ella confiado.- — Nom palavras mais convincentes, nem eupplicas arrancariam de um coração feminino
ft mínima revclaçuo; o coração de uma dama Quando se lhe entrega a guarda um qualquer segredo, constitue um
verdadeiro escri nio; guarda, zela e nao transpira, c mais, simula uma apparencia engana-a c de que «insti em jamais
poderá suspeitar siquer da existência dc um mvsterio que só sua alma sabe e conhece.

DOIS MA.CH1N1&TA.S M1VJLES
Grande drama sensacional da fabrica 11 usou, cm a partes, prodíuzúlo por Henry Mec Rac

Sublime producção que entre múltiplos personagens dc interesse, destaca-se a dc uma creança que descuidada se
achava sentada na linha em que corria velozmente uma locomotiva. Presentindo o perigo, o macliinista abnegado dei-
ra o «eu posto e indo até ao limpa trilhos, aguarda o momento de prestar o aoocorro á meiga menina. Ao approxí*
mar-ae, num larrcc, num ápice de mtensa emoção, o machinista arrebata dos trilhos, das garras da morte, do dragão
de ferro e fogo, o cor*1"*- f*--is-il e delicado da gracil menina. O enredo, narrrmol-o do começo.

AFFL1CÇÕES COM PARECI DOS e%r"L"irTToim*
o INEMA. AVENIDA— ELi-.GANOIA 8 OOSFUliT l

ascattgasaBaaBffita jMwaaiSaüaaaaaíEBt - a i
O9.10

b **l*i n&tspfoctç*

CIRCO SPINELLI

Fnneoijiiaiido 9 nalSes a tspera do espe.
ctadoraerd Inalgnincante

a*M****a*s*g ii i i nn ¦¦ <s> msssemss^BB^ssmmmm
Segunda-feira, depois de amanhã

A nota sensacional da semana, em nm film
qne foge aos moldes de tudo até aqui creado,

HYPOCRISIA ou
"A VERDADE NUA"

Grtnde Companhia Eqüestre Nacional da
.. Capital Federal — Empresa Affonso ..

Spinelli — Companhia BENJAMIN
DE OLIVEIRA

T-Tní/» — MARAVILHOSA — W™-«OJ*5 FUNCÇAO ti0ie

Attracções — Novidades
POR TODA A COMPANHIA

Será levado na segunda parte do espe-
ctai-ulo o empolgante melodrama de Ben-
jamin dc Oliveira, com lindos numoros de
muiica do estimado maestro Paulino Sa*
cramento, intitulado:

A VINGANÇA 00 OPERÁRIO
A ac£ão passa se na fronteira da

Hespanha
Precot e horas do costume

Brevemente a comedia de costumes
militares

O ZE' ME'ME'
Hoje- «Wffi&g.*"? "Hoje

Depois do espectaculo, haverá bondes
para todas as fitdi.is,
Amanhã grande funeção

PALACE THE1TKE Cyclo Theatral Brasileiro
OOMI*AIN*aiA. VITALE

HOJE A'g 8 3j4 da noite HOJE
ÚLTIMOS ESPECTACULOS por a companhia ter de embarcar no dia 33

pari S. Paulo
O grande e retumbante auecesso dos theatros europeus

A celebre opereta em trea actos. de ANTONY MARS, musica do maestro
HENRY HIRCHMANN

VIT-A.
I O JL I .A.

EXITO ABSOLUTO DA COMPANHIA VITALE
Irmã, PINA GlOANA — Narciso Dubreuil, ÍTALO BERTINI
Maestro cancertador e director d* orchestra LUIGI ROIG.
Bilhetes á venda, até is 5 horas, na agencia do Jornal do Brasil.
Amanhã — Doía êsprâtãcuiõs — Ultima e definitiva matinée, ás a'i|s,

com LA DUCHESSA DEL BAL TABARIN. A' noile — VITA GAIA.
Segunda-feira — Grandioso espectaculo para despedida da companhia. Terça'
feiru — 11a recita de assignatura. Festa artística de ÍTALO BERTINI —
1» rwowt-Tãn Hh TIRPAP0. (6<M3)

PATH
O GRANDE CINEMA DA MODA E ACTUAUDADE

Vasta lotação — Nenhuma espera— Camarotes, Oalcritiw nobres
Bo tini mais uma vez trlum-
plia...l 1 O gmn lo pul» leo quo

alYiulra hontem uo Pathé veiu
oonflrmar o suenes o flus quntro <U»n

jei amanhi-ULTIfllOS l\%$
DO MAIOR TRIÜMiMIO DB

MSI líl 1
A emoção, as maiores alegrias e tristezas, o

Buffrimento da vida, a lição de moral,
o sublime perdào 1

K I3011 fiu I
OTJ

LACRIMiC RERUIW
Peça especialmente escripta paru

FRANCESCA BERTINI
J3B" A este prograrnma será addiclonado o numero desta semana do

7F1 nmln á*n cr A Jt á%r»-n ***, Trazendo: Desem birque do S. Ex.j? j.uminense uornai — 0Millislr()da Russia'no Arsònul
de Marinha— Modas cariocas — Saida da missa da Gloria — Modas de calçaios—Cam-
peonato do remo — Caricaturas nacionaes, etc.

SMHUNDA.PUIBA- Pm monamental programnia novo
Mai» do qne Irmão — A vida real descripta em 4 actos pela Coro na Films.
E casem se... — Satyra aos solteirões.
O Eelair Jornal — O que se passa no mundo inteiro.

(Ii h7J l)

Ü* I

'.••*;«aa^'VíA*»«^a5^i»íl?to

Theatro Republica,
Empresa ^Oliveira Jfc O,

3Vt A9io-SC*a'll E*•a.jao.lliÉtr
Orchestra sob a regência de'Raphael Romano

FILMH IM K.MPIÍESA PINFILDI
Sessões contínuas das 7 ás 11 horas

Estréa do transformista portuguez
SILVA LISBOA

( O I^K KGOU-L.Ü81TANO )
Oançonelista — Excêntrico — Iroit ador — Illuslonista ,— Trensíormiata e

tran siuissor
PJLLE SO' 'n,erPrcta> tronslormando-e* rapidamente, UM KUMERO"^ de vinte, trinta, quarenta o cincoenta perfonagens dlí-

íereittes.
ARTE - GRAÇA — FINURA E DECÊNCIA

Programnia dos Films:
EXPE.RIENCSAS CHIMICAS — Natural — Eclypse. SANGUE DE

CI'QANOS _ Drama em 3 partes — Skandinavia. ÓDIO DE INFÂNCIA
—Drama tm 4 partes — Milano. O SUICÍDIO N. 350 — Drama em 6
partes— Aquila. POLIDOR LUCTADOR — Cômica — Pasohoali.

Preços: — Frizo», 4$; camarotes, 3$; poltronas e balcões, $5°°! gera»»
e jardim, $300.
Amanhã — MATINE'E, is 3 ila

CAMPEONATO DE '"BOX" — Na quinta-feira, 24. (J «9°7>

CUQU TH2ÀTR0 S. JOSS' - Empreün
Puscbuál Sesreto

WBBaMMWB***nBC*t***^*»MI^ tastus x sszs Tor

Companhia Molasso — Da qual faa parte a 1* bailarina Ana Kremser — Dramas,
comédias, musica e grandes bailados — Direitor de orchestra maestro Manella.
Hoje — Tres sessões ~ A'*7- *'-3U e ",|a ~ Í?0JE ~ E^t^caX'"

ARTE - LUXO --
da completa novidade para familias
MORALIDADE

NUMEROSO ELENCO ¦ „„,„„ LUXUOSAS MONTAGENS
TODAS AS NOITES NOVIDADES

PRIMEIRA SESSÃO: _UMA NOITE EM TABARIN
SEGUNDA SESSÃO — Seri rep.-esentad % a íamoaa composição de exito mundial

de G. MOLASSO. musica de Dnve Vlnning e Melvilje Ellis.
A MIMADA DE PARIS-s8?.lLffiEVuSS?,0l * l°™t

mente oppl.-iudido9 todaa as noites.
TERCEIRA SESSÃO:

AMOR D'APACHE
Protagonistas: — G. MOLA9SO e ANA KREMSER

GRANDES SURPREZAS O MAIOR SUCCESSO THEATRAL I _
A_,„l," — MATINÉE ia **i|* — i" — Ffflia do Manihnni *i° — Vonas
ftUianna aiwacçõe»; 3» — A Mimada de Paris; — A' NOITE: 1* ses-
sio — PARIS A' NOITE; a» «essio — A MIMADA DE PARIS e 3» sessão —
AMOU D'APACHE. Em todas as sesiões tomara parte applandidas attracções.

TERÇA-FEIRA, aa do corrente — SONHO D'ARTISTA. — Protagonistas:
O. MolasBo e Ana Kremser.

As sessSes principiarão sempre pela exhibição de "tilms" das mais reputadas
fabricas. PREÇOS POPULARES — Nos theatros S. José, S. Pedro. Carlos Go-
mes e Maison Moderne, haverá matinée aos domingos, is 2 i|a.

A Empresa reservo o direito de alterar este prograrnma. (R 602;)

THEATRO CARLOS GOMES
Grande Companhia de Sessões, do Eden-Tbáatro, de Lisboa

KmpreSii -_riiIXKIKA ifoAHQütíS
sessões 2~HOJE - S HOJE

A's5 7 3i4 KJ 9 3i4 DA NOlTiÜ
A revista fantasia, de costumes poruiguczos, em dois actos, original de Car-los Leal e Avelino de Souza, musica dos maestros Thomaz dei Negro c

Luz Junior

Obi-a regiona ista e patriótica 1
üm verdadeiro hymno a Portugal

Toma parte toila a companhia
que no I=»A.I!íS !DO SOL/ alcançou

FORMIDÁVEL E RETUMBANTE EXITO

Amanha —

A seRuir

TRES GRANDIOSOS ESPECTACULOS — Matinée, âs : i
Sessões ás 7 3I4 e 9 3I4.— DOMINO'. •'* a in «04s)

'BÊBÊÊ^BÊKtÊ^^BItBXÊBÊK^BÊBBl^BUIKfSBSÊSÊB^SSSS ^B W? P1-'- ¦' • -¦¦¦- í
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THEATRO S. PEDRO Empreza
Pasctaoul Soffroto

A mai*) admirarei concepção c*ne*natogra<*phica moderna
Adaptação admirável do grandioso trabalho dt

Lula Weber
Romance que é um estudo psychologico, em 5 longai

partes sensaçionaes

5*s

A SKGliIM- O admirável traballio
II AUATA:^ " ( 1'roca tle Alma-i ), «u- ^*n W n I N i 8 vclla de Xheophüe G»a< m
thíer, iiiterprí-taila pela eetluotora artista Jc^

russa SOAVA GrAt.l-.pN13

teu*-

k***S**tr»'^5^*iaS&*****SKSr»<***a****>4^^

COMPANHIA DAS ESTRELLAS MUNDIAES
Herman — La Follette — Rush Ling Toy

ULTIMA SEMANA

HOJE - 2 sessões: ás 7 3/4 e ás 9 3/4 - HOJE
ESPECTACUL O MONSTRO ! I I

DR. H E R8VI A N
O REI DA ELE I.TRICIDADE

Nas «uas inernreis provai com a electricidade scientificas e conúcas LA FOLLETTE 
O mal. Dunoao tran.iormiita de reputação mundial em seus inimiwvei, trabalhoasempre applaudido» «*».»-»*uuo
NAO TOMA PARTE NAS DUAS 

^SES 
SflE^ O MACIÇO CHINEZ RUSH

PreÇOS ~t FHu*' "*,' c*ra*r,ot" ,d* '*• "*i «m"otcs de a>, 6$; d-tincta.,
ecraes o ?!' 

poUrona* ,Ic '*' a*i PoUfona* de 2', i$; Ba!crias nobres. i»o«,e
,Nos tlieatros S. José, S. Pedro, Carlos Gemes e Maison

-¦ISHIlllil!»
ca  E3

O AGU

. , iVlllilTD.FaModerne, haverá H

<¦--¦*•-- 
rçierva n dircrlri ,lc ijiç-* - e«'e ¦.-.,,-,.,.:,^. ,^,1)1 ¦

iContinua em acena com exito enorme no

THEATRO RECREIOj
Representado âs 7 3§4 e 9 3/4 peta |

Companhia Alexandre Azsysdo - Toumée Cremilda dOliveira i
A seguir :

A Tiçãozinho,
O UltimO flXItO dO
autor da «Meninn mo
Chocolate» - Esiréa

í dn actriz JUUITH
I MELLO; protagonista:

Cremilda
d'011velra

IPIBWHIWIHIIIWflflII

O pepel de
G liberta peta

distineta aetriis

Domingo, ás 21[2
Grandiosa matinée

com

0 AGÜIA
R6888

i!:iBii:"s;»:i*-i!i'i(-j!iri"*i!i'iBnH!ii

GRANDE CIRCO EUROPEU

& J R. Ufa KL S MS H. Â*3Miâ'Vs"ivv t*íi-'i*3gaWwb-4

Emprns.i J. Cruz Junior— Una da Carioca ns. 49e 51

Hoje - A FILHA" DO CIRCO — Hoje
Em matlme e soirée

b O filesi K?ais admirável e mais bello |
[^ S^Síías «aa âswps-essiisírTias-íB - Episódios

eKíacr,;s'j^3:t3S

TSIEjílTPíCD apollo
HOJE SABB^^Í2JÜ^^ 9S'4 HOJEÍ Hoje

Prime
I ' theoses

O MAIS SENSACIONAL ESPEGTAGULO DA ACTUALiOADE¦irus representações da brilhante revista em 2 actos, II quadros e 2 deslumbrantes ano-.coses, original de Camlido de Castro, Luiz Silva (Snlvilius e Oclav o lS™S P
, musicados dislmctos mae.iros Feli„pe Dua.tc oRanlMarllue ° '

I 
'TJTT 

lj i íjíj
lüuu ru I L_iifir^i J «^****^ ^Sm ^B»> ^H^ S BM3M 1 ts H %. -# À

COM SEU LIIMDO QUADRO DE GRANDIOSO EFFEITO PATRIÓTICO

Creação est ti pen (In <!a<»-rande fabrica UNI-
VS-- KSA Ci, em 15S!-;iiil- S

Trabalho cm e«unl, inturpietaílo pólos artistas que o
publico uilurii, pelos iiie<*ii laveis l^l< A >;.,<. IS ITOKÚ
o urlistii elefiiuilo por excellencia o apto a Iodas as lutas ;Gli\CE CliKARD, mimosa, engraciida e cíptivanle Çm

$ todos os seus papeis; o Itolíeaux, o hércules sobèrbli, que
prende as piuléas, fizeram o maior ülns de enredo
policiai que se chama A. FILHA. JDO CIRCO.

• Primeira SERIE

O LEOPABDO
2 actos

I monuiuoataes, com o
£ começo do onredo

maravilhoso

Segunda SERIEber/kcâ mmm»
E 0 publico verá GRACE
CUNAHD a de.-empenhar

um papel que e um ver-
dadeiro primor

PORTUGUEZA
A producção da mais commavadora ennçã) que sa tam repr esentado em theatrosbrasileiros

DISTRIBUIÇÃO I>0 QUADRO
5fr. Poiiioaré, presidente di Republica Franceza, IGNACIO PEIXOTO; Jorge V. Rei da In.

gliiterrn. ERICO BRAGA; Nicoláo II, Czar du Rússia, CLEMENTE H.\TO;VittoHo Ein... m.c 1, mRei da Itnlln, RIBEIRO LOPE^; l>r. Bcrnardino Machado, presidente uà Relubllca pòrtu~'Otü FERREIRA; O Minho, PH-r.OMKXA UMA; üm arauto, JUL1ETA VASCO\CELtOS

Armado na Prtça Saenz Peni
Grande companhia eqüestre e zootogici
Director propr-eíario — Mr. Jean Pierrt
fJnit. — SABBADO, 19 —
ÍT-yjC DE AGOSTO

A'S 6 3I4 DA NOITE
— Grande espectaculo —
em que tomam parte todos os artistas dm

companhia,
O CAPITÃO BRANDÃO

irrtrcpt-Jo domador brasileiro, depois de
uma excwi de dez annos, realizará hoje,
pe'a segunda vez— Um acto eqüestre —
montando o seu magnífico cavallo, á mn*i-.cirn do «lebre nrchcr Richards.

A BARRA FIXA
cm c;ue sc exercitara a interessante de-moiltlle DINA LOPES, Que «jrá auxilia-
da ;i e; o comi co A rthu ro,

O ceiebre artista ANTÔNIO ZOVET-
TE. com as suas tres d&mcsurodas ser-
pentes.—Os acrobatas de força—

mimero de surprehendemea eífeitos, que?erá executado pelnsLOS CHILENITOS
AmanhE — Ultima matinée. (J6935)

Theatro Municipal

A Sociedade aiodernn por. PAtMYKA TOIUÍE9
O Secretario da EmbaIa.nda,por* IGNACIO PKIXOTO

Puocesso de PHILOMENA LIMA na Madlnette, na Canção Reqionalna Serenata Braslleiia, na Canção Patriótica e no Pado das Doze Cordas.

Apezar (In, Imponência deste esptctnc lo, cooiiiletn-
moi o profira iiniiii c ni

Oi^S 
£\ fl tsjspa ^s*'** Om ftdmirnvel drama dc gran-

© ^ fcta I %aJ' lie enredo. L'm r-'mttnce es-
iruiiuoso, que v;io enooutrat tnmbem o mnià franco su.-cesso. 2p;irtes.

Scírunda-loira — 0 esplendido drama em D partes
Cinrae de Irmão, da fabrica Fox

n 6933

Hoje - I9 de AG0STO - Hoje
A'S 4 HORAS OA TARDE

OOXCKKTO LVÜIA SALGADO
Honrado ccen ,i presença do Exmo. Sr.Dr. Prcteito do Districio Federal.Orchestra da Sociedade de Concertos Sym-
TJhomco9, soli a regência dos nn.estros:A. Nepom-.-.ccno c Francisco Braga

PROGRAMMA
1* parte:

 J — A Gruta de Fingol (orchestra) _
Brilhfirite desempenho de Jesuina Mottilli, Julia de Assumpção, Elvira Bastos, Antonia Men- jf Con dor í a v'™^ *<*v*\ Wdes, Juliettu Vnsconcellos, Albertina Marques, Joscplima Barco, Antonia de N^irri Erico Rr.L-» ¦ ^UHUU1 V Monólogo odaiék —

r.;\ P....n.,i.-, PA,Ir, IImI flnmnnlo lilni/,' Div,,,; l««nm 1^,  «•>«—1_ !?'.¦"" :ai|C. Gomesi canto, sra. I.ydia Salgado,III — Arlímis — (A:ii, Hcsvin _ A.Neporauceiio; car.to, sta. I.ydia S-,!gado.
. IV — \ji Vcstalc. scena e ária (toa cheinvoca terrore — Spnritmi; canto, sraLyiía Salgado.

r* parte:
I Tnnvrn ( Migrante Mr.rrentí, <¦i jupyra (. 0Jio clerno _ ^cisto Braga; cinto sra. Lydi.-i Salgado.II - Beb^serulort (para Instrumentosde arco — H. OstoIò.

III — Rainha dc Sabi (cavatina) —Cn. Gounodi canto sr-i. LyiBa Salpido.
. V —Cavalgado das Walkjrias (orcliea-tra) — Wagner,

O* bilhetes i venda na Casa ArthurNapoleio. (j 68S6)

Gii Ferreira, Corte Real, Clemente Pinto, Ribeiro Lopes, Joaquim Oliveira, Ernesto"BegonEa
J. Henriques, e outros. '

TITÜKOS DOS QUADROS
1°, Em Casa dn Velha (lo Arco; 2 , O Pr. Jncarnntln; 3o, O Julgamento do Pado; 4* Na
dos Cães; 5", Céo de Pnris; 6°, Céo do Urasil (apotheose) ; 7". Xo Jornal Moderno; 8*

s o Artimanhas; 9", Umn Pagina da Historia; IO*, Alma Portngueza ; IV, No Pnntiiéon
Sala
Artes
(apotheose)

II 6933 ' fi| Musica deliciosa ! Doslnmbr.into m> ntagem ! I.tixuos.i guirda-roup.i da A. Miranda, feito expressamente Dará^-«-ç»>.^«tf«S i es,a P''Ça '• •• Amanha—Domingo grandiosa matinée as 2 1]2 e 2 sessões fls 7 3i4 da noite com a revista _ Knn!í2***1**^*^1**' ' FOI TEMPO. Setju.idB-feira e todas as noites, a revista ISSO FOI TEMPO I... '™ ' 
^

Armado ua Itua S. UVancisco Xavier — Maracaniol iopriedadc de Jo3o de Oliveira - Empresa e
direcçâo de Pedro Gonçalves

HOJE — Oraiicle efstréa~~— ECOJTEJ
A's H 1|-'em pontoO maior e melhor conjunto artístico actualmente na America do .Sul

40, Artistas de ambos os sexos, 40
6, CUiwus e toiiyy, (B

Os Cavallos Arnbes—Os 4 Athenns, acrobatas dc faiiiamundial — Os (iibsons, bailarinos internacionaes— K,-bccito Pantoju, o eximio e sem rival barrista brasileiro — Car*litos, excêntrico rival de Cbapliue e equilibrista sobre patins—Chico, o tony engraçadissimo com seu burro amestrado.
Emílru um inundo de novidades

Na segunda parte será representadâTã engraçadissima revista em 3 actoflornada com n numeros de musiciJL Clieg£ic3LEt C3LO 3MCOnc3.rO-Q.fg-o
Cadeiras de 1- 3|IUCi - Cadeiras de 2- 2|000-- Geraes 1Í000 - Nao tia moiaaen radas - Amanha grande matlníe tai 1*2 - A> noite soirée - EsSeet"culos as terças, quarta*, quintas sabbados e Domingos; P6";

CINEMA!
HOJE Maaestoso prograrnma HOJE

' Mrt*SF JtBlrS^Pfl B^Viy-^^WjBW'^.-. •• *-. 'I

inuiCiiuiOí-

em primei- 
'm

ro logar n \i
1!

soberbo e

empolgante

drama de |j

variadas

aventuras

Semelhança funesta
4 extensos actos

E a vida moderna nas suas differentes modalidades.Serie ininterrupta de episódios sensneionaes, dos
quaes se desaica a queda mortal de um tilbury, que rola
por um íngreme despenhadeiro.

Outro drama de grande arte, do gênero popular, é o romancepolicialOs náufragos dta "Sreiioc©"
MnnÇ^im 

"".^''on^s e longas. Uma hora de duração
bllw maShndo " 6' dB grand8 rÍq"eZS' qU8 dB!Xil ° pu-

F°.-MOn1íXTlíA ^A MAT1NE-E o encan- f1„».W*„,.m «?I^taãnr,-?.V" lll,cu"'«'tario de actualidade iJerOPViltP
PRÓXIMA SEMANA —O LilUCO DAS PENEDlAS drama

ííphif!} r.eal em 3 act"s- Eclair- MAIS DE QUE IHMAO. sur-
NFRVnsr\,er„1 secsaci"°al drama policial em 4 actos. CHOQUB
fffi^oíteffi DTteidS,Od0me9tiCa P9l° l™™<™^
et^J^Z^JI^0 *oapolavoro. de Francisoa Bertini.

<*!

ILEGÍVEL


