
*:-.¦!-.-;- " ¦-.' •'':".';:;.- " ¦'.-' !•--¦; ,-.::-•-. ¦:,.-Típ--;-1 ..-¦.:'_.,;•;-.¦., '-•¦'.;-f-:-*-*: ,¦:"..' .-: ¦¦.:"..; '-. .';';¦;'." T..';..,. , .-¦'-.**:;;-''-.':-'•¦;¦ '-':"•'';:;'-..'.', .':>*¦'!.' 
' ¦.'¦',"-;-".¦„''„**:¦"•'"> ' ; 

'_','¦ 
T*©*T ' :'' 

- ' " 
» 

"

1

I

¦

Correio da Manhã
trnvtmê m papel Je HOLMBF.RG. BECH_ C. - Stoc-olmõ e Rio

Director -- EDMUNDO BITTENCOURT Impresso ém tinta de N. WILLIAMS S C,
____M__M-_-p_e_a-i in i» 'mmmm^

ANNO XVI -N. 6.387

_ -CORREOMANHA"
Endereço telegraphico:

EXPEDIENTE
A serrlço desta folha viajam,

nr-r-sentcmcnte. os nossos repre-
_ent-n.es Pedro l^pUsta 

da Silva.
Luiz de Mattos Neves o Lourcn.o
Plácido Oampozana.* O primeiro
èncontra-HO no Estado do Ilio, o

JeKundo- eni Minas o tambem no
So (lo Rio, o o terceiro nos

Justados do Norto da Republica.
Para esses nossos auxiliares pc-

dlmos n boa vontade dos nossos
iiiiiitros e assignantcs

 Em Petropolis, é vendedor
ilo "Correio da Manhã" o sr. Fran-
risco Sni)*.oro.
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PROJECTO MELLO
FRANCO

.Parabéns ao deputado Afranio de

Mello franco pelo seu projecto <le

organização do Conselho Municipal

do Mstricto Federal. Consulta per-
ifcitameiitc a situação -do Districto 110

nosso regimen político, na Federa-

ção, c dá golpe de morte na politi-
engem que lia longos onnos infesta a

administração da cidade e a preju-
dica cnormetnctttc, Têm razão em

combatcl-o os pro'fissionacs da poli-
tica do Dislricto, porque o Conselho,

conslituklo como o propõe o illustre

deputado mineiro, não será, como o

pie 'lioje, a base, a cellula mater de

toda a politicagem do Districto. E,

sendo assim, não tendo por que en-

volver-se na politicagem, porque não

será lá que seus membros irão adquirir

elementos para se .fazerem deputados

nem achar meios ile se fortalecerem

como chefetes locaes, o .Conselho se

consagrará á sua missão, que é a de

promover o bem estar, a comniodi-

dade e o conforto dos moradores da

cidade, provendo ás necessidades da

grande agglomeração urbana, atten-
dendo aos serviços que lhe são pro-

prios e velando pela sua bua gestão.
iNa justificação do projecto, re-

correndo ao exemplo dos principaes
paizes de regimen federativo e invo-

cando disposições positivas da nossa
Constituição, o digno deputado mi-

neiro mostra que a cidade do Rio de

Janeiro, emquanto sédc do governo
da Republica, Districto Federal, em

simiina, não -pôde pretender auto-

nomia de governo, ainda que sim-

plcsmente municipal. Governa-a o

presidente da Republica, e legisla

para cila, permanentemente consti-
minto, o Congresso Nacional. E' o

que se dá com Washington, é o que
se dá com Buenos Aires. IA sua jus-
tiça deve ser ttnica, nem se compre-
hende a dualidade ora existente. Não

é conciliavel com o decoro 'das altas
autoridades, depositárias da sobera-
nia nacional, que com cilas coexis-
taro, na sua sede, outras autoridades
tle origem diversa c representantes
<lt poder diverso. 1N0 nosso próprio
Império assim entenderam os legis-
ladores do Acto .Addicional, quando
retiraram da jurisdicção do governo
da província do Rio de Janeiro a
Siklc do governo geral, constituindo-o
o municipiò da corte, o municipiò neu-
tro. Tinha a cidade a sua Câmara
Municipal, mas de cujas decisões
cabia recurso para o governo geral,
representado pelo ministro do Impe-
rio. .Este, naquelle tompo, exercia
funeção como a que incumbe 'hoje

ao prefeito. A França não é Repu-
blica federativa, no emtanto Paris, a

grande cidade, a imaior, mais culta,
mais rica c mais popular, tem menor

autonomia no seu governo do que as
outras. Pela sua importância politica,
pelo .papel qne cila tem representado
em todas as revoluções, c por ser a
capital do paiz, a sede do governo e
de todos os poderes públicos da na-

ção, está Paris sujeito a um regimen
excepcional dc administração local,
de tutela mais estreita do governo da
Republica, porque a "sua administra-

ção toca de mais perto ao interesse
nacional". A cidade do Rio <le Ja-
neiro podia ser, como a de Washin-

gton, administrada por simples com-
missarios, delegados do presidente
dn Republica. De modo que o Con-
selho Municipal, como o organiza o
sr, Mello Franco, ainda . uma rega-
lia para o 'Rio de Janeiro, uma trans-
acção, uma concessão ao gozo em
que clle esliá, desde os tempos colo-
niacs, -,le ter seus edis 011 vereadores.

Feliz foi o digno deputado mineiro
instituindo, pela primeira vez no
llrasil. a representação dos interesses '¦

sociaes, já para muitos a melhor |
íorrun. úc representação politicíi- por .

que. c a que 
"melhor reílcctc os di- I

versos aspectos por que se manifesta I
a actividade social". Os agrttpamcn-
tos profissionaes têm conquistado, I

por toda parle, direito de cidade. '

Opera-se, cm todos os paizes, um
granda 'movimento syndicalista, e 1
com elle, "se 

prepara em futuro pro-
ximo, queiram ou não, a representa-
ção profissional, que será uma repre-
sentação syndical". Os factos podem
mais que os homens, pelo que íeste-
jados publicistas annunciam "não

estar longe o dia cm que, pelo me-
nos, ao lado de uma representação
proporcional dos partidos, se organi-
re, para contratjalançal-a, uma repre-
sentação profissional dos interesses,
isto é, uma representação das diver-
sas classes sociacs, organizadas em
Bjwlicatcs c cm federação de syndi-
catos". O plano do sr. Mello Franco
pôde soffrcr ligeiras emendas, mas
conservada a sua estruetura, sem
alterar o pensamento nelle prwlomi-
nante, que é arrancar a investidura
do Conselho ás chamadas eleições
populares, e entregar a gestão dos
negócios locaes ás classes com maior
interesse na ;«ta regularidade. Com
o Conselho saido das urnas popula-
res nunca estarão nelle conveniente-
mente representada, as differentes
clatiej sociaes, a* mais interessadas

no bom governo da cidade. 'Conti-

nuará entregue- aos manipuladores

de eleições, que dirigirão os negócios

municipaes só tendo em vista essas

mesmas eleições, que, para muitos,

são a segurança da própria subsisten-

cia. E' tão fácil comprehender o

alcance do projecto em questão, que
não admiram'os applausos que imme-

diatamente recebeu de toda a parte,
de todas as classes, de toda gente,
imenos da que faz da politica meio

de vida, pelo que lhe convém a pper-

petuação da actual ordem de coisas.

Se em outros paizes mais cultos, nas

mais adeantadas democracias, já é

uma aspiração generalizada a repre-

sentação profissional, porque é a

(que espeiha melhor a sociedade, que
mais exactamente a photographa,
porque é a que corresponde á repre-

sentação das forças aclivas do paiz,
não se justifica a sua repulsa no
Brasil para a composição do Conse-
lho do -Districto Federal, sob o pre-
texto de não se conciliar com o re-

gimeu livre c democrático da nossa
Constituição. O projecto é perfeita-
mente liberal, democrático e, como já
se disse, vale por uma reivindicação
da verdade eleitoral. O Conselho,
como elle o organiza, será o primeiro
representante legitimo, real, concreto
da população carioca.

Gil VIDAL

O CAMBIO

Café — 0Í400 por arroba, pelo 'ypo 7-
libras  Sem necocios conhecidos.
Letras do Thesouro — Aos rebates de

9 i|j c 10 por cento.

uVío havia, no comniercio, quem
não pedisse a entrada do Banco do
Urasil tio mercado de cambio, eom o

fim de regularizar as taxas arbitra-
rias affixadas pelos bancos estran-
r/cirns. .i estes, como se sabe, devia
a praça do Rio de Janeiro a somma
considerável de prejuízos que a espe-

culaçâo da baixa proporcionava.
Veiu, emfim, a entrada do Banco

do Brasil no mercado. As esperanças
mais vivas nasceram. Mas parece
que estavam destinadas a viver a

vida das rosas do Poeta. Hoje, já
não se pôde occitllar o desanimo que
lavra na praça.

A entrega da carteira carne: I do
Banco ao Sr. Custodio Magalhães

fada prever que a alia das taxas,
ainda que lentamente, se accenluaria.
Todos os symptomas foram, de facto,
nesse sentido.

Mas já lá vac um grande espaço
de tempo, sem que se verifique nc-
nhitma tendência para a alta. A bem
dizer, não ha nem sequer a especta-
tiva da alta.

Bem encarada, a situação não ô,
entretanto, má. Têm sido feitas nor-
malmente boas vendas 'de café, as

quaes atüngcm a cerca de des mil
saccas diárias. Regislra-se a venda
ainda de grandes partidas de outros

produetos de exportação. As letras
abundam, pois, no mercado.

Apesar disso, o cambio, inaugura-
do pelo Sr. Custodio Magalhães a
12 23132, fechou liontcm a 12 17I32,
Está, portanto, o commercio eom
uma perda já de seis pontos.

Com isso, lavra ua praça a maior
desorientação, desorientação que ain-
da foi hontem maior quando come-

çou a circular a nolicia de que o di-
¦rector da carteira cambial do Banco
do Brasil confereneiara demorada-
mente eom os directores dos banos
estrangeiros.

A situação é, po'is, vacillante para
toda a praça, quando, aliás, as eon-
dições privilegiadas 'do Banco do
Brasil deveriam concorrer para a
tranquillidade geral e para a melhor
orientação do commercio.

Ii' lamentável que assim sueeeda,
como o será que se confirmem os
receios de que o Banco não saiba
fazer hoje o que já fes sob a dire-
cção do Sr. Custodio Coelho.
——— ¦jKs-B>_<g^---_fr-a.__.-.

HOJE
.E«á de serviço na repartição central ae

Policia o 3o deleitado nuxiliar.

Publicações n podido.
Eleições cariocas, Opini5o suburbana; Ao

illmo. deputado dr. Vicente Piragibe, Ma-
riano Salgado VicRaa.

A carne
Para a carne -bovina, iposta hoje em

consumo nesta capital foram afincados pelos
marchantes no «ntreposto de S. Ui°KO, os
preços de $580 a $670, devendo ser co-
brado ao publico o máximo de $870.

Carneiro, iSdoo e i$Sou; porco, 1S100 e
l$_oo e vitella, $600 p $800.

Sabemos que um grupo de eleitores
independentes do Districto Federal le-
vara ás urnas, na eleição de 3 de ae-
tembro, para senador, o nome do erige-
nheiro dr. Vieira Souto.

Para os que se empenhem em levan-
tar o nível do Senado da Republica, tão
rebaixado, a lembrança é recebida com
satisfação. Trata-se de um illustre bra-
sileiro capacidade na sua profissão, au-
toridade cm economia politica e finan-
ças. Além disso, é independente c com-

plctamente estranho i politicagem. Acre.
ditamos que, eleito, desempenhará o
mandato inspirando-se, o qtte hoje c
raro, no interesse publico.

Para scr eleito é preciso que o re-
commendcm ctementos politicos que fi-

guram no alistamento, aos quaeí c_tJo
entregues as eleições no D i st rui o ¦
deral. Esperamos que alguns desses
elementos se convençam de que um se-
nador como o sr. Vieira Souto poderá
prestar cxcellentes serviços, não só ao
Districto como a todo o paiz. Resta
o reconhecimento. Neste . que abso-
ltitameiitc não confiamos. O sr. Vieira
Sp.uto não ú companheiro para os do-
miiiadorcs do Senado, de cuja má di-
recção no presente o principal culpado
_ o sr. Wencesláo, que a abandonou,
deixando que a empolgasse para maior
vergonha do Brasil, o sr. Azeredo.

nn
FRAUDULENTAS

O presidente da Republica fez-sc re-
presentar pur seu ajudante de ordens,
capitão-tenente Dodswortli Martins, no
enterro do general Claudino Cruz, com-
mandante superior da Guarda Nacional.

Afinal, o Sr. Pires Ferreira teve ra-
zão, pela primeira vez, na sua utilissi-
rna vida parlamentar. Hontem, o he-
roico representam,: do Piauhy no Sc-
nado rompeu baterias contra o reque-
rimento do Sr. Fernando Mendes so-
licitando informações ao governo sobre
tudo quanto houve em relação ao fa-
moso Telegramma Numero Nove, fal-
sificado pelo Sr, Zeballos.

O Sr. Pires possue uma língua que
o não ajuda em coisa alguma. Não
fora essa circumstancia, e elle poderia
ter dito ao Sr. Mendes que a historia
desse telegramma foi contada á sua
época, sendo de notar que o governo
é que a forneceu á publicidade. Pedir
ao Itamaraty que a conte de novo é um
absurdo. Os senadores, que tambem são
jornalistas, como o Sr, Mendes, devem
pelo menos ter a curiosidade de ler
jornaes. Esse pedido de informações é
um disparate.

Não são conheoidos os moveis da op-
posição do Sr. Mendes ao governo
actual. iras se o Sr. Pires Ferreira
se der ao trabalho de c_xnminar esse
negocio, bem pódc scr que encontre ai-
guns motivos para dar alguma coisa que
fazer .. sua lingua atrapalhada.

Trate disso o Sr, Tires Ferreira, já
que honlem foi tão feliz, sustentando
que não devemos reviver uma questão
acabada e morta ha muito tempo.

A Rccebcdorin do Districto Federal
arrecadou, do dia Io do corrente até
hontem, a quantia de _._I4:373$go7.

Em egual periodo do anno passado a
renda importou em 1.927 :St_$oo8.

Publicámos hontem na íntegra uma
exposição que o sr. Francisco Euge-
nio Leal leu na Associação Commer-
ciai do Rio de Janeiro, a propósito
do que está oceorrendo com as sue-
cessivas fallencias commerciaes re-
conhecidas como fraudulentas.

A exposição está feita com a ma-
xima clareza, e suggcrc um alvitre
que de ha muito deveria ser adopta-
do, como aliás já o foi, antes de
proclamado o actual regimen. Esse
alvitre ií o da creação de um tribu-
nal exclusivamente commercial, onde
sejam julgados e sentenciados todos
os pleitos commerciaes.

©e resto, tal medida, não sendo in-
teiramente uma novidade para o 'Bra-
sil, constitua a normalidade para
quasi todos, senão todos, os paizes
do velho mundo.

No llrasil, 09 antigoa tribunaes
commerciaes eram mixtos e foripa-
dos por juizes togados e por delega-
dos do commercio. Ainda nos tem-
pos do Império essa organização foi
modificada e por fim annullada.

Oc certo, não houve riuem previsse
então a que situação immoral se che-
garia no nosso paiz, pelo que diz re-
speito a fallencias.

Um verdadeiro syndicato, destina-
do a -fazer mão 'baixa nos haveres
alheios, opera habilmente, por meio
das .mais engenhosas fak#ruas, si-
mulando credores, falsificando e_cri-
ptas, usando dos mais variad.os pro-
cessos, todos tendentes a roubar os
verdadeiros e legítimos credores.

Não se pôde ajuizar dos trabalhos
e cansciras que têm os commerciantes
que vêem em perigo os seus haveres,
para salvarem os capitães de que fal-
lidos 'fraudulentos se apossaram as-
tuciosamente. Os jornaes quasi que
diariamente relatam factos que. che-
gam a parecer fantásticos, e que cor-
roboram plenamente tudo quanto ser-
viu ao sr. Francisco Eugênio Leal
para fundamentar a exposição que
foi lida na 'Associação Commercial.

iPresentemcnte ha para o commer-
cio honesto o recurso dos tribunaes
ordinários. Mas o mesmo commercio
está de ha muito escarmentado com
sentenças as mais irrisórias e contra-
rias á boa justiça, e aquelles tribu-
naes ppreoccupados com os milhares
do processos sobre assumptos os
mais variados, quo esperam julga-
mento, não podem dispensar aos pro-
cessos propriamente commerciaes as
considerações c o carinho que elles
deveriam merecer, nem mesmo po-
dem proceder a investigações c dili-
gencias que em muitos casos seriam
indispensáveis para o esclarecimento
dos julgadores.

O alvitre apresentado á Associação
Commercial pelo sr. Eugênio Leal,
chefe de importante firma da nossa
praça, é perfeitamente sensato e
justo.

¦De resto, o foro commercial pôde
bem ser sustentada ipelos próprios
comimerciantcs, que, sendo forçados
a recorrer amiudadas vezes aos tri-
bunaes, pagam nas custas dos proces-
sos verbas mais do que sufficientcs
para acudirem ái despesa, com aquel-
la instituição.

Seja, porém, como fòr, não ha
duvida nenhuma que o que se está
passando com as fallencias reconhe-
cidas fraudulentas exige da parte dos
poderes publicos immediatas provi-
dencias. Oxalá que a exposição feita
pelo sr. Leal chegue até os ouvidos
do governo, e que este se imovimente
no sentido de ser creado o foro es-
pecial, tal qual c desejado c espera-
do, como simples manifestação dc
boa justiça.

Íé 

certo, é que todos os candidatos in-
scriptos nesse concurso, alguns dos

t quaes vieram de Estados longínquos,
com enormes sacrifícios, e de cujo va-
lor ninguém pôde aquilatar de ante-mão,
antes do devido exame dos títulos que
apresentam, fiados na boa fé do gover-
no, e na justiça daquelle Tribunal elas-
sificador, estão certos de haver perdido
o seu tempo e o seu latim, porque haja
o compromisso formal, annunciado sem
reservas, daquella nomeação.

Calcule-se agora a edificação moral
desses moços que vieram atrás das la-
bias de um regulamento cheio de ff e
rr e encontraram antes do julgamento
que apuraria as suas halbilitações e ido-
neidade para o cargo, o auditor já es-
colhido e apontado, sem o perigo dos
confrontos...

O ministro da Viação approvou a
medida proposta pelo director da es-
trada de ferro Oeste de Minas, que
augmentou de 50 "Io sobre a tarifa cs-
pecial dessa estrada, para o transporte
de bovinos, em expedições de cem ou
mais, visto ter cessado o motivo que
determinou, *m 1909, e em caracter
provisório, a adopção da tarifa até ago-
ra em vigor.

O Sr. Wencesláo
vlaja^

O presidente da Republica, acompa-
nhado de sua esposa e filhos e mem-
bros de sua casa militar, seguiu 'hon-
tem para a 'Fazenda Santa Monica, em
Juparanã, furtando-se assim ás mani-
.estações que seriam motivadas pelo
anniversario natalicio da sra. Wences-
lio Braz.

A resottção de s. ex. foi tomada á
ultima liora, e _ or isso ao seu eiribar-
que compareceram apenas os membros
da casa cvil e pi-imar, nue o acompa-
nharam até á gare da Central, o i" de-
legado auxiliar e a administração da
Central.

O chefe do Estado e sua comitiva de-
veriam ter passado o dia de hontem na
Fazenda Modelo em Santa Monica, es-
tação de Juparanã; hoje regressarão a
Barra do Pirahy e dahi para Cruzeiro,
nonto em que tomarão o trem da Rede
Sul-Mineira, que os transportarão a Pas-
sa Qautro, onde devem assistir á eerimo.
nia do lançamento da pedra fundamen-
tal das officinas que a Companhia
Rede Sul-Mineira vae ali construir.

Em Juparanã aguardava o trem pre-
sjdencial o dr. Dclphim Moreira, pre-
sidente do distado de Minas.

O comboio que transportou s. ex. c
partiu da Central ás 7 e 10 da manhã,
cra composto dc um carro de Estado,
com salão de luxo e dormitório, dois
outros carros de luxo, entre os quaes
o da administração, um restaurante e
«111 dc bagagens. Na sua comitiva fi-
guravam os srs. Artihur Braz, drs. Eu-
clydes da Fonseca c Sebastião Rcnot,
cn*p-tão de fragata Thiers Fleming, sub*
chefe da casa militar, tenente Pedro
Cavalcanti, dr. Jooelyno Gonçalves, di-
rector da Rede Sul-Mineira, drs. Árro-
jado Lisboa, director da Central, Viei-
ra 'Co-rtez, Carlos Andrade, Lysanias
Leite, Cicero de Faria e Carvalho
Araújo.

Segundo '«formações 
que tivemos

horitem, á noite, s. es. regressará á
capital amanhã, ipcla manhã.

No palácio do Cattete foram rece-
bidos 'hontem muitos telegrammas de
felicitações á sra. Wencesláo Braz.

na próxima segunda-teira, os seus bri-
lhantes collaboradores, lembro a con-
veniencia de propor a elles que, preli-
minarmente, annotem os pequenos de-
feitos e incongruências do texto e for-
mulem a corrigenda necessária, afim de
que ainda este anno o governo possa
offerecel-a ao Congresso e pedir a sua
approvação. Será este mais um serviço
de valor que lhe ficarão devendo as
letras jurídicas, de que o senhor é cul-
tor insigne,"

A Liga do Commercio, em sessão do
seu conselho administrativo, completou
a relação dos nomes indicados c accei-
tos, na reunião dos commcieiantes desta
praça, para fazerem parte da commissão,
que, estudando os impostos actualmente
cm discussão no Congresso, possa sug-
gerir aos poderes publicos medidas effi-
cazes, para que o governo fique habili-
tado a fazer face aos compromissos da
Nação.

Essa commissão, que deverá reunir-se
pela 1* vez amanhã, ás 2 horas da tarde,
na sede da Liga, á rua Buenos Aires
n. 136, ficou asstm constituída: com-
mendador Ramalho Ortigão (presidente
da Liga do Commercio), conselheiro
João Alfredo C. d'01iveira, conde de
Affonso Celso, dr. Homero Bâptista
(presidente do Banco do Brasil), dr.
Fernando Lobo Leite Pereira (director
do Banco do Brasil), dr. Amaro Ca-
valcanti, dr. Alberto de Faria, Honorio
Bâptista Franco, Jansen Muller, conse-
lheiro Nuno de Andrade, dr. Oliveira
Coelho, dr. Celso Bayma, de. Vicente
Piragibe, dr. Luiz R. Vieira Souto,
general Scrzedello Corrêa, dr. Didimo
A. da Veiga (presidente do Tribunal de
Contas), dr. Alfredo Pinto, dr. Esme-
raldino Bandeira, dr. Melciades Sá
Freire, dr. Ubaldino do Amaral, dr. Vi-
ctorino Paula Ramos, dr. Lindolpho Ca-
mara, dr. Lconidas Detzi, dr. João
Ribeiro de O. e Souza (Banco Mercan-
til do Rio de Janeiro), Mareei Bonilloux
Lafont (Crédit Foncier du Brésil), Al-
berto Guedes (Banco Nacional Ultra-
marino), Leopol Lewin (Banco Allemão
Transatlântico), Victor Marcos Bosabi
(Banco Espado] dei Rio de la Plata),
Manoel dc Miranda Rosa, Othon Leo:
nardos, Antônio Camacho Filho, José
Pasco Ramalho Ortigão, Conrado Bor-
lido Maia dc Niemeycr, Pedro de Si-
queira Queiroz J. M. Raposo de Me-
deiros, Bertholdo Thciner (Janowitzer
Wahle St C), Rodolpho Hess, Victorino
Moreira, Fortunato Bulcão, Paul 'Meghe,
Herm Stoltz, Antônio Lias Leite (Costa
Pacheco & C.), Alfredo Ferreira (Au-
gusto Vaz & C), Alfredo Simões, José
P. Borges (Grande Manufactura de Fu-
mos Veado), F. A. Parckinton (Com-
panhia Souza Cruz), José de Mattos
Martins (Lopes, Sá & C), Horacio Tei-
xeira, Accacio Leite.

Tópicas & Noticias
O TEMPO

Um dín brtimoso, de eco plúmbeo, sem
o brilho cio sol, tal fot o dia que hontem
tivemos.

Tcitt.Ktraturn nc.ta capital : mínima, 20",6;
máxima, :z'\$.

TRENS r>I.-l,lOS
E., . . CSXT-AG — (-pibi.J de S. Paulo)

— SP 1, Exp., parte da Central fis _.no.
chee.i ao Norte ás 21.35; IU1 (1. Rap.)
parte da Central ás "*.00, chega á Luz, ás

! 18.16; NP 1, Noct., parte de Central ás
! 18.35, chcfr.i á Luz ís ú-44! Lí 1, N'oct.
i Luxo, parte da Central ás 21.20, chega á

• l*uz á. 8.46.
i (Ramal àe Minas) — Si, Kxp. parte
I di Central ás s.oo, chepa a Lafayette ás
' -?o.o?; K l. Rap., ;_r!í ih Ce_ír_! ás

6.00, chega a Ti. Horizonte ás 21.17;
I N 1, Noct., parte da Central ás 19.15,
| ciic;í,*i a B. Horizonte, ái to.40.

I.eo.ouiina. — iliama' de CamPas, A/1-
I racema e Vhtoria) — Barca, ái 5.30;
j Kxp. Parte de Nictheroy ás 6.30, chega

a Campos ás 13.30 e a Miracema ás ao.ts.
Barcatr ás 20.000; Noct. Parte do Ni.

ctheroy ás 21.no, chefra ni Campos -? 7-00
c a Victoria às 18. .5, Corro somente ás
segundas e sextas-feiras-,

(Ramal âc Friburgo, Canlagallo e Por-
teílá) — Barca, ás 6.ia; Kxp. Parte de
Nictheroy ás 7.00, de Cantagallo ás .3-5-í
o clicci o Portella ái t;. 20.

Trens de passeio para Friburgo — -Aos
sahbndoa ou quando fór annunciado,

Barcat ás 14.30, Parte dí Nictheroy ás
IÂ..1*. e checa a Friburgo,ás 19.00.

Trens de passeio de Friburgo — Afs ?e-
Rim las-fetras oti quando fôr annunciado.

7V.1U de Petropolis — Partida d.i Prah
Formosa, nes dias uteis :
6.00, 8.3S, 13.35, 15.50, 16.20, 17.43. zo.io

Chegada a Petropolis :
;.:.!, 10.33, i.i-25. 17.45. !-.!_. 10.37. 22.12

Partida dc Petropolis, n<u dias uteis :
6*''?- 7..... 8.35, 10.20, íz.35, 16.00, 19.30

Chegada á Praia Formosa :
8.00, 0.20, 10,25, 12.^.í. 14.20, 17.55, 21.10

Partida da Praia Formosa, aos domin*
gos :
6.0J, 7..0, ..*;. io.*o, 15.50, 17.45, .0.10

Chegada a Petropolis :"•¦'.'• 
.?•,**'j,o-,'** ,2*5* ,*"':' "•'"* **•**

1 artido de Pctropoiii:
6-08, 7.35» 10.20, *4.*.n, iG.oo, 19.20, 20.25Cheirada á Praia Formosa :
8.00, 9.20, T.J.05, l6-35. 17.25, 21.10, Z2.20

No discurso cm que, na ultima ses-
são _a Cantara, o sr. Bucno dc Andrada
expozdc um modo brilhante a verdadeira
situação do Acre, ficou mais uma vez
provado que nunca houve neste paiz
governo mais pernicioso do que o do
passado quadriennio.

O illustre representante dc São Pau-
lo administrou o Território durante
tres annos, e admiuistramlo-o estudou
parnltelamcnte, apprehcmlenJci-os com a
visão de um homem de profundo bom
senso, os problemas que sc devem ligar
á sua definitiva situação.

'Nenhum governo tinha, assim, o di-
reito dc desprezar os conselhos do sr.
Bueno em caso de tamanha relevância
para os interesses nacionaes.

Bois quando o sr. Bucno entendeu
de aconselhar o governo do sr. Hermes,
por intermédio do sr. Pedro do Tole-
do, sobre o que devia scr feito naquol-
lc Território, teve como resposta que
com clle, Bucno de Andrada, o sr. To-
ledo nao quorui conversa, apezar de
amigos porque o sr. Bueno "não cra
amigo do Hermes"!

E só devido a essa circumstanci» o
Acre foi suhmettido a um regimen po-
sitivamente contrario aos seus vitacs
interesses, notando-se <iue está sujeito
a modificações que o prejudicarão ain-
da mais, desde que seja transformado
em lei o absurdo projecto do sr. Fran-
cisco Sá.

Resta que o actual governo, por meio
dos seus ami?os, opere a rejeição desse
projecto, e procure dar uma organiza-
ção racional ao Território, recorrendo
aos conselhos e á experiência de lio-
mens como o sr. Bucno. conhecedores
das necessidades da resião.

O que nãi é possivel admittir é a
continuidade de reformas c,tie -li se
dispõem a fazer lesisiadores desastra-
dos que conhecem tanto o Acre como
a China.

ESCÂNDALO NA CENTRAL

Arrojado e Gazáa
A NEGOCIATA DAS LOCOMOTIVAS

SE JGALAS — Elegante, e retiatentes —
Casn Manchester — Gonçalv-, Dias 5.

GRAVATAS — Lindiwima, — SA ni
Casa Manchester—Rua Gonçal-e, Dias 5.

ROUPAS brancas — Sortime-to «cm e_ll.il
— Casa Manchener — Gonçalves Dias 5.
.—,,¦¦—.,. 1 ¦ rrz^v^—s^-c-c^- —

O ministro do Interior transmittiu ao
seu collcga da pasta da Fazenda o of-
fieio cm nue o prefeito dc Tarauaca
3oliciía a creação ile uma mesa de ren-
das na sédc ilo seu departamento, ou
transferencia para ali do posto fiscal
existente eni Villa Fcijó.

O sr, Pandi.i Calogcras, em resposta
a esse officio, declarou ao dr. Carlos
Maximiliano não ter o governo autori-
zação para crear ali mesa de rendas,
já existindo uma em Cruzeiro do Sul_,
e que a transferencia lembrada não é
conveniente aos interesses da Fazenda
Nacional r

1 ___n»  . _
O projecto do Sr. Afranio de Mello

Franco constitue neste momento o obje-
cto _e attenção dos politiqueiros do
Districto.

Naturalmente, ellcs não o vêem com
bons olhos. Retirar desses senhores o
direito de escolher entre os chefes ciei-
toraes aquelles que de melhor modo
sirvam aos seus caprichos na assem-
blcazinha do largo da Mãe do Bispo
deve scr realmente uma coisa franca-
mente condemnavcl.

Mas o cctIo é que o projecto irá
avante, desde que o governo compre-
henda, como não pôde deixar dc com-
prehcnder, que é dc urgente necessida-
de dar qualquer cunho de coisa séria á
edilid.-p.de da capital da Republica.

O Sr. Wencesláo Braz tem muitos
altos e baixos na affirmação da sua
personalidade presidencial, Niss^i até
clle tem muitos pontos dc contacto com
o seu celebre antecessor. A sua vonta-
de d'agora pode não ser a mesma
d'-imnnliã, como talvez venha a tornar-
se .1 dc daqui a dois ou tres dias.

Nesse caso do Conselho, porém, o
presidente .precisa dc manter uma só
linha.

Sabe-se que o Sr. Antônio Carlos já
affirmou que o projecto do Sr. Afra-
nio c governamental, e por isso tem de
scr approvado pela Câmara. E' quanto
basta para que não venlh por ahi um
recuo nada rccommcndavcl ao "leader"
da maioria.

Os politiqueiros do Districto não va-
lem nada, e nada farão, uma vez que o
Sr. Antônio Carlos saiba querer...

Sob a mesma epigraphe, publicámos
hontem uma carta, assignada por _m
éonsJante leitor, 'apontando como £a-
cto escandaloso a existência de uma
emenda da commissão dc Finanças da
Cantara ao orçamento da Agricultura,
pela qual se reduz a verba material
de 3:ooo$ooo, destinando-se semelhan-
tc quantia ao pagamento de um auxi-
liar praticante da verba 12" relativa
ao Museu Nacional,

AHcg.ira o nosso leitor que a exis-
tencia dessa emenda apenas se cxpli-
cava como um movimento de gratidão
do director do alludido Mtiseu, dr.
Bruno Lobo, para com o presidente da
Republica, pois que a qua.ntia dc réis
3:ooo$ooo se destinava a augmentar os
vencimentos dc um sobrinho do sr.
Wencesláo Braz, funecionario daquella
repartição.

Não tem, porém, razão o nosso
leitor. A emenda cm questão, approva-
da, de facto, pela commissão de Finan-
ças, da Câmara, apenas visava reparar
um erro de impressão nas tabellas do
aihidido orçamonto. Realmente o nume-
ro 17, da sub-rttbrica Pessoal da ru-
brica ilfi__ 11 Nacional dizia assim: —
Dois praticantes (salário mensal dc
2..o$goo) _ :ooo$ooo.

Evidentemente, a fixação dessa quan-
tia estava errada. Cada praticante tem
de ordenado _.o$ooo mensaes, ou réis
3 :ooo$ooo annuacs. A dotação para os
dois praticantes deveria scr, pois,
6:ooo$ooo. E, como só figurasse, con-
iforme ivcrificámos,i a Metade dessa
quantia, nas tabellas explicativas do
governo c na proposta orçamentaria
tornaida projecto, a emenda foi formu-
lada e approvada pela mencionada com-
missão, por isso que, como dissemos,
procurava reparar ttm erro.

M__iq-<>-^S>^----g-. »¦¦¦ —

PUNHOS e collarinlic. — Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O ministro da Fazenda autorizou a
restituição da quantia de 12 :p)So$ooo_ ao
governo do Estado 'da Balhia, provenien-
te de differença de direitos aduaneiros
pagos conforme o mesmo reqttor*u.

A Companhia Estradi de Ferro do
Dourado celobrou com o_ governo um
contrato para a construcção dc 53 kilo-
metros dc uma linha férrea entre Ibi-
tinga c a rio Tietê e de mais 36 kilte
metros _o ponto mais conveniente do
ramal _e Bocaii a Barcry, até a esta-
ção de "Ayrosa Galvão". servindo a
cidade de Jahu , em S. Paulo.

Já tendo, porém, a referida compa-
nhi§ ex-eoutado a construcção de cerca
de sessenta kilometros sem exame ou
ooprovação previa do governo, confor-
ífb preceitua uma das cláusulas do con-
trato, pincorreu, por isso, a companhia
na pena de rescisão do seu contratei

Não podendo, no entanto, a rescisão
Iser declarada por decreto do governo,
independente de interpelação judicial, o
ministro da Viação dirigiu um aviso ao
procurador geral da Fazenda Publica,
soliaitando providencias afim de scr a
dita rescisão decretada pelo poder com-
petente, visto tratar-se de um contrato
oneroso, cujos_encargos o governo sc
empenha em aliviar.

1 «1 'Ci-* _»

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco, 103.

Por falta de numero, não houve hon-
tem sessão na Câmara dos Deputados.

No enterro do (.neral João Claudino
de Oliveira Cruz, o ministro do Inte-
rior fez-sc hontem renresentar pelo seu
assistente militar tenente-coronel Toão
Augusto da Costa.

A administração do Correio da Ma-
nhã, assim como todoi os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
a, revista portugueza O Rosario, uma
das mais bem feitas puWicações catho-
licas editadas em Portugal. Anno 6$ooo.

Deve assumir, no dia 24 do corrente,
as funeções dc director da Escola Na-
vai o contra-almirante Henrique Boi-
tcux.

— m «O Ti--' -

BONS perfumes, finos e a preços rasoaveis,
Na Perfumaria Nunes. L. S. Francisco, -5.

ia-na 1 «OBi » _-Wi

O director geral dos Telegraphos foi
autorizado pelo sr. Tavares de Lyra a
fazer indicação de doze funecionarios
de sua repartição para servirem na
commissão mixta de delegados dos Mi-
nisterios da Viação, Guerra e Marinha,
que vae scr nomeada afim de_ estudar
as com-umicações radiographicas no
continente americano.

Pingos & Respingos
- onde tni

esti foragi*

HONTEM
C-ml)Io

TS-CAS go n!s A' VIST*
Sobre Londres 1_.9-.l64 ;_. 7116" Taris  $684 Í695" Hamburgo  $74* $747Itaha  $6,50" Portiiml (eic-idos) , J$?87

Buenos Aires (pelo
ouro)  3 $863" Nova Yorlc. ... ' -líoço* Hespanba  $831

Extremai :
Caixa iTiatrir_ _ . . . iai7l32e ..-•"¦¦ifi
líane-arin. ...... ia 17I3J

O ministro da Fazenda recommendou
ao delegado fiscal em Pernambuco qne
suspenda o abono de vencimentos a»
funecionario aposentado Américo Pes-
soa dc Oliveira, qne exerce as fun-
cções de sub-delegado <lo districto <lc
Roa Vista, emquanto durar a mesma
commissão.

O ministro da Viação mandou pôr á
disposição da mesa da Câmara o enge-
nheiro da Estrada de Ferro Central,
Fausto Proença. afim de ficar encar-
regado de organizar os trabalhos ne-
cessarios ao edificio onde terá de fun-
ccionar a Câmara dos Deputados.. .

regulamentação
do Código Civil

Uma carta do mi-Lsíro do Inte-
rior ao dr. Paulo de Lacerda
O sr. Carlos Maximiliano, ministro

do Interior, dirigiu ao dr. Paulo de
Lacerda a seguinte carta:

*'Saúdo-o cordialmente. Alguns jor-
naes insistem em pedir a regulamenta-
ção do Código Civil; afim dc que a
pratica não desfigure aquelle monumen-
tal instituto juridico.

Evidentemente lia um engano, como
o demonstrou, até á evidencia, o sr.
Clovis Bevilacqua. pelas columnas dc
um vespertino. Não tem competência o
Poder Executivo para indicar ao Judi-
ciario a verdadeira exegese de leis ç-
vis. Ninguém se lembra, na Europa, de
regulamentar o antigo Código Civil
Francez, nem os modernos allemão e
suisso. apezar dc conterem, todos ellcs,
innovacõcs importantíssimas. O que sc
faz urgente é a promulgação dc um

Na I* pagadoria do Thcsouro Nacio-1 Código de Processo, para _ regular a
nal pagam-se amanhã as «rguintes fo- j exp-cução d» varias disposições do Co-
lhas: Montepio civil da Viação, de lo-} ditro Civil, e nesse sentido tem sido
trás L a Z, e Novos contribuintes do i constante o meu esforço, junto ao n>.
mesmo ministério. | Cunha Machado, digno presidente da

i comnrssf.o dc Constituição e Justiça da
Um dos vespertinos que se publicam ; Câmara, para que tenha rápido anda-

nesta capital denunciou hontem estar ! mento o trabalho ali em estudos
,' , . , i Ha tambem funeções novas, como üe

assentada a nomeação de determinado rcgistro de immoveis. que não podem
candidato, para o cargo de auditor de 5er rei;uladas pelo Executivo sem au-
guerra da ." região, antes do rcs-.iltado ; torização especial do Congresso. Cabe

: n este fazel-o. retocando e votando a
do concurso que se encerrou ha poucos 'R.fo^_. 

Iu4ic;aria, que está em deba-
dias, e no qual ainda sc está por fa- I te no Senado.
zer a escolha da commissão do Supre- | Parece que a obra de valor real para

com-' evitar interpretações vari»9 e erradas
do texto, promulgadas cm janeiro, é a

Foi posto em disponibilidade, afim
de tomar parte nos trabalhos da Assem-
bica Legislativa de Matto Grosso, o ma-
jor vio Exercito Heliodoro Sodré.
wí— nfTi fi ro O [í-i

Baoco Nacional Ultramarino
S-DE EM LISBOA—FUNDADO EM 1S64
Rir* de Janeiro—S. Panlo—Snntos

Cnnitnl 1-.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobre todos os paizes e todas as opera-
ções b.-.ncarias nos «eus variados ramos
nas melhores condições do merc.do.
n. ila Quitanda esquina Al-indcpn

Acenda, Praça 11 de Junho.
a_-g «¦ <E> » _a.ni 

mo Tribunal Militar, a quem será
mettido o julgamento -dos -títulos de
competência dos candidatos, que são ,
cm numero de 52.

Não estamos habilitados a affirmar a ¦

procedência dessa denuncia, Mas o que j

ouc o sr. tomou a peito, reunindo os
esforços de jurisconsultos de* alta no-
mc.-.da, afim de scr publicado, a breve
treelio, r.m com-nentari*. monumental
ao Código Civil.

Como o senhor receberá em sua casa,

Escola moderna :
"Ella deu um desfalque"

o agente ?
O agente, n.o sei ; a eger.

da, com toda a certeza.
á:

* - tN
O Ministério das Relações E-t:riorea da

Republica Argentina resolveu estabelecer
em Londres c cm Paris duas legações em
\ez de unia.

Eis um exemplo digno de ser Imitado J
seria um meio optimo dc dar logar a quan-
tos diplomatas existem actualmente no Rio
d*. Janeiro, aborrecendo-se desta sensabo-
lia dc ici-bas.

Ot *
O senador Mendes dc Almeida declarou

no Sena-do que costuma divertir-se com ai
codornizes.

Não admira ; as codornizes e 09 pato»
sempre foram muito bons amigos.

Knganas-te ; amigas dos p_to3 são aa
.••-irrequinlras.

 Eni linguagem parlamentar equlvalem-
sc perfeitamente.

*
Pelo Código Civil, ss senhoras tem

o direito de contrair divid.19 sem necessi-
tnr rln conRcntimento dn marido.

 Ora I para isso não cra preciso fa-
bricar-sc um Código Civil I

Em requerimento dirigido i Câmara, o
sr. Victorio Tangerina pede a creação de
Kun imposto sobre n_ entradas de theatro»
_ cinemas, sendo elle nomeado fiscal do
dito imposto.

Ora c-sa do Tangerina I Como esti a
pão e... laranja, quer reduzir os empre-
..irios i mesma situaçüo 1

* *
Do relatório do secretario da

Agricultura do Estaco da A/í-
tnas: *lA mineração de ouro
atravessa utna phase de prós-
peridade.n

Exclama em pranto o Tliesouro,
Lendo a noticia citada :
_V ouro, é ouro e mais ouro
'E eu cavo, cavo e nem nada I

*
• ' *

Josí Luna, collector federal de Ag*.i»
Branca, cm Alagoas, deu um desfalque.

Não nos impressiona ; oqui no Rio
tambem ha Lunas em quantidade I

Alumnas ! As ager.te» do Correio mos-
-trarain-se mestra» I

Cyrano & O.

Recebemos a seguinte carta:"Exmo. sr. redactor do Correio da
Manhã._

Permitta y. ex. que o abaixo assi-
piado, brasileiro e ardente admirador
do Correio da Manhã — a sentinella
avançada dos cofres publicos — narre
a v. ex. o innominavel escândalo per-
petrado e executado á luz meridiana
pelo actual administrador da E. F. C.
do Brasil — o sr. Arrojado Lisboa.

Refiro-me ao caso da compra de 14
locomotivas feita pela Central á fir-
ma "American Locomotive Sales Cor-
poration", estabelecida nesta cidade, á
Avenida Rio Branco, 107.

Sr. redactor, sempre foi praxe rigo-
rosamente observada pelas repartições
publicas nos grandes contratos e for-
necimentos a abertura de concorreu-
cias publicas. Essa salutar pratica tem
sido inobservada, i verdade, em casos
muito especiaes como em certos fome-
cintemos ao Lloyd Brasileiro, mas,
nunca tratando-se de uma compra avul-
tada de mais de dois mil contos de
réis e para uni material como locomo-
uvas.

A direcção da *E»trada, abrindo uma
excepção escandalosa a todas as praxes
e hábitos estatuídos naquella infeliz re-
partição — desejando desaggravar-sc
perante o publico incauto das aceusa-
ç.es tremendas que lhe assacaram par-
te da imprensa carioca e um deputado
federal — forjou um indecente negocio
.para ser feito por intermédio de João
de Souza Lage, à'0 Pais, e que lhe
proporcionasse avultada importância
(150 contos de réis).

O negocio engendrado foi a compra
de 14 locomotivas; mas para que a pa-rifaria rendesse chamou-se á socapa a"American Locomotive Sales Corpora-
tion", ou .por outra, o sr. Lage levou
á directoria duas propostas datadas de
i° de julho p. p. e que receberam na
Estrada, respectivamente, os numeros
659 A e 660 A); a primeira para a
venda de 2 locomotivas typo "Pacific"
e a segunda ,para 13 locomotivas typo"Ten Whcel".

A "American Locomotive Sales Cor-
poration", para dar ao sr. João de Sou-
za Lage a importância de 150 contos,
augmentou desproporcionadamente seus
preços, apresentando a escandalosa of-
ferta de .7,560 dollars ouro para as
primeiras locomotivas e 30.475 dollars
ouro para as segundas. Esses preços,
que representam ao cambio aotual a
formidável somma de 113 contos parao primeiro caso e 125 contos no se-
gundo, eram JMMORAES — ESCAN-
DALOSOS — NUNCA VISTOS mes-
mo para o caso de ser o material cn-
tregue no port. do Rio de Janeiro.Mas, sr, redactor, a entrega do ma-
terial, para cumulo desta .patifaria, será
feita ao costado dos navios-no portodc Nova Yorlc, correndo por conta da
infeliz Estrada todas as despesas de:
collocação do material a bordo, frete,
seguro, factura consular, descarga no
porto do Rio, capatazias, taxas á Com-
panhia do Porto, etc, etc, Estas des-
pesas, tomando por base o frete mini-
mo do porto de Nova York ao do Rio,
que neste momento c de $39.75 (trin-ta e nove dollars e selenta e cincoi<ents.) por tonelada, representa, ap-
proxiniadamentc, para as 14 locomoti-
vas, sessenta e sete mil e duzentos doi-
lars (mais ou menos 268 contos de
réis).

De maneira que as primeiras machi-
nas custarão ao Governo brasileiro 133
contos e 155 contos respectivamente.
E' assombroso 111

Para dar a v. ex. uma idéa da cnor-
j-idadi, dessas preços bastará dizer queas locomotivas ,mafe caras de que ha
memória cm nosso paiz foram as for-
necidas á mesma 'Estrada pela iirma
Guinlc, aa enornies locomotivas Mallet
que representam praticamente duas lo-
comotivas conjugadas — para o servi-
ço pesadíssimo do transpiwte d.e trens
do carga na Serra do Mar. Essas Io-
comotivas "Mallet" foram vendidas á
Estrada pelo ppreço de 85 contos cada
uma entregues d respectiva Estrada.

Veja v. cx. a série de bandalheiras
que encerra este nialfadado negocio:

_iina _ compra de material que orça
por mais dc* dois mil contos feita sem
concorrência publica, sem ao mesmo se
pedir um .preço dc confronto a firmas
desta praça.

Umi negocio deste vulto feito median-
te unia simples carta de cncommcnda
da Directoria da 'Estrada (Cartas de
En.coniin.nda ns. 23 pe 24, de 4 de ju-
lho p. p. — Vide transcripção das
mesmas na Gazela, de 8 do corrente).

U.m fornecimento de grande respon-
sabilid.idc como este ficando o fornece-
dor isento de caução.

A Central, contra todas as praxes ad-
ministi-tivas acceitar o material no
porto de Nova York.

A responsabilidade* do governo por
todos os damnos decorrentes deste o
costado do navio até o porto do Rio de
Janeiro.

A falta de consulta ao Ministério da
Viação c ao Tribunal de Contas.

Os preços mais que imnioraes, sem
confronto, sem parallelo possível.

Ouça v. «x., sr. redaotor, uma firma
de nossa praça que negoecie com esse
material, como os srs. Theodor Wille,
os srs. Norton Megaw e outras casas
respeitáveis; consulte v. ex. a qualquer
engenheiro que tenha trabalhado cm es-
tradas de ferro e pergunte-lhes se pódc
haver alguma locomotiva dos communis-
simos tytpos apontados que possa custar
133 e 155 conttos II|

1." com verdadeiro asco, sr. redactor,
que sc .pensa que toda esta patifaria
teve por movei exclusivo a defesa de

um ladrão por um jornalista estrangA
ro, por um homem execrável e venal
conto é Lage I

Como su pensa em arrancar do povo*
contribuições novas se se deixa imp-.uK
um crime, um attcnitado destes ?

O direotor da listrada de iFenrp Cen*
trai do Brasil c um homem sem esi:ru*
pulos c capaz de odaa as vilanias,
Hontem, o leader da Câmara leu da
tribuna dessa casa do Congresso a car*
ta que o sr. presidetuti* da Republica
lhe enviou em 10 de iitlho p. p., -pro*

ões com a firma l'ou*hibitvdo itransácções co
seca iMachado 6- Comp.. no entretanto,
pelo Pais de hoje vem Lage alardear
quo o _r. Arrojado goza dã couiiauç*
do presidente.

lE o ciumdo do cynismo, sr. reda-
ctor 11 'Confiamos nós, o povo do Ura-
aií, nos órgãos da limprensa iihlep.-uden*
te para pôr cobro a patifarias deste qtrl
late, O Correio da Manhã, o jornal do
povo, nio pódc íioar indifferint. anto
essa barbaridade.

Esperando qiíe v. cx., após investiga»
_ío do que acbna fkta dito, dará O
grito de alarma, subscrevo-me com a
devida consideração, contcrraiip-o o r.d-
mirador".

tA carta que acima publicamos dis-1

pensa commentarios, tuas não nog

permitte deixar 4e dirigir ao prest-
dente da Republica um appello vehc-

mente. 0 Correio da Manhã esti»

convencido _e que o sr. Wencesláo

Braz vem fazendo uma politica licsl*

tante e pusillanitne que no momento

actual compromcttc os interesses vi-

taes do paiz. iMas nas criticas feitas

á orientação do chefe do Estado

temos discriminado rigorosamente
entre os actos politicos de a. cx. e a

sua 'honorabilidade pessoal, Julgamos

que o presidente se mostra fraco,

mas temos feito a justiça de admit-

tir sempre a integridade do sr. Wen-

cesláo.
Depositando ainda essa con fiaiií_

em s. ex. vimos hoje dizer-lhe fran-

camente que já não é mais possivel
ao .presidente da iRcpublica contem-

porizar com os escândalos que se

passam na adiministração da Central

e que, quer s. ex. queira, quer não,

sc estão reflectindo sobre o bom
nome do seu governo. O sr. Wen-

cesláo esl_ soffrendo as consequen-
cias da protecção injustificável que
tem dispensado ao sr. Arrojado Lis-
boa. No dia em que a vergonhosa
historiai <los fornecimentos feito-s

pela .firma Fonseca 'Machado & C, i

Central veiu a publico, o presidente
da Republica o mínimo que poderia
ter feito era exigir que o director
da Central apresentasse incontineitti
o seu pedido de demisslo. Mas o

sr. Wencesláo lançou sobre o fun-
ccionario incorrecto, que é o director
da Central, o seu manto protector.
O sr. Arrojado viu que tinha caria

branca para fazer o que bom enten-
desse. 'E a denuncia hoje estampada
nas columnas do Correio da Manhã

parece .mostrar qtii)*(p sr. .Arrojado se
está aproveitando da opportunidade

que o presidente da Republica llie
offerece para enlamear o sen gover-
no com as maiores patifarias.

Sobre este caso das locomotiva,

j.i se pronunciou o Correio da Ma-
nhã, mas deixámos de insistir sobre
elle porque o director da Centra!
aííirmou então que a transacção ha-
via sido suspensa. A denuncia que
recebemos vom desmentir as declara-

ções então feitas pelo sr. Arrojado.
Ao sr. Wencesláo cabo agora o

dever de agir e de agir sem perda
de tempo. Manda proceder im.-C-
diatamente a um inquérito e apro-
veite a oceasião para fazer um exa-
me geral da administraçío do sr.
Arrojado. Ha na Central multa
coisa que ainda não veiu & luz c qtte
o director procura abafar.

iSe o presidente da Republica ainda
desta vez apadrinhar o tr. Arrojado,
assumirá a rcspotisabilHlado pessoal
pelas negociatas feitas por aquelle
funecionario. Ji o paiz terá o direi-
to de dizer qtte o honesto e integro
sr. Wencesláo Braz é hojo apenas
uma sombra que cobre os negocistas,
os ladrões e os que engordam á
custa do Thesouro

EM S. PAULO

Primeiro Congresso
Medico Paulista

Em dezembro, reunir-se-á. na grande
e progressiva capital paulista, o pri-
meiro Congresso medico regional, cm
que os profissionaes rio adeantado b-s-
tado terão uma opportunidade de dc-
monstrar o gráo do desenvolvimento
da cultura medica cm S. I'aulo.

O Congresso vae ser organizado sob
os auspeios da Sociedade de Mediei-
na e Cirurgia dc S. Paulo, associação
scientifica cujas contriibuiçües para o
progresso da medicina nacional são bem
coríhecidas. Poderão tomar parte nos
trabalhos do Congresso todos os medi-
cos, brasileiro, ou estrangeiros que es-
tiverem legalmente habilitados a exer-
cer a profissão no paiz.

Seguindo o metho.' > geralmente
adoptado na organização de análogas
conferelc:as acientíficas, os promoto-
res do Primei.. Congresso Medico
Paulista dividiram os trabalhos por
scpcçücs em numero de onze. A medi-
cina geral, a cirurgia geral, a obstetri-
cia. a gynecologia. a dermatologia e a
syphil tgrapbia, ophtalmoogia, laryngo-
sophagia e otalogia, pediatria, pharma-
cologia, medicina legal c inthropologia,
biologia geral, _ygi_ne, Uemographia e
engenharia sanitária, bem como odon-
tologia, formam o vasto campo de estu-
dos abrangido pelo programma do Con-

Não pretende a Sociedade it Medi-
cima e de Cirurgia de S. Pardo fazer
apenas um Congresso esporádico, mas
sim estabeccer rcg-.ilamicnta estas as-
scmbléas scientificas que se realizarão
qiiinquennalmente.

Entre as disposições nermanentes do
regimento desses congressos figura uma
r/ue estipula que o Congresso poderá
confp-rir dois premios ás melhores me-
morias que lho forem apresentadas.

A icommi_são encarregada da exe-
cução do programma e da organização
do Coneresso 4 formadi pelos dr».

Arnaldo de Carvalho, Franco da Ro-
cha, Vital Brasil, Oliveira Fausto, Syl-
vio Maia, Ayres Netto, Alcino Bra__i
Américo Bmsiliense c Xavier da Sil-
veira.
¦ " il-^tafr-^qMi

a sessão <te nontem, no Conselho 00
largo da Mãe do Bispo, foi preenchida
por estéreis discussões e explicações
em torno da eleição para as vagas na
bancada do Districto Federal, cxnli-
cações essas provocadas por uni dis-
curso do sr. Fonseca Telles, refutan-
dó conceitos emittidos a propósito de
sua candidatura pelo 2" districto c im-
mediata, desistência.

Falaram quasi todos os Intendentes.
A discussão íoi de caracter inteiramcil-
te pessoal, não lucrando o municipiò
absolutamente nada coin os assumptos
debatidos, pois os que lhe interessavam
foram adiados.

-TT*' «f> CJ3* <1l Um-
CAMISAS—O que ha de melhor e flegan-
to—Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O ministro da Fazenda approvou a
acto do delegado fiscal em Minas Ce-
raes, annexando a collectoria do Rio,
Casca á de Ponte Nova.

Teve ordem dc embarcar no couraça*
do Deodoro o capitão-tenente Adalberto
Rechsteiner.

¦ ea CXS-O--Í
PAG.V-EEXTO!** NA PREFEITURA

A follia do amanhã
A Prefeitura effectuari amanhã, r.o

local, o pagamento da folha do Mata-
douro.

Foi nomeado o capitio-teotaite Edgarè
Antônio Lynch para exercer o cargo de
at___ar da,-1* secçáo da In-pccioria d»
Marinha,

O ministro da Fazenda não tomo»
conhecimento do recurso interposto por
Casimiro da Rocha Lima da decisão
da Alfândega desta c-pital eobre cia*
tificação de mercadorias fub_)*-UWW|__
<ÍC-_>a<-lo_

^3ii--«#*sw*«"*a

M
Ba^^^^^^_nmtnms^^mmSlSSaííSl^^'• ¦¦-,

UTlLÁDO £



m:' 2
¦ :.. ¦;.•-¦.-'¦¦ ¦: .-*,- '.*-¦;¦'*-"•; ' '.".í.''»?..A'-i-" ¦'."¦' :.:;..... .. .... ,./; . —. ... ,,.
¦.-¦•¦., .-•¦.-. . 

.* -. ' . •>,

rar?Tcttr*\T?TR*!V^JsC! W^&rW^F-lT^Xí.»

i

flg*ggjsgg_B5r3E-taa_-CBBpg>ge^^^g!
CORREIO DA M-VNHÃ — Domingo, 20 dc Agosto de 1916,

Campanha injusta
O deputado Evaristo do Amaral vol-

Sou ante-hontem a tratar na Caniara do
caso dos Telcphoncs Intcrcstaduacs, in-
sistindo -cm collocal-o sob o ponto de
vista errôneo da defesa dos interesses
do Thesouro, ameaçados, da defesa das
instituições e das garantias da nossa
soberania; emprestando a quantos não
'i-stão de accordo com as idéas de s. ex.
a posição odiosa de inimigos confessos
ou encobertos dos mais vilães interes-
ecs do paiz.

Nada teríamos a objectar ás idéas
-monopolistas do sr. Evaristo sc para
sustentai.as não estivesse, não mais
usando, ma9 abusando de argumentos
incoherenícs c impróprios no fim, que
item cm vista, baseado nas informações
as mais disparatadas c contrarias á
¦verdade.

Não duvidamos da boa fé do repre-
sentante do Rio Grande do Sul; por
isso mesmo estranhamos que cm con-
'traste com os processos usados no seu
grande 'Estado, onde a. mais ampla li-
íicrdadc é dada á iniciativa privada em
4'odas as suas manifestações, queira s.
•ex'. advogar o regimen contrario para a
'União.

São é possível deixar passar por
mais tempo sem protesto, tudo quanto
de falso, incoherentc e disparatado se
está invocando cm nome de um pátrio-
lisino que não desconhecemos no hon-
irado deputado.

Capciosos, -tendenciosos, são Iodos os
argumentos empregados contra a livre
«t-xpahsão do Telephone no Brasil; c,
¦falsidades inconcebíveis, são as infor-
imaçõcs propositalmcntc erradas, com
que, para sustentar taes argumentos, sc
illudc e se illaqncia a confiança das
-autoridades mais graduadas da Repu-
blica.

Nenhum technico digno de tal nome,
ti não ser no Brasil, ousa mais confun-
dir as montagens especiaes, os servi-
ços essenciaes prestados ao publico c
ns utilidades commerciacs do tefegra-
ipho com os do telcplione.

¦Aqui, sophismando-sc grosseiramente
com a construcção das linhas externas,
cguala-se os dois processos de -conimti-
«íicaçãò do pensamento lão diffcrcnlra
entre si.

O que sc está praticando para eviiat
n todo transe a -expansão do telcplione,
não são erros, são crimes contra o pro.
yresso da nação e faltas graves pre-
nu''Ítalas contra o interesse publico.

Apezar tlc ifesmcnlidos tantas vezes
no parlamento, na tribuna das confercn-
cias, cm paginas escripins por eminente:,
jirofissiotiaes. desmentidos tambem pela
imprensa diária e pelas 'revistas teclini-
cas, persiste-so em usar e abusar dos
meios os mais tortuosos para fazer pre-
valccer a retrograda doutrina da guerra
ns iniciativas privadas nas cxploraçõe-,
Iclcphouicas intcrcstaduacs.

A defesa de uni monopólio telegra-
5'bico da União, que nunca existiu no
Brasil, a não ser por outliorga dos fun-
ccionanos do Telegrapho — á sua pro-
pria repartição, não está sendo feita
i-oin seriedade. Perdeu ,i compostura c
entrou pelo dominio da offensa escan-
«dnlosa á lei c ao principio dc autorida.
tle, pois outra coisa não é a falsa in-
formação dada aos superiores com o in-
litito evidente de iiiduzil-os a erro. K'
uma inimoralidade lirnidanle contra a
qual urge um corre--' -i imiriediato sob
pena dc se confun.li.eu no mesmo rol
de culpados tanto os funccionarios quo,
por abuso de prerogativas exorbitam dc
suas altrihuiçõcs, como as autoridade
superiores que, por excesso dc escrti-
pulo, sitbmettcm a nação á lyraniiia des-
ucs funccionarios,

A repartição dos -Telegraphos, que
não lem sabido ou não.tcm poütto dotar
este paiz dc um serviço telegraphico
comparável ao que lia (it mais modesto
na maioria das nações do inundo, quer
a todo transe c a fina força, manter a
tyrannia que ha 33 nnnos estabeleceu
sobre as -empresas tclephonic-is do
Brasil.

Essa tyrannia, como todas as tyrati-
nias em decadência, lança agora mão Jos
ultimos recursos para se manter, e é
de lamentar quo ainda encontre apoio
em representantes de Estados livres
como o do Rio Grande do Sul.

Os conceitos de C. Colsotl; sobre os
modos do poder publico garantir a sc-
gurança geral e o regular andamento
dos serviços públicos, tém absoluta op-
portuttidadc no caso vertente, Diz esse!
philosopho e eminente mestre tlc eco- ]
110:1.1.1 politica:"A desorganização social pódc;

resultar ou de uma tyrannia que I
abusa do poder soberano pondo-o '
;io serviço dos interesses ou das j
paixões dc certos indivíduos, cm 1
face dos quaes os direitos dos '

'¦* (*'.itros j.í não sãc garantidos, —
ou de uma anarchia quo deixa ,
sem repressão cs altclilados que '

praticam os malfeitores contra a
segurança dos c.dadãos laboriosos
v pncifieo.s c não mantém n dísci-
pina essencial ao funcciotiameuto
das administrações nacionaes ou
locaes." (C. Colson. -Organismo \
Econômico e Desordem Social.
Traducção portugueza — Edição
Francisco Alves — P.ig, i'S).

São do mesmo autor as seguintes]
palavra.:

"A ordem social, que o Estado i
deve manlier, é a condição do !
fiinccioiramcntc do organismo rco-
nomico como de toda a civiliza-j
ção. O menor afrouxamento des-
t.t parle da sua missão é um prin-1
cipio de regresso ;'i barbaria."
(Introducção da obra citada
pag. 7).

O deputado Evaristo do Amaral, longe ':

dc praticar ttm acto de defesa do? in-1
teresses nacionaes, eslã servindo á causa'
ila tyrannia dc uma repartição contra
esses mesmos interesses,

VIDA POLUA
As eleições cariocas

Rcuniu-sc hontom a commi.são executiva
do Partido Uciuibücano do Districto -Fe.
dcral, a qual resolveu convocar os presi-
C*entoa dos directorios parochiacs para n
escolha dos candidatos a senador c depu-
tados pelo Districto Federal, para terça-
feira, 23, As 4 horas da. tarde, na. sede do
partido, á rua do Rosaria 130.

Sabemos que foi corrento vencedora, no
seio -da conunissão executiva, a candidatura
do dr. Luiz Raphael Vieira Souto, para
senador.

Quanto a deputados, dominou a idéa, da
apresentação- do dr. Josc Maria Metcllo
Junior, pelo if districto; n a do dr. r-raii-
cisco Antônio l-ojriguc,, Salles I/ilho, pelo
2o districto.

Como, porém, o dr. José Maria Metcllo
declarou não acceitar n indicação do seu
nome, c propoz a sua substituição pelo do
ccronel João dc Figueiredo Rocha, acredita-
mos que isto completará a chapa do Partido
Republicano do Districto Federal

O Sr. Figueiredo Rocha desistirá, assim,
ne ser candidato pelo partido denominado
Autonomista,; om cuja cftapa já figura, jun-
lamento com 03 Srs. Lopes Trovão e Bricio
Filho.

As fallencias 10 dia 11. Senado
fraudulentas

Um officio do Centro do
Commercio e Indnsdria

O sr. Mendes sopra 6
brazeiro, mas não-

sae fumaça' I • • clt

A FALSIFICAÇÃO 00 GAFE
,.0 

•»
i\o Pítnama, conrorme carta que o

vice-cônsul do Brasil sr. Amyhthas dc
I,ima enviou ao sr. Joaquim Freire, a
maior parte do café que ali se encon-
tra á venda é falsificado, além de sc-
rem exigidos por elle preços fabulo-
sos!

A carta qne segue é tão elucidativa,
mie não podemos fugir á publicidade
delia."Vice Consulado dos Estados Unidos
do Brasil cm Panamá. Panamá. 10 de
julho de íoil). — Illmo. sr. Joaquim
Freire. Cordíaos saudações. No intuito
dc fomentar o commcrcio de café cn-
tre o Brasil e esta Republica du Pa-
namá e, ao mesmo tempo, defender
esse nosso produeto de falsificações,
dirijq-vos esta qne encerra uni pedalo.

Uma parte, muito diminuta, do café
aqui consumido, é procedente do Urasil.
via Nova Yorl;, sendo o consumo mui-
to maior do café provindo da Coloni-
liia e tambem daquelle cultivado no in-
terior dc Panamá.

Esta excellente bebida 6 aqui muito
falsificada, não obstante ser carissima,
pois unia libra de café torrado, falsifi-
cido. é vendida aqui por oilo realcs, ou
sejam eni nossa moeda; ao cambia
actual, i$Soo exacramente. O café em
grão, não torrado, regula dc cinco a
seis reates A libra (;?35o). Para in-
crementar o commcrcio deste produ-cto com o Urasil, pretendo fazer aqui
forte campanha provando que o café
(lado a consumo é falsificado c contem!
ingredientes nocivos á saude, porém,
liara provar essa falsificação, necessitei
da cooperação do illustre compatriota
que, estou certo, não se negará auxiliar-
me, enviando-me pelo correio, via Nova
York, uma certa quantidade, não care-
ce ser muito, do produeto chimico de
sua invenção destinado a tornar conhe-
cido o café que é torrado com matérias
estranhas a elle, como sejam feijão,
favas, milho podre, etc.

inútil é dizer -que vos indemnizarei
das despesas com a acquisição e remessa
do referido produeto cftimico.

Na certeza dc ser attendido rm mou
pedido, desde já vos agradeço e, pre-1valecendo-nie do ensejo, apresento-vos
os protestos ila minha consideração.—
Amyiittiaj de Lima, vice-cônsul."

Sabemos que o proprietário do Noi-
nho de Ouro vae rcinetter ao signata-
rio da carta a formula do seu rcactivo
para a pesquiza das falsificações do
café, e as instrucções necessárias paras.- conhecerem as impurezas daqucllc
alimento.

Dos moveis da

Red-Star!
toda a gente fala bem!
Pagamento a credito,

G, Dias 71-ürugoayána 82
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O "SALON" DE 1916
Realizou-se a primeira

conferência da serie
organisada

Con forme fura aiinuttciado, realizou-
sc llonlem, no salão de honra da Aea-
demia Nacional de Bellas Aries. ,, pri-
meira das conferências organizadas pela
conunissão directora da exposição este
anno.

De fado, ás <• i|a horas da tarde,
deante de numerosa e escolhida assis-
tencia, o conhecido paysagisia brasileiro
Baptista da Costa, director da Kscola
subiu ao estrado, acompanhado do dr,
Affonso Celso, o conferencistâ escolhi-
do, e do dr. Araujo Vianna, fazendo
rápida allocução explicativa e terniinaii-
do por dar a palavra ao orador.

Durante uma hora c dez minutos o
conferencistâ discreteou sobro o theina"a evolução da arte", illu.tr.-ind- o seu
trabalho de conceitos de Victor lliwi
e de Bergson, resumindo a Jonga ma-
teria.

Os grandes typos da artí mundial,
desde a Grécia até os nossos dias, eiu
toda.'* as feições da arie prcoccuparnm
o orador, concluindo pela analyse rapi-
da das obras dos contemporâneos.

Com a narração de alguns episódios
de (pie foi comparsa, o conferencistâ
noa termo á palestra, que uisse mera
introducção das subsequentes,

O auditório appiaudiu prolongada-
mente.

O Centro do Commercio e Industria
do Rio de Janeiro dirigiu aos srs. pre-
sidente « mais membros da directoria
da Associação Commercial, o seguinte
officio:"Esta directoria leu no "Jornal do
Commercio" de hontem, a extraordiina-
ria, exposição que o sr. Francisco Leal
fez na sessão da Associação Commercial
de ante-hontem, -sohre a fraude qi»
campeia desassombraliamente cm nossa
¦praça, para o arranjo de fallencias.
Compreliendeu a necessidade da creação
de um Tribunal dc Commcrcio que, co-
mo outrora os juizes privativos das Va-
ias de Commercio, conhecessem «das cau-
sas comnierciaes, tendo para isso :não
só competência, mas a necessária cora-
gem para offerecer aos ataques da fran-
dc, e astucia dos industriaes da failen-
cia, o escudo ir-ntcbramavel da sua in-
teireza de caracter. Observou a forma
magistral como esse digno conimercian-
te e director da Associação aponta as
chagas das nossas 'enfermidades, em
matéria de fallencia, atravéz das plia-
ses repassadas de amargura que são
como nos disse o sr. João Severino,
com moita propriedade, o grito dolorosa
de tim soffrintento que não mais é per-
initido sivpportal-o em silencio. Estes
motivos, esse combate á frau-e, deter,
minaram a formação do Centro do Com.
mercio e Industria do Rio áe Janeiro.

No cumprimento do seu propósito, ja
tem prestado serviços ao nosso com-
mercio impugnando com vantagem, em
as3cmu.éa de «crodoriss, crcâttòs fantas-
ticos que dantes serviam para a obten-
ção dos meios criminosos de lesão aos
credores legítimos. Assim, 'esta directo
ria, vem coHocar-se ao lado dessa As
sociação para, sc entender conveniente,
auxilial-a nessa obra de sa-neariieuro
moral, de eliminação dos delinqüentes
que tanto prejuízo nos vem causando.
Cumpre salientar qua nos actu.es jul-
zes temos encontrado bôá vontade para
impedir a formação de concordatas
adrede preparadas com o fito de prejn-«iicar o comiivcroio, obtendo até, como
temos conseguido na Primeira Vara,
pronspiiís medidas, «ssegitradoras do.
interesses dos credores. Nas outras
quasi todas as nossas invpugnações fo-
ram julgadas procedentes, impedindo
assim a eleição dc liquidatarios em cou-
luio com os fallidos.

O mal reside, pois, principalmente,
na falta de união de vistas, quando se
trata <Je agir com energia, dado certo
desanimo que aos poucos, vemos com
alegria, vae desapparccendo, e lambem
nas disposições da lei actual de failen-.
cias, quo não cogitou de certas medida»
processuaes attineiites a impossibilitar
a cuijcaipa, nem -da. falta de moralidade
dos devedores cm que. viu. sempre um»
victima dos credores, inversamente d-o
(|tie acontece. A creação do Tribunal 0
uma idéa excedente, se na sua organi-
/.ação entrarem . lambem negociantes
idôneos e peritos capazes, que auxiliem
os letrados. Mas a reforma da lei queesses juizes tem uV applicar, Impõe-se
íiarallcí-imentc c nesse sentido o dr.
João de Aquino, nosso advogado, tem
diversos apontamentos colhidos .na oli-
servação do andamento das causas queno.s foram confiadas.

Applaudindo, Incondicionalmente, a
aittitudc assumida por essa Associação
que, com tanta nobreza e í: ..pendência,
vem trabalhando ifra reconstruir aquel-
Ia forma segura das transacções com.
itierciaes, que um pieriodo de febril actl-
vi-lade desviou do antigo roteiro, dando
logar ao esquecimento das cautelas ele.
iru-ntares de que a frauJ.gác aproveitou
e o desanimo posterior tem acoroçoado,
siibscTOvcnio-nos com estinft c distineta
consideração, de v. exas. (Ass.) -,,
Domingos Pinho, presidente. Ass.) -m
Narciso P. Braga de Siqueira, seeret"
rio." 0

----««-hO-CCSS-O-Snw»-— —

O ministro do Interior
Victima de um accidente
APANHADO POR UM AUTOMÓVEL

NA PRAIA .DO FLAMENGO /
O dr. Carlos- Maximiliano, ministro

do Interior, ao sair hontem de sua. re-
sklencia, á praia do 'Flamengo, foi vi-
ctima <ie um pequeno accidente.

S. ex., ao atravessar, desjireoccupa-
do, a rua. para tomar o seu ministerial
automóvel, foi. por um outro auto. quevinha em sentido contrario, atirado ao
clião,

-igei-ame-te ferido no joelho es-
querdo e numa das mãos, o dr. Maxi-
miliano recoHteti-se -á isua liesid-eilorii,
onde, horas depob, era visitado pormuitos amigos.

O dr. Carlos Maximiliano, nor eslo
motivo, deixou de comparecer ao seu
gabinete, despachando em sua residen-
cia o expediente tia «pasta.

¦--re3}-i3í-<CT_l*.*r>.çi3.T

i jjcn dercis comprar moveis sem ver
!SuU o elegante moslruario da cisai
M-lAXDKl) MARTIXS «. O., !

á r. do Ouvidor 'o* c»í t nos anti-|
I gos armazéns, r.-dos Ourives 30-a.).

Uma questão de Montepio

Quem só helie CAi.CATIMIA
i:-tii livro tin *iiri>i\u.\.

Os desfalques nas agencias
postaes

OS TRABALHOS DAS COMMISSÕES
A commissão que balanceou liontcm ^

os valores ex-síentes nas afíencias po.-1-)
taes da rua de t-, João liaptista e do
Largo do Guimarães, encontrou tudo'
etn ordi ni. Outra commissão está pre-
senteiiicnte examinando os balancetes i
das citadas agencias.

Diversas agencias foram lambem hon-''
-tem balanceadas, por commissões desta-1
cadas pelo director dos Correios.

— Voe acto de honíem, o dr. Camillo!
Soares suspendeu preventivamente o
thesotirriro da agencia dc Cascadura,
yiriato Carneiro Lopes.

O JUIZ LADEOU A QUF.ST/.0 E
JULG0Um\ -IMPROCEDENTE

Eva Christina da Conceição F.irros
e outras senhoras e menores pediram
por meio de uma acção ordinária p.ira
que " dr. Raul Martins, juiz da i* vara
federal, condcninasse a União a lhes p.t-
!?ar as pcnsõc5 de montepio deixadas
pi-ios st-us fnados maridos, paes, filhos

>u irmãos, como officiaes da brigada j1'olieial c Corpo de Bombeiros desta
capital, de accordo com a tabeliã .-( da
lei 2.ano tle i* de dezembro de ioio '
e não pela tabeliã do artigo 5 da lei
I.I7.1 dc 0 de janeiro de inofi porque
estão recebendo, e bem assim, eom os
jures da mora as differenças que têm
deixado de receber.

Basearam-se no principio altamente
justo e moral, sanecionado em jurisprii-
dencia pacifica do Supremo Tribunal,
de que não é liciío á União cobrar uma
quota proporcional a certo ordenado e
pagar depois a pensão relativa á metade
de ordenado muito menor.

O juiz, entretanto, preferiu dcsconl-e
cer css.i feição jurídica c moral da |
questão e julgou f"Vintém improcedente I
a acção, para ficar em harmonia com jo que resolvei: a 23 de4 maio de í-rii, J
quando considerou que, .-cido o monte- j
po uma instituição toda "stii-generis", ;
só pôde ser comprehendulo dentro dos í
resírictos termos das disposições espe-
ciaes que o regem, por attenção aos
princípios geraes de_ direito conimum,
per que não é Je fònna alguma mol-

UM GRANDE ROUBO
A policia do 9" toma co-

nhecimento e não dá
providencia alguma

Obs.cada com a historia complicada
do assalto da rua Padre Mig-.elino. em
i|i-.e, se o Corpo de Segurança não in-
temesse logo. a 'Policia do o" districto
nada teria feito, o sr. Sylvcslre Ma-
chado nenhuma outra providencia to-
mou.

Os seus jurísdiecionados já não sa-
bem mais para quem apnellar, se paraos delegados aüxiliares, se para o che-
fe de policia. Haja vista o que se
passa .presentemente com o sr. Manoel
ila Cosia Prado, negociante estabeleci-
do á rua Visconde dc Sapucahy nu-
mero .--*.;.

¦Este senhor teve, ha dias, o seu esta-
hele-ciimcnto visitado pelos ladrões.

Os meliantes nelle penetraram por
nuio de chaves falsas e roubaram utn
relógio dc ouro com a respectiva cor-
rente, um alfinete de ouro, duas letras,
no valor de 7oo$ooo cada tuna, aceci*
tas por 'Manoel Joaquim d.i Cosia, c
29 accoes d-? 130S000 cada uma, sendo
sete do Banco Metropolitano do Br.-i-
si!, vinte da Companhia [.uz Áurea
Brasileira o duas da Companliia Indus-
:-i.il de Coiisírucçõe- Hydraulicas, e
n-jis a quantia de lo.-Socn. em dinliei-
ro. O facto oceorreu na madrugada de
ifí do corrente, c o lesado apresentou
queixa á policia do o° -K.v.-ric.o, une
até agora nenhuma prcvid-ieia tomou.«Mais cie uma vez, o sr. Prado foi ao
districto saber do que havia, saindo
semnre na- mesma.

-Alii fica o caso, para o qual chama-
mos a attenção Jo chífc -de policia.

¦A sessão é aberta na hora rcgimé-i-
tal. Presidência do sr. Urbano ..dos
Santos, tendo como secretaros os írs.
Pedro Borges e José Metcllo. O ."
secretario .procede á leitura da acta da
sessão de ai*~_4iont-m e o Senado a
approva. O i" secretario anntincia (íue.
não ha expediente, j«H fTema posse o senador barão d-"!íli':
racetna.

O sr. M. de Aim-íida pede.aipSirjvrTa.
Ainda não é para continuar e finalizar
a : sua 'catil uaria contra o presidentaWencesráo. S. cx., dolorosamente snr-
prchendido com a noticia da morte do
general dr. João Claudino dc Oliveira
Cruz, cotivmaudante suoerior de nossa
milicia civ ca, e soldado dos mais va-
lorosos, chefe dos mais capazes, pátrio-
ta dos inais decididos, requer á casa a
inserção, na acta dos trabalhos do* düaj
de um voto de pezar pela triste ocepr-,
renca. E« posto a votos o reqüeri:
monto e é apiprovado.

Volta á tribuna o sr. M, de 'Almeida.
Nâo é ainda -para disparar a sua. ulti-1 ma objurgatori- que s. es. pede a" pa-

; lavra. Appãrecendo duvidas sobre a
1 lisura do procedimento do inoWidavel-
I barão do Uio Branco, no caso do ce-1 lebre telegramma n. 9, .pcia . revives-
: cencia que lhe deu 11 entrevista do em-
I baixador Ruy Barbosa com o sr. Esta-1 nisláo Zeballos, o orador rcc|uer Sejam-
pedidas informações ao .,nnisterio do'

I Elcterior sobre o que consta dos archi-
vos do -nossa chancellaria. íelátyamet)-."
te ao asium-pro. S. ex. presta ço-m istef
uma «homenagem á memória do íjrande
patriota, siübrc a qual nno deve p.-firara suspeita mais ligeira. ' '¦ '•'

Em seguida, l.-ila o sr. Pirrs r errei-
ra. Pede ao senador pelo Maranhão
que Mie pcnntia -protestar contra o
seu requerimento inopporttmo e irre-
fjecttdo. "A approvaçao desse reque-
riinento vem perturbar a ordem da. liar-
monia das coisas. Já não 'basta o quedisse aq-ttelle argentino sobre a mano-
ria de Eloriano e do general Piniie ro ?
Como v. ex. .ipier perturbar a ordem da
harmonia da obra de tíacna Pena,

j Rocca c Campos Salles?" Pede ao col-
lega que renuncie á infeliz lembrança.

i 
"Nós o que precisamos é de trabalhar."

Fala de novo o sr. Mendes. Não ;vê
j motivos ipara espantos. Estamos nuiri
regimen dc puíilicidade c s. ex. cl:é_éjá
apeiias que o ü.ario Official publiqueesses documentos.

Usa da palavra o sr. Alfredo Ellis;"Quer-se atear fogo a uma mina que
l estava sepultada 110 esquecimento.. An-
I ligas malquerenças, doestos atrozes,
atirados, de parte a parte, no trabalho1 de separar a Argentina do Urasil, che-
garain aos extremos de fomentar a
guerra, entre as duas nações. Não re-
novimos a luta ingrata que -passou.

Não lia brasileiro que tenha duvidas
sobre a corrcccão dc Rio Uranco. Q
nome. desse saudoso c egrégio patricioé uni symbolo eterno e inconspurcavel
de honra civica. Mas a prcoccupacâo
de todos os homens do nosso paiz deve
ser o estreitamento das nossas relações
com a grande republica vizinha. Mão
sei sc é esse o pensamento do Senado.
E' o meu. Pelas razões expostas, peçoao representante do Maranhão que- rc-
tire o seu requerimento". Reappiirece
o sr. Almeida. O que s. ex. desejava
era obter a manifestação do Senado,
honrando a memória de Rio Branco,
ublevc-a. Pede, portanto, ao presidente
que consulte á casa, se consente na re-
tirada do requerimento em discussão.
A easa consente. Tudo volta ás boas
neste sentido 1

Agora, o libcllo., O sr. Mendes diz
que vae terminar'as suas acensações aos
actos do actual governo. S. cx. não
quer abusar, por mais tempo, da pre-ciosa attenção dos seus collegas. Anar-
te textual do sr. Pires Ferreira : "V'.
cx. só nos dá prazer quando fala; até
mesmo..." O orador fixa os desman-
dos da Central, endossados ou perfi-Ihados pelo sr. Wencesláo Braz. S.-ex.
analysa desde o credito de 16.000 cou-
tos alado á insania administrativa do '
director da Central sem justificação de

jjuarqiier natureza, até a venda de rna-'
,-arcrial imprestável, a cujo propósitoI cita o caso de uma nuicliina vendida

como ferro velho a .11111 cidadão e logo
por este passada adeante coifi 'a 

grossai-#quia de 15 contos tle reis. S. ex.
fala, fala... Sabe o- Senado quanto sc

: gastou com .-*_, --jnbiiixadas do sr. Sou-
za Danlas ao Chile, e dos srs. Lauro
Muller e Ruy Barbosa á Argentina ?
Num paiz prospero como o Brasil, s. I
cx. sabe que essa historia é questão, de
nonatla. Mas estão-por a.hi falando em
aperturas fiiranttciras ie s;'ex. acha dif-
ficil uma explicação regular das im-,
mens*.*; despesas que se fizeram. O sr. i
11'endes rcqivèr que sejam solicitadas!
aò governo, por intermédio do Minis-

| terio do Exterior, informações sobre o
I quanluni dos gaslos-feitos com aquellas
embaixadas, E termina.

O sr. .loão Luiz- Alves pede 1 ¦ pre-1
i sidente que o Inscreva para -ão
I dc amanliã. f'tirando se vot:; : i - ,>. 

'..do
i de informações.
j riaveudo numero legal, passa-sê á* vo-

tação da ordem do dia; c o Senado
I approva :
i em 3a discussão, a proposição n--e

concede a Antônio Corrêa da Costa,
trabalhador «de 2a cbu.pt* da 4a divisão
da Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, um anno Je licença, com dois ter-
ços da respectiva diária, para tratamen-
to de saude;

a proposição que concede a Ifenri-
que Eduardo Cussen. archivista «dai "Es-
trada dc Ferro Oeste de MiiiaA^um
anno deJiccnça, com o ordenado Suem

! prorogação.^ para tratamento fla saude;
a proposição que 'Concede a Luiz Au-

gusto de Azevedo, ajudante do escri-
vão da lhesouraria da Estrada de Fer-

i ro Centra] do Brasil, um anno de li-
I Cença, sem vencimentos e em p.-oroga-

ção, para tr.-uar dos seus interesses;
a proposição que abre, pelo Ministc-

i rio da Fazenda, o credito de 4 :;-ot*"-j'o6,
para ocenrrer ao pagamento dn que é
devido aos herdeiros do dr. Eduardo

t da Gama Cernueira, ex-juiz federal da
1 secção de Minas Geraes, em virtude
I tle sentença judiciaria ;
1 a proposição que concede a Plinió' de Barros M.itiiosa I.ima. praticante dc' 2a. classe da Directoria Geral dos Cor-
1 retos, um anno de licença, com o or-1 denado, p.ira tratamento da sauilc.

 '" «fx.-o^a--o i_m ¦ 11.

Teixeira de Freitas NA 6ARE M CEÍíTRAL
Ás commea-orações
realizadas hontem

¦O primeiro centenário do nascimen-
to do eminente jurisconsulto brasilei-
ro Teixeira de Freitas- foi cominemora-
do hontem. nesta capital e na cidade
;de Nictheroy, de modo brilhante.' A estatua, que a gratidão publica
mandou levantar, para perpetuar sua
memória, e que se acha collocada na
Avenida Beira-Mar, em frente ao Syl-
iogeu Brasileiro, amanheceu honteni
lindamente adornada de flores natu-
raes. O local foi tambem profusamen-
te embandeirado, em grande extensão,
com galhardetes c festões.

A . 3 horas «Ia tarde, realizou-se ahi
uma grande romaria civica dos cstudaii-
tes de todas as nossas Faculdades de
Direito. Nessa oceasião, foram pro-
nunciados diversos discursos, em hon-
ra á memória do autor da "Consolida-
ção das Leis Civis". Em nome do In-
stitttto Histórico e Goographico falou o
dr. Abelardo Lobo; em nome dos aca-
demicos do Rio, o dr. Pinto da Rocha,
c pela .Faculdade Teixeira de - reitas, o
dr. J. Abilio Borges. Fizeram-se ou-
vir, depois, diversos acadêmicos, desta-
cando-se o sr. Herundiuo de Sá.

Durante a solennidade tocaram duas
bandas de musica da Brigada Policial.

Em nome dos estudantes brasileiros,
a Alliança Acadêmica resolveu mandar
collocar na estatua do grande juriscon-
sitlto um medalhão cm bronze, asso-
ciantto-se deste modo á3 homenagens
prestadas.

:k
O Supremo Tribunal Federal, por oc-

casião de installar a sua sessão, resol-
veu. hontem associar-se ás homenagens
que se realizavam em conunemoração ao
centenário de Teixeira de t'reitas.

O ministro Sebastião dc Lacerda
propoz que se consignasse na acta nm
voto de profunda homenagem úc Su-
premo á, memória do notável juriscon-
sullo patricio Teixeira de Freitas, cujo
centenário sc festejava. Salientou os
grandes serviços prestados por aquclle
gloriosli brasileiro ás letras jurídicas,
que tanto amou.

. Essa proposta foi unanimemente ap-
provada, tendo o presidente nomeado
uma commissão, composta dos ministros
André Cavalcanti Guimarães Natal, Se-
bastião de.Lacerda e Coelho e Campos,
para representar o Supremo na com-
mcmoráção promovida pelo Instituto
da Ordem dos Advogados Brasileiros.

Na sede da Faculdade de Sciencias!
Jurídicas c ijociaes, que funeciona 110 jedificio do «Eylldgeu, ua dependência I
do. Instituto Histórico e Geographico, I
foi inaugurada hontem a sua riquíssima,
bibliotheca. Usou da palavra o sr. 1
Max Fleius, secretario da Faculdade,
que produziu um bello discurso, ao fa-
ze_r_ entrega da bibliotheca ao conde dc
Afíonso Celso, director daquelle Insti-
tlito. Essa bibliotheca, organizada peloreferido orador, é de um grande valor,
-porque encerra os mais preciosos exem-
plares dc obras de direito e de legisla-
çâo, constituindo precioso subsidio paraos seus consultores.' Falou depois o conde de Affonso
Celso, que declarou inaugurada a bi-
blioíheca, ficando cila á disposição dos
alumnos da mesma Faculdade.

*
^ Os alumnos da Factidadc Teixeira deFreitas, depois da brilhante romaria

c viça, cm que tomaram parte com as
suas insígnias, dirigiram-se para a sédc
da Faculdade, em Nictheroy, afim de
proscgttirci- nas demonstrações aqui
iniciadas.

Os meitjbros da primitiva directoria
do Grêmio Acadêmico Teixeira deFreitas,,deram posse .aos seus suecesso-
res com o cerimonial do cstylo.

Realizou-se depois a inauguração doretrato do seu glorioso patrono, que foi
offertado á Faculdade pelos alttmnos
do *" anuo. Falou nessa oceasião oacadêmico Ubaldino do Ani._-.-il.

11 chegai. i ao Rio do
sr. Rodrigues Alves

•'3C*la«ÍV<T_D - «<t-«C-í»

A emissão de 25.000
contos

REGISTRO NO TRIPUNAL DE
CO MT AS

O Tribuna! de Conía-s registrou, na
sua ultima sessão, o d.creio autorizam
do a cmis.*-ão dc J5.000 :íjoo'?'>cvo era apo-
IÍccí da divida publi.a, dc juros de
5 o|o, liara pagamento de despesas eom
a crr.s.:T.c«.ãí> das estradas ile ferro do
Timbó a i/roi-ríá e outra*1.

Thesouro Nacional
PAGAMENTOS

AUTORIZADOS
O Thesouro Nacional ostti habilitado

a cffectuar os seguintes pagamen ios:
U-*: -ft.|*i;\ a diversos, dc forneci-

mentos ao 'Ministério da Viação:..,..
;:o;.S.?;o.j. da folha «lo pessoal suba!-
terno do Hospital de São Sebastião, cm
julho ultimo; roo$ooo, a diversos fun-
çcíon-irios <!..» 'M:r_i.._í*ric do ír.tcrir.r dc
gr: lií-cação por serviços prestados, no
corrente anno; *:*-.s.iS(i**. a diversos,
de fornecimentos ao Ministério da Fa-
zçnda, no correnle anno; 3 :.i;.iSSoo, a
diversos, do restituições: 1 :ooo$ooo.
t :o.ioSooo, 1 :ooo$ooo, So6$ooo, C3S?. a
diversos, de dividas de oxercicios iin-
(ie-,; e -n :oo?$ijiío, á Companhia Pm-
gresso Urcgiray Urasil. egualmente de
dividas de exercícios findos.

:o!locou em noiavcl deataque a perso-ialidade de ;TéixciV;i de Freitas. Usa-
ram em seguida' da palavra o depu ado
Barbosa -Lima e um outro orador, emnome do Instituto da Ordem dos Ad-vogados.

'Seguiu-se a solennidade da entrega
da chave da Faculdade pelos acadraii-
ços que terminaram o curso 110 anno
findo. Usou ¦_„,__ 'dá 

palavra o baclia-
lt latido Xavier Pinheiro, que produziuum magnifco ili-iui-so, rcspondeiVdo,
ém nome do 4" anno, o acadêmico
Carvalho Branco, que recebeu o sym-bolico iPrescnlB'. .,/: \\y '¦
• Terminada ess.-i cerinionia, realizou-
sc a sessão • connacniorativa, promovida
pela Congregação da Faculdade, em ho-
nicn.-igeni ao 'centenário do nascimento
do grande jurisconsulto. reverene ando,
por sua- vez, a memória de Augustoleixeira de Freitas..

A's rj -horas da noite realizou-se, noTucatro Municipal, com grande e sc-lecta assistência, uma sessão solennecommemoiativa. Knirc os presentes I
ac-iavam-se 03 memtoros do Instituto I
da Ordem dos Advogados c de todas ías 'l-acul.lades de Direito, a alia magis-tralitra. os represenlantcs do governoe da Nação c o dr. Manoel Paulo Filho,representando o dr. Azevedo Sodré,
prefeito dò Districto Federal.

A sessão foi presidida pelo SenadorKtiy Barbosa, presidente do Instituto,
que produz 11 um memorável discurso,
ao abrir a grande solennidade.

Oecuparam logares _ mesa, além dos
drs. Carvalho Mourão, Uodriüo Octa-vio, Pimentel Duarte e Targino Ribei-
ro. respectivamente vice-prcsidenlcs csecretários do Instituto, os srs : con-selheiro Cândido de Oliveira e conde
de Afíonso Celso, directores da Facul-
dade Livre de Direito e da Faculdade
de Sciencias J.uridcas c Sociaes, desiacapital.

O discurso official foi produzido peiodr. Clovis Hevüacqu.i;
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NOTICIAS l)K ALAGOAS

"i«esÃES"r
vai
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Cigarros especiaes
reis. con
brindes.

Na Marinha
NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES NA

CAPITANIA DO PORTO DO RIO
CRANDE DO SUL

Foi nomeado o capitão-ienente Joa-
<juitn Ribas de Faria delegado da Capi-.
tania du Por'o do Kio Grande do Sul.:
«m Porto Alegre, e exon. .ai!.' o seu col-j
lega cie egual patente Antônio Brito de!
Souza Gayojo. l

A VIAÇÃO XO li IO GI"AXT)E
DO S!'I,

O -jiivcino do !i>t:-.iii> projectil
novas vias (lc coiiiinuiiiciiçno

Porto Alegre, iq — (A. A.l —
Foi .".berto pelo governo do Estado
o credito cxírr.ordinario dc cem
contos para occorrt-T á.*- primeira? des-
pc-ías com as construr^õt.*-' do canal
entre esta capital c Torre.*-" c cam a
c«)r.*-*:'.cção do tr.cho da csira Ia de
ferio, da estação de Carlos Barbosa a
Garibalii.

Maceió, 10 (A. A.) — Afim de evi-
tar manifestações peio seu anniversario
naía!:cio, que passa hoje, o governador
st-L-uiu para o centro do Estado, deveu-
do regressar amanhã a esta capital.

O "Jornal de Alagoas" publicou o
rcírato do governador, acompanhando-o
Je honrosos conceitos.

Maceió, 10 ÍA. A.l — Seguiu para
a sua propriedade agrícola, o (Ir. Fer-
nandes I.ima, que foi acompanhado por
mirtos amiyos alé á saída desta ca-
pitai.

Macei'; 10 (A. A.) —Tendo o vice-
govcrnr.dor do Estado deixado de com-
parecer á reunião do Partido Democrata,
por. doença, os jornaes opposicionistas
noticiaram o seu rompimento com o
partido. O vice-g3v*_ruador autorucu o"Jornal (ir- Alagoas" a desmentir essa
noticia.

Maceió, 10 (A. A.) — O iu-z federal
requisitou do secretario do Interior a
prisão do collector federal de Água
Branca, sr. JosC* Luua, que desappare-
ceu, levando o saldo cm dinheiro, exis-
tente naquella collectoria. .

Em torno das docas do
porto da Bahia

Será lido no expediente da sessão
de amanhã da Câmara dos Deputados
o seguinte requerimento c'e informa-
ções, firmado pelo deputado bahiano
Pires de Carvalho."Requeiro que. por intermédio do
Ministério da Fazenda, a Inspactoria
da Alfândega da Bahia, informe:

a) quantos volumes de mercadorias,
importados do estrangeiro, dcsappare-
cerniu dos armazéns das docas do por-
to do mesmo Estado, a contar dc
1913;

/¦> a data de entrada de cada um
dns volumes desapparccidos nos refe-
ridos armazéns: nomes dos vapores
que 03 transportaram, .procedência,
marcas, consignações, natureza das
mercadorias contidas, seu valor official
e respectivos direitos de importação,
conforme as declarações consulares c
dos manifestos:

c) a conclusão do inquérito adminis-
íraíivo instaurado com a precisa men-
ção dos responsáveis por *u!pa ou dc-lo
apurado 011 verificado;

1/) cm quanto importa a responsaiti-
Iidade por multas, direitos de imporia-
ção em dobro e imlemnizaçôcs aos re-
spectivos consignatarios ou donos cm
que está incursa .-. companhia cessiona-
ria do porto da Bahia."

UM PEDIDO JUSTO

Com os Correios e a Qesís
de Minas

Já dêmos publicidade, por diversas
vezes, a queixas que nos eram endere-
çadas contra a suppressão (los trens
diários da Oeste de Minas, c que ser-
vtani uma vasta zona agrícola e indus-
tnal. Ksses trens, devido a constantes
íjtiédas de barreiras, foram supprimidos
em janeiro (to correnle anno, passandoo trafego a ser feilo apenas de dois em
dois dias, com grave prejuizo para a
zona servida por aquella ferro-via.

E*-iU*e as freguezias dci-sostosas coma Oeste de Minas conta-se a dc Qualis,oue recebia correspondência diária, vin-da pela estação de Floriano, e que ii-
cou _dest'arte prejudicada com a dimi-nmção dc trens resolvida pela directo-na da Oeste dc Minas, em caracter
provisório.

1'edcm, pois. 0; prejudicados chame-mos a attenção da directoria da refe-rida estrada, afim dc restabelecer o seutratçgo diário: e egualmente da Dire-etoria dos Correios para que o serviçode correspondência seja feito nela esta-
çaode Floriano.

Xada mais justo. E' um pedi-do quemerece ser attendido, tanto mais quan-lo promessas insistentes do restabeleci-mento rios trens sttpprimidc. forn-n fei-tas pela administração dar-eA viaférrea,
Ahi fica o pedido, que esperamosver attendido.

¦Ka****He_*í-o>-B=r

Um "habeas-corpus"
PARA G.-VRANTlpAo DIREITO TíV

. EMBARCAR NAS CANOAS 
DE

João Upes Ribeiro e o:-.:ros lavrado-res do município de Paranaguá, 'Estadodo Paraná, transportaram os produetos(le sua, lavouras em canoas, desde 'lon-
ira cia-ta.

Actualmente, a Capitania do -rorto
çx:g-.-,-. a matricula dessas embarcações.sob pena de serem n.pprchondijas e mui-tales cs seus donos.

Estes, entendendo esse acto nm con-s.rar£gimc«nto illegal.impetraram ao juizseccional uma ordem de ".habeas-cor-
pus preventivo.
_ Pa-iías a* ijc(Hess«liias ¦riformaíções
a «Capitania do Porio. disse esta que aexigência era baseada em lei qu- taxa.va «Iodas as embarcações cm transito.l-.m tacc desta informação e do pa-recer do procurador seccional da Re-
publica, o juiz (lenegou a ordem.

Us lavradores interpuzeram recursos
para o 'Supremo Tribunal que, em ses-s;m de hontem. foi conhecido do rela-Inrir, feito pelo ministro GodofredoCunha.

Da accordo com o voto desse minis-tro, o Tribunal negou a ordem, pornuenao e meio prnnrio para annullar ae'osillcgacs das autoridades publica».

Do expresso -paulista que chega a
Central ás 5 i|* da tarde, desembarcou
honteni-o conselheiro Rodrigues Alves,
ex-presidente da Republica.

Muito antes da hora marcada para a
chegada, do trem, já a extensa gare da
estação principal da Central se achava
rcplíta de uma grande multidão, que
aguardava o conseinciro Rodrigues Al-
ves. Todo o mundo ¦official e político,
representantes dns classes armadas c
¦pessoas de representação, bem como
velhos amigos do sr. Rodrigues Alves
ali se encontravam, não sendo pequeno
o numero de senjioras.

A' hora exacta, o expresso paulista
entrou á estação, e assim que s. ex.
saltou do carro especial, em companliia
de sua faniilia, as bandas militares to-1
ca-ram alegres números de musica que 1
vieram dar maior animação ao desem-
¦barque. 1: o conselheiro Rodrigues Al-1
ves foi logo cercado pela representação
paulista do Senado e da Caniara. De-i
pois, cumprimentou-o o coronel Tasso [Fragoso, cin -nome do presidente da
Republica, o sr. Urbano dos Sanlos, sc-
guindo-se-lhe os ministros de Estado, o
embaixador de Portugal, senadores,
deputados, políticos, officiaes de terra
e mar, amigos, admiradores, represen-
lantcs de varias associações, etc, etc.

O sr. Rodrigues Alves abraçava a to-
dos jjuc o abraçavam, e foi quando do
meio daquella grande massa irrompeu
um viva: era o sr. Scrzedello Corrêa.

As bandas sé revezavam, em dobra-
dos marciais. Um moço açodado ap-
proximou-sc do sr. Rodrigues Alves
com tuna immensa corbcille ae rosas, I
da qual pendia achamalotada fita ver-
melha. Era um mimo de uma das ir-
mandados religiosas desta capital, a da
Candelária.

Maiis desembaraçado dos abraços, s. cx.
pretendia seguir o seu caminho, quando I
o governador da cidade, o sr. Azevedo
Sodré, avançou. Houve um abraço,
com algumas palavras de boas-vindas.
Finalmente, o conselheiro conseguiu to- jmar o automóvel official que foi posto já sua disposição. Depois, formou-se o!
cortejo, longo e variado, que levou o
ex-presidente da Republica até ao seu
palacete da rua Senador Vergueiro.

li no automóvel do Estado, s. cx. 1
tomou logar, acompanhado do coronel
Tasso Fragoso, representando o presi-dente da Republica.

O conselheiro Rodrigues Alves achan-
do-se, como nos declarou, afastado do
meio político c administrativo da capital
da Republica, falou-nos do seu desejo
de evitar seja entrevistado, não só oor-
que não deseja avançar proposições que,amanhã, por força das circumstancias
ou por um motivo de ordem superior,
venham a ser modificadas mais tarde,
como tambem para não dar uma opinião
sobre assumptos de reconhecida iiiagni-
tude, cuja solução depende muitas ve.
zes mais dc combinações de momento
do que de estudos de gabinete. Por isso,
retirado, como se achava, em Guaratin-
guetá, não se manifesta sem primeiroouvir os membros c mais o "leader" da
bancada paulista, c depois conhecer dc
perlo o actual luachinismo da adminis-¦tração do governo. Como pôde dar a
sua opinião contra, por exemplo, o lati-
çamento de um determinado dnvoosto.
S. ex. que é chefe de um .partido rc-
prescutado pelo seu "leader" aqui, se
ignora que esse mesmo "leader" 

porrazões de natureza que não admiti cm
objecções, pudesse honteni hypotheca-r o
apoio da bancada a tal imposto? Por-
tanto, só depois dc ouvir os seus patrl-cios qne representam na Câmara o 1'.
R. P., de com elles trocar idéas, é que
poderá falar sem restricções.

Entretanto, apoiando as declarações,
em suecessivas entrevistas publicadas,
do sr. Álvaro dc Carvalho, o "leader"
da bancada mo-trou-se, interpretando
o sentimento e defendcmTo os interesses
do Esta_o dc São Paulo, desfavorável
ao imposto de 10 "|" sobre o frete, como
ao dc aluguel, tambem dc 10 °|", e cm-
quanto se manifesta contra, apoiando
ainda declarações do sr. Álvaro clc Car-
valho, o corte impiedoso no funeciona-
lismo .publico como mé.lida de economia
é favoravt'1 ao atigmonto, proposto pciaconinviss-o dc Finanças, _a quota ouro,
Arrecadada sobre o imposto aduaneiro,
em maiis 23 °|". ."
¦ Quanto á crise financeira, é s. cx.
de opinião que não estamos na situação
de descalabro que tem sido apresentada
aos olhos do publico como a exacta, a
verdadeira. S. cx. tom* bastante con-
fiança 110 paiz, julga-o com recursos
bastante efficazcs para não fazer coro
com opinião quasi geral dc que desia
vez estamos, dc facio, á borda do velho
abysmo..,

Com o conselheiro Rodrigues Al-
ves vieram de S. Paulo o deputado Ro-
drigues Alves Filho c o sr. Eloy Cha-i
ves.

O deputado Rodrigues Alves partirahoje para S. Paulo, pelo iioclurno dc
luxo.

O dr. José Bezerra, ministro da
Agricultura, fez-se representar 110 des-
embarque do conselheiro Rodrigues Al-
ves pelo seu official de gabinete dr.«Mario Alves.

O dr. Carlos Maximiliano, minis-
tro do Interior, fez-se representar hon-
tem pelo tenente-coronel João Augusto
da Costa, no desembarque do eonselhei-
ro Rodrigues Alves.

.Ao desembarque do conselheiro
Rodrigues Alves compareceu, represen-laudo o Lloyd Brasileiro, o comman-
(lauto Miiller dos Reis, chefe do trafe-
go, e representando os srs. ServuloDourado e Carlos Midosi, dieretores da-l
qm-lia empresa, o sr. Roberto Kudger c!representando a Congregação dos Of-1liciacs da Marinha Civil o coronel |Amcrico Caninos.

Na "gare" da Central, onde tocavamduas bandas dc musica, aguardavam a ichegada do comboio, dentre outras, asseguintes pessoas: ministros Tavares deiLyra, Calogeras, Alexandrino de Alcn-:car e Souza Dantas, represenlantcs dos:ministros da Agricultura, Justiça c Gucr-,"- gr. Urbano Santos, vice-presidente
da Republica; coronel Tasso Fragoso,representando o presidente da Repu- "¦
blica; dr. Oito Prazeres, representando Io presidente da Câmara; major Carlos
Rc.s, representando o chefe de Tolida;'
dr. Azevedo Sodré, prefeito municipal;
conunissão de senadores, composta dos
srs. Alfredo Ellis, Soares dos Santos,
Costa Rodrigues, Francisco Salles e Pi-1
res Ferreira; commissão da Câmara,1
composta dos deputados Cosia Ribeiro,!
Raul \ eiga, Marcai Escobar, Arlindo
Leonc e Lamounier Godofredo; generalAlencastro Guimarães; «senadores barão
de Iraipú, Raymundo de Miranda, Rosa
eSilva, Bueno de Paiva, Rivadavia Cor-
rea. Pereira Lobo e Índio do Brasil, este
rcprescnlando o governador c o Estado
do Pará; deputado Antônio Carlos,'leader' da maioria da Câmara; depu-
lado Vespucio (ie Abreu, vice-presidente
da Câmara; marechal Argollo; depu-
tadrs Pedro Lago. Francisco Bressane,
José Lobo, Sebastião Mascarcnlias,
Uciacilio de Albuquerque, Osório de
Paiva e Ildefonso Albano, pelo Par-
tido Democrata do Ceará; Mario dc
Paula, Coriveis de Hollanda, Francisco
Paoliellò, Erasmo dc Macedo, Estacio
Coimbra: Costa Rego, José Paulino e
Mendonça Martins, representando o dr.
Bantista Accioly; César Vergueiro, Do-
mingos Mascarcnlias, Augusto Pestana,
Pereira Leite, representando o presi-dente de Malto Grosso; Celso Ba»ma,
Souza e Silva. José Bonifácio, J-.iliõ dc
Mello. Alheio Maranhão. Flavio da
Silveira. Joaquim Pires. Euzebio dc An-1drade, .Natalicio Camboim, Juvenal La-
mr.rtiii", Pedro Reis. Pereira Braga,
representando o Districto Federal;
Palmeira Ripper, Carlos Garcia, Eu-,
gênio Toiirinho, Bento de Miranda lus-jnniano dc Serpa, Passos de Miranda,
Cos:a Junior, Ribeiro Junqueira, Al-1varo de Carvalho, Arthur Bernardcs,[
Moreira Brandão, Simeão Leal, JúlioMaranhão, Hermegildo de Moraes,!
João Pernctta, Joaquim Osório, Paulo;
de Mello, Dunshee de Abranches, Ma-
cedo Soares. Galeão Carvalhal. Carlos!Peixoto, nunisiro Amaro Cavalcanti, sc-!t-adorc-i Eloy de Souza. Luiz Vianna,Lyra Tavares. João Luiz Alves, Lacer-da Franco e Irineu Machado; Paulo deiFrontin, còmmendador Botelho. loaquimParanaguá, Arthur Lopes, ministro -\r-i
re-nilas Galvão. dr. Carlindo Corrêa eisenhora, dr. Osório de Almeida, presi-dente do Conselho Municipal: coronel
Eduardo Sócrates, dr. Gonçalves Fer-reira. capitão João Abreu, representan-
do o dr. Nilo Peçanha, presidente doi'Estado do 'Rio; dr. 1. I. Scabra, drPaula Ramos, dr. Piratiniiio <ic Almei"-1ua. dr. Carvalho Forces, r-enera! Ser-'z-Uello Corrêa, deputados Manoel Reis.;l-.loy de Andrade e Buarqiie fíazareth •
ií' ¦:-.¦ ,BA co-"k'* 4°s Rei-5- coronelIlannioal Porto, dr. Victor iaeivas, dr ¦

A "BLAÍ R LIST" caESV»
Uma nota enérgica
dos Estados Unidos

Foi esta a nola que a chancellaria
de Washington dirigiu á Inglaterra a

propósito da "lista negra":
"O povo e o governo dos Estados

Unidos receberam com um sentimento
de penosa surpresa a noticia de que o
governo de sua majestade britannica
inscreveu os nomes de algumas firmas
nas listas negras, pelo que prohibe as
relações commerciaes entre as ditas
firmas e os subditós da Grã-Bretanha.

O governo dos Estados Unidos c (le
opinião que áquelle aclo implica na
intervenção arbitraria 110 commercio
neutra!, contra . o que deve protestar
nos termos mais enérgicos.

O fim e o effeito dessa politica cx-
traordinaria tendem a impedir que os

navios briiannicos u-cceitem 'cargas das
firmas ou pessoas incluídas, nas lislas,
ou as transportem para qualquer por-
to neutro, -compreliendendo-se mie os
vapores qne aiccéitarem taes carrega-
mentos não receberão, carvão em portos
inglezes e ficarão exc'_idos dos privi-
legios que tenham, podendo ser tam-
bem os 'mesmos incluídos ns lista nc-
gra. .-_ .'..'.-

Exige-se, mais, que os banqueiros
neutros não derii credito aos negocian-
tes incluídos na lista negra c sc «abste-
nhain de concluir contratos com os
mesmos, sob pena dc figurarem nas
mesmas listas.

_*arcce que as autoridades britanni-
cas consideram tal prohibição appliea-
vel ás transacções conimcrciaes. inter-
nas dos paizes neutros, do rtiesmo mo-
do como se fosse a Grã-Bretanha e
suas possessões, pois se notificou aos
cònimcrciantes norte-americanos que
fazem nc 1 com o estrangeiro que
a Grã-Bri .ia se oppõe _ que man-
tenham relações com as casas inclui-
das nas referidas listas, c que podem
ser egualmente castigados commercian-
tes norte-americanos que coinmercicm
com outros norte-americanos cujos no-
mes estejam nas listas.

São óbvios os effeitos prejudiciacs
c alé desastrosos que essa medida ha
de produzir cm relação ao commercio
norte-americano e para os direitos dos
Estados Unidos na sua qualidade de
paiz neutro.

Nas listas prohibidas 'figura-m empre-
sas norte-aniericauas, interessadas ein
grandes operações, como tambem im-
portadores de certos produetos e ma-
teriaies, e exportadores dc artigos ma-
nufaclurados uos Estados Unidos e
que são importantes vehiculos para que
o conunercio norte-americano chegue
a diversos paizes do mundo.

Previne-se, outrosim, que cm qual-
quer momento serão incluídas nas lis-
tas outras casas sem prévia adverteu-
cia.

Entendemos que a medida addicional
dirá que o governo de sua majestade
incluirá nas listas qualquer pessoa ou
grupos dc pessoas quando o julgue con-
veniente á causa da nacionalidade.

lá se disse, cm defesa da Grã-Brcta-
nha, ipie as medidas adopfadas visam
somente os inimigos, pois que se pro-
cederia com as maiores conisüderações
para. com os iveulros, ao-_ quaes sc cau-
saria os menores prejuízos possiveiis.

Os Eslados Unidos desejam recordar
ao governo de sua majestade britannica
que os cidadãos dos Estados Unidos
têm, dentro do naiz, o direito de nego-
ciar com os subditós dc todas as nações
belligerantes, submettendo-sc, apenas, ás
conhecidas praticas c accôrdos interna-
cionaes — que a Grã-Bretanha trata com
indifíerença e desobedece freqüente.
monte.

São conhecidas as penas que soffrem
a's que forçam o bloqueio quando este
é real e effectivo, quando se transporta
contrabando dc guerra ou sc commettc
algum outro acto contrario á __tttraíi-
daidc.

Os Eslados Unidos não consentirão
que uma só -otencia ou um gmoo de
potências altere á sua vontade as pena-
lidades estabelecidas e as augmcJlte cn-,
prejuizo dos Estados Unidas, em evi-
dente violação de seus direitos.

E' um oriuioiipio proeminente das na-
ções 'civilizadas, adaptado para salva,
guardar os direitos -dos neutros, prin.
cipio justo e honesto, que não se con.
demnem neutros nem a seus bons sem
um juizo seguro, e sem que se 'lhes haja
dado opportunidado de fazer-s-e ouvir
ante um tribunal dc presas, e as listas
n-egras fazem desapparccer essas garan-
lias, pois condemnam sem ouvir os in.
ten-ssados, sem aviso prévio.

lí' evidentenrent- impossível que os
Estados Unidos apptoveiu esse modo de
proceder.

Diga-se o nue se quizer da legalidade
da -medida, desde o ponto de vista das
obrigações inte.rnacionac-s e da lei par-
lamentar cm que se fundam as listas nc-
Rr_s, tal como agora se *>raticam, os
listados Unidos se vêm obrigados a con.
siderar sua s*—«licação como incompa-
tirei com q espirito da verdadeira jus.
tiça, eom sincera amizade, com a cqui-
d_dc imparcial que caracteriza as rela-
ções amistosas entre um governo e ou-
tro e com o espirito de reciprocidade
oue predominava no intercâmbio com
mercial entre os Estados Unidos e a
Grã-Bretanha.

Essas medidas arbitrarias o r.idicacs
nffec-taill seriamente os privilégios quode ha muito tinham os in-jlczes c os
norte-americanos para fazer ir e vi»
seus navios -e suas cargas.

_ Os Eslados Unidos não tem o propo-
silo de proteger seus concidadãos de
modo algum contra as conseqüências lc-
gilimas de actos contrários á neutrali-
dade, . este governo quer qtre os cila-
dãos da União soffram as penalidade*,
selecionadas pelo direito internacional;
porém o governo de sua majestade bri-
taninca não pôde esperar que consinta
mos em que os nossos cidadãos soffram
em virtude dc sua inclusão nas listas nc-
gras sem notificar ao governo de sua
majestade, cm lermos graves, as nume-
rosas c sérias conseqüências ouc tail acto
pôde ter para os direitos dos neutros e
para as suas relações com a Grã-Brcta-
nha.

_ Os Estados Unidos esperam c acre-
ditam que o governo de -sua majestade,
absorvido como está por 11111 unico fim,
e urgente, procedeu sem dar-se plena,mente conta' dos numerosos rcsultadot
mie não foram, e que não podiam ser,
desejados, mas que as suas medidas po-dem produzir."
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Os adclidos
CRÉDITOS PARA PAGAMF.NTOS DEFUNCCIONAKIOS

Tar.-, pagamento de funccionarios
adrlulos, a Directoria da Despesa doihesouro Nacional, concedeu hontom
os seguintes créditos:

. i3:c"+,$7S0, á Contabilidade da Ma-i-inha: 4tfí5o$ooo, á Delegacia Fiscal de*-ão Paulo: 2!25oSooo. á Delegacia no
Paraná; ;.-oíoco. á Delegacia na Ba-
lua; e 750S000, á de Minas Geraes.

™^-*--i>---q_fc--<-.;n__p. .

NA FORTAI/T3ZA IM BAllRA
1)13 PAn.WAGU.V

Uma senhorita cúc ila imu-nlha
<j fnictutn a perua

Curityba, to — (A. A.) — A senho-
nta Frida Schmidt foi victima de ura
desastre na fortaleza da barra dc Pa-
ranaguá.

A familia do sr. João Schniidt, im-
portanto negociante desta praça, acha-
va-se a banhos na barra do norte; em)
passeio até á fortaleza, acontece que a!
senhorita Frida caiu de uma das mu-1
ralhas da fortaleza, fracturamlo uma
perna. Em estado grave foi transporta-
da para Paranaguá, onde a medicaram
cuidadosamente os drs. Loyola e Bel-
miro Rocha.

MATADOURO DR SANTA nir*-,— 1'oram abatidos hontem:
79.? rezes, 3S0 porcos, 49 carneiros e

48 vitellas.
Marchantes: Cândido E. de "lUPo

57 r. c 40 v.; Durisch S- C. r0 AA. Mendes, ia p.; Lima & Filho.-'-,'
r., 3* p. e 10 v.; Francisco V. A-..
lart, 101 r., 100 p. e 9 v. ; C. Sul Milneira, n r. ; Oliveira Irmãos ,«i AHS r., 71 p. c 9 v.; Basilio Tavares'
17 r.,'8 p. e s v. ; PoHintio ói C 

'

34 r. ; Udg.iril de Azevedo. 29 r, ; \ ;'
berlo Ilcrlz, S r. ; Fernandes _ Mar.
condes, 50 p., c Augusto M. du Motta
6 r., 49 c. e S v.

MATADOURO DA PENHA — r*0.
ram abatidos 40 rezes e 6 porcos.

KXTHICPOSTO DE S. DIOGO —
Vigoraram os seguin es preços:

Bovino, $580 a ÇG70; carneiro, ií6oo
a i$8oe>* porco, i$ooo; vitclln, ?Cooa $800.
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INDUSTRIA E COMMERCIO"
Com um brilhante sitmniario, appa.

recc-nos hoje o ».'¦ 4. anno I, da rc-
vis:.i Industria c Commcrcio, quo se
dedica á defesa dos interesses das cias.
sos conservadoras-. Sob os auspícios de
nomos dos mais illustres, e vem eum-
primlo o seu programma, com a mais
satisfatória dedicação.

São cspcciahneutc notáveis nesse nu*,
mero os artigos assrgnad-os pelos srs.
Scrzedello Corrêa e Leopoldo de Du-
lhões, c o editorial O pafc não itipporta
novos impostos, nos quaes se fixa e
discute a nossa alarmante situa-ão fi-
jianccirn, qu» é, aliás, menos grave pela
sua rcalida *e. do que pela irei fé, ou
incompetência dos homens chamados a
resolvol-a.

Nas primeiras publicações, ha os pon-tos dc vista pessoaes dos seus autores,
de quem dissentinlos, aqui o ali, mas c
do uma ílagr.incia -perfeita o ultimo dos
trabalhos citadas, e diffioilmenle, ntt-
ma synlltese ligeira, se encontraria me-
lhor expressão para a insania deste
momento.
Assim é que não nos fui-lamos a tirar
do longo artigo estes períodos escan-
dentes, em que se faz a analyse da si-
tuação adn 'nistratiiva do paiz, cm face
das angustias do prosente."Todos sabem que o governo vigente
foi iniciado sob applausos unanimes,
porque se apresentou com o mais sym-
pathico dos programmas, que se -resti-
mia _ no corte impiedoso das despesas
•publicas, 110 zelo cheio de rigor pela
exacta arrecadação das rendas já exis.
lentes e no fomento a todas as fontes
dc producção, habilitando-as a concor-
rerem para p paiz coni o máximo d.i
sua capacidade. Essa orientação, a uni
ca' que podia oceorrer a estadistas cul-
tos e patriotas, dada a delicadeza da
nossa situação, encontrou o apoio geral
dispondo-sõ todas as classes a um*
cooperação dedicada e cfficientc, para
que os poderes públicos 'pudessem levai
a cabo a tarefa a que se propunham, ds
normalizar as finanças anarchizadas <
reerguer a economia abatída por um
sem numero de coisas." Entretanto, vemos com pasmo qui
esse sábio programma vae aos poucoi
caindo em fallencia. Seja pela fraque-
za dos dirigentes ou pela falta de dese
jo sincero de proseguirem na obra res.
taurádora, o que se verifica, o que s(
constata a cada passo, é que as linha!
geraes do grande plano administrativo,
que por algum tempo encheu das mais
gratas esperanças a alma brasileira., se
vão apagando dia a dia e cedendo logai
ás mesmas praticas obsoletas que 1105
conduziram á ruína." No que respeita ao corte promeítida
nas despesas publicas, o trabalho rea-
lizado pelo poder legislativo, de accór-
do com o executivo, é simplesmente ir-
risorio. As economias realizadas, ai.
tingindo a poucos milhares dc conlos
de réis c incidindo dc modo insignifi-
cante sobre 03 orçamentos, deixaram do
parte despesas snmptuarias, gastos des-
necessários c propinas escandalosa.*
concedidas a felizardos protegidos; A
vergonha constituída pelo custo a quochegaram entre nós as classes innclivas,
a manutenção dc departamentos caris-
simos, alguns inúteis c outros até 110-
civos á boa marcha dos negócios admi-
nistrativos e os assombrosos íaslos fei-
tos com as classes armadas, sem queisso nos proporcione uma real e' 'effioi-
ente organização de defesa militar, fi-
carani quasi integraes, absorvendo í
maior parte das rendas publicas, istt
porque uni abominável jogo dc interes
ses mesquinhos tem conseguido tornai
essas anomalias absolutamente' inexpu-
gnaveis. 

'«'
" No terreno da ¦ exacta arrecada •ái

dos impostos existentes, a acção offi
ciai não tem tido melhor exito do qmna reducção das despesas. Por Ioda s
parto a politicagem tem consegniib
manter o tradicional desleixo em vil
tude do qual são desviadas do Thesou
ro sommas fabulosas. E não só isso
Peor ainda do que esse desleixo, temo
a protecção csMndalosa dispensada an
defraudadores"...

Para qne mais ?

Diplomacia
O sr. Hcclor Velasqucz, ministro di

P.iraguay junto ao governo dos Esta
dos Unidos, passou liontcm pelo uossi
porto, com deslino ao seu .paiz.

««W*<E&-4i>-_q-í

Inspecções escolares

. O DIRECTOR DE INSTRUCÇÃO
VISITA AS ESCOLAS DE S. CHRIS

TOVÃO
Acompanhado do inspector escolar dc

districto, o dr. Afranio Peixoto, dire-¦ctor da Instrucção Publica, inspeccio-
nou hontem todas as escolas -publicas
do 7" districto, S. Christovão.

Desla visita, que foi longa,'teve s. s.
a melhor impressão, elogiando em al-
girmas o .gráo de instrucção dos alu-innos c a respectiva freqüência.

¦¦—-»->-<s_»-<»iai" 

Scr-io Barreto. Accacio de Lanes, dr.
Pereira Passos Filho, dr. Edmundo da\eiga. dr. Afranio Peixoto, Manoel de
Carvalho, rcnresenlantc do senador Lco-
poldo de Bulhões; dr. Primitivo Moacyr,
capitão Cregorio da Fonseca, represen-
tando o general Bento Ribeiro: dr.Humberto Gottuzo, Ernesto Circo/,•deputado Simões Lopes, Augusto Si-moes, cir. Veiga Lima, deputado Amo-
nino Freire, desembargador Ataulpho
fe. p*'iva- Eduardo Rabocira, SeabraFilho, drs. Conrado Niehieyer e sc-neral Ociiiio Mendes, representantes doClub de Engenharia: commissão doCentro Industrial, composta dos srs.Osório dc Almeida e Costa Pinto émuitos outros, cujos nomes nos esca-
paiara.

0 CASO DAS "SABIAS"

Foi negado o "habeas**
corpus" para um

dos aceusados
Ila uma serie de casos judiciários

que pareciam nunca ter fim.
é Dc quando cm vez surgem novas no.

ticias, isso durante anuos ...
Um desses casos lypos é o da falsi-

ficação das sabina.m. nestes ultimos tem-
pos, relembrado quasi semanalmente.

Ainda hontem o Supremo Tribunal
teve dc mais uma vez voltar ao caso.

Calíaneo Kicardi, tun dos implicados
nesse crime, íoi absolvido pelo juiz fe*

 u.. «._v._...v» _. que -n. pesavanosso crime.
O dr. Carlos Costa, procufa-lor cri-

minai da Republica, não se fciforman-co com a sentença absolutoria, appelloti
para o Supremo Tribunal Federal, quereformou a sentença, condeninniido o
aceusado a quatro annos dc prisão.Essa julgamento foi effectuado «cm
sessão secreta, tendo o ministro relatordo feito expedido immedialamenle ocompetente mandado de prisão, o quefoi effectuado.

•Julgando illegal essa prisão porquanto.1 sentença condemnatoria ainda pendiade embargos, e o Tribunal crrTiliversns
accordãos .ttm resolvido que jeases cm-
bai-gos, na espécie do réu solto, •lem
eiteito suspeusivo impetrou, uma ordemd. 'liabcas-corpus" ao Supremo.

Em sessão, foram os autos relatados
pelo ministro Canuto Saraiva.

O ministro Muniz Barreto. pro:.ua.dar geral da Republica, entendia que,mesmo uo caso do paciente ter cuib.ir-
gado a sentença, o que não provou, nãot.nha tfletto suspeusivo o recurso.

i Com a absolvição em primeira ins;an-cia ficou revogado o despacho de pro-nuncia, em virtude do qual o mi cs.lava preso. Pelo provimento da appcl-laç.io e conseqüente sentença comi.*-
mnatoria, ficou restaurado o despachede pronuncia: não se podendo concebei
que para recorrer desla, seja preciso r
réu recolher-se preso, c para cnili.-iru.-li
a condemnação não o seja, em se tra.
tando de crime inafiançável.

O relator concede a ordem, por lei
verificado que o paciente embargou e
accordatn, moldando o seu vtoo pe!o«anteriores julgamentos do Tribunal crr.
casos análogos,

O ministro Pedro Lcss.i diz q-ir senv
pre entendeu que n réu não poderiaembargar, nesses casos, ames de teco-
Iher-sc á cadeia. E de accordo corresse voto. nega o "habeas-í-rpus".

Afinal, foi negada a ordem contra «•
yotos^ dos mintsiros; relator, Viveiro»'.eom. Lacerda c Murtinho.

^T/LADO F
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A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

fi-ANt-Ã. — Paris, *«*¦— A°. norle (-°
•Suininc, capturámos num brilhante as-
salto uma importante parte da aldeia
«tle t.Waurcpas, assim como a colhna Uc
•Calvairc e duzentos prisioneiros validos.

.V.ntrc Maurcpaa e o Somme, alarga-
«nos as nu.sas posições a léstc da cs-
irada que liga Llcry aquella povoação.

Ki margem direita do Mosa, prose-
cuithos nu" offensiva e expulsámos o
inimigo de dois rcdticlos fortificados a
....peste da obra tle Thiaumont, captu-
•rantlo cem prisioneiros válidos..

A léstc do bosque Vaux-Chapitre, nas
vizinhanças da estrada tle Vaux ao
•norlc, fizemos progressos apreciáveis. _

Noa outros pomos, canhoncio habi-
¦tlKtl,

Ai.i.r.MANiiA.— Tlcrlim, io-— O quar-
.ei general comnuinica cm data de iB
tle agosto:"Frente neste: Ao norte do homme
o inimigo fez desesperados esforços, sem
olliar.a perdas, para uliter algum resul-
indo Os inglezes lançaram varias novas |
«divisões na luta. A sudoeste tle Martin-
íiuich conseguiram peneirar, numa es-
trciia frente, na nossa primeira linlia
«le defesa, fazendo recuar as nossas tro-
pas para a segunda Unha, immediata-
.nente pos:.rior á primeira. Ao norte
<le Poziéres e a oeste do l)ost|iic rou-
rcaux fracassaram completamente as in-
vestidas inglezas. t is francezes aguar-
tlaram outra vez a noite para cniprchcn-
der o ataque. Cerca de meia noite in-
vestiram, com grandes effectivos, entre
Ciuillemont c Mntirepas, sendo, porém,
repellidos com perdas sangrentas. Num
angulo saliente da nossa linha a nordeste
«lc llardccourt, dcscnvolveu-se um vio-
lento combato que ainda não terminou.

No Mosa o fogo da artilheria tornou
it altingir grande violência. O inimigo
atacou hontem, a tarde, numa larga
.rente entre Thiaumont o o busque Le
Chapilrc. Deram-se lambem investidas
jia parte oeste do bosque I.a Montagnc
<e nas proximidades de Fleury. Neste
-tiliimo poiitn ainda sc combate. Nos de-
anais, fracassaram os ataques por com-

Kx_rc'io do marechal von Ilinden-
ibnrg: Além dc pequenos, porém, vivos
•combates no lago Nohcl, que ainda não
.crusinaram, nada oceorreu de impor-
tante,

Arcliiduque Carlos: As tropas turcas
<lo exercito conde Bothmer rcpelliram
vários ataques russos.

Continuamos a progredir nas alturas
ole Starawipczyna, tendo feito -oo pn-
sioneiros.

1'rciilc balkánica: Depois do inimigo
«cr suspendido os seus infrutifcros ata-
«Ittcs, miciámijjj. os nossos contra-ata-
«Ities, oecupando a cidade tle Florina,
defendida por uma divisão sorvia.

Aviltes allemães •bombardearam com
«¦xito "dcstroycrs" c submarinos russos
a nordeste do cabo dc Karablirmi, na
".ahia dc Salonica."

faoi.ATi-iiuA — Londres, io — Um
resultado da batalha travada eni Ioda ;i
frente, entre Poziéres. e o Soiuim*. ca- ... :•
-miramos varias fortes posições, con-
(luistamos novas porções dc terreno
na türccção de Guiuchy e Guillemont e
-fizemos u:is duzentos prisioneiros. Aba-
irmos também dois aeroplanos iniaii-
sos c bombardeamos com suecesso os
acampamentos inimigos cm diversos lo-
«ares.

lii.-.sn, — Pctrograilo, 10 — .Na
frente dc oeste c no Ciurcasso, a situa-
\*ão maiitcvt*-sc imiltcrttfla.

Os nossos aeroplanos voarattt com
suecesso sobre a estação de aviação do
lagu Angcrii, na cosia do golpho lie
I.iga. As bombas lançadas pelos avia-
<Io:ts russos destruíram o 'iflljflW' ini-
migo e incendiaram vários edifícios.

Alut-inoMosa Varias noticias
e no Somme

/-„.., 19 — fA.-JI.) — As tropas
francczas continuam a affirma. o seu
ascendente sobre o inimigo, l-oram co-
rondas do maior exito as nossas opera-
ções no Somme c cm Vcrdun, executa-
das com formações relativamente pou-
co numerosas e com .pequenas perdas,
depois de um bombardeio que desorga-
nizott completamente as posições initm-
gas. disse resultado .provem, soliretuilo,
Üe v-ma extraordinária coordenação
mantida agora, antes e durante os ata-

ques, entre a artilheria, a aviação e a
infanteria.

•\ reacçáo all.niii no Somme teve
como resultado mais evidente um avul-
tado numero de perdas.

Os jornaes dizem quo o esgotamento
das forças allemãs eslá determinando;»
falta (1= energia que caracteriza as rc-
acções inimigas, após cada avanço tas'rr,-,., 

da frança; Concluem dizendo
divisões que foram oppostas
as francczas chi 31 de ju-

na linha dc fogo

Um accordo austro-
allemão sobre a

autonomia da Polônia

que de 3
ás üffcn
lho, apenas restam ---,., , 

S1 |U reserva nas linhas da reta-
consideravelmente ciifra

érr.-.u de scr retiradas.
13;
guarda
q"c)sÍCldo;s"_i^sSos" obtidos simultânea*
mente nos dois mais importantes se*
o".'cs da frení*- franceza demonstram
l cv-idencia que o inimigo, a. despeito

os repentes de cn?rg a que ainda na-
r'festa, perdeu •.letiiiilivanionti; .1 mi;

ciativa de combate e esta reduzido a
defensiva. Os progresso-*, conslan,.-
Sc realizados .em .todos ospon^s
.ão de natureza a inspirar absoluta cem
f anca 110 resultado da offensiva, dc

que as operaçõ.3 actuacs sao apenas o

prelúdio. >

Ã~GÜÊRRA NO AR
ABKOVfiAXOS lXflliK/ES

VOAM SOUUK A BlOlo-
(ÍICA

Londres, 10 — t_0f.i'-iai) — Uma
esquadrilha do aeroplanos navaes in-

glczcs lançou honlem ¦!« bombas sonre
os depósitos de munições inimigos em
I.ichtervclde, na Bélgica. lím seguida
for.tm observados grandes incêndios.

Todos 03 aviões regressaram incolu-
11115, ' __-*

;.oiiiíjy_, 10 — (A. A.)—Numerosos
aviadores russos atacaram, com exito,
o aerodromo allemão, i-siabelccido nas
margens do lago Angcrn.

Vienna, 10 — ('Jl. n-'1 —¦ Um com-
nuinicado official do Alniirantado aus-
!ro-lu::i;.'aro informa que tuna esquadri-
lha dc hj-drojilanos austro-litingaros
úombardeou novamente, na noile de^ i.í
de agosto, com cxiio. as baterias ita-
lianas dn. desembocadura do Isonzo o
os estabelecimentos militares de Smi-
chi, Ycrmcgliano e Sclz. Observo-,'.-se
que as bombas altingiram em cheio _ o

provocando grandes incêndio-.
. odos os liydroplauos regressaram in-
dcnmes, apezar do violento canhoneo
do inimigo.

Todos os apparelhos regressaram 111-
deiniics.

Austuia — l'ienna, 10 — O estado
maior communica cm data dc ir dc
agosto :" l*racasar..m alguns titaqttes russos
no «;il Jos rios Moldava c P.islrilz su-
ycrior. N*a região i'c líeroiíuiha tra-
voti-se uma violenta luta. O inimigo
lançou ininterruptamente, durante mais
«Je doze horas, grandes massas contra
i\s nossas posições, üiüs foi rechassado
¦«"iu ioda a parle, devido á cfficacia das
Jiaterias allemãs e austro-hungaras c á
condueta da infan teria, especialmente
-los regimentos húngaros ns" i_' e 72.
.•\s nossas perdas foram ligeiras e as
-üo iuimiso excessivaiuenlc grandes.

Os italianos limitaram hontem a sua
iíictividade, entre 1'lava e Wippach, a
nm vivo fogo de artilheria, Entre oi
Wippach e a aldeia dc Oppacchiasella,
jalacaram-nos cinco vezes, em columnas ]
cerradas, conseguindo avançai' 1111.111
ponto c sendo rechassados nos demais,
-com grandes perdas.

Xo resto da frente sul, apenas algu-
inaj acções dc menor importância". |

Servia — Salonica, 1. — Os bulga-
_-os atacaram a 17 do corrente a nossa j
frenle 110 secior dc Moglenica. Contra-

Nas linhas italo-austriacas
Roma, 10 (A. II.) — A "Tibiuia"

noticia que os atistriacos esião se rc-
forçando poderosamente cmSaii Marco.
As tropas italianas, porém, j.t avariaram
consideravelmente as defesas da posi-
Ção. ...

Vienna, 10 (T. 0.) — Os ilalinnos
cinco vezes sttecessivas atacaram as li-
nhas austríacas na zona dc Caporçto.
Foram nas quairo primeiras repellidos
com enormes baixas: mas a quinta cou-
seguiram avançar depois de uma tre-
uienda luta corpo a corpo. Isso, entre-
tanto, apenas em certo ponto, porque nos
outros todos os ataques dos italianos

: foram repellidos, soffrendo o inimigo
! muitas baixas.

Londres, io — (A, A.) — Infor-
mam de Amstcrdam que, segundo noti-
cias ali recebidas de Berlim, a Allemã-
nha c a Austria-Hungria firmaram utn
accordo, segundo o qual será reconhe-
cida pelas duas nações a autonomia da
Polônia.

Londres, 10 — (A. II.) — O Daily
Tclcgrnph publica unia interessante en-'revista com o ex-Actorncy-(_eiu'ral dos
listados Unidos, Hon James Montgo-
niery Bcck, que aqui se acha dc passa-
gem para o seu paiz, após uma visita
ás linhas dc frente franco-inglezas.

O sr. líeck mostra-se absolutamente
convencido tio triumpho próximo dos
alliados o declara que duas coisas o 'tu-
pressionaram mais que todas as outras,
a saber, a esquadra inglcza c a defesa
de Verdun.

Apezar desla cidade csiar arruinada,
a fortaleza mantém-se intacta e os
cxcrciios francezes cii'cumdam-n'a como
uma muralha dc pedra, na luta home-
rica ali travada,

O combate cm torno dc Verdun ap-
pròxinia-sc lentamente do fim c marca-
rá a phase decisiva da guerra.

O optimismo calmo dos generaes
francezes causou grande impressão no
sr. Beclc. O gcncralissimo Joffre está
absolutamente convencido dc que a
guerra ciilra no -periodo final, o do
triumpho dos alliados: sir Douglas Haig
compartilha dessa opinião.

Crê o entrevistado que a potência mi-
litar da Allcmanlia poderá desapparcccr
bruscamente por falta de unidade c por
tersido allingid, o moral das tropas,

lím seguida, o sr. líeck, reconheceu-
do que a luta c na sua essência a de-
fesa da civilização, explicou os mo ti-
vos por que os paizes neutros sc rc-
cusaram a narticipar delia c accrcsccn-
tou:"Sejam quaes forem essas razões, é
evidente oue os neutros não têm o di-
reito dc intervir por mediação volunta-
ria ou por outro qualquer meio, quando
a campanha tiver terminado, isso não
faria senão prejudicar os alliados, «pie,
vencedores ,1 cu-sta dc grandes sacrifi-
cios, têm o pleno direito de determinar
por "si próprios as condições dc paz.
O castigo a applicar aos responsáveis
pelas atrocidades allemãs virá, mas é
necessário evitar que a civilização se
deixe arrastar por sentimentos de vin-
gança. I) que é preciso é que somente
as violações do direito das gentes se-
jam punidas, liste é o sentimento geral
na França e na Inglaterra,

Quanto aos Estados tinidos, í**vido
que ellcs saiam da nc.ilralidadc, a não
scr que as potências centraes cónini.t.
tam algum novo crime, do gênero do
Lusitânia, por exemplo. O povo ame-
ric.itio segiu- o presidente Wilson, que
não pensaria r*;n destituir mesmo que a
sua polilica externa estivesse em des-
accordo com a dignidade c interesses
americanos. As próximas eleições pre-sidenciacs serão por isso muilo interes-
santes. .Velias se (ratará de saber se
a dignidade e os interesses vitacs da
nação têm sido ou :;áo conveniente-
mente salvaguardados.

No.ei.innio. tudo nos leva a crer qnea polilica externa do sr. ihighes, can-
didato do pariido republicano, seria
mais vigorosa e os seus actos corre-
sponderiam sempre ,is mas palavras."

Londres, tc, — (A. A.1 _ O'Daily
Telcgraph confirma a noticia dc sc
achar em crise o gabinete ausíro-hiin-
fiaro,

Segundo o mesmo jornal, a renuncia
do chanccller von Uuriaii, foi motivada
por uma .rave moleslia da vista, tpie
lhe impede entregar-se a todo
quer trabalho.

A GREVE jOEODORO
Parece que tudo já esíá

terminado
No dia de hontem, o estalo da greve

dos operários da fabrica de. tecidos de
Deodoro prcoecupou mais ainda a po-
licia e esse cuidado das autoridades era
mais que justificado.

Muito embora a attitude dos opera-
rios tivesse sido até agora muito paci-
fica, era de temer viesse hontem a dar-
se qualquer facto desagradável, visto'
como, segundo foi annunciado, effc-
ctuando-se o pagamento do salário a
todo o pessoal da fabrica, resolveu a
directoria effcctivar a dispensa do pes-
soai implicado 110 movimenta. Esses
implicados eram, conforme noticiou a
imprensa, de accordo com a affirmação
do próprio gerente da fabrica, cm nu-
mero dc doze. Foram esses que fizeram
paralysar o serviço do estabelecimento,
pediram a rclcvação das multas e impu-
zeram, em fôrma dc iiltimatiun, o au-
gmento imniediato de salário.

Pouco mais ou menos ás 8 horas da
manhã teve inicia o pagamento. Muito
antes dessa lio™, a fabrica achava-se
guardada por 11111 forte contingente de
praças dc policia, afim de que a ordem
fosse devidamente mantida.

Quando procediam ao pagamento, os
dirèctores da companhia iam despedindo
uni a um os operários responsáveis pelo
movimento grevista. Assim foram dis-
pensados os doze indivíduos que a di-
rêctori- estava disposta a não permittir
continuassem no estabelecimento, por
Serem reincidentes e porque represen-
tavam um máo elemento, capaz de ar-
rastar 03 demais operários a um movi-
mento serio, que viesse perturbar o bom
andamento dos trabalhos no estabeleci-
mento. A directoria não podia contem-
porisar mais,

A's 11 lioras, tres representantes da
Federação Operaria promoveram um
mecting na praça Deodoro, aconselhai!-
do todos os operários a que adhcrisscm
ao movimento grevista,

Nesse mecting falaram tres oradores
— Valentim Brito, José Santos e Ma-
noel da Silva,

Não só durante o iiir./i'n_7_como Iam-
bem quando se fazia o pagoWiento, não
houve a menor alteração da-ordem.

O serviço de policiamento está sendo
feito sob a immediata direcção do dr.
Abelardo Luz, delegado do -3° dis-
tricto. .

Por medida dc prevenção, foi refor-
çado o serviço dc policiamento, sendo
guardado o edificio da praça por mais
uma patrulha de cavallaria.

A directoria da fabrica, tendo vcriíi-
cado que mais quatro operários eram
também implicados no caso dc provoca-
ção da greve, resolveu tambcm dispen-
s;ll-°s- ,

As últimas uiiorinaçocs prestadas pela
polieia do -.1" districto dão o caso copio
terminado, muito embora tivesse sido
convocada uma reunião da Federação
Operaria para iratar dc levar avante o
movimento.

A maioria dos operários não se acha
disposta a adhcrir ao pequeno grupo que
provocou o desagradável incidente, e,
ao que parece, deve recomeçar o Ira-
balho na fabrica na próxima segunda-
feira, como pretendem os dirèctores.

Como medida preventiva, o estabele-
cimento continuará, ale á completa nor-
malização do serviço, guardado por for-
ça de polieia, afim de que não se dê
a menor tentativa de; depredação por
parte dos operários dispensados.

Os inventos do sr.
Cândido Costa

fugiu

GRANDE FESTA NÁUTICA NA
ENSEADA DE BOTAFOGO

Eealiza-se hoje, ás 2 horas da tarde,
na bahia dc Botafogo, um grande fes-
tival em beneficio dos pobres soecor-
ridos pelos vicentinos das írcguezias
da Gloria e da Lagoa, com as expe-
riencias officiaes e

O00M_«_«_W«.
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'O sr. C. Costü

demonstrações ex-
perimentaes d U
vários modelos
de salva-vidas c
apparelhos flu-

etuantes dc in-
venção do sr.
.Cândido Cosia.

Entre esses
apparelhos figo-
ram o " dread-
nought S. Pau-
lo, em tniniatu-
ra, complctanien-

•te carregado c
cheio d'agu.1.
por effeito de
um rombo na
proa, e que, ape-
zar. disso, não sc
submerge.

O vopor Grão
Pará, tambcm em
miniatura, necio-
nado pela helice
de uma só pa-
lheta.

O cofre de

A remessa de tropas
para a França

Lisboa, 19 (A. A.) — O ministro da
Guerra declarou que dentro de poucos
dias seguirão para as frentes franceza
e ingleza diversos contingentes de tro-
pas portugueza..

O sr. Ayi-cs do Ofncllns'*" 
quer voltar para o exer-
tito

Ii.Iion, 19 (A. II.) — Os jornaes
dão curso a um boato segundo o qual
o antigo ministro da monarchia, actual-
mente representante do ex-rci D. Ma-
noel nesta capital e director do orgao
ofíicial do partido monarchico, sr. Ay-
res dc Ornellas, vae requerer a sua re-
admissão no Exercito, pedindo ao mes-
mo tempo que lhe seja permittido faz.er
parte da primeira expedição que venha
a seguir para Os campos de batalha ua
Europa.

A situaçRo militar o iu-
(lustiial do pai/.

Paris, 19 (A. II.) — Entrevistado
pelo representante do "Journal", em
Lisboa, o minislro da Guerra dc Tor-
tugal, coronel Norton de Mattos, expoz
a situação militar e industrial do paiz
c accrcsccntou ao alludir á; luta nos
campos da Europa: "F.m virtude da
nossa situação gcographica c graças ao
dominio do mar pelos alliados, o adc-
mão, nosso inimigo, uão tem a menor
probabilidade dc vir até nós. Devemos,
portanto, ir até cllc. Para .isso apenas

P

Deve o serviço telcphoiiaeo ser
monopolizado pelo Estado j

TUDO PROVA QUE NAO

esperamos a ordem dc marcha. O volo
unanime da nação e do exercito é alcan-
çar a frente aluada na ."rança ;• co!lo-
car os nossos
vossos"!

homens ao lado dos

Hygienic Rainproof
(C a p a s impermeáveis

sent' borracha) Especia-
lidade da "Casa Inglcza".

UVA OUVIDOR 131
000. oo _» a o_»

NOTAS THERÂPEUTICAS

ferro paro. jóias, cheio d'agua c com o
peso de 500 grammas, fluctuando por
effeito de apparelhos internos, sem ca-
maras de ar. facto este que tem .au-
sado grande espanto cm todos os oh-
servadores.

O salva-vidas Amazonas, que evita a
asphyxia por submersão, c também ser-
ve para .aprender a nadar, sem mestre.

A cadeira de balanço flitcliiante,
salva-vida, para, scr usado cm viagens
fluviaes, com a maior segurança pelos
náufragos.

O salva-vida Pcrnainbiico, para ser
usado a bordo dos navios. Pesa apenas
Coo grammas, e .pôde sustentar n'agua
uma pessoa do pesa dc 100 kilos.

Na época actual, cheia do perigos de
minas o de submarinos esle invento
do sr. Cândido Cosia deveria scr dc
uso obrigatório.

A mala postal fluctiianle, " salva-
vida" para scr adoplado pelos correios
marítimos.'raes são os prin:ipacs engenhosos c
utilissinios apparelhos, de invenção do
sr. Costa, que serão experimentados
Iioje, nesse bello u originalíssimo fes-
tival, na praia, de Botafogo;

Mas não c tildo: outros inventos
irão despertar a attenção publica, con-
quietando merecidos applausos para o
seu inf.iitiga.el e intelligeutu inventor.

íTaiiiIiciii será cxhibido o Cruzeiro
flitclitante, uma linda cruz ornada dc
flores, com o dístico Pax, e que, de-
pois de uma cerimonia religiosa adc-
quada, será lançado cia pleno oceano
como mensageiro de boas novas c es-
peranças.

Os .cartões de ingresso são encon-
Irados á venda, 110 pavilhão de Kcga-
tas.

As respectivas quantias serão entre-
gues ao sr. I.adisláo Alves de Souza,
no Ranço Mercantil, nara o caridoso
fim a que sc destinam.

E' de esperar que lão sympaihica,
altruistica c interessantíssima quanto
útil fcsla tenha a máxima concorreu-
cia.

•O presidcnle da Uepublica minislro
da Marinha c outras pessoas gradas
foram convidadas .para assistir _ bella
festa maritima,

mm 1» om d am

X reforma da Òonsti.iiiçiió
Lisboa, 19 (A, II.) — "A Capital"

diz que o governo vae apresentar ao
Congresso, que se reúne em sessão ex-
traordinaria a 22 do corrente, as altera-
ções que devem ser feitas na Consti-
tuição.

Consta que cnlre essas alterações esta
uma disposição destinada a vigorar em
tempo dc guerra.

Quem só bebo OASdATIXHA
Kstí. livre «Ia MIDMXHA'

1— *> am a m

: GASA ALVIM
11 ..gencia de. Loteria»

Pagamento imineUialo
líua da At>scmbli''i. 95
Teleph„_ 5.8j, 

Os melhoramentos nos
subúrbios

UM COMÍCIO NO ENCANTADO
Realizar-se-á hoje mn grande comi-

cio, na praça do Encantado, as 4 i|"
horas da larde, falando diversos ora-
dores, sobre os melhoramentos mate-
riacs da freguezia tle Iiihauifia'. -

»;bwm AíimchlicíOs
;; BONS è baratos;-:
^fràCJjeStdefUencâr-Cobéfí

.3
XA ILHA PO VIAXXA

Um menor é victima
de uma explosão de

dynamite
iO menor dc 13 annos João Tlorscr,

Pilho, residente aqui na capital, á rua
Faria 11. -C, trabalha ha algum tempo
ras officinas lc Lage Irmãos, na ilha
do Vianna.

Hontem á .arde, ás 4 il*. sem ava-
liar o perigo que corria, João poz-se

examinar uma bomba de dynamite

Durante muitos annos fez-se preva-
lecer entre nós. Senão dc direito, pelo
menos dc facio o systema monopolista
ndopüvlo .pelas nações eurepéas. A Al-
lemanha miiitarizada era o modelo
clássico ci;ado. ¦Contra isso o .prof.
Píanoisço iBhe.iing, ápccàr- de fiertcncer
ao funecionalismo do Telegrapho, e
com a sua autoridade de maior conhr-
ci-.lor do assluirpro entre nós, se utaiii-
fesiou com firmeza.

Combatendo vicioriosamente essa dou-
trina retrograda, desfazendo todos os
erros comin.'.lidos pelos seus collegas,
quer na 'equiparação dos dois systemas,
quer na interpretação das nossas leis,
e provando exuberantemente' que o
apego ao .«glúten do monopólio euro-
pcu 'prccis.. ser banitlo Je vez, _L'ntrc
nós, para dar legar ao regimen Ame-
rieauo, o prol". .Bhering restabeleceu a
verdadeira doutrina.

A sua obra "Juri-Jprttlcnoia Ttlcgra-
phica", é um copioso manancial de in-
formações a favor do regimen que a
sua repartição combate, e contém con-
selhos de lógica irrefutáveis em prol
da adopção dos processos norle-amcri-
canos.

O ?r. deputado Costa Ucgo, no longo
discurso que proferiu na discussão da
emendai de que resultou o art. 99, da
I.ci n. 3.oi,), cm sessão de 30 de ou-
tubro do anno passado, denunciou com
abundância de argumentos a responsa'
bitidade do Telegrapho Nacional, pelo
aggravo em que nos achamos 11a espe-
cie, .e poz a nu os processos torturosos
dessa repaV.içào, para conseguir os seus
fins de monopolizar os tclephones no
Brasil, contra as tendências e o espi-
rito da nossa legislação democrática,

que nos colloca ao lado dos Estados-
Unidos, México, Argentina e demais
nações americanas.

.'I J9r__il Ferro Can-H, ii rovisia ie-
clinica mais autorizada ení.re nós, tibun-
dando nas mesmas idéas cin longo es-
tudo ainda ha pouco .publicado (16 de

junho, p. findo), deixou .patente á luz
dos factos c algarismos, que o Telegra-

pho iXacional, afim de manter de pé a

retrograda dotírina do monopólio._tc-
íegfãjplíico, por elle inventado, tinha
feito obra verdadeiramente nefasta con-
tra o progresso do .paiz.

Demonstrou, além disso, quo o nosso
caso, sendo egual ao de .'.odas as nações
americanas, destas c sobretudo dos Ks-

ISdos Unidos, é que devíamos colher
exemplos .para a regulamentação das
linhas interestaduais.

Xo Club de Engenharia, os 'illustrcs

professores 'Mario diniuos c Sampaio
Corri-, secundados ainda pelo autori-
zado .professor Erancisco Bhering, abun-
dait-nt na mesma ordem de idéas, cm
discursos proferidos em maio e .unho
dcs"e anno.

Sobre Iodos o «Ir. 'Mario 'Ramos foi

de uma firmeza e -abundância notáveis

por c.rcepção as coisas sc passd'
riain dc medo diverso,

Pois bem, o que se está assc-iüiando
com uma falta do lógica « de verdade
revoltantes é que o parlamento norte-
americano só .-e deteve deante dos cm-
buracos que á .Vação causaria o lcvan-
tiiinenío ila quantia necessária para a
encampação dos Telegraphos e Tcle-
. hones.

Palia ile diith>irò c de crcdi'o na-
quelle .paiz, que os te.m de sobra at»':,
.para .empatar aos bilhões <_c dollars .por
coma da União, em Cuba, em Porto
Rico, uo Fnnamá c nas iF.lippinas ? .1

A niíruT.Au no mixis.
1- 
--¦¦ 1 
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TI-KIO 1)A MAltlXlIA

AM1.I.M.AXO, SOlVn.

KKT.Vl, o>-'S I$A DIO-Ti:.
"MCC-RAl-HICAS

Tantas voltas deu o pequeno 
"aquelle 

j de provas a favor do regimen

qual-

Todas as Noivas ¦."í C

Roma, 10 (A. A.1 — Xo sr-clor do
Curso, nas alturas de Xadlogem houve
viva luta para a conquista dc algumas
posições fortificadas, tendo os austria-
tos, concentrando fortes cjcmcnlos, ala-
cado dc surpresa as posições dos ita-
liauos. mas sem nenhuma vantagem.

O fogo da artilheria italiana caído
un. fileiras inlniigr.s abriu-lhes impor-
Imites claros, obrigando os austríacos
a retroceder com grandes perdas.

Xos outros seciorcs manteve-se 111-
tenso o dlicllo de artilheria, dc parte a
parte, sendo que em Gorizia as tropas
do rei Victor Manoel continuam pro-
gredindo cada vez mais.

as forças in-
uuenza,

— Informam
prevendo um

«5, obrigaram
aldeias das

«laçamos ituincdiatamcnte e urremos
s, iufliyinol-os para as suas posiçc

•.Io'lhe*, elevadas pcríUis.
tis búlgaros oecuparani Florina. Os

aeroplanos inimigos bombardearam as
ambulâncias inglezas cm Vcrbckop, cau-
saiulo a morto de seis pessoas, Os
aviões alliados bombardearam os hau-
gares de Monastir, obtendo excellentes
resultados, "

Ã estatua de João Caetano
ESTA' P.F.SOI.VIDA SUA REMOÇÃO

1'AltA A PRAÇA TIRADENTES
Viçou assi niado dcfinitivniticntc hon- jtem ''nlo prefeito a remoção da esta-

tua de João Caetano para a praça Ti- '
radelücs, eu frente ao T!u.;tiro 6ão
I>edro.

X< s-e sentido, tuna comniissão da¦Caixa íí-neii-_¦¦.'_¦ The;.liai cou-posla
du-; autores João Silva. Gastão Tojeiro
c 1'aulo Aguiar, entendeu-se com o dr.
Julio 1'uriado, encarregado desses tra-
balhos, para que a inauguração se roa-
.izasse a -'.( do corrente, anniversario
do fallecimento do grande a'ctor nacio-
na!, para cujo acto desejariam concor-
nr com a sua presença, além dc n-.itras
demonstrações de apreço á memória
do grande anis... nacional.

A campanha da Rússia
Peirogrado, 10 (A. II.) — As tropas

russas vararam as linhas uílcn1*»15 '*n ' '*

gião de CzciWJszcze, sobre o StpUhod,
... | na Volhynia, realizando um avanço
lt. i considerável.

A GUERRA NAVAL
Londres. 10 (.¦

mui cia que o y
üa". de seis mi

•\. 11.1 — O Uoy*' au-
apor italiano "Stampa-

I toneladas, foi posio a
pique

etegan-1
'üinr.ini I

seus enxovãei 110 PALÁCIO DAS NOI-
VAS, rua tlruguaj-aiia 11. S3 _- Kio —
Pejoim catalot;o_i.

*—** ———-.——--¦¦—¦-¦" — ¦ i - i -—,_.__

Em outras linhas de batalha
Ilavre, 10 — (A. 11.) — A columna

bc!ga rm operações 11:1 África Oricn-
lal allemã twcupou S.iint Micliel e
effectuou a juneção com
glez.-.s procedentes de Mi

Londres, m — (A. A.)
dc Allienas quo os turcos,
rápido avanço dos russe
us tírogos a evacuar -a.-
costas do Mar Xcgro.

O governo da Grccia enviou uma
nota á .Sublime 1'orla, protestando
energicamente contra essa violência.

Londres, 19 -- (A. A.) -.Telegra-
phani do Cairo, dizendo que as forças
expedicionárias hrilannieas rcpclliram
1101 novo atat|iie do inimigo cm Uirael-
Manca, infligindo-llics grandes perdas.1 » «a os»
DR. AI.HERTO DO REGO LOPES

Do_ Hospital ila Miíericonlia. Via* uri-.:...!.*... ovcraçr.cs em geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES ~

Do Ilospilal ila Misericórdia. Moléstias da
garK.'1'.'.la, iiarij c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, prol. ,!a I*ac-,iMnle u'e Medicina.
Cuiisaitorio: r'_:a Stic de .*:*-Irmi»ro r.. yq.(A 8194)

GUARANESIA
I-entrc os muitos produetos cujo co-

nheciniento devemos aos nos.os Índios,
c o guaraná, talvez, o que coutríbue
com maior contingente para a thera-
peiitica das moléstias mais communs
observadas nos climas quentes.

15' da semente dc uma sapii-.dac:a —
Panliitia sorbilis — abundante eni toda
a região do vale do Taipa.oz. que 05
Mauhés o extraem, por processos in-
teiramente seus, iposto que desde 1SO6
muitos habitantes dessa região expio-
rem a sua cultura, animados pelo em-
prego cada vez. mais crescente que vac
tendo 11:1 therapeutica esse .produeto
privilegiado em tão boa hora trazido ao
uso corrente.

A sua analysc, .pela primeira vez
feitu em lü1-'., por Theodoro von Mar-
tius, revelou a existência dc corpos
tanncos, oleo graxo, goinina, cellulose,
amido e um alcalóide branco, crystali-
no, amargo, que 'Martins denominou
üuaranina e depois foi identificada á
cafeína, ex!stindo na pasla do Guaraná
em proporção (pio vae de _',5 a 5 por
ecnío.

Os nossos índios lhe dão grande
nbreço, sendo mesmo correu.p„ entre
os iMaivhcs unia lenda imtilo interes-
satitc, om que o guaraná síria a planta
sagrada que lhes daria sempre o ali-
incuto .para saciar a fome e o leniiivo
dc seus males e ..oeiK.is.

Diíhi o seu largo emprego entre ellcs,
e que se vac csteiulemlo em larga es-
cala entre nós eciuo um agente lhera-
penico tle primeira ordem em m.iíias
affec^Ocs não ^ó do a>;>pai-el..o di-gestivo
como lambem Oo sysiema nervoso c
ilo coração.

Xão sendo fácil o uso do guaraná,
(ai como é recebia,1, em íórnia de
baslõcs tão resistentes que só attri-
laudo foricmcn.e contra uma sirperfi-
eic :i?pera é que se Mie pódc reduzir a
pó, foi que levou o orpírilo tntcJHgeil-
te, emprelieiulcdor e estudioso do sr.
Campos c 1 leitor a tcniar uma sério
de experiência?) de laboratório, cada
qual mais nictieulosa e cuidada, 110
scntdo de 'ornar fácil a sua adminis-
tração, rigiilando a sua dosagem-.

i", foi associando-o á magnesia flui-
da. como que .completando a acção de
11:11 cc:ii. o modo de. aeir de outro agen-
!c medicamentoso, que obteve o pro-
duelo que denominou — Guaranesia —
cujas indicações são lão varias como as
affccçües do apparclho gastro-inlesti-
nal, que tem nesse preparado.'dc ligo-
rosa e esmerada manipulação, nm agen-
ie iherapeulico de \alor incontestável
e resultado seguro.

A facilidade de seu

Pro C ura
E
R

Cei* V eja
E
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Fid A figa

pe
ratorias.

Os bilhetes ns : 3. .1*13, 1.713 e'l'|o.S30, premiados respectivamente com
100:000^000, io:ooo$ooo c 5 :ooo$ooo
na Loteria Federal cxlrahida hontem,
19, foram vendidos: o primeiro e o
terceiro nesta Capital e o segundo em
S. I.uiz, .Maranhão.

OOO » OB» » OOii

DO LADO DP LA'

Ter-se-á mudado para
Nictheroy a turma

do "Péga-Boi" ?
Recebemos de Nictlieroy a seguinte

carta :".*--,-. redactor do Correio da Manhã:
— Certo do acolhimento lieuevolo que
terá esta "narrativa das violências pra- ..
licadas pela policia desta cidade recor-1 dn' 3"; Maria
ro ao defensor do povo como tem sido j mixfa do 1-'";
sempre o vosso conceituado jornal.

!*' necessário que o presidente do
lislado, ponha um termo ás numerosas
prisões de homens tr.-ibalhadores que a
policia faz diariamente c que sem mo-
tivo algum são levados para a chefa-
tura.

'Essas prisões foram iniciadas depois
do advento de um automóvel para d
transporte, de presos, vchictilo que em
carreiras desenfreadas o cxccssivamcn-
te barulhentas, constitue 11111 grande
perigo o m.llior arruinador dc ouvidos.

Dizem que essas abundantes prisões
teem por fiai fornecer pessoal para a

; limpeza de um determinado ponto da
i cidade; nós porem, ncrcdilanio
I jam apenas para justificar o grande
| consumo de gazolina pelos automóveis
i ofiiciaes empregados uo serviço de va-

rias famílias.
Ila, dias, ás primeims homs da no:-

1 te na rua Miguel dc 1'iias. houve unia
I das taes prisões, presenciada por quem

escreve. Tres homens que pacatamente
....„.!!•, ,„n Cer ¦ - ¦

perigoso ojngenho, que, a unia pancada
#inais forte, se deu a explosão. João

ficou com os dedos da mão direita
completamente cspliae.clados c recebeu
.pelo corpo varias queimaduras.

ilmmediatameiite pc.soas da direcção
das grandes officinas da ilha do Vianna
fizeram que fossem prestados os soe-
corròs médicos de que o menor caie-
cia, s;ndo ello depois internado no
Hospital de S. João Baptista, cm X'i-

¦¦¦¦"-¦'•i: -.» .¦ 
Vestir liem 6 uma das condições

do suecesso ! Old Knaland, «Unia-

taria — Preços módicos — Arti-
cos liiclexes.

22 — llllüGüAYAXj — 22
1 » a» a oo» •

XA A..GEXTIXÁ

O novo secretario olo -ire-

sidente dn llepiilílica
BíicÍim Aires, 10 (A. A.) — Por

decreto de hoje, foi nomeado secretario
ilo presidente da Republica o dr. Fer-
liando Gowland.

««00
As P_.ST11.HAS HKItBEK curam

constipações, dores de garganta, grip-
todas as doenças das vias respi-

J 904

DR. REGO MONTEIRO. Mols. daa se-
nlioras e dos olhos. ; de Setembro Si.

1-irS Iíi
 ioiiobo m> ¦

Instrucção Publica
Tclo director foram assignados bon-

tem os seguintes actos, designando:
Dulce J. Costa, para a 3* mixta do
8"; lídyr ferreira, para a 4" mixta ilo

Odette P. Draga, para a 6" mixta
Fernandes, para a 4'

Alzira Ferreira da Cos-
a 1" mixta do ;.".

—u «1 ira » **"¦ia. para

Quem só liiílio r-.iSCATI.MI.Y
Está livre da MIUDINHA.

KA MAIIIXIIA

Official eloftiiulo
Conforme solicitou n vicc-almirante

F.duardo Augusto Veríssimo de Mattos,
inspector dc Machinas, foi elogiado o
1" tenente 0?car Kibeiro de Carvalho,
pelo mood correcto e voluntária capa-
cidade dc trabalho, que revelou duran-

_.",','..- ."'_.'_ o lempo cm que exerceu as funcíõcs'"" ': ' Io ajudante de ordens, daquella, auto-
idade.

da livre

ooticurfencia nos tclephones interesta-

duacs — Hnlretanío íóra do Telegra-

pho, nenhuma voz autorizada comba

teu taes idéas, a não ser o sr. depu-
tado Kvarlstó do Amaral que, aliás,
confessa inspirar-se somente em alguns
funecionarios daquella repartição cujos
argumentos e sopliismas encampa 1 itc-
ralmcnte.

O E_CETtn*T,0 POS ESTA-

liOS.l.*.\*II)OS

subiam aquella rua foram abordado,manejo, pela I .101. „m policial qne os prendeu c pelovanta. çii, que oitcre.c, dc sc lhcj po- U_l.pl.one de soccorro chamou o peri-der addiçionar qualquer outra niedica- goso automóvel. Cm dos homens foi
çao 

auxiliar, detada pelas indicações ; foIto ,-,„;,;. Ja 0hega<la do carrollierapeutceas, torna a Li.iaranesia
excellente velrculo para qualquer
ie medicamentoso.

i li' um preparado de absoluta
fiança c o largo ciiípregro que d.
vem fazendo é a confirmação

foram gozar as delicias do

CERVEJA LEVE E DELICIOSA
Quem a prova sempre a approva

DINHEIRO

Bebam só Café Ideal
XO HIO GRANDE MO XOUIIÜ

Pagamento de quotas do Ínterins
A directoria dc Contabilidade do

i-Thcsouro i\acional autorizou a DelcgiT-
jci.i Fiscal no Rio Crande do Norte a
wi.gar a q-.-.ar.tia de 20:087$. 35, dc quo-
[tas dc loterias pertencentes a diversas
casas de caridade e institutos de bene-
jftcenria naqnclie Estado.

sob jóias e cantei.»
do Monte de Soe-

torro, condições especiaes - 45 * -17,
ma I.uiz d- Camões. Ct.a Gonthier.
Fundada cm 1S67.

«oa a «ai » ojo.ni •

Liga dos Proprietários

OS meihorrs r o* mais proc.-r-vlos
moveis «ão os que vende ;i Casa .'lar-
tins, rua da Carioca C~; qnem os exa-
minar não deixa dc leval-os.

-oa < 000» a o» 1

A E. P. Orsina da Fonseca
EEAI.IZASE AMANHA UMA ASSEM

BLÍA PAKA A APPROVAÇÃO
ESTATUTOS

Rc.iliz.vso amanliã, ás 4 hora; da
tarde, 110 salão nobre da Associação tio
dos lEmprcgados 110 Commerciò, a gran-
do reunião de prop-ic.ariu-., jiara dis-
cussão e ajip-"ov;n;ão dos estatutos que
devem reger os destinos da Liga dos
Proprietários.

Dc aeconlo com o deliberado na ulti*

UMA VISITA DO PREFEITO
O dr. Azevedo Sodré visitou liontein

o Instituto Profissional Orsina da
Fonseca,

Acompanliaram-no nesta inspecção,
os drs. -Fábio Sodré, seu secretario,
Afranio Peixoto c Costa Leite, director
da Instrucção.

S, ex., qne foi recebido pela respe-
ctiva directora, percorreu todas as dc-

ma reunião, a assemblca dc amanhã [pendências do ts!;_l;e!c_;i:.:':nto,insp,;ccio
tomará conhecimento dos trabalhos dejnando as aulas c nulhoraiucnios que
organi.-acão, que foram commettidcs á estão s;:!o ixecnladds.
directoria provisória. Aos presentes foi servido um htfích.

elooúente ;li* scu va'or na clinica.
(.l'rnn_cri_i(fio do liolefm da Sacie-

dade Mcdico-Cintrgica).
' ****»r_C*_-***__-MP Q BTlw __-«

un* I outros doi
•"«eu- I xadrez...

1 -Deixo de chamar a ._ttcne,,1o do chefe
dc Policia e dos delegados auxiliares
por não sor crivei <]..c ignorem tanta
violência. — Um constante leitor."

con-
le se
mais 1

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & O.—

Itua dos Andrndns 19 c 21. Os
limiares armazéns desta capital.

——  -01 » -pi » »

SÜCCESSO LEGITIMO
Quem não

O OAÜVÃO XACIONAL

Exnnics do minas rio-grnndciisos
Porto Alegre, 10 — (A. A.) — Se-

guiram para as minas de carvão dc Uu-
liá os srs. dr. Ildefonso Fontoura .
capilão-teneiite José Homes Conlo, que
vão examinar as referidas minas, a sua
capacidade e producção c tratar dc ma
ligação, por meio de uma estrada de
ferro, ao porto do rio Jacllliy.

cosas, e
¦thrilismo.

coniicce os produetos dc
Physioplaslique de

aça, rigorosamente fabri cidos

O dr. Kduardo de Magalhães continua
a curar pelo Kadiiim bom o melhor exi- j ,)clícza ,•„ [.,still„to. as doenças rebeldes da pelle c mu- j[m_ Grtratar especialmente o ar p0r, ,',„_dico' especialista, deve sem dc-1 syphilis c a moipliea. _ _ ; .„ora cxperim;ntal-os; os maravilhosos

resultados obtidos pelos mesmos farão

Grande Commissâo Por-
tugueza Pró-Patria

A secretaria da Grande Conimissão
dirigiu um officio á secretaria da Cru-
zada das Mulheres Portuguc7...s, com-
iiuiiiieando ler ficado resolvido se con-
stituisse, nesta capital, uma commis-
são de senhoras, para o fim de secun-
dar a obra meritoriri daquella insti-
tuição.

mn m mr> 1» Éfc

Gosma
com que nunca mais use outros.

Tratamento geral da pel!
r.l.V II.UC.UAYAXA 41— 1" axj.au —

1 Fxamc completo,™ 25$ t de sangue, 30S
DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Facul-
dade de Medicina — Uruguayana, 33.

1 » 000» m

XA ALFÂNDEGA DE SANTOS

Restituição do direitos autorizada
nulo sr. Calogeras

O ministro da Fazenda autorizou a
restituição dc direitos pagos a maior
r.a Alfândega dr Santos pelas compa-
nhias Paulista dc Estradas de Ferro e
Campineira de Tracção, Luz e For.a.

r_Bgh»*-*_B> *••> gr****

Queixa de furto
O sr. João Antônio Simões procurou

liontcm a »poic:a do 4" districto c qtiei-
xou-se dc qne a decaída Carm_.lia JvÜ-
sa, residente á rua 'de S. Pedro, lhe
havia fur'..'ulo a quantia -de ííü?ooo.

•Presa a rajwriga, a policia apprelien-
dcu.cni seu poder o dinheiro, que cila
tra_-:a escondido nas meias.

—oa - ax> l —'¦
O A X E L L A S do OSSO

Compra-sc grande _ quãntidaole, offer-
tas ú caixa do convio. Sü

a roí.ia.v
Por acto dc iS do corrente, foi ro-

meado commissario iniirino dc _*
classe, em locar vago. para o i;" dis-
tricto, Pedro de Freitas Abreu.

Ouvidor.

MATRISTE, DIARRIIÉA
VERDE das aves, curam-¦íc com <n maravilhosa fies-
coberta— CROTON DEN-

THYLA -- Hortul-miu —
Avicütlora: Rodrign Silva _S.

<j c.191)

(I1-.NKKAL OS011IO

Ercrrão dn unia estatua em
Porto Alegre

Porto Alegre. 19 — (A. A.) —
Continua obtendo o mais lisongeiro
acolhimento a idéa da rrecção de uma
csiaiua ao general Osório,

«1 m 11»

CIMENTO Eleit, —
Gibbs. i 11 •

Telcnhono 834. Central. — J.iia
Santa Luzia -02

— PAULO PASSOS & C. —
—pç , ob» » oa»

Até parece a Central!...
DESCARRILAMENTOS POR ATACA-

DO NA VIAÇÃO FÉRREA RIO-
GRANDENSE

Porto Alegre, 19 (A. A.) — Deram-
se mais cinco descarrilamentos nas 11-
nhas da Viação Férrea, cujo máo ser-
viço prejudica o comnicrcio. A impreii-
sãÇüe todo o Kstado reclama contra as
contiuuos desastres que ali soo 'duo, ._.

Derrocado pela ditai fôrma 0 ponte
de apoio offerccido pelo exemplo euro-

pcu. c ficando inteiramente dc pó as
theorias da livre concorrencial nos ser-
viços íelephonicos interestaduacs sol,
as uorinas das legislações do que são

modelo 03 anrcricarjis, passou-se a in-
veniar \-crdadeir.TS barbaridades c fa-
bulas para eivar de perigosas as praxes
seguidas nos Ustados-UnMos nesic ra-
mo de serviço, lorceildo-sc a verdade

para adaptal-a aos fins da prohibiçáo.
O projecto tle encampação da rede

tclegraphica c tclephonica explorada
exclusivamente por conipanhia:.-, — pois
não ha naquelle paiz um metro de fio
.essas naturezas 0111 .peder do governo
— foi facll amparo encontrado para rs-

tabelccer a duvida sobre a questão,
Xos I.-tados-UniilO-, um partido po-

lilico comi arma eleitoral, advogou, ha
annos .passados, a encampação das com-

panhia.i tclegrajihicats c tclephonica?,

pela -.'nião, levando o problema da im-

prensa para o parlamento.
A innovaçiia projectada encon'rou

fortes oppositores 110 seio do próprio
partido que a lançara, t na unanimida-
dc das outras correntes dc opinião. !•',

submaüida ao estudo de uma grande
commissâo pa.rbiiTcnt.il* composta dc

juristas c dc icclnricos, foi rejeitada iil

Iíhiiiic E« hojo» nma idéa-morta de que
ninguém mais cogha na -erande Repu-
blica.

Os fundamentos caPHacs 
'de 

rejeição

foram estes :

Que _, exploração da indus-
tria dos telegraphos c leleplrotrcs,
como as das estradas de ferro e
navegação, era dc natureza pu-
ramente commercial;

Que sob pena de offensa ao
regimen constitucional c legal
adoptado, a 1'nião não podia ini-
ntis-tiir-sc em taes explorações
coiiitncrciacsj

Oue, além dessas razões,
existia a de que, dedos 05 cos-
lumes politicos da nação e con-
stititiüdo os telegraphos c tcle-

phonca" poderosos elementos de
acção, a sua posse pelo listado
poderia vir a resultar rm verda-
tleiro motivo de subversão tia
ordem estabelecida, tal _ força
resultante de -_.cn uso como arma

I _:citoral por qualquer par.ido do-
minam.;

Ao rebentar o conflieto europeu ha.
via nos iKstadoò-Üiiiidos plena e ampla
liberdade para as estações radio-tele-
graipliicas cm qualquer 'pojtto do terri-
torio da Republica, bastando, em mui-
tos casos, somente uma licença dos mu-
tiielpios para o sc:i estabcleoinicnito.

•Km virtule dc tal liberdade, cmquan-
to aqui .teríamos a livre coitcurrcncia e
não dávamos um ipasso nesse senlido,
ali sc possuía a mais completa c offi-
_a_ rede telcgr.iphica sem fio exislenle
110 .mundo.

Afim de manter a neutralidadn entã»
-i.siimida pela nação, o Ministério dá
Marinha americano "ove dc centralizar,
cm poucos dias*, a direcção de tod.is as
estações daquella .•ip.eic, sob a sua
superintendência, mediante o compro-
íuisso de indemnizar as Companhias
pelas rendas cessantes, .são encampou,
porém, uma só dellas c iodas voltarão
quando for tempo a funecionar livre-
mente.

'.«"iuuiltaneamct.fc com esse acto, o mi*
nistro iDâniels, com o intuito dc ov.taV
a .installação d'e postos chiidestinos a'o,
serviço dos belligcrantes c dos seus na-
vios de guerra dispersos uo Atlântico,!
.publicava uma circular -irohibin.lo, atéj
novas or Uns, a fim/Jação dc entras es-
tações radio-felegrapliioas 110 território
d.i Republica que, para esse fim, lhe fi-
cara subordinado temporariamente, em
viiludo de só o Ministério da Marinha
possuir profissionaes subníetlidos ao go-
verno.

Nessa circular aquelle ministro nia'»*
nifestava a sua 'Ofiinião, 'toda 'pessoal,

pela rogulameniação official .do serviço
radio-tclcgrapliico, visio lhe. parecer
.perigoso, .para a segurança da nação,
em caso do conflieto futuro com outra,
o regimen de ampla liberdade ainda em.
vigor até hoje.

Mesta ordem de idéas, .manifestava»
sc o ministro inclinado a ttm projcclo
de monopolização official dc taes scr-
viços, sob a si.çierir.t. ndencia do de.par-
tamento da Marinha,

Esta singular opinião pessoal, que á
primeira visa "ráe c denuncia a tendeu-
c:a absorvente do administrador .mili-
tar, que aspira enfeixar em suas mão»
ou nas da sua classe a direcção de ser-
viços entregues por todo o inun.lo ao.i
departamentos que administram as vias
e os meios de •coniniuiiicação tio PM-
samento, — esta opinião manifestada,
além disso, num momento de apprelien-
sões — não teve éco no so-i paiz, nem
mereceu as honras vias largas discussões
que questões semelhantes ali provocam
geralmente.

Mão obstante tudo isso, aqui se (orce
o sentido dessa circular com uma co-
ragem digna de melhor causa, dan:1o
como caso julgado « princípios eslabe-
lecidos, a tomarmos como exemplo,
simples disposições transitórias do go-
verno americano para caso e .cm. o
anormaes; como doutrina assentada na-

qr.elle ipaiz, a mára opinião d; um mi-
nistro d'a Marinha accidentalmenlc en-
volvido na direcção Je telegraphos inter-
nacionaes; como .problemas .eqüivaleu,
tes, senão únicos, a radio-tclegraphia
extra-tcrritorial em tempo _c guerra e
a ielephonia interestadual, interurbana,
em t. mpo de paz 1!

J''orça é confessai' que lemos visto

poucos despropósitos deste quilate,-

A'S'niíCOMM13NDAÇõ_ÍS DO

COXGIH.SSO PAX-AME-

HTCAXO SOBRE! TELE-

('ItAPirOS INTFJtXA.

CIOXAES

Ks:
l:i m
má f

capitulo tem sido 'ralado lãtrt-
modo capeioso c 0:11 evidcnle
Mas para dar-lhe interpretação

hermenêutica dc ope-

¦por ultimo,

Que ,i colossal sommã de mui-
tos milhões de ''olla-rs (cerca dc
4.oco.000 de contos da nossa
¦moeda) precisa para a encampa-
ção, seria cm pura perda para os
cofres publicas, porque não pas-
sovam dc fc.llazes miragens os
lucros previstos j-clos seus pro-
'piignadores para os cofres da
União; c isto porque, a experien-
cia demonstrava que. -cm todos

„ cs pai:cs onde esses serviços

m constituem monopólio do Eslado
. cs déficit» de sua exploração

1 crescem dc anno em anuo, c não
--, «c-ria nos Jistados-Unidos que

ag.ilada usa-se
relas.

O fim orclusivo do Congresso de
Buenos Aires, como os similares ante-
riores, foi iratar dos meios .práticos de
estabelecer e fomentar a approximação,
e se possível, a união das nações do
ccntinente, no sentido da defesa dos
S'.us interesses communs c do progres-
so simultâneo de iodas filas, mediante
trocas de facilidades .para o trafego
commercial. Regimen bancário interna-
cional, transito dos caixeiros-v.iajantcs,
navegação, i-siradas dc ferro, correios.
telegraphos terrestres, radio-tclegraphia
c até unidade de systema mont tai io,
taes foram os elementos connexos es-
tudados,

•Cada mu destes clementes constituiu
uma lhes. r teve a sua conimissão es.

pecial de esudos. O telegntpho terres-
tre teve um parecer ind.pendenlc da
radio-telcgraphia — em virtude da iu*
¦licação de um norte-americano que,
não confundindo os dois sysSemos tcle-

gr.-.ph-lcos entre si, não fez a mínima
ailusão a tel.phones. .Va discussão
das -hesos não se disse uma palavra
sobre telcphones. Para a maioria das

questões tomaram-se <.'.*/iV.,:,:"">* for-
maes; sobre telegraphos apenas ív...;;-
tjicndaçõcs.

Qual o fim dessas rccommcndaçõcs f,
O «eu intuito ?

'Provocar estvilos da parte de tedo«
o;,governos .para mslhorar as Hgaçõei
tclegrapliicas intcrnaciõnac., m.dianíd
unificação dos meÜlO-O. do serviço, a'
bem dos fins do Congresso; isto é :
desenvolvimento das relações commer-;
ciaes ipelas communicações rápidas «'
efficazcs. Tratando-se de Unhas teta

graphieas internaeíonacs de longo curso,
como vrincutos Ja tvnião ccononvloa
continental, absurdo seria que »* não

m
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íí M**A CONSERVAR O HTOHAM í•*
BEBEI RI O. D Agi ÍÍOBREIO DA MANHÃ -^ Domingo, 20 dc Agosto de 1916 allM? Af' Moveis artísScSs v oe S"*yto'. TipeçáriaJ .i o1>jtfcroi 3é Sita«

1V&/LL. feuA SAO JOSE' 74

fizesse recoinincndacôes solire . a les-
jieole.,

1 INão lia meio dc ee descobrir Com se-
rledade, outra intelligencia nara aa íe-
(commendações dp 'Congresso ds [Buenos
lAirea. 6
i CPoIa aqui achou-se; e foi esta: deve-
Snos acatar como leia 'do 'Brasil as 're-
commendações do 'Congresso de Buenos
lAircs — as quaes nem paotos são —
Itcndenrcs a approxtmar nações. Para
lesse fim devemos começar prohibíudo
Ias ligações tclephonicas anterurbanas e
üntercstaduaes c, si for possivel, cortar
Ias existentes, iporque as simples 'tlieses
Idaquelle Congresso «revogaram o 'nosso
klire-ito até enlão em vigor.

t Se isto não é interpretação de ope.
freta, não vemos qu'e classificação lhe
caiba...

* * *
'(i) 'Exactairtfcntc quando sc reunia o

'Congresso Paii-Aincrícano de Buenos
lAires, — todos os jornaes desla capital
publicavam o seguinte telegramma que
!é o melhor desmentido aos falscadores
Idas idéas daquclle Congresso:

"Havana, 19 — Varias casas
banetrias de Nova-Yorl; c desta
capital chegaram a um aceordo,
•de combinação com aa compa-
nhias de telepliones 'de ambos os
ipaizes -para o estabelecimento dc
serviço telophonico submarino cn-
tre Key-West, no Estado da Fio-
rida, Amorica 110 iXortc c liava-
na. Já seguiu, para Ncw-Yorl; o
engenheiro dessa nova empresa,
afim de organizar os planos, pa-
ra serem iniciados os trabalhos.
(A. A.) (Telegramma dos jor-
nãos desla capital de 20 Ue abril
de 1916)".

A IíAIíLRI.A DOS TIU-STS

Ce e utilizando-a pura o* fins d* salva-
ção publica.

Como, pois, havemos de. supportar
com paciência quo exemplos edificantes
dcBta natureza, sejam conspurcados
puerilmènte, infantilmente para difficul
tar a consecução de rosulla'dos idênticos
em nosso paiz?

* * «
(1) Nem o mar das Antilhas, nem o

caudaloso S. Lourenço, constituem im-
pecilhos ás facilidades c commodidades
proporcionadas por esse methodo,. Ha
muito que um viajante pode toniair lo-
gar num vagon cm Havana e ir com-
modamcntie, sem baldcação alguma a
Washington, a Nova York, ou Montreal
O seu carro atravessa o mar entre Cuba
c.a Florida 6obrc barcaças e o S. Lou-
renço da mesma forma para entregal-o
no ponto final da viagem.

(2) Os jornaes publicaram ainda re-
centemente, que num banquete de 800
talheres realiza'do 'em Washington para
commcmorar o 40o anniversario da pa-
lente de invenção do telephone, foi per
niittiilo aos convivas falar para os 48
estados da grande União, bem como pa-
ra o Canadá c o México, sem sairem
do iogar que ocetipavam á mesa.

PORQUE SE TEME O

TKUST DOS TETjEPHQ'

AMERICANOS
m ¦ ¦ ¦ ii 1 11 m

O phanlasmá íos Irtisls com seus
imaginários perigos, nascidos e creadõs

, mos Estados-Unidos, por uma corrente
politica com o fim de captar syiupa-
lliias entre os votantes 'das classes ope-
«•árias, já ss dissipou no seu paiz de
origem, onde não nsetlc mais medo a
ninguém. Hoje em dia serve somente
como espantalho às exportação, ou an-
tes de importação para paizes como o
nosso, cm que se leme fazer concessões
a quem tenha capital sufficionte para
texploral-as; o que parece .indicar a
existência de preferencias pelos que
«ão teiihain dinheiro algum.

distamos neste caso, 1111 face de um
curioso plicnonicno dc patriol-ismo mor-
bido. E' iinani.mc a opinião, arraigada
icm todas as classes sociaes de que sem
Capitães >c braços importados em alta
'escala, jamais ganharemos a força nc-
cessaria para o nosso convívio tran-
quillo no concerto das nações fortes,
ftiaa quando chega o momento propicio
de obtermos quaesquer desses elementos
primordiaes, mis nos trancamos — 110
iri.ceio pueril da absorpção pcío estran-
Beiro.

Uma nação na posse plena clc todos
õs attributos da soberania, não pôde
temer 'O desenvolvimento de órgãos cs-
stiioiaes á sua vitalidade, venham de
onde viciem as energias o os recursos
o Ul fim destinados. Capital, braços,
Intelligcncias, só fazem mal a povos
cm minas.

lEundindo-so uns c outros na eco-
moiuia nacional, gerando a riqueza pu-
blica, elles reforçam a soberania das
mações sadias em pliasc dc crescimento.
Tal é o exemplo dos Estados-Unidos e
ida Argentina, que se uão fizeram na-
ções fortes, senão com capitães e gente
estranha cm communhão de interesses
com 03 nacionrfes.

IPegar, pois, da legislação americana
conlra os tntsls do ferro, do aço, do
cobro, do petróleo 'c outras matérias
lprimas, — trusls que apossando-sc do
algumas 'estradas de ferro, ou influindo
na sua direcçâo, — provocaram, pela
guerra de preços daquelles prodivolos,
sérias crisos ç profundos abalos nos
(mercados c na circulação de Utes rique-
ras, — pegar dessa legislação, dizia-
mos para applical-a em comparação
com o caso dos telcgraphos interesta-
tíuaes, ou mesmo com o das estradas
tlc ferro no Brasil — seria pura creti-
mice, sc não fora o melhor attc&tadò da
iiidijiciicia dos seus autores cm recur-
tos dc boas provas e de argumentos ca-
pazes.

O PRETENSO TRVST TF-

MBPHONICO DOS ES-

TADOS-UXIDOS

'' V.fi mais nm pueril argumento envol-
Vido numa falsidade.

O processo corriqueiro, mas cada vez
mais relevante, da unificação dc tarifas
c simplificação de mctliodos a bem da
ffficiencia- dos serviços, da 'economia
ide tempo, da diminuição «lo 'custo, da
Utilidade offcrccida c portanto, das des-
pesas do -consumidor, e da maior som-
ma de commodidades a este offcrecidas,
esse processo só pode apresentar per!-
gos para imaginações doentias, obseea-
das pela teimosia.

Adoptado nas linhas <Ie bondes das
graitJes cidades, inclusive 110 Rio de
Janeiro, melhorou o trafego gerai dc
modo incomparavel. Adoptado pelos
grandes grupos de estradas de ferro
norte-americanas, as quaes, — cm que
peze aos propaladorcs do contrario, —
gozam para isso d'a mais ampla lil-cr-
dade, elle permitthi a creação daquclle
espantoso movimento lon-o-viario que,
como maravilha de organização de tra-
íego-mutuo assombra a quantos estran-
gciios o examinam.

A organização do serviço telephonico
americano é uma das obras mais perfei-
tas da aictualidadc c é a escola onde lo-
dos os especialistas do mundo vão apren-
der tclcphonia applicada.

Alcançou-se este resultado pela fe-"deração 
das companhias urbanas c nnr-

nicipaes, pouco a pouco, entre -si, sob o
Tcgimcn de uma direcçâo tcchnic.i e
commerciai, nas relações -com o publico,
uniforme e commum a todas.

Essas federações uniram-se mais tar.
Se cm corporações maiores, afim de scr

NES XO URASIL?

Tememos a organização dc um Irust te.
telephonico no Brasil porque estamos
positivamente 110 caso daquclle sujeito
ijued 'esperando tirar a sorte [grande
na loteria, entrou a prevenir-se contra
as solicitações de empréstimos c os la-
Jrões, antes mesmo de haver por coin-
pra o bilhete que lhe daria problema-
tico direito a ella.

listamos no Brasil, como provam as
estatísticas, numa infância a bem di-
zer rudümentar, tanlo no serviço telc-
plionico como 110 tclcgraphico. A nos-
.sa posição ij humilhante ao lado das
demais nações da America cia qual-
quer desses dois meios de transmissão
do pensamento.

Pois bem. Já estamos quasi a mor-
er de medo e a inventar defesas con-

ira o perigo que haverá para a nossa
independência, quando tivermos dado
impulso ao serviço telephonico I

O TELEPHONE XÃO PRE-

JUDTOA XliM A TIIKFU-

SÃO XE1I A REMIA DO

TELEGRAPHO

verificação c a obtenção ila
cm controvérsias desla natu-
lia uni meio de prova lógico
á disposição dos tcchnicos c

Para £
verdade,
reza, só
e sciuiro
administradores, o qual í por isso mes-
1110, unico absolutamente imprescindi-
vcl. li' o dos factos materiaes consta-
tados pelas estatísticas.

Pois bem : as estatislicas provam
ser o tenior allcgado da diminuição das
rendas dos 'Telcgraphos, caso se dê a
diffusão dos telepliones, um absurdo,
que está cm flagrante conlradicção,
com a verdade.

O que, porém, mais 1103 admira c o
facto dos autores destes boatos uão se
haverem socoorrido da circumstancia

dc que, para contestal-os, poderia ap-
parecer 110 lado dessas provas, a de que
o nosso telcgraplio é um dos mais atra-
sados do inundo. E como as estalisti-
cas tclephonicas estão sempre ímpios;
sas, pagina a pagina, columna a colu-
11111a, ao lado das telcgraphicas chega a
parecer temeridade essa provocação ao
exame dellas.

Dos algarismos publicados pela "Tc-

lephone & Telcgraph Statistics of thc
World" (maio de 191 Cl, a mais exacta
publicação existente sobre o assumpto,
verifica-se o seguinte :

Extensão das linhas tclegraphicas c
telepliouicas dos paizes da America, cm
kilometros c em janeiro dc 1915.

. Pi

Eslados Unidos
da America

do Norle . 3.35".100 33.619.223
Argentina 23S.521 385-320
Canadá .... 221,173 1.849.533
México 84.927 13S.013
Chile. ...... fi.l.oni 60.966
Brasil. . . . 63.9G6 (1) 177.240
Cuba. . .- . -.- 20..103 59.?86
Uruguay . . .¦ 9-003 42.587
Venezuela . 8.768 20.009

A divisão destes fios por grupos dc
100 habitantes dá o reguiute resultado
em metros-.
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Canadá. ....... 4-o-S 24.150
Est. Unidos da Ame-

rica do Norte. . ,- 3.039 36.3S0
Argentina 2.546 4.50S
Chile -.- -.- 1.127 1.710
Cuba. ....... ".13 2.737
Uruguay. . -.- -.- .- G44 3.220
México. ...... .JS.? 1.230
Brasil. . . .- . . .- 322 805
Venezuela. . . ;.- -. 322 S05

O Numero Total de estações tele-
grajMueas ^ u uc uusjiüciius par esta-
ção, bem como a média por 100 habi-
tantes foram os seguintes nos mesmos
paizes, com excepção do Canadá, don-
de ainda não ha dados completos para
o anno.

Despachos

E s t a d o s
Unidos, .

Argentina.
Brasil. . .
México . -.
Chile. . -,
Uruguay. ,
Cuba, , ,,

possível fornecer ao publico um serviço
de conversações Cumpleto no trafego
mutuo das diversas companhias. Foi
assim que isc pode chegar á grande per-
feição das conversações ás inconcebi-
veis distancias de 5.000 e 6.000 hilonic-
tros.

A bem ifa própria efficiencia do ser-
viço, houve necessidade de sc adoptar
processos technicos, commerciaes c In.
dustriacs uniformes, — desde os meno-
ires detalhes — a typos únicos para to-
Idas as companhias.

Tudo se assemelha í organização po- j
litica: districtos de paz, municipio*, cs-
.ta'dos culminados pela União.

Ko caso dc subversão da ordem in-
lema ou de conflicto externo o exigi-1
rem, por um simples acto inhereiite ál Chile. .
soberania das nações, o governo pode j México,
oecupar toda essa vasta rede lelepho- Cuba. .
filies. Dupcrintcndeodo-a temporariamen- Uruguay

0 83
*¦"*¦ IO C

"S ti B
[5 S'w

31.000
3.1SS
1.604

514

(SpS
319
2.|0

Ii5.OOO.OOO
S.i--9.000

3.S00.000
5.2S5.000
3.93S.000

557-000
1 I.2.|C.00O*'

115
103
J5
34
ni

42
50

'Quanto
legraphos
apparcccm.
Seguintes algarismos, na nossa
ao cambio de .i?eoo por dollar.

renda bruta total dos Te-
: a sua média per capita,
nas mesmas estatislicas, os

moeda,

.1
Esí. Ur.idos
Argentina. .
Brasil.. . .

(3>

Renda Bruta

216.Soo:?oo$ooo
22.936 :-oo$ooo
!5.4.S9:(ioo$ooo

5.360 :Soo$000
5.075:6oo$ooo
2.394 :ooo?ooo

646:8oo$ooo

Renda
por ha-
bitante

C$270

;?900

S630
i$56o
i$340

?930
$500

O numero de despachos por estação
foi, em média:

'México. ...... 10.281
Cuba .- 5.175
Chile ¦ x 4.898
iEstados Unidos 3.709
Argentina 2.581
Brasil .- 2.369
Uruguay. ...... 1.777

• * *
NOTA:

(1) Esla differença de fios telc-
phonicos do Brasil, sobre alguns pai-
zes, é attribuida aos seguintes facto-
res:

n) Maior numero c maior popula-
ção das grandes cidades;

íi) A's redes internas de S. Paulo,
Minais e Rio Grande do Sul.

(2) Em despachos por 100 habitan-
tes o Brasil oecupa o ultimo logar na
escala ~da America, abaixo do Para-
guay com 23 e da Cuyana Ingleza
com 22.

(3) A razão pela qual o Uruguay é
o unico paiz abaixo do Brasil na ren-
da tclegraphica per capila i a apon-
tada por I-aw Webb, á pag. 20 na sua
obra — "The Developeinent of the
Telephone in Europc"; o telephone só
prejudica o telegrapho nas pequenas
distancias, quando em concorrência
com o serviço do governo, quando cst-;
uão leva em conta o custo e o custeio
do telegrapho para a confecção das ta-
rifas como 'geralmente acontece.

Vè-so dos algarismos expostos que o
nosso telegrapho é uni dos menos effi-
cientes dc toda a America. Os alga-
rismos provam a mesma coisa com re-
lação á Europa. Eslão abundantemente
disseminadas hoje as estatísticas com-
probativas do nosso atrazo; Em ser-
viço telephonico o Brasil é um dos
paizes mais atrazados tambem, Não é
necessário dizer mais nada.

As mesmas estatísticas provam que
o lelcpohne, aceusado no Brasil dc pe-
rigoso competidor do Telegrapho, é
fora daqui, invariavelmente, o seu com-
panhe-iro insep.-ijravel dc crescimento,
quer em renda, quer em diffusão.

Como, pois, se assoalham ínverdaUés
de tão fácil contestação?

O TELEPIIOXH ObTlCl.YT;

Ia repartição é pura fantasia de quem
não tem cogitado de poupar ao contri-
buinte os pesados sacrifícios que aqui
apontamos.

A GARANTIA DOS IN-

TERESSES DA UNIÃO

E' este o thema principal; o eixo em
torno do qual os retrógrados inimigos
da expansão do3 telepliones têm feito
girar, com mais força, a sua argumen-
tação contra as disposições do Art. 99
da Lei n. 3.0S9 deste anno. .

O estado actual das nossas finanças
e da nossa economia gerou uma situa-
ção excepcionalmente favorável á cx-
ploração desse thema. Tudo quanto pa-
reça promover o augmento ou impedir
a diminuição da receita do Tliesouro
merece attenção c apoio do grande pu-
blico, da imp-cnsa, do Parlamento e
do Governo. E, como não é fácil con-
ceber-se a existência de funccioiiarios
de alta categoria, revoltados contra a
lei, a usarem dc trues para burlal-a, dc
sophismas para torcel-a, e de falsída-
des para deixarem dc a cumprir, o des-
temperado argumento impressiona indu-
hitavclmeiitc por .partir de quem parte.

A verdade, porém, apparecerá muito
outra aos olhos de quem se der ao tra-
balho de ler o discurso do sr. Costa
Rego, que c, aliás, a fonte onde se deve
ir buscar os elementos históricos para
a interpretação do referido arligo de
lei; e bem assim a "Jurisprudência
Telegraphica" do Prof. Francisco Bhe-
ring (pag. 53, 34, 60 a 66, 140 a 154).

O que está provado í positivamente
o contrario: Tripudia-se sobre princi-
pios dc direito consagrado, sobre a
Conslituição. solire a verdade dos 'fa-
ctos, sobre o direito alheio, e ludibria-
se a opinião publica, a imprensa,, o.Par-
lamento e o Governo, não para au-
gmentar as rendas do erário ou evitar-
Hie decréscimos; mas para impedir-se
a concorrência a unia repartição publi-
ca que é uma grossa torneira de des-
perdicios aberta a um lado com um pe-
qticno balcão de férias lí otttrance mon-
tado do outro. O que ha, positivamente,
é o temor á fiscalização indirecta da
iniciativa privada; a qual não só'virá
provar a incompetência commerciai
dessa repartição, como tambem ohri-
gal-a a trabalhar mais, a produzir mais,
a economizar mais.

CONSELHO DE UM ANCIÃO
"Trate hoje mesmo dos seus rins, e

amanhã a sua saúde tratará de si
mesma."

Este é o lemma dos anciãos, que sus-
tentam que é bem fundado.

Porque ainda quando estão fortes e
de boa saúde, os rins estão bastante
atarefados com limpar o sangue á razão
de mil vezes ao dia.

E quando, ou seja por velhice, traba-
lho excessivo, ou algum re3friado, se
debilitam estes órgãos ião sensíveis, o
ácido urico e resíduos fluidos do corpo
permanecem no systema e causam lum-
bago, sciatica, .rheumatismo, hydropsia,
dor dorsal, somnolencia, debilidade do
coração, enjôos, máo humor, vista tur-
vada, nervosismo, cansaço, mal da be-
xiga, areia, pedra, c outras complicações
ainda mais sérias.

'Não poderia vi-
ver se os rins sus-
pendessem as suas
funeções, e é da
maior importância
o notar os
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Segundo affirma a revista "Brazil

Eerro Canil" de 16 dc julho p. findo,
citada anteriormente, e é sabido geral-
:ueife, íilgumas companhias lelephonicas
já fallirau) 110 Rio dc Janeiro, antes da
vinda da que actualmente explora esse
serviço. No interregno entre o dcsappã-
recimento de umas até o apparccimcnto
dc outras, o tcleplione official ficou só
110 mercado, fornecendo assignaturas
aos particulares a preços baratissimos,
abaixo do custo, como aliás ainda hoje
acontece.

Sabe-se que algumas dessas fallen-
cias tiveram como elementos concorreu-

s da sua causa a guerra feita ás com-
panhias pelo Telegrapho, o qual além de
[ircjudical-as materialmente provocou o
afastamento dos capitães de que cilas
careciam. «j.

1'ois liem: leve, portanto, o telegrapho
nacional pha.ses propicias de expansão
si 111 concorrência da iniciativa particular.
Porque, pois, não aproveitar Ião boas
opportlthjdades para se wpossar da pra-
ça, doniinál-n, esmagandet os concorreu-
tes supervenientes? Porque não apro-
veitar esses bons ensejos para 

' lançar
10 mesmo tempo as linhas interurbanas
— Rio, S. Paulo, Santos, Pctropolisf,
Juiz de Eóra, Campos, clc. ?

Pois então,os homens que tanta força
lèm lido até lioje para lorccr as leis c
embaraçar a expansão dos telepliones
foram Ião fracos e incompetente» que
se não ilupuzeram ao Governo dc modo
a convencel-o a obter do parlamento OS
recursos necessários a laes obras?

Parece iucrivcl! I...
E' lógico suppor-sc, por conscqtien-

cia, que o Telegrapho não tem querido
fazer por si esse servido, nem consen-
tido que outros o façam; o que melhor
se exprime nestes termos: "O ponto dc
vista do Governo não é dólar o Paiz j
Je comintiiiicações lelephonicas, mas |
prohibir a todo transe que ellas se
façam".

O custo dos telepliones officiacs ao
serviço do Governo 110 Rio de Janeiro
é, entretanto, um capitulo ainda a ser
estudado.

O preço pelo qual está á União cada
um dos seus telepliones e a verba dc
custeio animal consumida por telephone
official 110 Rio de Janeiro, são indo
quanto ba de mais irrisório na espere.

Segundo publicou "A Noite" de 3 de
maio deste anno, sob o titulo- "OS

GRANDES SORVEDOUROS DOS DI-
XIIlvIROS DA NAÇÃO", os telepliones
officiaes mantidos pelo Telegrapho Na-
cional são cm numero dc 505. Por uma
contestação posterior, partida do Tele-
grapho e publicada pelo mesmo vesper-
tino 110 dia imniediato, o numero não é
aquelle, mas 638.

Tomemos como verdadeira esta ul-
tinia cifra e confroutemol-a com o custo
da rede lelephonica official avaliada em
cerca de quatro mil contos, por "A

Noile"; avaliação não contestada, antes
admittida pilo informante do telcgraplio,
como approximada.

4.000 :ogo$ooo
Assim temos- ¦ =:6 !269$'392,

63 S

como custo de cada apparelho telephone
official. K' dez vezes maior que a
média verificada em Iodos os telepliones
da America e Europa, inclusive os do
Brasil, o qual, pelas ultimas estatislicas
é, mais ou menos o que segue:
America do Norte e Central. 6oo$ooo I
America do Sul 7805000 1
Europa  56c?ooo j

Quanto ao custeio, o mesmo vesper- :
tino publicou dados nue, embora postos !
em duvida pelo referido contestante, não '
foram substituídos por outros convin- ¦
contes, ficando, portanto, de pé as iila-
ções que daquelles se podem tirar. !

E' de notar-Se, como elemento pro-
bante do callos existente nos telepho-1
nes officiacs, que os algarismos a elles
referentes constituem segredo, visto que
não ha detalhes publicados a seu re-
speito, nem c fácil obtel-os.

Mas, pelos dados acima ditos, vê-se
que, sem contar os juros e amortizações
do capiial, a despesa dos telepliones of-
fteines anda no minimo em 300:000?
annuacs, quantia necessária para o pa-
gamento de 120 funecionarios e opera-
rios a 200S000 mensaes cm média.

300 :ooo$ooo
Neste caso temos;  =
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As loaitiinns cnscniiras sô na

CASA LONDON
Unico deposito no Rio, Ternos

sob medida
f UU(|IUUV 6

Aviamentos do X' (iiialidndp.
Cuidado com 09 ímltiidores. Anossa cnsa (r

RUA URUGUAVANA, 136
«i mm 

JA' E' TER SORTE...

Porque não deu os
embrulhos foi esbor-

doado
O sr. José Alexandre Affonso é um

operário honesto c trabalhador, resi-
dente na Piedade, á rua Assis Carneiro
numero 31.

Na quinta-feira passada, de volta do
trabalho, carregado de compras, passava
pela rua 'incophijo Ottoni, ás 7 3I4 ho-
ras da noile, quando foi abordado pormulheres da vida airaita, que lhe quize-ram tomar os embrulhos. Como natu-
ralmente protestasse contra a liberdade,
uma das niullieres chamou um guardacivil, queixando-se ao mesmo... de ter
sido aggredlda!

Foi quanto bastou para que o re-
ferido guarda, e mais um companheiro,
o arrastassem com violência, e esbor-

iclfianilo-o, para a delegacia, á rua Sc-nhor dos Passos.
O pobre operário, muito ferido.-ain-

da foi levado para o xadrez, sem cui-
pa nenhuma c padecendo dores airozes,
devido ao espancamento que soffreu.

primeiros signaes
de debilidade, pois
sc se descuidam,
o perigo sempre
existe.

A s PÍLULAS
DU FOS'1'Efi
PARA OS RINS
são para os an-
ciãos cujos rins
principiam a debi-

lilar-sc, pela velhice.
Para homens c mulheres de meia

edade que não se sentem bem, porque
não o estão tampouco os seus rins.

Para joven3 dc tendência natural a
debilidade dos rins.

Para v. s. mesmo, porque são 11111
remédio especial para 03 rins e bexiga,
ajudando-os a deitar fora o. omnipre-
sente ácido urico e outros resíduos per-
niciosos.

As PÍLULAS DB VOSTER PARA
OS RINS acham-se á venda cm todas
as Pharmacias.

Enviar-sc-á uma amostra grátis, fran-
co de porte, a quem a solicite.

FOSTER-McOLELLAN CO.
Dont. C. Caixa do Correio 1062

Jíio do Janeiro

AS OPERAÇÕES NO MOSA E
NO SOMME

Paris, 19 (A. II.) — Comiininicado
official das 13 horas:"Ao norte do Somme, o inimigo, du-
rante a noite, cffectuou vários contra-
ataques violentos ás posições que lhe
tomámos hontem e nos dias anteriores
na região comprchendida entre o norte
de Maurepas c Cléry. Graças ao fogo

seus | das nossas metralhadoras e á contra-
offensiva enérgica dos nossos granadei-
ros, esses contra-ataques foram quebra-
dos, não dando resultado senão num
ponto onde o inimigo tomou pé, numa
secção dc trincheira ao norte dc Mau-
repas. Capturámos no correr dessas ope-
rações mais cincoenta prisioneiros.

Ao sul do Somme, a luta da artilhe-
ria tem estado extremamente viva na
regiões ao sul de Bclly e de Estrées.

Na mafgem esquerda do Mosa, hon-
tem, ao fim do dia, os allemães deram
dois ataques a granadas ao saliente a
nordeste do redueto dc Avocourt e ás
nossas trincheiras da cota 304, mas o
inimigo foi impotente para atlingir cm
qualquer ponto a*s nossas linhas, vendo-
se obrigado a relirar-sc para as suas
posições, o que fez abandonando anortos
e feridos 110 terreno do combate,

Na margem direita do Mosa, prose-
guiu com encárniçamento o combate
iniciado hontem. Palmo a palmo, oc-
cupámos todas as casas cm rumas que o
inimigo ainda conservava cm seu poder
nos arredores dc Fleury, aldeia essa
que, a despeito dc dois. violentos ata-
quês dos allemães e que lhes custaram
perdas sangrentas, sc acha agora intel-
ramente em nosso poder. .

Na região a leste do bosque de Vaux-
Chapitre, continua o combate a grana-
das nas proximidades da estrada que
leva ao forte dc Vaux. Dois renhidos
contra-ataques ali tentados pelos alie-
mães cm nada alteraram a situação.

Excedem de tresentos os prisioneiros
que fizemos á margem direita do Mosa
nas acções dos dias 17 e 18 do cor-
rente.

O bombardeio continua activissimo de
ambos os lados nas secções da linha de
frente em que se travaram esses com-
bates.

O alferes Guyncmcr abateu cm 17 do
corrente o seu décimo terceiro acro-
plano allemão e hontem, o décimo quar-
to. 'Tambem o alferes Ilaucrttcux aba-
teu a 17 do corrente,, entre Boliches
d'Avesnes e Cléry, o seu quinto appa-
relho allemão,

Londres, 19 (A, II.) — E' do theor
seguinte um communicado do alto com-
mando, hoje recebido nesta capital:"Occupámos agora todos os arredores
de Guillcmont, pelo lado de leste e a
linha que, partindo dahi para o norte,
vae até meio caminho entre o bosque
Delville c Ginchy. Tambem occupámos
os pomares ao norte dc Longueval.

Entre o bosque de Fourcaux e a es-
trada de Albert a Bapaumc, tomámos
ao inimigo uma extensão de centenas
de jardas de trincheiras. Avançámos a
nossa linha a leste c suéste da herdade
Mouquct cerca de tresentas jardas, e en

QUANTO MAIS PRESSA,
MAIS VAGAR

¦O juiz da. 1» vara fedoral condemnou
a União a pagar ao funecionario pu-
blico Alfredo .Carlos da Camara a dif-
ferença dre os vencimentos corre-
spondentes ao cargo do ajudante de ad-
miniatrador dos Correios de São Paulo
e o que elle percebia como administra-
dor dos Correios de Maceió, desde a
data cm que fui para esto logar, inclu-
sive a quantia correspondente á gra-ti-
fícação a que tinha direito. Desta seu-
tença, cju Icmpo hábil, appellou o pro-
curador seccional da Republica para o
Supremo Tribunal, que, entretanto, a
confirmou, pagando a executada as
custas respectivas, sem condemnação,
porém, aos iuros de mora.

.0 sr. Alfredo Carlos da Camara, de
posse da curta de sentença, que lhe da-
va ganho de causa, exigiu immediata-
incuto o pagamento, (independente de
artigos de liquidação, allegando ser cer-
ta a quantia a que lhe fora condemna-
da a pagar a União. A' semelhante
exigência se oppóz o dr. Álvaro dV
reira. procurador seccional da Repu-

O dr 'Raul .Martins julgou proceden-1 tre Ovillers e Thiepval, avançámos tam-
te es<a opposição, c, por sentença de i bem numa frente ^le extensão superior
liomcii annullou todo o processo exe-j a meia .milha. Fizemos algumas cen-
cwtorio, afim de que se proceda á .di- tenas dc prisioneiros,
quidação da sentença condemuatona. Num combate travado na Mcsopota

O exequeute
custas.

foi
condemuatona.

condemnado nas

Nn vida tculiii por lomniu
Ròucr sóineiito IRACEMA.

¦¦ » IP«B-

GENERAL SEVERIANO
REGO
•A directoria do Lloyd Brasileiro, ao

ter coiuicointénto do f.-illccimer"o' <lo¦general iSt.vcria.iro Caniejro ila S.ilvaRego, mandou hasieaii o signal da
companhia, na sédc e .cm todas as cm-
barcações, a meio .páo, dcüibcnuifio
lambem comparecer r.o enterro e en-
viar uma coroa, visto ter o referido
general oecupado o cargo de presiden-

A OBRA UO FOGO

São Christovão teve um predio
destruído por incêndio

Na Estrada Nova da
Tijuca

DE UM GRAVE CONFLICTO ENTRE
VISINHOS. SAEM TRES PES-

SOAS FERIDAS
A policia do 17" districto foi infor-

mada hontem. ás 5 horas da tarde, <lc
que um grave conflicto oceovrera, 110
Alto da Tijuca. Dizia o informante
que havia mortos e feridos, um infer-
110. O delegado Paixão pediu um auto-
soccorro á Brigada e partiu para o lo-
cal, com força armada. A coisa não íoi
de tamanha gravidade. No antigo hotel
Aurora, 11. 31 da Estrada Xova, ai-
guns indivíduos, quasi todos emprega-
dos de uma fabrica dc .tecidos, discu-
tiram c cngalfiuhnr:um-so numa luta
tremenda. A questão teve origem numa
discussão entre vizinhos.

Uma menor, filha do nacional João
Francisco Ayres, rotiroti <lc uma cerca
dos_ irmãos Paulo uma vara de bambu'.

Unia mulher da casa viu quando a
menor retirara o bambu' c correu atraz
da pequena, descompomlo-a, e chegou
mosmo a dizer á anulher tlc João Kran-
cisco que sua filha cia uma gatuna.

A coisa assim esquentou, e os ho-
meus e mulheres das duas casas inter-
vieram.

lEntão foi unia coisa feroz. Empu-
tiharam-ss verdrivli-iros v.irapáos, e foi
pancadaria de criar bicho.

Quando o ron-miss-iHo -de dia á de-
íegacia chegou ao local, verificando
que a coisa tinha proporções descom-
miinaes, pediu um earro-soecorro, que
iiiMucdiaíamcntc chcffou ao local.

Serenado mais ou monos tudo. com
a presença da força, verificou-se que
havia tres pessoas feridas: — João
Francisco Ayres, <lUs recebeu gravei
fonitn-ílitos na região frontal, com fra-
ctura do? respectivos ossos e diversa?
(.-•coriae/»!.'? pcid corpo, foi mandado
para a Santa Casa »m estado de inspi-
rar serio? cuidados, e os portugueses
Sérgio Paulo e Domingos Paulo, qnc
foram 03 principaes autores do confli-
cto c que apresentam ferimentos mui-
lo leves.

Esses dois indivíduos foram presos e
autuados cm flagrante na delegacia do
1;" districto.'Todos os feridos foram medicados
pclíi Assiíícncia.

'Con^guiram fugir na ncca*-ião da
chegada des soecorros policiaes. mais
tres irmãos dos indivíduos responsáveis
pelo conflicto.

Chamam-se ciles Albano, Aurélio c
João Paulo.

A policia anda-lhes no encalço, afim
de proccssal-os tambem como culpados
por eJse grave conflicto.
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nua enire as nossas tropas e os turcos,
ficaram mortos 60 turcos das forças ir-
rcgulares e feridos muitos outros, Do
nosso lado, houve tres mortos."

COSTUMES CHIC ?...
La Maison Nouvelle

9, RUA GONÇALVES BIAS, 9

As operações nas duas
frentes segundo o major

,. c- n •. Morath
A rua l-.scobar, cm .sao Christovão, __ ,. ,m „. n

pela madrugada de hontem, tinha a ncrltui, 19 — (T. O) -- O major
rondal-a o guarda civil n. 3S1. Morath, escreve 110 Berliner lage-

Inesperadamente, pelas 3 i|a horas, blatt .....
o policial teve quebrada a monotonia1 Os inglezes obtem insignificantes
por que fora absorvido, notando gran- j vantagens á custa de terríveis perda.s,
des rolos do fumaça, illuminados por: causadas principalmente pela falta de
chaninias, que irrompiam da cumieira j experiência dos chefes e soldados, o
do predio 11. 47 I que dá freqüentemente logar a que as

Sem a menor demora providenciou' tropas sejam dizimadas pelos ardis de
pedindo soccorro á estação de Oéste do guerra allemãcs. Os francezes empre-
Corpo de Bombeiros, communicando a gani menor numero de homens c con-
oceorroncia á delegacia do io" distri-
c;o .policial.

Km pouco apresentaram-se no local,
não só 0b avüotoí-03 soldados encarre-
gados de salvar ns vidas e os liaveres
ameaçados pelo fogo, como 'tambem o
dr. Costa 'Ribeiro, delegado do distri-
cto, acomipanhaldo de seus auxiliares,
os conimissarios Almeida Mello c Pau-
lo l-V-ncira.

Infelizmente, o velho prodio, compôs-
to de dois pavimentos. apezar dos cs-
forços empregados pelos bombeiros,

Ainda o assalto da rua Padre
Miguelino -

O QUE TEM ORTIDO A POLÍCIA
NAS SUAS ULTIMAS

IHLKÍEJÍGIAS
Já são do domínio publico, pois hon-

¦tem tratámos minuciosamente do caso,
as diligencias que a policia está pondo
em execução para a descoberta do la-
drão Thomaz -Marimbo dos Santos, ou
o "Moleque Marinho", autor do assalto
do que foi victima o capitalista Fortes*

A amiiit» de "'Marinho" persiste em
affirmar que o dinheiro, encontrado no
cofre dc "'Maria 'Russi", sua compa-
nheira, na .Caixa 'Forte da Associação
Commercialj é .procedente de economias
suas.

¦Averiguou, porém, o inspector Ban-
deira de 'Mello que as cédulas 'encon--
Iradas sairam reoeiifemento da! 'Caixa
de Conversão, desfazendo, assim, o que
diz a companheira do ladrão, affirman-
do que as recebera havia -oito mezes.

A policia sabe que ".'Moleque -Mari-
nho" está no 'Rio, tendo escriptoI uma
carta á preta Virgínia, sua lavadeira,
enviando-lhs sooÇooo para que esta en-
viasse i50?ooo á menor Januaria, por
elle seduzida.

A carta foi-lhe entrogue pelo carre-
gador conhecido pejo vulgo de "Ca-

vagnac". .
A policia (prosegue t*is vpigcn-dias,

determinando a prisão do desordeiro
conhecido na Saude pelo vulgo de
"Bolc-Bolc", cm cuja residência "Mo-

leque Marinho" escrevera a carta, en-
tregaiulo-a para o conveniente destino.

iE dos 138 -contos e tanto roubados
ao capitalista, a policia apprehendeu
apenas 3 contos c pouco, mas assim
mesmo está na duvida se esse dinheiro
fania parto da quantia roubada ao co-
nhecido marchante.

seguem conquistar, com menor numero
de baixas, maior terreno que os inglc-
zes com enormes perdas. Apezar da
sua excellente artilheria c do seu bri-
lliauíe serviço de etapas, os inglezcs
ainda não attingiram o nivel dos exer-
citos do continente. A impossíbilidide
de obter vantagens do Somnie obrigou
os francezes a realizar ataques em
Verdun.

Na frente oriental é possivel que um
novo agrupamento na nossa frente me-

foi completamente déstruido, ficando ridional, seja necessário, porem, o en-
tambem bastante damnificada a casa curtamento das nossas linhas nos per-
vizinha, que tem o 11. 47, e que eslava , m>ttc rcforçal-as para dar o golpe de-
sem inquilinos. . cisivo."

H: íi ifi í Um outro artigo do major Morath,
10 prodio, victima do sinistro, c de|diz: "Affirmo que as nossas tropas

propriedade de Forttinato Pereira da ' uo Somnie_ ncciioam hoje exactamente
Cunlia, actualnicnle cm 'Portugal, tendo a mesma linha, deante da qual reben-
como procuradora a Companhia União tou a offensiva ingleza. A asseveração
dos 'Proprietários, o que faz prever es- ] feita em Londres, segundo a qual os
tar ello no seguro. ] inglezes haviam tomado a nossa se-

O pavimento terreo, isto é, a loja, ; gunda linha, poderosamente fortificada,
era oecupado por uma casa d_ç pasto é de lodo failsa.
da qual eram donos 'Miguel Fazer
Antônio Vicente, cmquanto a porta,
que dava accosso ao sobrado estava
transformada em offician de sapateiro
de I.uiz 'Morei, locatário do preilio.

No an:lar superior, casa de commo-
dos, residiam os donos do hotel c mais
João 'Pereira Cardoso, Anlonio 'Montei
ro c Francisco Virginio da Costa.

Iniciado inquérito, ouvidos os diver*
sos moradores, afíiriiiaiam elles não
haverem presentido o incêndio, exec-
pinando, apenas, José Caetano, empre-
gado do hotel, que declarou ter o fogo
principiado na cozinha de seus pa-
trões,
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Rouquidão, Asluma,
Tuberculose pulmonar.

GRANDE TÔNICO
abre o appeilte c crcmiz a

lürça Diuscaiar.

Após 43 dias de ataques, os inglc-
zes encontram-se lioje cm frente das
mesmas posições da segunda linha,
exactamente como se encontravam no
principio, com a differença, porém, dc
terem soffrido neste intcrvallo perdasenormes, que por certo diminuíram de
muito o seu espirito offensivo. Conse-
guiiitcmenlc, póde-se affirmar que o
plano dos inglezes dc emprchender
unia offensiva semelhante á offensiva
allemã do anno passado na Gali;ia, fra-
cassou totalmente."

O avanço dos alliados em
Salonica

Paris, 10 — tOfficial) — Os alua-
dos estão em contado com os germa-
no-bulgaros em toda a linha de fren-
tc de Salonica e já capturaram cinco
aldeias que estavam cm poder do ini-
migo.

Choque de vehiculos
UM MOTORNEIFO PROPOSITALMEN-

TE ATIRA O ELECTRICO QUE
DIRIGIA DE ENCONTRO A UM CA-

MINHAO
A perversidade dc um dos motornei-

ros da Idght and Power, foi causa hon-
tem, á noite, 'de tremendo choque de
vehiculos, do qual sairain feridos, não
só o responsável do accid-cntc, como
lambem dois trabalhadores.

Dirigindo o electrico, que tem o nu-
mero 224, linha Andarahy Grande, Au-
gusto Santos, quando 'descia pela rua
liarão de Mesquita, em direcçâo ao cen-
tro da cidade, quasi ao chegar á rua de
São Francisco Xavier, leve dea-nte do
vchiculo o caminhão n, 262, pertencente
á firma Braiftldo Amaral & C.

A' boléa desle carro estavam o co-
cheiro Ricardo Silva, portuguez, de 37
annos, casado, resMcnte á rua General
Pedra n. 13S, e o ajudante Antônio
Pinto da Silva, da mesma nacionalidade,
de 33 annos, solteiro, tambem morador
á ma General Pedra ml 345.

Nervosamente tynipanou, reclamando
passagem imnrediata, Augusto Santos.

Não sendo promptameiite attendido,
abriu o rcgula'dor c estupidamenle foi
de encontro ao caminhão.

Cuspidos ida boléa, Rifardo Silva e
Antônio Pinto de Oliveira receberam fe-
rimentos, o primeiro na região glutea
esquerda, e no terço inferior da coxa
direita.

Jlais infeliz que o seu companheiro,
Pinto de Oliveira ficou gravemente ma-
cliucndo cm diversas partes do corpo,
principalmente no dorso do pé direito.

Não escapou á sua imprudência o mo-
torneiro Augusto Santos, que leve a ca-
heça com larga brecha.

Os feridos, medicados no Posto Cen-
trai dc Assistência, foram depois apre-
sentados á policia do 16° districto, a
excepção dc Pinto dc Oliveira, mandado
recolher a um dos leitos da Santa Casa
de Misericórdia.

Ambos os vehiculos ficaram bastainte
avariados, tendo o electrico o regulador
coinpleiamente inutilizado.

UM NOVO PARTIDO

Circulo Operário Nacional
Numa grande reunião, cffectuada hon-

tem, por iniciativa dc operários do Es-
tado e particulares, ficou fundado mais
uni partido no Districto Federal, com
o titulo Circulo Operário Nacional.

•Foi acclamada a seguinte junta go-
vernativa: Sabino Nascimento, presi-
dente; Álvaro Graça, 1° secretario;
Bclniiro da Silva, 2° secretario; Deo-
cleciano -Silva, thesoureiro, e Augusto
de Azevedo, .procurador.

Além dessa junta governativa, foi ac-
clamada uma comniissão dc propaganda
do partido nas fabricas e demais esta-
bcleciiiicnlos particulares. 'Essa commi-
são ficou composta de oito membros.

¦ r~J ~i tt\j~\ 4i (nu
Xa vida tenha por leniiiin
Bober somente IRACEMA.

O commando superior
da Guarda Nacional
¦Correu hontem, ú tardo, com minuta

insistência, que o governo havia convi-
dado para exercer o commando supe-
rior da Guarda Naoional o generalFlarys.

A escolha não póds scr melhor. O
general iFlarys, além do um militar
competente, _ conhece bem a nossa
Guarda Nacional, que precisa, á sua
frente, de um 'homem que não seja
apenas uma figura decorativa. Inter-
pc-llado pj»los seus amigos, o generalnada soube dizer a respeito, mostran-
do-se mesmo snrprehcndido com a no-
íliciai.
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4"2$IQ4, annuacs, ou sejam — 39$.|oo
mensaes por apparelho a serviço do go-
verno.

Se computarmos, como é necessário,
os juros de coo loooSooo sohre o allu-
dido -cr.pjtal teremos esse custeio ele-
vado a (j.í?rjoo i:icnsr.cs.

Qualquer companhia poderia íorne-
cer ao Governo um serviço telephonico
completo, efficaz e melhor, a 2o$ooo
mensaes,

Está provado, portanto, que o receio
manifestado pelo Telegrapho Nacional a
respeito da diminu'ção de rendas que -o
telephone particular possa trazer áquel-

para substituir as
cortinas nos vidros,
ultimas novidades,
vende-se ua rua ilo

Hospício 15l--casa de ptipeis pintados
"**B <H l_> «lu H 1

Numa casa de commodos
UM ESCANDALOSO CASO QUE A

POLICIA APURA
Xa easa de commodos da rua Vista |

Alegre 11. -'14. houve hontem um sal- i
sciro tios ^'abos.

Ali residem a preta Mi-y.icÜna Maia, í
a italiana Victoria Elisa e Kosa Pas- í
choai, sua filha. -Mãe e filha junta- I
rain-se e. depois de uma forte dis- I
cussão, surraram a valer a preta.

O escândalo ecoou na policia, sendo
ambas presas.

Xo 9" districto soube-se. porém, que
Victoria explorava Rosa. razão por sue
foram ambas apresentadas ao :" dele-
gado auxiliar, que 111:111 rgo.-oso inque-
rito está apurando o facto.

Os desesperados
SUICIDOU,SE 

"lNO£RIND0 
LYSOL

A rapariga lAlberlinai de Oliveira
parla, de 23 annos. solteira c residen-te a rua Mariz e liarros n. 346 ahor-receu-se da vida, porque o amante aabandonou, li-, va» dahi, ingeriu gran-de quantidade dc lysol. vindo a falle-cer no Posto Central de Assistência.

Removido n seu cadáver para o Nc-croteno da Policia, foi elle atitopsiado
pelos drs. -Miguel 'Salles e Rodrigues
Çao, que arrestaram como "causamor-
tis — envenenamento por liquidocáustico.

O enterro de Albertina. que se rea-bzou a «pensas do sr. losé da Silva1 orto,^ residente ,í rua São FranciscoAavier, 142, teve log.-.r hontem mesmo.

ULTIMA HORA

CO

Manoel da Costa
Franco

XDUCTOR DF. TREM APOSFX-TADO DA E. F. C. C.
Sua esposa, filhos e mais pa-rentes participam o seu falleci-

mento c convidam para ncompa-r.n-.ír o seu enterro, que sairá
da rua Figueira n. 11, S. Fran-

o Xavier, para o cemitério do Caju,
4 horas da larde de hoje. (;j;6

Lisboa. 10 — (A. II.1 — O jornaldesta capital A Opinião diz que é cs-
perada a cada momento em Lisboa a
missão militar insleza. que vem uiti-
mar os accordos necessários para a
participação de Portugal na guerra.

O mesmo jornal diz-se autorizado a
affirmar que a primeira divisão fará
uns ligeiros exercidos em Tancos e
embarcará em seguida para a França.;•*
Niio nrccisn de reelntne "LAMUA-
RY". Aeim minera) natural. Depo-
sito Th. Ottoni 34 — T. 355, J*.

Sir Roger Casement
, Berlim, 19 — (T. 0.1 — Segundoisiorauições publicadas pelo "Hanibur-
ger 1-rcmdcnbhtt' sir Roger Casementna própria manhã em que foi cuforca:do, exclamou, após ter recebido umavisita de altos funecionarios inglezcs-Estes homens devem ter'conhecido in-dividuos de convicção malleavel .porémeu .verei sempre iilasdez". Um amigodc sir Roger Casement, que sc achava
present quando elle pronunciou citas
palavras, consítl.eih provável ,m-.e "os
funecionarios inglezes que o visitaramlie tivessem offerecido a graça do in-dulto, exigindo-lhc em .troca que fizes-se declarações anti-irlasldezas, ao queo grande patriota se recusou.

' *
Os allemães no norte da

França e o "A. B. C",
de Madrid

Parir, 15 (.-f. IL) — A .propósito dasdeportações ordenadas pelos allemães,no norte da França, escreve o semana-
no "A. B. C". de Madrid:"Xao se pôde pretender que a neu-fraudado de uma nação seja incompa-
tivel com o cumprimento da sua mis-
são jurídica, da sua obra de piedadec de liiimanitarisiiio. Tudo quanto íi-zermosem nome da humanidade edos princípios universaes, será .em
nossa honra. Desejaríamos bem fa-zer mentir os que nos jornaes france-

Um bando de "caftens"
A POLICIA DA'"CERCO NUMA CASA

DE MULHERES
O dr. Osório de Almeida, 2o delegado

auxiliar, tevo denuncia de que um con-
ventilho da rua do Núncio servia de refu-
riu a um liando de cafttns,

Aquella autoridade encarregou os tiRcntes
Taes da ltosa e Viriato de os prender eambos deram conta do recado, iiontem,
pouco antes de meia-noite,

Prcscnlidos pela policia, os caftens pu-7cram.se em fuga. sendo, porém, oresos os
de nomes Jacob Wonivolcr, Israel Kirscn-
ihin, Salomão Svaper c Abralicui Geluiau
mie foram recolhidos ao .xadrtt; da Centraide IVlicia, para serem processados.

Pouco depois ila prisão, appareceu nanolicia. adrogarclo-llics a causa, KmilioSutnberii, lambem tido como explorador dolenociiiio,
Kmilio ficou tambem <]ot!í!o.

No Ministério da Fazenda

O INCIDENTE DANTAS*
ZEBALLOS

NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES
ASSIGNADAS HONTEM'

O sr. Pandiá Calogcras, .ministro daiFazendai, assignou honiem as ,soguin-
ites portarias:

_ nomeando Antônio iPereira Guima-
tfu-s IFilho, para o logar de escrivão da
colleotoria federal cm Campo Formoso,
Estado da Bahia;

João I.auteyer Araújo Cajahj-ba,
para o de collcctor das rendas federaes
cm Santo 'Antônio dos Queimados, no
mesmo 'listado; e

exonerando José Joaquim da Silva,
daquclle cargo.

O arligo de "La Maüana",
de Buenos Aires

Buenos Aires, 19 (Ai A.) — V.' este c
theor exacto do a.rtigo que "J.a Maúana''
publicou liontcm, a 'propósito do iiiciilente
Dautas-Zcballos i

"O dr. Souza Danlas aceusado por um»
publicação tendenciosa" — "O niitiistr.i
pas Kelaçõcs 'Uxtcriorcs do lirasil, i!r.
Luiz SD. do íSouza Dintas, apresentou
sua renuncia e pediu no pi-esidciile dr,
Draz uma ampla investigação. O presiden.
te do Brasil não acccilou c, ao renovar-
lhe sua confiança, uegou-se a tomar ,1
sírio tuna arma tSo ruim como a nume*
jada pelos eternos fantoches da politica
internacional.

Essa noticia conhecida em Bacios Aires
renovou o «unanime affecto c a sympathia
que inspira o dr. Souza Dantas pelo sen
talento de diplomata e sua eorrecção de
cavalheiro.

Não faremos ao dr. Zeballos o fraco se-,
viço de ouvil-o sobre o propalado da ver.
são torpe c ealumniosa ; sc é nllieio .1
ella, deve ter a fidalguia de repellil-a, s!
c seu autor, então, que assuma a respon.
sahilidade de seus actos.

Sejam da Republica Argentina ou de on.
tr,i qualquer porte que saiam, irritam-n.H
essas vozes cobardes contra o dr. Soim
Dantas, «nosso leal amigo tíc todos os ma*
mentos c um homem que, pelas suas qua't.
dades de caracter c pela inteireza dc seu
procedimento, è digno <i>or todos os títulos
do alto carg ode que se acha investido
e da confiança de seus amigos argentino*»,
Tendo chegado ás mais altas posições com
o prestigio da juventude, o dr. 'Souza Dan.
tas não necessita de defesa, nem prc ten*
demos fazel-a.

Assumimos a attUidc que corresponde ás
boas relações dos dois paizes e ás que nos
.une ao chançeller brasileiro, «a convicção
de sua superioridade moral c intellectual,
a quem sabemos recto como uma «spada,
compenetrado de suas 'responsabilidades *
¦deveres e por quem havemos de quebrai
Jcncas, 6e necessário fõr, por isso qui
atravessamos 11111a bora em que se faz mia.
tér que os homens de honra não sejam
menoscabados, nem aqui nem cm nenhuma
outra parte."

Na vida tenha por lcnima
Beber somente IRACEMA.

Os estudantes e a Light
UMA CURIOSA "RKVAXCIli:*

DK ACADÊMICOS
Pouco depois da 1 hora da madruga'

da de hoje, o 2" delegado auxiliar tev
coinuuinicacão de uue um grupo de alu-
mnos da Faculdade de Scicncias Júri-
dicas e Sooiacs, em numero de trinta,
approximadamente, tomara um bonde d^
Liulit, procurando pagar suas passagens
em moeda de cobre

Como o conduetor se recusasse a re-
oeber essas moedas, eslabclcceu-se gran-
de algazarra, que parecia prestes a de-
penerar em conflicto.

Com o alarme feito, acudiu a policia,
que foi recebida em attitude hostil pe-
los estudantes.

Dahi resultou a prisão de dois dos
alludidos estudantes.

Os outros procuraram então o a* de-
legado auxiliar, a quem se queixaram
de violenoias, por parte dos polioiacs.

Averiguando aquella autoridades que
nenhuma violência havia sido commct-
tida, c depois de serenados os ânimos,
foram soltos os dois estudantes pouco
antes detidos.

TRATAMENTO 1)0 ESTÔMAGO
VISANJIO O FÍGADO. URINAS

E INTESTINOS COM O

TRINOZ
DK

ERNESTO SOUZA
Extrncto fluido das Ires no-

zes : Noz do Kola, Noz Vomica
e Noz Moscada, contendo ainda
a MEUSSA. o ANIZ e o GER-
VÃO—DYSPEPSIA, ANEMIA,
DEBILIDADE NERVOSA. Mas
digestões, nino hálito, peso do
cstomiico, dores de cabeça,

e falta de apnetite.
GRANADO Si C.-l° do Marco. 14

CLUB GYMNASTICO
PORTUGUEZ

O grando saráo sportivo
«lo hojo

IRcaliza-se hoje, ás S 1)2 lioras da
noite, o grand» saráu sportivo, promo-
vido pela Escola de Gymnastica, em
liomenagem ao seu professor, sr, Au-
gusto Cunha.

'O progranimtj cstlá (s^m confecnio-
nado.

Encerra nomes de grandes amadores,
taes como: il/a Roct|ue, José Abreu,
Ernesto, Souza Dias, Antônio Mareei-
lino, Ignacio Ijoyolla, "boxítir" cam-
peão, João Ferraz, Agenor Sampaio e
Jayme (Ribeiro, campeão de força.
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Fallecimento em
Nictheroy

Pallcceu hontem, ás n i|a horas dl
noite, ina capital fluminense, a sra.
d. .Maria Pinto de Azevedo Marques, cs-
posa do sr. Jorge Caldeira dc Azevedo
Marques.

O iferetro sairá hoje, ús 4i|c horas
da tarde, da praia de Icarahy n. 3+1,
e embarcará, numa lancha, para esla ca-
pitai, onde será inliumado no cemite-
rio de S. Francisco Xavier.

'¦Irl <|i li* I > IIMin I

Em Buenos Aires
O ACTOR DIAS MENDOZA ENFERMii

Buenos Aires. 19 (A. A.) — Acha-

hespanhol Fernando Dmz Mendoza, prc-
sentemente -nesta capiial, onde está di-
rigindo a companhia Mendoza.

O conhecido actor tem sido muito vi-
sitado.

Brasil-Franca

zes dizem que, "com os neutros, não ha
qne contar". Desejaríamos especial-
mente que Affonso XIII se constituísse
juiz e parte neste conflicto universal."

! * .
A luta na frente italiana
Roma, .19 (A. H.) — Do supremo

commando do Exercito:"Acções de artilheria cm toda a linha
de frente. Os nossos canhõe9 estive-
ram particularmente activos no Alto
Feda e causaram importantes estragos
na via-ferrea que vem ter -ao norte dovalle dc Seehach.

A artilheria adversaria fez numero-
sos disparos sobre Gorizia c procurouattin.mr as .pontes solire o Isonzo e oCarsp. Depois de violento bombardeio,
o adversário iniciou um enérgico ata-que contra a nossa ala esquerda, masfoi promptamente renellido com o au-xilio das nossas baterias "

*
A producção do ferro na

Allemanha
Berlim, ip — (V. O.) _ Segundo

fundições de ferro na Allemanha du-rante o mez de julho, foi de 1.134.000toneladas, ao passo que no mesmo mezdo .anno passado foi de ,.r,.1;.000i eem julho de 1914 de 1.561.000

A CARTA DO SR. SOUZA DANTAS
E A IMPRENSA PARISIENSE

Paris, 10 — (A. H.) — Os jornal
reproduzem em telegramma do Rio ds
Janeiro a carta que o ministro das Rc-
lações Exteriores, dr. Souza Dantas,
dirigiu ao dr. Wencesláo Br.az, por oc-
casião do incidente suscitado pelo te-
gramma da Prensa, de Buenos Aires.

O correspondente aeerescenta que a
carta do dr. Souza Damas, como a so.
lução com que o presidente 'Wencesláo.
Braz poz termo ao incidente, causaram
exccllente impressão na opinião pu-
blica.

DE IIESPANHA

Um decreto sohre os titth
los estrangeirou

Madrid, ig — ?X. II.) __ p0i hoj»
publicado o decreto que autoriza a livranegociação de todos os títulos estran-
geiros que se encontram registrados no
paiz até 15 de junho ultimo. w-o-ga-cnT»

Ministério da Guerra
PEQUENAS NOTICIAS MILITARES

Foi designado o capitão medico <\r.
Henmc-genes Pereira de Queiroz e Sil-va para lazer parte das sessões da
junta medica da 5' região, -durante tsemana próxima,— O major Alfredo Mendes Ribeirafoi nomeado presiduitc d» coiiunissãoincumbida ih- proceder :'i abertura eexame de nm caixão r.-nn medica neu-tos destinados ao postu medico.
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SiO OS HXLHOS-S DO BKASIL Recusae as imitações

g HE ATROS & CIMEWÃS/,

CARTAZ DO DIA

Theatros*
APOLLO — "I*so "°i tempo..." A*

•"^Rltó COMES _ «No paia do sol"

boi Tobarln (opereta), as a Ha, K«» «"*"¦*
(opercla. ás S-U-

RECREIO — ,0
2 ||2. 7 .ll-l e 9 3l4. .

_|ÍPI'11LICA — Attracçóes .RY' iv *il* c «Ias 7 ás n horas.
Kl 

JOSÉ' — Espectaculo da companhia
¦^PEDRO -' Es^cfacuío _'^««Panhia
Hermaiin. A's ml?. 7 j|4 e 9.314.

* * *
Cinemas •¦

wfnida — *"«'• iii«ii-'ii"'""i-/:';;?'*.p,
/S„ nm/A-r (dramas); /l//*!<*!«
eom falecidos (comedia). .«,)„„„„-

IDEAL — Os náufragos ao oreiioco
, Stinelíioiiça funesta (dramas); &c«'t«"'.'-
i.l.i natural)

(comedia). A'9

cinemato*

mis
(dramas).

ODEON
PATHE'

«lir.nnaj e

A filha 1I0 l ii-co e O Salto

_ .•! /•'a/oia (drama).
.  tl0 turbilhão da :'Fluminense 

jornal (revista),
* * *

ida

Circos
nu: o EUROPEU — Espectaculo va-

1'lii'Klti; : — Grande funecão.
SHNl.I.U ; — Espectaculo* * *

«ariado.

PRIMEIRAS
ISSO

l-oi

NOFOI TEMPO...
APOLLO

liontem levada .i scena
premiére, conforme eslava

do Apollo,
annunciado,

Isso foi tempo— escrirta por
.'.niliiio Castro, Luiz Silva c Octavio Uan-
ccl, musica dc 1-eiippc Duarte e Raul Mar.
: .-ris.

A firçn agradou bastante c fez eu.-lier o
Apollo, nas «lu.is sessões.

O desempenho, porém, foi máo.
N5o f«'ira dc resistência 11 traballin «Ins

Ires escriptores brasileiros, e a revista teria
sido assassinada jiclo desempenho, tüo ruim
foi elle. Iv' possivol que boje essa grave
falia não se faça sentir tüo acccnttra-
ilmneilte, devendo obter maior exito a nova
revista.

A musica teve uma rcfnrencia lisongeira.
«le quantos a ouviram; effectlvamcnte, a
partitura honra os maestros que a compu-
rrram.

NBo sú porque a peça seja grande, como,
uuibem, porquo o publico entendeu de bi-
s,.r vários números, o espectaculo veio a
terminar a uma hora tardia, o que noa não
permitte entrarmos em apreciações de outro
(ijdurcza, o que furemos amanh3,

•te íl" ii*
RECLAMOS

Theatros
Foi uma estría verdadeiramente auspício-

si w que teve hontem, no Apollo, ft nova re-
viata — "I'so íoi tempo...", original a.
Cândido Castro, Lui- Silva c Octsvlo Ran-
Kei, com musica «los maestros 1'clippe Duar-
tc e Raul Martins.

A peça agradou em cheio, fazendo prevê*
q*.'e terá longa permanência no cartaz.

Hoie repele-se — "Isso foi tempo...",
nfto só em "matinée", como nas duas sei-
soes da noítc, *

Despede-se hoje do cartaz do Recreio,
o viuidevillo  "O lAguia", que se repre.
se 11 tu. cm ¦' matinée" e & noite, em duaa
sessões. ICmbora conte já o elevado nu-
mero do 1-.-1 representações, conserva o tu-
thusiasmo* e procura das primeiras noites,
.endo muito applaudidos os interpretes, em
especial Cremllda de Oliveira, a graciosa"estrella3 da companhia.

Os Mpectvicu.os d. hoje realizam-se ás
: 1 --. ; 1!" e ¦; ,t!-i.

Ooí_ altrahentissimos espectaculos, qual
delles o mais encantador, offerece hoje
nos iiiiiinueros "h.il.itues" a querida com-
jMiilii.i \'it.ile.-V tarde, dar-nos-á cila mais uma au-
«li.fio da 0!'ercta — "La duchessa dei bal
Tabariii'-, que tanto suecesso fcü em va-
rias representações suecessívas.

V noite cantar*sc-á a linda peça — "Vi-
ínpaia", oue tambem consecuiu o ínaís bri*
llianle exito.

Si
O Republica continua a ser freqüentado

ipòr uma numerosa e elegante concorrência.
Desde que ali foram imiugurados os cs-

ipectacitlos mistos — attrocçõeS o cinemato*
«raphia — o alegre e espaçoso, theatro da
avenida tornes Freire tem íi mais bella das
freqüências.

Ainda hontem, ali estreou eom _ extraor-
dinnrlo agrado; fuzcrido-"Sc appláudir ruído-
samente, o exímio transformista Silva Lis*
boa. cognominado "Prcgoli lusitano".

Realmente, os «eus trabalhos f-"in admi-
raveis, (iucr pcla presteza na? transforma-
ções, quer pela propriedade com que des-
empenha os vários personagens que inter-
preta.

Hoje, '-niiitiuce", ás 2 1.2 hora?, c duas
sessões, á noite, com ra riu dis sim os pro-
grammas, *

Des; ede-se hoje, do nosso publico, e:n•' matinée", e á noíte, em duas sessões, a
companhia da qual fazem parte os profes-
(¦ores Ilennan, La I?olltttc, o mágico chinez
Hu&k J.in*" Toy e outros.

X.i "imilincc". tomam parte os campeões
de tiro llorri_ c Kniestina.

Os progranunas dc hoje foram organiza-
dos a ciipriclio.

Estu companhia segue para Iíello Hori-
zonte. onde naturalmente fui á o mesmo
suecesso que fez entre nós.*

Os espectaculos de hoje, no S. Josc, pela
iTir.panhia Molas.o. são o que se pode inia-¦•iuar, de mais atlrahetUes.

N;i ''matinée'', scião representadas — "A
íilb.i .Io Maiiiiariin" «• "A Mimada dc Pa-
:is*', havendo um intermédio muito inte-
m ssante.

,\' noite, na primeira sessSo, Md?ari3 a
noite", nn segunda "'A .Mimada dc Paris"

1 tu terceira, "Amor d'apachc".
Km todas as ícs-.cs, tomam parte applau«

didas attrrcci.es.
Como vêem os leitores, j um programn-a

d_ primeira ordem, o do S. José, hoje. 11a
"matinée" c á noite.*

A revista — .No paiz do sol caiu in>
_-i'to do publico.

A prova maU indiscutível dessa asserçao
ir-i.i nas d iras enchentes que hontem abis-
eoitott o Carlos Gomes e nos applausos, en-
IliustVticos c sem coma, dispensad is aos
principaes artistas.

IIujc, tanto n.i sessão da t-,.rdc, como nas
Uias da "soirée", repetc-sc a npparatos.1
peça. * * *
Cinemas

.í Falena, o grande drama que tem como
pr-itagoiiista l.yda liorcllí, continua no cartaz
do cuuícrtavel cinema Odeon até amanhã.
A direcção da Companhia Cinematognaphica,
comprehetidendo que nem todos os fre-
queutadores do Odcon puderam assistir a
exhibição da nota vel pellicula, tendo tnt*.-
mo recebido muitas solicitações, resolveu
conservar .¦( Falena no seu cartaz. Foi uma
providencia auspiciosa.

traentes funeçõef, com prograiamai Taria-
dissimos. 1 '•'

No circo Spinelli, haveri h«]e mais uma'excellente funcçSo. , ...¦ Serão apresentados os mais applaudidos
trabalhos da companhia, pondo lim ao es-
pectaculo o empolgante melodrama — •"
vingança io opertrw, *

O circo Pierrc, armado á praça Saenz
Pena, realiza hoje a sua ultima nwtiníí
com programma attriientissimo. ; t'No espectaculo da noite venficar-se-ao
outras estréas.

if. ?

MUSICA
m—¦———.1 .

CONCERTO LYDIA SALGADO
Ueullzoii-Sc honteni, á ^arde, no Muni.

cipnl o annunciado concerto vocal c instru*
mental, organizado pcla cantora sra. d. Ly-
dia de Albuquerque Salgado.

Conceituada no nosso inundo musical, a
distineta cantora teve a satisfação de ver a
elegante sala do Municipal quasi repleta
dc uma assistência de escól, na qual avul-
tavam, como era bem de ver, os represen.
imites mais autorizados da arte musical.

O programma organizado com fino gosto
teve brilhante execução, cabendo as prin-
cipaes referencias á sra; Lydia. a qual «com-
panliailii iu-'a orchestra da Sociedade «lo
Conceitos Syni|ihonicos, colheu larga mes-
Sc de nmilausos, interpretando o Monólogo
dc Odalca do "Condor", de Carlos Gomes,

•a Ária dc Artéinis de A, Xepoinuceno,
a grande scena da Vestale de Spontinl,
unia pagina de "Jupira" de Francisco llroga
e 11 Cavatina da "Rainha dc Sabá" de
Cíounod;

A orchestra dos Concertos -Sj-niphonu;os
executou, sob a regência do maestro Ne-
pomuceiio, a "Gruta- de Fingal", de Men.
dci-i-Iion; o maestro Francisco Brap rc-
geu Bebê s'cmtort nara nrcos. de H. Oa-
wuid e a Cavalgada das Walliyrias. Ussc3
numeres de musica, já "pertencentes ao re-
pertorid da Sociedade, applaudidos varia»
vezes c, portanto, de plena posse dos pro-
fessores da prcslanle orchestra, correspon*
deram á geral' espectatiw. suscitando lc-
gitimo ciithusiasiuo no auditório. A peça
dc 11. Oswald foi bisada, e a Walkyria
egualmente o devia ser ; nias os professo-
res sentindo, talvez, as badalados «Ia liora
-lo juntar, pois eram seis horas, deram-se
pressa cm abandonar o 'palco.

A sra. I.y.lin Salgado «me recebeu <1.
sala eloqüentes manifestações dc apreço foi
cumprimentada por grande numero de ami-
gas c admiradoras.

*.*¦¦*

Concertos
O- violinista hollandez Emile Sinion, com

o concurso de mmc. Zina Simon. realiza, as
horas da noite dc .5 deste mez, uni çon-certo, 110 salão nobre do Jornal do Com-

mercio,
1*. este o programma:
1" parte — 1. L. Hoccherini — Sonata

\'l em Ia major. .-Iiíueio Alttgro, Eniilo Si-
111011. 2. C. \V. Gluck — a) Ária d Orphec,
Chiamo il mio ben cosi, l\ Mcndeslssonh;
I.) Ária «1'EHas. mine. Ziua Slmon. 3. P.

Tschaikowslry — Variations sur un thé-
mc rococo. Op 3C. 1* audição. EmHc Si-
mon.

3" parte — 4. F. d'ErlaiiKer — Andnntc
Syiliplioiiique, Op 18. ií audição Kmilc Si-
mon. 5. Ií. Grieg — a) Primnla Voris; A.
Woodlorde-Finden—b) Indian Love, Song.
in audição (From tive Gafden of Kama)',
Xavier Leroux — c) Lc Nil («11 ecllo
obligall), mme. Zina Sinion. 6. C. W. C.litclc
—a) Mélodie; ClauJo lli-bussv -_ b) Me-
nuct; D. Poppor — c) Vito (Dausc espa.
fjnolc). Kmilc Simon

Os acompanhamentos serão feitos por
mme. Julieta Comes dc Menezes.* * *

¦Kg*j^K^.JjgftiyM»jf mrw^jmW m ..— V

Sedas, Tafettáa e Nobrezas,
todas as cores e os

menores preços
Çasimiras, Draps e Gabar-

dines, o melhor e
mais variado sortimento
Morins, Cambraia» e Cre-

tones.
Linkos em todas as largu-'ras e cores

COISAS DO EXBROnX)

Guarnições em linho bor-
dado em setim para

cama de noivas
Variedade e sortimento

1 em lronhas de linho
e cretone

Preços fixoB
U CARIOCA 14

Próximo ao Mercado de Flores

Varias'.
Martha, Eniniii dc Souza; Joanna. Bel-

mira de 'Almeida; Harrj- Talinay, _OIymnio
Nogueira-, Fernando. Salles 'Uibeiro; Je-
ronymo, Anthero Vieira; José, Edmundo
Maia; Estoíador, Domingos Guiiuarócs;
Criada. Maria de -Lourdes,

'15' esta a distribuição da peca "Telha-
dos de vidro" (Le feu du voisin), com que
a 23 do corrente o Casino-Theatro Plienix
reabrir.' as suas portas, para a estrea do
Theatro Pequeno, , ,

Ai pcía, que 'c interessai!tussima, e;_ta
magnificamente defendida. Todo» os artis-
tas estão bem nos personagens de que sc
encarregaram. „ _ ,

4> A velha companhia do S. josc, vc-
lha dizemos liem, porque já tem ínais de
cinco annos «lc existência, o que c real-
mente para admirar, nos tempos que cor-
rem, pois a vida do thèãtro é a mais ephc-
mera possível, está prestes a chegar a esta
capital, de regresso de sua "tournée' ao
sul da Republica.

A "Iroupe" estreaiá com uma .peça intei-
ramente nova. original dc escriptor na-
cional. ,

Reina grande eiitliusrasmo, no palco
do Recreio, onde se fazem os últimos eu-
saios e mais preparativos para a apre-en-
tação da comedia —• "A Tiçfiozinho", que
amanhã ali sóbu á acena..

A nova peç«, cin cujo estudo e mon-
lagcni a companhia Alexandre Azevedo ven;
«lesenvolvrnd.-i cranil.- carinho, c devida a
autoria inicial «le Paul Gavault, o mesmo
consagrado autor da "Menina do choco-
late", que fez a época brilhantíssima que
toilos recordam. ; ¦•; . ,IA inroliK.r.ilsta .«ia "A Tiçao-mho 6
desempenhada por Crcmilda Je Oliveira, e
os outros principaes papeis estilo entregues
á proficiência de «Alexandre Azevedo, Adc-
laide Coiuinlio. Ferreira «lc Souza, Anlo-
nio Serra e Judith de Mello, que nella
rea Pi «a rece ao publico do Kio, do qual ja
tein 

' 
recebido bem ilislos applausos.
lá está ensaiando, no Republica, a

companhia nacion_l'*le comédias c vaude-
villes que o apreciado actro patrício dr.
í.eopoldo Fr«ies dirige. Sua estréa será,
inipreterivclmentc, n I do mez vindouro,
no Lyrico, com uni vaitdcville cngraçndissi-
hio oW;l!ctamcntc novo para o Kio e
traduzido por João Luzo.

A companhin Luciha Percs - Leopoldo
Fróes trabalhará em espectaculos por ses-
s«V*. como o 'fez, ha pouco, no Pathe.

I.o.TpoMo Fróes vae agora aprcscntar-1101
n ."ua "troupe" excellcntemente organizada
com os seus conhecidos e nprecio.kis ar-
listas que o publico applaudiu na Ajcnida

mais outros novos.

pretoria cível, o sr. Elpidio Lopes e a
sra. d. Isolina Soutinlio. . .

Foram paranympb-os os srs. Alipto Mar-
elnno dos Santos, João Francisco e d. Mer-
cedes -X,opes.

*
Jícaliza-sc a 16 de setembro próximo,

o oasa mento do sr. José Vicente Diogo.
com a senhõrita Iyaurentína Dias da
Silva, «filha do sr. Guilherme Dias da Sil-
va. Serão testemunhas no civil e no re-
ligioso- o sr. Antônio Pedro de Lima e
d. Olympia Teixeira Pinheiro.

sfs «3c sf*
NASCIMENTOS

O lar do capilão João Caetano de Mal-
tos. e de sua esposa d. Kurydice de 011-
veira Mattos, foi enriquecido, a 12 do
corrente, cum o nascimento de uma in-
teressaute menina que recebeu o nome de
Olinda. * *
BAPT1SAD09

Baptiza-se hoje o innocente Pedro, filho
do coronel Tose Agostinho da Costa e dc
_. i.VIuriu ila Gloria Passos Costa. SSo
padrinhos o «ir. Pedro Maria iPassos e
d. Palmyra Passos.

* '*
FESTAS

Commemoraii-do o décimo anniversario. dc
sua fundação, a Associação dos Antigos
Alumnos do Collcgio Diocesano de S. Josc
realizará solenne festa. hoje.

Além das festas diurnas, haverá, a noite,
uma sessão recreativa, com representações
e concerto, a que comparecerão as familias
dos sócios c convidados.*

Commeinorando a passagem da data na-
talicia do dr. Daniel Pereira Bastos, filho
do sr, Daniel Pereira Bastos, propneta-
rio da Confeitaria Paschoal, c ao mesmo
tempo festejando o primeiro anno de fc-
liz consórcio do sr. Fclippe Lopes, caixa
do mesmo estabelecimento, com d. Anna
I.oiits, realiz«.u-se tcr_-.feife .ultima, na
casa (lesses distinetos cav.ilhciros. uma ani-
mada "soirée" que se estendeu até alta
madrugada, tendo estado presente um gran-
de numero de pessoas amigas dos home-
nageados. . _, ,* íi
PIC-NIOS j

Por ttinij/o do máo tempo, o grupo de .
funccionrrfios da Limpeza Publica, repre-1
sentado pela còmniissão composta dos srs. I
'Paulo de Oliveira Filho, Alberto Lima'
Freire Cotrim e Finiino Cameleira, resol-
ven transferir o pic-nic que devia realizar- jse hoje,.na ilha do Engenho, para o doiiiin- |
go próximo, 27 do corrente.

sk - - tic
CONFERÊNCIAS

A annunciada conferência do advogado
dr. Mario Carneiro, sobre o thoma — "Da
especialização do direito pcnnl militar periu-
' .1 . tilillrtc-i-it*!*! s>víiliifiíin! -t*i". -firn treins*

Uma ordem do inspector da
5' região:'

'De accordo oom as iintrucções do inspe-
ctor da 5* região, serão descontados a-S
praças abaixo o valor do6 seçui-ntes arti-
iroí a cargo dn 3' companhia do 13- bata-
InSo, que foram extraviado?, sendo:, do »°«-
dado Hermelindo Barbosa de Miranda, um
guarda-feixo e um sabre-minbal com bainha,
ig$o-o; soldado iManoel Vieira de Brito,
uma muchilla completa, um cinturão com
ferragens, um sabre-punhal, um guarda-feixo, tim cobre-mira, um cantil, -uma co-
lher, um garfo e uma vareta, 51 $700; sol-
dado Antônio Pedro Anuclelo, um cantil,
6%; soldado Manoel Anthero, uma vareta,
um guarda.feixo, uma* colher 

"e ura garfo,
5$35o; soldado Cicero Casemiro Leão, um
cantil, um caneco e um cobre-mira, 7$43°*-
soldado Manoel Domingos de Jesus, um
cobre-mira, $020; soldado Mano-el Vera
Cruz, um sabre-punhal com bainha, um ça-neco e uma marmita, 2i$t__o; soldado Olin*
do Rodrigues dc Andrade, uma cartucheira,
um caneco « um cobre-mira. 5$j7o; soldado
«Euclydes Guilherme da Silva, uni sabre-
punhal com bainha, unia vareta c um,ca-
neco, i8$37o; soldado Antônio Soares de
Freitas, uni caneco, $650; soldado João •l'f-
ptista Pereira, um caneco, $650; sold.-iuu
Antônio Casemiro da 'Silva, "uma njarmita,
um par de cartucheiras, Üra caneco, um
garfo e uma colher, 9$550, todos da 5"
brigada de infanteria; soldado' Julio Tci_,ei-
ra, um cantil, uma colher, e um garfo,
7$5oo; soldado Francisco José da il.uz, um
cobre-mira, $8;o; soldado Waldcmar. Dias
Martins, um caneco, $650; soldado 'Fran-
cisco Rocha Lima, um botão-nresilha dc
ij-lrq.nu.ihal, $440; HKldado _!ymj<io «da
Silva Keis, uma colher e um garfo, ^$150,
todos da 6* brigada de infanteria; sol*
dado Francisco de Oliveira Cruz, um cobre-
mira, $8jo, do 1° batalhão de engenharia;
soldado Thcotonio Cassiano dos 'Santos, um
caneco, uma -marmita « um par de cortu-
cheiras, o$oso, do 2» batalhão de artilhe-
ria.

TESata oasa tem sem-
. pre completo

sorthnento cie cami-
sas, oeroulas, py-

jaxxias.

msmlÕHDontt

CAMISARIA E PERFUMARIAramos mam
_H.-u.sn3 do Hósplolo n, XI

e Roaarlo xx. 64 — RIO.j

$?*V..':-- ""¦-"-. • ¦'.'¦' ¦ ¦¦ ''":^Mi
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Cobertores de IS, yaria
dosortimonto

Preço de um, de 2O$O0Q
a 120*000
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OS CONGRESSOS INTERNA-
CIONAES DE AMERIGANISTAS

BIBLIOTHECA
-DO-

'CORREIO OA MANHA»
Acham-se ii venda Oi volume»:

O MARQUEZ DE FAYOLLE,
1'or Oérard de Nerval

O TAMANCO ENCARNADO,
Por Henry Muxeer

Um casamento na*Época
do terror,

Por Mlreconrt

LÁZARO
Por Don Jacintho O. Plcon

DUAS ORPHÃS
Por Miette Mario

PEDRO E THEREZA
Por Mareei Prevost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Marc Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

te a philosophía evolucionista", íiea trans-
ferida liara sabbado, 26 do corrente, ás 3
horas da noite, na Bibliotheca 'Xacional.

...
Na sédc central da Confederação Lspinta

do Brasil, i rua Marquez de Pombal n. 11,
realizar-sc-ão, hoje, ás 3 horas da tarde, c
na terça-feira, 22, ás - da noite, as 1.065
e 1.066 confcrencias-dÍ6C'.issões publicas, sq-
bre o thema — "'Propagar a moral _e a pin-
losophin, baseadas na sciencia espirita, inte-
gral c progressiva, que não é uma religião'.

Haverá tribuna livre para .0 adversário
que qui-or contestar o espiritismo. Rm se-
fluida rciiüiar-sc-á a ,-o" reunião dos espi-
rit.is que adlierem 110 Quinto Congresso lis-
pirita Universal, que seri installado a cS
do agosto dc 10-0,

A entrada c franca ao publico.

Re.-ili?3-^e hoje, ás 2 horas da tarde, na
União «líspirita «Suburbana, á rua Dr. Dias
da Cruz il. 1-7, Mcycr, mais uma palcs-
tra sobre tliemas doutrinários, desenvolvi-
dos por diversos oraJores.

t\i i\* '\i
ASSOCIAÇÕES

PartScÍpa*no_ a directoria du Associação
dc Bombeiro-; Voluntários de Jacarépaguâ.
«íuc a mesma transferiu a sun sede para
a rua Dr. Cândido Benicio n. 5C13,

fi! fi! *
VIAMKXES

Acha-se nesta canilsi o sr, Francisco
Brasa Filho, funecionario dos Correios de

| _. Paulo.

Telo K 1, seguiu boiitem uara Bello
Horizonte o desembargador Francisco de
Paula Fernandes Knbello o sua esposa.

ÓDIO IRRECONCILIAVEL
Por Carlos M. Ocantoi

Theatro Municipal
Õõncõ-mloiiarln ; W. MOf-OH!

3 Espectaculos 3
de dansus cliis-*icns cx-

eciitudas pela celebvUUde. ™™ (ij[mundial
ISA-iOM DÜNCAN

Nos dins Í2Í. 35, c 3(5 de

íuecesso obtido, c de in* I
mt^nua a figurar no car- 1
inde drama .Vo turbilhão
protagonista a consagra-

a Hcrtí-ji, Será tambcai
cxhitiiilo o (Fluminense jorn.il, trazendo
vistas detalhadas do desembarque do mi.
nistro da Rus.si.i, das :e?.ilas e da Saida
da missa da curcja «In llloria.

Km virtude do
sistentea pedidos,
M/ do Pathc o gra
t/u vida, de que
da «ut-si.-i Fr:

Hospedaram.se na Pensão Nogueira! Jus-
tino Antunes Sobrinho, 1uí.oj Lino da
Silva. J-alenno Jacintho. Nicoláo Filizzola.
Francisco Peixoto, Ünldino M.itta. Lucas
Evangelista c familia, Francisco Bueno da
Costa Macedo. Antônio da Silveira Tiudó,
losé Gursky. Matltias Josc Porto, Alario
Duarto da Silveira .Fernando Franco do
Amaral, Lodolptio Andrade, A. Amoriin c
Augusto «le Assis Andrade.*

No Hotel Globo hospcdarain-se húiitcin i
coronel Francisco Affonso Ribeiro, Cor-
nclio Mario Pereira e filho. Waldcmar Lins,
loão Alvos Ferreira Paulino, coronel Fran-"nula Oliveira, Carlos Silva, Ar- i

io, dr. A. U. dos Santos, Abel 1
Fernandes, Mario Lafayette, Alfredo Pa- i

I ninhos Galdino -Silva c coronel fos6 Custo. :
í «lio da Veiga.

, 
¦

I tIospcdaram.se liontem no Hunnnon.se-
Hotel: dr. M. Valente, F.duaudo Dias dc

on-r.-1-r. ' Andrade, drs. Alexandre e Francisco Snino, |Ilf.OSlO j |r|.,^i_ jos_ Alves. Tarcilio José Alves, I
Aiillil-se aberta nn casfl ArtllUr NJtt- ío'si i-érralolo, Pedro Brailo «Ir. Alipio I

poleão fl tissignntura para estas 3 re' Bastos, Francisco Leal, llomcu Lima Leal,
pitai .10 Drei'0 de ' Amonio S. Alves, João Cruz. Antônio .los

p, „„vLi„. .-, iv;.,tc (nava 1 cc- ' Sumos. .Manoel Kayiminilo de Barros. redro
UinlUrOleS C InzaS ,par«. _ CS- , Uchaa"_. .,-ru.,j-,ic coronel Amonio José Viei.

=.' 1 rSOÍÍOOO. PoltrOIiaS, ra da Cosia. João itaviniiudo dc Freitas,
I major 1'erigritio Alvos Fcitosa dr. Pio da

Silva Collares. Salustio RoJri«ucs dc Frei-
tas capitão Salomão Vallinoto, Orlando de
Alcântara c familia, Luiz Comes dos San-
tos e I.UÍZ í.r.mcira,

|B; 4; 0[

RELIGIOSAS
N,i ilha de Paquctá, rc.-iliz.a-sc hoje a

Rnuide festa do 5<w padroeiro S. Roque,
Haverá, olém das cenmoniae religiosas,

vários festejos.
A'. 2 i\2 horas ».*¦• tarde — Parco —

Liga Marítima, prendo; "Taça de S. Bo-
i*ue", canoes tripuladas por juniors,

Hora tios da_ barcas da cidade: 7.15»
9,30, 111,; 12,00, -1.30, t.; 6.30, n.'dc 

Paquotai — 9.15, ".ou, m.; 3,00,
t.: 7.30 c 1 j.oo, 11.

Voltando depois do fogo.
H-ivcrá barcas extraordinárias se houver

aífluencia dc ton-.eiros.
* * *

MISSAS
Em suffragio da alma do capitão Arlin-

do Kmilio Rodrigues, 2» ofíicial da sub-
directoria da contabilidado dos Correios, foi

Servidão e brio na vida
militar,

Por Alfredo de Vlítny

Memórias de duas jovens
casadas,

For H. de Balzac

UM CASO ESCURO
Por H, de Balzac

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

POR UM ALFINETE
Por J. X. de Saint-Germaln

MULHER DE MÁRMORE,
Por Oarlos M. Ocantos

O C01EI0 DE LÍ
Por Marc Jfnrio

ABBADESSA OE CASTRO,
Por Stendhal (Henriquo Bezlc)

PREÇOS AVULSOS — Na
Capital: Volumes brochados,
2$000; encadernados om ner-
calina, SSOOO; com encniler-
niivão de amador (es.iccial),
4S000.

No Interior- Volumes bro-
chailos, 2S500: encadernados
em porcalina, 3$ 500: com en-
cadernncão do amador (espe-
ciai), 4$500, franco de nor-
te. ínstruecões pnra nssienatu-
ras vide números anteriores.
Veiiileui-60 collecções a proços
reduzidos.

pectaculosidem, lilení 25$Õ00. Balcões I- e
2' fila, idem, idem, íõíJOOO. Ba!-
cões (outras filas), idem, i«lem,
12ÍO0O.

Orchesta de 20 professores
íte^ente da orchestra 1*1

Dumesnil ai 7M .•.(M 7355

o ciaes

Inu3 do

A filha do Circo, utn grande film de
aventuras, que possue um imag noso enre-
do policia!, trabalho extraordinário da fa* ,,,
brica Universal, em ijj réries. continua em I demico de direito,
franco succe_.n, no Ins. São protagonistas „ u capítío dc mar e guerra medico dr.
deste drama, Grace Cuyard, I rancis Ford. e | Flavio de Souza Mendes;

eajHtão-tenente -ir. Bonifácio da

OA'i Ari INTIMAS
1'ez annos honteni o «ir. Baptiata Accio-

ly, governador do Estado de Alagoas, posto
onde vem prestando os mais assignalados
•erviços á terra do «li berço. I ^êzãda hontein, ás 9 horas, no altar-mór «In

senhõrita Yolanda Martins Miranda, ja Ja M5,; d__ Homens, missa de scii-
r. Os-.vaMo Martins Miranda, aca- I ,.,,, á;^ m_„Ja_a celebrar pela iamilia 'do

linlleaux, n quanto basta para recommeudar
cüj. importante pellicula. Segue-Se O Sal-
to, outro drama portfiitoso.*

No ròl dos pro**,r..mma_ excellentes, ado-
ptados pelo*; nossos cinemas, o do cnnheci-*^o cinema Avenida, iivult.i. O soberbo
ubá Os machinistas rivaes, è um erande.lrama de arrojada concepçío, que ha «le«l.ter absoluto exito Como se não bastasse,ser* ainda projectado o drama O Segredoda mulher, dividido cm i partes*

Dois Brandis drama? preenchem o pro-tramuia do Cinema Ideal, cada qual o-ias emocionante. Estas duas importantes
pellicula* têm a denominado de Os n«n.tragos do "Oretwco" e Semelhança funesta,
Quer um quer outro, a..o trabalhos «é
grande enscenação, enjoa enredos giram emterno de aventuras sensacior.acs.

• * *
Circos'

Estreou hrmterr-, obtendo
agrado, no Circo Europeu,
S, Francisco Xavier. .* erande companhia
dirigida pelo artista Pedro Gonçalves.

Alguns numero, fizeram suecesso com-
pleto, destacando-se dentre elles Oa .1 Athe-
nas em seus admiráveis trabalhos de acro.
bacia; Os Gtbsons, gracíosus bailarinos in.
Ur nacionaes; Roberto Pantoja, artista bra-
êüeiro. inexcedivel barrista; Carlitos, queexrr,i!.. verdadeiros orodigios sobre Pá tins.

O circo encheu-se e o publico r.ão re-
tateou applausos aos principaes numeros do
programma.

O espectaculo terminou com a en.graç.itHs-
tinia revista -g- A eheffada do tnondroiigo,
flue manteve o publico em constante hila-
rirfade.

Para hoje, íttSo annurciadas duas at-

franco
armado á rua

Cunha Figueiredo, medico do couraçado São
Pauto e autor -dc vários trabalhos impor-
tantes dc medicina. .

 o capitüo de tratpta Santiago Ku-.a do,
secretario tia Ci-pitania do Porto do Rio *.

. a gra. d. Deolinda AssumpcRo, digna
pro-ícnitora do tenente Telemaco dc As-
s-.-mp{âo i-.cíocianie desta praça .

a menina Gloria dc Oliveira, fülia
do sr. Itraz Joré de Oliveira, funecio-
nario do Ministério do Exterior ;

o sr. l.uiz Pedrosa Filho :
 * menina Denslnhn, filha «Io sargento

Jeronymo Carlos dos Santos :
 o sr. Seglsmunilo Spiczel, funecio-

nario da Reccbe.l.iria do Districto Federal ;
o menino Urasil Ludovlco Stmas, afi-

lhado d.-, sr. l.udovico Francisco Pereira «ia
Silva ;a sra. d. Amélia Vinha? Cunha, es*
rosa do major Rodolpho Arthur da Cunha ;

_ — a senhõrita Ophelía Pereira Kron, fl-lha Ha sr. Guilherme José Kron e ded. Laura Pereira Kron ;o «r. I.eor.e! Peres «ie ltrlto, funecio-nano do Ministério da Marinha :o ac-ider-f-ici*! Alfícri Pereira ;d. Joaquina Chaves Camelrc :—. o sr. Albino Valladas, nosso collcgrade imprensi ;n «enhorifa Elisliçt Kobakovslty, irmã«to sr. l.cau Koi.akiH-sliv, necociante destapraça :a sra. d. Heleia Gusra5n de Car-valho, espo-a do i" ler.cntc da ArmadaNelson Noronha de Carvalh. ;a senhõrita Cecília .!,.m de Almeida:I-ez annos hontem u graciosa Aidafilhir.ha de .!. Anna Mcrola.

CASAMENTOS
Contísiraro mr.tr imo íinnfftfli rm

mo
extineto.

Ao piedoso acto, comoareett, alem da
familia, grando numero de parentes, colle-
gas. amigos c pessoas gradas do finado.

# * #
PAIíLEOIMBNTOS

Falleceu liontem. às a horas da manhã,
n sr. João Burgos, funecionario aposentado
<ia Casa «le Correcção.

filtrando para a Casa de Correcção cm
1869. serviu nesse estabelecimento até cinco
mezes atrás, elevaudo.se pelo seu trabalho
e honestidade.

Vai. primeiro, guarda de calabouço, no
regimen extineto, c dahi subiu até vice-
director, cargo em aue foi aposentado, ha
Wnco mezes. Ddx.i mulher e íüliis, cl-
gumas das quaos casadas.

O feretro sairá Imie. ás S horas da ma-
nhã. para o cemitério do Carmo,f dc sua
residência, á rua Senhor de Mattosinhos $2.

Os seus compa n hei rui de repartição of-
feruceram uma coroa de flores naturaes.
acompanhando uma commissão o enterro.*

Xo Hospital Evangélico, depois «le long-is
nadecimentos, fallecovi hontem a menina
Lydia. filhinha «Io sr. Evaristo Rodrigues,
da Companhia Atlas

l,s5.i infeliz creança havia sido victima,
ha ouinze dias. de um desastre de automo-
ve!. na oceasião cm que saía da Escola
NUv Peçanha, .*i avenida Pedro Tvo. c
morreu em conseqüência desse desastre.

O scu enterramento realiza-se< hoie». no
cemit.rio de S. Francisco Xavier, saindo
o fere.**"), ás 4 horas da urde. do Hospital
Evangélico.—¦- — «¦¦ai-tf--^3i*-*->-c_w ¦

A 5" REfiTAO MILITAR

Entrega do latidos «le exames
(lC Sllllillllllt"

Tela 5* regilio foram entregues os se-
guintes autos de corpo dc delicto c exa-
mc de sanidade :

Ao Io 'batalhão de engenharia, do solda*
dos 'Latlrindo José «los Santos c Francisco
Victorino de Aguiar ;

A' .|n brigada de cav.iÜuria, dos soldados
do i° regimento Jo^é J.aurentino de Ar-
nula, -Annibal Maguel de Souza, outro dc
josc Laureutiuo dc Arruda c Armando Go*
ires Raftos t¦Ao i" batalhão de engenharia, dos solda-
dado do 20 regimento Antônio João Gual-
berto Pinheiro ;

A' 3" brig-ada de artilheria, o do cabo
José Victor dos Santos, do . Io regimento
c do soldado Ascendino José dos Santos,
do 30 grupo de obuzes ;

¦A 6* brígadn de infanteria, o do sol-
dado Jflsc Pereira, da Silva, do 3° regi-
mento de infanteria.

¦ ¦ ¦_¦___ ¦_-¦ dB> Pm*fmP*>m- ¦' ¦

Nn P.lnh Militar
UMA CONFERÊNCIA SOBRE A

JUSTIÇA MILITAR
A's 8 horas da noite, ile 27 do cor-

rente, no Club Militar, fará uma confe-
rencia sobre a Justiça Mililar. <> tenente
coronel Sanua-l Augusto dc Oliveira.

Será feita cm diiab partes a primeira
— histórica c critica — a) O «7111- sc tem
feito; b) 0 que se pretende fascr; e a
scauinta — Constriicíora — O 911c se
deve fazer.

Conclusão: conceito da Justiça; -eu

paire! social. ._ 

UM rKDIDO DE EETNTEGRAÇAO
O despacho iio ministro Ua Viação

O sr. Graciliano Marques Pereira
de Freitas dirigiu ao ministro da Via-
çüo um requerimento, pedindo a sua
rein!egr.i<;5o no cargo dc administrador
dos Correios da Bahia, do qual foi
exonerado no vigência do governo pas-
sado.

O sr. Tavares de Lyra, proferiu o
seguinte despacho: "o pedido será
examinado, opportunmnente ".

- ¦¦ ——mx JB -0-. _3>-0 __»-
nRSTixinmo or oirurros

A ULTIMA \Wk
Vestido niuito elegante em "T.iffe-

tii" superior; Chies Figurinos Rs.
ijo$ooo, Reclame .lt inmr. Laura Gui-
marãrs. r. do Theatro n. fl. «obrado.

Uma consulta no Trilmnal
ile Cotitns

O sr. PandiA Calogeras consultou o
presidente do Tribunal de Contas 50-

; bre a legalidade da abertura do credi-
1 to especial de 4 :.S7$75o, ouro, 
I 6:o3.|Í7-7. papel, para restituição, a
« Marccllino Gomes de Almeida & C, de
[ S. Lui.-. do Maranhão, proveniente dc
\ direitos aduaneiros que os mesmos pa-
j garam, pela Importação dc 100 machi-
| nas para quebrar coco babassu', distri-
I buidas gratuitamente aos lavradores

Os trabalhos de um repre-
sentante brasileiro

O» .nosse. leitores já tiveram noticias
da realização dos vários Congressos In-
ternaicionacs de Americ_nista's; uias o
que, em geral, o publico desconhece são
os "trabalhos levados a effeito por um
dos priniárKWrs delegados brasileiros a
esses «ingressos, o «ir. Antônio Carloi
.inioens da Silva, ad-vogado do n.aso
foro, presidente d«o Instituto Histórico
e Geographico Fluminense, do conselho
direcl-r da Sociedade de Geogratyhia do
Uio de Janeiro, auxiliar do Archivo Pu*
blico no Districto Federal, o represen-
tante do governo do Brasil, de 23 insti-
tuiçSes scieiitificas nacionaes c de uina
estrangeira, no' 19" Congresso Interna,
cional de Americanistas e no a" Con-
gresso Scitnlifico Pan-Americano, que
se realizaram de 27 de dezembro de
1915, a 8 de janeiro de 1916, na cidade
_é Washington.

Antes, porém, de aoceilar essa incum*
betícia, o dr. Simoens da Silva empre-
heiKfeu uma viagem ao norte do Brasil,
afim de obter que as instituiçõo" sciem*
tificas brasileiras se inscr-evessem e «n-
viasstm memoriais inéditas aos referidos
congressos.

No Estádio da Bahia o dr. Sim5es da
Silva estudou os terrenos oude se en-
contraiu os artefatotos de Nephrite, da
j-ade Americaina, achando ali, nas cir-
cumviziinhanças «da cidad. de Aniargosa,
ou Melhor Baietinga, blocos dessa rocha
em estado bruto, de accordo com ai»
informações prestadas a respeito, pelo
saudoso Christovão Barreto.

Do resultado das suas explorações, e
estudos, escreveu uma memória, inlitu-
bula "The Jade in Brasil" (Nephrile
from Bahia), sobre a qual fez no "Uni-
ted Staitcs National Museum", sede do
19" Congresso Internacional de Atnein*
catiislas, na sessão diiiraia do dia 30 de
dlezenibro de 1915, uma conferoncia em
idioma inglez apresentando varias pro-
jecções luminosas.

Em seguida, aproveitando «ias suas
viagens á cidade fluminense, de Cabo
Frio, com o motivo do preparo das so-
lermídades que, «afinal, como presidente
do instituto scioniifico do Estado, levou
a effeito por oceasião da passagem da
data do tricenlenanio da sua fundação,
estudou 10 blocos de granito, que ja-
zenv, sem o apreço devido, no "Morro
da Guia", nos auats constatou a exis-
tencia dts 184 sitl.os de amolaçã de ma.
chados de pedira, trabalho todo indígena,
attribuindo-o aos Tamoyos que penna.
neceram na capitania de São ihomé,
por longo tempo, e dos quaes muito alto
íalam as dironicas, sobre essa capitania
escriptas.
. Desses meticulosos estudos, que ali
levou a effeito, preparou uma outra
memória, que, com o titulo de "Pedras
dc Amolar dos índios de Cabo Frio",
offercceu em 13 de novembro do anno
passado, como contribuição sua, na qua-
lidade de presidente do Instituto His-
torico e Geographico Fluminense e
chefe'da commissão directora do tri-
centenário da fundação daquelle muni-
cipio do Estado do Rio, para figurar
na Polyanlhéa, que, por solicitação do
referido instituto, o governo do Estado
está imprimindo nas officinas da Peni-
tenciaria, no Fonseca e, logo em segui-
da, vertendo-a para o idioma inglez,
então com o titulo dc "The Grindstones
of lhe Primitive Inhabitants of Cabo-
Frio, Brasil", levou-a para os Estados
Unidos da America, offertando-a á
secção I (Anthropologia e Etimologia)
do 2a Congresso Scientifico Pan-Ame-
ricano, fazendo sobre a mesma, no dia
4 de janeiro deste anno, unia confe-
rencia publica, por sua vez illustrada
com projecções referentes ao Morro da
Guia, onde tae3 blocos dc pedra se
acham, obtendo que ambas as memórias
fossem acceitas pelos respectivos "Co-
niilés" dirigentes de ambos os certa-
mens scientificos c internacionaes, afim
de constarem dos competentes annaes.

Fez ainda o dr. Simoens da Silva:
ao terminar a sua primeira conferenciaf
a do dia 30 de dezembro de i«_>iSi da
tribuna em que se achava, offertou ao
Museu Nacional dos Estados Unidos,
sede do Congresso de Americanistas,
um pequeno bloco de "Nephrite da
Bahia" ou da "Jade Brasileira", verda-
deiramente da "Jade Americana", para
que nas suas vitrines ficasse, para sem-
pre archivada, a Jade, em bruto, do
Continente, achada até tal época, exclu-
sivamente, no solo do norte do Brasil.

Essa peça, que ficou figurando nas
collecções mineralogicas dessa grande
instituição, pertencente á Smithsonian
Institution", estava montada num pé
de prata, e- tinha unia das suas faces
polidas, trabalho da Repartição da Carta
Geológica do Brasil, feito por determi-
nação do seu director, o dr. Orville
Dtrby.

Independente da bella impressão cau-
sada pela matéria exposta, e pela da-
diva de tão preciosa rocha, cuja exis-
tencia cm estado bruto era ignorada
officialincnte no nosso continente, foi
expedido ao offcrtaute, um officio da
já referida " Smithsonian Inslittilion ",
firmado pelo professor R. Rath.iiti,
agradecendo c manifestando o seu apre-
ço e o da instituição em questão, pela
peça «pie o inttseti acabava de receber.

O dr. Simoens da Silva foi eleito
vice-presidente do 1° Congresso Inter-
nacional de Americanistas, sendo-lhe
conferida a honra de presidir a impor-
tante sessão diurna de 28 dc dezembro.

Representou junto a esse cerl.men
scientifico o governo do Brasil e muitas
instituições brasileiras.

Na sessão solenne de encerramento,
a 8 de janeiro próximo finilo, devida-
mente autorizado pelas instituições
.cientificas do Rio dc Janeiro, Inslitu-
to Histórico e Geographico Brasileiro e
Fluminense, Archivo Nacional, Biblio*
theca Nacional, Sociedade dc Geogra-
phia e Museu Nacional, convidou o
Congresso Internacional de America-
nistas a reunir-se no Brasil, no anno
de 1918, verificando a sua XX reunião
na segunda quinzena do mez de junho
desse anno, na cidade do Rio de Janei-
ro, o que foi unanimemente acceito e
approvado pelo conselho director_ do
mesmo ccrlaiiien scientifico mundial. _

Finda a sua coparticipação indivi-
dual o collectiva no referido Congres-
so, conseguiu o dr. Simoens fosse o
Brasil collocado cm 1° logar, logo de-
pois dos Estados Unidos, e depois da
excursão scientifico-social para a qual
fora convidado, com os demais mem-
bros dos reefridos congressos, pelo go-
verno federal americano, paar percor-
rer, numa semana varias capitães dos
Estados de Leste; empreheiltleu, a con-
vite de uma importante instituição do
paiz uma longa viagem scientifica ao
norte, oeste e sui da grande nação, ao
norte do nosso continente.

Percorreu os Estados de Pcnsylvania,
Illinois, Missotiri, Wisconsin, Nebraskas
Colorados Ulok. Nevada, Califórnia,
Arizona. New México, Texas, Lousia-
na, Tenessee, Virginia, e New Jersey.
Visitou Museus, Galerias de Artes, In-
stihtições Scientificas diversas, Univer-
sidades ClifMhvellings, .Minerações,
Grutas, Exposições aigro-pecuarias, Jar-
dins zoológicos, Sambaquis, Águas
Thermaes, Fundições, Estradas de Fer-
ro Ftinkuiares, etc.'Distribuiu duplicatas de peças ar-
cheologlcas do seu museu particular
aos museus que visitou, c obras suas
ás bibliothecas publicas e ás Universi-
dades que freqüentou,

.Trouxe comsigo notas de bastante
valor a respeito dessa excursão.

Finalmente, independente dos convi-
tes offieiaes e particulares que rece-
beu, teve a honra de ser recebido
como membro associado das seguintes
instituições scientificas norte-america-
nas: "The Wisconsin Archeológical
Society", Xaiional Geogrnphic Socic-
ty", «lc 'Washington; "Explorc-ns Club
de New York", "Archeológical Insti-
lute of America", e outras.

Trata agora o dr. Simoens da Silva
da formação do "Comitê" organiza-
dor do 20" Congresso Internacional dc

Mais um que queria ir para
. outro mundo

•Morador á rua Jorge Rudge n. 24,
desanimado da vida, mas baldt) de ço-
ragem para reaúizar o seu sinistro in-
tento na própria residência, Anselmo
Gomes de Vasconcellos, tristemente
procurou a rua Oito de 'Dezembro, on-
de existe uma estação do Corpo de
Bombeiros.

:Foi ali, em frente ás luzidas machi-
nas que o enlouquecido homem, sem
dizer porque, nem porque não, bebeu
uma porção de acldo plienico.

Minutos depois lá estava o auto-
ambulância do Posto Central dc As-
sisténcia, que, levando o desejoso di
morrer para á praça da _ 

'Republica, ahi
foi verificado, pelo medico de serviço,
que precisava elle de cuidados das
irmãs de caridade da Santa Casa da
Misericórdia.

metP em wm-

Quem quizer lêr sempre as ultimas
novidades é só na casa Braz Latiria,
Vftnte geral da ATLANTIDA.
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Entre Ouvidor e Rosário

OS VALENTÕES

O "Aeroplano" deu a
facada e... voou!

Manoel de Paiva Monteiro e o co-
nhecido desordeiro "Luiz Aeroplano",
sem moradia certa, mas certos das
suas valentias, encontraram-se hontem
na praça da Harmonia.

Entre as flores e o arvoredo do jar-
dim, apezar de se acharem em frente
á delegacia do 11? districto policial,
improyisaram elles emocionante banca
do celebre "jogo da vermelhinha".

O " Aeroplano", após algumas car-
tadas, quiz voar, mas, o de Paiva Mon-
teiro nâo consentiu na ligeireza, e,
dahi,. o grande desespero em que saiu
perdendo este ultimo, que teve plan-
tada 110 peito alfiadissinia faca.

Foi «mando compareceu a policia,
que «pediu soccorro ao Posto Central
de Assistência.

¦ConsiJerado grave o ferimento da
victima. foi ella mandada recolher á
Santa Casa da Misericórdia.

Quanto ao "Aeroplano", está o de-
legado da zona a procurar onde elle
aterrou.

— > — > **¦ —-

ESMOLAS
Do sr. Jooelyno recebemos a quantia dc

4$ooo, «para ser distribuída pelos pobres deu-
te jornal.—- Dc caridoso anonymo recebemos _ a
quantia de mil réis para ser distribuída
pelou nossos nobres,

AS "M1CHAS" NOS SUBÚRBIOS
.Vcerca desta local fomos hontein

procurados pelo sr. José de Souza Al-
ves, official de marceneiro, residente á
rua Santa Alexandrina n. 102, que nos
pede declaremos nío se entender a mes-
ma com a sua pessoa.

MI-B—i______¦ lll 1—«—*_—___—J

Muifo pallida
I nappetencia — Cansaço -- Turno-

res nas pernas e signaes de
grande anemia, em uma me-
nina de 11 annos

'Reconhecia. o estado de* n__ha filha Ailelaide, de it
annos «le edade, a qual, desde 8 annos, foi niuito adoeu-
tada, magra, com fas io, chegando ao ponto de quasi não
poder amlar, tal era o cansai^ produzido pela_ fraqueza.
Tinha tumores nas pernas e muitos outros 

"symptòniás

de grande anemia, que procurávamos combater com todos
ós remédios que nos receitavam, nada conseguindo, du-
rante Ires annos, até que, somente com o uso do "IODO-

UNO DE 0'RH", minha .filha começou a melhorar,
desde os primeiros dias, c, voltando a 'fame e as forças,
íicou animada e bem disposta, desapparccendo os tumores
das pernas, não parecendo agora, que está completamente
curada, a mesma creatura, antes tão magra e pallida.

Desejando ser útil c reconhecendo publicamente os
effeitos curativos do "I0D0WN0 DE 0E.II", faço pu-
blica esta declaração.

/odo Alves Camargo Junior,

iBaliia, 19 de janeiro dc i.i.i.

Vende-se em todas as drogarias e pharmacia»
Agentes geraes:

Silva Gomes «fe C.
RIO OE JANEIRO

O serviço postal
CHOVEM QUEIXAS DE TODA A

-A PARTE
Já não vale™ pena commentarmos os

abusos e irrifularidades dos Correios;
limitaano-nos a assigualal-os:

«'Importante firma desta praça, cujo
serviço de correspondência tf"1 soffrl-
do, já pc__ diversas vezos, lamentáveis

lembaraços, devidos ao irregular func-
cionianieitio do Correio, surpreliendida
com a repetição de novos exemplos des-
sa irregularidade, que bem representam
fnis.lntc testemunho da anomalia qu*
deve reinar no «expcdi«_ite daquella rc-
partição, pois que chegou a receber
num só dia as tres seguintes cartas >
uma, originaria _e S. Paulo e datad.
d. 14, chega ao Rio somente <sm 17;
outra, de egual daila, com o letredro"Expressa", chega aqui no «lia seguinte
ás 11 horas a. m., mas só é entregue
cm 17; outra, cnifim, «expedida no dia
7 e destinada a esta «mesma capital, de-
pois «de percorrer o Estado .e S. Paulo,
volta ao reincidente cm 17. por não tet
dado com o respectivo destinatário...,
pede solicitemos os bons officios do dl-
rector dos Correios, «para que evite defi-
nitivainente a repetição de semelhantes,
casos, ,uc podem ser dc graves consc-
quencias para os negócios «comnier-
ciaes."

— Os srs. Costa & C, estabelecidos
no largo do Rosário, n. 7, queixam-se.
de que as cartas dirigidas pdla firma ao
sr. Manoel Henrique Azevedo, resi.cn-
tc em Campo Limpo, de Caninos, no
'Estado do Rio, vão ter indefecliivelmcn-
te a Minas, sendo depois devolvida»
aos remettentes, com graves prcjiiizo9
para as suais transacções commeroiaes.

Registramos as queixas com vistas ao
sr. Camillo Soares.

[FOI CONCEDIDA A ORDEM
A jionii estava p.escripiu

Em 9 de janeiro de anno passado, foi
pronunciado nas penas do artigo 297 do
Código Penal, por ser aceusado de ter
morto um individuo com um automóvel
que guiava.

Em 27 de julho do corrente anno,
mais de um anno da data da pronuncia,
foi elle condemnado a dois mezes dc
prisão oellular, minimo da pena, e por
isso, recolhido á prisão.

Entretanto que a prisão é illcgal, vis.
«to como a pena_ applicada de 2 mezes
o foi quando já eslava prescripta a
mesma, pelo decurso de mais de um
anno, impetrou o paciente uma ordem
de "habeas-corpus", originário do Su-
premo Tribunal.

Em sessão de liontem, depois de rela-
tados os autos pelo ministro Pedro Mi-
bieli, o tribunal unanimemente conce-
deu a ordem visto e9tar prescripta a
acção, rjuando foi o paciente conde-
mnado a .pena máxima que se lhe po-
deria impor, que é a «Ie dois mezes dc
prisão,, pena concreta que prescreve em
um anno.

DO INTERIOR PAULISTA
Santos, iS — O sr*. Antônio Alonsc.

agricultor neste município requereu ao.
secretario de Agricultura o auxilio a
que tem direilo, .por haver exportado"
150 mil cachos de bananas para o "io
da Praia, durante o-primeiro semestr",
de 1916,

Appareceu nesta cidade um s.-ma-
nario intitulado "O Remo", dedicado S
defesa dos sports náuticos.

O novo órgão foi bem recebido.Encerra-se- amanhã a exposiçâ")
de pintura mie a senhõrita Berlhal
Worius abriu no salão do P.lytlieaiii_,
Rio Brarico.

«Muitos dos quadros expostos t'orari.|
vendidos a amadores desta cidade.

¦Realiza-se amanhã, ás 7 horas d.
noite, no salão do Centro (Republicano
Portuguez, uma grande festa, «íuc con-
stará da execução «Ia "A Marseliiéia,"
pelo artista francez sr. 0. Gnlieni .:
de uma confereneia pelo jornalista Arr,
thur Aguiar.

Os principaes lopicos.de palestra sc.-
rão illustratlos pelo eaiic.iturisla .ene.»
diclo Taby.

_ Essa festa promclte grande brilham
tis-.ro, sendo dedicada ás nações .illial»
das actualmente envolvidas il. con-
flicto que devasta a .Europa.

Uma parte do pròdiicto -será «lcstí-
nada ao Albergue Nocturno desta ci*
dade.

Diz o "Diário de Santos" que o
sr. Belmiro Ribeiro vaç deixar a Pre--
feitura Municipal por algum tempo.

iCommeiitando o facto, aquelle joi*
nal diz suppôr que c-^e proceditiicnW
do «prefeito seja motivado 'Pelo ilcsejcj
de não ter cjue decidir -a coucorrenCMÍ
aberta para a matança do gado rio 111a*
tadouro municipal.

Campinas, iS — D. Joaquim Mame-
dc, bispo auxiliar desla diocese, ri-cen-
temente sagrado, fez hontem á tnrd_
unia visita no Lyceu «N. S. Auxiliado*
ra desta cidade, -recebendo carinhosa
manifestação de apreço, por parte do*
aliuiuios e professores «Io toii-ccido cs-
iíibelecinieiito de ensino.

¦Hoje o distineto orelado celebrará
Missa uo Gymnasio Diocesano e á lar*
de comparecerá a tuna interessante (tei
Ia que aquelle estabelecimento eclebr.
em sua homenagem.

Tcvo enorme cnthusiasilio a com*
menioração promovida riclo Centro de
Sciencias, á memória do general 1'rafl.-.
cisco Glycerio.

A' romaria feita ao tiimiilo do s»u-
doso extineto compareceram cerca dí
seis mil pessoas.

¦Falou nessa oceasião. proferindo
sentidas palavras, o dr. Heitor !'en«
teado.

A' noite houve sessão «fúnebre no"
edificio do Centro, sendo «colossal a'
concorrência. -,

A photographia do morto fui des-l
coberia pelos drs. Julio llorba e l?ran-|
cisco - Mascarenhas, representando oi
srs. vice-presidente da Republica ei
presidente deste Estado.

Proferiu um discurso nessa oceasião-
o dr. Antônio l.olio.

S. CARLOS, 18 — Os srs. Feliz».--
do José Ribeiro e Alberto Gobbi aca-
bani de vencer uma importante questão)
forense, ganhando em unia queixa*
crime por injurias verbaes.

lOs réos foram condcmnaldos ao pa-
gameuto de cuslas e multa, na impor-
tancia dc 1 :5S-l$5io. Os autores, con»'
um gesto digno dc encomios, desisti-
rum desse dinheiro, offerecendo essa.
quantia á Santa Casa da Misericórdia
desta eidade.

O procedimento dos srs. Gobbi e Ri*
beiro tem sido conimeiilado favorável»
mente.

Terá logar amanhã, no Fórum, Cf
sorteio dos jurados que devreão scr<
vir na próxima sessão do jury destai
comarca.

A imprensa local continua conw
batendo com vchemencia, a refornui
que a Companhia Paulista levou a cji
feito na " gare" local.

Os jornaes qualificam de atten tado'
ao progresso local o procedimento dal
empresa ferro-viaria, demolindo uma
parti' da "gare", que ficou defeituosa
e insiifficiente para o movimento de-
passageiros. i

A campanha a que fazemos refe'
rencia, tem sido muito applaudida poj
parte de toda a população, que repro.*
vou o procedimento da Paulista.

FLUMINENSE-HOTEL
Reformado sob nova direcção

* Aposentos pnra 200 pessoas ií
O que mais convém aos pussn„ci-

ros do Interior. — Preços:
Ouartos com pensão 79 e SSOOO

dlnrios. Quartos sem pensão
48000 o SSOOO diários.

Prnca ila Republica 207—Rio dc
Janeiro. Em frente no Canino iio
SaufAnna o no lado da E. I'\ C.

¦1* <« «*-» 1»

"A MUNDIAL"
Odiuimnliia dc Seguros de Vida

SE*DE: AVENIDA RIO BRANCO
N. 133

Serie "A"

59° Fallecimento
Tendo fallecido cm iC de dezembro

de 1915, em Manáos, Estado do Ama.
zonas, o sr. Arnaldo Spratcley, apolicí
n. 1.663, avisamos nos Srs. segurados
da mencionada série que na sédc <l"'yy
MUNDIAL ", acha-se o recibo da quota
respectiva, que deverá ser resgatado da
aocórdo com a cláusula IV das apólice*
emiltidas, vencendo-sc o primeiro prasa
em jo do corrente e o supplementar —*
sem garantias — cin 30 do mesmo mez.1

Rio dc Janeiro, 1 de agosto de ioi6í
A Directoria,

•__fr**>MM»****>HB-*

CONGRESSO DE GEOGRAPHIA

A representação do Estado do
Santa Ontliniina

Florianópolis, 19 — (A. A.) — O
dr. José Boilcux foi nomeado represen-
tante deste Estado, ao Congresso Gco-
graphico, que se reunirá na Bahia, em
setembro próximo.

Americanistas. a realizar-se em
na cidade do Rio dc Janeiro.

19 iS,

on
quebradnra

Consulta
9 ás 13

das 1 is

das

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
BER, é que a Joalheria Esmeralda, de-
vido a ter de entrar em balanço, está
vendendo por preços tão baratos que
causam espanto!

*n^__m*KnrwnHKVKnarinMKH>MMvaVH>3HnE-t-i

a Unica • UPRMlÃVerdadeira enra da n ___, _f g |^ | §*\
Som operação. Patentes de Bi-uxollas e Argentina. Medalha do ouro,

Paris
Quem compra um CINTO que nlo *'j* leito

¦ob medida, conforme a grosiura da HÉRNIA, na
maioria das rezei «xpõe-ae ao C3trangulaniento do
l.vtAatino o corre o perigo da morte entre horrireis
do rea.

No rrande eitabelecimento do Professor LAZZA*
RINI todoa oa apparelhoi afio fabricados 10b me-
dida, conforme o caso e a enfermidade, nao tendo
nenhuma mola de ferro, iSo levea e invisíveis, ganiu-
timio uma conter,çSo auare e perfeita, lambem das

Hérnia, os maia volumosas; podendo o doente trabalhar,
mnaitica ou cquitaç&o, ficando completa mente curado, sem
pessoas que soffrem da Hérnia escrevam hoje mesmo ao Prof
obter o tratamento gratuito.

Declaro que fnendo mo do CINTO do Professor LA2Z.ARINI fiquei com-
pl-tunente ourado de um» Hornia Escro tal, que softria lia lon.cw annos. Attes-
tando essa cuTa, tambem renovo a minh a gratidão — Manoel Garcia do Amaral.
Contra-mestre da Fabrica de Tecidos " Corcovado".

Tenho o pnrer de com-nunicur-lhe q" e depois de applicar durante 2 mezes o
¦eu Apparelho, a minha quebradura reduziu-se, curando-se completamente. Meus
mnceroí agradecimentos — C. Cattaneo. rua Lavradio 80.

Faxas nara curar era pouco te mpo Obesidade, Rins moveis, Ven-
tro caldo. Debilidade nervosa o Rheuniatisiuos, próprias pnra sc-
nhora o Cavalheiros.
RIO DB JANEIRO - LAnGÜ DE S. FRANCISCO N. 4=4

O domingo
até meio

dia.

azer exercicios de gy-
operação alguma. As

Lazzarini. afim dc

FOOTBALL
PALMEIRAS A. O. versns AME-

RICANO
No vasto "field" da rua Magalhães

Castro, encontrar-se-ao hoj'e, domingo,
em "-natch training", as tre3 valorosas
"equipes" dos -clubs acima referidos.

O "kik-off" do3 terceiros "teams"
foi marcado para as ia horas em ponto.

Os primeiros "teams" estão assim
constituídos:
Palmeiras

L. Rocha; Figueiredo. Gomes; Lu-
dgero, .aiilisíano. Almeida; Burguez,
Gustavo, .autuaria, Claudionor, Raul.
..merícaiio

Osc; Laud, Ary; «Rufo, Izrto, Dele-
ma; Wald II, Flavio, Wald, Jonathas,
Osw.

Os "captains".de ambos os clubs ro-
gamo comparecimento de todos os jo-
gadores, inclusive os reservas.* # *
ASSOCIAÇÃO H. S. ATÜLETIOOS

RETTJRN

OS PEQUENOS CONTRABANDOS
O official. aduaneiro Lui- Antônio

Corrêa, auxiliado pelo guarda da poli-
cia do porto Onoíre Ferreira, appre-
hendeu. hontem, dc dois estivadores, no
posto fiscal ^ue fica entre os armazéns
S e 6 do Cáes do Porto, to baralhos
ie cartas de jogar e 38 parca de lig.s.

Municipal P. 0. X Confiança A. C.
Realiza-se hoje, no "ground" da pra-

ça Coronel Pedro Alves, em "matches"
offieiaes, a3 primeiras, segundas e ter-
ceiras "elevens" dos clilbs acima dispu-
tantes ao campeonato da A. B. S. A.

Dado o equilíbrio de forças entre as
duas sympanticas sociedades, é de se
esperar bellissimos "matches .

O "captam" do 'Municipal, sr. Alei-
des Paiva, escalou os seguintes"players", e bem assim pede o compa-
recimento de todoa 03 inscriptos:

, j* *____-_ __ X- I_rn_!_l_ar .?. 1-

Um pedido á Light
MUDANÇA DE ITINERÁRIO QUE

NAO DESAGRADARIA
Recebemos a seguinte carta:"Tomo a libcraa.le «le vir «pedir iS

v. 9. em nome dos moradores dos bair-
ros de Villa Isabel e Engenho _!ovo,
paia v. s., por meio «lo seu concciluaidoi
jornal, solicitar «Ia Light & Power, tivu«
dar o itinerário dos bondes que irafc*
gani jiara aquelles bairros passando pelo
rua G-iioral Pedra, voltando ao «utiga
itinerário quo era pela rua í?ena«Jor Eu-
zebio. Não sabemos os inotávos que ie.
varam a poderosa Companhia a alterar a
itinerário sem nenhuma consideração
aos moradores daquelles bairros, nus se*
jam elles quaes forem, dc certo nio lm*
pedirão que a Light satisfaça aos justos
desejos dos moradores de Villa Isabel
e Engenho Novo.

Os moradores da rua General Pedra
não serão prejudicados, porque de certo;
a Companhia tem outras linhas que com
mais vantairem que a .le V. I. Engenha
Novo, possam .ervir aquella rua sen»
prejudicar or, passageiros que se destí-
nem aos bairros mais distantes.

O principal molivo da nossa queixa
c a po.-ira fina c -catraníiavcl que forço-
samente se respira na rua General P<_
dra pcla «leslocai-ão «lo vento produzido
pelo vehiculo.

Conscio dc que v. s. tomará em
co-nsidcrai,-ão este pedido, antecipo oí
meus agra-dccinretvt-os. Vosso constante
leitor — Aristides Guimarães."
m —-. ¦¦¦*¦*> »_BJ <l _M ¦¦ ¦*-

Trindade; P. Moreira, J. Campos, W.
Silva; F, Simões; U. Souza, A. Da-
mião. A, Paiva, B. Palharcs.

2" "team" — A. Pereira; A. Costa,
V. Garcia; A. Carvalho, A. Brasil, A.
França; J. Caetano, J. Silva, N. Car-
valho, J. Marccllino, T. Santos.

3° "Icain" — B. Azevedo; A. Ro-
sas, M, Fonseca; E. Barros, J. Leite,
A. Câmara; B. Vieira, A. Damião 11,
A. Santos, F. Pereira, G. Monteiro.

N. B. — O "kick-off" dos terceiros"teams" será dado ás 12 horas; segun-
dos e primeiros, respectivamente, á 1
e ás 3 horas, inipreterivelinente,

OLARIA P. O. f~rsus CANTA*
GAJ/LO P. O.

Mo campoédo segundo, haverá hoje
amistoso "traning match" entre as"équiDes" dos primeiros, seguimos c
terceiros "teams , que começará ás 1-
horas em ponto.

As "elevens" do Olaria estão assim
¦formadas -.

i" (cam
Affonso

Neneca — Ola.v
J. Lobo — Kentz — Vivonne

VV, Bulhões — Mario — Jucá — Licio
— Champion.

2" team
Isaac

Alberto — Kaul
J. Carvalho — J. Machado — Arlindo

Uma queixa contra o delegado
do 23' dfstrioto

O sr. Elias João, residente á ruS
Dr. Frontin 11. 5... na eslação de Dona
Clara, esteve hontem á noite da i* de-
legacia auxiliar, onde apresentou quei-
xa contra o delegado do 23" districto,
pelo seguinte facto:

Elias João, por questões de familia.
íoi aggredido a cacete c a revolver,
hontem de manhã, pelo leiteiro Antônio
Marques. O «lelcgado do 2.1o di='ricto
não mandou fazer corpo de «leücto, nem
mandou lavrar o flagrante, pondo em
liberdade o delinqüente, apezar «Ia sua
prisão ter sido efícetuada em condi-
ções especiaes. O queixoso apresentou-
se com __-; suas roupa-; ensangüentadas ci
declarou tia delegacia auxiliar que An-
tonio Marques fora ipresp em flagrante,

O dr, Leon RoussottHéres tomou co>»'
nhcciniento da queixa e providenciou "'
respeito.

Vlassa oe A melhor é a'
— da Companhia

Mamifocora
Alimentícias.

mes «« m ii _¦««
A CURA DA FEBRE APIITOSA

N. N. — Antenor — Raphael — Ca-
roço — J.Paulo.

3o ícai»
Oswaldo

Manoel — Bezerra
Moacyr — Duda — JoãoAmérico — Leopoldo — Raul — A.

I Santos s. O, Baptista,

Experiências do nm criador
argentino

Eticnos Aires, 19 — (A. A.) — 0.
conhecido criador sr. Raul Etchevarry.
tem feito repelidas experiências com
uma yaccina curativa da febre aphtosa,
que é fruto de seus estudos especiaes'
sobre essa doença. Apezar «los bons
resultados obtidos, o sr. Eíchevei-ry-
ainda não considera sufficientcs esses
resultados, p.ira garantir a -fficicia dsj
nova vac.inar
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ALFÂNDEGA

TURF
A CORRIDA DE HOJE, NO

ITAMARATY
O Derby-Club vae proporcionar boje

bos "turfinen" mais uma interessante
reunião. 0 programma organiíado,
tomo tem acontecido uUimamente, nada
deixa a desejar. Quasi todas as provas
que delle fazem parte promettein in-
iteressantissimias disputas, notadatnente
ncmelle que marca o encontro de Olfaly
fi Espaiia.

SSo os -seguintes os nossos prognos-
Iti 003:

iMáci-stc — Pislachio
Iceberg — Triumpho
-Medusa — Barcelona
Delphim — Hurrah
í,. Caning — Stromboli
Offaly — Espaiia
Mont 'Rose — Ornatinho
Houli — Oascalho,

* * *
FOOTBALL

O CAMPEONATO DE FOOTUALL

iniportniito encoutro entro o
Vluiiüuenso o o America

Pela primeira ve-:, este anno, «nfi-en-
tem-se hoje/ as equipes dos valorosos
t-iitbs que sao o (Fluminense c o Ame-
tica.

A importante prova, ente lia uma se-
imana vem monopolizando as attenções,
09 oommentarios dos íiossos aficiona*
«lo3, vae ser effectuada no magnifico
ijanipo do Fluminense, á ma Guanaba-
ira n. ,54.

Os campeSeu dc 1013 c de ioti
aprestaram com cuidado as suas forças
representativas, dsvendo (proporcionar
tos efipcctaidiores uma luta cheia de
brilhantismo, ardorosa c sensacional.

Ã rivalidade que anima os dois ad-
versarios — rivalidde sportiva; rivali-
Üails digna que só se verifica durant-c
cs oitenta minutos em que dura a par-
eMa — é, par si só, uni elemento se-
guro para a relevância da -tarde, 1FI11*
tmlnenses e america-nos saberão dispu-
tar com afinco o embate, do desfecho
do qual iinuito depende a sorte dc suas
respectivas côrcs no dampconaito da es-
taçâo que conre. ,

A Liga Metropolitana escalou para
ii-izcs das duas parlidas os srs. Sidney
IJul!en e dticardo 'Riemcn, ambos do Ç.
IR. do iVIamcngo, que sorvirão, respecti-
ivanicnic, nos primeiro» e segundos
(teams.

O America levará ao terreno da pu-
fena o segürnts 1° team:

Arlindo
Paiva — Paulino

Ad-hemar — Wittc — P. Ramos
jp-çar — Ojeda — Gabriel — Alvai»

— Nelson.
'A* equipes do 'Fluminense foram or-

jjanizadas do seguinte modo:
1" team:

Marcos
Vidal — Netto

, Sylvio — Oswaldo — I,ais
I. Carlos — J. Couto —• 'R. .Ferreira —¦

€. Silva — E. Carvalho.
-.-" k-a.m:

Affonso
•Waklemar — Joaquim

Calmon — iFablo — Hononio
E. C. Netto — }¦ Baiptista — L. Bar

itliolomeu — O. 'Coaia — M. dos
Guaranys,

'Reservas: — iMoacyr — iP-rimitivo —
Durão e Gcorires.

O ingresso dos sócios da aggrcmiaçao
looal somente será -íerruiHido, dc ac-
côrdo com os estatutos, mediante apre-
.scnlação do titulo social relativo ao
i-orr-entc mez tle agosto.

E' dc prever-se uma colossal enclien-
ite na praça de sporls da rua Guana*
bara. ,. .

O capitão do riumiiicnsc, solicita,
por nosso intermédio, o comparecimen-
lo na -sede do club, dos jogadores do 2"
''rcain", fis 12 e meia horas, « os do
li' ás 14 -e meia horas.

AÍ3m deste encontro, ha, marcado na
mova tabeliã, o do Andarahy com o SSo
ChristovSo, no campo do Andarahy, á
rna Prefeito ScrredcHo.

Será tambem unia refrega interessan-
te, pois quc cxccllentes têm sido as
performances attt-stadas, pelos dois an-
itagonistas nos uHimos jogos do cam-
peonaío. , ,

\Para estas provas foram escalados
jiara .-ictuar como juizes os srs, Flavio
Kamos e Orlando Mattos, do llotifogo
c do Flamengo. 1

• 'Em resumo, são 03 seguintes os cn-
ronlros d'c hoje nas tres divisões do
campeonato do Rio de Janeiro ]

Primeiro divisão — Fluminense "ver-
sus" America, no campo da rua Gua-
riabara. .¦--•'—,'..

Andarahy "versus" S. Christovão,
no campo da rua Prefeito Serzcdcllo.

Segunda divisão — Guanabara "ver

s-.ta"' Carioca, 110 -campo da cslraila D.
Castorina.

(Boqucir5o "versus" Mangueira, no
tampo da rua Figueira de Mello.

Terceira divisão —- A tabeliã desta
'divisão não registra jogo nenhum para
b.O.ie.

«¦ •'.: ü*
TORNEIO DOS VELHOS

C, Ií. ilo Flnmengo "vorsus" Fln-
mlncnso E. C.

No campo do .15. R. <1° Flamengo,
realiza-se boje, ás 81I2 da manha o
encontro -entre os " Aquáticos , do
club local, e os " Ilypothelicos', do
F_.irmn.nse F. €., para o lorn-cio dos
Velhos. , . ,, ,-

O capitão dos " Hypolhcticos" sol:-
cila o comparecimento dos jogadores
escalados, os mesmos que jogaram con-
itra o America, ás 8 lioras da manha,
ao campo do club.

*'* -ÍI 'À<

ffiiN"CKe;TI.OiS reTEllNAOIOJfAES

e bronze aos vencedores. Dedicado ao
sr. dr. Almeida Brito. — Nile, Rio
Branco, Cantidio, Goliath, Hild, Reno-
vaidor e Opel.

Foram escolhidos juizes de saída:
os srs. César Fernandes, Carlos Ro-
drigues Cruz: juizes de chegada: dr.
Adelino Magalhães e dr. José Moreira
Lopes. .

Juizes de percurso: srs. Raul Pinhci-
ro, Alberto . Mendes, Adelino P. Pi-
nho c José Matiola

— Foraim accettos para sócios os
srs. Floriano Peixoto Coelho e Pas-
choal Provcnçano. Foi autorizado o sr.
Mario Falcão a mandar confeccionar
as medalhas para os vencedores dos

parcos de domingo.
? ? ?

BOTAFOGO FOOTBALL CLUB

Uma bolla Iniciativa
A direetoria do Botafogo, sempre

fértil em idéas patrióticas e desinteres-
sadas, acaba de tomar uma resolução
digna dos maÍ9 effusivos applausos.
Vae solicitar ao ministro da Guerra,
um instruetor militar para os seus
sócios.

•Esta iniciativa, se bem que ji annun-
ciada ha tempos no glorioso club, ao
agora é que realmente vae ser positi-
vada.

Assim o Botafogo faz jus a sympa-
thia de que mui merecidamente goza,
não só entre seus sócios como dos afi-
cionados cariocas, sem distineção de
partidos.

Eis o officio cm quc se rcflectc o era.
prchendimento:

Copia — Botafogo Football Club. —
lllmo. exmo. sr. director da Confede-
ração do Tiro Brasileiro. — O Bota-
fogo Football Club, sociedade sportiva
regularmente organizada, com sede nes-
tn capital c contando cin seu seio cerca
de 400 sócios, desejando prestar aos
seus associados o patriótico e relevan-
te serviço de ministrar-lhes instrucção
militar que os torne aptos a constitui-
rom um excellcnte núcleo de reservis-
tas para o defesa da Pátria, sem que
para isso seja no entanto obrigado a se
constituir em sociedade especial, con-
sulta-vos, sc a exemplo do que se faz
para com os estabelecimentos de en-
sino, pódc ser designado um instruetor
militar para esta sociedade, c, bem as-
sim, se o Ministério da Guerra, na
hypothese affirmaliiva, fornecerá^ o ar-
miunento indispensável i dif fusão da
inslrucção, facultando lambem o uso-
fruto da S&le social da antiga socieda-
de Tiro do Leme, hoje abandonada.

Julga assim o Botafogo Football
Club concorrer para a organização dos
elementos necessários á defesa da Pa-
tria, sem ônus para a Nação, parecendo
ser esta a orientação dos actuaes re-
sponsaveis pela defesa nacional, atten-
dendo a quadra difficil por que através-
sa o paiz.

O Botafogo Football Club pede vossos
bons officios junto ao exmo. sr. mi-
nistro da Guerra, afim de st* satisfei-
to em sua pretenção.

Rio dc Janeiro, 14 de agosto de 1910.
(Assignado) Joaquim A. de Souza Ri-
beiro, presidente.jb dt A

"O AEROPHILO"
•Recebemos o ultimo numero do

Aerophilo, a conceituada revista de
soorts, cuja confecção é aprimorada,
cheia de bellas. gravuras c artigos de
sensação.

Não lia duvida de quc o excellente
hebdomadário, entregue á competente
direcção de Netto Machado, progride a
olhos vistos e já constituc um orgao
capaz de orgulhar os altos toros spor-
tivos do Rio de Janeiro, quiçá do Bra-
sil inteiro.

O FOOTBALL INTEBNAC10NAL
As taças "Lipton" e "Newton",

disputadas em 15 do corrente entre ar-
genlinos e uruguayos, respectivamente,
nos terrenos uriigiiayo e argentino, fo-
ram detidas peÍ03 argentinos pelos"scores" dc 2 a 1 e 3 1 t- . , „

Não ha duvida de que o "football

é uma eterna boite i surprises...
Quem preveria esse desfecho depois

do campeonato sul-americano?...

BANGU' A. CLUB X VILLA
ISABEL FOOTBALL CLUB

Uin encontro interesiante 6,0 que sc
rc.-iliza liojc 110 campo do Bnngú.

liatem-se os dois primeljcos collocacjos nos
campeonatos da 1" e s" divisões

Hor despacho de liontem, o inspector jul-
gou procedente o acto de apprenen-ío »•
¦nado contra a firma J. Itodrigues * C,
pelo escripturario B. "Ribeiro Catalão, «oi
12 de juuio ultimo, por nâo so, acharem,
em 17 -volumes com «specialldtdet püarma-
ceuticas, que «quella firma recebeu da -ir-
ma A. Freire & C, de Santos, as cstani.
pilhas de consumo correspondentes- aquelle
produeto.

O inspector assim decidiu por ollegarem
oa infractores em eua defesa que os volu-
mes haviam tido encommendados de Ge-
nova, drtclanieiite para este porto, só ten-
do sido descarregados em Santos ou por
engano ou parque na éçoca em que foram
encommendados não havia vapor que viesse
•para aqui. ,

De accordo, porum, com o art 105. •'-
tra A, aliena I do regulamento approvado
pelo decreto n. -1.051, de 16 de fevereiro
do anno corrente, podem recorrer da sua
decisão para o Ministro da Fazenda. ,

— Tambem por despacho de hontem foi
julgado procedente o auto de apprehejisao
lavrado pelo escripturario Andrade Costa
contra a firma L. Macchiorlati & C, em
4 do mesmo mez, per nao «e acharem fei-
tas, como prescreve o «fpilamento do con-
sumo, as declarações sobre as estampilhas
que acompanharam a mercadoria contida em
10 caixas de marca B. C, que remetteram
para a firma desta praça Bitano & <-•

¦ 11 i> «**» ? »»' -

AS RETRETAS DE HOJE
Programma para a retreta a realizar-

so no jardim da praça da Gloria:
i* parte.—Maroh, Watermclon Club,

J. B. Lampe; Waltz, Au Rcvoir, Wald-
tcufel; Selection, The Cinema Star,
Jean Gilberto; One Step, Row Row,
N. N. ,

2* parte — March, Defendera, J.
Hume; Tango Argentino, Apaiches, N.
N.;'Mazurka, My Baby, Marini; Two
Stop, Ilitlnnd Medley, Hager.

•3* parte — Selection, Gipsy Love,
Franz Lehar; Valse, Folie ivreses,
Waldtcufel; Polka, Tri-Trac, Waldtcu-
fcl; Passo doble, 203, M. E. Souto.

Programma da retreta, na Quinta da
Boa Vista, pela banda musical do 55°
de caçadores:

i" parte — Deutschland uber alies,
marcha; Fausr, fantasia; Les Pati-
ncurs, valsa, Bilhetes Tostaes, tango,
N. N.( One step.

2' parte — A canção do soldado,
marcha; La plus belle, valsa; Beija-
flor, Onc-step; O Bcbé, tango; Tenen-
te Lima Mendes, dobrado.

Companhia Predial "America do Sul"
BELATORIO

AVISOS
COKRKIO— K''a repartição expedirá m»

as pelos scifuiutt*. paquetes*. |
Hoje -
Ittigíba, para Santos, raraná S. Vran-

cisco e Rio Grando do Sul. recebendo im-
pressos até ás 8 horas da manhã, cartas
oara o interior até ás 8 1 |z, idem com norle
duplo até ás q.

Príncipe ii Udine. oara Santos, e Buenos
Airc3, recebendo hnprossos até ás o horas
da manhã, cartas nara o interior ate as-
oil*. idem com porte duplo c para o e.tte-
rior até ás io.

Amanhã:
Cnmii-io, para Bahia. Dakar. Lisboa, c

Bordcaux, recebendo impressos até no meio-
dia. cartas para o interior até Ss 13 i|3 da
tarde, iilem com porto dimlo e para o exte-
rior até á 1 e objectos para registrar ale
ás 11 da manhã. ,

Setfaim, para Santos e Rio da Prata,
recebendo impressos alé ás 8 horas di
manhã cartas para o interior ate ns 8 i|í.
idem com porte duplo c nara o exterior nte
á- o c obiectos para rcüistrar até as 6 da
tarde de hoje.

LOTERIAS
rííipitill 7-Vm]oi*!i1

Ttesumo tios prêmios do pltno
n.3Q0 ronlisada erj» Vi nsosto do I91G.

PHEMIOS DE 100:000$ A SflOjOlO
 íonionnsooo
 íoioonsono35193...

1712...
i0530i.ii
12557...
39478...
8023...

25330...
37R11...
26087...
30760...
17314...
47914...
243G9...

20216..
20123..

3251..
24*117..

37203..

Só depois do cnmpconato...
Ao contrario tio que propoz a com-

r.-is-fio competente, o conselho da
l.ipa Metropolitana resolveu so _ con-
sentir na realização dos jocos inter-
nacionaes nesta cidade, solicitados por
hres des seus filiados, depois dc con-
cluido o campeonato, afim de quc este
rão termine a ,11 dc dezembro.

* íi *
I-ALnlRIBAS X 15ANGT"

(Terceiros teams)
- For motivos de força maior esle cn-
contro que devia srr realizado no
«roíiiiri do S. Christovão A. C, será
levado a effeiio 110 orotHtd do Anda-
raliy, silo á rua Prefeito Serzcdcllo
Cork-a, Villa Isabel.

O raplain tio Pnlmciras pede o cnm-
Tv-irccimt-nto dc todos os srs. jogadores
do .1" team, ás 9 horas da manhã, no
referido nround.

ü: Si *
TERCEIT.OS TEAMS

notnfORO "versus" Flnniengo
Xo campo do Iloiafogo realiza-se o

encontro de terceiros Icmiu entre os
clubs acima para a disputa do torneio
ri', \-i-t-iros (í-iiiii.r.

CYCLISMO

vi-iiipii-i'»!",' •*" * - - I ol«->'0 >ni
O trem de 12..14 nao para no Engenho \ocmn

Novo c sim em Cascadura 1 hora. S6 „^írí""
pára no Engenho Novo o que sáe da Len-
trai ás -.4.

SPORT CI/ÜB MAOI.ENZIB
•Realizou-se hontem, na sí-dc proviso- i 5ZÇI2'

t'1.1 Idaíiuelle club, a niiscmblóa geral í0 »0'
extraordinária, afim de dar posse aos
novos directores rcccntenusnte eleitos,
c tratar de assumptos do club.

A' hora marcada, prescnle numero
legal de sócios, foi aberta a sessão pelo
pres:dente <la -mesa, sr. Adriano Saboia.

Lida a acta da sessão anterior pelo
secretario, foi approvada sem debates.

iKm seguida o presidente convidou os
directores eleitos a tomarem posse, o
que foi feito, com toda a solennidade
sob uma salva de .palmas.

lEntre outros assumptos, tratou-se da
reforma do novo pavilhão, ficando, en-
Iretanto, assentado a confecção dc unia
flammuki com as cores do club tendo ao
lado as iniciacs daquella sociedade
sportiva. Na mesma oceasião tratou-se
lambem do distinetivo geral, ipara uso
jos associados, ificando deliberado .1 or-
ganização do mesmo.

O major Freire Gamciro, 2° vice-
presidente não tomou posse daquelle,
cargo junto com os demais directores
devido estar ligeiramente indisposto, o
que fará na primeira reunião de di-
rectoria.

O dr. Mario Earandy saudou os no-
vos directores. .em nome da direetoria.

Os trabalhos da assetnblóa. termina-
ram tb-nois das 12 horas, reinando cn-
tre todos a maior tordialidadc.

O sr. Danton Gameiro, 2" secretario,
não tomou posse,

iSri. accionislas:
Foi a 24 de agodto do anno p. pas-

sado que tivemos o prazer de vos w-
latar os actos e -todo o movimento da
nossa nascente Companhia, desde que
foi installada o consiituida, que foi a
3 de outubro d* 1914, coni a apresen-
tação dc mn balancete constante de
todas as operações ob inilio até 31 de
julho dc 11)15. logrando a vossa appro-
vação. Foi nossa época tambem, com
o projcdlo de reforma dos Estatutos,
qui; aprov.-rstes,_ que a primitiva dire-
cto.-iia teve extineto o seu mandato, o
qual foi por vóa novamente confiado
aos mesmos dircotores c mais ao nosso
companheiro, sr, coronel Conrado Sc-
brão de Carvalho •Lima, que havia, pou*
00 antes, entrado para a Companhia,
tomando um bom numero de acções,
como sabeá».

Agora, em virtude -da disposição da
reforma, vos apresoatainos o balanço
geral da Companhia, desde a sua fun-
dação (3 de outbro de 1914) até 30 de
junho do corrente anno.

BALANÇO GERAI
Extraído este documento dos livros

da iCoinpanhia, 09 quaes se acham os-
cripturados de accordo coin a lei, sobre
elle deu parecer o Conselho Fiscal,
competindo-vos tambem o exaine de to-
do3 os livros e documentos sociaes, bem
como piálir <iuatsquer informações, que
promptameníí vos serão forncoidas,
afim de que bossaes julgar convenien-
temente os actos da direetoria, a que
confiastc9 os destinos dcsla Compa-
nhia.

O Tosultaríoqiie o balanço geral apre-
senta c positivo e tambem promissor,
mesmo quando aponta elle um prejui-
zo de Rs. <|o:.|G2$fiiio. sob o titulo —">Eticarg03 a remir".'Dizemos promissor o resultado das
operações da Companhia num ->eriodo
de aa mezes precisos (outubro de 1914
a junho de 1916) on'd'e se vê um pre-
juizo de quasi 50 co«/i*í dc reis, por-
que: i°, «tendendo á hora cm qu'e
surgiu a "America do Sul", a descon-
fiança nas «mpre-sas- e sociedades era
gerai e, até certo ponto, justificável,
porquanto a debacle das "'Mutuas
"tiiiplices" c outras semelhantes, foi
um assombro, causando até terror no
espirito publico e um dosckm nos ho-
nlens bem intencionados e organizados
2", a "America do Sul", já não baslan-
do a atmospltcra carregada dc descon-
fianças, foi ipelos seus organizadores,
bem intoncionados sem duvida, -mas in-
genuos c crédulos, apresentada, o.peran-
do; cm construcçõea dc predios -por

meio de sorteios c séries, bases essas,
a nosso vêr, impróprias, frágeis c aza-
rcnitas, para empresas dc tal genuro;
3", a mesquinhez de capital para uma
empresa (fe cnt-diito inimobiliario não
podi.i dar a devida e garanlidora 'cx-
panisão ao seu objtolivo.

(Está claro quc, dadas as circunvstan-
cias acima aponlada9, não se poderia,
em nenhuma hypothese, fazer mover
uma oinpròsa como a nossa, pana fa-
zel-a chegar ao ponto que atliingiu.
Outros factores inten-icram abi, de um
modo cfficiente, amparando a boa ini-
cint-iva; taes foram: a coragem, a ab-
negação, a força de vontade, o amor ao
trabalho, a -honestidade apurada, a vi-
são clara dc um futuro prospero e de
utilidade gerai), economias .severas qua-
si de uzura e o capital eventual.

•Encarando as coisas como deviam
ser. a direetoria, ji lendo am jankuro
dc 1915 abolido o systema de sorteio,
suspendeu lambem as inscripções por"Séries" 1? acabou exlingusndo-as por
completo pouco depois, por entender
qtre tudo isso não .passava de planos
imprestáveis. Em março do dito anno
de 1915. entrou a Companhia a operar
com a TAHELLA J, quc vínhamos or-
ganizando, com .paciência o calculada-
mente, a qual Tabeliã, com desvaneci-
mento -o confessamos, -tc-vs franca ac-
ceitação c foi o faolor quc den vida á
empresa e marcou o seu inicio de fu-
¦tura prosperidade, ^e segurança nos
seus coni ratos e, eíficiente garantia do

5!OCO.fl00j capital.
2:Of)0S"OOJ Convém constar itesto paragrapho,
SiOOOlOOO pela relação iritima dos factos, que,
2:000!!0001 quando a Companhia cm março do
ltOOOíOOÕ 1915 começou a trabalhar com a Ta-
llOOWÕOIJl bella J. não liinba nenhum capital, se^
l:000„0n0 não a coragem e a confiança çm4 si
-f.Oill 1^00(1 Uropria. lEspliqirenfos: do copi-i'1 ini-
lí 00"-?0001 - «Wal (ioo:ooo$ooo) olpenns entraram, dc
lioOHfOOl' fucto, cerca de 13 :ooo$ixio, os quaes

,10 "tHOO f°ram consumidos com as deapesas dc
-i0 <S 100 organização, installação e constituição

tanto mais esse capital »e dilatar mais
lucros aufertirá, porquanto o augmento
de despesas será pouco mais do que
se verifica presentemente.

A nossa Companhia é a única empre-
sa nacional, ou talvez mesmo mundial,
que, se apresentando a operar em im*
moveis, se fez do nada, não tendo mes-
mo uin real propriamente seu para O
apoio do ponto de partida.

Dahi «salta a isua interessante e
original organização. E como se ope

distrair numerário da caixa social, que
alguma falta faz, sem duvida.

Ainda restam algumas restituições a
fazer.Je, porém em pequeno numero,
cuja importância não attingira a ras
i:soo$ooo. .. _

Neste particular, a Companhia esta
bem e ninguém se queixa, porque com
toda a honestidade tem ella se oesem-
penhado dc semelhantes encargos.

EMPRÉSTIMO
Como a nossa Companhia está feita,

está bem organizada, pondo de parte a
modéstia, só Ire falta capital para cm-
prestar aos homens bem intencionados,
sequiosos de possuir o seu próprio tecto,
porém que não dispõem dc todo o di-

,.  ...__a   . . nheiro para adquinl-o. Feito isso terá
rou 

"isso 
? 

"dirão." 
Muito simples. Dos j a empresa o seu capital garantido, pro-

320:92o$ooo, importância exacta dos | porcionando-lhe um juro razoável, hu-
contratos celebrados em 13 mezes ape-
nas, vieram dos prcstamislas e contra-
tantes n8:ooo$ooo (numero redondo)
no neto e depois dc assignarem oscon-
tratos; cerca de 25 :ooo$ooo provindos
das arrecadações mensaes, que os eon-
tratos obrigam; oerca de 4»:oooSooo
em dinheiro das acções subscriptas; ca-
pitai eventual (dinheiro cm conta cor*
rente para reforço da caixa) cerca de
90:000^000 (vede balanço geral), Tudo
isso sommado responderá á pergunta
que acima formulamos.

Malis uma nota importante para am-
parar o nosso justo desvanecimento de
haver formado do nada a nossa Com-
panhia, tal como se acha. Dos 
32o:920?ooo, a caixa social tem a rece-
ber ainda de prestações mensaes, que
se vencerão, a importante somma de
24o:ooo$ooo, (numero redondo) con*
tando ainda coin propriedades (terre-
nos) na importância de 29:0005000
(numero redondo), que perfazem per-
íeitamente o quanto necessário para,
com folga bastante, cumprir á risca os
seus actuaes compromissos.

Eis ahi a razão de ser da nossa Com-
panhia, que si partiu do nada material
chegou ao ponto «tn que a vemos. Esta
ella agora preparada para proseguir
na sua rota, contando são somente cora
o concurso dos capilaes, que ao envez
de se acharem uns trancados a sete
chaves, enferrujando-se, e outros cin
jogo com voraz ganância e incalculável
prejuízo do bem social, deveriam se cx-
pandir e se moverem honestamente, in-
filtrando-se por entre todos, com pro-
veito infinito para os paes de famílias
e lucros compensadores para os seus
detentores. , .

Relevac, srs. accionistas, que deixe,
mos aqui, bem claro bem patente, o
nosso modo de sentir com relação as
iniciativas nacionaes e o prisma taça-
nho, immoral mesmo, por onde divisa-
mos o nosso lucro.

O nacional, que, com Iristeza contes-
samos é pr linilok e por educação, ócio.
ío e gastador, assim que chega a pos-
suir alguma coisa, de ordinário adven*
tiéiameute, ojjkras vezes clle nem sabe
ou não póde^lizcr, pensa em -niultipli-
car o seu dinheiro, rápida e .arriscada.
mchlc joganilo-o sem rumo nem base,
na perspectiva única de lhe -voltar, em
24 lioras, triplicado, para poder csbaiv
jar á vontade os fabulosos lucros e de
novo voltar á faina iuimoral c sempre
insaciável,

E assim, as boas empresas, os incll-o-
•res ideaes vão á garra c nsphyxiados
afinal. . ,

Não c tuna novidade esse nosso modo
de exprimir, pois lanto se tem dito e
escripto sobre os nossos costumes na-
cionaes; mas não é demais que írizemos
esse nosso grave defeito num documento
desta natureza.

Resta-nos o consolo de que ja sc rea-
gc alguma coisa neste sentido, de sorte
que ainda havemos dc orgulhosamente
dizer que o brasileiro é um ser organi-
zado, vivo, lutador c viclorioso na vida
privada e factor conspicuo na commu-
nhão social, pois intelligcncia não 'llm
falia. , , ,

Fechemos este paragrapho, dando gra-
ças a Deus, que nos tem alentado c
esclarecido, para trazer esta Companhia
ao ponto 'em que está, concedendo nos
dirigentes a precisa abnegação de se
privarem dc tudo, até não retirando
seus ordenados e transformando-os 'em
acções, afim d'e conservar cm caixa o
numerário tão preciso para movimentar
os negócios sociaes e dar o melhor cum-
primei-to ás suas obrigações. Isso te-
mos ícüo até agora e os livros eslão alu
para nttestarem.

DESPESAS

mano, honesto
Ora, autorizando os srs. accionistas

a elevação do capital social, farão bom;
ontrotanto. como tal medida poderá
demorar, porque dependerá da boa vou-
tade dos que dispõem de capital, *ião
é fora dc propósito pedirmos quc, pe-
Ios meios regulares, autorizois um com-
proniisso até 100 :ooo$ooo, coin garan-
tia por parte da Companhia das rendas

do» contratos actuaes a c*irçm ae dispu-
zer a lhe fwrjecef cap*a*s parra aeseo
volver mais os seus aegoctos. .

Pedimos a vossa sabia ponderação a
esso respeito. P-TB consideramos um
aoto Ida magna importância.

CONCLUSÃO
Vamos fazer ponto final a este rela-

torio, fazendo publico o nosso reOoahe-
cimento aos srs. accionistas, empre*

gados e mestres d* obras que tem Ira-
halhado para esta empresa, pela con-
fiança que nos tem depositado e pelo
auxilio « animação que nos tem de*
monstrado, tantas e tantas ««s*

Tambem fazemos sentir aos «ossos

prestamSslas e clientes o quano.lhes
duvemos, pois não. temeram f^fj'
m» os seus dinheiros, para f'"™e.™
contratos com a Companhia, quando
não lhes podíamos garantir esses ode
antamentos senão coin o nosso nome e
com a nossa honestidade, que bom sa-
biamos possuir, mas que elles desconhe-
ciam então. .

•Foi esla confiança do9 estranhos quc
nos animou e nos deu vida. Nada mais
podamos nem precisamos dizer.

Rio de lanciro, 19 de agosto de 1016
— Joaquim F. da Siha Rocha, dire-
otoripresidentc.

116.19)
Desde '«: 100.409 ditos.
Existência em 19, de tarde:

saccos.
Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES
Branco crystal $570 a $«.*¦Crystal amarello $-,,<, _ isi,
Mascavo $420 a j<'-«Branco, 3* sorte $670 a S6«:
Alasca-vinho S.í.o a }ii(

ALGODÃO
Entradas cm 18: n5o houve.
Mestre 1»: 9.134 fardos.
Saklas em 18: 446 dilos,
Dt-fde i°: 5.365 tardos.
Existência em 19, de tarde:

tos.
Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES
Pernambuco
R. G. do. Norte
P.mJiyba ... ...

9-744 d

Nominal
Nominal
Nonuiuí

Balanço Geral em 30 de junho de 1916.

X O TI V O

entradas a realizar .. .. Acclbnislai
Contratos .._  • • •
Acções caucionadas
Moveis e Utensílios •
Banco Mercantil do 'Rio de Janeiro .
Despesas dc Ins-allação
Contas Correntes
Materiaes •
Propriedades .- .e.
Caixa .. .... .- •¦• •• •
F.ncargos a Remir .,: ;...: .

PASSIVO

Capital ¦ .. •• •• •• •• ••
Caução da Direetoria  •• ¦• ••
Dr. Joaquim Felix da Silva Rocha — c|partr. .,
Dr. Opcato Carnjuru' — c|honoran03
Dr. Rodoval de Freitas — c|partr • ..
Cel. Conrado Scbrão Carv". Lima — c|partr.,.- .,
Contas Correntes .. -..¦• • -
Arthur Duarte Ribeiro -— c|honoranos ,.- ,,
¦Alberto Magalhães — c|honorarios , ..
Depósitos ,-; •• ••. ••
Dr.- Joaquim Felix da Silva Rocha — c|honorarios
Contas a pagar ., . • ., .. . • • c v- • ¦ •
Construcções • ;.. ..-:•>..,.' ,, •• •¦

61 :S40$ooo
-39:955$.t°°

15 :ooo$ooo
4 747$o»?

iSo$ooo
3'.S5S$5°o

i7$5°o
a:i53$ooo

;9:ig5$6i6
. 244$ioo

4q:462$64o

405 :4eo$6õ6

BOLSA
Hontem, a J.u.sa funccionou animada j-o-rém, sem desenvolvimento dc negócios' rea.

lizados.
As apólices itcraes, ns Municipaes, a-acçüeà dos Uocaa de Santos, as do ÍJanêo

do Jlr.isil. as do Mercantil, as das Docas
da Bahia c as da 10. '•'. Noroeste, fia-
ram sustentadas; as das Minas S. Jcrony*nio, as das Loterias, as apólices de fcde Ií. de ferro, mantidas; as ,1o C, Jo
Thesouro, fracas e as Populares, firmes,

VENDAS
Apàíiccs:

Geraes dc 1:00$, i, 
O. úo Porto, 3, io, a. . . . .
C. tle Ti, dc Ferro, i, 2, 53. 80 a
Ditas idem, 2, 2, 8. 17. 25 a. . •
Ditas idem, 78 
C. do Thesouro, 400$, a. . . . .
Ditas idem, 2:600$, 1:100$. a, .
Ditas idem, dc 1:00$, i, i, 2, 2,

6, 10. 
Municipaes de £ 20. port., 20, a
Ditas nom., 2, a.
Ditas dc igoõ", port., 30, 65, <i. .
Ditas tle 191.1, port., 10, eo, 8. a
IC* de Minaus Geraes dc 1:000$,

10, 
E. do Rio (4 "l-O 4, 15, a. . . .Bancos :
Brasil, ij  , , , ,

Companhias :
Docas da Bahia. 100 a. . • . ,Rèdc Sul Mineira, so u.. . . .B. de Carnes Conservadas, 100 a.
Docas do Santos, port., 10 a. , .
6cguros Argos, 13 

Debenlttres

200 :ooo$ooo
15 toooÇooo

76o$ooo
1:48o$ooo
6:7555.86

8.:909$570
6i3$ooo
400$ooo
,ioo$ooo

1 :n8$ooo
4:ooo$ooo
4:8o4$8oo

87:t8o$ooo

405 :4i20$6s6

•Rio de Janeiro, to de agosto de 191-.
Joaquim F. da Silva Rocha

Director-presidente,

796J000
80U$Ju :
77-J-S.itvi
77'5'ío •
772?ooo
7-4'J-Ííij..
750Ç0011

7708000
326S000
315Í":",
•99$o»fl
'94?: ',

77-$ooo
80.000

soj$ooa

23$™,
3o$50o

in-?-,,,.
45SÍ«Jf>
850$oo •

T.uz Stcaricn,
Te

Aijenor Fausto de Souza
Guarda-l;vro3

50I..OO')!
50n„0''0:
«OOS 00
ÜOÍWOO
«il-'SO"0

500SOOO
PRRMIOS DK 200.000

«3Í9 31626 1712G 856!) 2192
(un. 39275 17836 7»1. 190'.',

IGI89 H734 27751 1C"0Í 37034
2SS.6

PniSMÍOS DH 1O0S00O
2610 38454 36011 3691 14842

42276 43218 174S9 49038 32278
2254»- 45i.'03 49B6S 17124 18873
46740 2H667 44125 26303 40698
8755 11515 24918 It',926 25G58

3-',-»23 17758 32'.'29 14167 47433
42636 4379 15955 43.64 34273
28841 36.96 44847 19523 16475

APPUOX1MAVÕES

PELOTA
FRONTÃO NICTHEROY

Ksle cstabeleolinento dc r.port da vi-
-inha cidade proporciona hoje aos afi-
cionados da peloia .mais um espectacu-
lo do etnocionaníc joiro basco, con-
slante dc quini-'-» duipla _ e concurso,
cujo resuliado será conhecido ás 6 ho-
ras da tardo e ás to horas da noite,
como cnnsia <lo annuncio publicado n
sccqüo theatral.

35192 e 35194 üOOSnOO
1711 e 1713 300S'.00

40529 o 40531 2005000
DliZENAS

35191 i\ 35200 8H-000
1711 a 1720 6OS0OO

40521 í\ 40530 405000
CENTENAS

35101 a 35200 KO-MIOO
1701 a ií-00 40.WIO

40501 a 40600 -osono
Todos os r.trioroí terminados om

93 tom 20<PO
1'mlos os números terminados cm

3 i6m 10500) exoeptuamlo-se os ter-
rnituulos em 93.' 

O (iscai do governo, Manoel Cosme
Pinto.

O (lirec!or-assis'cnte, dr. Anionio
Oltnllto dos Santor PirrS, vice-presi-
sidente. ¦ .

ü director-presidente, Alberto 5aro<va ar

O cscrii-ão, Firmino da Canluarii.

500$n00 (lfiüCotnpanhia, ordenado do -pessoal, an-' * núncios, impressos, reclames, clc., de
sorte que cinco niCMS depois, que se
complularam -prccisa.mertlc cm fevereiro,
de 1915, a 'Compa nhia não possuía nem
um rc.il ilo capital realizado (15:000?),

rnricnnn arcando ainda com uma -rcsponsíibili-
íffiüül! • dade bem elevada fiava as suas forças,

em vn-liide dos coinproinissos assumi-
dos pelos taes contratos por sorteios c
por séries com determinados numeros.

iPor isso, usamos habilmente da se-
fíuinte cspivssão: a "America do Sul",
tal como eStá, .partiu da estaca o (zero)
e tem iproscguido na locação da sua
trajecloria, batlendo ostaca por estaca,
deixando cm cada ttma o sello da de-
di-cação, do amor ao trabalho, da cora-
gem e abnegação e confiança segura
no futuro, por parte dos seus directores
o dc alguns bons c esclarecidos accío-
tílstas,'Devemos tambem o nosso suecesso á
parte sã da imíprens». da nossa cidade,
que, de investigações cm investigações,
ia tirando suas conolusõcs, achando que,
sc no.i faltava caipira!, sobravam-nos
cora; .111 c honestidade para vencermos

; a grande batalha.
1 ií esse honesto trabalho dc alguns' bons diários cariocas encorajou-nos so-
\ brciuodo c d'c fronlc erguida não pcu-

savaníos noutra coíki senão ua viotoria
! do nosso ideal.
| Quanto ao publico, como i natiral.
! possuído sempre de epluerooro 'cráliti-
! siasmo, ou desanimo s<.-m itive>!;gaçõcs

ponderadas, af.lnia á nossa sécte, cm
- bitsoa dos nossos 'píunos, com as mc-
I lhores disposições de assumir um com-
1 promisso com a Companhia e assim

TARECER DO CONSELHO
FISOAL

Os abaixo assignados, membros do
Conselho Fiscal da Companhia Predial
"AMERICA DO SUL", tendo çxami-
nado os livros, contas c demais do-
cumentos apresentados _pela Direetoria,
correspondentes ao periodo dc 22 me-
zes decorridos de 3 de outubro dc
igi4, data da installação, a 30 de ju
nho de 1916, e tudo encontrado em
boa ordem e organizado com bastante
clareza, são de parecer que sejam ap-
provadas as referidas contas, assim
como todos os outros actos da Directo-
ria e o relatório apresentado pelo di-
reclor-presi dente.

Os membros do Conselho fiscal re-
coiumendam especialmente á atlenção
dos srs. accionistas a parte desse rela-

torio referente & conveniência de ele-
vação do capital social c a autorização
para um empréstimo, convencidos como
cstJo de que o único entrave quc cn-
contra a Companhia para o seu pro-
gresso é a deficiência de capital para o
desenvolvimento das respectivas opera-
ções.

Os membros do Conselho Fiscal con-
gratulam-se com os srs. accionistas pela
direcção zelosa e dedicada que tem tido
a Companhia, demonstrada exuberante-
mente na reducção que notam nas des-
tiesas de administração e propõem por
esse motivo que seja lançada na acta
um voto de louvor 4 Direetoria.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1916.

Dr. Heitor Lyra da Silva.
Jost Pinlo Duarte.
Dr. José Maria Coelho.

C01^L3S/CE-RCIO

Programnia da grande corrida de
likycletlcs a roalizar-so hoje, no do
corrente, 110 Vclodromo da rna Had-
dock Lobo io-*. ás 14 horas, organi-
"v.íln pelo Cycle-Club.

A direetoria pede o comparecimento
rios sócios, na sédc, á 1 hora da (arde,
cm ponto.

r pano — 3* turma — Bicyclcrtes
.— r.coo metros (oito voltas) — Praia
c bron-e aos vencedores. Dedicado ao
coro:'.'.! Anionio José da Silva Bran-
(-jo.  Pinho II. I.ui* c Fantomas.

;° p.-irro — 2* turma — Bicvclettes
¦— ,-noo metros (1* voltas) -- Prata c
Ibrotize. Dedicado ao sr. Alfredo Pa-
vagcr.it. — Falcão, Villiy, J;.y:::c, João-
,-iniio c CavanVr.

—.- ——-r-i»-K»-Tf->-«S*--k-" —*"—* j

ffe_f_ W S ^3f 1W «ira -n Kíjfil

 ¦^^^e^E¦-ar-~g^g>-<^-^S---^-•¦^-- ' ' *—*'—'

I

¦"" I Loteria do Estudo da Bahia
Hcsumo cios prêmios da 4- ex*

tr.icçào dn plano n. 21, om bene*
ticio (Io Instituto Gflogrnphien e
Ilisioriroda llnliift o outras institui-
i-ues, do beneficência o instrucção
realUndn em 19 dc agosto do 1916 sob
a presidência d, dr. Edgard Doriu,
fiscal do governo.

124- oxtnicçTto de 1916
PRÊMIOS Dli 25:t)0ü_ A 2001000

 25:0005(100

assumir um outro com
infonmaiiücs, mas disso

Na alpaxdega
O leilão (lc ninanliã

Nos armazéns .- e 4 do- Các5 do rorlo
lia verá amai-l-â

cobre coberto 'lc | 55557..
59220..
61378..

3 f.nri-0 — Velocidade — t-ooo mc-
. . (quatro voltas) — Praia c bron-
i-c aos vencedores. Dedicado no sr.
lAtiguslo Marques. — Nile, 'Rio Bran-
co,' Cantidio, Hild. Opel e Renovador.

^» parco — Pilas. Dedicado ao sr.
'Aü-.-rio T. Mendes (inscripções livres)
^Objecto dc arte.

5" parco — Pcdcstc — Prata e bron-
~7c aos vencedores — 500 metros (duas
rollas). Dedicado nn sr. Raul Pinhci-
10. — Hannover. Wilby e Jayme.

(,' parco — Estreantes — 3.000 mc-
•títs (1- voltas) — Prata c bronze pos
vencedores, Dedicado ao sr. Adelino
Pereira Pinho. — Carnaval, Miehelin,
Douro, Corrêa, Tico-TIco, Ayrcs. F.u-

Talismã, Tigre. Crj-stal e Oyde.
pareô — 1* turma — Bícy-lctlcs

5.000 metros (20 voltas) — Prata

iei-ào clc mercadorias Caídas
cm commisso, existindo, ctilre outras, fp
lhos dc Flandres. fio (1-
borracha, parafina cm mas.-!, opparcllios
pltysicos, fiiirraíss v.isiis, rouius feitas, w-
ilrtllios, papel de soda de cores., estampas,
olir.is dc oolire, proiluclos chimicos, arces-
sorlos p-ra iriiiioa (cremalheria), veos cn-
c-.i-dcscen.es, cognac- nrame de cobre co-
Lcrío c de forro riíí-ado.

i tê^}<>^3__T-*&&£m'-' ^r—

Got.as Virtaosaü %fâ&
m.-.les do utero-m:i Cvslite.

39240...
453711...
;i72S0...
6i0i7...
2173-!...
45i>73...

1 r-üiifit...
11448...
16213..,
382"5...
aar.6....
.',07,5...
10971..
21R33...
2G665.
26525..
5.'53...

hc-níítrhoitlc
u-;:).-- ^ '¦ nronr

XO CÃES DO 1'OPITO

PRÊMIOS DK 10OS00O
24508 2456. 34219 37118 42741 \
44354 51032 59355 60482 69171 .

APPHOXIMAÇOES
39239 e 39241 200SOOO
45369 o 45371 100-000
37279 e 37'Sl 50J0OO
61016 e 64018 -OgnOO

DEZENAS
39240 40.000
45370 205000
37280 10S00Ú
64020 10.000

CENTENAS
39300 
45400

obrisfíu.do-*a
cada um do:
não passava.

Entretanto, um srupo arrojado, dis-
posio mesmo á vida ou á morte, não
trepidou c fez contratos com a nossa
cara empresa. 'Resultado: 2S deites cs-
tão de posso de seus predios c 12 espe-
ram confiantes a posse de suas casas,
que a Oontpanthia es'.á construindo^ com
o mtesmo carinho, com o meismo inler-
esse de bem desempcuhar-se das suas

. obrigações coiitialuacs.
| A esse grupo de amisos c clientes
1 tatmbe-n deve a iConipanhia o seu impul-
I so e a sua vida prescnle.

Oxalá que outros o imitem o con.iu-
I guem seus esforços c seus pequenos

recursos com os nossos esforços e par-
I cos capiiàes, 'p-ara altiiuiinuos todos,
I nniilo breve, a meta das nossas legiti-

mas ambições.
A Companhia só, não pôde marchar;

I cs homens bem intencionados e de pou-
cos recursos sem cila, ou tle outra dc
idênticos fins o da mesma orcanizacãn,
nao conseguirão *>s d(.,M-jus< uc possui
rem as suas moradas -próprias.

CAPITAIj
Srs. acoionisras:
Como vos .provámos, a "'America do

quando entrou cm operações po-
sitivãinenfo commerciaes, partiu da cs-
laca zero. is:o é, se*n ter caipttal.

Dos ioo:ooo$ooo priaiisivos, cerca de
;o o|o que se arrecadaram, foram ab-
sorvidos nos primeiros ciinco mezes,

2'OS'iOD com pouco proveito para a sociedade.
200*000 Quando, oorém. entrámos a trabalhar
20051.11,) com a Tabeliã J. tratamos de integralt-
20050 K) zar aquelle capital inicial e o fizemos

em curlo tempo, não medindo sacnfi-
cios.

Com o projecto de reforma dos Es-
tatutos (Agosto de 1013), augmentando
o capital para íoo:ooo$ooo, muito cm-j

o.uuy^y-v*Í:nn090u0
1:0005000

50 .01.0
500 1"0
500-000 Sui
3005000
3OOSO0O
300..000
30)8000
30ÜS0 i0

200*i O,)
200*000
anosono
2005000

A Demonstração da Conta dc Lucros
e Perdas, descrimina as diversas despe-
sas da Companhia, dtisde 0 seu inicio ate

30 de junho ultimo, ou sejam 23 mezes,
sobresaiiido as contas dc despesas com
honorários da direetoria, conselho tis-
cal, .propaganda, ordenados dos empre-
gaios, impressos, alugueis, etc., absor-
.vendo unia regular quantia. Isso, po.
rém", se jusiifica, porquanto todas as
sociedades, roaximé as de conunercio _e
industria, nos seus primeiros annos sao
oneradas dc muitas despesas qite,_ no
decorrer dos tempos, havendo boa oncn>
tação, umas dcsappareccrão -c outras sc.
rão reduzidas.'E com prazer ímmenso vos aííirma-
mos e, provamos, com o quadro compa-
•¦ativo quc tereis presente, qtre esse foi
um dos nossos melhores cuidados.

Por esse quadro, so vê, claramente
que de outubro de iqh a agosto de
1915 (ii mezes precisos), a média men-
sal das alludidas despesas íóra de rs.
6:5oo?6a.|, 'e de setembro <ie 1915, quan-
do entrou mais um director, quc foi o
nosso dedicado companheiro e presumo-
so accionisla desta Companhia, sr. co-
ronel Conrado Scbrão dc C. Lima, até
31 <le julho ultimo (tambem 11 mezes
precisos) a média mensal baixou -para
(l:,]73$gS9, o quc eqüivale á reducção de
ura terço de despesas forçadas, por as-
sim dizer, em cada mez.

E' notável essa reducção, porque, an.
les, quando os negócios da Companhia
eram, 110 começo utillos, e depois crês-
cen-do morosamcnttc, gastava-se mais, ao
passo que, augmenlando os negócios e
consequentemente os serviços, as despie-
sas baixaram consideravelmente.

A Companhia actualmontc conta Je
empregados propriamente, caixa, guarda-
livros, dactylographa e porteiro, dispen-
tlemlo com elles atdenas 4205000 men-
saes; c tão cedo não teremos necessi-
dade de maior numero dc empregados,

Tela reforma dos Estatutos, que de-
veis referendar, os membros do Conse-
Iho Fiscal não tem recebido e não rece-
berão ordenados mensaes. Esse faclo
influe bastante mter moral quer mate-
rialmcnte na administração social.

A nossa opinião lambem é que os
membros da direetoria poderão ser tres,
ou mesmo dois apenas, c isso devei»
bem considerar c resolver, porque aldVi-
rão maiores vantagens, á sociedade, pela
diminuição de despesas, principal factor
para o equilíbrio cconomico-financeiro.
como bem sabeis.

Cabe aqui referirmos li retirada do
nosso companheiro, sr. Aristides Maia,
um dos organizadores desta Companhia,
que renunciou o cargo de gerente, em
marco ultimo, por conveniência própria,
e não preenchemos a sua vaga, ficando
o director-presidente exercendo as fun-
cções «le gerente, sem outros provemos
além dos do seu cargo effectivo. Dahi se
evidencia que daquelle mez até agora
tem-se íeiiu uma economia de _8oo$ooo
mensaes, que era quanto percebia o di-
rector renunciante.

A saida do sr. Maia foi por nós la-
mcntnda, pois contávamos nclle um bom
companheiro, sempre leal e prestimoso.

CONSTRUCÇÕES
Dos ,|2 contratos, já sc deu cumpri-

menlo a 2S e os reslantcs estão cm
execução. Das construcções terminadas
e de algumas quasi terminadas, a Cos.-.-
panhia tem dc pagar aos mestres de
obras com os quaes tem contratos fir-
mados cerca de iú:oooSooo.

Devido á falta de entradas das acções
subscriptas, de retardamentos, comquan-
to permitiam os contratos com os presta-

d

Rio, ao de agosto de 1016.

ASSEMBLÉIAS CONVOCADAS
Companhia Predial America do Sul, dia

22 -3 2 horas.
Aatonio Janmizxi, Filhou, e Comp. o»

34, ás 2 horas. .
Sociedade Anonyma Estamparia I,eao,

dia 36. ás 3 horas.
Companhia Estradas do Ferro tederaei

Brasileira (Rede Sul' Mineira), dia 30.
Empresa de Terras c Colonização, dia 30,

4 1 hora. ... ,<
Banco Mercantil do Rio de Janeiro, dia

30 á 1 hora. . , ,.
Banco de Credito Rural Internacional, dia

30. á 1 hora. ... j-
Companhia Conunercio e Navegação, ma

31, ás 3 horas. .-,•..
Companhia Orelhas Econômicas. <!u J«>

á-, 3 lioras. ,
Companhia de Avicultura, dia 31, »s 3

lioras. . ,Companhia Brasil, dia 3', « * ll0r*1'-

CAPE*
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilo) Satcai
33J.943

COXCORKENCIAS .„
ANNÜNCTAJJ..S

Superintendência do Serviço de Limpeza
Publica c Particular, para n acquisição dc
unia bomba centrifuga, conjugada, com
jacto dc 3 i|3, com motor a vapor conju-
gado. para a lancha "Quatro de Maio, dia
ai, á. 1 hora.

Administração dos Correios do Estado
do Rio de Janeiro, para collocação, eon-
«ervaçâo e reparos das caixas de collcctaj
urbanas, dia ai» A» 3 horas. ,. ¦

Direetoria Ccral tie Obras e Viação da
Profeitura, para a construcção de um pon.
tilhão, un praia do. Galeão, na ilha do Go-
vernador, dia -¦--. ó* 2 horas.

Direetoria Rcral de Obras e Viação da
Prefeitura, para o calçamento a paralleje-
oipedos sobre base do inocatlaiii. da rua Oc-
ncral Argollo, dia 2* ás 2 horas.

Estrada de Ferro Central do Brasil, par»
n construcção de sete carros de luxo «
tran.t^rniação de dois carros de pasíagei-
ros, dia 31, ao meio-dia.

REUNIÃO DE CREDORES
Fallencia de H. I.eite. dia jfj, á 1 hora.
Fallencia de Agostinho

aues, dia -S, á 1 hora.

Existência cm 17, de
tarde >
Entrada, em iS:

E. F. Central . r r 37.840
E. F. Lcopoldina. .- 320.400

Total.
Embarque cm 18:

E. Unido3. .... 3.314
Rlio da Prata. , ,- -.* 731
Cabotagem. . . ¦ 240

5.804

331.747

4-305

Existência cm 18, de tarde. . 3.7.343
Entraram desde o dia 1 de julho até

hontem; 291.056 saccas « embarcaram cm
egual periodo 247.100 ditas.

Ainda liontem esta mercado abriu era
conduções sustentadas, cora muitos lotes
expostos á venda e regular procura, ten-
do sido cffectuadas de manhã transacções
de 3.977 saccas, na base de g$400, a ar-
roha, pelo typo 7,

A' tarde, (oram realizados negócios de
cerca de 4.G00 saccas. ao mesmo preço
da abertura, fechando o tiícrcado em cal-
ma.

A Bolsa de Nova York abriu com 2
pontos de baixa parcial.

Passaram ipor Jiiiidialiy 50.200 suecas.
Nâo houve cnlradas.

? 9$8oo
7. ...... 9J400
8. , ,-...-. y$ooo
9. ..... . 8$6oo

PINTO. LOPES A O.
Su* Floriano Peixoto, 174 — Pre».

tom ai melhoro suntar de café.

Lage Irniioi coramunicam-nos aue ai
suas cotações de café são as seguintes:

.'ecidos Carioca» 2 a, . . .O ocas de Santos, 282, n. , .

OPPERfASOoraes de i:ioo$, ,Emp. dc 1903. , ,Dito de 1909. . .Dito -de 1915. , ,Dito de 1912. , ,Dito dc 1911, , ,Judiciarias ....
_. do Rio (4»|«)F do Rio, de sooj,nom. .....
Dilo de 500$. port.Dito Minas GeraesDilo, do E. SantoMunicip. dc 1906 .Dito, nom
Dilas de 1914, orl.Ditas nom. ...
Ditas dc 1904. , ,Dilas de 1904, porl,Bancos'.
Commercial .-.-.,
Brasil. . . . . ,
Lavoura
Commercio . . , ,Nacional Brasil . ,
Mercantil

C. de Stgnrosi
Brasil
-jarantia .....
Minerva . , . . ,
Confiança, , , , ,
Arcos
União dos Proprieta-
rios , ,

Vurciristaj ....
Cruzeiro do Sul. .
Integridade. , . .
Indemniza dora . , ,Estradat de Perro:
M, S. Jeronynio. ••
Noroeste. .....
Goyaz v
Rede Mineira. ,- ,¦
Norte do Brasil . ¦,.

C. de Tecidos:
Brasil Industrial, .•
S. Felix ,
M. Fluminense ,• .-
Alliança . . . e r.
Corcovndo. . . , .•
Petropoliiana. , , ,•
T. Industrial . . .
S. P. do Alcântara
Am.iica Fabril . ,
Kíperança ....
Carioca
Confiança Industrial
Cometa. .,_.„•
Tijuca

C. Diversas:
Docas da Bahia. t
D. de Santos, nom.
Dilas ao port. . .•
Lotorias
T. e Colonização. .
T e Carruagens, ,
Centros Pastoris. .
Mclh. do Maranhão
Haciseatica ....
Merc. Municipal. .

Debentures:
C. Brahma. . , ,*
Docas dc Santos. .
Tec. MaKecnse . .¦
America Fabril. . ,•
T- e CarruajKiis .
Confiança Industrial
Brasil Industrial. .
Tecidos Canuca .
Proo. Universal . ,
Tecidos Botafogo. .-
Merc. Municipal. ••¦
Tecidos Alliança . .:
Industrial Mineira. .
I.uz Stearica . . .
Banco Uniilo. . . ,
Fabril Paulistana. .
Tijuca
Tecidos Corcovado .
S. Al.-ixo ....
S Helena ••,*..
Pi ou. Industrial . .

895S000
77i5ooo
770.000
7S.|vooo
7»5$ooo

81.000

•l*o$oeo

rrojooo
í-uojooo
I99$500

I9J$000

,1.'o$ooo

ao.l.ooo
i6o$ooo
-6o$ooo

3IO$0OO

3o$ooo

gojooo
900)001]

I50JOO»

90)000
õojouj

«7?soo
41 $500
2"$*>00
.17.000
I4$00O

8.-$ooo
155.000
i5o$ooo

170S000
2ooSooo
30O$00O

I47Í0OO

35$00O

455$ooo
ia.750

90.000
cio$ooa

r-olooo
8o$ooo

2O.l$00O
I35JOOO
£0O$0O0

I90$0OO

I90$0OO
300)000
laoSono

80)000

Soma Mer-

CAMBIO
Hontoin, este mercado ntvriu estável, com

os bancos sacando a 12 17I13 e 12 oi 16 d..
e comprando o mioel particular a 12 sl8 d.

A' tarde, o mercado tornou-se frouxo,
vigorando, para o fornecimento de cam-
bines, a taxa tle I2'7l,l» d., e nara a acqui-
sição do ii.nicl particular, as dc 12 19I32 e
12 513.1.

O Banco tio Brasil conservou para cs va-
les ouro. a lasa ile i2-']6.ld.

Os iicROcios conhecidos foram rceulares,
fechando o mercado cm noslcão calma, com
saques n i2i7l.l--d.. e dinheiro para aa
letra**- dc cobertura a i-Mq1u e I2 5|8d.

Foram nf fixadas nas tabcllas dos ban-
coi :

roí i; xiloi

I

10)600
JOJ300
IOSOOO
9$700
9$40O
9J000
8.ÍOO

A Agencia Geral dts Cooperatira. do
estado ds Minas communica as seguintes
cotaçúei de café por is lcilcs:

Txpoi

Cafíi do -ml e
oeste de Minai

Cafés de outras
procedência.

roo$ooo

I70$ooo
iSoJi»' •
aojjom.

79.ÍOO-,
85OSOOO
768Í000
76s$('üu

76ü$0(in
745»0'«i
80S000

4IJ$ooo
4-5$»uo

710Í000
198850,1
199)00-)
•04Í5OO
-9SÇ009

3t9$ooo
iJ5$ooe
202$000
I2I$00(i
iCoiooci
175*000
aoo>o(."i

20)00.-1
300)00.

i6$ouí
fljitooa

8'ojo.v,

n0)000
135.00'

57$oo.-
IO)-Ow

.-Ojoou
nsoou
36Sona
13JQO0

I7p$ooo-ajooi

i6a$nc.
i6o|ooi.
I7o?oon
?6oSooa
jooíooti
130)000
130800a
uo$oo4
165)00*.

34$oon
430$OOU

7$ooi
6o)ooa
j8)000
40)000

6o$ood

i95$ooo
202$000

196)000
lífoSouii
i86|oon
i8o$o-j.»
i8o|ütif
197,000

IQ2$00-i
180)000
190)00»
i£8}o,!„
*5$ooo

tS4$ooo
I80S000
MO$00.
193$i>00
100)000

, _. RENDAS PUBLICAS
ALPANDBCA UO RIO DS, JANEIRO
Kcnila de hontem:

Km ouro. ...•«¦ 1 OS.376Í--Í--
lím papel. . . . .- r ¦ . i4*,:9.ii$o4ii

345:*i8$i8fl
3.8si:884$4i5
3.o62:i9J$.íi 1

Total. ...... ,. ,Renda de 1 a 19. . . . . «
Em egual periodo de 1915
Differença a maior em 1916 ..,,....,

RECEBEDÓRIA D.R MINjÍS
Arrecadação do dia iç. . . i6:jni$jj,
l?e 1 a 10 32g:888$2.|h
lvm egual periodo do anno

passado. ........ 30,V4»5$*9S—liouvs a sasuintc alteração aa paul»da semana de 20 a 26 de agosto:

7Ho:69i$T'i
INAS

Arroz piIa'tIo. .
Cs fé em Rrão,Feijão
Ocrei. .-.-.,

Kilog.
Uso
$6.11
3i8o
S1-0

Londres. . «"Paris. . . . ,
Hamburgo. . .

A' vista :
Londres. . • •
Paris. . . . .
Hamburgo. . .
Itália. . . •
Portugal. . .
Nova Yorl:. .
Montevidéo* .
Hespanha. . .
Buenos lAircs.
Suis-ia. . ¦ ,•
Vales do café.
Vales ouro. . .

12 1J4 a 13 0I16
Í681 a
$740 a

u 1I4 a
$6qo a
$74S o
Sfi.14 a

2S880 a
4S0S0 a
.}3l70 ÍI
$828 a
1S710 a
S772 a
$6g2 a

$687
$745

12.'18
$701
$7.10
S665

2$i)68
4$I'I
' 

$865
1S7.15

S70S
$093

2SI52

Caixa de Conversão
porto & o.

São quem melhor ntjio pagam 5 o|o.
AVENIDA RIO BRANCO 49 « S--

URRAS
Vendedores a njStíío. c compradores -¦

-íí^/S-1. mas sem operações.

| Commum Cor | Commura Cor

"$233 » ii$-t.19
I0$82S 1 U$029
103417 n io$62i
I()*008 a IO$2I2
o$lioo a 95804

11Í233 a 113439
103825 a 113029
103417 a 103621
io)oo3 a io$2ia
9$f>oo a 93804

Mercado: calmo.
Cambio: 12 17132, fraco..
Pduta: $030.

ObservaçõesOs cníís ain-ricanos acharn.se deprecia.
do3, v(l,ifido menos das cotações acima e a-
qualidades acima dc 7 não acompanham rela-ti vãmente.

LETRAS DO TIIKSOURO
As letras papel foram cotadas aos reba-

tes de 9 -U c 10 por cento ficando com
vendedores dc SiU .1 o por cento, c com-
prndorcs de o a 10 nor cento.

Us negócios conhecidos furam restrictoí.

SANTOS
Em 18:
Entradas: 48.880 saccas.-
Desde i°: 76.1.421 saccas.
.tlcd.a: 42,40a siucas".
Saídas: .1.599 soecns.
Existência: r.472.722 saccaí.I'rcço por io kilos: 5$goo.Posição do mercado, calmo.

SIÍ.VA LIMA. RIBEIRO & O.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Únicos que prcstani boas contas de cafá

TIJOLOS I)R AREAR, XAOTO-
NAES E INGLEZES

RUA DA ALFÂNDEGA 110

ASSUCAR
Entradas cm 18: 4.476 saccos.-
Desde 1°: 94.837 ditos.
•Saidus cm 18: 3.970 saccos.

CÃES DO PORTO

39231
45.161
37271
64011

89-01

As snidns clandestinas dc mor-
cadorins

Conforme noticiámos ha dias, iam
saindo clandcslinainenle do armazém 16
do Cáes do Porto mais 4 caixas contendo 453Ü1
mercadorias ,1c alta luxa como se con- 872M 8 3.JU0
tivessem toalhas de algodão. 64001 a 61100

O iii=pcctor da Alfandegra, tendo rc- Todos os numoros tormin^dos em
cebido, homem, n representação -*0 ¦ 40 tóm 4SO0O.
conícrcr.-.c ündolpho Câmara, em ser- ) od.is usuumeros terminados em

onde deixou de ;-;'1.r ! o tom 23'JHO.
Os números premiado? pelos 2

ias, de algumas prestações mensaes
tambem pelo empate dc capital com

boraingentes esforços empregados, não I os terrenos da Bocca do Malto (Meyer)
se lograram obter stibscriptorcs acima 1 dos quaes apenas v.ndcram-se 2 lotes,
dc 40°!° dos novos ioQ.ooo$aoo. Item havido algum atrazo hús pagamen-

Den islo motivo a que não pudesse- tos de obras, riorém, tal anormalidade
inos arebivar na Junta Commercial os é passaçeira.
novns Estatutos que precisariam ner | Devido á nossa pouca experiência c
acompanhados da rc?pccliva lista de, tambem a não ter correspondido á nossa
subscriptores; por^ isso, perante a lei, confiança um dos mestres de obras
continua a subsistir o primitivo capital | causou á Companhia regular prejuizo
social c demais disposições Icgacs com na construcção dos predios da rua Ge-
relação a nossa Companhia, constantes -.neral Bellegarde, 15.1, (Engenho Novo),
des Eslatutos approvados. rua Victoria, 117, (Ramos), rua Coronel

Atloncicndo, porem, que as actuaes(Pedro Alves, 108 (Praia Formosa)

Relação dos vapore- c embarcações qu e ac achavam alrac.-dos no Cáea do Port»
(no trecho ruiregue a Coaipacnie du Port ) no dia 19 de acosto de 1016, ás 10 ho-ras da manhã.

EMBAH CAÇÕES

KAÇAll onSUYAÇÕ.S

P. carvão !...

71000
5S000
•iSOOO
4.000

Btrio,

viço na poria por 1
o "gato , dando-lhe conhecimento mi-
n-.icioso do oceorrido, mandou inst.au-
rar porcesso a respeito, incumbindo des-
se trabalho o chefe interino Ua 2' se-
cção, Lcnnhoff de Brito.

llnaos do vrimelro promlo nâo tem
direito a tormuiaç&u simples.

Os conceslouarios 1. Pedrolra * C.

bases de operações desta Com-oanhia,,
são sólidas como podeis verificar, _á |
vista dos contratos existentes, que não
infundem nenhum receio 011 temor da
desvalorização da"; acções, emendemos
que deveis autorizar a elevação do ca-
pilai social para mais dc 20o:oooSooo,
levando em conta os 40 T subscriptos
da ultima tentativa de elevação, for
mando assim o capital social ãt Rs.
300 :poo$ono até melhores occasrõcs.

Como pod-eis e deveis verificar, os
necocios actuacs da Companhia, repre-
sentados nos contratos com os presta-

i mÍ9tas, dão margem a uma razoável
' compensação do capital empresado e

3—* Chatas,

Vapor..
| Vapor..
IChatas.

r-.-..-i_ Barão dé Guaratiba 238 (Gloria).
Fei.zn.cnte, isso serviu de orientação,

de sarte que não se verificou nenhum
outro prejuízo nas subsequentes con-
sírucções,

RESTITUIÇÕES
Coni os compromissos assumidos pelaCompanhia, no seu inicio, pelos pactos

de sorteios ¦£ scriesl tivemos que arcar
com 03 ônus dc rcstr.uiçõcs aquelles qucderam exacto cumprimento aos seus
tratos com a sociedade, A Iodos elles
temos restituido o que.lhes pertence, porsir dc jusliça, além dc honesto.''""" isso lem concorrido para

8—f,
7-6

6

7 "3

P.o

Vapor,...
Chatas...
Ciiataa...

Nacionaes*..

Ingcz . .
Sueco . ,
Nacionaes.

Hollandez.
Nacionaes.
Nacionaes

Diversas

, "P!urarcb\...
I A. Johnson".

Diversas

. Vaco,

. Vagos,
. C|c do "Minas Ge-

I raes".

Chatas.
Slag. IChatas....
„ 9 ,1P. :

P. it
jVapor..
Vapor..

Tambem

7—ií
17 ,
18 Chatas.

P. Mau.

Nacionaes
Nacionaes

Nacional .

Inglez . .

Nacionaes

IRynland"
Diversas..
Diversas..

Diversas..
Dircraa*.

..1

C|c. do "A. John-
son .

Clc. do "Pardo".
I, Clç. do "Walter D.

I Noves"*.
I, Desc. d» gen, da

I tab. II.)
..........I Esp. de manganês:.

I Ce. de div. vapore

"Arassuahy".

'•TereneV'7.7

Diversas 

ví-wrt».
V ago.
Vago»
Vago.
Vogo.
Cabotagem.
Vago.'

Vago,
Dese. de bagagem.
>ago.

CHRONIOA OE DIVERSOS
MEKCADOS

FEIJÃO
Mercado frouxo para Iodas os qualiila-tles. continuando o ser grandes as cntr.i-

das, cotantlo-se o preto de 10$ a 1*$, o
niiilalinho de 9$ « 11$ e os de cores di-
versas de io$ a 15$ por sacco.

ARROZ
Mercado abastecido de todas as nua'!.

dades, -sendo grande o stock numazcnado»
colanilo-se o glacê dc 35? a 38Í, o espe-
ciai dc 30$ a 32$. o hom de 255 a 2C$ e
o regular -de 20$ a 2j$ooo,

BANHA
Mercado firme e coin hoa procura, víffO*

rando os preços de 1Í360 n i$4»o per
kilo.

FARINHA DR -MANDIOCA
Mercado e3tavel pora todas ns qualida-

des, cotaudo-se as especiaes de 15$ «
iS?*oo, as finas de i3$8oo a 14$, os p(-
netradas dc i-$8od a 13$ e as regularei
de ;$5üo a 8$50o por r-oeco.

M.-VNTlF.ICA DF. MINAS
Mercado firme e eom boa procura, vlgo-

rando os preços dc 3$2oo a j$4&o por
kilo.

TOUCINHO
Mercado estável. contando-?e -o bom d*

iSnon i$iso e o regular de $000 a -¦',
iiOl íviiO.

ALFAFA
Mercado firme, viuorando os prsços d.

370 a 380 reis por kilo.
MILHO

Ha falta de gênero especial, para 01
quaes existe procura, cotando-sc o vermelha
de íJ$ a 6$2oo, c os mesclados do sS-íoc íi
5$0oo.

CARNE DF. PORCO
Mercado firme pnra todas as qualidade-*!

cotando-se a de barrica dc 7-0 a 740 r.ii
c as de jacas, de 1$ a iS.^oo nor kilo.

VINHO DO RIO GRANDlv
Mercado estável c com rcçular procttr?

colanJo-se de 32$ a 3?$, oor pipa.

MANIFESTO DE ImpOE TA ÇA O
Pelo vapor americano Sarna clara, da

N. F. News. Carga recebida: carvão.
Pelo rebocador nacional Siil-Anierica,,de

Cabo Frio. Carga recebida: ioo.ooo k!!o-i
de sal, a Miranda Telles.

Pelo ponlão Esperança, de Calin Frio.
Carga recebida: 6-0.000 kilos de sal, .1 Mi-
randa Telles,

Pelo pontão Z,«£í, dc Cabo Frio. Carga
recebida: 161.000 kilos dc sal. ,1 Oliveira
Meirelles.

Poln logar americano Ada 1'. Brown, d»
Nova Vork. Carga recebida: .io.ooj, caiu»
de kerozene, á ordem.

Pelo vapor francez Ainiral Nirll-i d.
Rio da Prata. Cartra recebida: 300 sacco*
t! batatas, a Ramalho Torres; í*o, a Couto.
e o caixas do couro*;, a Nilo Storino.

Pelo vapor nacional Pvritteus, de Santos.
Carga recebida: 36 barris dc tinas, a ura-
cc; 200 couros, a N. Hertz; 100 caixas «»
oleo. .1 Pereira Arauto; i3 rolos de sola.
a J; F. Braga, e 35 saccos do arroz, a Si*
queira Veiga.

Pelo vapor nacional Píaw/iv. dos V',t,.'>*
do norle. Carga recebida: R-o.oon kilos a»
sal. 5 Companhia Commercio c Navegacaol
30.1 fardos tle algodão, a 'lhomaz da Silva
c 623. á ordem. ,

Pelo vapor nacional Minas Geras*,
Nova York. Carga recebida: 20 toneis !
álcool 57 tamboretes e ioo barri"; dc W*
5 caixas de verniz, 23 de graxa, rs dc - ¦
12 volumps de frigoríficos, II? tle papel-"'
-Oi fardos de papel, 87 volumes de <"r'-:'
70 barris tle oleo, 3-0 calitas.de cíi-,* '*¦
iq de pellicas, 7 'tle couros. í4 de P-P*'- 'j
barris dc barrilba. íq volume*, o V *iTl?
de n-mel. 4 ordem: 10 barri., de «<¦». * ™
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•ttm Aranjp; -0, a Huae; ..g. a E. Vella;
ao clicas dc parafina, .« Castro Oliveira;
mo d« tintas, a A. ScMicfc; to de ameixas,
ji -_» damascos e io dc frutas seccas, a, II.
Marti, -5 barris de óleo. á Companhia. Com-
toercio e Kavegaçjlo; 36. í Companhia N.
SM, Costeira; * camas dc couros, a M. An-
Hradc; 7. a P. J. de Oliveira; a, a Padu-
ia; 4, a Rios; 5, a. Adão Gaspar; 1, a A.
Í(V. Krsbs; 2, a A. Rodrigues; 1. a j.
"J. lavo," 1, a J. C. Pinto; 6. a llocdallo;
m à ttodrifiics ferreira; 2. a Ribeiro Bas-
__; i.i fardos dc panei, a José E. Bastos;
-p- fardos idem, a W. Chepire; 8. caixas
vueiii. a Davol; ia do ladrillios. so barria
<ie breu e 8o tle óleo, ao Lloyd Brasileiro.

Pelo vapor ho.Iatvdez Frisia, de Anis ter-
íl.pin c escalas. Carga íece.idn: 1.15 caixas
.la queijos, a Alves _ C: 40, a J. 1'inna
Gouvea; -5. a B. Uoctchcr; 2.*> ao mes-
tmo; _,"_, a Santos Fontes; a*., ao Banco
Hollanilez; uü fardos de papel, a O. Ri-
"beiro; ;o. ao mesmo; So caixas dc provi-
siies a ferreira Iriiiío; i caixa dc cereacs.
,. Guimarães Waldemar; i. a II. Moraes;
., a Doi Bosco.

Pelo vapor nacional "I,_(íitna", dos por-
tüs ilo sul — Curiia recebida : 17 caixas
de li.nlia. a 'Álvaro Uarroso: 18 ditus, 11
Q, Moreira; 408 ditas, a Álvaro Uarroso;
Í8 ililas, 11 Martins Saraiva; 33 ditus. 11 Si-
queira Veiga; "U ditas, a Álvaro Barroso;
io ditas, a 1'rinii Tones; 46 dita.*, a II.
Albunuerquc; _G 1 ditas, a 'Siqueira Veiga;
io8 ditaP, « Álvaro Barroso; -SS dilas. a
i'[erras Slolu; 18 saccos de feijão, a Mar-
tins Saraiva; too ditus, a Tb. Ai 'Silva;

ibi ditas, tt Alvará Barroso! 50 ditos, a
Tli. da Silva; .1 jacas de carne, a Q. 'Mo-
rcira; 12 caixas c õú caixas dc carne, a
'.-varo Uarroso; 14 ditos. 11 Siiiueira Vci-
pi; i.i ditos, ti Zcnha Ramos; ;iS dilos, a
Tb, <ia Silva; 7 diiips. a Gaspar Ribeiros
,17 ditos, n Pnng. Torres; .15 ditos, a
Martins Saraiva; 14 ditos, a Álvaro Bar-
roso; 2$iditos, a Pring. Torres; 2 cestos

<* SS jucás 
"de 

earne. a Álvaro Harrõso; 3
ditas, a Pri nu Torres; 3 ditos, a Tli. da
Silva: 3 ditos, a Álvaro liar rufo; ~u sac-
cos Jo ¦nolvilho. a Ú- Moreira; 100 ditosi
.1 A. X. Alliadas; 20 saccos dc assucar,
a Q, Moreira; 15 dito?, ui Martins Sarai-
va; Co ditos, a Th. da Silva; 53 saccos
ic arroz, a Álvaro Barroso; 7-' ditos, a

Zetilm liamos; 11N ditos, a Álvaro Han*u=o;
-.. caixas dc mel, íi Ci.isti.ir Kiliciro; ao
íardos dc pltimas, á ordem; il-' fardos de
bntiú, â ordom; 21 caixas de banlia, u
Álvaro Barroso; 14. iacás de cantes, aa
mesmo; 3S saccos de assucar. a, Siqueira;
•.'< saccos de amêndoas, a .1. S. Rarbosa;
. (1 saccos de cera, a lí. ll.aport,

l'cla E. ile Perro Cenlral ilo Urasil --
Sâo Diogo) —_, 'Carga recebida; 10 latas

¦.ie niailtejjía, á Leitecia .Modelo: h eiigra-
dados de manteiga, á ordeni; 3 dito.-, ã
ordeni; 24 laias de manteiga, a A. li.
Oliveira; .:.( dilas tt Pinto íiopes; 10 dila.-",
;. Marinho Pinto; an ditas, a Guimarães
ínti3o; 20 ditas, a V. Senra; 31 ditas, a
U.íuulão Alves; 12 .liias, ao mesmo; 5

• iitat. a A. MlònLeiro; <j ditas, no mesmo;
*j ditas, a Riandao 'Alves; 7 ditas, a M.
Rocha; i'» dita», u Couto; 10 caixas de
manteiga, a Gaspar Ribeiro; 10 ditas, a
Coelho Duarte; ííí ditas, a Vieira Montei-
ro; 10 laias de manteiga, a Perra?: Irmão;
,10 ditas. íi ordem; .'4 diius, ,-i Guimarães
Irmão; 19 ditas n, Brandão Alves; 30 ditas.
a A. Monteiro; tf -ditas, a A. 

''li. 
Oliveira:

ao ditas, an mesmo; i_ ditas; a Gaspar Ki-
hüiro; .6 dilas, a Brandão Alves; 30 ditas,
a. .loão da Cunha; i. caixa." tle manteiga,
a Gaspar liilie.ro; ti latas de -manteiga, a
Hftindlo AIvcb; 8 ditas, a iPInlo 'tones; -S
ditas, 11 Damazio; li; dilas. n,'A. U. Oli.
veira; _*o dita-, a Gaspar Itibeiroi to «ditas,
a Aives 1'nnão; _*4 ditas; a Pinto Lopes;
8 ilha*, il -r.iiiililn Alves; -'ii ditas! a Ma-
ip..ei I). I.cjle; ;o- ditos, ,. A. R. Oli-
veira; *• iacás de nucijos, a Alves Innão;

i dilo. a Gaspar Kiheiro; _ ditos, a Gui-
nij.âcs Irmão; <* ditos, a Mariiilio Pinto;
a ditos, a Guimarães União; ,; ditos, a
-Isirinlio l'inipi; i) ilu»:). a M. Rocha; 8
•litos, a Martins Saraiva; 7 dit^s, a tM.Kocha; 10 ditos, a I"úo tir. Cunha; 4 diteis,
ao mesmo: 10 ditos, a M. F. Alves; 15
ditos, a Martins .Saraiva; 12 ditos, .t Gas-
par Ribeiro: 6 ditos, a .loão da Cunha"; 3
'Jilós, a Teixeira Borjjes; 1 jaca de earne,

1 Pereira Almeida; 1 dite a Albano dc
Carvalho: 3.1 fardos dc carne, a Giüa l^er*
reira Atliayde: .1 iacá-p de earne, u Adolplio
Schmidh -*i íartlo;> dr carne, a 13. A. C;

i tlitof", a líainalho Torres; .( cestos dc
¦anic. a Siíiueira; 2 jacas de carne, a l:er-
:;*/ Irmão; .-* ditos, a Adidpbo Stliinidt: !
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ti», a Pereira Almeida; '< dito. a V. Mo-
rcira; a «litos, ao mesmo; a ditos, a -£•
InnJo; '.i ditos, ao -issmo; 4 diros, »- Si
I,iaia -Ribeiro; 4 ditos, a Coollio Duarte;
si ditos, a 1'intvi Lopes; 3 ditos, a Couto;
i sacco de favas, a Cruz Irniío; a latas
dc «reme. a O'. Uonzone; i caixa de creme,
a Iídur; i lata. de creme, a Tveite; t caixa
de creme, a Ií. A. Maeslliães.
50 aaccos de feijão, a G. F. Atnayde;
3o ditos, a AukusUi Constante; 6j ditos.
a Carrapatnso Cosia; 147 ditos, a \ icira
.Monteiro ií Ci 217 ditos, k ordem; 17
ditos, a Guimarães Lima; 13 ditos, a S?-
queira & ia ditos, a Couto & C.; i.| iti-
tos, o Teixeira Borscs; .S ditos, a Al-
meida .Siemann; io ditos, a li. F. Costa.;
W ditos, á ordem: so ditos, a Augusto
Constante; 3a ditos, a R. Grasscsclii; 10
dilos, a Miguel Ângelo; -C ditos, a Pedro
Martins; 23 ditos, ao Adolplm 'üclimid
r ditos, an mesmo; 46 ditos, íi urde:
ditos, ii ordem; 17 ditos, a Rocha _
12 ditos, a Adolplio Scliiiiidl; i.iü dilo
M. Chaves Pinto; ião dilos, a 'i\ l.as-
mar; ao ditos, a 'Souza Mattos; 10 ditos,
11 Siqueira & C; 43 ditou, a Ciyilia Oli-
veira Pinto; 3 ditos, a J. Borges;." s ditos,
a J.cbrãn & C; 33 dilos, a CaMus uastos;
ifiC ditos, á ordem; 50 ditos, á ordem;
00 ditos, a Sitiuciril velsa; 2 ditos, a _) -
Hihanio; ig dito... a Mario dc Souza; 165
ditos, a Al, S. Moreira; 30 ditos, a Car-
rapatõso Costa: .-.o -ditos de- tnlUio, a lí;
Maia; 30 dilos, a B. Albuquerque; 90 <Ü-
tos, a Guimarães Innão; íoo ditos, a K.
C. Simões; _S ditos dc feijão, á ordem;
•t,t ditos, a Pinto Lopes; ig ditos, a Ker*
raz Ircnão; 10 ditos, a Benevidesi Irmão;
o ditos, a .1. A. l.amiPiiiiier; .23 ditos, a
Teixeim Boriíes; .;o ditos dc mÜlio, á Com-
IKinlila City; su dilos de arroz, a ;l,. 1'.
Costa; 50 ditos, a Chri-stovão -Pcréz; 43
ditos, ao mc_nto; aso ditos, a Fogaça l*ü-
lim; a..o ditos, a Siqueira .. Ci 5 ditos.
a J', Borges; 9 dilos, a. J.chrão ik Cj 15a
ditos', n Caldas Uastos; a ditos; a J. UIpu-
uio; 30 ditos, o Antônio Garcia; ^50 .d"*
tos. a Jolin Moore; 27 ditos dc amendoim,
a Clírístovão Peré?.; 100 ditos, ao mesm-i;
20o fardos du xarque, a M. Binua; 16 dí-
tos, a Coelho Duarte; 2.4 «lilos, pi II. Kul*
l-.iihl; 10I dilos de alfaia, a Soares l.n-
viador; i? saccos dc polvilho, a Xavier
Washington; 15 dilo-, a .Miguel Artliur l.o-
pes; 2_* ditos, a Ferraz irmão: io sacco-
pie arroz, a S. Melck; j ditos de fubá, a
A. 'Rodrigues 'Neves; 70 ditos de arroz.
a Christovão Peréa; 5 fardos dp- carnei a
Aveliar & C: .1 ditos, a Pereira Carv.i-
Um; ..' saccos de sementes, a Pinto Lo*
nes; m ditos, .1 A. Mendes; jji fardos
dc papel, a CompaTtllia Itocoloiny; 7; ro*
los lilciii, a O. Rudgcr; Si ditos, uo mis-
mo; SS dií_s, ao me*nno; 22 ditos. _ a
K. Innão: .( fardos idem, a W. Irmão;
5.11 fardos de alfaia, á lleiin Stoltz & C;
o ditos de paina, o .1. L. Velloso; 75''. vo-
lumes de papel, á Companhia Itacolumy;
,; rolos idein. a U. Rudgcr; 200 caixas
ile .-.giius, á Kmiiresa A. Laxambu'; -• vo-
lumes ãc doces, a M. Torres; 1 caixa
ideni, a J. P. Koc-iia; 1 sacco de farinha
de irigo, ao Moinliii íuglez; iC fardos do
lesiillios. a R, W. orp|u-li; 1+ _ ditos, a
I. Wotcaú; 1 caixa de mel, a C. .1. An-
touiò; 2 barris de vinho, a "Macedo lí>
Iieiro; io caixas du Ronima, á Cj_inpatih"a
l'n_ílisí: .so caixas cie hauha, a M. t J.
Fernandes; i caixa de 'fumo. a J. S. los-
ta; 107 t.uarlolas de subo, a Siqueira Vei-
ga; ij saecos de feijão, a iRruiidãu Al-
ves; 100 barris de sebo. a 1-co Villela;
•l quartolas idem, a ,T. Kainho; 40 amar.
rados de escovas, â Casa l^rancalanztu

l'el-.i IÇ. de |-_riu l,eo|iolili;i.i —Carga
rucebida : 11 _,.cco.*i dc miHlo. a C Uc-
zemlc; üí ditos, « uOias Oarciá; ifi ditos
ao mesmo; ¦,. dilos. a .Me. Kiuliiy; -11
dilos. a Ur.iiuião 'Alves; 35 pIíios, a Dias
Garcia: ao dito», a S. Cunha; 3.1 ditos,
a Fiutti 'Lopes; io ditos, a bínucíra; to
diio-, ao mesmo; 30 ditos, a Salvador Sil-
va; u ditos, a M. Lutterhach; tj ditos,
.1 Albano ile Carvalho; :l, dilos, a lt.
Marlins; .;? dilos. n- Aveliar; íi ditos, ao
juosmo; 2 ~ ditos, « Cn reapatoso Ca^la: ? i

Brandão Alves;, j,. ditos, ao niea-
ditos, a Teixeira Bor«c3; V- di

, finto; ili ditos, 11 Th. 1'iHeii.n
a S. Lavrador; ~r diios. ;l Si-

1 dito?, ao mesmo; -"i dilos, a -IV.
sé dilos. vi C, -''crnnndps; 15

A. Bubiaii-i -'i ditos, a Mpiriniip
= dilos. a Casemiro Pinto; -'o di-
.*é Alves; "p dilos, a Mpniiilio Pill

ROUPAS brancas para senhoras*
TECIDOS de lã e algodão.
CONFEOÇtea em todos os gêneros»
LINHQS, uiorins e cretones.
GTTARNIÇÔES de mesa, atoalhado e"guardanapos.

COLCHAS, filo inglez e cortinados*
nmiui;

Ti.\Milhares tle artigos tudo
pela metade do preço j

Gaze chifon qualidade superior
metro 4$000

S*K*iE-.U>l*! fXHO ITO-rtÍBABia
. X" UK J.!_llO

Sccictiaria — Rua da Mis-ricmdia u." -t-
3* convocação

De ordem do sr. presidente convido i
a iodo- 03 spjcios quites a rcnn-ireni-s. j
em 'Assembléa _or_l 

'Kxtraoídiharw, no jdia 21 do corrente ás 6 :|s lioras da |
noite, -fiin de tmnar conhocimento dc .
unia proposta do Conselho Director,:
«ue implica na reforma dos .sututos: |íiiliccionará esw assembléa uma liora i
depois de annunciad-, com qualquer j
umiiero de sócios .presentes de accordo j
com iw estatutos. Em ip dc agosto tle '
1916. — O secretário Costa Porto,

(6,-6.* R)

DENTABURAS

A f
3NTO

íArlAi Jjiii

¦ B. S.
Club Gymuasticò PorfcüiruOT

.S.UUO INTIMO EM 26. UE AGQ***
Aeíia-se aberta a inácíipção para con-

vilcs até .o do corrente. A euurada dos
_i*s. sociios será com o tc-eilm do mez
de agosto.. — Humberto Taborda, 1*
secrí tar-io.

EIITAES

____________

_____9___________r^m^ 
^^^¦^E2lA_____i

As denta.Juras feitas pelo OSpitclullS-
<a Dr: Sllviiio Slattos hão têm nenhu-
ma difíeren.a das dos dentis íiatuitacs. A
confeceSo ile taes trabalhos oliedèce a um
systema «uiupletiànento novo, cujo
effeito é rèáímente agradável. Refor-
main-se, cm -4 lioras, dentaduras ve-
llias, ficando perfeitas e novas. Con-
cer-tam-se dentaduras, por nuis quebra-
das que estejam, eni lioras, bem como
se lhes dá pressão quando nâo a te-
iiliaui. Os seus prcp;os são os mais ra-
zoaveis possiveis, sem competência e ao
alcance de tedos. e os seus trabalhos
garantidos por muito tempo.

-, 3 - RUA URUGUAYANA - 3

Etn lipidação forçada
1Arai I Bra, 93 k

! I.\T1..NI>K.\0*A DA GUJ-l.RA
QüSWRÀS

i Oistribüi.ãb de peças de farda-
| mento a -inatutíacl tirar, ás costureiras

inatriciiladas 50b us. Sol a 1)50, nos
dias _r. _,; c -5, até -ás 14 horas,

p I. revine-se lás sras. costureiras que
5 só serão attendidos os numeros an-"j niuiciados, assim como o não compa-

| recimento implica na perda da dis-
j tribuicão a que tem direito.

;I G., 20 de aRosto de i<)U'i. -—Ca-
pitão li pu mino ndas Cunha.

Canto (la run ü.. Carioca
J ;oSj

15.
BANCO LOTERIG0

Uosario 74 o B, Ouvl-lor 76"0 PONTO"
130 — lí. OÚVlbOK — 1-50

São as casas •¦ue oftereccm as
maiores vautnsens e aartui-

Uas ao nubllco.

AO IM-MO. l)l.l'ü'PADO Dl!. VI-
C1CXTK 1'JUAGIBÍ. .•! Al)VO(i.\-
J>0 I*KN.-A-__V MAGAl._L\li.S
11 AOS MJ.US COMIWNHKIl.OH
1>A _OCO-10f<AO,
("om o meu coração transboriliiuUp Je

alegria venho agradecer ao nosso illiis-
lie deputado <lr. Vicente 'Piragibe e ao
advogado Benjamin Magalhães e aos
meus queridos companheiros du Loco-
moção da Central do Urasil, pela pres-
teza zelo c grandes provas dc amisatlc
que me foram dispensadas quando ainda
ha pouco em virtude de brutal aggres-
sãu, tive de reagir em defesa própria;
lamcnio o facto pois nunca acontecera
na minha vida, • | s

iNão posso occultar a minha gratidão
sincera ao dc-pulailo (Ir. Pirugibe ao
advogado Benjamin Magalhães, e aos
bons companheiros da Loeomo.ào pelos
caritthosos serviços que me prestaram
i- acliialmeiHe prestam, valcndo-nie

Íi-SSOOIAÇAO DOS KM. ¦.¦•il.AIH*!*.,
xo Gó-BiBi-óro i)ò mo

liK .A.\l_HíO

1 AMíIIMnOÇ ll AO MOHOPOLIO
ANfllNlinlü ;

CARTOMANTE PROFESSORA
M. K A«

A mão, imagem da alma
CliUlO-MASCIA, CA1UO-1A.VC1.V.
-lAOXBTlSSlO 15 Tm-EPATUtl

Se_ os olhos são o e9ífe.Jlo da ahiiu-, õ*ii mão u reflexo da nossa 'persoimHdtulb.
Ji a -Escriptuia puzeín na boca •_„ I,'.
caias pal.ivr.i3: "Inscreveu -Dc-.is SH'.N \l'.*
na ni-íi dos linpiirii*. afim de ini. Ut\i<-.
eom AN,1}EC1PAÇAÜ |p|ules*eiu conhece:
os seus destinos". As linlias dns iintos sJn
como um alplialiHo que pirpiiitU' ler 11.
hoo» f>roprio; coraçHa <_ tio coraçãü tios
outros. São signaes ii.oh.e_s o' sÍRiiàCÃ p.iy-sieos. o retrato travado pclp>« (ins nervu.
sos c i-traseivsiveis do ceiclnn. Se o (¦<:¦
rebro c o coração pensuni, é n mão ij«c
c.ueuia e actnn.

A .professora M. M. 'Altinj-, recciiteincii-
ta chegada a esiu çauital; é u tmica scictii-
listtt d;i America diplomado ná leiUira pi-
las linliaá das mãos — assitmíHp em mto
se diidlcou durante o tinnos. K' titmlvE-m
CARTO-tANTl! OCCUWSTA 1'oltM'
1>A prla^ Ucl.ica, depois ih* li.u-cr perei r
rido o I.Kytito c as índia--. IC fundaiíora
do Çí Ceu tro Scieneias Oceultas" desta c;t
pitai « do de Duerios Aires. Tira qnatíjun
malefício, Resolve atrazos de vid.i, rcdiza
casamentos e unr.i pelo* fluido.* .Ccitl.tus
o magfietismò inclusive — e não eomu _,.**
ralnicnte s,-* faz. Nâo acceita pagãnièiiUí'.
senSd depois de obtido o mie >e descia,
iMlendc a chamados, das 10 ás .1. 1.1 "A Di >
MATTOSO N; eo. iM

ACURA
Infallivel tia

Impotência viril
A ijerda tyiul on ntt,;uiü pürCÍal d_*

Ttrilldado dapcluia o lionntin pliysléo, p>
molhoi- dptadu. ent:tini._.luiiit!u-u \>i\:„
tinia velhice precoce. NSo lin afteiptln
que llie cause tanto» fiòffrimontoí iiuk
niPis, íiue. llie tranii mais illseu.s.es in-
thnlis. âs ytíKtíB mo-»uip sareasjiioa e cuí
Condas, tornando uusim síiiubihi t"pla. a
•ua o-istenolu. Deixai' ii-ire estado .*cia
cuidado*, na espeetnliva do uma ei,.*»
pio\ima, o Ctubojar-só oom unut c.si*o-
ranço ohímeviea, auando pedindo a bro-
chuta do _n\ -iól!i., intiiiiiiida n «Rei-*
tauiaoUo do llumein, acólupánhiidu ,1*
uma folha ,5o consulta dirigida £rani*«
aos qtiò iiilo podem ir. .is eotV^u)í(líi 113

m/n umwm 93, smm
dn.-i ô fifj ll o d;i-> 1! ús ti. adí|tittt_-í:íi
a certeza de reliavor 11 tótalidiulo d*
sua virilldado. lissU Intetòs-ttntu
ohura, do dlsti'ibtilQ-0 _l'nfulln, ci
do ..xpliea.ões o conaollioii lnillstii
veis noa lioinons, deveria si*r liiln i
lida c ponderada rins horas do
uio o '.tepressão invencível.

bro-
ateu;
-usa*

loIbrígís Casa

H.siá, desde b dia
normalizada a sida
Associação; com a .
Administrativo. ¦

Pi-piiUiu á escolha
tração a directriz [|tt
1'celora, lios seus 7
procurou intprimir

í; tle junlio íimlo,
atlmini-tratlva 'lt>
leilão do 'Conselho

BOM M FOWTUNA

di. nova aduiiiiis-
Cõnui-issão Di-

dias de governo,
marcha da Asfo*
n uo Gojuntcrcio

le momento cm i.tn
ciivolvi'1'Tiiie em um
pioro, fnas do qual
vieíiuia.

A loilps. os meus
ágráileciiiig-t'-'.'.
fh-ijas.

fatalidade
accidente qiu

sou apenas

SlllCOl-OS
Mdriano

nes-
iiuiz 1
dc-

'. Vasciu..-: li ilifri-p, a Pi M
ditos, a A. Ir. 1'err.iz: ,; far

.me, a Pereira Almeida,

Polvilho e Dextrina
Vondom-sc á rua da Alíaail.ga, 108,

jio — Cluyton, Olsburgli Sr C"
1.1 fardos, de earne, a ferraz Irmão; 11
litos, íí Ai Aniarantii; i dite, a Cubral
lnn3o; .1 jacas dc toucmlio, a Marinho
Pinto; u ditus, ,v 1/cmandes Motireira; io

lrerráz

L'oll.

lim
mo; 20
los, a C
tíi ditos
tmeira; i
Slartins;
dilo-, a
Pinto; •*.*
ip,*. a José
to; _¦,. dito;", :; A.
Moreira; 5- ditus
ditos, á ordem; 22
I.cbõ i-Mniciitel; 10
to; .'O dilo-. a Oti
no mesmo; 7 dltoi
ditos, a Hraadfio
\ciia :liorKes; ac
10 dítós, ao «tt_sn_í_; *_
_-¦¦; ditos, a Q. Mor cir;
i.Ubuquerniiej 46 dito.**
*20. fÜtOS.

o.
iii-p-,-iii

saecu

Alvo
dito

M.

Gênova c est
GathembtVrRo c escs.- "
Rio <Ja PraUt, "Garonna".
Nova Vork, "Tupy" . . .
Kio .la Prata, "_,-on X'LII
Portos -do norte. "Ceará".
<.':itti_ e escs., '^Jacuhy**. .
Cnglaterrn e cães.. "Üenicr;
Kio ila Prata, "Pampa". .
Rio ila Prata, "rniisiam*.",
Portos do iwne. "Alniiippiu
ll.nKintn e csés., "Anua".
Norfoü; .p esci., "lil-iiiv".

¦?.. " Orí=. 1'

ditos, a Prista &. Ci 6 duas,
lr.pníu,; ;• dilos. n V. Scina & C; .| dilo.--.

n Cabral Irmão; •_ ili;..-, a Ciuteiniro Pinto;
pp ditos, a S. itima Rilieiro; i dito, :i

lleiicvides Innão; 1 dilo, n Adolplio
Selimidl; 6 dilos, ao •nesam; ¦_ caixas idem,
.1 Augusto Constante; 1 jaca idem, a Ca-
setnirq Pinto; z;ó fardos de carne, « lí.
KalkuUl; o jacas idem, a demandes Mo-
rcira; 5 ilit__. a Prista & C.; -15 caixas
¦ Ip; manteiga, a l\. Welge; ro lulas iiiem. .1
Pinto r.(i|tcs; 105 -caixas idenr, a LC. it.
Welge; 20 latas idem. a Marinlio 'Pinto;
.10 dilas, a J. Alves Jíibciro; 26 ditas, á
l.citer.a U.iL; 30 ditas, a A. Santos; -10
dita?, a Pinto J_opes; j caixas idem, a
Marinho Pinto X- C; 20 latas ídeni, a
Pii.to> t/opes; ia dítaa, a Cuidas líastos;
-*t. ditas, « Guimarães í,ima; cd ditas, a
lferra/. Irmão; 8 jacas de batatas, n Dias
Uamnlllo; 10 ditos, a Conto X: C; í. dítos,
;. Dias Ramalho*; 140 ditos, ,\ Y. T. or-! rugtutcrradem; .p caixas idem, a Prista *_ C: .•¦* I Portos dn sul.
jacas jdem, a Corrêa Ribeiro; 23 'siecos 

Portos do sul,
dt! feijSo, u Aveliar; 100 ú\{i.^. a Caltfas Vngiaterra
Pastos; 150 dilos. a Kainallio 'Porres; is Nova Vork

¦ ütos. a .1. Miiilu.?.; 7 caixas dc- paios, a Nova *-drk
TI ii St *¦'•; - dita.-, a Corrêa Vasnucí; t;in da Prata,

.- ditas dc lingüiças, .1 Augusto Constante; Í!at'dco_ e i."_c_.
¦t jacas dc qiieijos, a Pereira Almeida:• dito dc catnbitos, a i*. ardem: :: fardos
dt: xarque, o Brandão Alves; 40 caixas de
Jta o lia, a Guimarães Irmão; ¦*;* ditas, a
Teixeira Carlos: ,. latas de nuititciiía, X
I.eíteria Modelo; ~ ditas, a Amarante: :t)
ditas, ao mesmo; ij ditas, a A. Oliveira;

1 (t.t,t, a C, V.iMtues; 1 enjíradada idem,
a Dolmé; 10 latos idem, a Torres Rego;
;.¦ ili tas, a Casemiro Pinto; O dilas, â or-
dem; 5 ditas, á ordem; j4 ditas, á oí-lemi
1. dilas. a Caldas Ülastos; io ditas, u P.
Machado: 5 ditas, a Aveliar: toa ditas,, a

'! . iltrasileiro; .- ditas, a CalpLià IJ,i.*i„s;
_•') laias ide nianteiiía. a C. Teixeira; so,
pp Caldas liasiiis; -•.; .1 31. Jlacliado: 1 Portos
euaradailo. a M. Caiyallio; 1. a t,. Car- Hp
valho; _. caixas, a Nícdciilicru: 2 latas, » j Gênova
Arliur; i cneradiidos, a Dupeyrat; i, a
Pinto Lopes; a, a carneiro; ;i iacás de qneU
ios. a A. Irmão; _', a C. 1'rmão: ... a A.
Irmão; o. a G, H.; S. a Joiío da Cunha;

mesmo; P a A. Irmão- 8, a M

iiitiií,
io 'Alves
feijão, a

. .. Maiuniio Pin-
es liiuiio; ia dito.**,
S^ueira Veiga: 10

; *,<i ditos, a Tei-
;i l*\-tT.t/ Irmão;

1 ditos, ao ine.iv.o;
,; um ditos, a lt.

a Tli- dn Silva;
11 ordem; i-- ditos, a Alves _Ir-

mão: ao ditas, a 
'Kocha: -'<> ditas, a .Car-

los Taveira: 10 ditas, a Casemiro Pinto;
11* dila-p. a .1. Meruii-uiloíf: 20 ditas, a
Soares Cunha; *-¦•¦ dittis, a Pereira Almei-
da: .:t ditos, a Coelho Duarte; 30 dilo*»,
a Brandão Alveâ; y**? dilos aó mesmo; _r.
ditos, ao mesmo; ^-i ditos, a Pena*; irmão;

.lA-UTlMAS

VA-OÜBS E3rRRAJ.0_

P

cieruos
Salgado

(;o-*5 R)

li Udine". . ." IC, Margaxcta**

iv>i>K-si'; i!i;.\ix_riiíit:
A \ 1LUI,1U.VI>1' '.'

Importante questüo que as devasta-
tGes da dcsnòvoaçrio tornam de actuali-
dade c que toca d'e perto não somente
a \ida sexual do homem, mas tambem
ao futuro da soci..'d:ide de um puiz in-
leiro, a sua prosperidade e n sua defesa.
Lendo as informações e os conselhos
que a brochura ilo dr. Zelic, intitulada
A RESTAURAÇÃO DO oOMEM, dá
solire u seu mctho.-Q, dirigida franco
aos que não podem ir ás consultas na
rua tia Uruguayatia n. o.), sob., aqttçl.
les que este estuijo interessa, ahi adiarão
indicações ijne dissiparão sua duvida
e os farão renascer a esperança de uma
vida conjugai melhor. (7153 .1)

4Hfcn

eutçuo Uos Kmpregad'
do Rio de janeiro.

Os srs. membros da Assembléa as-
sim o entenderam, elegendo um Con-

tllio Adniiiiistrativo nn qual dois ter-
ços de seus membros são de puros e
simples empregados do comniercio, isto
é: — icaixeiros, (juarda-livros, ajudaíi-
tes, gerentes, etc. -t

Desta fôrma, e como conseqtteticia
lógica, .1 nova administração csin ant*
muda das melhores disposições de es-
pirito para sustentar c dar execução
pratica ;is aspirações democráticas da
Comniissão 'Directora, sua antecessora.

Os serviços da Associação serão
melhorados e ampliados de accordo
com o que as necessidades e a sciencia
aconselharem.

Tma medida 
"que 

o momento impõe
e o Conselho vae estudar é a creação
de uma linha de tiro para us sócios
da Associação.

Votado que seja o projecto, se rc-
quisiiai- do Governo dn 'Rcptiblicn
instruetores militares e assim a. Asso-
ciação .fornecerá aos seus associados
rasileiror, o meio mais pratico de se

eximirem do serviço militar, desobri-
gando-se da necessidade de Lerem dc
abandonar seus empregados, para irem I

j servir tres longos annos sob as armas. ]
Os nossos consocios nacionaes farão j

I a sua iiitrueção militar em sua casn- >' j
I íiilre os seus pares,

A Associação dos Hmpr.cgados no I
(,'oniuiercio prestará por essa __rn„i aos 1
seus conpocios, ao comniercio e quiçá I

DERAM HONTEM
Antigo-  103 Vendo

; Moderno  216 Horbolota

j 
Hio  250 Gallo
-altaado Porco

j 2- pidtnio  712
3' .  MO
4- .  023
5, .  507

Agava 032
A Hora 565
1 Real

: Garantia 448

OÃ FELICIDADE
RIIpIIEXK- DB I.OTKK1A

Jíciiietteui-so bilhetes paru u
interior meüliinio o norto do
Correio. — FRANOXSOO & G.

Iiu» Snuhet a. 14

UMA CASA FELIZ
106. RUA DO OUVIDOR, io«

Filiai í praja :i de Junho n. si _- Rio
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes
Avíso:

de
aioüiio di.

— Os premio*
da e.ttracçüo.

O LOPES

15 hV. Ujõ ES OA ll I OCA S
Senador: — Houorio Gurgel; Dc^ii

iti,,l„ ¦ — Lopes T.rovão ; Intendeu'
Magalli — Opinião Suli-

(71.*," S)
•——nxasTmr—xfm

'Sim
"Ma- iiul."

llrlu.

-•¦i i Benjanün
=4 i urbana.

| üLbLiiliftyiLiJ
JO

.t'.-.. " Livrou"
• l:ri*.i:*". . .''.-.iger", .

•Arou:
Prata,

do sul."Mina
Prata,

Rio dn
Vorto!
Santo.,
Uio ila
liordeos e
Rio d;i ".'ralai
Rosário e -tsc!
Rio da Hrala
S. 1'id.lis >¦
reruaiubuuo, '
liillllill C C5CS.
íVracajó e esc;

\ SAlf

CTdine"."P. di
"Ii-jiba". ,¦: ilerac. ."Scfl..aHa",

5.. "!'..-,-.--ina'
11 Demerarr.".
, "Ciibntão"
-K. M.iiua-.

ícs.. "Tci-p-i
Iipililipi". . .

•'1.1'iMI XIII
Mi

IHE RIO GE JANEIRO CITY ] -
IMP80VEMENTS C",, Liid

Esíotos do Dlsíricío Federal

sul.

Carlosi • i^Kitim
líoflta; a, :i C. Va-íqucs; 0. ;i Da
*'.; .*, 11 Pereira Almeida; ;., ,i T.
,i a Gaspar Ribeiro; .1. ao mVnio; ;:. a A.
Iloeck Joiiffj _:, a João da Cunha; ., ao-.iu-soiii; 10, a A. S 1- i.'.: 3, p M. Roclia;
õ, a C. Vüsqtitís; 6, a Aí. Roelia: iu, tt*.". Vasques; -\ ,10 wesmo: .. a M, Lf-,
AI-.ts; 32, a M. & C; 6, a Teixeira; 11.
:: Gaspar Ribeiro; .1 n M- Uoeha; ."¦ a A.

Caravellas
Portos do
HueiliPS A
Callno i- escs.
KcctTe o escs.

do norte "Paru'
: CMS.. "Pampa'

I,uizi-i-ia'r

ore ova do

use;*,

lí,; 5, a João da Gmlm; S, a 'peixeira Car-|
los; -i, a Al vai o Uarroso; 4, a (..uiniürães
limão; 2, a A. Santos; ... a t\ Irntão; ,*. 1¦\ C. Vasques; 4, á ordem; 4, a S. l.iina )
Rilieiro; 0. a Marinho 1'iiito; .-. a Pereira | S____-_
V-Miuitín; ,*. o João da Cunha; o, n Da-

masio & C.; j;, n Martins- Saraiva; ,¦.. ;:
Armaiulo; ,|. a Álvaro Barroso; 7. a Al-
ves; to, a JoKo d.i Cunha; j:. a 'Peixeiro
Carlos; 2, a loão da Cunha; t de earne, tt
1! ; t ccãlo idetn, a l(. Lima; s jacas, a
\111l1.pdc; 5, a !¦'. I. & Ci 1. ;i I. ...
l.iht.ro: 1. a V. Innão; i^ caixa de ha-
nha a Vieira; i jaca de toucinho a A. N'**
vaes; -i caixas de r.\ni.iiáo a Cruz Irmão;
-4 latas de tn_i.Jtetga. a Martins Saraiva;
7 ditas, á l,cite:i.-i liai; -5 dita., ;i 'tho- 

;liiaz Pereira: rt ditas, a A. R. Oliveira; 1
_ engradoa ideai, ao mesiito; sS laias idem. !
a .llrandão Alves; i_i ditas, a I. A-Ivcs i
Riiptiro: 111 ditas, .1 ltr.,-.i.lii.i Alves; i,-H
duas, a Caldas ilíastos: 22 eaixaa de qttei- |
jns, a IJjrdeaux & ('.; 4 jacas idem, .1 !
M. I*. Alves; '2 ditos, ao uicsino; ,=; ilito.. í
a Jnito da Cii-lia: .1 ditus, o ]. HÜwiro 

'

Phi
'ítaubii"
Tliivre.'¦Orissa';. . . .
"Jfassucé". . . .
,, "Sócrates*'. . ,"Anna"

Nova Yorli e escs.. "Tcrcnee". .
Rio da Prata, "Dritipi"
Nova Vp.iIc o i-.-.es.. "Minas ijCioi-a
Rio ila Prata, "Byron"
Portos do norte, "liahia". . . .
Itpiiahv ,* p'scs.. "ltaituba", . .
Uio ,1a Prata. ";I,iser"_. . . . .
Amsterdam e escs., "l-nsta . _ .
Montevidéo c escs . "Goyaz". . .
Recií. e e^cp.. "A. Jacesiiay". .

ÜBÜOÂgOES .. 3E0100
DEIjLB maitos

maxicure
l_spep;ialiila'.ics em priparos

-ilhas.
?etc i'e Setembro •_. SS U°

- --Tf. «Ci>4|SB-^H

= ' l-TCOVW.RX.CrA_ V TO-líVH
'-. A Fiispectoriu üe Esgotos da (.'ti-
.. | pilai 1'i'ili't'iil pfevim* nos morado*
"= ; res desta eldiido iinc, ile coator*
s'í| uiidadc oom os contratos d;t Gom-
_'.| punliía City Tiii|irov-i*mi*u(s, u eom
-> I os rcgulnmi.iilos eni vigor, nia*
.4 guem, snlvo a reíeridii rompa-
-i ; nhia, poderá niiistruif qiiaesqner
;. | obras de esgotos, mesmo ns ailili-
2. cionaes ou extrnordiunrlits sobro a.
üií cnnnlt_nc5_s vcsiieetivits i> ulterur.
¦¦¦»' ou rocoustraiv as iú existentes, sol), 'lul"""
^dIpciiu de multa u demolirão immi**|
ag dinta, ti espensas do infruetor, ('.tis
ap obras clandostinns, íiutiormeiite as
~l nno nffcctarem it liyElene da hnW-
jo - tação.
•to I Vor meio de petições, convc-
s° | nieiitciuohttí sellndas, os proprie-
31 ! tnrlòs quo desejarem i_uiit*sijtii*r
wm serviços dessa naliirraa deverão
~ dirigir-se á sédc du Inspectoria,

! á rua D. Manoel n. 10, ou no es-
' crlptorio da Companhin á ''ita do

—— 
{ Santa l.u/.ia n. CO. o casas de

tuncbinns á Praia da Saudade, em
j Botafogo; rua Mello o Souza 57,
lom S. Cliri-tovão; rua Amoroso

Pa'31 r,inia u. lí'!. Oldade Nova; rua du
,.., Alegria n. '-Í, Cajfi; o e.criptòrlo,

;'i 'Ropttblica, assiiíiiiilado serviço.
ppstaihos certos íju_ a esta idéa,

lamente patriótica dinüo seu concurso
todos os consocios estrangeiros, cujo
anuir a esta terra não soiíre duvidas;
e cuja estima, pelos seus consocios lira-
sileiros tem sido sempre evidenciada,

Outros assumptos, dc palpitante
actualidade, vtío oecupar a attenção ilo
governo d',.ssociação, como sejam; —
;i creação da Caixa de Amortização
para que ác consiga meios de reduzir
ou liquidar u divida social, a reforma
do serviço medico interno, <|iie terá o
desenvolvimento que a grandeza da
Associação exige.

li limitas outras questões serão cer-
lamente suscitadas, estudadas o resol-
vidas.

Sobre os assumptos alludidos e
! quaesquer outros que os srs. lissociàdòs' 

acliiiroin conveniente uo proiircss'.' da
I Associação, _ Secretaria solicita :i

nião de Iodos os consocios e pede
sc manifestem.

A directoria Icria muito gràzcr
! ouvii-os para o que diuriaiucnle
; cdiíicio social se ciicòntrani directores,

c das iS \\2 ás i<_. horas o secretario,
| u ás quartas-feiras, pí.is .o ás .:.' horas,
i o Conselho recebe os que sc dignarem
I honrai-o eom a sua visita,

A íitlaúnistração deseja c precisa, tio
, apoio dos sr-*, sócios, cujas aspirações
! c idéas ella procura pôr em pratica.

Pede-lhes apenas, cm tro.-a, nue a
! auxiliem propondo novos sócios.
| 1'.' um pctiucuo esforço que trará
| grandes resultados, fornecendo ao go-
| verno da Associação os meios neces-

sarios ás transformações c aos mellio-
ramentos que se projectam.

Rio de Janeiro,, ip de agosto ile
uno. — Fatio .Yiifpiy dc Almeida

Il 7172

é quem
dá a Cor-

tuna
mais rápida, nas lote cias o offero-
ce maiores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151; Qui-
(anda 79, esquina dn Ouvidor;
1" de -Inr_p. 5_, largo do listado
do Sá 8»,' Oenertü Câmara Ü63,

| canto da rua do Núncio; rua do
1- | Ouvidor 181 u rua 15 de Nuvem-

bro 50, S. Paulo.

Loterias
pagoi na

FERNANDES & Ç'
Telephone 2.051 — Norte

Q*jo!llaropeP8lloral_l8D8sessaiíz
e Alcoírão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Aprovado pela lnspoctoria dt Hy*

giene c premiado com medalha d; ouro
nn Exposição N_ci.niil de 1908. Kltc
maravilhosa peitoral cura radiculmonte
b.onchites, eatarrhos ehronieos, coque-
lucile, -.tlima, tosse, t/slca pulmonar,
dores d« peito, m1_.1~1011i.1s. tosai ner-
>05a3, constipações, ro'.iquidiío, sufíocn-
çOes, doenç.s de garganta luryngc, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro ip.500. —
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andr_*
dns n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 81 e .9

á rua da Assembléa 11. ;i.(. Fabrica:

Sã», exneliiila»
com o l.ICOR DAS
ÇRÜANÇAS (Ta-
liaceta composto),

Oo dr. Monte Co
dinlio, approvado

pela Directoria Ge*
ral dc Saude Publi-
ca e Assistência IV
lilica do Kstado do
Itiu.

K' ü melhor re-
médio contra as
iombrigas e mo-
lestias devidas 1
verme». K' ititalli-
vel e não se altera.

lí' ii eofiiii àgrHdBvel, não exige dista
seta purgantes, Não é vejieuoíi.*, nlo irrita
ou intestino!. IV tão bom .ue é muito re-
ceitado pelos médicos. Drogaria do Povo,
rua de _. José 11, Oi
gartai.

„___ _ B__I5TRAB_

eui todas as dro-

.1 0-171'

especial de bordado,
plisses, etc.

RUA bOS.OUtllVKS X. 1,1. soh.
Pontos ú jour _• picot; desde ..oc

rei s, plisse (lesde lio o reis. \ única
casa .[uc faz püsaé .li.ito, ncco.rdcon c
macho*) em pregas finas c boi*da sou-
lucile em pi. K (iii;

COFRE PORTUGUEZ
Vende

Iot, na
se um por
rua D. Ai!

tade
\'er

'IULIIA Np.VOIO-.AIi, COXC.VV.v
OU i>f'* CA 1,1 IV

Vcndc-se usada, porém muito lioa.-
R. Inválidos, ri

Phantiaeia
! tides Lolii
Villa.

.autos

Gabinete Mesmeriano
Magnetismo curativo por D. Monte-

roj .primeiro e unico 110 Urasil' o trata*
mento da-s moléstias- pdo Magnetismo
pessoal. Largo do Maçltado (lado da
ruai das Laranjeira.), 9 das S as 11.

¦Attende a chamados pata tiataniciilo
de pn-alyliicos. (M 7-44)

FORMULA DE L. R. DE BRITTO
Approvada e premiada cem intdallia di

ouro nas aposições de hygiene
Excellente preparado da antiga Phar

macia Raspai I, empregado com suece.
bo na. empigens, coinicluics, frieiras,
darthros, acue, pannos, aspereza e'.rritação da cutis, rugas, suores fétido»
e toda6 as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á tua
dos Andradas as; i* de Março 10, As-
sembléa ,u, Sete de Setembro 8: e gg.
Fabrica, Pharmncia Santos Silva, á rua
Dr. Aristides Lobo 2-9. tclephone nu-
meto 1.400. Villa.

30:0005000
Eniprest.iiii-sc sob ls;poih«c

dios, a iaro módico: n., nm
cio pi, sobrado, com A, Itíbeit

J

dc pre*
Hospi.
<--> 1:- .1

l>.VO-SH 2.50Q M_-._I.0-1 _r \-
DK.VDOS NO DISIUICIO

I"KI>i:i!.\l,
Ou maior i|uaiuitl',-idc, casii e scuicii'

tes, sob a contribuiçilo pie .io ";" ,ua
producção, a uni lavrador de hoitesri-
dade comprovada c cuiupciciicia: infor*
inações
as 1;.

a rua Sach.cl

MECÂNICO
Pre

motor explosivo,
sobrado.

que
Kua

IJ

ile Ma

'57

(WI.V.VS CUM l,I('i;\( A,
DOOKS, l*;'l'<!.
(VOLANTES)

Vendem-se -(. novas, « ;uS cada
rua Oie..orio Neves, (S, lingenli
vo. próximo :'i estação. 

" 
ij

U 71-17

i'.\i:.v

mna*,
. No-

71 ,i'J

GHOCADEIRA
ATTENÇÃO

Santos Silvp/ rua Ur. Aris- f
j 11. j.'Q. Teleplione i.^oo

Villa.

¦M-wm igmmmmÊmèmm-m—amme | p 1 (| I P íi íí T T«0 n^-DRO» I Ij A o it 1ÜIÍ1L
Resultado de hOIllem: 1 Tnstiillniln no edificio ili* As-

a-oitinçüo Coinui-.ciul (com lu/. '¦

Antigo . . .lacaró Li ulocfcWtíl). Ruu. Puiuieivo do

I 

Moderno .' .' Cabra fl-tm*co, ludo do Goi-i-eío.
,,. , „•- IV o leqiuuto ilu segnninç-, i
C li 11 

' ' ' 
Vv omli! so pódi* depositai* todo o i

balleaClO. • • \0aci0 i nnalqiim* vuloi*, .join.s. dinlioi- !
Variantes |. ,.„, aocnnientos, _tc. lílln fnn-S;

Oli—9'i—51—UO S H ccionii todos os dias uteis dasl'
líio, l'.'-S - ','ir. .M"J.õí'B 9 ás 17 horas. (. «SS») |

(g_HB_OUM-_-VBS___Mn-_---__í i»iiW.IW-_-f_--_W_--t*-4-^___W_____tt_B*O ., .. iCTj_r3K_3_PtMBMM^g^^^WI J

°p'J ^0i*t§zeis8© ! Registradoras e cofres -'1 
630 í

uo i Ilio, 19—S—916, M 
"137 

;

I 
'~aídeal' ^.«.

630 - - -•
nio-io-s-.io mtiss ^ynâ n&m

314 !
Rio—lü—S—010 M 7233 I

O aliaixo-assipjiiado. lendo vendido
terrenos nn estaçío da Penha F, dc
Irajá, e pretendendo retirar-se do pis-
rteto Federal, pede aos prestamiatas

alrazados liquidarem seus .pagamentos,
dentro do prazo de i.. dias, scnSo fi-
cará sem effeito, e os terrenos com-

escriptll-prados e pagos passarem :
ias, dentro do mesmo prazo,
dendo tcclamação alguma,
15 dias.'listrada da Penha n. i.i.i.

Em h-S-ipji6. — Aroldo

não atlcn-
depois do

Rego.
S

Compra-se unia pura 100 a i_o i,, ¦ • ;^,
nn perfeito estudo e por preco nn.pli-
co, Carlas neste jornal, a I. Ilarlia*
llto- ' Cl ón-ii

CHÁCARA
\ etttlc-sc nma impòrtaníc

rua Santa 'Alexandrina n
dos bondes, com um gr:
muitas arvores friilifi-ra*.
tas c agua nascente, med
te .i-ji.üo x.|oo c 5011111,01

Trata-se á rua da Role
. Alcmlcjf.no,com

(c chácara K
. -P15. plilllo
lide .palacete,
g.*niules mal-
mio de fren-

. dc fundos,
p.ão 38 e 40,

IfiiSg I
.768 i

Rio

Propaganda
416

-10-8-910.

Vendem-sc registradoras National de
30ü$ooo para cima, eufres dc iooÇooo
pari cima. diversos fabricantes e com-
fjra-ae qualipicr objecto commercial,

11. 7 a 11 easa en-
liouc 5033 Central.

(1SIÍ9 S)

ít**»*'

Da GONORRHtóA CHRONICA ou
RMCEXTK, em poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem dòr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis,
App. íío.i c 914. Vaccinas <ir Wriglit.
Assembléa, -.(, das 8 ás u e 12 iis 1
SfütVICO \OC'l'l"R\0, S ús 10—
— Dr. 1'cdro -lagalhües. U S5.19

VKXERAVKri 1-: AKCHIIH.SCO-
PAIj OltDlOJI XURO-ÍIRA VE
X. S. 1)0 MONTE !>(> OAKMO
Em cumprimento da verba lestamcn-

taria com que falleceu o benemérito c
saudoso irmão bemfeitor desta Institui-
cíio, commendador João Gonçalves Ka-
poso. ínanilani a ilesa Administrativa
ik-sta 1 encravei Ordem celebrar ama-
nhã, 20 do corrente, na sua egreja,

do Senhor Bom levas dos

Iiu 1 Sil

Pi
festtvidad
irdOcs.
A fcstivi.i.ipii.' começará ás 11 horas,

i com a brilhante ouverture " Afanou
1 Delormo", do maestro A. I-.iniQi.ic,
1 pontificando o Commiâsarto interino

da Veneravel Ordem, monsenhor Vi-
icuile Ferreira I.ustosa de Lima.

II 7.12 (

¦Mil ti'Au 8 \ } it si na

M7._'§

_ rrv
nn-_a>a.«Aa«.a_-li_-itk_*>-B_t<aiAiD

XCITACÕES NERVOSAS S
Dl')R-S. BN-t-OUBOAS. 1NSOMNÍA, í

VFÇTtUENS, PALPITAÇÕES, t
ÍCOHVÜLSUES BA5 iir.lANÇ.\_ E TOUAi _

AS MOLÉSTIAS N_HVOSA3 n
AL.LIVIADA3 E CUJ.AC5AS JlOJO £

ppf-

Rio—19—8—910

Aguiia de Ouro
C 468

ii o& M " A bJToTI ,'1Ü il li »3i -fj HTtdt 1}- A""-'''*1 c

__i____npt_;p..______-_-á__i_;-^ii
I

TAILLEUR POUR DAMES
Costumes sub medida em boas easi-

miras de eòr, forro de seda desde iso$,
vestidos em tafetá qualquer côr a co-
meçar de i.|o$, feitos soli medida, na
rua 7 de Setembro 101, loja. " Au Pa-
rildis". Tel. 589.1, Central. J. Pereira
da Silva e Alice Silva. (J 9:08)

ESTABULOS e CHÁCARAS
Alugant-sc, a cinco minutos da esta*

cão de Aucliiei.i, um bom terreno, me-
di'ii'lo looxno, dando frenle para duas
ruas, boa casa para moradia, boa agua
de poço c agua encanada próximo, pro*
prio para estabulos 011 chácara; tam-
bem se faz contrato. Para linformaçSes
c iratar ii rua Dr. Campos da Paz 84,

I Rio Comprido: S 1Í819

nSTHENIA
Iiu soffri horrivelmente deste mol du. J

rante muitos atinou, tomando tudo |
quanto nie indicavam sem ter tido um |
pequeno allivio. Hoje .cho-me perfeita-
mente boa, Braças a um remédio que
uma casualidade me fez conhecer. Eu
agradecimento, indicarei acs que sof-
irem das consequencias deste mal, como
sejam: anemia, moléstias nervoiaí,
palpitu.SeB do coração, etc. como po-
dem recuperar a saude. Escrever a

á Caixa do Correio ,*35,
ro.

CASA
Veude-se uma casa nova

.1 capricho, com **raplil e
frente, logar alto c bonita
slrttida de pedra-e cal até o
10, madeirameiitos todos de
driiis a cedro, assoalho dc
2° pavimento tom .: salas,
dispensa c i-o_-in!i;i; W. Q,
electrica e- todos OS mais 1
hy.gielic; terreno mede de
mais ou nn nus. Para ver
fa u. 30 (S. iM-.iiicisci

j.irilu
\ sia
1" [i.i

ici, I

lida
na

âquii-
nüa: o
Itiartips,

I., installacãu
requisitos 'Ip-
fundi) Sipui.iiii

á rua Ímfç_u.i-
Xavier* : pnr.-itratar com o proprietário, sr. AK-p

jano, á ma da 'Relação ns. 3S e
Não sc admitlc iutenuediario, i.i ;

ESPLENDIDâ RENDA
A1 rua Pereira Kunes, vctulc-sç

11111 grupo Jc nove prédios novos, 1
alugado, ,-om dois i|iiailo-p. .luas *.
cozinha. taiii|iie, chuveiro
cada unia, renda mensal 7.1
contos; tratar .1 rua do
loja, com J. I*'. _*ut-lhi,.

quintal,
preço -iS

vidor, ru.
ll (inSo

PREDIOS - BOA RENDA
vendiA' nia Figueira de Mc

dois preilios novos, juntozcin e sobrado, alugados
dc sete annos, por fíuoij
preço de oceasião, .3 conti

0111 :i nua-
to

dn 1 luvidor
Coelho.

loj

r confr
mensaes;

: tralar á
com .1. I*.

rr .1.81

200:0001000
J Em iiiiinalloravel, instantaneamente ;oliivfl I° no momento (ictoinal-on'nniliquiilotiuulíiuepj

(infusio d« tiliu, agua assucarada, cie.) » :
_)osrt.P7e/n/aci!,con*ji';'tPafüoi;[i/e/7nída.?

çrhaiinjei_dot>'GIGON.7,R.ConHíro.i.PARISg 
'

fl Bf» tOííiJ KS PhtrmaCi.lt. 9 <
«Vp-líWC*WWWW-_M_"pwi_.tt-«3wt»*.;-B|í-i|J?ó

TELHAS USADAS bobre

Vende-
Tlieresa.

Rua Petropolis i 15. Santa
67.6)

liypoiliccis
tuailns se empresta
o "|* ao anno; Irai
dor, 78, loja, com J

rcJin
titltiil a. n

ipivi-

Kio* -.19—-S;
-19-22-
¦'¦nu _

18

FO-OUO.DÃ SIEIUNO
:tcr:t!Ínador das formigas.
ti;.-, rua Ouvidor n. 103.
^-^•^--*^-<-^>^^-i*^^•J*^•'^"^

Bonifácio n. 1S.S, eni
p Hantos. e mui Iittrcellos,
dn i-ua Miirlnlio, em <*o-

unico c>
nu & Ma

Pereira; S dito:, .1 1o7po da Cutilia; _ di- I f»; __1 I g Tomn' afÇUS

$f. rj. _ivê^ i4' .•jsííhíiDiabetiGOS M d-p- 0Cunlm; 1* ditos, a M. Knelia; 1.1 dito*. ° d u vu
.& -'-!

r„ Pc-
lluar.

itas ile

A.' )".'." l';n-
_¦: 2 jíu-.i. a

toucinho ao
n Gonçalves

a \f. ordein.
Liem: $2 cai-

Irmão;

M . .1'. Alves; S ditos, a Dama
,S ditos, a Oasnar Kiheiro: ;, iiitns
ne, . A. -Santos; i_ fardo? idem,
ipin Duarte; 1 jpp-i idem, a J. RpIii
reira; ;5 dites de toucinho, n CocÜh
íe; -• ditos, a Marinho Pinto; .1 !

¦\veii.ir 
' 

&' C; ío f.Wos.T
-.1?; ? dite*!, .t Coelho Duart
João José Pinho; 2 ditos_ dc
mc.ino; -10 caixa* de paios
Zenlia; .1,1 jacSs de batutas,
ri caixas (idem, a V. T. ordem;*<r.? o 3 iacás ideni. n 'Caieiiarãe:
.. jacas iuem. a Dias líamaüio; 12 dilos,
ii A. Schniidt: 32 caixas idetn, ao mesmo;
57 dítas, a.'.'eixeira Cirlos; 1 ial.i <le man-
teija, a Treeliel-, i dila, a Arp & Ci .1
ditas, a !,. T.. *. i dita, a Carneiro; Só
ditas, A ordem; S düns. a Adolplio: 5 d1-
ii.**, a Ribeiro; co difits, a Adolpho; g di-
ias, no mesmo; 8 ditus, a Amarante": 14
•lit.ií, no mesmo; fi ditas, a l.opes: 2 di*as,
í Jorge; 1 engradado idem, a .\Iarin.o: e
'atas iple!'i. a Artliur; i engradado ideai,
.1 Dolmé; 5 latas idem, ;í ordem; 1 dita.
.'1 orjen.-. ,1 j.ieás de queijos. „ Rocha; .(
•litos, .1 Teixeira Carlos; 3 dilos, ao mes-11¦no, -•; ditos, ao mesmo, 4, ¦-•- João da Cimlra; ,
fi jacas de qticiios. a Teixeira Carlos; 4 1
dites ,1 Gaspar Ribeiro: .1 ditos, a D.uu.i.
7.'(>:a -'litos. a M. Terreira Alvc.; ¦] liiipis,¦a C. Vasqncá: 4 ditos, no m..mo; ¦* ditos. '
pp Rocha: S ditos, a Daiiiaiio; 3 ditos, a |
Ç. Vasques; r <Hto. a Martin. Saraiva; 4 1
-iito.v a C. Irn.ão: 3 ditos, ao nn-smo: .1 !
•litos, a C. Vasques: . ditus. n f. Mo-
reira; i rlíto- a.AIve**: -t ditos, a Dama- '
sia; \6 dito., a Uíheiro; 3! ditos, a João i
da Cunha; 1» dito?, ã oríiem; (¦ diius. a I
C. A.; 6 ditus. o C. \'asiiues: 8 ditos.
. M. Roeha: .*. ditos, a C. Vasques; 7 1
dilos, a M. R.ieha; 4 ditos, a C. Va*ou<s;
2 jacis de cartie.t tt M. ordum; 2 dito?, (
r, (', ordem: 2 dito*, a íí. ordem' 4 ja- j¦eác ,1o toucinho.- a M. ordem; 5 'litos, a 1
R. C. ordem: S ditpp--, :i f. ordem; m
.ilo-, a T. II- ordem: -i dil.,;. :i I!. or.

der;-; 1 dito, a ¦ ordemí 1 íaeã du Iiu-¦Ef.-icu!, <\ Kduardo;t 1' cesto de tinçiiiças, n
Cíildns I!."4tos: 1 inc ádtí íii^e.-.tó-*, a T- |ordem; r ínc,. tde trigas, a T. ordem; 1 j
césio tle requefjãfl. .1 Ribeiro; - caixas de i
rcoihni-to. a C. Vasques.

Alfredo 'Maia — Car"*. receTuda; • _«-
«radado de raanlciBa. ti 1. O. Cru-/; - la-¦f«.« dc manteica. t ã leitería AHw: t eu-
<rrarh_da dí1 üanteiija. ft f0!*o DaTe; -' faeís

a S. Vfari/i j ilit», a t!. Mo-

A Rrandc acccit.t"Jünulsão de Scott
concludente dos l;_
sultados. "Attesto
UÜ il í-'-'»tí 1 i_t.> UC ¦*"*_"Oi ¦
cscroplntlose, rachitismo r
ccnija dc moléstias craves,
pre os mais saltsfntorios"Ur. Dai"Bahia".

cm
a prova mais sunitnvios,

us maravilhosos rc- foilura do
nue tenho emprega

ua convr.Ii
obtendo sei
resultados,

o Peixoio.

ií ina Jos
Todos os
esquinai
p.'ii';iliniiii,

Qumulo r> |u*iliilo foi' feito liam
os oi'1'ilins novos uu recoustru*
erüii ile hiiMüos, os iiitoressndos
(levofRo docuniüiitai* ns suus pe-
ti.-.-plp-, com duas cópias tia *,;!n;it;i
** ila elevação ilo predio, indlcan*
ilo o local parn us dispositivos

npproviKliis pela Pre-
Districto ['oileral c pre-

cisnoieuto nwtlientlcadns pola au-
toridado municipal corapetento o
i-pin ii certidão do numeração ou
o ultimo 1'i'i'ilio do imposto pre-
ilinl.

Sobro üesarraujos <* obsti*uei;òcs

Gccupará .. íribuna sagrada, ao '
Evangelho, o distincto orador conego '

Ur. Gcncdicto Marinho.
O programmu musical, mie, sob a '

regência do conceituado professor José
Rxiyniundo de Miranda Machado, .-'.ni
executado, e cujo dcscmpi-ulio estã cou-
Ciado a exímios professorp-s, é o se-
guinte:"Mi-í-p.i", do pranteado maes
tos Pitno; "Ave r. C ii i- i; i * *. do
Saint Sacns: "Credo", "San
" Agntis Dei ". de Ccrruti;
ris", do maestro II. ili Aubel.

Em nome da administração
os fieis devotos e irmãos a a
a este solenne acto de religião.

Secretaria d.i. Vcneravel Ordem, o.m
iS dc agosto ile ipiid. — O secretario,
César Augusto d,. Borges Palharcs.

*_¦__-

FAZENDA
adqui uma

624
Amanhã ás G horas

Hio 1S-S-010.

as seguintes
gamento a
iniin.Y'.-! o»
Ouc tenha

guiar
m r.oo

UO t>ül_- i
maestro ]

ctus" e '
"Salula- 

j
convido |

-S-_p;?i.m

do
tlVUlíiUi
especialista dr. I.eonidiolíórmu

Ribeiro.
Poderoso rezolutivo empregado nas

hydroceles, hematoceles, sarcoceles, or-
cíiites e tumores <le qualquer natureza.
Deposito: rua S. Francisco Xavier, 367.
Telt-phou-, Villa, 2286.

devení tambem
t se :í lucsníin In-

uteis, tins 11 ii*

o publico dirigit'.-
pi'1'toi'ia, nos dias
-1 horas da tardo.

«Iri: 1 i.t_, n Pé
A. T-nn^n: 1 dito. a
Rnto Lopes; 2 dito

ito I.OPK ditos.
p: 3 d;to>. a
Roeekí 4 di-

ASSOCIAÇÃO GERAIi DH AUXI
LIOS MÜXÜOS DA E. F. Cl.N
_____L DO BRASIL

Assembléa geral extraordinária
De orJem do sr. pres; lente de*.!a j

Associação e de accordo eom a resolu»
cão da assembléa geral ordinária, rle 23 i
de julho ultimo, convidam-se os srs. I
associailoâ ouites a se reunirem eju as-!
sembléii geral -extraordinária, uo dia 20 |
do corrente, ús u horas da manhã, nal
sede social, paru se resolver sobre alie-
rações na Carteira de Domicilio».

Secretaria da AssocinÇ-o. i.| de ago*-
to dç 191IJ. — Alberto Máximo de Al-
meida, 1" secretario. (M711J2)

(ílfKMIO 1T. V MR.MORIA DK!
oaz.utjLO cvsn:i,i,o brajígo :
SECRETARIA - RUA "* PKDRf) !

NUMERO 206, SOBRADO
De ordem ilo sr. presidente, convido

nssrs. sócio, a se reunirem em assem-
bléa geral, icr.a-íeira, ._• do corrente,
ás fi i[_ horas da tarJc, nesta secreta-
ri... p_:,i discutirem e votarem o pare-i
ecr tia Comiui-ísão dc Coiu;*.. t? cícição i
da nova ailmiui.tracãu. Rio. 20 il_ j
agosto .ie ''I <í.„ - O secretario, dr.
Auiju^to l\ogo Tavares. íj 7:41

DIM AM)A1)I-: 1>'_ -S.V.MA CllUZ
DOS MIUXABRS

Na forma dos anigos 54 a 56 do
Compromisso e de ordem du txnio. sr.
coroucl provedor, convido a todos ov
irmãos ü comparecerem ás quatorze ho-
ras tle domingo, 20 do corrente, 110 Con-
sisiorio desta Irmandade, munidos das
competentes listas, para eleger-se a
Mesa Administrativa ipie tem ile fun*
ccionar em 1917, as quacs deverão con-
ter trinta nomes; sem que nellas cn-
trem, porém, os dos irmãos coronéis
Feliciano Benjamin de Souza Aguiar e
Antônio <le Albuquerque Souza, general
Manoel Antônio da Cruz Brilhante, ina*|
jppr dr. Joaquim Mendonça Sodré 9 ca-
pitães Antônio Miguel Barbosa Lislma j
e Luiz Gouveia Ravasco, por j;'i lerem 1
sido reeleitos pela actual Mesa (artigo !
51). nem os dos irmãos capitães Auto- 1'uio 

Ferreira d.i Fonseca, Manoel Fra*
záo Corrêa e Rmlolplio Vossio Brieido,.
por já lerem servido durante ires au-1
nos consecutivos l ar 1. 50).

Na mesma oceasião serão lambeu- cl-.-!-
ios os membros das seguiir.es commis.
soes; nl Medica; -) de ex;unc de eon-
tas e da condueta comprouiissoria da
Mesa cm exercício.

As listas para a 1' conterão doze no*
me.* e para a -* dez.

Consistorio **.i Rio ih: Janeiro. 7 de
aiiosipi de ppjpp'. - Matutei AiUeniu da
Cruz Brilhante, irmão csitivão.

ij 4s.ij)

IKM.WlíADl-I !>!•: \. S. I>\
SAU Dl.

RUA CU.N"Sin.(ia-MRO ZAOH.VRIAS.I
A iMeza AdntinisÍKitiva desta Innan-1

dade fará celebrar etn s_ia igreja, no !
_ loxinio cfoiniiígo, '.o ido civitenüe a j
festa de sua excelsa ipadroeira, N. S. |
da Saude, com missa solenne, ás 11 í
horas, na qual nt-ticiará o rcv-ino. padre )
Joaquim Cardoso.

Ao Evangellii.p subirá á tribuna sa- '
pnrda o capellão da Irmandade v. cru-1
dito pregador revme. ];:id:-e José .Ma-
ria Mendes.

iDa paçVe músidal está en-cr.rrcgada I
a Schòfa Camoi-.im Santa Cecilia, que \
sob a regência do distincto professor ]revmo. padre Alphcu l.iipes de Araújo, 1
executará depois da brilhante "ouv.-r- ¦_
tur-e" do maestro Fc-üppip.* Capocci a '

missa do ma-estro Volpi, com vozes
para meninns c homens. "Avc-Maria",
ao pregpidor do maestro Doiiiai, . mo-
tetl. do maestro Porusi.

A's 7 horas, depois da "omcrl.ure",
será exe-H.Vadü o Tts-iDeutu do maestro
Koraízi.

tDas 4 horas da tarde ás 10 da noire.
haverá leilão dpa ricas prendas, 110 «le-
ganrte coreto, onde -tocará unir, exce-
b.itre banda de nuisica.

No dia 27, ás 5 horaô da tarde sa-
hirá a -procissão que percorrerá _ iti-
nterairio oisportunaiuenfe lauiatffciado.

I>e ordem do caríssimo innão Pro*
vedor oonvidajnos todos os irmãos, ir-
mãs c Cieis devoros para assistirem aos
referidos actos -religiosos.

Cotisistortii da Ir-meuidade de N. S.
Saudi-, i. de agostn de tij-ifi. — O
¦c-r.irio *^'ral intsrino, Monteiro Ju-

(R *>;¦••.*'

Americana
648

_Uo~l.-S-l.16

Caridade
384

i

Fluminense
3 761

Precisa-S1
\ condições: compra-a
í prazo, com hypotheca do

arreivJ.iila com contrato.
' boa üguara, boas terras c

rie moradia. O mais próximo possivel da
capital e próximo á estação dc estrada' dc ferro. Otvem a tiver uns condições1 acima, queira

- de Souza, rua
Rio.

escrever
Sachi n. 42

J 71 i-

R7312

537o
U 7213

a Abel Auraircla
andar.
I --170

1

IIU 11
I

ACHA-SE UMA ESPIB1TA
ao ptiliüeo para fazer qualquer trabalho,
por mais difficil que seja; dar cura a
qualquer moléstia, -ue seja por meio
qualquer, causa incurável; emprega
quem estiver desempregado, por meio
de lalisman e de breves forles, ao mrs-
mo tempo bota carta pur 2Í000. Con-
sultíis das o horas da manhã alé ás 6
da tarde. Faço a -paz de qualquer casal
que sc dê mal. Tenho remédio nara *

rliciunatistno. Rua General
: 11. .ji. antiga rua Formosa.

mmmh

CaldveH
Ura. V. !'.

ca "352)

f£*RM23-M____iHm__B_mm _<—¦•,nn
Syiiliiiis O IllOlCatill-

seuliunii-

DR. OAETANO JOY1XE

Formado nela raculiliiilo do
Medicina da Nápoles o linblli*
tado por litulos ilu ilo Rio do
Janniro.

Cura especial e rápida dc es-
treitamentos urethrae.' (sem opera-
ção), nonorrhéas chronicas, cysti-
tes .hydroceles .tumores, i::ipot;n-
cia. Consultas dar, o ás ir c das 2
ás 5, Lnrffo dn Carioca 10, sob.

Escripfuragão Mercantil

Precisa-so
para ensinar
oitenta incnsa
rpS, perto d;

tuna
Ires

:s, ru
rua

activa
mocinhas,
1 Dr. Jo
Conde

pcrfcü-i,
ordenado

ffyijiuo,
lloinfini.

(rj..- Ml

APOSENTO eONFORTAUEL
Aluga-se a senhor p!p- irataiiifiiío, mn

cnifico aposento, em lindo predio situa
do cm centro dc iardim. \\v/. eleetriea
banhos quente-s e frios, teleplione, mobi
üario completo novo de peroba. cVpii
secretaria, optima pensão, iratainenti
familiar, preço 250S000. 'IVlenh-int
Villa i._i8. !-•;„, li

Ernesto Lousada lei
Rio Branco, t.tt (-"
10 da noite, e acceita
cripta.

cipppia .1 Avenida
nídarl, -p->.s 7 ás
trabalho* de es-

(M;_2.)

CURA TUBERCULOSE
O VINHO REVEIL

Drogaria Rodrigues

CAMPO GRANDE

Mobília sala de
Vende-se uma com íí ..i':zc-i

formatn peqm»nn <* li_.i\-n. Prtv
tratar á rua Senador D.nuas.
vimento terreo. (;-

yn\r

;s B)

H^Hawfies
RiO-18-

Cl — ,D—'ir-
-8-910

GIOCONDA
I! 7_14 complicação

ipoderás r
Desejaria

(7001

BOLSA LQÍERÍOÜ
QlliliKIS TRAVAR RELAÇÕES

COM A FOR H XA '.'
Comjirne bilhetes ua BOLSA LO-!

TER.ICA. Avenida Rio llranco
1-1-, esquina ila rna da Assembléa |

Lá cucoutrarels ji realização do.
vosso ideal.

GRANDE HOTEI. !
- LARGO DA I.APA ;

Casa para familias e cavalheiros de
tratamento. Optimos aposeníos ries- !
mente mobilad-S de novo. Acc:ssor«, j
rentiladores e cozinha de i" ordem.

Eud. Telear. "Gran-líOtel". !

ia

Qua ri
quarta..

as_s____B__-__ss_9_____í_5-':."

GONORRHÉASi
cura infallivel em 3 dinj. sem
ardor, usando "Gonorrliol". Gs-
raute-se a cura completa com
um sú f.a.co. Vidro, 3$ooo, pelo
Correio 5$.00. Deposito gersl."
Pliarmacia Tavares, praça Tira-
dentes. 62 — Rio de Janeiro.

R)

Vende-se distante da cslação de
Campo Grande, .to minutos, uma boa ;
casa de telha franceza. com duas salas, I
4 quartos, cozinha, dispensa, com 223 j
metros dc terrenos de frente. co:n ;tüo j
Je fundos, com 11111 contrato por ,10 an- i
nos 110 foro do terreno, com bondes á j
porta, brevemente electricos, com boa
agua, mattos para -jirvão. logar de j

I muito futuro, rendsndo annualmente
pji».>soü. Preço >* toooiooo. Para infor-]
mações ocm y.ario Mendes, Estrala da

UMA SALA
^ 4... Àituía-sc uma sala cou;
¦' — sem pensão, na rua lienti

I um cavalheiro decente. Car
j II. nesta redacção.

MOBÍLIAS E PUUI
Vendem-se : uma pala t\a janl

15 peças por 600S. um dnrmilot
;oo?, uma sala de visitas dc
por 201)?, e um piano per. tito
Steitiway por 1 :,_o,.*_ : na avenid
de Sá 11. 10, loia, easa F;in;p

(7

,r cor.
io pnr
perol.a

; u n -,'"
1 Mem

C:, Guaratiba (.1 53.10) boa wmh
A OURA OA LEPRA

Para informações dirijam-sc ao phar-
maceutico Manoel Fernandes Lima. re-
sidente cm S. João Nepoinuceno, E.

<le Minas — firasü. Apresenta prova
scientifica da virtwd- curativa de seu
fíanscnicida. Extermina por completo o
bacillo de Ilansen.

ciipAluga-se mna
; rua Mania Luiza,' asua corrente e p
. para criação cp-tm
|,a!gumas vacens 1
1 favor, á rua l.in*

botequim, ponto d

do M.
terr

liem p
s. Cl

nn

:b: Vascp
_nu

lVt'5
iceilip-p.
. (fioS.

riimo K
to, :-m
próprio'o para

por
20,

A R P A
ENGENHO OE DENTRO | Cupim Bfocca e caruncho

Vende-se
Krartl, íjua

tuna Ihi-la harpa
nova, dupla e to

)'.-u. O motivo tha
lo .1 dona. Paia vei

ita
PENSÃO JÂRINÂ

¦Bons
Silveira Martin-, 164.

UHHllCOS

Por coutar mai_ mn anno de sua.
apreciada existência, saudámos o nosso jvelho companheiro sr. Manoel .loséj
Martins, e sua exma. familia. Receba]
nm abraço dos seu* amigos do P.08ve.-|
<o do Engenho de Dentro, ao—S—016.

(R .o.j'

."xtinciao completa rtv,
vcíb, pianos, embarcações
outros objectos, trabalhos
chamados a qualquer hora
lI_rmonia ti. 64, com o
êerreita ou Ignieio C. M

doada <te
ter fullec-pre.Uo... mo* I cm casa de familia, 'Ias 10

e quacsntier ¦ tarJp-,
(garantidos: ; "

; na rua da ,
sr, Bernardo!
:t:hado.

J 60:4 l Larao da Sé

do auto.
1_ eacor-

venda *í
¦ e Iratar
ás a da
60S

MEDIU?/! ESPIRITA

m
¦¦-'.if":
' :iH

¦x-i

v,
.¦"**i-.a

y>

^,;.V-

¦--Y

¦I

'M-
'¦'•¦%„

•ir

Ik

'¦"ri

Mi

<7ooj R".

- liiÍ^wwi'rti_--ia&i



i

*.-

¦___¦_¦ ^^^^

i_*r_ "'a-riMi-Mif 11.. i'.TSica3_»g5a_3g^ug=a_:ti

Q&Mamc

CIORKEIO DA: MANHA èS* X>^üü__éo. 20 de Agosto fl. 1916
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(em Íórma de pilulas)
O mais poderoso especifico para a cura da Syphilise de todas as doenças resultantes da impureza dosangue. F

O DEPURATOL é imminentemente superior nos«eus effeitos a todas as injecções.
Garante-se a cura.

_ _rr_I_b,__?_7_. 2_pil_las. 8 a í° dia*- de tratamento, 5J000, peloCorreio mais 400 réis; 6 tubos, 27S00O, paio Correio mais ígOdO.
DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares68, Praça Tiradentes, 62-Rio de Janeiro

JL
Bota FIib. AVISO IMPORTANTÍSSIMO
109 Raa Marechal Floriano, 109

Canto da Avenida Passos

Ultimas
Novidades

Em Calçados
Finos

Para Homens,
Senhoras

e Creanças

Os srs. Wm. H. Mueller & C.\ Armadores e C orre*tores Marítimos em
Rotterdam, Haya e Amsterdam, fazem saber que, sob nenhum pretexto e em
nenhuma circumstancia, podem servir de intermediários para a exportação ou
reexportação de cartas ou quaesquer outras commu riicações postaes, prove-nientes de prisioneiros pertencentes a nações neutras ou belligerantes e desti-
nadas a terceiros. Por conseqüências, todas as cartas ou communicações que che-
garem aos escriptorios dos srs. Wm. H. Mueller & C "; para serem transmittidas
a terceiros, apezar do presente aviso, serão devolvidas sem franquia aos expedi-
dores.

_B_ggBB__5GS3B3BgB]

£E_I

AVISOS MARÍTIMOS._
_¦ lll iliwa».».

Familia distineta brasileira
nesta, deseja encontrar um cavalheiro
estrangeiro, quarto bem mobiliado, com
iou sem jantar, como unico inquilino,
eu ao máximo dois hospedes, Pr -fe-
•e perto do mar. Offertas com preço,t Z Z ioo, neste jornal. J 6790

EXPLIGADOR DE DIREITO
Advogado com longa pratica, leccio-

na matérias do ourso jurídico e orga-
niza pontos para exames. Preços ra-
zoaveis. Trala-se no escriptorio gran-
dc, á rua rio Rosário 120, sobrado, dc
1 ás a ou das 3 ás 5. (M. fi-o..)

CALLOS
Assombrosa descoberta

O KALOPLASTER é um remédio novo c maravilhoso, unico que basta., ap-
plic-x em ciina do. callos, para não sentir mais dores; e os destróe no mais cur-
to espaço de tempo. Sim, porque a grande vantagem de um remédio para os cal-
íot, í fazer desapparecer a dor rapidam ente o destruir a raiz ? o que qualquer
outro não faz; por que não passam de calodios Salicylados ou un.irentos ranso-
•os; «e tem feito uso desses remédios sem resultado, experimentem o "Kaloplas-
ter" e verSo a verdndc ? a super effica cia e rapidez com que suprime a dor e

faz desapparecer 03 callos para sempre. Por i$5_o a venda nas rharmacias e
Di-j-rias. Dep,: Rua dos Ourives B8; S. Pedro 82 e Andradas 4. Rio. (S 600.)

I6S000 s$ <* °í•r-""-" caslnilnl e
aizada, artigos finos c

, borzcgnins d-¦pellica enve.
da moda.

16$000
com 2 e 3

18$000

c i8$ooo — Sapatos de pel-lica ênvernizada c magis,
fivelinhas ao lado.

PENSAO FAMILIAR
Dispõe de cxcelientes aposentos, em

meio dc jardim, distante oito minutos
da Avenida Central. Praia do Russell

(J 6689)n. 94.

CURSO DE PREPARATÓRIOS
MKNSAUDADE as$ooo

Diurno e nocturno. Professores do
Collegio Pedro _•_ Rua Sete de Setem-
bro n. íoi, 1° andar. (J 6380)

VIOLETA
Vende-se uma em perfeito estado, do

fabricante F. llarbc. Informa o sr.
Rodolpho, á rua Senador Euzebio, 1
pharmacia.

!§__.£___

___i_-_i_í.:i__-__.._g^^ ;.-,

(6710

LINHA DO NORTE

***_% ___*_ ^*** ** ^"* & jp* «•w. n**. f1-*-

O piquete

PÁRA'
Sairá quarta-feira, 23 do cor-

rente, ás 12 horas, para Victoria,
llaliia, Meicoió, Recife, Cabedello,
Natal, Ceará, Maranhão, Pará,
Santarém, Óbidos, Ilacoalliara e
Manáos. .

LINHA AMERICANA
O piquete

Mines tes

LINHA DO SUL
 O pa(]ii_:e8IRIO

*•_•_ I
1 I

Pi

1.

Sairá 110 dia 29 do corrente, ás
14 horas, para New York, escalai,
do 11 Bahia, Recife, Pará e San
Iiian.

Bibliolheca de Obras GeVebres
Vende-se una collccção de livros,completa, inteiramente nova t de quali-tladt fuperior, por aoojooo. E' enca-dernada em Roxburgh. Custou 450Í000.Propostos por carta a Antônio, postarestante do Correio áa Manhã.

HÍPNO-IGNETISMO!
Quereis adquira l-o rapidamente? Pro-

curac- vos inscrever no curso do .profes-
sor Knd-ir, á rua Maris c Barros, 87.
Unico que vos garante 0111 8 lições po-
derdes influenciai- e dominar os outros.

(R 6717)

«¦MianiiiiniiM

e _o$ooo — Chies sapato.
dc pellica ênvernizada comuma fivclinlia no peito do pé e saltoLuiz XV.

9$000'__ e ---* •*ap*,los <-•-«••••-
, .do, com tiras no peito do

P« ou pulseira, artigo moderno, custamnas outras casas 15$ c i6$ooo.

io$ooo e 12.000, sapatos de
,. verniz, para senhoras, ar-Ugo moderno, entrada baixa 011 comtiras no peito do pé, sallos dc couro 011alio.

5$000 e 6$ ~ Sapatos de lona bran-
T ca, saltos baixos ou altos,com tinas no peito do pé, para senho-ras.

8$500

U. JONCKER
FABRIOA-JTE

Unica casa no Brasil especializada na construcçao de elevadores montecargas,
planos inclinados

S TYPOS DE MaCHIIVASs.
Manobras a cabo, manivelas, botão de pressão e botão universal

¦£37 Elevadores em oouetruoção
23 Elevadores exn. fuucciona_neiitú

nesta praça, com attestados de satisfações
Conservação mensal — Transformação. Telephone 1454—Norte

149-RUA DA SAUDE-149
.-1 __'g>______

I !'

ALUGAM-SE
Os Ires grandes sobrados dos prediosda rua do Ouvidor ns. 90-52, com ele-

vador, do lado da sombra, por cima dos
armazéns da Casa Salgado Zenha, ondese trata.

Sairá sexta-feira, 1" dc
bro, ás 12 horas, para Sant
ranaguú, Aíito.tina, „*io [«'
co, Itajahy 1 .orianopelii
Grande è Montevidéo.

Este paquete recebe pu.-fagciros
e cargas para Pelotas c Porto AK ¦
grc. com transbordo 110 Kio Orar..
dc; e para Matto Grosso somente
cargas com transbordo em Monte-
vidéo.

LINHA DE SERGIPE
O paquete

Almirante Jacsguay
Sairá cjüintã-fHMrhj

rente, ás 16 horas, ...Frio, Victoria, Caravcllas, P. Areia
Illiéos, Bahia, Aracaju, Maceió
Recife.'AVISO — As pessoas .ue qiicl-ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros, deverão so-
licitar cartões dc ingresso, na Re-
cção do trafego,

«__-__

Unhas rosadas e brilhantes
Coiisegucm-sc com uma só api-lic.

de "Charmeiise" — o mais effica-:
mais pratico dc todos os prepara'»congêneres. Vidro, i$ooo cm todas .
casas de perfumarias. (}(¦(¦¦.

,|i «in cor
para Cal.

15$, 18$000 B°
fantasia, artigo fino
homens.

irzegiun. enver-
nizados, canos de

'íioderno pnr!

molMil, ,I, Ml 
herped'.'?na -0*,""1" ". suas maniíeslações. RhVumatismo>ImolMiias Ja pelle, Ftrid». na booca, niriz e targanta, Eezema-, Darthroí 5Firuneulos, dores musculares. Inllammaeio das glândulas, _-.tejani.nto da. a. I

_«_', ___ 
n0" i0"0"' dort. de cab,e,:a-« Ulc"u"' -fut»»™». Mancha, dalliflle c todas us doenças rciullantes de impurezas do Sangue, se coiwegue gt 7\rr^^r__
Lioor Vegetal Bi-iodado

6S000 -3o,'*-e.Slli'1? <•<• nezerro, preto,
collegio, de

artigo forte, próprio para

2$000

_.|a n _ •,5d':r25u ,.in«i«y.Phil!tlco - O mais enérgico depurativo. Approvado ¦1 _,_„_• °' _ .fude _-bllca e ." _»!"do na Junta Commercial. O LUETYL I
ffi___. á_ _....'(Tí""üc? ' •««ntinco inconteslavel, comprovado com uma 1| Ini nldide de atteitados medico- e de pessoas que com elle se curaram dtpoi. I
._._... „ ."'."_,-'-'""^ de "bt" 2} cura. Este prodigioso r.medio l a 1, alraçlo dos syphiliticos d.senganados. Cura a doença, purifica o Sangue e for- ialece o ortaiiuino O LUETYL e de palladar aera_abilissi.no, toma!,e il re* ¦[feições, nio tem dieta .enío produi Estomatiles, enterites, máo-eitar, etc Icomo muitos de seus simi aros. Tomae LUETYI o UNICO _____ irai SVIDRO f._ desapparecer as manifestações"^»ís yphllls e ., doençT, d." Saníi* IEncontra-se cm todas as Pliarmac as e Droitarias do Brasil Preço 5»?" §Fabricante: Phc.-Chimico, ÁLVARO VARGES I

Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Céht. ¦
lBl»l«llliWliBil_IIIWIIIII_ K^iHIMB ^^[i. KIHHIEB^ Qi;™ H.!:!_! a:IBI _H_iB'_7

GUARDA FIEL ! ! !
Quem precitar um superior Corai parafunrdar «us documentos e valorca contrarpulio e fogo, deve dirigir-se ao deposito dosCoFm;s Ambricanos onde encontrará gran.des stork novos c usados, nacionaes e estran-

tfelros dos melhores fabricantes e de diver-•os tamanhos de 100$ para cima. (6031 S)RUA CAMERINO N. io4

CHAMINÉ
Compra-se uma chaminé de ferro com3 a 4 pes dc diâmetro, c 70 pés dcaltura.
Para tratar á rua Visconde dc Inhau-ma n. 36, sobrado, das 9 ás 17 horas

(J662S

rogas
stopas
errayens grossas
ravatas de seda

A Ivaiade de Zinco
ü iscoutos £< CARR'
\j hlorureto de Cal
D
E
F
G
fl eii.__" conservas 57 variedades

I nterwoven meias para homens
J-.Gross_ni.h, Son & Co. Perfumarias inglezas
1£ aolin
JL iyas de seda e algodão

etaes velhos
avalhas de segurança marca CROSS
leo de algodão
rezuntos inglezes e nacionaes
ninado Cons.antino

A\oxo Rei
• abão e sabonetes de todas as qualidades
ijolos de arear

U fensilios para lavoura
V õihos fi_ ancezes e portugueses

VV iskies "Black & __hite"e Red Seal"
_A_ arque

JU areão

2. a 33.

e 2$2oo — Cliinellos de be-
zerrinho, belbotina ou ama-rellos, a ponto, muito fortes.

2.000 s***,alos« com saltos brancos.v aniarellos ou cnvçrnizados,dc 17 a 37.

_ _-_ ALPKncATAS
» ÍI a 27 3$500
,28 a ._» 4SOOO

„ 33 a 40 5S500
Fará o Interior, iimis 1SOOO o pnr

Ultimai novidades eni sapatos parasenhoras.
¦a-

GRANDE HOTEL MILANO
Dirigido por Dario Del Pauta. Ele-

ganlemente mobilado. Cozinha italiana
e franceza. Acçeitam pensionistas avul-
sos a Ia carte. Avenida Gomes Freiic
7, teleph. 3-"o. Central. S .-_

BANOO DO BRASIL
CONCURSO

Preparam-se candidatos, aulas diur-
nas, no Instituto Commercial; «rua do
Ouvidor 11. 71. Exito provado noutros
concursos. J 6817

Vende-se uma, em bom arrabalde e
com boa freguezia. Informa-se por fa-
vor á rua Sant'Anna 143, depois de
meio dia. Depende dc pouco capital.

(J 6180)

GOMORRH !___'A

HlHUlIiUH!'1"
SJilli.lll;

Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Extracções pabiicaa sob a fiscalização do governo Sed_r_5

ás 2 1.2 e aos sabbados ás 3 boras, á
RÜA ViSCOWOE BE IT-_B0______Y M. 45

Amanhã Amanhã
:_«-6~-6«

25:000$000
lSmOomiiiolosPor

Depois de a manha
330-14-

15:000*000
Por $800, em inteiro-

Sabbadoi 2S do coi*r»e__fe
A'a 3 li o rna di. tarde — ."_ 00-48

Blenorelingia ou qualquer corrlmento da urethra, cura radical em 4 a 8dins! Com a maravilhosa injecção seooativa e cápsulas 40Í. Quando tudofalhar, este extraordinário preparado sompre trlumphará. O unico allivioda mocldudo ! Kxporlmentae e vemis o e/fetto assombroso I Nâo ha go-norrliéã que resista a esta prodigiosa descoberta.Marca registada Vende-se na Drogaria Granado á nua 1. de Marco 14 ¦ 18 e nas prin-«paes pharmacias e drogarias desta cidade o do todo o Brazil. ¦

ooo$ooo
Pnr __nnn __.

Officina de Plisses
Fazemos

modernos
todos os

Arenidí
Gome-*?

___*-- -*

ÊmSm

__J_____/i/íln. t\_

Plisses
em

systemas
9

¦sFreire ;
127 '

sobrado

11 SENHORAS E __ _
\ Casa David Ferro
á Rna 7 de Setembro 124

Recebeu as mais lin"
j das bolsas de couro e
seda.

434

INFLUENCIA OCOULTA
Que protege em todos os negócios e

mysterios da vida. Faz obter muitas
coisas que desejar, na rua Senador Eu-
-ebio u. 64. Sobrado, com o maior se-
gredo. (6283 J)

Bom emprego de capital
Vendem-se dois bons -redios .na rua

Mariz e Barros, em frenle á praça du
fiandeira. Preço de oecasião. Trata-se
iw Bazar Herminios, praça, da Ban-ios dias, das io ás 12 e das¦lelra* (M. 6209) ¦ horas.

OASA MOBILADA
Aluga-se para familia de iratamento

a esplendida casa 11. 461 da rua Volun-
tarios da. Pátria. Pôde ser vista todos

15 ás 18
518S J

DROGARIA B PHARMACIA II0_I(E0PATA COEL&ÜS BJ_Ü_S©S_I & C.
Grande Premio nu Exposição X aciona! do 1900. — •_.•  q UITANDA 106 e OURIVES 38ivco__^_H,___:xjiisr_A_

CURA DA TUBbiu_i_iiu>s
TtR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modemoi methodos de tratamento

-íeilko e cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 ás n da
manha. Rua Uruguayana _, 43.

CURASTHMA — Cura as
bronclütes asmatl. cas e
a astlima por mais au-

m anli(r,-i que seja.
T.LOURESINA —• Reme-

dio heróico para flores
brancas, cura certa e
radical.

VARIOLINO — Prc-scrva.
tivo contra as liexifjas,

H0M0E0BR0M1UM —
(Tônico reconalituinte

liomceopatha) par.-i debi-
lidade, fastio, falta de
crescimento, etc

CHENOPODIUM AN-
THELMINTICUM —

Para expellír oe vermes
daa creanças, sem causar
irritaçSo intestina.

CURA FEBRE — Substi-
tue o sulpliato de quini-no em qualquer febre.

PARTURINA — Medica-
mento destinado a acce-
lerar, sem inconveniente

portanto sem perigo

(Oleo de ligado de ba calháo, cm homceopatliia) Sem gostoPESAI-VOS ANTES E 30 DIAS DEPOIs'

¥mé% ^
•Js^lliiC.'™». *fe

t^-!!!!^

0> 84^
CURA

Inllucnzas, constipaçõet
e infeesões grippae»

cm 1 a 3 dias

fgg*£sgtf?~^Z.
_._43fc_.

tü-pteifico contra a COQUELUCHE

sem chtiro e ccm dieta
o trabalho do parto,LIGA OSSO — Poderoso
remédio que liga imm_-
diatam ente os cortei c
estanca as hemorrha*

_ as.
PALUSTRINA — ¦ Contra

impaludismo, prisio do
ventre, moléstias do fl*
vado e insomnia.

VENUSSINIUM — He-
roico medicamento des-
tinado a curar as mam-
tentações syphÜiticas,

ESSÊNCIA ODONTA--
GICA — Remédio ins-
tantaneo contra a dor de
dentes.
Possue este antigo esta.

b.leciniento o sortimento
completo em todos os me.
dicimento- homo-opathicos,
mesmo os modernamente
empregados, e que lhe süo
fornecidos por casas, a»mais importantes da Europa

< da America do Norte.

Por 4*. OOO, em quintos

SABBADO 2 CE SETEMBRO
A'_ 3 horas dajtarde—300-a a*I00:000$000

Po. ____00 em decimoT ^^
_-. .« 1 »iiMiir-**nii*_aiift»at>l>aclo, T cie outubro

A's 3 horas da tarde--NO?0 PLANO
GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

OOO _.=_(__ OOEm 4 prêmios de 50:00«.$003
.. F^or l_a>000.,em vigésimos

malfrím _!_°„ do Wlhetes ?° interior devem ser acompanhados d_

m
s_#

DBPOSITAniOS EM TOPOS 03 ESTADOS  ES. S. PAVhO : — BARUE_ & O.

Segunda

ETO" TJSO
__.

M
N
O
P
O
s
T

KOLJ-rSOEL
e por isso

sou o homem invejado
gordo e forte

FIBRAS DE VE6ETAES
¦Compra-se amostras o preço para

Queimados. iE. do 'Rio. Pliarmacia São
Tliomé ou ,pra«;a 15 de Novembro 42,
Relojoaria. Rio. (R 674S)

J »:—._¦.., «^^^^^^^^S^^W^^^^^^^^A
AO CORONEL LEAL

que na noite de 7, esteve no Cine
Ideal de Ramos, pede-se a direcção
para ser procurado. E' urgente.

(J 6773)

DENTISTA
Vendc-so um bom consultório ele.

ptro-dentano. com boa clientela, instai,lado em optimo ponto. Tratar com osr. Miranda, largo da Carioca n. ti.
(R «543)

MODISTA DE VESTIDOS"
-Recentemente chegada da Eiiron-ioíteroce-se - _ra dirigir .uailquer atclier\ou atcoita obra cm ca'sa. Especialidn lólem costumes "tailleur". Rua da AIK.dega 161. g (ll.

Abaixo as injecções
Com o 606 e 914 gastaes um dinheirãoe nao ficaes curadosas «yecçoes de mercúrio vos debilitam

vJSr1*1**11***1^" *«»r_edio ve- .getal é que cura realmente a Syphilis.
GOSTOSO E UTIL !

& CoS"?aSui^ F__í_l^¥r_?acl,eco» Gr»™do {
R690i"_ |

*>

!•__«•¦ -____
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Ciayton, OSsburgh & Co.
108 RÜÃ1Ã ALFÂNDEGA 110

IUO DJ_ JANEIRO

PADARIA
Vende-sc uma «ias mais bem monta-

das no centro commercial, em rua de

?rande 
transito, com machinismos aper-

eiçoiiilos. funecionando; tratar á rua
da Quitanda Sj, sobrado, das n ás 5
com o ar. Roque, Negocio de oceasião.

(J 6856)

Casa em prestações
Compra-se uma caia cm bom estado,

que tenha pelo menos 4 quartos, a
prestações dc _iec$oco mensaes; a casa
deve :i'r quintal e não ser em alto <lc
Korro nem em avenida c situada em
¦ualquer dos bairros: Copacabana, Lc-
me. Villa Isabel, Tijuca, Haddock
Lobo. Aldeia Campista e Andaraby.
Carlas «"« .ergio. — Rua da Alfândega,
1*6, :° andar. O 6609

GRAVIDEZ
Senhora elegante, que usa fornii'1,

infallivel para evitar, de grande voga
na Europa, onde a mesma sempre está
e de eííeitos inoffensivos; indica ..
tinem pedir, enviando endereço e uni
sello de 400 réis a mme. Fany Garcia
no Correio da Manhã. Rio de Janeiro

(ÍI 6170.

Pomada anti herpeiie.
FORMULA DE I.. R. DE BRITO

tlpprovbda . premiada com medaiiw
de ouro

Infallivel nas empigens, darthro.
«amas, lepra, comichões, ulceras, ecif-
ma;, pannos, feridas, frieiras e todas ai
moléstias da pelle Pote 1*500. Dapo
sito: Drogaria Pacheco, rua dos An•irada» n. 4; a Sete cc Setembro Si

(R 13)

Domingo

E" o tônico maio pocloroso qua
se conhoce, para combaler, ane-
mias, fraquezas, neurasthonias, lim-
phalismo, dando um augmento do
Píbo em 15 dias do um kilo.

Util nas moléstias de estômago
e a todas as senhoras que ama-
menlam.

A venda cm todas as
PHARMACIAS E DROGARIAS

Araujo Freitas & G,
AGENTES GERAES

RIO DE JANEIRO

MENCIA COSMOS

SITIO
Compra-se na zona da Central ou li-¦1I1.1 auxiliar até a serra do mar, ou de

NMctheroy até Alcântara, que tenha água
corrente . alguma matta.. Informações

.1 J. Telles, rua Primeiro de Marco, 35.
R «. .1

Botequim e Bilhares
Vende-se um fazendo bom negocio,

como se pódc*\ _r, por motivo de moles-
tia e o dono ter outro negocio, pode-segarantir qnc é negocio liom; trata-se
a rua Visconde de Inhaúma 23, com o
sr. Conde. (J 6994)

-?___-__^______T_A.
Com um só vidro desta loção exlinguem-se as

caspas, o a calvico desapparcce com o seu uso con-
tinuo.

Devolve-se o dinheiro em caso contrario.
m>

Deposito: rua dos ourives, 70-Rio de Janeiro^.^.^ |B ||H

MASSAGISTA
Ou manicure, aluga-se sala de fnente

com sala de áspera, na casa Le Coif*
feur de Damcs. Rua S. José 122, sobra-
<io. (6180 J)

AUTOMÓVEL

PENSÃO FLAMENGO
Alugam-se a casaes c cavalheiros dc

mnwí.Sü!0 
St>las c quartos' "«mentemobilados com pensão, tratamento deprimeira ordem. Praia do Flamengo to.

(J 6020)

ESCRIPTAS AVULSAS
Incumbe-se de pequenas escriptas aPreço muito módico. Dirigir-se no.

^_a.OU_,pcÍsoa*nleme •> A. Marques, Sirua_ 7 dc Setembro 51, sobrado, -.-•.-
20 as 22 lioras. (^ 6

GRAVIDEZ
Medicamentti radical

que evita sem o menor incoiivetcompletos á Caixa Postal 1724 —Rio

unico existente para uso
niente. Pedir

extern
detalh

o,
:es

J 6833

Uin particular deseja trocar um dou-
blc-phaeton novo, perfeito, por uma
barata, propostas com esclarecimento.-
á Caixa do Correio 1825, 3680 j

¦lí '_!:_'¦___.
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PJÍEÇO (le 1 VIDRO Us. _$000 p.VENDE-SE EM TODAS AS PHARMACIAS |
f Depósitos prinoipnos: drogaria pACIir;CO, n. dos Andradas 43 a 471'
_¦ T n___,i_>__t_ __T_k ____________  _ _-_ _ _ _ ___. _______ [jj

Casa para casal inglez
ioo.$ooo a pessoa

ia t:

OURO AMO A GRAMMA
Platina, prata c brilhantes, compra-se qualquer quantidade, na nia Uru-

guayana 11. 77, loja de ourives.
J. 6646.

OURO
. Compra-se ouro, brilhanter, platinasjóias usadas e cautelas do Monte désoccorro, a rua da Constituição 11
pnwimo á ma do Núncio.

«4,
R 6559

O medicamento inais cffic.z da homooopathla
contra as moléstias do apparelho respiratório

Laboratório Homoeopathico ALBERTO I.OPlís ._ cRUA ENGENHO DE DENTRO 26 - IUO A 1892 ij
¦agMiiM

GABELLEIREIRO
Especial para senhoras, casa de i* or-

«Iem. Penteados com ondulação e Mar-
ecl 3$ooo. Tinçe-se cabeça por 15 e ao
mil réis. Atelier de caliclíos postiços,
modernos, a preços sem competência.
Casa Julio, rua S. Josc 122, 1° andar,
telep. 341. cent (4>94j)

0 TEMPO TODO ACABA.
TODO ENVELHECE,..
¦ 111 '¦¦¦¦¦¦¦¦"¦¦«¦«¦•«¦H-l.____iw__W^

an^^r^rXrr^da^T.^^^ «& «__»'_"

trabalhos em esmalte, a quem^ requisitar! XM ine8uaIawi»

Gratifica-se com ,i..u.>uoo :
que indicar uma casa em Santa therc-ia, que convenha. Deve ter boa vistapara o mar, grande quintal, 3 quartos emais dependências comnu-ns. Alueuclaté 300*000. Para ser oecupada cm uo-
yembro ou mai6 cedo. Respostas a MJ- "• (R 6063'

SACCOS DE PAPEL
FABRICA STAMPA.Abricri-se toda c qualquer qualidade, po.preços razoáveis

12, TRAVESSA DO PAÇO I- _
•_.!„_ ('-rox,n*t' 4 mj S. Joséí 

"
Teleplione n. 320S, Centra! _ Tcdi- ,«l& mesma ou á CASA DA INDIA-M. „des, Raupp .. Martins, rua do Ouv ..'««r,5,. lei. -193.-, Norte _ R*0 ^ joneivoj

(R ?0of,)
¦

3 Coitas de Saude _

TÔNICO REGENERADO» DO ORGA NISMO E REGULADOR

pel... .Deposuric,': .Sa.f^cSec..' r_.'°d.. ' 
A_SSS.

niancliaa
¦ - 45-Rio: Barujl _ ç ruP^ 

ga _?¦°S!.i.'Paufo 
™' 'M á" 

^jfjgf j

IcÃRÃHY -^^^
i,;i _.6t um n,a8**""'co aposento ino-bilado e com pensão em casa de senho-ra estrangeira, no bello predio da praiade Icarany, 325, telephone fooi
-^ (R 6950

Sellos para oollecções
Compra-se e paga-se bem ,;•,:... ,

quantidade de sello, nacionaes c e™
lhas antigas do Brasil. Rua ,. áe M:,..,Çn n. 39, casa de cambio. S (<¦O mais poderoso medicamento emnr. p-_dr.

, nemoptyses, braqueza pulmonar é 1*

Para fazenda, allemão, deseja collo-
çaçío, t«m boa pratica de dirigir gran-des propriedades, pódc tambem asso-
ciar-se co:n proprietários de pequenasfazendas, dá attestados e referencias;
cartas á redacção deste jornal.

AUTOMÓVEIS

K-«R_^--_-^«¦+__*."*" __^¦______—_______

l_l_^____«_____l'^'-'á _&JM_sMSawBPS^vVaR^ '««-S--_n-_í™EEi

Na casa de penhores i rua 7 it Se-
«'.'4,n ,-°- «f-i.. v-n'!«-i-.e dois automóveis!"..:•-' landaulet), e um "Pope", no-ri *nc.\ —_ '«"U.1JIC1,, c uni rope , no(J 6060) vos. Preço, vantajoso». (94.9 J)

CREOSGENOL
eS_ 

°. tratamento das tosse,, bron-chlte. e maia moléstias pulmonaresAgeiica 4 r^a da Quitanda' 57 
"¦_ '

\k_._»ooo, S\™

Vonde-se em todas a_ pharmacias e drogaria.ALFREDO E>E LEMOS
Pharmacia S. J, Qa»U___ 1. _•n__ *. • "*»i»iisca — k, Goneral Polvdoro uD^!^______^^ i,

0U° d^mÍ_a_rificado|0uroa WO a gramma
"Tomando^B?Í 

O melhor Prata ^J?A _. 
°*a0°

P«rivo. Aroniatlc, de sab4r ffl. IhíSS. cÍ?,.,e1aa60dorí,_o^,e^Tc?rr!,r;-
Depcito: GEN-KUL CÂMARA, .3 t.títT^Wu-Si_Sf

l.Çi» unK» casa qu» melhor pa» J 0-54

= 
' 
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COÜREIO DA MAI^Ã ^- Domiugo, 20 dc Agosto de 1916

XiOS
vm. ii uilíi

J. LAGES
ESCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA

BUENOS AIRES N. 85
Telephone n. 1901. Norte

Leilões a se cffectuarcm na semana
»-. 21 a .6 de agosto dc iç-ifi:

AMANHA, SEC-UNDA-FEIRA, 21,
. 1 hora: .

Leilão em seu armazém, à rua «ao
llospicio 85, de duais patentes de an-
núncios para bancos de jardim, perten-
cernes a massa fallida dc Martins Costa
S.- Comp.

TERÇA-FEIRA, 22, as 5 horas:
Leilão de moveis ao Boulevard 28 de

Selembro n. 78.
QUARTA-FEIRA, 23, á" 4 horas:
Leilão de predio á rua Mariz c Bar-

ros 11. 156. ,
QUINTA-FEIRA, 2-, a 1 hora;
Leilão de .predio á rua Hilário dc

óouvêa 80, Copacabana; será vendido
fi ru? do Hospicio 85, armazém.

QUINTA-FEIRA, 24, ás 5 horas:
f.eilí-o 'de inoveis á rua llelfort Roxo

ti. «ifi. I/eme.
SEXTA-FEIRA, 25, ás 11 horas:
Leilão de mercadorias na eslação Ma-

ritima.
SEXTA-FEIRA, 25, ás 4 horas:
Leilão de predio á rua Honorio 148,

Tolos os Santos.
SAREADO, 2', d 1 hora:
Leilão ,de moveis á Tua do Hospício

n. 85, armazém.
SABBADO, 26, á 1 hora!
Leilão de predio á Estrada Real de

Santa Cruz n. 1878, pertencente a mas.
sa fallida dc Martins & Ramalho; será
vendido á rua do Hospício n. 85, ar-
mazem."penhores

Leilão de penhores
T,*I 22 1)13 AGOaSTO DE 1916

JOSE' CAHEN
7 - Rua Silva Jardim - 7

Tendo de fazer leilão cm 22
do agosto dc todos os penhores
vencidos*, prcvlno aos srs. mu-
üinrios quo ns suas cautelas
podem ser reformadas até ú
lior» do leilão.

leilão de Penhores
HM 2-1 Dlil AGOSTO DD 1010
L, GOL-T..IER & C.

-IENKT & AIlSlANDO.Súccessòres
Casn fundada cm 1867

-5, UVA LUIZ DE OAMftES. 47
Fazem leilão dos penhores ven-

ridos o avisam nos sr». mutuários
«ue podem reformar ou resgatar
as suas cautelas até A vespora do
loilno.
¦¦Illl __MgglMMBM_-M_W--_-Mgggggggggggggg

1mp«.o á caridade 
"

for intermédio desta redacção, appellam
fará > caridade publica, as seguinte! re-

VIUVA ANNA DO AMARAL, cí.a, e
•lim disso doente e sem ninguém para sua
Comp;, nhia, recolhida o um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, com
Bj nnr.ns de edade completamente cega e
-par:*, ártica.;

VIUVA AMANCIA, com CS -nn» de
«rJarle, qtnsí cega;

ANNA EMILIA ROSA, pobre yellii-
r.íi". viuva, com 70 anuo*, de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
• Bem amparo de familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
KOS, cíga de ambos os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
Irevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. cora oito fillios ma-
nores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
ISa iem o menor recurso para a siu «ub-
sistencia;

SENHORA ENTREVADA, da rira Se-
¦nlior de Mattos!nho}, 34, doente, impossi-
b.litad* de trabalhar, tendo iPpu** filhas
«tido uma toberciiloM; ¦¦*

VIUVA SOARES, vellia, sem poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com í* onno» «Ie
«dade, gravemente doente de moléstia in-
cura vel;

THEREZA. pobre ceguinlu sem auxi-
lio d« ningueTi;

VIUVA BERNARDINA, com ?S -".•
nos.

ÍMÃS SECCAS E DE LEITE
PRÉCI}SA*SE 

de tinta ama eecca, me-
nina, ia annos. Trata-so n:i rato dos

Ourives 11. i.t.1. sobr.-ido. ((iom Al J

ÍjRÊCÍSivHE 
dc uma pequena, para ama

secca; na riu Jorge Rud-j. n. 75.
(6750 A) R

I) 
RE CISA-SE de uma mocinho para ama

teceu; trala-sc na rua de Sái> Fran.
cijco Xavier n. 791. (6741 A) R

COZINHEIHOS E «H«
«ALUGAM-SE boas coiinlieiras, arruma-
-tV-deiras c roupeiras, amas seccas. Rente da
roça; ordenado módico; rua Còmmendador
Telles 18, Caica'ura. (C-Cr C) R

35RECISA-SE 
ile uma boa coíinlieira

para casa dc pequena familia; exi-
fíCtn-éC referencias c que d-urma cm casa
ú run liarão Itapagipc u. 81. das 11 ás
3 "toras. OCu lt) I

Í^Hl-JC-SA-SE 
do uma cozinheira; rtt.i

Darão de 'Mesquita n. 911 — Anda-
¦r-tiy. (71.1S 11) J

PRFCISA-SE 
de uma perfeita cozinhe:-

ra, para forno e fo^üo. Paga-ee bom
ordenado; trata-sc á rua do llospicio n.
H, loja. (6_-,i 11) J

aw_y_M

CREADOS E GREADAS
1>WECTSA-SE 

de uma boa creada para
ajudar a todo ferviço, que seja lim-

pa e desembaraçada; na rua Evaristo da
Vcigsi n. 126, loja. (6063 C) S

IJRECTSA-SE 
de uma creada em casa

de família, que durma no aluguel; ií
nw dos Coqueiros n. 36, (6909 O li

PRKr.ISA-.Sl_ 
de uma boa nrru madeira

e copeira, que seja de confiança; rua
Salgado Zenha n. *s—Tijuca. (-mo; C) U

PRECISA-SE 
dc (irrumadcira.-i, engom-

madeiras e cosrnbciras. Trata-se ú
rua Dr. Lins de Vasconcellos n. ,180.

(7173 Cl I!

Í)I*_BCISA*,SE 
de uma creada para um

casal, pira todo serviço; prefere-se
«poriU-fucza; rtta Victor Meirclles it. rn
estação Riicíuicro, (''957 Cl 15

TJRECISA-SE de uma creada para per-
-1 viços leves; rua do Rezende r. -:,
loja. (7.-1.1 (.') lt
ggggggggggjg «-¦" ¦¦¦—<'i»i i i n nlmrorwF_-ri_e_wi

EMPREGOS - DIYEBSQS:
ALUGA 

Si. unia senhora para lavar e
engommar; na rua Pois de Dezembro

ti. 54, casa J. (6,-oS (Vi .1

(1READA 
— Precisa-se para todo per-

) viço, de casa de pequena familia, quepatlia coíir.har; rua U. Carlos 1 n. i-,
-" andar. (?m |n j

pObCHOErRO — Precisa-se, na rna
KJ (le Santo Christo ll. 171. (S500 .*! M

PRECISA-SE 
de um iti-o eom alguma

pratica de pharmacia; trata-se á nn
D. Anna Nery 11. .-, Itirgo do PcJre-V
'lio. (*f,Sollj J

PRECISA-SE 
¦!<¦ urra arrumadeira r^ra

casa dc família de tratamento; rua do
Jíi.lrfmelo 11. r;(,. (6740 C) K

XJRECTSA-SE 
dc uma pequena de

16 annos, para casa de família; á rua
Serg-pe n, 90 Mariz c üarros.

(0739 C) U

P
CO
ti

f
RECISA-SE de «ma boa enftornmado:.

ra, para hotel, que dê fi.uiça de s.n
dtvcta; rua Aqucuucto n. 334 — San-
Tlicreza. (6505 D) J
UECISA-S/E .de uma moça honesta,

para todo serviço de capa de peque-família, menos co/inliar, Dirigir-se á
do Engcuhu de Dentro n, -.6.

(dito O R

P
Ji,

RECISA-SE de um caixeiro, pira bo-
tequtm; na-rua Carolina Machado n.
Kio ita ttitu, E. F C. 11.

(65'J D) R

Grande liquidação, por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CA.SJL BmUmAZIL
-Rua* 7 c3Le Setembro _NT. 135

TEL_PHONE 5438-Ceutral

PRECISA-SE 
de oíficiaes Luiz XV, árua Uo Lavradio n. 98. Paga-se bem.
 (6715 D) R

PRECISA-SE 
de um' compositor quesaiba t.-imlicm do impressor, para tro-balhos pequenos, que fale mais de umidioma i cartas no escriptorio desta folha

a D- R. ('"67 D) R

PRECISA-SIE 
de uma -neruiena para ser-

vic.05 leves, em casa de familia; á rua
do Ur-guay n. 252. (7673 D) J

PRECISA-SE 
dc um propatrandistn e

que teulia boa voz; praça Tiradentes
n. 1*, loja, das 10 ás 3 horas. (7220 D) M

PRECISA-SE 
dc um ipralico de pliar-

macia, que tenha boa letra traga
boa conuNicta, «Ja ultima casa que este-ve; rua Harmonia u. 51, Saude,

(7071 D) n

PRECISA-SE 
de uma mocinha de 12 <i

14 annos, para recados; na rua D.
Manoel 11. 32, Não sc faz questão de cor.

(7UiD) J

ALUGAM-SE 
os baixos da casa da tua

Silva Jardim n. st, próximo ao largo
do Rocio, Presta-se para qualquer negocio.
Trata-se na run do Mattoso n. 263.

(6602 gj J

ALUGA-SE 
um quarto, com ou sem pen-

são, em cnsa socegada, a uma senhora ou
a um casal sem filhos; avenida Mem dc
Si_jh (660*3 B) -

ALUGA-SE 
a casa n. 13 da rua Barão

do Rio Branco' (antiga travessa do Sc-
nado), a cinco minutos do centro, com
quatro dormitórios, duas salas e demais
accommodações para família. (6603E) J

ALUGA-SE 
a familia de tratamento o

confortável predio da travessa do Tor-
res n. 13, podendo ser o mesmo visto a
qualquer hora do dia; trata-sc na rua do
Riachuelo n. -136. (O198 Ii) M.

.4 LUGA-SE por 350$ o 1" andar do pre-
¦rt-dio do lanjo de 3. Francisco de Pau-
Ia n. 25. por cima da Perfumaria Nu-
nes, próprio para faniilia de tratamento;

(6153 E) R

ALUGA-SE 
em casa de familia, um»

sala mobilada, com todo o conforto e
electricidade, a um casal ou senhor de
tratamento; ju rua do Riachuelo n. 106.

(.1019 E) *

illllll '' ^'Pi? '^Hi

L__

ALUGA-SE 
uma boa loja, á rua Azevedo

Lima 11. 150, em frente ao theatro Phc.
nbt. (619a) E) M

ALUGA-SE, 
por 180$. o a» -andar do

predio á rua dos Andradas 82. canto da
praça General Osório, com 2 salas, -t quar-
tos, saleta, cozinha, installaçâo clectric3,
etc; trata-se na chapelaria. (5182 E) J

ALUGAM-SE 
aposentos mobilados, com

todo o conforto; na rua do Passeio
n. 70. (187J F) J

A;ILUGA-SE um bom c modesto sobrado,
-tÍ-na rua Monte Alegre, euuuuá -pela la-
deira <]o Castro, eom duas salas, dois quar-
toa e mais commodidades, Aluguel 8oÇ;
manda-se mostrar e trata-âe na rua b^
nador Pompeu ri. 171, armarinho. (ôgSjF)!*.

ALUGAM-SE 
bons quartos, com iandlas

para ar livre, luz electrica e bom- cliu-
veiro, para rapazes ou casal. Com pentóo,
em casa de familia; rua Acre 06. sobrado.

(69.18 15)

a
Rua Ouvidor
68 sobr. sala 3«

Juventude
Alexandre

Fait com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,
não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabollo
e extingue a caspa com tres ap-
plicac-jcs.

Vende-se em Iodas as nerfu-
marias — Pharmacias e droga-
rias. Preço 3$ooo r».

A 
LUGA-SIC o excellente predio. com po-
rão habitavel, da rua do Rezende 9";

trata-se no 99, onde estão as chaves,
(6834 E) S

PRI5CISA-SE 
de unia creada para todo

o serviço, que durma ua aluguel;
trata-se na rua dos Ourives n. 143", so-
brado. (7140 D) 1

PRECrSA-SE 
(lc 15 rapazes, vestidos

dc branco, na avenida Rio Uranco ri.
9-1, das 11 á.a 14 horas, todos os dias,
com o sr. Vieira. (71 «.2 D) J

PRECISA-SE 
de ofíiciacs dc marecuei-

ros; á rua General Caldwell n. 63.
(7151 D) J

PRECISA-SE 
de uma moça que '.a.ba

fazer touais para creança', com per-feição. Cartas para Jayme de Castro,
neste jornal. (6649 D' J

PRICCISA-SE 
de uma boa empregada

para todo -serviço, para casa de pc-
quena famihja. quo <tilíim!i no aluguel.
Paga-se bom ordenado; rua do Acre 54.

(683* C) S

PRECISA-SE 
de alguns trabalhadores c

paga-e. por dia de 6$ a 10$; rua
Dr. Lins dé Vasconcellos 380, (717., D) R

A LUGAM-SK os
Ouvidor £9.

e a" andares da rua
(1996 E) J

.4 CTJGAM-SlS 2 quartos, bons e arejad-ns.
Xxcom janellas para área; á rua General
Caniara n. 377, sobrado. (6006 F.) T

ALUGA-SE 
o 2° andar do nredio da rua

da Assembléa n. qS. entre Avenida c
largo da Carioca; trata-se no mesmo,

(-16- ri) j

A 
LUGA-SIC um grande armazem, pro.
prlo para qualquer negocio, com accom-

modações para familia; na rua Senador
Pompeu ií. 229; as cliavcs estão no ar-
mazem pegado e para tratar na avenida
Kio Uranco ns. g.i o 97. (6614 U) J

ALUGAM-SE 
bons e arejados commodos,

próprios para casaes; na rua do Ria-
chuelo n. 6_; trata-sc «a sala n. .t.

(708-1 E) J

AII,U<*,A-Sr*-c úrca, e
uma -c.i^a com quarto, sala

entrada independente; na rua
de S. Leu po Ido n. 33i as chaves no b<v
tcauim, (7069 E) J

AfiUGA-SE 
o *" andar da rua da Oui-

tanda ti. 123, entre Àlfanitoffa e General
Câmara, próprio para familia ou «rande es-
erintorio. (6*,tíq E) S

AI,ljCAM-SE. 
por 50$ e 60$, quartos mo-

biladoSi todo conforto, avenida Uio
Branco n. 11, 2" andar." (6o--a 15) S

ALUGAM-SE 
bons commodos, para nio-

ços solteiros, dc 30$ 11 40$. tu rua S.
Pedro n. 145, i°. (E)

ALUGA-SE 
sala com pensão, á casal sem

filhos; avenida Kio Branco n. 35-Ã. 2n
andar. (Coso I-,) J

A I.UGA-SIC a parte dos fundos da rua
_CXda Assembléa i.i, ,'a0 andar, com duas
salas, cozinlia a banheiro. (t)9-.l E) J

ALUGA-SE 
um quarto, mobilado, indo-

pendente; rua Silva .Manoel i.Vt-
('¦ns E) J

ALUGA-SK 
optima casa oara pensão, col-

lecio ou família de tratamento á rua
dos Inválidos 103; as chaves no tlioãtro
Republica. .___________!_/

,i [,UG.\-SE um quarto mobilado; rom ou
-tA-S-em peusHo; tem luz olectrjca telepbonc
e bom banheiro; avenida Henrique Vallada-
res 23. sob. (690; E) J

Poderoso Mêm Min
Para transpor difficuldades, ganhar muito dinheiro, ser amado,

pnsar saude e bem estar, o vencer vossos iriimiiros, adquira nm
CASAL dns poderosas PEDRAS DE CEVAR. As legitimas c ver-
(ladeiras são recebidas da índia, pelo professor Aristóteles Tt<i-

AI.UGÀ.SE 
a casa da rua Sara li. 67,

Santo Christo: as cliavcs e3lão em íren-
te. n. 74; com 2 salas c 4 quartos-, preço
80S000. (6800 15) J

AJ..UCAM-S15 
lem casa Kle família, i

rua Joaquim Silva n. 81, sobrado, um
quarto por 40$ « uma sala, por 50*000,

I,\ UGA-SE o bom pr-dio do sobrado
f* % a *. 1 nnn,-, . r, j-,,-, ^[i-sTir. _ '. ¦'¦ • ' "-ti; 227, da rua di Satií' \nna, comCASAL dns poderosas PEDRAS DE CEVAR. As legitimas c ver-j quatro 'manos, tres saias, banheiro, \v. c,

cozinha c hom quinta!, lístá ttberta «Iii

Ie-, 
t i ¦_. ' ' Aí-. ¦*_ *é _~« . _. i i ás S horas. (6815 IS) Sni. a rua Senhor dos Passos, 08, sobrado—Caixa l'os-i

tal 604, Rio. Envio $300 era sellos novos do Correio, para I À^-ònlf e,,r'eVa'1e ,'n.iii;i%if ul.
receber curiosas c interessantes informações detalhadas. GHA-i lamento; na rua Primeiro de Março n., *o,
TIS, em carta fechada. Envia-se para todos o pura Ioda t inÍM' ___-. '*' ..
a parte.
"DI1EC1SA-S13 

do uma menina pa¦*• ra serviços lòvcs cm casa ile nm
casal; na rua Angélica 89, esta-
ção do Meyer. O

1>HRCISA-SK 
dc uma pequena, para ser-

. viços leves; ua rua Jorje Rudge nu-
mero 7?. (6751 Cl 11

CASAS E COMMODOS, CENTRO
A 

LUGAM-SK, para escriptorios, boas sa-
Ias, com sacadas para o jardim da praça

IS de Novembro; rua Clann 1. (3O0 P.) S

ALUGA-SE 
uma boa saal de frente, liem

fresca, com tres janellas própria para
um casa! ou moços de tratamento, á rua da
Carioca n. 47, sobrado. C.-íifiü lí) S

AI,UCAM-SFC 
hons auartos c uma sala,

com ou sem pensão; a pessoas derente-.*,
Lavradio 30. (6264 K)

ALUGA-SE 
a casa da travessa do Torres

n. 3, Riachuelo; trata-sc na mesma, das
g ás-. (6C01 E) J

AIíliCA-Slí 
uma casa, no becco da I-a-

ROinlia n. 23, porto dos bondes do Sil-
vestre. por *-o$; cliavc c informações n-,'_______ ("0-'J F* J

A IaUGA.SE, muito 'barato, o armazem
-í--da rua de S. Pedro 11. *.. trata-se nn
rua Primeiro de Março n. 22, (--0591*) J

K LUGA-SI* a casa da. rua Alti'ia n. ií,
_-l.com tres quartos, duas salas, cozinlia,
duintal, bonde ile cem réis; as cliavcs cs-
'-?__.____  (rutii E) J
-\J-UG.\-SE ou vende-sc o iiredio da rua

-VPaula Mattos 11. _o. Aluguel msSoúu.
(706Ú 10 J

AII/UGA-SE 
por 6u$, n casal sem .filhos,

"-"ande sala de sacadas, tem electrici-
dade. chuveiro, etc, com pensão, por120$, não tem onde cozinhar « lavar; na
rua de Sant'AtUKl 11. Ji, ;ior cima d'A
1'ortuiia. (G9Sa E) J

A I.UGA-SE Utn quarto para descansi,
-t-Vc^in todas as commodidades, perto da
avenida Ccntlra.. cm Icasa dc costureira
muito discreta. Resposta á redacção, a Al-
Iiertínn M, S. (;o.|* Kí R

k J.UGA-SU l>or 110$ a casa da rua
__-Xova dc S. Leopoldo 11. 91; trata-so
ua rua da Alfândega n. ia, Ptivofo ür C.

('Soa E) S

ALUGA-SE 
um quarto; ra rua Primeiro

do Março n. 145, 10 andar. (6823 K) S

ALUGA-SE 
um bom quarto mobilado, a

casal ou dois moços dc tratamento, casa
dc faniilia; na rua Senador Dantas n. 19.

(6S?d 10 J

Diumiinefa
Tira os cabellos supérfluos do rosto,

collo e braços. Encontra-se nas crias: Ba-
iin, H-rmnneiy e Cirio.

ALUGA-SE 
1111111 sala ile frente; ha rua

da Carioca n. 16, 2" andar;, para^ ver
e tratar nu mesmo. .(6371 -IO J

A iLUGAM-Sl. uma linda sala*e.gabinete
-i.Vdc frente rom duas boas álcòvâí, em
çaaa dc família, tendo todo o conforto,
preço comnitído; na rua Silva Manoel 130.
«obrada, (0855 E) J

A LUGA-SE um quarto, por .10$. cm casa
--.do pequena familia. a pessoa decente;
Silva Manoel 120, 1». (7189 P) M

CATTETE, LARANJEIRAS,
t BOTAFOGO E GÁVEA
ALUCAM-SE 

duas lindas salas de fren-
te, com conimunicação, com vista para

o.-thai', com ou* sem mobilia, cem. ou sem
'"emsão; ua praia do li.uss_l n. 19*.

(6*83 G) J

¦lHtl!i*JI3.WBí,:-EllTlH5«

^-__r_r*-la_b--^_^í__SgglIKMK^_Í^MSM- l___li_^ll_Jia__a_fci.ÍI_B^SC«tB. ___¦*¦_________¦__¦__¦_¦___¦ -wm

A I.UGA-SE por 120$ a familia de traia-
-Cjyiícntó, o predio n. II da rua dc Santo
Amaro 11. 61.A, Cattete, está aberto.

(6611 G) J

ALUGA-SE 
a casa n. 6 da rua Dento

¦Lisboa n. '79; ns cltav-3 no n. Sr,
tem. tres quarlos. duas salas, cozinha e
quintal. (6592 G) J

A TiüGA-SB liom ptilncete, com
¦^**oi1iis ns commoill-íitlos moilcr-
nus, para grando fiuiiiiin dc trata-
mento; centro do terreno, entrada
para automóvel, etc; na rua Vo-
Unitários da Pátria 1-3. (SG83-G

A ILUGAM-SÈ mauriificaj e nmplas casas,
jÇxfla avenida D. Luiza, com boas accom-
modações e installaçâo electrica; na rua
Kuphrasia Corrêa n. 41, próximo ao largo
do Machado; trata-s, com o encarregado;
Aluguel i.io$ooo. (.11S1 (*,) J

ALUGAM-SE 
magníficos commodos a ca-

valheiros e moços do commercio. na cou-
fortavel avenida Commercio; na rua Chris-
tovão Colombo n. 38. próximo ao largo do
Machado; trata-Sí com o encarregado, a
qualquer bora. ('182 G) J

A'LUGAM-SE magníficas caias na a.eni-
xXda Bella Vista, com aqcómmodaçõès hy-
eicAicíis; na rua Ivuphrasla Corrêa n. -i-:,
próximo ao largo do Machado. Alugue",
,ij$; trata-sc ceu-, o encarregado.

('.Sa 0) J

ALUGA-SE 
uma casa nova, com dois

quartos, duas salas c mais dependências,
luz electrica; na rua dc S. João Baptista
n. 86-A. preço 90$. (4190 G) J
A TjUGAM-SE aposento1* 00111 pen-

aí*-ão, confortáveis, desdo -1$
por dia o 100$! mensaes, luz elo-
ctrica, telephone c -nina bella sala
do frente. Pensão Familiar, Pra-
ça José de Alencar 1-1 (Cattete) .

(S 67-1-1) Cí

ALUGA-SE. por st? mensaes. na rua
jrt-Buaroue de -..acedo 12, um chaletzínho,
para um casal sem filhos ou moços .soltei-
ros; as chaves uo 16. (6.--0 t!)M

ALUGA-SE 
unia cnsa. â ladeira dn le-

me n. i*, cm UolafoBo, com duas sa.
Ias, dois quartos c mais dependências, par»
familia; as cliavcs estão no n. 8.

(6189 G) J

ALUGAM-SE 
por iío$ os predios novo;.

da rua Real Grandeza ns. 32Ú c 32$,
•pnra faniilia d« tratamento, tendi seto
quartos, duas ralas-, fogão a ífaz, electrici-
dade, etc.; as cliavcs por favor no n. .1-0
o lr-ta-sc na rua General Polydoro *?-•,
com Campos, Silva S C. (38.10 C) .1

AI.UGAM-SE 
duas casn com dois quar-

.tos, duas salas e todas an comniodida-
des, -por 85$; na rua Ypiranga 11. .Iti;. tra-
ta-se na ca;a n. ,15. avenida. (Oiaí G) J

,4 LUCAM-SE quartos bem arejados. com
--.ou sem pensão, cm easa dc familia cs-
(rairgeira; na rua do Cattele n. I, so-
biado. Gloria. (6581 G) )

A LUGA-SE por 70$ a ca?a da rua I*'cr-
-"Vnandcs Guimarães 11. oi-VI; trata-se ii»
rua da Alfândega 11, 1*. Tcixoto _ C.

(6.13' G) )

A 'LUGA-SE por 230$ a casa da rua de
aM-S. Clemente n. 490. com bons aposc-n-
tos, banheiro, luz electrica, etc; trata-se
na rua da Quitanda n. 74. ('37S Go )

A (LÜGA-SE por 300$ o predio n. M->
_-_-da rua Dezenove de Fevereiro; trata-se
na rua'da Alfândega 11. X2, 1'cixoto & C.

16.133 (•) I

ALUGAM-SE 
trea boas casas com iloli

«fltiartos; duas salas, cozinha, quinta!
«ei..; uma por joÇ, outra por (>.'.$ c OLtlr;

Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, não queima, naomancha a pelle.
A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello e ex-tingue a caspa com tres applicações

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS
PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3 ,000 rsf^j;.!;!!.!,,!:;;!..!:.--!^-.'.,;!'!'!-!'-. -9-_-B_Hn___fanm k iifvrinn;;! jk »_i'

AI.UCAM-Slí 
casinhas para oucrarios,

alusuel 4o$soo; na rua Santo Amaro
-ag, Caitetc. (7199 G) M

AI.UGAM-SE 
confortáveis salas c quar-

tos, bem mobilados, grãndds c peque-
nos. com ou sem putis-ão, a casaes ou cava-
lheiros, cm casa no centro dc jardim,
com toda a hygiene, tratamento de fami-
lia c-tranucira; na rua das .Laranjeiras 275.

(nvi G) J

A 
I.UGA-SE uma casa, na Villa S.
meute, á rua

Clc-
dc S. Clemente 9!*., com

tres «quartos, duaa. salas; etc, Trata-sc no
n. 9+. Aluguel iio$ooo. 16830 G) J

A 
I.UGA-SIC por So$ um chalet na rua
Botafogo n, 47 (antigo), estação da

Piedade) tendo 03 commodos seguintes:
duas salas, quatro quartos, despensa, cozi-
nha, anua encanada c grande terreno; tra-
ia-se com o commandante Costa Pinto, no
Arsenal de Marinha; as chaves no visinho.

(7071 G) )

A I.UGA-SE a casa n. 96 da nta Delphim
-A*.(no.a.oíío), com tres quartos; duas s.i-
Ias c Jus electrica; 'para iftformaçflca no
barracão. (704'í G) J

A LUGAM-SE; á rua G, Polydoro 9.1
¦tXe 05, dc dois pavimentos, cinco quartos,
banheira esmaltada, chuveiro, lavatorio, bi-
de.t. luz, campainha, ventiladores electrico.,
quintal, etc., por 110$, só a familias dis-
tinetas. o 01 com cinco compartimentos, ba-
nheiro, quintal, etc.;'o 11. 35 apropriado
a qualquer officina, garage, etc; o da
rua Goulart, á «praça Suzano roT, no I.c-
me, por 150$. com duas salas, tres quartos
Brandes, jardim, quintal, «fogão a gaz o
lenha etc; por 75$ o dn rua Fitrqiiiin
Worneck n. 50, cm seguimento á ponte dc
Panuctá. Trala-se na avenida Rio Branca
«. iu3, escriptorio n. i, das 1-; á.s ifl
horas. (flooj G) ]

A T.UC, \-SR n c»,sa n. 14 da rua Tava-
XXres Basto?, para pequena familia, ou
ea:»al de tratamento, tem foi-ão a (raz, "ran-
dc porão para armações i; duas entradas',
os chaves estão 110 awnazem da esquina,
onde se trata. (6994 G) B

AI-UGA-SE 
por 4 35S o predi

Ilumaytá n. tfii; chave- no
«dio á rua

mesmo e
trata-se na Comp. dc Admillistraç.o Ca-
ranüila, á r.ua da Quitanda n. ti8.

(7014 G) II

AElTliA-SE 
por 250$ o predio da rua

D. Marianna n. 134, com cinco quar-
tos, tres salas c ponlo habitavel; chaves
na armaaem da esquina c trata-se na Comp.
de Administração Garantida, á rna da Qui-lauda n. 68, (roío G) R

A -LUOA-SR pnr 230$ mensaes a cnsa no-
XXva de sobrado, á run Oito do Derem-
bro n. 81, tendo no pavimento supcrLot
quatro bons quartos, bom quarto de banho,
com banheira servida por água quente t
fria, lavatorio c W. C. o nu inferior,
s-alas de visitas o de jantar, copa, cor.t
nha, despensa, \V. C. c um quarto, Para
lúfbrniaçõci) á mesma rua n. 110 ü tra*
ta-sc na rua Theopliilo Ottoni n, 45, so-
brado. (5146 G) S

A I,UGA;-SE por 137$ uma casa nn Villa
xjLPà.aèio; Silveira .Martin-! ;-¦; as r!.a-
VC3 na casa IV e trata-se na rua Huer
nos Aires n. 144, 1» andar. (.|*S.) G) S

A LUCA-SE pr» t-*-\* uma ca?,i na Villa
xXJacylú; Pedro Américo 8,11 as çlta-TS
no n. 100 c ti\#.v_c na rua J.íti>*is AfrrS
n. i.|.|, r- andar. C1490 G) S

AÉ-UO.VSI'.- por iot$ uma casa na Vil-
a^xla Ja-cyiú, Pedro Américo á*t; na cha-
vj:s no tv. *oo c trata-se ua rua liueno-
míea 144. 1" andar. 14*91 G) S

Aí,UGA-SE o predio da rua Kcal Gran
-Ci.deza n. 43, com *iirrico quirfos, duas

. . «salas, entrada independet-t., cozinha, copa.
AM-SE tres. boas casas »«».*« filois banheiros, despensa, jardim, quinta,,

etc,, luz electrica; para ver e tratar ua
m-Qímu- rua, esquina de $. Clemente v'55,hrmatciii'. (iíi*ó G) Rt-nr; í'.s?j ria rua 't.

Laranjeiras.
:• Insa lunior n.

(68ili G)

A I.UGA-SE. em casa de familia. próximo
__"aos banhos de mar. csnlcndido aposento
mobilado; r-.ia Silveira Martins 149.

(6891 (',1 1

A mobilia de Sala de Jantar, ou
O dormitório ou a salla de visitas

Queira nos dar o prazer da sua visita
E verá que as nossas condições e facilidades de pagamento são únicas

MARTINS MALHEIRO & C. RUA DA ALFÂNDEGA N. ni.

A.T-UGA-SE Um escriptorio no Io | Aíi,UC.VSI* uma ina-uifiea sala, para e!K I A'UT<-'-VÍ*í llnJa ''j"'c;,!li'l2 --«'a «le i'ren- \ El.'CA-SE a casa da rua Senador Ver-
fV-iiiliir (lo hYZl.tliCO liri-lllo dn .-Xcriptorio 011 olficinn, pnr 100S mcn. í*:""- n0 - .f;"'1-"--" d'- "'•} >cle,.«'c *-;;'.';:": -tVguciro 3S; trata-se na rua i« de Mar-
A do Setembro 209. Tele-Uf à ^^T^^YZ° 

Ú° "^ 
" I ^----*

lhono 1G5, C. (J 597») E;° 
b' *"1"US" a'1""1 "' ft,3 E) j \d,tJC,.\.SE grande sala, en. easa -lc fa-1 ALUCAM-SE duas boas casas do um

 . --.milia, a quatro rapazes, com pensão, | -Jbpavrinento S". sendo uma menor, com

ruu
1*1

A 
I.UGA-Slv perto da avenida Rio Bran- I
co, um bom quarto mobilado, tem te- ;

lephone e luz eiectrica; na rua Azevedo
ã.ima n. 130, cm frente ao tlieatro Plicnlx.

(610.; IO M

A tiüQA-SEI um niiiiiiiifico solira-
-j-Ti-do com 3 niiíirlos, !á saliis, co-
zinhii. banheiro, etc, oc, cora ex-
cellentú tPi'1'uco: preco 1S0$: na
ruu Senador Euzebio 1-7, imito
ú ui-iti-ii On/.r*. (M Glíl'*) E

A HIGA-SE 1111 ruu do S. Bi-nlo,
-*l(*s(iuiiia da Avenida Hio lirauco
«•alu do frente, mobilada; pensão,
Si pessoa*, 200$; uma, -.'aO.**;
casn do lamilia. (.1 69-19) E

\ T,UGA-SK o esplendido armazém, com
-CJLsobrado para família, á rua General Ca-
mara n. of-; chave** nn limei defronte, e
trata-se i*a rua dc S. Pedro ns. >H e 64.

A LUGA-SE um bom quarto a casa! sem
atjL.illiò- ou a moços solteiro.-;; na rua Ca*
merino n. *|, i" andar. (25*000). CUR.-V radical dn conorrliéa chro-

(6Í3? E) 1 1 nica ou recente, em ambos os sexos e
—-— cir. poucos dias, por processos moder-ALUGA-SE uma hoa sala íe frente a ! no-i.sem dôrinaraiito-se o tratamen-

d?Ín;irico?dUiam-"^rr^anda^' 
"" '"* to, impotência, cancro «rpblUtlco,

(6;,;8 E) I ] dárthros, cezemas. feniln3.ulrci-.is.
Anui. 606 e 914 — Vaceina de
Wngdit—estreitamento de urethra ; appl.,
do poderoso especifico contra moléstias
venercas, etc. Pagamento após a cura
Consultas diárias, 8 As 12; 2 ás
10 d. uoito—Av. Mem «Io Sá 115.

por 75$ cada um; na nta úa Carioca n. 49,-" andar. (6S.i(i E) .1

A -UGA-SE uma c
-Ato; na rua Sete
i" andar.

paçosft sala de fren-
!e Setembro n< tos,

(72O7 El H

-ii-3 a M hicncifl

Al.UGA-SK 
uma sala, com vista para o

mar, bem mobilada, illuminada a luz ele-

terreno c barracão, onde já foi unia pc-
quena pirasc; na travessa Moniz Barreto
112, ij c is; tratar iiaa mesma.1., a toda a
hora. entrada pela rua D. Carlota ou liam-
Wiia. (6764 O) R

A T.UGA-Slí por m.-$ nien.-acs a easa da
XJLrua &\i I.aranjeira3 n. 285; trata-sc
na casa V. (08059 O) J

ctrica, com banhos auentos e frios e toda:
_•. mais commodidades. nor preco commodo;
teleplione 4.(44, Central, na praia da I«a;'a
11. 48. (66,)í F) K

A I.UGA-SE um grande quarto de fren-
xS-te, mobilado, com e'ectricidade, cm
e.-.as de familia franceza socesada: na ma
\ ohintarioa da Pátria. 429, (3S43 G) 1

\ 1,UC,A-SE um bom sobradinho cm lo-
XXgar central, a pessoas do máximo res-

na rua da Quitanda _:Sfi,rpçito; trata-;
sobrado. (nojo K) J

4 I.UGAM-SE por iCo$ a bia e sobrado
iridn rua de Sant'Anna n. .'iC; trata-sc
nr. rua da Alfândega n. i*. Peixoto & L-

(O33 1 h I I

\l.U(",.\-SE 
o z'1 andar do predio, ii rua

do Rosário ll. HS, próprio para aleijei
ou familia; trata-sc na loja. C^õ-jKU

4 LUGA-Sli cm casa de faniilia. rodea-
__"\.í!,i de jardim, uma s.ila mobilada, sau-
davcl, telephone. luz electrica c um commo-
Ja pnr .10$; ua rua do Rezende 11. .19".
esmuna da rua Riachuelo. (*)=o.*> I'.) J

AlaUGA-SE 
metade da casa, confortável,

independente, a pequena família. Alu*
suei módico; na rua Larga u. 4, sobrado.

(6S.13 E) S

A l.LH*A-Sl:, o predio da rua Menezes
_l xVíeira 190, por .^ooS; tra:.i-Re na rua
Alfândega 134, sobrado. (fi*) TO R) J

-i LUGA-SE uma boa sala dc freute, tia
.£_-_casa de familia á rua dos Andradas Pr.
-•• andar. (r**S E) M

A laUGA-SE a faniilia de trnta-
-íl.m(iiito o confortável predio da
rua Bnnibliui n. 16S, com duas
salas, 3 quartos o demais depen-
dencias; as chaves estão no arma-
7.1'iu ua m.sma rua lil-l e trata-se

casas da rua Joaquim na rua do Ouvidor 129. (J7163 ('o». Lapa, comjiletamcn* ,
preparadas, 4 I.UCAM-SE cómmo.tlos de fronte, por

£ ETJGA-SH o predio 11. 28 da rua.Theo-
_t_Ltotiio lícíradas (Lapa); trata-se ;'. ave-
nidtt Kio uranco n. 53; a chave está no
Grande Hotel. Aluguel, 200$. (6801 l-') S

Al.r(",A.M-Si*. 
as

Silva ns. ga o
tc reformadas c modernament
contendo cinco magnificos quarlos, luz ele- _-_.So$. 60$ c mais, até 10.; na rua de Sctrica c gaz, para luz c cozinha; trala-se Clemente 11. 49, próximo da nraia.na mesma rua, canto do becco do Império, f-tofS G) Tvenda, com o sr. Valentim. (6880F) J —

A,..,., 
-,. .. - ,., . ' A I.l'(.A.M-M-a uma hoa sala de frente cI.LCA.S1-. o predio di rua Santa Chris. Xlalcova, hera arejadas e comnletamente.[¦.r.a 10» (Santa riR-reza); ar chave

estão no <;6; trata-sc na rua do Rcaetlüc 90.
(716.1 F) )

A I,UGA-SE o predio da rua dc Santa
XA-Christina n. 121, tem cinco quartos,

quintal, esplendida vista para a Irarra, etc.,
etc. .\s cliavcs na tiicsma rua n. i_;;
tratar na travessa dc S. Francisco n.

independentes, na rua Bento Lisboa n. 7í.
(;¦*¦ 

G) j
A -UGAJI-S15 as casas i. 1 e -t da rua

XiSanto Amaro ***, Cattele; aluguel ;iJ
t. OI $i)00. (7200 G) M

Confeitaria do Anjo. (6098 1-') R padaria.

A I,UGA;SE a casa n. 1.1 da rua Alice.
-CiLaranjcira, pinta Ia c forradat de novo,
mr 140?; as cliavcs na rua Laranjeiras 3S2,

(7346 G) *l

a.^->«*V?^t-^-Wt*«vt->'íxí< _^_^__t__^_^_^_A_A_Ai_«^_-_.,*á $t-£±m\m\m% »«V..-V"%*WfWWw^^
e para as ri©LES¥iHS ül PELLE

U>/^6 5£MPRE O

SABÃO
ARS_,TOllí.Q

V_NDA CM TODA CABT6

.?aAa*^"aAa*Aa*_l*-.*,

MANCHAS,
SARDAS,
ESPJXHAS.
RUGOSIDADES,
rn.vvos.

VEIMIEI/HIIDOES,
OO.0CHÕES,
IRRITAÇÕES,
FRICTRAS.
FERIDAS.

OASPAS,
PKRDA DO GABEI
DORES.
ECZEM.VS.
DÁRTHROS.

GOLPES,
contusões,
qübtsladtjbas,
eryktpelas.
i?vflam;.iacões,

Deve-se enipregal-o sempre dc accordo com as instrucções que
acompanham ca_a vidro.

a*. ¦**. A ._!>* v*^*_>__«>_ j&^^^^^^&^^A^A^tA^A.^

ff
?

A 'íí AS ' ',or„350$ a casa dn avenida-ÇlAt antien o. 8.10; trata-sc na rua daAllandcga n. i;, Peixoto „ ç, (O333 II)J
A LUGA-SE uma hoa easa, no teme. ru»-TXArauio Gondlm 11. Os. As chaves cs--.-i".-":-66; .A6"* H) -1
Al,UOA-SE a boa o Iiyglonlea•^M-nsu assobradada da ma Ií. S.

do Copacabana 1089, para fami-
lia de tratamento. Trata-so á rua
do Ouvidor 1G2, com 'o sr. Duarte
Feliv. H

òüUÜE, PRAIA FORMOSA
E MAN6ÜF

ALUGAM-SE 
casinhas pintadas de novo,

çom muita anua c quintal, á rua Vi».conde dc Sapucahy 11. 310. (6C04 I) J
A ^.UGA-SE uma cxccllente casa. na ria-CA.. Cláudio ..1, com muitas accommoda-

çpas para laiuihii dc tratamento, quintal celectricidade; as chaves ua rua liaria José4a. l.staeio, oude se trata; preço 150S000.
('"ij J) J

;wmmM
4 UGA-SE a r:lsa 2I? j rua Limmt.„.

í 1 '. 1 -. ,*• J OUMOS, coiinha, quintal* electrindadc. 
(7IQ, !, j,

A I.UGA-SE 11111 sotüo, com dois quartói
f--c unia irraiide sala. para um casal serio;a rua Dr. Mesquita Junior n. 7. antinatravessa da Saudade. (7:at jpj)

MMl ESTACIO
E RIO COMPRIDO

A 
CUCAM-SE em Catumby, hoas casas
preços comuiodos. Tràta-se á rua Ma!

(8*45 J) HípiMiâej 22

A I.UGA-SI-, o predio da ru» S. Carloi^-.100; aliiRiic! too$; as chaves estão n,venda e trata-se a rua Evaristo da Veisa 2.
(Cdo* J) a

ALUGASE 
nor noj mensses a hoa cas»

da rua José dc Alencar n. 'ç-, Catumby.
lem lua clcctrica. As chaves estão no
armazém da esquina da rua Eleone d« Al.incida n. 68. (6C41J) J

A1I*_GX-.SE 
um hom commodo Indopon'.

dente; na rua Ur. Carmo N-tto tir.
(66.-18 J) )

INSTITUTO DE
PHYSIOTHERAPIA

Estabelecimento moderno e unicn no Brasil para trata-mento garantido de qnasl todas as moléstias chronicaso agudas SE3I MEDICAM l-JNTOS INTE'"NOS
Arthritismo c suas manifesta-

ções (rheumatismo, oczeinas, scia-
tica, gotta, arèas do Figado e
Rins) luflaiiimação dos Riils (ne-
phrites) Obesidade, Diabetes, Im-
paludismo, Anemia, Lyniphatistno,
Arteriosclcrose, Grypoe, Constipa-
ções, Moléstias do systema ner-
voso (Ncttrastcnia, esgotamento,
llystcrismo, falta de memória,
indolência, «tc.). Perturbações da
menstruação, Asthma e brondii-
lej rebeldes, Enxaqueca", Dyspe-
psia, Dores gástricas, Prisüo de
ventre, Rheumatismo e todas asmoléstias do Estômago, (los In
teslinos, do Figado, do Sangue
e muitas outra* são efficazmentc
curadas pelos

-PaT-tell»

de preços
Massagens, .$ a . . ,
Banhos de Luz . . ,-Danhos de Vapor . ,Duchas, 2$ooo a ¦ .
Banhos Sulfurosos . ,Banhos Carbogazozos
Banhos de Iodo . .Banhos Helon . . ,Banhos de Oxygcnio ,Banhos Quentes , . .
F. outros dc -$000 a

ÍIÍOOO H
6$500 ¦

4*000*,$ooo
-jooo
4$ooo
4$ooo-íjooo
5$Sop
i$500
5$ooo

As assignaititras têm desconto de ;o,*o e 30 por cento.
Banhos ile luz __ r,1Ichns l.ai.I.«.s de Vanor—Massncons--- Uymnu.stleas — l*iinIio.i nieilieinaos : Sulfurosos ' ¦trlMianzosos — do Ovy_enio—de lodo — de Amido. ete.I roçurae, sempre evitar os remédios internos que quando niál ri-ceitaiios arruinam vosso organismo. Curae-vos pelos meios physicos queem qualquer moléstia so produzem resultados benéficos. Os Banhos Me-podem ser tomados em casa. Vendem-se Banheiras e appare-llios para Banhos de Luz e de Vapor e enviam-se Banhos para o in-terior. Qu.lquei* pessoa pode se tratar no Instituto gastando apenasíòoo por uiu.

Avenida Gomes Freire, 99
Tolcpliono 1202-Central—ICIO DE JANEIRO

Enviam-se grátis um Livro com explicações, photograpliias etc, man-uando-nos -oo reis em sello.

^Con.il.^dianameme^das 
-,^1» e das 4 ás 6 horas. Director me-

A LUCA-SE cn Botafogo, 110 becco do-C.Vl.éandro ... 13. quasi na esquina da
rua-Keril Grandeza, um predio com pnríítr
habitavel c com commodos para tamilia,
estíí em olira;* para límpesa geral c pode
ser examina-lo e p.ira trator 11a rua da Al-
fndeRa n. 9f. sobrado. Cusa C>) 9

âLUGA-S-E 
nor i-*:S <¦ predio á rna

Assis Bueno 11, .\i; chaves no n, ?$,
trata-sc na Comp. dc. Administração Ga-
rantida, á rua -da Quitanda, 68. (yoiBCOR

ÂLUGA-SE 
o predio n. IX da rua Ge.

urrai Polydoro n. 55,
electricidade

Botafogo, tem
(-0-7 Ci R

.4 'I-UGAM-S13 boas casas com todo o con-
XVtfnrtn, para pequenas famlliafi; na^ rua
I). Polyscna n. ;o, líotafogo. (7027 G) R

A iLUGA-SE o predio da rua Alice _,iS_CÍ.(I,aranjciras).
¦coke c sa*.,

im n. 3O.

com lu*. electrica, fogões
banheira, etc; ns chaves

1,-09-, G) '

A I.UGAM-SE as casas de rna llep.l Gran-
XX-deza ns. 29 e .ir, comptetaniente reior-
madas com tres quartos, duas salas quin-
lal, etc; toda illinniiiada a luz electrici,
perto da rua de S. Clemente; trata-se na
rua de S. IVdro Ca. (G)

A I.UCAM-SE E.-iIa c quarto coi-i vista
.i-Lpara o mar, cm casa dc familia dis-
tlncta; na rua das Palmeiras n. 43.

(695SG) R

.4 I/UOA-Sl'. um commodo independente,
_t__.com todas as comomdtdades; rua do Cat-
tetc 83, esquina dc Guaratyba, (ii>>30 G)

_M COPA!
IPANEMA E MM

A IiTJGA-SB n )wa o liysipnica
-^^¦iisti assobi-ndatlii da rua N. S.
do Copacniiaii.-i 1080, para fami-
lia dè tratamento. Xrnta-se & rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Fclix*. H

A LUGA-SE, 1
XXmobilado, cm

A LUGAM-SE uma sala e quarto, com
XlLtanquo e terreno oara roupa, e coiinlia;
rua Miiurilv 14. (,'ia.l I) a

ALUGAM-SE 
lioas ca=as para faniilia,

na rua dc S. Christovão n. 302,. de
60$ a 100$, fierto da .oraça da ilàandeira.
Bondes de cem réis. (6356 I) R

ALUCAM-SE 
duas sala» de frente e di-

versos commodos; na rua Coronel Pe*
dro Alvc- n. 51 ÍGs6_ I) R.

ALUGA-SE 
por 150* o sohrndo da rua

Visconde dc Itauna n. =85; trata-se
ua rua da Alfandeía n. ii, IYt-toto s -.

(õj.13 1) J

ALUGA-SE 
o predio novo á rua de Suo

Francisco da Prainha n. *i, todo ou
separadamente. Aluguel ->"<*•$ mensaes. L-.n-
tra dai i n d cpendcnl-ea. (6;->i I) j

ATÜGA-SE 
o pavimento inferior do pre-

dio da travessa Matto Grosso n.14,
com entrada independente, sala dc visitai,
dois quartos, sala de jantar. coziuha| quin-
tal, etc perto da rua da Saude. 'Irata-se

ali pertinho, 11.-1 travessa do Sereno n. 41.
(663.1 

I) J

ALUGA-SE 
o erande armazém da rua

da Gamboa 11. 1,17, por pr-ço baixo.
Chaves no sobrado e tratar na rua de Sao
José a-, (i8-*4 D R

A LUGAM-SK ttm quarto o uma lioa sala,
___i,1 rua Som Caetano n. 58, (616a I) R

A LUOA-SE o trande annar.em da rua
i_.Viscond<i d« Itauna nl.^ 31 « 34i tra-
ta-se no "Fluminense Hotel". (I)

ALUGA-SE 
um quarto para casal sério;

na rua do Fallete n. 33, Calumhy.
Preco. ao*. (S53o J) J

AI/UGA-SE 
por 80$ a «sa IX da rua

Jequitinhonha n. 36 (Rio Comprido); a
chave está na rua da Estrclla n. 6?t so-brado. (5913 J) H

ALUGA-SE 
n casa da rua Irapirti' a6-,

com entrada pela rua Goulart n. 2,
com dojs quartos, duas salas e mais de*¦pendências; as chaves por favor na me1;-
ma rua 11, 345, venda; trata-«e na rua do
Rosário n. 158, 1* andar. (6.1*0 J)

\LUGA-SE, 
em casa .de família, a um

casal, um commodo independente, com
pensão; á rua Ur. Aristides Lobo n. 5g.

(60*4 J) 
*

A LUGAM-SE tala o quarto, em rasa de
.flL.asal, a outro casal! sem creanças, qua
seja decente e de respeito: tem Iodas ai
serventias; fi quasi independente; o inotivn
dc alugar é mais para fazer companhia; rua
Marquez dc Pombal n. io. ((.895 J) J

ALUGA-SK 
pnr ;i? uma casa em condi-

ç6cs Iiycicnicas, com duas palas, dou
¦quartos, cozinha, pia, tanque, quintal, etc.;
infonna-sc na ru?. Itapiru' n. 90. armazém
c trata-i-c na mesma rua n. 273. (6s-S8J)J

A I.UGA-SE. por 1*0$. a casa da rua
ZjlVÍscondessa de Pirassinunga; tem luz
olectricAí a chave está. no n. 2> (7354j)B

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Itapiru',

por 130$- aberto das Io ás 2 horas.
C6-5S J> J

Bsg-__B83a_____5m__a-_a__

(UU GURI é
_K.TJ.A. TT3aXJG^T_T_íVT_-___.lXrJí__ 3XT. ©1

Domingos

Senhoras, um aposento- j i
casa de família; ira rua 11

Ferreira n. C3*, cm Copacabana. I
(6593 II) JI

A LUGA-SE por
XXquar

10$ boa casa com tres
artos, duas silas, 8"u. electricidade e

todas ns dependências; na rua Pereira Pas-
ms n. iS, Copacabana, liitorinadíes á
avenida Atlântica n. ;6-*. (65HSH) J

Drogas novas
Remédios garantidos
Dos mais afamados falDricãutes
Preços sem oompetencia

_ Temo* em nosso armazem: uma balança americana, sensível a
fj 1 gramma, para pesagem gratuita da uossa freguezia.

A LUCA-SE uma linda casa em Ip.-incai.-i,
aí\á rua Vinte e Oito de Agosto n. 1-7,
informa-se no Armazem .Moderno, ponto¦H05 Itonde1- do dito local; trata*sa na rua
da Quitanda( esquina de llospicio, tendo
esta duas salas, dois quartos, etc.

(;i;-l II) S

A. LUCA-SE n Iioti e Iiygionir-a
-*Vcnsii assobraodn da rim N. S. de ]
do Copacnbnna 10SÍ), para fami-;
Iin de tratamento, Tr.-ittt-se na rua'
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Fc-lix. n í

A LUGA-SE pr.r preço barato boa casal\  ....a n„-,rt(,s. duas saras e bomXVcora lrc3 quartos,
quintal. Informa-se na rua
rinho n. 7, esciiitorl

Cardoso Mo-
Praia Formosa.

(6970 1) R

A LUGA-SE a casa á rua. Atilia n. 7,
X.vprosmio á dc Santo >-.imsto. í,..r,-, pe-
quena familia; a chave esta na rua Orcst»
11. jo. porto daquella. (7176 D M

.-•aa ett^TF*tt'Bi*&2E32J-uf-' WWCOCW83-WK-3B8!-air

IJ u u L

Ar.UCA-SE 
uma boa casa, com electri-

cidade; na rua Padre Sliguclíno -¦.;•
Preço, 1 -o$üoo; as chaves estflo no n. '¦¦
e trata-sc na rua Visconde dc Sapucahy
n. 3-15, casa I. (36.*4 J) J

ALUGA-SK 
•* casa nova do Iiccco do

Motta n. 10. nn Mattoso. com duna
safas, dois quartos, cc.inl a, bánliçiro, cie-
ctricidade e pequeno quintal. lista aberta,
das 11 ós 4. Aluguel, io.-J. (6807 J) S

A I,UG.\M-SK bons e arejados quartos c
/jLsalaa dc frente, casa com grande quin-
tal, muita atfiia
IJis-M n. 104.

Iu/. electrica; na' rua do
(Í741 J) K

A LUGA.SE a caia da ma Darata 1Ü-
_"_,!>ciro n. *4i, por 13»$, tendo dois
i|uartos, duas saias, etc: trala-se na ir.es-
ma rua 11. -33, armazém. (ÍÍ74S H) K

^.Í^K^K^^^Kn^^^ ! \ LUCA-SE o orediov v v — v v v m, , _-Y„ ,ot>i Copacabana,

4 LUGA-SE cm Santa Thercza, uma ca»
a-Vnova, com tres quartos, duas fatos, lu»
cleclrica c mais iicrtenccs. por 140?; intor-
ma-se m rua Maná ". 3.1. (*So"4 E) J

trto de frente, -mobt-
...-ente: na rui Treze

c.1-,1 do familia. (703SE) .1

V LUCA-Slv um quarto de
x3.1ado, «a (íessoa decente: na rui Treze
dc Maio n.

À I-Uf-A-SK um bom quarto, ua rua do
__Jíosario ic.;, 1". (7*411 E) M

A r.l'(*A?l. «m esolendído ouarto, a mo-

A LUGA-SE o cra-i-i- c cliro armazem
.-Tida rir.i Va«o da t*an*a. n. r;í), pro-
prio pira varejo. «1'ara ver e txatár m
rua Sachct n. 1--. sobrado. (6087 E) ll

A „_G.VSE . por 110»^ o predio "-.or>rio í
j_-k.j>ara negocio, á rea Ceneral Pedra *34í
chaves no n. n8 e tr.it.i-ío na Co-np. dc | ,4 LUGA-SE em casa <lc faniilia.
Vlmiiiistr.-n-ão Garantida, A rua da_QiU-! —-.quarto r. doi- moços do commcrcio:

r,UGA-Slv um bom auarto. em casa.4 LUGA-
-ifamilia . .
do Tbeatro tg, _,n; ontimo nara do-.t-s: oapamento mensal .to$. (7222

i ripa-
lil M

.4 LUGAM-SIC bons quartos, a -,o$ 33$ c
XÍ40$, a casal que trabalho fora ou a
moço solteiro; rtta Prainha r sobrado.

(7-48 E) JI

A ços solte rua do llospicio níi
(7--.i E) n

rands, 6S, (•7015 F.) R

4 I.UGA-SE n ?:.**. da fr-v.- do 1* an.
jlrVdar na rua Theopliilo Ott-.ní n. Ü5,
com divi*òe» proí>riaa pira escriptorios,
Trita-se no armazém, (<Í945 •"•) J

familia
mm cre
(.-..44 E> R

LUGA-SE
quarto r.

rua 1 TURuay

A LUGAM-SE loja e moradia, na ladeira
-ÇM-Vlipr-s Nery n. rr. com duai sa!a%
eir.co quorto*. área, cozinha e quintal.

(6-84 E) J

A LUGA-SE, por contrato, o predio da ,
J---run Moraes e Valle n. :o. Lapa; tra- ]ta-se na rua Huenos .\ircs n. i._-

4 I.UGA-SE uma
-Txquatro janellas.

sala dc frente, com
-CXquatrp janella». a rapazes -decentes, casa
de famüta respeitável; na rua Taylor n. s,
I-ipa. (6*63- F) B

4 LUCAM-SE as casas ns. 6 lo e i. da
_ti.rua da Gloria, cora erandos accommo-
daçães rara familia de tratamento; chaves
estão no n. 8, e trata-se á rua' da Qui tatu
da ns, 131-133- ' (P)

A 1.1'GA-SK a casa da rua Moraes c Valle
-fà-aM. com 2 palas, ,-t quatro-t banheira,
chuveiro e firmais commodidades: as chaves
no local, c trata-sc na rua Santo Amaro
ng. ou Pedro Amcrico n 2, loja. e*"*-
A-LUOA-Stí um maRiii-ico quart-_c\p.ctamcnte independente, a rapa

a casal, tem cleetrícidad
ro 11, 6:, sobrado,

ar to com-
.azes ou

na rua da T.a-
(,-083 F) J

A LLGA-SE, rm cisa de fimilia umaXXoptima «Ia dc frente, com quatro sa-
caaas, muito bem mobilada, uropria paracnsal ou cavalheiro de trato; rua lienn
Uisboa n. 25. lei. C. 6082. (7^47 G) -.[

i LUGA-SE uma norta. pror-ria para bar-
XVh.iro ou reloíociro. ;*i rua D. Carlos I
11. 35, cr.iica Santo Amaro Cattete

(7i6- G) J
A I-UC,\-SF, uma moça branca par,, arru-_f"lr:ad'-ira. ^rí-neira ou ama secca; rua

Schmidt dc Vasconcellos 2, casa n. fi, ÁguasFérreas. (7163 C) T
A LUCA-SE uma loa casa, com tres quar-.í"1_.tos, duas salas, cozinha tanque, cliu-

veira e quintal; trata-se na mesma, travessa
IJ-txão Guaratiba n. i6 Cattete. ("OojGjT

ALUGAM-SEdu.is
rnsíl s_m fiüios ou a

senhoras, sala e ouarto dc frente,
cor;; pensSo; rua Vptranga 37 I.aranieirr.s.

(«OaJ G, T

ALUGA-SE uma casa com dois t quartos,
-CVd.wa salas, cozinha', etc, em Co.iacaha
na. â rua Barroso n. (<;, Villa Mi:ni, as
chaves estão no n. 73» on'Ic se trata, e
para informações na rua da Alfândega
11, u., 1'rcço, 1 dJ-oo ifSo-) i|i '

da rua Santa Clara
Copacabana, constando de andar

terreo, t° c 20 andares, com esplendidas
accommodações e terraço çom linda vista;
está aberto, e trata-se á avenida Kio
Branco 171, Companhia Perseverança In-
ternacional. (/ié'.; H) R

Tome PEITORAL MATUXIIO j
Rua SetR de Setembro 1S6

A T.UG.V-Slv a pessoa do co
XVhom quarto mobilado, proxii

commercio uti
próximo do bonde

_ dos banhos de mar; na rua Nossíi Se-
nhora de Copacabana n. 45, Leme, (II)

A LUGA-SE a casa n. 170 da rua des
XV-Tonelerosi 2 saias, 3 quartos, frrand*.
quintal e terreno ate as vertentes; aluguel
160S; a casa est.á aberta desde ás 2 ác 5 da
tir.l^ (;.*-o III B

4 I.UGAM-SF. as casai da rua Real Gran-
xVsdeza 29 o 31; as chaves estão nr> n. 2^;
trata-se no Banco do Minho, á rua d.i Qui-
tanda ISI-

ALOGAM-SE, 
no Leme, somente a fa-

miüas escolhidas, as excellentcs casas
da avenida MafRaflda- i rua Salvador Cor-
rt. n. fs. . (891 H) J

A I.UGA-SK o nredio da rtta Visconde dc
aC_.It.ttna n. 555, com 3 Quartos a salas,
saleta, banheira o auintal; trata-se no mes-
mo. das 8 ás í horas. (ri-*7 I) .1

confortável casa
aia Formosa; tra-

ta-se no n. oo, ou conT o **r. Pacheco, i
travessa do Paço n. io. 1'rcço i6o$oor>.

* _ (7047 d j

A 
ILUGA-SE (trande .
da rua Sara n. 83, ,

A 'Tvt-GA-SK j-or -preço barato, hoa casa
-O-com (Vj\s quartos, duas salaj e hom
quintal. Informa-se á r\\at Cardoso Marinho
n. 7, escriptorio. Praia Formosa. íí'*fioI)Ií

i LUGA-SE a esplendida cnsa, á rua S.
XVXuiz n. ?,*; as chaves e.-*-tão no cstnhu-
lo; trata-se á avenida Central n. 137 (20
andar, sala 38). (jfn: l) JI

A r,l*G.\-SI'. a casa da rua Dr. Campos
.tXSalles n. its, cnm todas as accommoda-
çijüs para familia pequena c do tratamento;
está pintada r forrada dc novo; tem gaz c
electnctdade. banheira esmaltada: as chaves
110 n. ii7J-\. (;!".! Ji J

A LUOA-SE uma casa muito limpa, com
ajLIuz electrica, própria até para viverem
dois casaes, independentes; na travessa Les-
te n. 28, Ri> Comprido; traía-se na mesma.

(7058 d j

A LUGASE lor 15a? " j-rc.lio á rua Aris-
--.tides Lobo n. !.|6-l\ ; chave? 110 -.¦••-
e tr.-ila-jc na Comp. de Administração '.,»¦
rantida, á rua da Quitanda n. 68

(.-mo J) R

coLLiia hgía Benm
(NOBII* REGISTRADO)
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Coraflo
«orsui

Coraclo do
K-abadev

¦iiiianiBeBiiBiuiiBi"
A cara da s

• em|riaguez
I rafida e M.dice.1 com u SalvínÍB
• ¦' GOTTAS DE SAUDE,
formulas do dr. Cunha Cruz, com 16 an-
¦os de pratica desta espteialidade. Ven-
dem-se nas drogarias: PACHECO, rua
dos Andrada» 45—Rio. e Baruel & C.1,
rua Direita n. 1 — S. Paulo. (530)

«¦ilMHWIilIlilim
(A.LUGA-SE
jTXVianna n. 6o, casa 2, com cinco n*
«M. quintal, entre a traressi da tiuz_Se
«oa-io

- . _ rua Conselheiro Sampaio A LUGA-SE, por 140? um hom armazém,Vlannn n. So, cosa 2, com cjnco je. xJLá rua S. Luiz Gonzaga n. '10; tem ac-commodações V*™ pequena familia; as cliave»estão no n. j, defronte, c trata-se na avenidaRio Branco n. 48 (Í331 L) J
(7oa8 J) R

' A 'LUGA-SB a confortável cata «Ita i rua
i/VDr. Goata Ferraz n. £8, Sio Comprl-
dp, eom dua* sala*, dois quarto*, cozinha,
lUumlnaçlo dectrlca. (7037 J) R
lAIAJGAMSF, boas casinhas a 75Í. «5*
•£*». 90), com Quintal regular, pintadas *
letíadan da aow. Bonde* de cem reis,

eiprias 
para família regular; na rua Fi«i

Beca n. 15»; trata-se na avenida Sal-•ntot O» St U4. (7093 T) J

ALUCA-SE 
a casa da rua D. Eugenia

n. 10, Rio Comprido, oom diras salas,
tres quartos e mais dependências, gaz e
tleotrkidwk. Aluguel 130!. Â chave esti
*» n. 8 « trata-se «a rua Uruguayana
itl • ij)o, loja. (7078 J) J

AMJOAjSE 
bom quarto com janella para

* rua. com ou a*m pensão, casa de
(piQticna familia. Mittoso 204. Bonde de
atai iéd» i porta. (7067 J) ]
A'LUGA-SE por 8|$ o predio i rua Dr.

JiXarmo Netto a. 138; chaves no 131
e trata-se. ca Comp de Administração Ga-
ranlkfa. i rim da Quitanda n. 68.

(7016 J) R
-'¦"'— "' -)..,— -.. —
a «ata da rua do Chichorro

. «m Catumby, a chove «stá no
.a. M « trata-** aa rua do Rosário n. 84.

(703J J) R

AÍUCAÍE
jtxn. ao, tn

HADDOGK-LOBO E TIJUCA
AttIOA-SE, 

por «30$. a casa n. ut da
rua General Roca, Fabrica das Chitas;

tem 6 quarto», luz electrica, porio habita-
wl e vasto terreno. (6340 K) J

ALUGAjSE, por 130$, a casa da rua
tmcreuciona 4a; trata-se na rua da Al-fandega 12, Peixoto & C. (6337 L) J

A LL GA-SE, oor ias.*s uma casa. com 4-CXquartos, 2 solas, cozinha, despensa e luz
electrica; na travessa Soledade n. 26; cha-
ves na rua Barão de Iguatemy n. 93.

(Í180 L) J

GRAVIDEZ
vtlas an.

tii tp ti ca 8. São inoffensivátB, commo dai
e de efíttto seguro. Caixa com 2%
relas 5*000. Pelo Correio toai* |íoo.Dcpoiltario; praça Tiradentt* a. 6a,
pliarmacia Tarar».

(1504

ALUGA-SE & casal sem fillios,«C^-senlior ou senhora só, nina es-
plendlda sala de frente em casn de
familia; na rua Conde de Lconol-
dina n. 142, casa 4, S. Christovão

(3 6270) L

ALUGA-SE 
uma boa casa, a rua D. liar-

ciima j, com 3 quartos. 2 salas, gar, ole-
ctricida.de, porão, ele. (667a L) S

ALUGA.SE 
a casa da rua Jockey-Club

n. 193, com tres quarto*, duat tala*,
cozinha e bom quintal; trata-se na mesma
rua n. 195; aluguel 122$. (4978- L) R

ALUGA-SE 
uma hoa casa. para familia

de tratamento; na rua da Alegria 167;
as chaves no 169; trau-ie 11a rua do Rosário
íos, hotel. (51*6 L) S

DR miSSIIIMA F° ... Cirurgião da Santa Caw, dispondoUR. VlUOJIVnn r , mmmie i„5ta|lações apropriadas, trata,
com etpecialidade, aa doenças da urethra, bexiga, testículos próstata e rins,
utero • ovarios. • Cura radical das hérnias, estreitamento da urethra, hydro-
ceie* e tumorti do ventre. Operações em geral. Cons.-. rua Rodrigo Silva, 7,
nas terça», quintas t tabbados, das a is 4 e diariamente, á rua dos Inrt-
lido* 11. it, sobrado, i* 10 horas.

WÊmmmÊÊmÊmmmmÊKiÊmamÊÊmimmÊsmÈÊmBaBBUiÊmmBm

AliUGA-Sli, 
na rua General Koca 89.

uma caca com bom* commodos; aluguel
90$. e outra na avenida, casa n. 14, por 60$;
a chave «stá na cisa n. 4; trata-se a rua
S. Pedro 132. (6634 K) J

ALUGA-SE o predio da Estrada Nova da
xVnjitca 157, com duas salas, dois ouartos,
grandt porão, iustaüjçüo electrica, cozinha,
Ianque, banheiro etc; as chaves na casa
1Í7, «om a sra. d, Albina; aluguel roof.

(59H K)

ALUGAM-SE 
em casa de familia, Had-

dock L,obo 422, boa sala de frente, bons
aposento*, com ou sem pensão. Pensão a
domicilio. «>02 K).M

ALUGAM-SE 
«s cssss da rua Club Athle-

tico 108 e 110, pintadas e forradas de
novoi cbaves na rua Alzira BrandSo 25. casa
], e trata-se na rua 1 "do Marco 39.

(6282 K) J

ALUGA-SE, 
por ijoí. o predio da rua

18 de Outubro .17 (Muda da Tijuca),
próprio para família pequena, tendo gaz.
clectriclilnde, jardim e quintal; trata-se na
• ua 00 Rosário 84. armazém, (sqii K) B

A1LUGA-SE. i rua dot Araujos 75. a
„. «asa n. a; ae chaves no porão n. 6, e
trata-te á rua Conde de Bonilhu n. 117.

(6771 K) K

ALUGA-SE o magnífico predio á rua
xVConde <le Bomfim n. 831; trata-se cm
frente, na pharmacia Lacerda. (;o8i K) J

ALUGA-SE 
o predio novo, dc sobrado,

com quatro quartos, jardim c entrada ao
lado. banheiro, c luz electrica, próprio para
família dc tratamento; prolongamento da
ru» Mariz e Barros 517; trata-se no 5Mi
onde estilo os chaves, fim *da rua liarão de
Amnronae, (706.) K) J

ALUGA-SE, 
por 280$. uma excellente

casa para familia de tratamento, na rua
Flack (citação do Riachuelo). com 5 bon*
quartos dormitórios, tala de visita, aala de
jantar, sala do espera, sala de almoço, quar-
to com banheiro, slaniler. anua quente ,e
fria. ladrilhodo e azulejado. cozinha ladn-
lhada e azulejada com boa mesa de inarnio-
re, esplendido porão habitavel todo ladn-
lhtdo, com trea Quartos para creados, grau-
de salão para bilhar, saleta para engomniar,
bom banheiro ladrilhado e azulejado para
banhos frios, pequeno poniar, gallinlieiro,
etc; informa-se e trata-se na rua 24. de
Maio n. 223. . (34°4 D J

ALUGAM-SE
NA

SISÜIJÃO J>B PROPRIEIMÜES
DA"SUL AMERICA"

Rna do Ouvidor SO
Os seguintes prédios 1
As chaves nos laesmos ou conforme in-dicação nos respectivos cartazes.
HOTAFOGO — Rua Conde de Irajá,"75. .com 3 quartos, salas, etc., tem luz
BOTAFOGO — Travessa Honorina 28,

casa s, com 2 quartos, 2 salas, luz «de-ctrica, «to, Aluguel 100S000.
S; CHRISTOVÃO - Rua General JoséChnstino, 44, com 5 quartos, 3 salas, etc.,luz electrica, porão habitavel e grande cha-cara. Aluguei, 370(000.
8. CHRISTOVÃO - Kua Costa Gui-moraes 22. casa 3, com 2 quartos, 2 salas,

«le. Aluguel 55*000. Tem luz electrica.ALTO DA BOA VISTA — Travessaaa Boa Vista n, -20, com 4 quartos, t sa-Ias, luz electrica, etc. Aluguel 250$ooo.
LARANJEIRAS — Rua das Laranjeirasn. 453. .com magníficas accommodaçfiei

para família de tratamento, quintal, etc.,
as ohaves na mesma rua n. 4ro. Aluguel
jooSooo,

GLORIA — Rua Senador Cândido Men-des 18, casa s» com 2 quartos, 2 salas, luzeleclrica, etc. Aluguel 110S000.
MATTOSO _ Rua Campo Alegre, 8»,com magníficas accommodações para fami-ba de tratamento, porão habitavel luzclcctrica, grande Quintal, etc. Aluguel

1500*000.

TÔNICO CAPINETTE
Maravilhoso preparado para fazer nascer cabellos, eliminar a caspa, dar bri-mo, conservar 1 «or natural, desenvolver o crescimento, dando aos eabelíoi um aro-aa açudarei e tornando-os macios e ttdosos.

VIDRO 49000
Í VENDA NAS PERFUMARIAS E DROGARIAS

BM S. PAULO — OASA LEBRE, BABUEI* & O.. B BOWOAO
UNIVERSAL •

ALUGA-SE a casa da praia de S. Chris.tovão n. ioj; a chave no n. 161, etrata-st na rua do Hospício n. 144. :« and.
-.  (4292 L) S

ALUGA.SE 
a nova e confortável casa

da rua Amaral n. 90 (Andarahy), pro-pria para pequena familia dc tratamento;as cliaves com o encarregado da avonida, nomesmo local; trata-se na rua Sachet n. 12,
sobrado. <69Sã L) B

A LUGA-SE a esplendida casa. para fami-•ÍXlia dc [rolamento, na rua Urugiiay 114,Andarahy, em centro de jardim, com sala
de visitas, salão de jantar, cinco bons quar-tos, quarto de banho com banheira esinal-
tada, aquecedor a gaz, W.-C despensa,
cozinha com fogão a carvão, fogão a gaz,lava-pratos, luz electrica e gaz, porão com
altura regular, W.-C. oara creados,, tan-
que para lavadeira, gallinheiro, quintal rc-
guiar, por 253$; acha-se aberta; trata-so na
rua Barão dc Itaipú 62. (6990 L) B

ALUGA-SE, por 75$, o predio á rua Ba-
rão de Bom Retiro 150-A-I; chaves no

n. 156, e trata-se na Companhia dc Admi-
nistração Garantida, á rua da Quitanda 68.

(7017 L) R

ALUGA-SE, 
oor 200$. a esplendida loja

ilo predio a rua S. Christovão 197,
própria para negocio, com ,1 portas para
esta rua e 7 pola rua Barão de Iguatemy;
cliaves no Boulevard de S. Chrislovão 86;
trala-se na Companhia de Administração
Garantida, í rua da Quitanda 68.

(7006 L) R

ALUGA-SE, 
por 81$. o predio á rua

Costa Pereira 53; chaves no 11. 48;
trata-se na Companhia de Administração
Garantida, á rua da Quitanda 68.

(7011 L) R

ALUGA-SE 
o sobrado da rua S. Chriã-

tovão 197. com 3 ouartos, e 2 salas;
chaves no Boulevard S. Christovão 86;
trata-se na Companhia dc Administração
Garantida, á rua da Quitanda 68.

(7009 L) R

ALUGA.SE 
uma casa, com 2 quartos, 2

salas, cozinha e .pequeno quintal, refor-
mada de novo, i rua Coronel Figueira de
Mello n. 367. travessa n. 12; trata-se à rua
Conde de Bomfim 534, ou Uruguaycna J5»
das 31I2 ás 41I2. (6i°4 L) J

GATHARHQ DOS PULMÕES
Oura rápida oom o

PEITORAIj DE MARINHO
Rua Sete de Setembro 1SG

ALUGAM-SE 
as casas, pintadas e forra-

das de novo, com todas as cominodida-
de», para pequenas famílias, na Villa Maria,
a ruu Visconde de S. Vicente 84 Andara-
hy; trala-se na cuns I. (6283 L) )

A'LUGAiMSE 
as casas da rua Sllim Gui-

jnarSes ns. sj c 54. Fabrica das Chi-
Ias; trala-se 11a rua rio Hospicio n. 198.

ALUGA-SE 
uma casa ,à rua Barão dc

Mesquita n. 924. completamente refor-
mada. toda illuminada a luz electrica, com
tres nuartos. duas salas, quintol. etc.;, clia-
ves no local; trata-se na rua da Quitanda
nt 153; preço rooÇooo. v^)

ALUGA.SE 
por 80$ o predio assobradado

n. Vil da run Umbelina 23. Pintado
de cnovo. junto á Cancclla. bons commodo*,
electricidade e quintal. (6978 M "

A LUGA-SE uma pfttorescn cnsa
>*^l|com lindo jardim, paru pessoa
do bom gosto, logar saudável,
bondes do 100 rs. com 2 sidas, ti
quartos, copa, quarto pára creada;
cozinha, etc, etc. tudo limpo. Tra-
ta-su na mesma, rua Sergipe 19,
S. Christovão. (J 7164) li

ALUGAM-SE, por iia$, boas casas, comtres quartos, .duas salas, etc, bondes do100 reis, S. Luiz Durão; ás ruas Mourãodo Valle e Jannuzzi; as chaves na praia deb. Cnrittovão 161; trata-se na rua doHospício 244, :» andar. (4293 L) S

ÁLUGA-SE 
uma casa. 4 quartos 02 aa-

Ias, na rua Barcellos n. 1, S. Christo-
vio; as chave» na- rua Lopes Souza 14;
aluguel 81$. .. (7201 M) R

ALUGA-SE 
a casa n. 113 i rua. Tavares

(Encantado); trata-se a avenida Kio
Branco 171, Companhia Perseverança Inter-
nacional. (7'83 M) J

OCCASIÃO ÚNICA!
MILHARES DE DISCOS
para reduzir stoc!:, iS, -3 c 3.J000GRAMOPHONES
com corda para 7 discos, construcção
muito forte e a melhor, «le 260$ pori6o$ooo!

GRAMOPHONES DE TODOS 03
TAMANHOS a -preços reduzidos.

Queiram vir verificar 011 pedir infor.
nmçõea pelo correio.

F. FAULHABER
119; Rua Marechal Floriauo, 119

Defronte á rua Camerino
CM 7212)

A ÍUCÍA-S.E> P°r.8o$ mensaet. a casa 4Xlda villa1 á rua Oito <le Dezembro o. 85Vcom sala de visita, que tambem pode se?:
T «le T"0 B0Í *" "'dependente, sala dejantar, dois quartos, cozinha, W.-C. o ba-nheiro com communicaçâo interna tanquepara lavagem, luz electrica e quintal: oàrainformações, 1 mesma rua n. no, Ttrafa-íea rua Theophilo Otloni n. 45, sobrado I

(Si47 D S

SUBÚRBIO?
ALUGA-SE a casa novo, tres quartósT. duas salas, luz clcctrica fogão a° àaijardim, quintal, 4 rua de S. ?)%o n. f?SCachamby, Meyer; as chaves na mesma rua1051 aluguel 191$.  (76r6 U) j

ALUGA-SE 
a .boa casa & rua Lúcio do

Mendonça, Villa Gerson, Ramos; as cha-
ves por favor, com o sr. Jose Miguel ae
Oliveira, á Estrada do Apiçu n. 6; preço
so$; trata-se â avenida Rto Branco 171

Companhia Perseverança Intornacioaal.
(71S3 M) K

ALUGA-SE. 
por 80$. o sobrado_ da rua

da Liberdade 36 (S. Christovio); as
chaves estão no çorão; trata.sc^na rua ua
Quitanda n. 114. (6720 M) J

ALUGA-SE, 
em Jacarépaguá. 4 rua Can-

dido Benicio 547. boa cosa. para fami-
lia, com chácara, « bonde 4 £*£.!;Wfegioó rs.; trata-so 24 dt Maio 79. (7o*°M)*

ALUGA-SE 
uma cosa. com tres quartos

duas salas, varanda e iardim. com ele-
ctricidade; aluguel.ioi»; rua;Figueiredo n
71. estaçío dõ Meyer. cinco /""J*"0,»,. s,
estação. I___

Eüixir de Nogueira
Empregado com sue-

(cesso nas seguintes nu-
lestias:

ALUGA-SE por 102$ a casa 16*rMla ma Boa Vista. Chaves á ruaArchias Cordeiro 482. Trata-sena Avenida Central 128, sobrado.
J 6996) M

A 
LUGA-Slv o nredio da rua Iguassú n.iS». om Cascadura. com quatro quartos,duas salas, despensa, cozinha, pia, fogãoeconômico tanque para lavar, W.-C. nocentro de uma grande chácara; trata-se nama Dr. Mesquita Junior n. 7. antiga tra-

yessada Saudado. (7205 M) B

ALUGA-SE 
a casa da rua Bittencourt daoilva n. 67. Sampaio; trata-se 4 ruaBuenos Aires iqS. (51S.1) S

AIvUGA-SlÇ por 260$ a casa <la rua Dr.
José Ilyfjino n. 265; as chaves estão na

rua Antônio dos Santos, 11. 50, onde se
trata. Telephone 1131 Villa. (7505'L) J

ALUGA-SE 
a casa para pequena fami-

Üo, com toda o conforto
na rua (Lopcz Ecrriiz n.
n. 17-A, Barro Vermelho.

Preço 62$;
trtitn-sè no
Christovão.

(7117 i) j

Alucam.se, _ ._. . .. ...
por 15$ e 25$; na rua Jannuzzi, 3, Praia

-de S. Christovão.

rapazes, dois quarto»,
zzi, 3, Praia
(6918 D J

A LUGA-SE por 71$ a casa III da
•^iriia Joaó Vicente n. 92. Chaves
tt mesma rua lifcl, padaria. Trata-
so na Avenida Central 128, sob.

(J 6995) L

AI.UGA-SK 
um espaçoso armazem, com

dependências ipara iiunili-t- ã rua Knj*.
Hocha Fragoso n. 12, pertir do nouto do
cem róis (Villa Isabel); tr.ii»se na rua da
Quitanda n. 151; preço ioolp. (L)
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¦IHIATUIU IO OBICINJI.

Escrophuln.
Darlbros.
Sonhas.
Boutons.
Inlannaciei do tan.
Corrinienlo dov oavldos.
Gonorrbèu.
Carbúnculos.
Fistulas. .
Espinhas.
Cancros venerroa,
nacbillemo.
Flores Brincas.
Ulceras.
Tumores.
Sarnas.
Crjstas.
Itlieiiinatisuio em ferat
Manchas ila pelle,
AfTetcíej syphiliticis.
Ulceras da lioc».
Tumoies Brancos.
AlTeccOrt cbwriirado.
Dores no *mo.
Tuuicres nos ossos.
UtejMicnto das arta
rias. do jicícoco c (1-
nalmante, aso
todas aa moles-
tias proveuien-
tes do «angus.

Encontra-se em
Iodas as pharmacias,
drogarias e casas qu*

GRANDf DEPURATÍVO DO SANGUE

ALUGA-SE 
o bom predio da travessa liii-

rão de Pctropolis n. 1. pegado no 1S4
dn rua Barão dc Pctronolis, no ponto dos
bondes da Estrella, onde estfio as cliaves;
aliiRuel 202$; luz electrica, boa banheira. 4
quartos, duas salas o porão habitavel: trata-
Sd na rua do Rosário 105. (71IÍ2 M. T

AI,UGA-SK 
o nrcdto -da rua Pernambuco

n. 162, com todas as commodidades para
familia, inclusive luz electnca. por diminuto
preço; ns chaves na ventla, junto, casa 8.

(703G M) R

AI/UGA-SK 
o armazém á rua Santa Ltt-

zia n.
Março n.

232; trata-se á rua Primeiro de
4. (7125 M) 1

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, bronchite, coqueluche, tu-

berculose e asthma. Tomal-o é ter eerte-
üa «le estar curado. HEOÜSlí OS OUTROS
BONS XAROPBSínevo"
offerecem.

— PREÇO DO VIDRO 2S500 -
Exija o de s. braz

Drogaria Barcellos — Nictheroy
Depósitos: Uruguayana, 91. t r,Tn

Mtireclial Floriano, 55. \- l\L\J
Assembléa 34. I

ALUGA-SE 
uma caaiuha, á rua Carl-

baldi n. ii2. Muda da, Tijuca. l>or 8oi>
uieiiAinw; chaves na caiu
8«to de Sctcmbru_í)0.

Trata-se na rm
(íoio K) J

ALUGAM-SE 
os bons r-rtdios dn praga

Ferreira Vi.inn.-i ns. ;o c 76 (Ipanema),
tem todo o conforto necessário; trata-st1
aa pharmacia. (6990 lí) li

A 
LUCA-SE uma
çAn electrica, a

casa I; as chaves
gador Izidro 5.*»»*»»-»»»"

boa casa, com installa-
rua General Koca 112,

estão na rua Dcscmbar-
(6910 Kl T

S, CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA

AI*l\-A-Sl$ 
um arnuzem. 16 portas, es-

quino, junto ao Cinema Andarahy; serve
para botequim, café caneca e ainda pôde
¦obrealugar umas 8 niortas, querendo; a rua
tem muitas obras do construcções onde tra-
aem muitos trabalhadores; rua liarão de
Mesquita 64a. (6«i'}7 l<) .'

ALUGA-SE 
a loja sita á rua S. Christo-

vfto o. 13-A; as chaves estão no 17; tra-
tase & ít. Rio Branco n, i*j?, 20 andar, sala
18; aluguel 170$. (6605 h) J

A jTjXJOAM-SB as ciisns da run
"«¦¦D. Jlnrin 71(Alil<.'ln Cninnlstii).
transversal á rua Pcrulnv Nunes,
novas, eom dois nuarlos, duas
«alas, cozinha, lianlieiro e taniuio
de lavnceni, todos os conumiilos
llluinlniuln.» n Iu/. eleclrica. As
chaves no local. Trata-se na rua
Gonçalves Pias 31, provimo dn
cidade, a poucos passos dos liou-
des de Aldeia Campista, cuia pas-
sneem cm duas secções ó de SOO
r.';is. AllieuelS 100S o 80$000. Ij

ALUGA-SE 
uma casa. & rua Leopolilf.

n. 14 (avenida), com dois iiuartoí,
duas salas, toda illuminada a lua electrica,
etc.; preço 60$; chaves no 11. 10; trala-sc
na rua da Quitanda n. 151. (ÍJ

AI.UOA-SK 
um bom predio por 10.1$, na

rua Gonzaga Bastos n. 150; as chaves
estão no tt. ij?i, Aldeia Canupista.

(3280 u j

ÁLUGA-Sl'1 
um porSo com <]oís nuartos;

duas saals, cozinha, mais denemlcücias;
Krnnde Quintal; 11a rua D. Cândida u. .39,Burro Vcrnicllio; alugue! so$; trata-sc nn
uavessa Ayres Pinto n. 15, S. Christovão.

(6785 L) J

ALUGA-SE 
a casa 11. 30 da rua Dr. Sil-

va Pinto (Villa Isabel); chaves no Bou-
levard 28 dc Setembro 342 (nadaria); trata-
so na rua Barão de Mesquita 11 731.

(07S4 D Ti

i I.UGA-SE, por 140$,
jrVBarilo de Mesquita n

casa da rua
.1-4. com tres

(juartos, duas salas e mais dependências;
a*! chaves no u. 478; trata-sc na rua Araújo
ÍLinia n. mg, casa 6. (1681 L) J

A 
I.UGA.SM a Rrande casa <ln rua Maior
Fonseca n. .^o, ponto dos bondes dc São

Januário, com 5 quartos, 4 salas c mais de-
pendências, logar muito saudável; para ver,
acham-se as chaves na rua S. Luiz Gonzaga
n. :o8; preço 14;*$. (7234 1/) M

ALUGA-SET.opes Soi
uma casa peaucna, na rua

U2a 14. S. Christovílo.
(7201 I.) R

A LUGA-SK, por 8o$. uma casa. com 2
Xiquartos, 2 salas, etc; para ver c tratar
na nu Toss.ilo 66. C6.-n, LI It

A LUGA-SK. por Su$, a boa casa da r
JTXDr, Garnier n. io; as chaves na casa
I ila villa, Jockey-Club. (õgSj í.)

A tndos ós que sof- 8
frem do qualquer itto- 8
lestia esta sociedade i
enviará, livre de qunl-
quer retribuição, os

9.'. t* .'. Ií,'' meios do curar-se. EN-
VIEM PELO GOI\RRIO, em carta fechada—m nc,morada, symptomas ou
manifestações da moiestia —e sello para a resposta, quo recuboraó na
voltado Correio. Cartas aosINVISlVlíIS—Caixa Correio Uí3.
St»- ^—+ji\^;*;i^.„tK,?z',tMW,nsí*---i.-x--jC*u>bW*."-*,*frau***-* ta&&aBatm*tt?82X!S*RS2BC&KaB3Xa3XBm3*]

A I.UGA-SK a casa n. ííi da rua Bomfim,
jlÜ.tendo sala, dois grandes nuartos e mais
dependências, com luz electrica; t a chave,
no açougue da esquina, (tirai L) R

A LUGA-SK a casa, de construcção mo-
xXdorna, com ires quartos, duas salas, co-
zinha. banheira esmaltada, chuveiro, luz
electrica, entrada independente, boa área,
tendo, quarto nara creado, á rua Barão de
Cotegípc n. 08; as chaves no u. ioo, e
trata-sc uo mesmo; prego commodo. V
Isabel. (6;.i7 1.) R

Corrimentos
AU iiiuiti •11'i'fiTifvr'r***- •* n*f * f acrorinV

curam-se em 3 dias com

Injecçao Marinho
Kua 7 de Setembro, 186

ALUGA-SE, 
por 60$, a casa da rua Sá

n, 107, com 2 quartos 2 salas, cozinha ê
quintal; chaves no ioo. e trata-so na rua
llr. Clarimundo <le Mello n. Si, Encan-

ALUGA-SF., uma boa casa, por 130$, com
, tres quartos, duas salas o mais dependen-«ia*,-na_run Borges Monteiro n. 33. liuge-nbo dç Dentro; tem porão habilavel, grandeauintal e jardim; trata-se na Confeitaria

{¦«ns, em frente a estação do Engenho deD'"'"- (6275 M) B

Macliina para matar
resultado

certo

!"25S***3*Be$5Í
~3Si*gTíi

esKp»ütõas,

.J|ii;'-;

CHARLES BOMVITA
Hospício, 238 e 266

,J1 I

ti

ALUCA-SE 
ou vcndc-se uma grande cha-

cara, em Merily; tem «rando clialct,
pintado de novo; aluguel 80$; trata-se com
11. i,wiilia, (4.180 M) J

ALUGA-SE 
o armazém n. 30 da rua

Porto Alegre, esquina da do Gr5q-I'ara
(no Cabucú, Engenho Novo) baratissimo
e próprio para qualquer negocio, com mo-
rada para familia: trata-se no mesmo.

(6777 M) J

"Í^EXDiE-SE um clialct c «ma aveni.l,
T com 6 casas pela melhor offerta, teá.

de 3:000^000; por anno; trata-se com *
proprietário, á rua Clnrimundo de íleju

41. 177, ua mesma. (68jo .\) |

ALUGA-SE,- 
oor 142$, a casa da rua

Vioira da Silva n. 35, estação do Sam-
paio. com 5 quartos, 3 salas e mais deveu-
dencias; chaves no n. 33* (6720 M) lt

ALUGAM-SIS 
confortáveis casas, dc 41$ a

61$; tratam-se com Alberto Itocha, a rua
C. Benicio 502, Jacarépaguá. (C117 M) R

ALUGAM-SE 
com carta de fiança, na

estação de Ramos, casas para moradia,
a 50 $e 60$. lem agua, luz, W. C, quin-tal. Trata-se a "Villa Andorinha", onda
«Uo ai chaves. Carta de fiança.

(6250 M) J

ALUGA-SE 
um grande armazém, próprio

para qualquer negocio, numa das molho-
res esquina sda rua Antônio Rego 170. onde
• - trata [estação de Olaria). (8324 M)

ALUGA-SE 
o predio apalacetado ila

Ilonorio n. 46 (Todos 09 Snntos),¦luz electrica e W. "
a rua

com
_ C. dentro dc casa, lo*

«ar saudável, perto dos bondes c Irem. As
fliavtes e mais Srtfonnnçõcs no n. 42.Aluguel 80*000. (064; JI) J

A LUGA-SE uma casinha, por preço mo-
¦aIloico, 110 Encantado, a rua FranciscoFragoso n. 2U  (M07 JI) J

ALUGA.SE 
a casa da rua Bello Hori-

zonto n. 21, estação do Rocha; as cha-
ves estão ua mesma ruo n. 23; trata-se na
rua General Camara 316 sob. (6|2oM)R

ALUGAM-SE. 
boas cosas á rua D. Anna

Nery 650; têm bons commodos. assobra-
dadas, tem gaz, electricidade, etc; aluguel
razoável; as chaves estão no 576, venda.

 (6582 JI) J

ALUGA-SE, 
cm casa de pequena familia,

um bom quarto, para um ou dois rapa-
zes decentes; rua Ferreira Nobre 1 esquina
da rua Marques de Leão, Engenho'Novo.

(6542 M) R

ALUGA-SE, 
por 20$. bom commodo, in.dependente, com todas as commodidailcs

próprio para um casal sem filhos ou uniasenhora só; a rua Commcndador Teixeiradt Azevedo n. 149, Encantado; para ver das13 ás iS horas, e trata-se á rua Prudente
de Moraes 11. 202, (E. Frontin). (6590J11J

ALUGAM-SE- 
baratissimo, cucellcnlcs ca-sas novas, com duas salas, dois quartoscom janellas, terraço, lavatorio cozinha,W.-L., com chuveiro e bom quintal todomurado; cada casa tem duas entradas in-dependentes, podendo 6ervir para duas fa-iiulias; aluguel 65$ e 75$; na rua SilvaRego n. 35, Riachuelo, no largo Jacaré,bonde linha de Cascadura. (61J4C JI) R

ALUGA-SE 
uma boa casa. com tres quar-tos, duas salas, luz cluctrica; na ruaConselheiro Jobini 11. 46; as chaves ao lado,110 44.A. Engenho Novo. (6150 JI) R

tado. (7095 M) J

ALUGAjSIC 
um confortável porão, com

electricidade, na rua das Dores n. 43,
2 minutos da estação de Todos 03 San-
tos; aluguel 55$. (7085 JI) J

ALUGA-SE 
o predio da rua. D. Anna

Nery 287, em S. Francisco Xavier, com
Rramde chácara e accommodações para fa-
irAa 'dc tratamento; as chaves estão 110
n. 299, (óosG M) J

ALUGA-SE 
ura preilio, por 41$; tem sala,

quarto, cozinha, pia, tanque, latrina í
chuveiro; para ver e tratar, na listrada de
Snnta Cruz 11. 2143, Pilares, bondes de
Iiihaiinia. (6951 M) J

A 
LUGA-SK boa casa. com
quartos,

salas, . 2
cozinha, pia, foj-ão econômico,

clcctricidade, auintal otc.; a minutos da
estação do Meyer; esfá pintada c forrada de
novo; 75$; informa-se com o sr. David, na
quitanda, n. 3.*!. rua Dias da Silva.

(7v0i M) R

ALUGA-SE 
uma casinha, sala. quarto ecozinha, pelo aluguel do 30$; na ruaCiarunundo de Mello 2,14 ;a chave cslá uo232; trata-se a rua Figueira 207, Rocha.

j, (6114 JI) R

ALUGA-SE, por 31$, uma casa, com 2XXquartos, sala, cozinha, agua e bom quin-tal; Estrada Iteal d-.- Santa Cruz 2127, Pila.res, Inhaúma. (í,60 M) R

CONSTIPACÂO
Tome PEITORAL MAKINH0
Rua Sete do Setembro- 1S6

ALUGA-SE 
a casa n. 50 da rua Affon-

so Ferreira, Engenho do Dentro, "com
tres saias, tres quartos, cozinha, bom quin-
tal e elcctricidade ;as chaves estão no
n. 50-A, e irata.se na rua Goyaz n. 154.

(6800 JI) J

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Dr. Archias

Cordeiro 382. com 2 salas 3 quartos e
grando quintal; aluguel 80$; trata-se na
mesma, das 8 i|a ás to horas; chaves ao
lado. (6758 JI) R

^^E^'DE-S'E 
o predio na rua Conselheiro

' Pereira Franco,, 107 OEstacio), cora *
quartos, 2 salas, cozinha c arca; trata-se -1
mesmo, das 15 horas em deante (6718 N) 

"\

ViiOXDE-61? 
um predio novo na «ilação

do Riachuelo; trala-sc á rua 7 de 65.
tembro 11, 31, sob, da 1 âs 5 da tarde.

(0763 N) K

V.ENDEM-SE 
para liquidar 3 casas .-.-;.

dem i20$ooo mensaes, só vjstns; trave*
sa Oliveira, 53, Estação ile Ramos, ,. i,,,,;,
informações; í rua da Carioca, 76, Cli,- .
laria.  (6766 S) 'i

V'FjNI>E-SE 
um predio deconstrucção 11, ¦

derna, com 3 quartos, 2 salas, copa .
cozinha, cm centro de grande terreno, tc.;.,
arborizado a dois minutos da estaçío *'
Piedade e bondes á poria; trata-se na rui
Assis Carneiro, 10S. (0778 N) ,
¦\r-KNUE-SE um predio de cònstrucçã

V moderna, acabado ha dias, com varnu, .>
ao lado, luz, electrica; etc., na rua Minai
115. Sampaio; trala-se no nieniiio mm ií
acceilain intermediários. (6787 N) )

VE-NHE-Slv 
unia casa com lerreno jnc

dindo 10 por 40 entre as cstaçóe". dc'Romstieoesso e Ramos, por ijsao$ooo; Ir,
ta-se na rua do lEnçénllo da Pedra 11. iíu,
cm Bomsuccesso. flvstrada F. Lcopoldiiu.

 (6749 N) R

OPILAÇAO—ANEMIA PRODUZIDA
por vermes intestinnes. Cara rápida e secura oom o PHENATOi,
de Alfredo de Carvalho. Pncil de usar, não exiee niirirnntos « fibem acceito, pelas creanças. In numerou attestados de cura, A'
venda em todas as pharmacias o drogarias do Rio o dos Estudos.
Depositários: Alfredo de Carvalho & O. — Kua 1° do Marco, lo

ALUGA-SE 
a confortável casa

D. Romana 33, com 2 salas.
da rua
quartos,

chuveiro, banheira, luz, electrica e bom
quintal; acha-se aberta, e trata-sc na mesma,
das 11 is ia. (6757 0) R

NICTHEROY
AL-UGA-8E 

o magnifico predio, com ex-
cellentc chácara, da rua M-arquçz do

Paraná n. 308. Trata-se na> í*n*'E3 £&$&•Souza Marques, na Ponte Central.
(4398 T) R

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

COPACABANA 
— Vendem-se lotes, io

por 50, 'pagamento, parle A visla e o
resto a praso, podendo edificar já; trata-
se na rua do Hospicio n. 12. i° andar, e
rua Ipanema 11. 77, até meio-dia.

16683 N) J

C0JIPRA-3E 
uma casa com dois quar-tos c miais accommodlaçÕCFv, qnc te*

nha terreno. Oífenlas a esle jornal, paraM. H. (7064 N) J

S1.TI0 
— Compra-se oti (tlngít-se m

casa de moradia, égua, etc. j
um com

„ , cartas
com explicações detalhadas, a E. J. JI.
nesta folha. (7077 N) J

VENDE-SE 
iwr 41200$ mira casa ao.it>.-.

da agora, de systema moderno, com 1
salas, 2 quarlos, cozinha, tanque, latrina(
com muro e gradil ua frente c hom ter-
no ao lado, alto a i minuto da cStaçRo
de Ramos, passeios e sargetas cm volta; tn-,-
ta-se na Padaria Central, ein frente 11 me«-
ma estacio. (6707 N) )
¦*i7'BNDE.Silv um silio, 4 lotes de terren",
casa e plantas dando fruto, rua Arnaldo
Jliirincl. Anehicta; trata-se na mesma.

(0707 .N) T

V,h)NDU-Sli 
por -::3oü$ooo uma hoa v.i^i

com terreno, á rua 'Santa Xarcisa nu.
mero 12. Estação da Penha; iiat.vse .10
lado no chalet verde, (IÍ705 N) J

ViKXDE-Sli 
o confortável predio da rua

Visconde-de Tocantins n. 34, estação dc
Todos os 'Santos; trata-sc no mesmo,

(M 7221) N'

TTiENDE-S-B uma pequena caso tlc cot
V strucção solida, na travessa Costa Jfen

des n. 33, estação de Ramo?. 'Preço 1:800}'.
trata-se 11.1 travessa -S. Salvador n. 201,'Engenho Velho. «

(B 720S) S

VlE'N;DE-SE 
o predio da rua Senador gii-zehio n. 36S, tendo quatro quartos, dua*

grandes snlas, entrada por duas ruaj «
demais dependências; para ser visto e tra-
tar no imcsmo, das 16 ás iS horas, ou noi
domingos, das io horas cm deante.

(M 7236) N

VHtNDE-iSlE 
uma casa novn, com ui»

quarto, duas salas e cozinha; rua 3! >
iiorio n. 194, Todos os Santos. (JójjjjS

KSHBSBI

ALUGA-SE 
uma boa casa. á rua Dr. Diasda Cruz 831; aluguel 15$. (6325 JI) J

A IvUGA-SE o predio n. 411 á rua 24 de
XxMaio, pintado e forrado de novo; trata-
se á mesma rua n. 83; as chaves estão no
n. 419. (7070 JI) J

A 
LUGA-SK, por 60$, boa casa, com 3
ouartos, 2 salas, cozinha, banheiro e

W.-C; as chaves estilo na rua Amalia 12,
fundos, Dr. frontin, onde se trata, bonde
dc Cascadura. (7057 JI) J

,i MJGA-SK, por 130$, a boa casa da rua
JTVPercira de Siqueira n. 7- • trata-se íi
rua dn Assembléa iu. loja. (6777 L) J

.4 LUGA.SE, por 91$.
xxjlatto Grosso n. 84.

A 
LUGA-SK um bom armazem; 4 portos
que serve para caia de loterias, tintura-

lia, vidraceiro, onde nfto tem esses ramos;
ponto magnifico e tem boa moradia; rua Ba-
rio de Mesquita 7,|8. (<i;<i6 L) J

ALUGAM-SK, 
por 90$, á rua Uruguay

.104, Villa Marina, casas novas, com
duas «ais, dois graifics quartos, electrici-
dade c quintal; as chaves na mesma villa,
vw.n VTT ífi-ft. T ^ "

ALUGAM-SE 
ouartos, a

c .15$; na rua lioiiifim n.
BKua t muito terreno

20?, .-55. 30?
98; tem muita

(8247 L) R

A 
LUGA-SK uma casa nova com 3 quar-
tos, a (fraudes snlas, cozinha, privada in-

terna, luz electrica, (fiz, varanda no lado.
jport.lo dc ferro e grande quintal; á rua
Vianna Drummond u. .14, quasi na esquina
dp Theodoro da Silva (Audarahy Grande);
m chaves eitfio na chácara, defronte,

(6993 d j

A i.roA.
ÍXDulce,

SK a casa n. 4 da rua particular

mais dependências; trat.í-?e
de Siqueira n. 59, padaria,
chaves.

ALUGA-SE, 
na run do D. Zulniirii n. .\ô,

a casa n. 3. por <ju$; 2 sala?,
cozinha, grande quintal c luz cleci
rfleanã. (6380

nuartos,
:ai Ma-

1.1 J

run de S. Luiz Gonzaga

oa rua Pereira
onde estüo r.s

(C044 L) J

A LUGA-SE o sobraòo do Boulevard 28
ÜLdi* Setembro 216, com 4 ouartos, terraço-
rccrt*io tom coranmnchüo, quintal, luz, clc-
ctrica, etc; trata-so no cinema. ('rojsD.Í

i LUGA-Slv novo predio. barato, com 3
XA-quartos, 3 salas, «az, luz louar saúda-
vel; rua D. Romana 66. depois do Jardim
Zoológico. (7039 L) B

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Oiirn rniiiiln com n

DMECOAO 1)13 .MAKIMIO
Kun Sete dc Setembro 1SG

o preilio da rua
próximo ao larpo

da Cnncella (S. Christovão)• eom 2 salas,
2 quartos, porão habitavel, luz electrico e
grande quinial arborizado; a chave no ar-
mazem da esquina; irata-se na rua São
Januário n. 137. (6779 L) J

ALUGA-SE, 
por 100$. a bon casa da tra-

vessa Dcrby-Clüb n. 25, casa III. com
dois quartos, duns salas, cozinha, quintal,
etc; as cliaves estão, Dor favor no n. 1,
e trata-se na rua Buenos Aires n. 150.

(67S0 D .1

i LUGAM-SE bons quartos, dc 23$ a
x\.4u$. cm cnsa liem çsseada. a rapazes
solteiros ou casaes sem iilhos; rua Goneral
Canabarro nj.i. (6589 L) S

A 
LUGA-SK, nor 200$, o casa da rua Sc-
nador Furtado 7ü; as chavesi acham-se,

por favor, no armazém da esquina proxi-
ma; trata-se á run Sete dc Setembro 33,
(Marcenaria Carvalho), com o sr. Álvaro.

(6;oa I.) J

A LUGAM-SE as scruíiiícs casas para in-
x3k.miliai
Rua tlencr.il Prdra i;o. para nosn.

cio e familia
Kua Mariz e Barros n. 261. . . .
Rua Mariz e Barro? ti. ato. diver-

sus casas, na "Villa EiiRenie".
desde

Rua José Clemente n. .',-
Kun Santo Christo n. 102

" " ;i _ loja iln II. I'W
Kua do Cunha, a loja do n. 64. - ¦
Kua Carolina Mcyer n. 23
Kun S. 1'cdro, o 1" nndar do li. 251
Ladeira João Usinem ;;.;•: i'-'5
Kua dn Gamboa n. 55  ?•$
Rua Ja Alfandcfia, o sobrado n. 221) 152$
Rua General Camara. para neBOcio.

,1 loin do predio n. 121 210$
Eua Viuva Cláudio n. .521. própria

nara negocio c familia. ..... 140$
Tratam-se ó rua S. Pedro n. 72. com

Costa üm.?.! & C. (7iqo) M

22.1$

I 22S
01S

1 toa
101$
122$
1.123

^^f MAO SAHIAM l^M
WimÊf durante os tomP03 FRIOS G HUM1D0S ^.^^^

^M fiWTiSEPTJCA ||||f
Ú0Ê a GARGANTA, os PULIYJÒES • M^M
WM e •-•V-T"-7* EÊB
wÈm TODAS AS DOENÇAS WÊ
WÊÈ DAS VIAS RESPIRATÓRIAS MM

WÊm m t0lias <*s Pharmacias e Drogarias kÈM

Ê0SÈ FERREIRA NEWKAMP Sc G\S W&ÈL

A LUGAM-SE, na Terra Nova, quatroAcuas, tendo uma armações para qualquernegocio, tudo por 80$ mensaes; trata-se narua da Quitanda ns. 34 e 36, loja, coml edro Assumpção. (3180M) J

ALUGA-SE. 
oor 70$, uma casa. próxima4 estação; tem luz clcctrica c bom quin-tal; rua Delia 106,,Todos os Santos.

__ 
'! (C12S 

si) r

ALUGA-SE. 
.por 110$, boa casn, com qua-

.tro quartos, boas accoinmodaçõcs. luz ele-ctrica, a rua Barão de S. Francisco k'ilbo
31. próximo a Barão de Mesquita; as cha-ves estao no 33; trats-se ua rua 1° de Marcon. 8. com o sr. França, (6181 M)l
ALUGAM-SE, baratissimo, excellentes ca-XXSas novas, com ouiiilal murado, .iguii eesgoto, próprias paar pequena familia. narua Cascadura n. 53. estação Quintino Bo-cayuva. Um M) D

ALUGA-SE 
uma boa casa. com duas

frentes, duas salas, dois quartos grandes,salda, cozinlia e quintal, luz eleclrica e
gaz; aluguel 130$; das o ás lí lioras; ruaDr. Garnier 53. (,,24 M) .S

ALUGA-SE, 
na estação de ICsliv.i, I.iulia

Auxiliar, uma excellente casn dc mora-
da com todas as accommodações para fa-
mina dc tratamento c illuminada á luz ele-

trata-se na rua Buenos Aires 10,1,
sobrado. (418,1 M) .1

ALUGA-SU, por 505 mensaes. unia caía
, com 2 quartos, 2 snlas cozinha, bom

quintal, jardim e abundância do agua; paraver e tratar, ua rua 25 dc Março 188. bondo"- ''"-''-"I- (5i4i M) Sde Piedade.

A LUCA-Sl'. um quarto independente, P"r-»'»-i5?, a casal; é de madeira; Um agi,*,clc; na rua Martlia da Itocba 72, i'iiares.
(7147 M) J

-*mGis&aist~- a*S!»iaS«gaa,- -=ü*>afe2s»»*~

A I.UCA-SK M.ulieus Silva 1

| A I.UGA-SI". o predio da rua Goneral Sil-' ^"Vva Tclles 11. ?r. com boas aeconunoila-
| ções para familia; tem iraz luz eleclrica;
. construcção moderna; trata-se na mesma rua

n, 31, onde estão as clinves. (1Í701 L) .1

cnsa a rua .Matlieus siiva 1 AI/UGA-SE por 25$ um bonito quarto de
j.-*lióii, por 6o», com 3 quartos, 2 salas, XXfrcntc. cm casa de um casai, -,i uma
cozinha, muita agiia. grande terreno to.Io | senhora só ou aluga-se uma boa sa'a. tam.

iem de frente por 3plantado; trata-se na inesma. Meyer. bonde |
dc Inhaúma. Pilares. (6700' M)R

A LUGAM-SE, por 7C$. 3 predios. á rua
XVfeiicnte Costa 1417; chaves 110 n. "lOI
trata-se na Companhia de lAdmintstraçSo
Garantida, â ma da Quitanda 68.

(701 M) R

i LUGA-SR a casa n. to da rua Gmcral
A.Canabarro, nova, com optimas accom-
modações e bom quintal; ns chaves uo n.
,\z da mesma rua; preço íoo$. (6q66L)HA LUGA-SK

XXii, ,1.14. uma loja, uara qualquer negocio: .
«s paredes revestidas ne azulejos brancos; dá j i LUGA-SK, por tot$,
bem para uni botequim; as chaves ratão no X^LCarvalho AlvÍm-31,
•obrado; aluguel 4"?. (65S4I.) Jl quartos; trata-sc no 41.

a casa da travessa
(Jruguny; tem .í

(60:2 1.) R

Precisa comprar
\ cas;\ iiue mais vantagem

\ LUGAJr.SK as ca^as novas, da rua
Í"\Co.sta Guimarães ns. .io. 4* c 43. em
S. Christovão, próximo á praça Argentina,
bondes de S.' Januário, com boas accom-
modações, para familia reculai; ns chaves
eslão cm frente, no armazém do fr. llran.
dão. c trata-sc na rua da Alfândega n. 122;
nlllguel razoável. (6810 D S

i LUGAM-Slí boas casas, com 2 ouartos.
jiA.rlnas salas e mai scominodos. por C4S:
rua Tuyuty .-;, S. Januário. (6?.i6 I.) S

i i.l'GA-SI-1 a casa da rua Coronel Fi-
JTÍçueira dc Mello .137, com todos oa me-
Ihoramentos; excellentc ponto mira dentista,
atelior, etc; trata-se A rua S. José 54. com
Leandro. CG3.ii L) S

offerece, em preços e qualidades
COSTA

1 ,i LUGA-SK uma esplendida casa, á rua
' jtXBarâo de Mesiiuita 850, com 5 quartos,
} 2 salas, 2 banheiros, 2 W.-C, luz ele-

ctrica c bom quintal; própria nara familia' de tratamento; rendi 170$. (6282 l.l T

Mobili.nios do estylo e pliantasia, ninnipulartos
i\b melhores madeiras do paiz. com

Ao jroslo do mnis exigente e ao alcance de todos
Especialidade em capas para mobílias e stores bordados.

RemeUcm-se catálogos pura o interior
Eua dos Andradas — 27

TBJLiJjJPIIOJNJÜ 1350 N<

A OTGA.SB a CHsn ri. G2 da run
¦^MTiuIz Hnvliosn, flisiionilo (Io bons
ncconunodnções parn fniiiillaj fica
em frente á praça BnvSo de Driiin-
ínoml; ns chaves ostã» no Boule-
vanl 11. -105, coin o sr. Pnsclioal.

(M G177) L

AI-UGA-SE, 
no Andarahy, por 120$ men-

?ses, uma boa casa. que se presta para
duas pequenas familiae, na rua Souza t-ruz
n. 4?; »s chaves estio na easa junto, e
(rílí.eo aa nu dl Quitanda 118. (Í113DJ,

A 
LUGA-SB uma
frente á cancelfo da estação

ria
uni caí-al sc:ntos ou fluas senhoras. SA a pessoas só-e SocCRadaS" na rua Carolina McyerlS, muito perto da ctação do Meyer.

17135 M) }J

AiLUGA-SE 
uma boa cai

nuartos, duas salas, Im electrica e mais
nov.i com dois

dependências, cinco minutos da estação doEncantado. Aluguel 60$; trata-se na rua[Luiz Carneiro n. 78-A. armazém.
(6913 M) J

para negocio, em" de Bra»
de Piniia, na esquina da rua Gaspar, com
muitos commodos e indci^ndcntes, para fa- I
milia. Tem anua, chuveiro, latrina, tanque, iiT.UGA-SE a casa n. 23 da rua Maior
íoRão, pia, liom terreno pamado, c mais I X*LFo.iscea, São Christovão, com cinco
commodidades. Informa-se na mesma. 1 nuartos. duas salas, luz electrica c mais(7001 M) J dependências para íamilia da tratamento.

¦"" " 
," ! -Na easa lcin uma pessoa até ás 10 horas damanha e trata-se na rua da Quitanda 10;,onde estão aa cliaves. H192 L) 

'JI LUGA-SR por 3f'S a casa n. uo da
xí-rua Pernambuco, com sala, quarto e I
cozinha; estação do Engenho dc Dentro.

(710S M) T I
I.UGA-SE o predio .ia rua *I.uci.Ho La-
-o 11. 34 Mcyer; chaves no n. 83 e

trata-se na rua Primeiro de Março n. 4.
t.7126 M) J

A
Ai','--.;1 Cil8a ?• u8' ¦' r"*> Lopes

I -rida Lruz Meyer; chaves, por favor, uo
I n. 110. c trau-?e á avenida Rio Branco 171,
I Lompauliia rerseverança Internacional

(7183 M) J

A LU-GA-SU a ca-a n. 29 da rua do Ro.
XXclia, com dois (uuirros, ires salas, quin.tal jardim, etc, por io^$; chaves 110 31.
Trata-se na rua dn liosario 32. (7148X1.)]

ALUGAit-SE 
quarlos. em casa do fami-lia, a 20$, com luz elecliea c o mais nc-cessario; rua Bella Vista 13S. K. Novo.

(6732 
11) R

ALUGA-SE, por 40$, uma casinha, com¦fluustallaçao electrica, na avenida á rua El-vira n. 14, Knguiho do Dentro. (O718 JI)R

ALUGA-SE, por 71S. uma boa casa, com.2 quarlos, 2 sidas, cnimle quintal, luz
electrica o mais necessário; á rua Imperial271, casa_ II; os chaves estão na cisa 1;
trata-se a rua dc S Pedro 207. dias uteis.

(67.12 XI) R
ALUGA-SE "ma casa. com duas salasXXdois quartos, cozinha, latrina, tanque!chuveiro, luz electrica; para-ver c tratarCaminho dos Pilares 291, Inhaúma(670a 

XI) J
ALyCA.M,SI5 os nrcdloa dn rua dc SãoXVMo ns. 12.) c i.ii. Cnchantby Xleyer,

çom bons commodos, qtlintac3 murados elardms ua frente; trata-se á mesma rua"• '"¦ 
__^ 

(CS12 XI) S
A LUGA-SE uma boa sala; ver c tratar.

^Ç>iia rua ilo,, Visla 11, 55, estação doRiachuelo. (fi8jl lM) g
predio n, 69 da rua Raro-osiaçao do Sampaio, pintado c.v...,,.„ (lc iioiu. eum i quartos, 1 salas

corredor, clc; esta aberto das 7' ás íí
L™!: (6S14 XÍ) S

i LÜGA-SE
X\.\\C7A),

ALUüA-SIü boa cnsir, 2 salas, 4-"""-ntuirtos, luz clcctrica, gvandoterreno, etc; nn rua piack 134,
Kiacliuclo; por 150$. (S GS25)M

ALUGA-SE 
o palaccle da rua .'53. para numerosa familia dl

¦ A de Maio
,, <•- de tratamen-lo ou collegio de 1» ordem; tem grandetrata-se no mesmo, dasjardim chácara;

10 ns 1; horas.
A LUGA-SE

(6.558 XI) R

... ,,  casa ,<l.i rua Xloreira 30,AMerer. 174. com duas salas,
duas saals e mais dcoendencias-
Estrada Real d'
o sr. Ferreira.

.1 quartos,
. chaves na

santa Iruz n, 2,256 com
 (050 M) J

LUGA-SE

A LUGA-S
xitlois qua

A LUGA-SE. p^XGonz.-.ga Basti
..... ,-,- Por 150$. a boa casa da rua-SE uma casa com diias «alas, XJ-Gonzaga Bastos 71 com 2 salas 4 quar-lartos; a rua Lopes da Cruz n. tos, terreno, electricidade; chaves' no 71;17.A, próximo dos bondes da Piedade. | trata.se Uruguayana 11C '

Moyer; preço So$ mensaes. (?o;6 XI) R (Ias 2 as 3.
d'-iS D

Para açougues, corvejaria3, botequins, armazéns, leiterias
fruetas, resdencias. etc, etc.

Fabricante: i*. 3=m:mer. RUa vasco da Gama 166

uma casa, com muito torre---...,. rua Ur. Silva Gomes 68 Cascadura,distante 3 minutos da estação; informaçõesna mesma rua n 70; Irala-.e na ma Xter-calo 51. Companhia ltacolomy. (,\j)

ALUGA-SE um erande terreno cnm muiwXito capim, próprio para um ou'mais esta-nulos, entre u estações Dr. Frontin c Cas-
çadura; para inforn-.açícs, na rua S. Podro60. armazém. (ÉM M) R
A'LUGA-S!v a cas*i da Estrada de Santa-CXCruz n. 2983, as chaves estão no bar-racao próximo n. 2077, com 0 sr. Bragae trata-se na rua de S. Pedro n. 60. ar-™"m-  (6113 XI) R
A I.UGA-SE uma casa de construcção mo".•çxderna, com duas salas, dois quartos, co-zinha, despensa. banheiro, com jardim egrande quintal, e um dos melhores loga.res da estacSo do Meyer: rua Dias dasilva 11. 55; as chavei estão no n. 59

A LUGA-SE
^VHom Reli;

uma casa r.a rua Barão doi u. 2^3; aluguel 91$; tra-nesma rua n. :io. (6*17 M) 1

4 U.GA-SE a casa da rua Braulio Cor-XXdeiro n. 69, acabada de construir norpreço barato; estação Heredla de Sá ouRiachutlo; trttt.se no n. (Í73Í M) g

Vaccina contra Coqueluche
Preiiarada <le accônlo com a tccliiüca do Prof. Krauss

VACOINA DE AIiLEN CONTRA A ASTHMA BHOXOHIOA
Antogena c stock

Keccntcs descobertas scientificas empreg-udas com grandeexito. Encontram-se em todas as pliarmacías, drogarias e
casas de cirurgia e no* * Laboratório Paulista de Biologia * *

RUA QUINTINO B0CAYUVA 24 — S. PAULO
Mandamos material estéril gratuitamente paru colheita de

secreção necessária á vaccina autogena.
Deposito 110 Rio de Janeiro: — R. du Asseml)16a 7, sobrado.

(^tOXIPRA-SE 
uma casa na rua Dias da

J Cruz; cartas a J. J: S na mesma
(6783 N) J

CIOW1PRA-SE 
um sitio com agua e casa,

J até Morro Agudo (ou Campo Grande.
distante de ostaçSo até i|a Iiora a pé, a
prtístações, ou troca-se por uma casa noa
subúrbios, com agua c luz; dista da cs*
tação ,-* minuto*', com 4 commodos c mais
dependências; escrevei- para a rua Fi-
gueircdo Magalhães 11. 70, Copacabana,
para Jo9é da Silva. (7092 N) J

:>Placas Esmaltadas
POR NOVO PROCESSO
Grande perfeição

Mais durabilidade
E muito mais baratas do.

que as fabricadas até hoje
Fundição Indígena

L RUA CAMERINO j

VK.\"111*-SE 
uma lioa casa cora grande

chácara, Campinlio, íoi A, Cascadura.
(6700 N) J

X^ENDE-SHC uma excellento cliacara eusT boa casa para familia dc tratamento,tendo 5 quartos, 4 salas e mais dependen-cias, «ms. de frente por íos de fun-dos, lindo pomar, frente para duas ru««."•' Coca do .Matto, bondou á porta, ruaAdelaide 11. ioj, onde pôde ver c tra-¦--. .»utiumc 11. 103, ontie pouc ver elar; inforinoçúes r. do Rosário n. 120. 001110 sr- 'N*»°-  " 
(J 3*60 N

vrENDE-SHJ por 20 contos a casa da Ir*-» vessa Cerqueira Lima n, 19, no Rlt-clutelo, acabada de consiruir lia quatro nu-zes, com 2 salas, 5 quartos, cozinlia, dei-
pensa, instalIaçSo sanitária com liidut, illu-niniaçao clcctrica cm todo» os comparti-mentos quarto para creado e «ratide ter-reno; ver e tratar -na lue-sma, a qualquer

(J 7089) Khora.

Vh.NDI-.-i.lv 
uma casa eni Rantos, á ruaoylvio 11. 96, com 2 quartos, 2 sala»cozinha, tanque, etc, illuminada a lui tle-ctrica c com agua, situada om tuperioiterreno todo arborizado com 21X.13 mt;trata-sc na mesma casa, até ás 12 hora».

r_í°_í:5°Q*ü00, CS 7088) N
TJ35NDE-SE uma casa nova, tendo cincaT commodos grandes, por 4:500$ es
prestações, grande abtimento a dinheiro, em'frente á estação de Tetra Mova; rua D.Uara n. 7. -l-.ntrada prestação 2iooo$ooo.

(R7Qij)_N

VENDE-SE por 13:000$ o predio da ruaAntônio de Padua n. 11, Riachuelo,
próximo a rua Vinte c Quatro de Maio,com duas salas, cinco quartos e mais d*-
pendências; tnata-se no mesmo, com a prcpnetana. (j ?054) y

g Solução esterilisada para anestliosia local am
pequena cirurgia o cirurgia

ílontaria __ _

™r - u-icxua.^l0-^^--Apçro^^ V--—" ~~ Effeito immedinto, seguro ei
inoffensivo. — Não contem cocaína nem seus

derivados - A' venda nas casas : Hermany, Cirio, Moreno, etc.
Hlo de Janeiro — Prof o caixa de 84 amp. 5Í000. H 6491 gliU-ra^-: 'ís-.. :£?.., íe :-;*2::i :Bi.!;.'Eii!,-!E*Si!i!i*-a;':.ii3i;::iss.:: is:ii;!«i;;isi!;;iSí:Si:*si:^;**aii^iE3iii;iBB1:j:i-aB;:i,:flg^ iBS!::-iffi;'ii'*a;iiiiiaSj

•rTÃk- A,oB Saude

V RNDK-9I5 um terreno, na rtia Boa Vis
> ta cm frente ao n. 30; tra'n*se na rna

24 de Maio, 431, preço de oceasião.
«¦734 X) K

SL1I0 
— Compra-se um que tenlia boas

terras, casa, agua e que seja proxi-mo (ie estação de caminho de ferro. Car-
tas com todos o« esclarecimentos e preço,o Francisco Pereira; avenida Alem de Sá
n. iu, sobrado. (()ç.i4N)J
*N*1'lr*1 ri

O Mendes, a uma
í* comprar um em

- distancio no máximo
de 3 liiloiuetros da "iparada", 

que tenha
boa apta e casa em rogulnr nstndo. Car-
tas para I.essa, rua Martins Ferreira 78.IlotaiogO—Rio. (7094 X) f
^pERUENO — Vende-se, 10 por 50 me-
X tros, á ma 28 de Agosto, cm Ipane*

ma, perto da praç.i c dos bondes; trata-
se na rua do Hospício n, 12 i/> andar.

(66884 N) J

TERRENO 
— Vende-se um de n X 50,prompto a «er ediffcado, tem çradile portão de ferro; á rua Theodoro daSilva, próximo ao bonde de Andarahy;trata-se i rua Senador Euzebio n. 59.

(MS N) J

VIvXDK-SK 
um terreno á rua Dr. 'Neiva

n._ 186, medindo *2i|.*Xioo estação lín*
ííenheiro Neiva. Preço de occasiiío; trata*se na rua do Espiuheiro, íoi* (Piedade).

(6806 X) s

Vr'lvN'l)l;.SE baralo um terreno com it
t metros de frente por 40 dc fundos, ten-

do um barracão dividido cm 2 commodos,
acua encanada com caixa, tanque c chavei-
ro; na EstacSo de Ramos; tr.it.i-se 110 ar-mazem H-1 Ferreira e Cia. f^rio X) R

TTilONDE-S-E um chalet novo, agua e bomT terreno, por j:.)0u5, urgente, para tctirar-se o dono, ria Esthcr Corrca n. 14-na rua Amalia, E. Quintino Bocayuva.

(J 
6958) N

\7E.N'DI-:-'S-l-; por 6 contos .1 chalet di1 rua Perseverança n. n, csiação do Ria-chuelo, duas salas, tres quartos, ga/, ele-ctricidade, gradil de ferro, jardim e cba-cannlia centro de terreno, porão concreta-
do c janellas nos quarto.*, 11X33 ms-rende 100$; trata-se com a proprietário, ruil-!aclc n. 77, Riachuelo. (R 70.21) M

VKNDU.Mv 
ou aluga-sc uma casa naIvdiniindo ai, Terra Xova, com 4 qua;2 snlas, cozinha e 2 barracões com -.

rui
quartoí

. cozinha e 2 barracões com 22 ms.
ue frente c 67 de -fundos, tudo rom plan-l.-is.lc arvores fruliferas; trata-sc 110 morro
da Quinta n. 1, Ponta do Caju', com o pro-
pnelano, .loão Lourenço. (R 7034) -X

TTEXDE-SJJ cm iHotafogo um bom predio,Y na rua D, Carolina .n. 38; pódc «er
examinado a qualquer hora do dia; tratt-
se- com o proprietário, no mesmo. Xio t"iv Imiltdni mt> rme.*iarios). (R 6961) N
TnvXIMXil-:, com urgência, uni magnífico* predio enj construcção; trato-sc á run

José Bonifácio 11. 45, ,S. Domingos.
(J 7060) íí

^rlv\l>lvM'. uma cn.=a de caldo de caíra.T ou aeceita-se um sócio; trata-se á ruiArchias Cordeiro n. aoS, com \'icior Mciv.
(R 70.13) M

\ri-.Mll-.-SE um bom sitio, com poimu1 c mais plantações, agua nascente; pre»ta-se para criação c plantação; lEstrada d»
iuçu'j Campo Grande—Ch .Silvo.

rj 6810) N

Tapeçarias e ornamentações. Armadores e estofado.'*
Mobiliários modernos para todos os gostos e preçosCortinas, stores, reposteiros, sanofas colchoaria etc.

Capas para mobílias, 9 ps. 60? e 70$000
63 —RUA DA CARIOCA -«-63

Alfredo -Nunes Sc C

Mít*!»-Kll.>. -a4*J-t»Vlrr-rv« -•* .U '/w^l?--I-ir?i^*l*<^^iiMÍ*=

|g***ÍÍ***M**j*BJÍ**ÍI^P^Bi**8^^ ¦-- i»ij**."^Vl..---^**-¦'*J**-"'^..*'*íf'.B,fci*-H ¦w.4Si*iifíí; ^-¦*>*:¦¦——aaabitan-aiiiiif ] Tu" .->..'*£&**&&
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¦QS QUE COMPRAM NOS

Armazéns de Paris
ficam seus fregueses pela grande vantagem com que elles lhes

offerecem nas suas compras
GRANDE SALDO DB ARTIGOS PARA SENHORA E PARA CREANÇA

Chie sortimento de TO UC AS DE SEDA a 2$, 3$, 6$ e 9$000
Camisolas para baplisado em fino mol-moUsom rendas e bordados

desde A$

oasa sbghjra Raa 7 ds Setembro, 84
___________ Moveis de rime, tapetes,- __________ oleados e artigos para sport

_____________________j_!'_I_P*________________

I m mWvM

Grande saldo de costumes para senhora
em tussor e linho branco e de côr desde 131800

Gabardine em todas as~cô_es corte para coBtume J4gOOQCasemiras inglezas, corte para costume 20$4.O0
Voil bordado alto relevo corte para' costume **PS°" n

Casemiras inglezas cores escuras corte para costume Sfit-buu

Rico sortimento em eolienne fantasia, perfeita imitaç-Ao de SEDA
corte para vestido a 8$400,14$400, 15$600 e 18$000

2$400

Foot balls "Gregor" usados nos
çnatches da liga uma. . . 35Í000

FOOT BALLS 8TAR SEGURA
Ns. J^ _2 3 _4 

*_5
Preço 8$ 10$ 12$ 14$ 16$

Pelo correio mais 15500

VENDE-SE 
um bom terreno arborizado

e -prompto a edificar, rua calçada e
illuminada a electricidade l para ver e tro-
tar, rua Diamantina n. 99. (J *>•>8'_____

VENDEUSE, em 'S. Christovão. um ter.

dono,
¦ _ 

_

Cancella, por 3:000$; trata-se com
_ rua Chaves Faria n. 52. (T 7.

VENDEM-SE 
por preço de oceasião o.-

predios á travessa da Gloria ns, 42 <\
44; trata-se com o proprietário, á rua Ca-
chamb*. n. I, Meyer, (I *""•' 

_

VENDEM-SE 
por preço de occasiüo o»

predios da rua Bambina ns- 3 « 3-'•
Aldeia Campista; trata-se 4 rua Cachamby
n. 1, Meyer. (J 712a) C.

VENDEM-SE 
o palaeete e avenida d:>

rua do Mattoso ns. 106 e 10S; trata-se
com o proprietário, á -rua Cachamby ti, u
(Preço de oceasião). (J 7119) N

12SOOO
ISOOO

Voil fino enfestato, todas as cores metro.
Eolienne fantasia corte. ..,•••,•
Fustão fantasia metro. ..*•••«-
Marquisete em cores corte. ...*>••
Voil xadrez, grande moda corte I2jj_000 e, .

COLOSSAL SORTIMENTO DE LESESTRANCAS BORDADAS

ttENDEM SE emv Maxamboinba, su-
burbios da Central,
22 casas, rendendo
340$ por mez, por
preço de oceasião. Lo-

Crepon listrado corte. . . . •
Linon listrado fino corte. . • >
Linhos brancos e de cores corte. .
Linho granitado branco e de cores
JSTeg"UL©s© em cores corte .

corte.

I5S600 tes de terrenos a 60$.
I7$400 120$ e 150$; os coin-

pradores de 5 a 15 lo*
tes têm desconto de

7S300 5 oio, os de 16 lotes
22S200 para mais desconto
I2$000 de IO oio; os terre-
2I$600 nos de 120. e 150$
Í3S600 têm água encanada.

Chácaras de 2,5oo.
EnvAuaAe rmrsi nn_vas_?E_^r?r_?*i^nxovaes para no_v^65$,35$,loss.,125$0220^00^^^^ subul<t)ios daf
Sortimento completo de artigos dêeama e mesa a preços reduzidos

Milhares de peças de morins superiores desde 5$8oo a peça
Sortimento completo de zephirs levantines, cretonnes, lustoes e

chitas para colcha
Colletes para senhoras,os mais modernos desde 9$5oo

Blusas em fino mol-mol, saldo a 2$8oo

RECLAME Corpiiilrios para
senhoras a l$ÍOO

BOAS DE PELLES E DE PENNAS
0 maios* sortimento a preços abaixo do custo

ARTIGOS PARÃLUTÕ^'S. JSoSmenino

SEDAS Tafetas ema
_

cores lis__s
_s_acli.e__

li_»t-.aca.o
Cliangoant

Crepe da china, Regence, Charrr.euse, Voil de seda, Gase chiffon, Seda
lavavel, Charmalote, Gorgorão,

Nobreza, Linho e seda singeline; polonesi, etc.

Gollas em mol-mol bordado, o mais variado sortimento desde l$000
Gabardines, Casemiras, Tricotines, Cachemires, Chantung,

Lã, Draps, Melton, Sarjas e Bengalines

Todos os artigos acham-se com preços marcados e sem
receio de confronto

SALDOS DE RETALHOS TODOS OS DIAS

Linha Auxiliar, lotes
de terrenos de 50$ a
loo$ooo. Chácara com
12o.ooo ms. quadra-
dos, mais ou menos,
construcçao livre; pa-
ra mais informações
com Corrêa Dias, á
sua Sete de Setem-
bro 11. 29, sobrado, das
2 ás 5 da tarde. S 855

GANHAR DINHEIRO •-
Tendes algum desejo que apezar do

vosso esforço não conseguis realizar?
Sois infeliz em vossa familia ou em
commercio? Precisacs descobrir alguma
coisa que vos preoecupa? Fazer voltar
para vossa companhia alguém que se
tenha separado? Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo ou alguma moléstia?
Destruir algum malefício? Recuperar
algum objecto que vos tenham roubado ?
Alcançar bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Revigorar a
potência? Augmentar a vida ou memo-
ria? Adivinhar números de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? Empre-
gae os ACCUMULADORES MEN-
TAES NÚMEROS 5 e 6. Nada. têm de
feitiçaria ou contrario á religião. E'
unia descoberta da influencia occulta
da própria vontade, para dar ao magne-
tismo da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio da luueta em relação
...vista, oy como o phonographo que fala

por causa da voz qué nelle foi grava-
da, como a da saturação da vontade nos
Accumuladores.

Todo .0 dinheiro que se gasta com os
Accumuladores recupera-se logo com
grande lucro I Numerosos attestados fa-
voraveis estão nos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado e s_o por nós
vendidos desde ha doze annos I Contra
factos não ha argumentos. Um Accunui-
lador sozinho dá resultado; mas os dois
Çns. 5 e 6), quando estão reunidos cm
poder da mesma pessoa, servem tambem
para hypnotizar ou magnetizar, curar sô
com a mão ou em distancia, emfim são
muito mais efficazes para qualquer fim.
PREÇO DE CADA UM 33*. 000.
Se não ouderdes comprar já os Accumu-

ladores, coniprae o Hypnotismo Aforlu-
nante, com o qual obtereis muitas coi-
sas e que esta apenas io$ooo.

Os pedidos de fora devem ser envia-
dos com os importâncias em vale postal
ou cartas de valor registrado á — LA-
WRENCE & C, rua da Asscmbléa, 45.
Rio de Janeiro. Dá-se grátis o Maga-
zine do Dinheiro. T °"1

XJ\ENDE.U _E 3 casas pare ver e tratar
na rua André 'Pinto a. 84, estação de Ra-
mos. (6711 «N) J

VENDE-SE 
um terreno aa rua «Bcrnarda

esquina da rua 2 de Fevereiro; trata*
se na rua Manoel Victorino n. 160. Col-
choaria. (67:4 _J) R

YENDE-SE 
barato próximo á est., do

I.ag. Novo c de 4 linhas de bondes,
uma esplendida chácara, com 60X70 ms.,
toda arborirada, com muitas arvores fruti-
feras e muitas variedade» de flores, jogar
socegado, e muito saudável. Grande casa
de morada, solida, construcçao com todas
as commouidades, para familia de trata-
mento; para ver e tratar á rua General
_-"«•earcle n. 68. (6731 N R

V. 
..._tt-»E muito próximo da Est. do

'Eng. «Novo e de 4 linhas de bondes,
optimos lotes de terreno 6X33, todo arbori*

. ado_, planos, enxutos, logar muito saúda-
vel o i:soo?ooo cada um; para ver c tra-
tar rua General Bcliegarde n, 68.

(67-a N)

XTENDE-SE uma casa e terreno em Ma-
» x-unbombai trata-ie no armazem junto

ao cinema. (R 6.565) N

VlENDE-SE 
• casa da rua D. Luiza nu-

mero 67, Gloria, o terreno tem 9X53,
às chaves estão ito armazém n. a; tra_i-se
oa rua Bento Lisboa n. 134. (5985 N) J
"-.ENDEM.SE. 

em Vigário Geral,V 'E. de Ferro Leopoldina, a 35
minutos de viagem, lotes do ter-
renos de 10X50, 10X67.50 e
maiores, desdo 350$ a 1:500$, á
vista ou em prestações, conforme
tabeliã abaixo. Tem anua canali-
zada do rio do Ouro, passagem de
ida e volta, cm 1' classe 500 r»..
e cm 2* classe- 300 réis:

Preços Signal Prestação
Lote de 1:500$1:200$

1:000$
800$
700$
600$
500$
450$
350$

755000
60$000
50..000
-08000
35$000
30$000
25SO0O
2_$500
17S500

37$000
30.000
25SOOO
20$000
17$500
15S000
12$500
11S000
9S000

Xo local se encontra pessoa cn-
carregada de mostrar os terrenos
e trata-se com o proprietário, nos
dias uteis, á rna S. Januário 89,
das 4 fis 7 da tarde, o nos domin-
gos, das 8 horas da manhã & 1
hora da tarde, em Vigário Geral

(It 4162) N

VBNDEM_«E, 
com urgência, por za cr_-

toa, sete casas novas, aendo cinco em
fôrma de avenida, situadas em boa rua;
trata-at com o proprietário, na rua Carolina
Meyer o. ia (Meyer). (J 4001) _

VJiNDTS-Slí 
por preço dc oc_a_i_o

dio da
. p«-

rua Dr. Maia Lacerda n. ._;
trata-se com o proprietário, rua Cacha l'jy

(Mcycr). (J 71.9) N

VEN_EM-SE 
terrenos cm Copacabana,

nas ruas _. «S. de Copacabana, Con-
stante Ramos, Domingos Ferreira e outras;
trata-se á r. D. Manoel 28. (J7115)-.

VENDE-StE 
a prestações mensaes de 95_

ou mais, como se combinar, a casa da
praça topes Ribeiro n. 16, próxima á estj,-
Ção de liom suecesso, reformada de novo,
cotn duas salas, tres quartos, bom (pmual,
Ouz electrica, chuveiro, latrina e demais
commodidades; as chaves na casa ao lado,
rua D. Isabel n. 170. (J 7100) _

PREÇOS FIXOS

19-21-23 Largo de S. Francisco de Paula Junto a
Egreja

VENDE-SE 
uma easa, construcçao dc _.

dra e cat, reformada dc novo, a |». __.-
tações mensaes de 1-5$ ou mais, c condi-
ções vantajosas, tudo como se combinar, pa--ra necocio c familia, com muitos commo.
(lidadcs, asua, latrina. Ianque, chuveiro, cR.*,,
eto ladot -da estação de lír-.* He Pinna, c
-na esquina da rua 'Gaspar. Tom armação c
bom terreno plantado; informa-se na mesma.

(J 7102) «N

T7"KN'DJ.M-SI. por 45:000$ cinco prédios,
V em [Botafogo; rendem 450$

á rua «__ichet n. 7, sobrado.
informações
(J7IS0)*N

predio,ÍT7ENDE-SE por íS contos um .' > na rua Condessa de Belmonte («Eng1
nho «Novo), a 3 minutos dos bomlcs dc
_Un9 de vasconcellos, no centro de ter-
reno. jardim c gradil na frente, com 3
janella? de frente, entrada ao lado, . coin
varanda corrida na extensão do predio, 4
salas, 3 quartos, cozinha, nuarto de banho,
etc; trata-se com Mourão, rua do ltosa;
rio n. iúi, -N"

VI5NDEM-9E 
por ta contos dois predios,

i travessa S. Diogo, port3 c janella,
- «alas, 3 quartos, corredor, cozinha e
quintal cada predio; para _ais informações
eom Mourão, rua do Uosario n. lli', iN
"fyKXD-l.-S1!. 

por io contos um predio á
¦'T-rua Thcodoro da Silva, entre Souza
(Franco e Alwcté, em centro do terreno,
feitio de chalet, gradil de ferro c jardim
na frente, 2 salas, 3 quartos, cozinha, ba-
nheiro tanque tc W, C, tendo mais nos
fundos uma casinha com unia «sala, um quar-
to e terreno de 10X45; trata-sc com Mou-
¦_o, tua do Rosário __• 1G1. -N

por .-.:ooo$, parte á vista
parte om prestações, duas -casas no-

«lissimas, uma oecupado por negocio e ou-
tra por familia, distando do centro _n mi-
mitos; rcmlem _do$ por contrai.; informa-

-yENI-EM-SE

TTiEN-DEir-SE por 15 contos dois predios
V á rua Tavares (II.. «dn Encantado), no-

vos. feitio moderno, assobradados, oitos, no
centro de terreno jardãn c gradil dc ferro
na frente, entrada 00 lado, 2 salas, 2 quar-
tos, cozinha, despensa, banheiro, taiinuc e
\V. C.J trata-se com 'Mourão á rua do Ro-
sario 161 ou á r. Souza Franco 47- N

COFRES USADOS

TfKNDEM-SE 16 prédios,Vd

V_ndcn_;3e tres, cm perfeito
estado, por metade do seu valor.

Rua Uruguayana 143
tesquina da Theophilo Ottoni)

çcs á r. Sachet 7, sobrado. (J 715o) N co n

"IflvX. 
E--Í.E por :7 contos um predio no-

\ vo feitio moderno, á travessa Derby-
Club, rua esta transversal A rua «S. Fran-
cisco Xavier, próximo ao Collegio Militar,
assobradado, alto, no centro dc terreno de
uN-lS, com a janellas dc frente, entrada
ao lado, varanda, 3 salas, 5 quartos, des-
pensa cosinha, quarto com banheiro c bom
quintal; trata-se com Mourão, á rua. do
Ko.ario n. 161 ou ú rua Souza Fran-

í -. '«N*

cm formato
de unia grande avenida; â rua Torres

Homem, rua esta parallela oo boulevard
Vinte c Oito de Setembro (Villa Isabel),
entrada uma porta larga, com grande por*
tão dc ferro, um corredor todo cimentado,
cotn quatro predios na frente, de porta e
janella, com 2 salas c um quarto, e i_ pre-
dios dos lados, com porta e janella, com
2 salas, cozinha c \V. C, rendendo 8:800$
por anno; trata-se com Mourão, â rua do
Rosário n. 161 ou á rua Souza -Tranco
n. 47, Villa Isabel. N

VEXD-EM-Sdí 
por 31 contos quatro pre-

dios á rua liarão do Hom Retiro, bon-
des á porta, com jardim no frente, entrada
ao lado, com 2 salas, 2 quartos, cozinha
c quintal, rendendo tudo 400$ mensaes;
trata-sc com Mourão, r. <lo Rosário i6i.

N

\jT.iOXDK-SIC 
um sitio em lfriburgo.

própria encanada
frutíferas;
guayana

íigun
mil pés de arvores

tratar com Pellegrino, rua Uru-
_, pela quantia dc rtoooSouo.

(li 7.8.1) N

T71ENI
V Cruz

DK-S-í o liom terreno da rua Souza
to oo n. 31, próximo á rua

Barão de 
"Mesquita, 

bondes de Andarahy
e Uruguay; trata-se á rua do Ko™™, 147.
loja. (J 7 "3) N

OA_>-T\ LJXJ XJ^JV kLJ\Jk\
LOTERIAS E COMMISSÕES

ÀS CASAS ÇÜE MAIS VANTAGENS OFFERECEM AOS SEUS FREGUEZES
"-"____-__-- PAGAMENTOS IMMEDIATOS "Zi—

Estas casas não têm filiaes PARAMES SENNA & C.
¦\T___E-SB 

Por a*
y fortavel predio da run

•:oo-_$ jüd.i c can-
Ccncral «Po'y-

doro n. 69, próxima á avenida Botafogo,
tendo optimos coamiodos para f anui to dc
tratamento c gr..n.io terreno; trato-se na
.'illã Visconde <L- Moraes. c.i.;i 8, S. Clc-

mente, a;e as io a_r__ da :;:._ iIm.
t.i tr:) X i

XT-EXDE-SE uma casa feitio dc chalet,
V tendo io i|_ metros dc írente por 5:

dc fundos, tendo esplendida sala dí visitas,
idem dc j:intar, 5 quarto.-, sendo .', com
janellas, copa, cozinha, quartos para crea-
dos, W. C. interno c externo e bom q-.-.in-
tal; p.i-a ver c tratar á rua «Senador Xa-
.uco n. 69, losar mais saudável de Villa
Isabel, dias uteis das ie ás 4 horas c
domingos c -feriados daà 9 ;i_ u horas.
-Prcç.) i-*:5(jo$; para ínformaçCes com -Mou-
lio, á rua do Kosario n. iín OU á raa
Souza Tranco n. 4?. Villa Isabel. |N

T7iEN'i.IÍ-SE um predio por 6 contos, no-* v_, de construcçao moderna; á travessa
José üoniíacio (E. dc Todos 03 Santos),
¦2 minutos dos bondes, assobradados, com
2 janellas de frente, entrada ao lado, com
portão de ferro, varanda corrija na cs'.cn
mo -tio predio. 2 salas,
quarto com banhos»tetc,;
rão, nia do Rosário n,

¦_7.-;.._í:-se «i*' . o sr. Antônio
ria n. 5.. sobra

. sitio;
Chaga?

Io.

infor-maçü
rua da V

com
i-.Jela-
7.-1 N

T71BNDG-SE. com urgência,
1 > rua Turres Homem

um predio na
-tfi, Villa Isabel,

co-Ti 1 quartos, ; salas, cozi.ilia, tanqut,
W. C. c uir.ia cn quantidade. l'reç'i OroooÇi
acceit.i-se «Dia offerta razoável. As c.m-es
mtia no açouíue fronteiro; r. da Alian-
de» .. uo *. «te. «to _ 

fa 
6^ _

3 quartos, despensa,
; trata-sc can Mou.
rói. -N*

V!-.NDl-.-.i!-- 
uma casa completamente no-

va, proxnna í rua do Uruguay; tratar
com Pel-CfcT.no, rua Uruguayana n. €, pela
quantia de Ó:ooo$ooo. (B ;i_4) _.
"Ç^iIÍXI. 

K-3IC ou permuta-s
\ rica motta, logar

thros, cezemas, sardas, pannos, co-
inichões, etc, desapparecem rápida-
mente usando Pomada Lttzitana.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharn-.acia
Tavares. Praça Tiradentes n. 6-«
(Largo do Rocio). (A 4030)

tinia grande o
sal_bcrri_no, com opti-

mas estradas e perto da -Estrada de Ferro;
informações com Azevedo, avenida Rio
Branco ns. rs c 1;. (R *-i--s) N

\rEXDE-iSE
> sobrt

por zí contos -am predio de
Jo. a ma M:R-.iel dc Frias, entre

as ruas Visconde de Itauna e S. Christo-
vão. a um minuto de diversas linhas dc
bondes, com 3 íanellas dc frente, sacadas
de ferre, tendo no .-obrado 3 salas, 3 quar.
tos, despensa. cozinha, quarto com banlieiro
c \V. C, grande terraço c quintal; cm
baixo, rotula c janella, 4 salas, 3 quartos,
cozinha, despensa, banlieiro, tanque, VV, C.
e pequeno quintal; trata-je com Mourão.
rua da _os«ririe _ í$i, í*

\j_-:NI>K-.*-iE 
o solido predio da rua Vis-

conde de Abacté n. 4*, no boulevard
Vinte e Oito de Setembro, Villa Isabel,
ponto dc 200 reis, próximo ao bonde, com
¦1 quartos, 2 grandes salas, cozinha, dois
W. Cs. e em centro dc terreno de 11X55.
Preço unico il:ooo$; trata-se no mesmo,
com o proprietário. .Não precisa de obras.

7.Í.XDJ.M-SÍ. diversos prédios, baratos,
próprios para familia de tratamento c

remia de capitães, nos bairros dc Botafogo
e Tijuca e ruas transversais á do Conde
de Bomfim e Haddock .Lobo, São Christo-
vão, Villa Isabel, A:ui..r._hy c subúrbios;
trata-se á rua do Ouvidor _i, jo8, sala 3.
com o sr. Cândido. (JÓ91*.) -N*

\

ro cliacaras boas, *na
Meyer, ambas dispõem

grande arca de terreno. Preço dc ocea-
ião; trata-sc á rna do Ouvidor n. mS,
ali 3, com o sr, Cindido. (J.'._ ) N

TTENDEIT-SE q
t Boca do Matto

di

VENDEM-SE, 
não predios, em

geral velhas e infectas carcassas
dc construcçao primitiva, com falsas
apparencias, mas milhares dc ter-
renos cm todos os districtos, para
todas as bolsas -e com as dimensões
necessárias para se poder con-
struir por dez. quatorze, dezoito e
vinte contos de réis, etc. etc, bellos
e artísticos palacetcs, com 2 salas,
3, 4 e 5 quartos c mais dependen-
cias; e, por 7:500$, elegantes c
Jiygienicos prédios, com duas salas,
dois quartos, cozinha com fogão
econonreo ou a gaz, chuveiro, etc,
etc. contendo installações complc*
tas de água, essoto, campainha e
illuminação electrica; constfUtcçÕcs
Sólidas, confortáveis e dc estylo iro*
demo. Material., dc 1" qualidade.
Rigoroso cumprimento gos contra-
to. e rápida execução das obras.
t_5' facultativo aos interessados per*
correr os predios cm construcçao
permanente e pedir em seus domici-
lios CATÁLOGOS com plantas, fa-
chadas. orçamentos e mais csclare-
cimentos. Tambem encarrega-sc de
reconstrucções e reformas, cm con-
(lições- vantajosas. Pagamentos;
iparte no decorrer das obras e par-
te -em nre?taçÕcs mensaes, depois
¦da -entre*?, dos prédios completa-
mente proTiiptos c hahitaveis. Pedi-
.los directos ao engenheiro lCnéas
Marini. avenida Passos 75 c rua Sc-
nhor dos Passos n. 6i, sobrado.
Teleplione, Norte, 2.740.—Importa-
ção directa de cal, cimento e ou-
tro3 materiaes dc construcçõcs. Nno
confundir esta casa com sociedades
anonymas e por mutualidades.,,

( ..5 R)

"^^BXDE-SE 
«in bonito pvotlio,v novo, flo tres« nnilares, sito

qtiasi 110 centro du cidade, pelo
preço do 38:000$. Rendo «ISO!?
mensaes, sendo uma alta pccliin-
clia. Trata-se com o dono á rua 1°
do Março 66, Casa de Cambio.

(,T 69S5) X
TTKiXDiK-SíI. por 50 contos um predio á

V rua Alice, Laranjeiras; informes c tra- j I
tos á rua Buenos Aires n. 10S. (M.*3s)«_ !j

por nn _ contos tre? prédios I i
rua Conde dei

Bomfim;" trata-se á rua do Hospicio, 10S. j
(M 71S. «N j

TTENDEM-SE os seguintes predios abai*
V xo mencionados:

120:000$, «nas Redondezas da. Gloria, grande
predio, centro de jardim, 8 gran*
des quartos, 3 salas e ainda po*

. a-ão habitavel, grande chácara,
frente 24 ms, por 80 de fundos.

go:ooo$, á rua Real Grandeza, quasi cs-
quina dos Voluntários da 'Pátria,
oito predios novos, com 4 quar*
tos, 2 salas e jardim cada um;
renda mensal i.iooÇooo.

.¦3:000$, â rua Aristides _,__, tun bello
palaeete, centro de grande cita-
cara e lindo jardim, com 8 liellos
•dormitórios, 3 salões o 2 quartos
¦nara empregados, grande salão de
banlio, frente para duas ruas,
frente 33 metros por 80 de fun-
dos.

55:000$, rua das Laranjeiras, largo do Bo*
ticario, grande predio, com grande

ciuintal, 8 quartos, 2 salas, frente
8 metros por ioo -de fundos,

4,6:000$, á rua do Mattoso, perto da rua
Haddock Lobo, um bello predio
¦novo, boa construcçao, feito com
todo o luxo, com 5 quartos, 2
salas e porão «habitavel, centro de
jardim, frente i3,S° .°r <-7 de
fundos.

43:000$, á rua do Riachuelo, grande. pre-
dio novo, com grande quintal,
morro acima para Santa Thereza,
com S quartos, 2 salas e tudo mais
indispensável.

30:000?, ú rua S. Luiz Gonzaga, um gru-
«po -de 7 predios, todos bem alu-
gados, com 2 salas c um quarto
cada um, e tudo mais indispen.
eavcl; renda mensal 490$ooo.

-lj:ooo$, em S. Cliristovão, á rua iDomfim,
um predio novo, com 3 quartos,
duas salas c ainda um grande ter-
reno ao lado, com 42 metros de
frente por 44 de fundos. »

23:000$, á rua S. Cliristovão, um befb
predio, com muito terreno nos
fundos, alugado por 300$ men-
saes.

i_ooo$, á rua lfonsec_ Telles, perto-da
¦rua Figueira -de Mello, um iWlo

predio novo, com entrada ao lado,
com 3 quartos, 2 salas, etc, e
bom quintal.

i£J:ooo$, _, rua -Santo Amaro, cm írente
á Beneficência Portugucz.*!, um
grande predio, necessitando de
concertos; elle prompto rendo 400$
mensaes, com grande terreno, que
vae até ás vertentes.

.15:000$, á rua Visconde de Abaetí, quasi
¦esquina dn boulevard Vinte c Oito
¦dc 'Setembro, Villa Isabel, um bel*
Jo predio, centro de terrcuo. com
4 quartos, 2 salas, etc, frente 12
¦neíros por 8o de fundos: tratar
qualquer á rua do Ouvidor n. 78,
loja, com J. F. Cocllio.

(J ... N

\7"ENDE-SE um bom predio, em Jacaré-
T paguá, á rui Dr. Cândido Benicio

n. 360, com 6 quartos, salai, banheiro,
YV. C, luz electrica e porão habitavel, «s
centro dc crande cliacar» arborizada; pira
ver e tratar no mesmo. N

VEN'DEJSE, 
em S. ChristovSo, num doi

melhores pontos, com bc/idei de $100
perto, os prédios assobradados, quasi no.
vo», da rua Francisco Eugênio ns, 114 e
118; trata.se á rua dt Quitanda, 83, «obra-
do, das n ia ; horas da Urde, com o
ar. Roque. OS 649) N

X. ENDEM-SE na crnnde venda
V quo ora so Inicia, esplendidos

lotes de terrenos, distantes ds cs-
tavão de Anchieta 10 minutos,
a 1)6, a 100$, em pequenas pres-
tações mensaes, tomando o com-
prndor posso na 1* prestação;
construcçao ú vontade c livre do
impostos e licença. Terrenos fer-
tois, de 1" ordein, para chácaras o
bellos locaes, muito saudáveis pa-
ra morada. Passeiem do 1', $500.
Tem anua encanada e luz electrica
cm Anchieta, em frente aos terre-
nos. Os lotes medem 12X50. In-
formações ua Pharmacia Romário
em frento & estação. (J 87) N

VENDEM-SE 
por 15 contos í casas,

estação de Olaria, para liquidar, negocio
decidido; trata-sc
310, E, de Olaria.

rua Leopoldina Hcgo,
(J 6.535) N

".. 
ENDESI-SE h.ns lotes de ter-

V renos de 12X50, logar alto e
saudável, a 100$, cm prestações
do 10$; ú bom emprego do capi-
tal; o locar é de grande futuro,
passagem Ue ida e volta, 1", 500
réis: TjiuJia Auxiliar, estação de
8. Miitlieus, escriptorio em frento
_ estação. (R 9028) N

bom predio, em centro de
terreno em Nictheroy; infor-

ina-sc ift rua do Ouvidor 50, sobrado.
ü 3689) N

VESDE-SiEgrande

A' Paulicéa
Chama attenção de V. Ex.

para o seu grandioso sor-
timento de
TAFFETA'S LARGOS E ES-
TREITOSi LISOS E CHAN-
GEANTS.
FILO'S E GAZE CHIFFONS,
a preços os mais vanta-
josos-

Roupas Brancas
para senhoras e creanças
enorme variedade. 

GRÃ_Í"P_ÍÍNC_A!!
Um grande saldo de VES-
TIDINHOS BORDADOS para
todas as edades, eram de
15$, I8$e20$, -
Preço actual5$000e8$000ü

O maior stock <ie
MORINS E CRETONES

CASEMIRAS E
GABARDINES

tudo a preços reduzidíssimos
Grandes abatimentos em todos os

ARTIGOS DE INVERNO
OITICIHA DE COSTUMES T_ LL..KS

Preços Fixos
VI

A' PAULICÉA
Travessa e Largo de

S- Francisco de Paula n. 2

•yENDE-SE
predio novo para íamilia

¦tratamento, da rua -Duque de Ca-
38; trata-se com o proprietário.

(R6i._) N

V_iNDI.-S[. 
uma. casa com duas salas,

dois quartos, cosinha « latrina, no cen-
tro de grande terreno <le n metros de fren-
te e -5 dc fundos, todo plantado e cercado.
Preço 4:500$; travessa Oliveira n. 24, fS-
tação dc liamos, ... F, Leopoldina, onde se
tra*a. (J 6185) N

XTEXDE-SE uma casinha (le tijolo no
V Rio das Pedras, por 8oo$ooo: trata-se

na Padaria Paz c Amor. (J 6,jS6) N casião.

_-g_a___j_a______a:

Grande Laboratório e Pliarmacia Homceopatbica I1 Grande Labo

1 (ii^WORiWMlufflCili

VEJÍDE-SE 
por 3:600$ um bom predio

acabado .le construir, com jardim na
frente, construcçao moderna -de platibanda,
todo construído com madeiras de lei,t niío
tem pinho do Paraná; pôde ser examinado
pelo pretendente. Tem um bom terreno
alto, tem muita abundância de água en-
canada, tudo c novo, distante 2 minutos
da estação de Ramos. Não foi construído
para vender. O motivo da venda sc dirá
ao pretendente. Para ver e tratar a rua
André Pinto n, 65, _.' negocio -de oc-

(R 6.549) N

VENDE-SE 
o terreno com nm por 40,

prompto a edificar, da rui dr. Dias da
Cruz n. 170, Meyer, comi o proprietário;
rua General Câmara, 328 ('Floriano).

(J 6.610) N

_$7_!NDEM-SB cm neauonn. pres-» tncões, 00 alcance de todos,
magníficos lotes do terrenos no
magnifico o novo bairro denoinl-
nndo "Oampos dos Cardosos".
Estes são os melhores terrenos
que sfio vendidos em prestações.
São servidos pelos trens dn Linha
Auxiliar, com as estações "Oavul-
canti" o ""Engenheiro Leal".
Bonds de Cnscndura o Estrada de
Ferro Central pela Estação do
Cascadura. Escriptorio, rua dos
Cardosos 352, Cascadura. Prós
pectos com plantas na rua <_ Al-
fandega n. 38, Companhia Pro-
dial. (N)

TTÈXDEM-SE
V oecupados por negocio,

Ü7.Í.NDEJt*iSlv os iíroprledades abaixo; in-
V formes e tratos á rua Buenos Aires, ioS,

__a :- fis -° lfiiruci_eda p' C;
fPrcdios:

iS:ooo$ predio á rua Paula Mattos n. 40,
moderno.

C:ooo$ predio pequeno, á rua José Do*
mingos n. 94; ver.

¦120:000$ predio e linda chácara á rua Aque*
dueto, no França.

i_o:ooo$ predios 12, á rua Visconde de
Santa Isabel, modernos.

50:000$ predio. 5, á rua do 'Senado, dan-
do hoa renda.

:o:ooo$ predio á rua Nabuco dc Freitas
n. 1Q5; ver.

50:000$ prédios 4, á travessa S. José, per-
to da r, Ci. Canabarro.

20:000$ predio moderno, .ia avenida Ma-
racanã n. 609; ver.

8:000$ predio á rua João Ventura n, 7,
cm Catumby; ver.

35:000$ predio á rua das Dores, em To-
dos os 'Santos,

So:ooo$ predio á praia do Flamengo, linda
vista.

15:000$ prediz á praia da Ribeira n. 9.
em Paquetá,

i_:o_o$ predio á rua Aquidaban n. z$,
Boca do Matto.

35:000$ predio c linda chácara, á rua Ma-
quive ti. 6. Friburgo.

Offertas razoáveis serão acceita?.
(R 7186) _

TTENDE-íiSE, urgente, preço dc oceasião,
V a dinheiro á vista nu o prestações, um

bom_ predio. coftHtrucção solida, logar ma-
gniíico, com todo o conforto. ;l**Íca á «mar-
gem da K. de Ferro do Corcovado, pouco
acima da estação; para ver ou tratar com o
agente da mesma estrada, l>onde Águas fl_er-
rcas. (M ;i3,-) N

TT«ENDE-SE por 13:000. a casa da tra-
V ressa Navarro tí . ro, Catutnby, com

tres quartos, bom quintal, gaz c electrici-
dade c fogão a paz; -para ver na mesma e
tratar directamente com o proprietário,
sr. -T.citão, no edifício <lo "Jornal do
Coinir.crcio", 2' andar, salas 103.

CJ 6.3:6) _
"\. ENTIE-SE era frente á esiaç.ío Bento

V Ünteiro, uma casa nova com dois
quartos, -duas -SalftS e cozinha. O terreno
tem 11 ni. por .o, c é cercado: para ver
_¦ tratar â rna Fernandes Marinho n. 14,
Rio das Pedras. (6-5.17 J)

FUNDADOS E3VI 18SO
ALMEIDA CARDOSO & C.

DTSTING-IDOS COM «GRANDE PREMIO, A MAIOR RECOMPENSA
CONFERIDA EM HOMCEOPATHIA NA EXPOSIÇÃO NACIONAL DK 1908

Fornecedores da Armada, Exereito e prineipaes estabelecimentos msdlcoi c
pharmaceutico!

MEDICAMENTOS HOMCEOPATHICOS QUE CURAM
ALMEIDINA  Cura > gonorrhca clironica, recente e suas conseqüências.
CARDOSINA — Cura tosses, bronchites, dòrcJ no neito, costas e iaioi.
CARDUUS CARDO — Cura moléstias do coração e hcmorrhoides fluentes.
GYPSUM BRASILIENSE — Facilita a dentição e tonifica as creanças,
SEZ0R1NA — Cura a íebre intermittente (sezões ou maleitas).
ROSALINA — Cura t previne a tosse coqueluche.
CONSOLARINA — Cura a tuberculose pulmonar em primeiro e segundo grio..
SANASTHMA — Cura a asthm» hereditária e adquirida.
VITALINUM — Restabelece a potência viril aos dois sexo».
ALBINGIA — Pó dentitricio: O melhor para limpar os dentes.
DYSENTERIUM — Cura a diarrhca de qualquer caracter e pro.enicnci»,
SANA RHEUMA — Cura o rheumatismo era geral.
SANACALLOS — Faz cair os callos sem incommodo,
OPHTALMINA — Cura todas as affecç •• • inílammaçSes d.i vista
SANADIABETTES — Cura a diabettes saccharlna e suas conseqüências,
CHENOPODIUM AUTHELMINTICUM — Pi vermifugo — Infallivel contra as

lombrigas ou vcnaei intcitinaes.
SANAGRYPPE — Aborta a iniluenza e cura constipações com febre, tosse e dores

no corpo.
CARICA AMERICANA — Regulariza as evacuações e combate os incoramodos em

;onsequencÍa dc purgantes.
SANA SYPHILIS — Cura syphilis, lymphatisino, rheumatismo syphilitico, moléstias

da pelle e couro cabelludo.
ESSÊNCIA BENEDICTINA — (Odontalgico). Cura dôre» de dentes e ouvidos,

em 5 minutos.
DUARTINA — "Tônico reconstituinte": Cura neurastlienia, anemit, dj-spepsi» e

todos os incommodos do apparelho digestivo.
ISANAFLORES — Cura a Icucorrliéa (flores branc,_), caracterizado por corriraentos da vagina,
DOLORIFORA — Auxilia o parto, combate as collicas uterinas e mais syniptomas das partunentes.
BALSAMO DE ARNICA — Cura golpes, contusões, friciras e unhas encravadas.
OLEO DE FIGADO DE BACALHAU — "Tônico reparador;. Contra anemia em seral.

[ALLIUM SATIVUM — Especifico para abortar e curar a iniluenza, constipaçues, tosses, coqueluche, febre e todas as mo*}
le-«tias provenientes de resfriamento.

IHEMORRHOIDINA — Combate todos os incommodos pelas hemorrhoidas seccas ou sangüíneas.
Uina botica cum cates mcdie_ne.ilc,s. inclusive o port: do Correio, 6o«oeo Of m»d,«m«,tn.. «cim> «_. 

jconsejturio
pelos medicos, acompanhados do modo de sc usarem e levam a marca registrada: UM ANJO COROANDO UMA ÁGUIA
_ Cuidado com as imitações. Executam-se as mais exigentes encommendat de HOMCEOPATHIA EM .TINTURAS,
GLÓBULOS, PÍLULAS E TABLETTES. —PREÇOS RAZOÁVEIS.

jRua Marechal F.orian o Peixoto, 11 - RIO DE JANEIRO
A' VENDA NAS PRINCIPAES DROGARIAS E PHARMACIAS DA CAPITAL _ INTERIOR

TteBBB_l___W__a_B___-_^^

Rua Marechal Floriano, 11
RIO DE JANEIRO

Artigos para alfaiates e
costumes de senhoras

Vendem-se ,a preçoana rua do Houpicio n.
Soarei & C.

de importação,
94, Casa J. C.

O il
X7_JNDEM-S_ om pequenas pres.» tações mensnes, lotes de terre.
nos do 7 o 8 metros do front.
por 44 de fundo, situados nn ru»
Araujo Tjima, esquina dn rua Bnriío do Alcsquitn, AndarnliT Grani
de. Trata-so nn."Coiiipanhin Pre«
dial , ií rua da Alfnndóun _8. M

^TENDEM-SE em prestações mn*
T enificos lotes de terras, na rua

Silva Telles, em Copacabana. Tra-
tn-se & run da Alf-itideir.-i _8, Com-
nnnliia Predial. íi

VENDEM-SE 
em prestaçíei casas t ten

renoi, no Realengo, ns Estrada Rea'
de Santa Cruz; trata-ne com o er. Mar
quos, n« OJstrada Real de Santa Cruz, io..;
nmli informaçCc» á rut da Alíandeía, a8,
Companhia Predial. N

Vlv__._I.-Sl_ 
cm Ramo», próximo i es-

tação, um predio uoto todo de paredes
dobradas, situado cm centro de um exccl-
lente terreno, tres janellas do frente, um
pequeno jardim. O predio «foi -feito liara
o proprietário morar, rende 90$ mensaes,
Preço 5:300$. Quem o adquirir fará um»
exceliente compra; 130, Alfândega, i° an-
dar, das a ás 6. (6030 N) J

^^r_í_.DI.-SEJ 
um barracão com' «próximo á estação de Ramos.

600$; trata-se na rua da Alfandcg*
sobrado. Vieira. (6903 N) 

"j

terreno,
l>r»>

"UEXDE-SE 
por 2G contos espiei.

V dido predio na rua liarão do
Amazonas; trata-so o recebe-so
offertas ú rua Theophilo Ottoni
n. 83, Io andar, (J G832) N

VENDE-SE 
no Encantado, em logar mui-

to eaudavel, uma boa cas acom doli
quartos. td«as salas, cozinha, luz electrica
c magnífico quintal; na rua Emilia n. 17;
tratn-se na rua Santo Antônio dos Pobres
n. :8, com o sr. Eduardo. (6906 N) J

3-

"CTiENDE-:

JLrahy, u
terreno, co;

"t/El-DE-SE um masnifico predio para
>' familia de tratamento, em terreno de

ijXa6s, a 20 minutos do centro; tra.
ta-se á rua Visconde Nictheroy, 46, esta-
çio de Mangueira. O .5 N) R

—I

VENDEM-SE, 
por prçstações mensaes,

duas lioas casas, á rua Guillicrnuna
Gammon, Estrada Nova do En .enho da Pe-
dra. Ramos; cliavcs. oor favnr. com o sr.
capitão Vieira l.rrcira Sobrinho; trata-sc
á avenida Rio Branco 171. Companhia Per-
severança Intcrnactonab (-ig.QR

VEXDiE-SE 
l™ predio com 4 quartos e

duas salas, próximo da estação, á rua
do Amparo n. 50, Cascadura.

(R s.248)

mr«s_
> casa-

DE-S-" nm predio dividido cru duas
ms. negocio e família, consirucção

nova e moderna, com crande terreno, em
frente á estação Quintino Bocayuva;
ta-se no mesmo, rua da Republica ai.
Preço baratissimo, não quer intermediário

(J 6.633) r

tia-
16.

VENDEM-SE 
os

Bom 
~ dous predios da rua

Bom Retiro ns. 98 e 100, com 2 salas
e dous quartos cada uni, cozinha, tanque,
etc, cte., porão concretizado e grande
terreno nos fundos, jardim na frente, cm
bom estado de conter\_tc.o; para ver «
tratar com a proprietário, no numero 100.
Preço de oceasião. (J 6.629) N

TTiIíNDK-SF, um predio na rua Senador
> José Bonifácio, com 5 quartos, 2 salas,

cosinha etc, Pertence com ura bom ter-
reno de 12.80 de frente por 120 dc com-
prido. Ilondes á porta e muito perto^ de
Todos os Santos. Próprio para nina Ünda
chácara, lugar muito siiaudavel. Informa-
fie á rua Senador José Bonifácio 81, ar-
mazem. Estação de Todos os Santos.

(J 6180) N

\r«E.VDE-SE 1
V n. 13, Mey

^^1•:N'_1^5E 
d-.us casas novas, que ainda' uão foram habitadas, podendo servir

para venda, por estar muito peno dc es-
.ação e de to Jos os pontos de bondes, com
2 saias, 2 quartos, cosinha, banheiro den-
tro de casa, varanda aa lado, bom quinta'
todo murado, eíectriciu. de; rua calçada,
portões de ferro; trata-se a rua José Bo-
nifacio n. Si, estação de Todos os -Santos.

(R 6.561) N

\7iEJí_IE*S'E 
uma boa casa de 2 quartos,

2 salas, dcpend.-nclas. jardim, ^ bom
quintal com arvores frutíferas, galinheiro
etc. para ver a qualquer hora, na travessa
Tenente Costa, 13, Todos os Santos: pnra
tratar, rua da Quilanda, 45, cora Rodri-
g-.ies. (6osi N) _

uma casa na rua Zeferino
para ver e tratar na

mesma, ou com o sr. Álvaro de Mattos, à
Avenida Rio ¦ «Branco n. 159. Tem luz ele-
ctriea. tBar.caria. (6183 N) J

XTENDEJI-SE om pcanenas pres-" tações do 8$, 0$, IOS. etc.
mensaes maenificos lotes de ter-
renos na macnlfica localidade de.
nominada Sapé, servida nelos
trens da Linha Auxiliar. O escri-
ptorlo 6 em frente da Estação de
Snp6. Ainda existem alguns lotes
na Fraca das Pérolas, muitos nal
ruas Opalns, Turouczas e Saphi-
ras. Os prospectos com plantas
são distribuídos no escriptorio da
rua d'Alfandega n. 28, Compa
nhia Predial. (N)

VENDEM-SE 
na Boca do Matto, Mcycr,

grandes lotes de terrenos, o 1:500$;
130, Alfândega 130, i° andar, das a ás 6.

(6033 N) J

-Slv na rua Comes Braga, Anda-
um "predio situado em centro de

com accommodações para uma pe-
quena familia dc tratamento, tem jardim,
pomar, todo plantado e murado todo em
vo-ltn, Rradil e portão de ferro. Accei-
ta-se offerta razoável; 130, Alfcndcga, i°
andar, das 2 ás _• (6o..-j N) f

VlvXDl.-SI. 
por preço altamente vanta-

joso um solido, decente e confortável
predio, muito próximo á estação do Mcycr;
trata-se com o proprietário â rua Anna
Barbosa 24, Meyer, (J 6102) _.

linda casa com
quartos, cozinlia, grande ter-

reno, é porão habitavel, fogão á gaz a
electrici dade, etc; na rua de Minas, 102.
Sampiio. ('307 _) II

VENDE-SE 
unia nova

2 salas, 3

Tr__rDEM-SE nas ruas Jardim
V Jlotanico, Oitis, Xagnolias,

Acracias e outras, em prestações
mensnes de 7!).*jiO00 em deante,
magníficos lot.s de terrenos em
ruas recentemente abertas e onde
já existem magníficos palacetcs.
Os preços variam desdo 2:500$
o lote de 10 metros dc frente. In-
formações na Companhia Predial
na rua da Alfândega n. 38 N

in._DI.-9E nos Pilares -uma casa
V um quarto

com
uma sala e cozinha, affu*

com nbundancia e com terreno com ii me-
tros de frente por 40 de fundos; n» rua
Dorothéa 'Eugenia n. ç6. Engenho de
Dentro. Rondes de Cascadura; trata-se no
Deposito de «i5o da E. F. C. do Brasil.
Preço: a:6oo$ooo. CS 5."75) -•

Tf'ENDE-SE muito barato uma casa, na
V rua Andrade de Araujo n. 33. no

Rio das Pedras; o pretendente, pode ver
e tratar na mesma. Aos domingos tem
pessoa para tratar. CS S*1*.-**-*) ^

VEXDE-SF. 
o predio i rua D. lEugenl»

4;, 110 Enjenho de DentTO, info_na-»e
na rua Camerino, 132, com o •_. P»»*
choal.

*\*EXDK-SJ 
um magnifico predio, pro-

V ximo á "tação de Ramos, preço 5:00$;
trata-se na rua Roberto Silva n. 25 Ra*
mos. (6902 N) J

VENDE-SE 
a rua 'Salgado Zenha, perto

da rua Conde de Bomfim, confortável
predio; trata-se i rua do Hospício n. 198.

(M 7185) N
¦\7"EXDBJf.SE 

na "Villa Parnna"
^ cxccllenteB lotes do terreno»

em pequenas prestações de 5$
em deante. Os srs. pretendentes
poderão tomar os trens da Linha
Auxiliar do "Uio d'Ouro" o pro-
curar cm frente .. Estação da
Pavnna o escriptorio da Compa-
nhia Predial. Prospectos o plan-
tas são distribuídos na rua da
Alfândega n. 28. (N>

YENDEM-SE 
na ru,_

lote* de terrenos 12X29, nor
130, Alfândega, 1'

Conde de Bomfim
. :20oJ:

nndar, das 2 ís 6.

VENDAS DIVERSAS
\r-E_I>E*SE 

ovos a $1«- » duzia, (le çal-
linha dc raça apurada: Orptngtona,

Amarello, Christ.il, Rol J. Red, Ply.
mouth, branco e Rofcj tambem vendem-se
frangos c frangas das raças acima. Es-
trada -N'ova da Tijuca n. 5S-,.

(R 6.539) O
"\TF.NDK-SE barato

V prio pa
liança. Ru,

uni automóvel, pro-

Senador Euzebio, 330.
(J ó.fijo)

^^'ESDE-Sa3 
um bom piano Plcyc

. conservado, prtjyo módico;
Tiradentes n. 29.

bem
na pra»

O 6-3_) o

\7r'E_.DE-S_v 
a 12$ t 15$ 19 vãos de ja*

nella, ven estanca com bandeira n. ., a!-
turo. 9 vãos, portas, \-cnezianas 1 m, 3*
pinho de riga ainda, por arrematar. Rua
Bemfic. 435. (R 6127) O

(caça niltcii),
rua da A'C»n.

(R 6.367) O.

T71BNBEM-SE machinas
t completamente

'\ 
y

:'_'...

(6029 N) j I dega n. 137,
novas;

1* andar,
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CORREIO Í)A MANHÃ — Domingo, 20 do Agosto dc lOltí12  
WBÈmtBÊBBSSÊ-2*3m2*StM*t^Bm**mm^^ participa ás suas' .rcguezas e amigas que montou seu atelier de colletcs S

_M 11 ,._. JftíT A A A M«« Tlf..,.- T —_._. colleteira diplomada com disiincção pela Academia de Villa de Paris, com casa em. Paris, no Boulevard Bai raer 
^ },,,•;,, coi|cte feito sob medida de lOJt para cima, feito com elegância, ainda que os

flAllA.aCf1 f.D OOnhílTIÜ Onh niDniníI ÍI l/lLllllll fflTflfi Mín-lfl fHflflQ * «« d*- «ss^Mí» 35, «' andar, abaixo da Avenida Rio Branco, onde as suas amigas e freguezas encon "a° ."'" U°V 
feito para a própria pessoa i**pow com lOS^-1" "», "ndo *« completo, fe

llll Irill..*! UO UülwUld UUU llluUwd d l__imUUU**__M'M"-^ J™ defeituosos, ficam perfeitamente elegantes pelo _.„ processo e mais barato do que compwr em W^»"'J0^ fX mesm0 que não estejam habituadas a andar***de collele.
VVUVIVW »»i#^mij»|im«^^j»^^jj-^^ *~*—" 

yjp - -oooooo-_*-____-________ _ida para a própria pessoa, sem defeito, como-acontcce por ahi. Os seus colletes nao íncotnnioaan. _._ .m-uu-.- ^^

| , ,|| . um 1 1

f"autien-Gorges
os bustos

ito sob

Afareit
t_idfc>i-*inlioPÍLULAS de caferana

CURAM
Sozúe*_*7_It_IeIta_i

_B-ebrcs palastrâs
Iut<*rmitten._es

Nevralgias
¦alia cuidado» com •• ImiUçúes e fal_.l_cai._es

Ufiicos depositários. Bragança Cid & C. -Raa do Hospicio9

lARAMA-íCHAO, adaptando-se a vivei-
_' ro, para pas.aros; vcndc-se na rua

I Haddock Lobo 19", armazém. (6509 S) J
TC

VrVHMM-SH 
uma bancada t ura lava-

torio, indo dc mármore e mais inoveis
para barbeiro; na rua Anna
duro -3, Mcj-er.

TriíNDÜ-SK um grande
V vigia; ru_ Mario Na_arct_,

dad.

ruo,, excellente
n. ss, Pie-:
(J .058) ü

VEN1>K-'9K 
de tudo que tiver ...vreilia,

quer commercial ou particular: lindas
trmaçõéí rara lioiequins e liarlisires, lio-
(eis, pliarmacias, arma.ens, eic, copemos
óe todos os tamanhos, machinas de cos-
liiru, de escrever, registradoras _ para car.
.•inteiros, lr_iútni.-Se>, cofres ile ferro, lol-
¦los, divisões com vidros e sem ellcs, pren-
•as ds «copiar, «r-reiiriss, copas <le. mar-
more. balrues, nicas pé de tronco," bicycie-
ias, louças novas c usadas', rua frei La.
neca ns. r, 9 c il, Casa fcncyclopemca.
Teieiilione n. 3.002.  °

Uma
VBNIlRJf-SiB 

plomtit de.tod-i ti q_«h-
dado., para poruare» e jardins, 010 es-

l_bile_i:nento de horticultura de A, A. Pe.
«ira da Fonsoca; ua rua Torre» Homem
n. a.*, Vill» loi-bel.  (0..«-) K

_i riu Haddock I.obo nu*
mero- 417, canários _de ra_ça, Jranceza',

¦\w;ndi-m-si*
\ mero- 41;, 1  ...

pr.m.itos para rcprotlut.ão e cães Vox 'ler-
rier paro «aiigue. (4.87 N) II
"TENDiEM-í"!'' e compram-.- moveis usa'

' V dos, mobílias completas de quarto, etc.,
j>a_a-oe bem; na rua Senhor dos Po-Vio
ji. 4, loja. (J J98--) O

VBXDIW.-S1* 
e compram-se moveis, lou-

ças c qualquer objecto dc uso, paga-se
bem; rua do Hospicio n. 170, (J716OO

\-r-].*-!DoI.M-S.. 
mn frango, frangas e gal-

linhas Or-jmiglons amarellas; íi rua Cre-
corio Neves n. Oi. 'Engenho iNovo.

¦,¦:. -'¦,. •¦ O 7101) O

para estudo, por
rua «General Pe*

ócio--decidido. (J7i:çi)0
\.r.l'.-.D'.-S'v 

11:11 piano
190$; falia afinar;

dra n. 142. ncj
-TruíXUUM-S1* dois dunkcrqucs, para des-

T oecupar logar, novos; travessa <la I.a*
goa in, 40, llotafogo. CR* 7.0*15) U

CARTÕES 
de visita desde 2$ o cento;

traballios typographicos por preros ba*
ratisisimosj Typograjmia l_.ildebr._nd_ Fi*
lho; Rosário 153. (3618 S) J

CARTOMANTE 
e faz qualquer traba-

lho para o bem, não usar <le cerimo-
nias em falar no que desejares e trata de
feridas chronicas outra9 doenças; rua
Oliveira 11. 38, (lindos da capella do Am-
paro — Cascadura. (3-'o S) J

COMPRA-SE 
ouro e pa„ase bem; n.-t

joalheria (C«sa de Conlianca)! ir rua
Gonçalves Di«« n. 39. Tel. 41=7, Cent.

(018a S) .1

CONSTRUCÇÕES, 
reformas de predios,

pequenos reparas e pinturas-, p_çam;ro*
to em prestações; tratar com
ctor Miclialslii, rua llrtiguayana r). S;
lepliouc 5336, Central. (57: SI

¦"Cr-r-INDM-SIv barato um fogão a gaz, no-*' ivo, com ,s fogos; rua 1>. Konuitia 11. Cíí,
depois do Jardim 7-ooIorÍco. (1.7040)0

T-7._i_-.DE-SE um moiiiho.de vento com
V bomba, «adaptação proprJ.i para grande

chácara c elevação d'agua á Rrande
ra; informa-se na rua Camerino 48;

;\riENDE-SE iu
V um dito allen

d.i

nm bom piano ninerícanoj
üiião c uni diio Hilter, ain-

perfeitos: troca-se, eoncerta-se
c afina-se. Ao Piano de Ouro, lia 40 annosiv
do Ouimaráes, ma do Kiacliuclo n. ¦.-...
sobrado. (M;.-i;)0

novos

VKNDI{.\t-SI. 
canários na

n. _i.
:_ do Catlete

(4303 O) II

\*|ENDK.M-Sli 
e

ioda qualidade,
compratn-se moveis de

I V ioda qualidade, armações, divisões, pren-
«r.s, pianos eic; na rim Senhor dos 'Passos
.!. 18. (5135 O) '!*
______ «_ __» *— ¦!¦'., 1— '—

T7.KXDKM-SIÍ, ns» srandes demolicõei dai
1 V Obras ilo 1'orin. i rua do Senado ns..:35
e .37 e rua Haddock I.obo n. n-*, vi_i-
mento de pinho de lei, caibros, ripas,, m-
enaUi., íorro, catsas d'a_.ua( zinco, triilipí,
Ocllia» calli» e conduetor, e outros varioi
miternes. tj 55'3) O

o™ ... ¦ ¦¦ a. - —-*.—

ile cigarro-s, bem
S. Christovão

um sócio í'rio; Irata-
(6917 II) J

.-\ri:M>l'l-Slv um vareio
V lócaÜsado; no lloulcvard

11. -.2 011 ndmllte-i
ce no niesmo.

VMXiDE-SE 
por preço baratissimo, meia

mobi i.i para saia de visitas; na rua
Hodriii.i Silva n. >>, -'' andar. (Oçm O) J

írilíNUli-SIÍ uni elegante grupo de peroba
>' clara com 3 peças para salão de visi-

tas, encosto dc fantasia e oàsenío estufa*
du de damassé de seda verde denominado"Vésper", ver e tratar á rua liarão do Bom
Retiro n. -6. l-.ri«enho Novo. (O

¦»! BM

SÓ
TRASPASSA-SE

CARTOMANTE 
Mme. Nic.olettl — Pre-

diz o presenie e futuro com clare.-a;
consultas todos ns dias de i ás'6. So
nara eenhoras; Buarque de Macedo n. 51.

(3175 s) R

ClOI-IiETES 
DE SENHORA SOI) ME

J DIDA a 12% — Mme. Marie f.enios,
colleteira diplomada pela Academia dc
Paris e com easa em Paris, moinou seu
atelier á rua da Assemblca 35, 1" andar.

(157 S) S

CARTÕES 
DE VISITAS — Ccnlo :$:

Ourives 11. 60 — Papelaria. (.|.So*))S

Systema comple-
tamente novo

A MAIS TERPEITA IMI.
TA CÃO I>OS DENTES NA-
Tl'KAES não só em belieza e
utiliilHile como em senurouça

\ 2299

QUE TANTAS VANTAGENS OFFERECE SOBKK

daiiiente, ílcãndo ontra vez novas. A primciia -0_-iiHa"l«u» e.vamo e explicações
MJNIMOS pura
pequena despesa.

gratuita.

DR.SA REGO ¦Especialista. Bua doCarma 71, esquinada doBuvidor.

GARÀGÊ 
— Aluga-se unia em Botafogo,

com dependência para familia. Aluguei
1-iirato. Trata-se com Vt'c?.a. Menezes \
Con-.:).", á avenida Rio Branco n. ,.i.

..f'8i)i S) ]

HYPOTIIECAS 
na cidade c subúrbios,

grandes ou pequenas (tuantias: .rapi:,
dez c juro modiço. Informa o sr. Pimc:i*'
ta, rua do Rosário n, 147, sobrado, fun-
dos. (67JO S). 1.

T.TVPOTIIECA:
X-L localidade <
rua

"AS desde 8 "I0, cóilfõrme
fianutia; J. (I. Dnft.

da Quitanda 63*-. leitería. (5993 S) J

CORTI.VAS, lapete-!. pinturas a oleo,

J.laiiibcin chciüsotá para nilidaiiça, ).
Mariins; rua da Alfândega n. 1-4. _.(51:0 S)

_MOM
V^ jo

'10MPRA-SE (iiialqucr ^quantidade dc
jóias vetliás, com ou tem pedras de

qualquer valor e cautelas do Monte de
Soccorro; pagn-se bem; na rua. Gonçal-
ves Üins 11. .17, Joalheria Valentim. Te-
leplione 994. (.'entrai,. (6-qi S) R

C11IAPÉ0S 
para senhorasj s 

Mme.
ca u.
José.

creanças —
I?, Madeira. Junior, suecessor de

Henrii.neta & i'.", lar.o da Cario-
C, 1" andar, próximo á rna de São

Í.I.SI S) J
- Só acceita
pcissoa consc*

guir o mie deseja-—Mattoso 33. (060a S) S
/'1..RTOMANTK c_iiirila
\J gratificação depois da

pACIlORRIXllP\J ftifliu da casa
pcaiicno, /ox-terrier,

dá pelo nome de
"Black'"'; gratifica-se liem a nuem o en-
tregar na riia Gustavo Sampaio 11: 170.

(6;;Ó.S) J

(-1ASAT. 
«cm filhos ou dois a tres ca-

.1 vallieiros du ioda a respeitábdiuadc,
oe_-!tain-se cm casa ile tratamento; á rua
Marquez de Abrantes ,-6. Tambein se dá
comida a domicilio. (0576 S) J

COMEU 
11EM ? só ra pensão dc mine.

Siilange, á rua Buenos Aires ti, 15S,
loja; tratamento especial a iÇsoo.por re-
fuiç.10; asíignantes' ã mesa Go$t fora'...70$.

moveis; qualquer quan*
fag-im-so bem; rua do lios-

(7160 S) J

YPOTIIEÇAS —• Pazcm-se sem cem-
são, na rua Ur. Rodrigo dos San-

tos ;o, das 10 ás 12 c das 17 ás iq ho*
ras. (6.12S S) J

Hv

P7AXO 
— Vende-se um Plcycl. mç:o

arin-.rio, de carvalho,' 600$; ma dos
Artistas n. ,0. '/oS6 b) J

PREGISÀ-SE 
dc uma «ala do visitas.

cm casa de t-iuilia, no Cattete ou
centro da cidade, para scr oecupada dc
1 hora ás 5 ila tarde, para consultas dc
nma iiíanicure; Paga-se o que se traiar.
Respostas nesta rcclàc.ão. em carta fi.
chcida, para R. P. X. (7153 S) J

I_»_NSAO 
farta e variado,

. rua MSTcry Pinheiro n.
fornece-se, á

in — Kstacio.
(6658 S) s

ÍMPOTK.YCIA 
— Cura-se com ns gar-

rafas dc catuába. remédio vegetal, viu-
do do sertão <\o 'Ceara• Encontra-se ha
rua dc Saiilo Cliristò ni 99. (0841 S) J

ITXCIOXA-SI. 
instrucção primaria e

A diversos trabalhos de aguÜm; rua do
líczcndü 11. *i8, loja. (7099 S) J

I' 
IQUIDAM-SE 50 machinas Singer, de

J pé e de mão, <i ioÇ, -.0$. 40$ até;
200$; Bancadas ¦ <Ic 10 machina.. .para tu-
dustria, movidas a electricidade. Mòtartã.
clectricos de ij-j.^ i, 2, <; c 12 IU*. lTm
moinho para café, electrico, uma moenda
dc canna; praça tia Uepublica 11. i9_j.

(091!) ¦¦) j
TtfME. ZIÜIXIIA, esclarece todos os
ItJ. pontos ila vida e concerta. Cônsul-
Us grátis; rua 1'elicio n. 58 — Casca-
dura. (43S1 S) J

MOÇO, 
empregado tio commerciò, dese-

ja alugar, por preço módico,, um
commodo mobilado próximo á Avenida
Central1, em casa dc familia dc todo rc*.-.
peito. Cartas nesta redacção, a M.~T. C.

((•769 S)

/"•«OMPRA.M-SIC
\J: tiilr.de.
lúcio n. 170

r|1KASPASSA-SE com controlo em opii-
X mas condições, unia excellente loja,
esquina de rua, própria para qualquer ne*
gocio; infortna-se iu mesma, â rua da
Aisrnibl.a n. c_. (49"7 P) R

~KTol.NliI.-5I. r.' V dc iilniofad*
grandç quantidade de_ portas

ç dc calha, bons friseis dc
l>'nlu <• eanclla. toboas dc pinho e canclla,
bons portões de ferro, grades e sacadas,
telhas francczas e de canal, boas escalas dc
volta c direitas, Rrande i|uantitladc de vi.
•tiros c du* lenha dc di-moliçncs; na avenida
-Mem de Si n. 3_j, cento da rna Prci Ca-
ne.a. (J agSo) N

A_T'l-.X 
Dlí-SK lima lioa padaria, bem loca-1 lixada, nn centro da cidade, em rua dc

grande transito; tralar á raa da Quitanda
11, 81, sob., íhn 11 ás 5 com o sr. lio-
que, 1 -I-1.17 X) J

\-rK.Vr>i;-Slí 
o contrato earinação de .sce-coi emoihados c licenças pagas, até.ao

fi 111 do anno, rua S. Francisco Xavier,
9;C; traiar _ rna S. 'lento n, ...

(C742 O)

\ril-:.\'.'ii;M-_lí 
canários e canárias, lions

rtíprõductores, nu rua Santo Amaro nu-
meio ij a (Cattete), (G.-o. O) -M

um dormitório complctatncii-
dc peroba clara, constando de

peças dc esíylo, moderno, por preço ha-
raíiss'ino; á rua José dos Kcis 11. 59. Kil*
genlio .je Dentr,). (i.;;6 O) R

-ri'I.N'111'l-SIC
V tc novo d

•HTBNDJJ-Erl. uma vitrin¦ \ oecupar logar,
t__*Sí na rua 24

nova para t
preço <'-c oceasião;
dc -Maio n. 4.1.

W/-.1.. O)

.pRASPASSA-SJi um botenuini com lii-
X lliareit. fazendo muito negocio, uo cen-
tro d.i cidade, tem coiitr_.tr> e paira pon*
co aluguel; para nuiis informações, ua
rua dc Saiit'Aniia n, fii, CaíA Olymiila.

(576.1 1'. S

:i'_o.*i c molhados, cm
paga pouco aluguel.

ritRASPASSA-SE um |iom -iriniucm de
bom ponto,

tem morada para
íaniilia'; o molivo da venda é porque o
dono não pôde estar á testa do negocio;
Ir.ua-sc na rna S. Lui-.CionMsa II. 9.-

K1840 V) 5

mRASPAS
X. ra co

SPASSA-SE um tioteiiuini c bilha-
patellã, lera contraio, í.i-

ó-endo bom negocio, situado num do.-í me*
lhores pontos de S. t Christovão» cm cs-
quina dc rua; o motivo do traspasse sc
explicará a>> prctcndciite; para informa*
ções na rua S. J-cdro n. 45, com Kodrí-
__cs Ilarreto Se C. (doi" l") J

gotta

T4TODISTA — Confecções de. ves
^'^tiilos, sub todos os moilelos a
preços módicos.—Mme. <_ri31._u.S_
rua d» Ourioen '19, 1° nnilai*.

(M 621S) S

I IMPOTÊNCIA I
Esn_r.il/inAnE,

J.EURASTHEN1A,
ESPICRMATOHRHÊA

Cura certa, radical e rápida.
Clinica electro-meilica especial

DR. CAETANO JOVINE
das Faculdades de Medicina de
Nápoles e Rio dc Janeiro.

Das 9 ás it e das _ át 5.
Largo da Carioca, 10. «ob.

PENSÃO 
Katurista c Ve__t.ir!.ina —

Aecoita peii-ióiilstofi c fornece cjrtõcs
a -c$, .0$. 90$. Fornece a domicilio e
.cce:t-a avulsos a i$5°o, a$ono, uniea no
ptnero, para tratamento ilas moléstias do
figado, rins; cura radical da dtspcpsia c
artllritismo pelo rcciméll vegetariano . c
'rogivero. coiinlia dc 1» nríc-.n, dirigida
coiii conaietcncia c conhecimento, pai
mine. Abigail I.inia, rua Cliilc il. 9, i"
andar, junto ___. avenida Kio llranco.

fl (;í=3 S) M

DR. ALV.N0 AGUIAR
SIOLESTIAS INTERNAS „,ESTÔMAGO — FIGAD(__— «I-

TESTINOS — RINS - VOLMOBS,
etc. Consultório: rua Rodrigo Silva,
u. 5. Teleph. ...71, C. Das a as 4
horas. Residência: travessa Tor.-C. n.
17. Teleph. ...Os, Cent.

DENTISTAS
DENTISTAração

1 _Çooo mensaes para obtiv
ção a (rranito, platina, curativos,

desde o primeiro dia. Tra.-I.hos ilí cha-
pa, coroas, ptvot; ele, por preços min;*
mos e trabalhos garantido., -na Auxilia-
dora Medica, na rua dos Andradas 11. 85,
sobrado, esquina da, rua General Cantara
telcpli., Norte 3157. (3S43 S) J

Cent.
Kohe«

Cil-Clí-E — _-_.
.ta t-niguayana, __'. Teleplione ..15,
Tãilléúr conturier, costumes tailleur

Mantetiax; sob medida; (5939 S)lt

fiT.MSON XATHAX it

M'OVEIS usados — Coinpratn.se mobi-;
liario-s completos, avulsos, objecto»

de arte, antigüidades, ornamentações,' pia-;
nos de bons autores, etc,; iu rua' Sena-
ilor Dantas li. .5, térreo, com E. Iíi',
beiro. (9124 S) S\

IJEXSAÓ 
— Em caia de familia, for-

nece-5e bem variada; pa_ra tratar cora
o co_:in!ieiro do
do Riácliticlo 11.

Mercúrio;
(5M-* S)

110IXT 
A JOUR $:oo o metro, cm tiras

ile algodão .1 direito, o trabalho mais
¦peifeito do Itio de Janeiro; rua Sele ilç
Setembro au, 1» andar. (»4'J9 S) M

p-.a-

CUKSO 
noèturno ^lo portugii'

phia, arit.intoticír c álgebra*,

ACHADOS E PERDIDOS
CAMI'ELI.0 

&
uiües n, jG»

4...JI.3 desta casa.

C.o; rua
1'crilcu-se

I.uiz de (\i*
a cautela «n.

<d]84 Q) J

DOC_FltI.XTOS 
[leruiilos em tun bonde

de Cascadura. lvjc-se o especial fa-
vor a quem encontrou n trair o cscrlpturas
c outros documento-i, a dirigir-se á rua
General Sevcriano 11. ;.|, c procurar 11 *r.
Capiião; iruc será bem graiificailo — ilo-
tafogo: ((J7;o '.11 K

\rilN'Hlí-SI-; 
um magnífica piano alleaiiio,

raiz dc nogueira, grande íotimato, bara-
tissimo, (lc particular; na rua D..•Marciana
ii. 63. (("'7.1! O) li

MEXDES & 0.'; n, becro ilo ltosa-
rio. 9. Terdcu-se a cautela n. .(.071

desta casa. d'.;ia Q) 3
J

para*se -para concurso
missão; rua Curúclio
tovão.

geogra-
.$; pre-

xatncs de ad-
16 ¦— .S. (.bris*

(7.1 JJ S) J

C1ARTOJIIAXTI. 
d. "Maria Emir.-i, a cc-

) lebre u i" do Urasil c•'orutiiiil, con-
sagrada pelo clero, utibreza i povo, como
n «tais perita na-, suas preBçBcs, couitib
ta-s cm assumptos intimas c commerciaes;
ás exmas. familias do interior e fôra (1^
cidade, consulta por carta sem a prescir""
ça das pessoas, única neste gcncwt á rua
dc Sanla Luzia n. a.|8, sobraddr-junto ú
avenida Kio llranco, casa de familia dc
toda a seriedade. Xoto'—D. -Maria Emi-
lia é a cartomante mais popular cm tolo
o llra.ll. (in.33.**) i

riAciioi-.uix.nos
VJ mos, o pae obteve o
líxposiç
chos,

Fox-Tc.-rlcr, legitb° prêmio ua
liiílc anuo. Vcüilcni-sc l ma-

rua 13 do Maio n. 37, sobrado.
(704^ S. R.

MOVEIS 
— Compram-.e mobílias,

no», quadros, tapetes, trens de qoiM
rJia, roupas de cama, clc, rua S. I.uiz GonH
_a_ra 11. 20. (.«599 S) R]

MOVEIS 
— Alugainse, conipram-se e

vendem-se ua Intermediária; rua do
Lalttte 29, leleph. ...,7, Central. (3.9 S) J

QUARTO 
com iicnsão, nlu_a-5e a dois

rapazes serieis, cm cara ile família; 11
rua Itlácliu-lo 11, .15, i" and. (7__fiS)._

DENTISTA
It. Baldas Von Flanckenstcln
Esp. em obturações a ouro platin»,

esmalic e extracções completament.
sem dôr; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzido». Garante to-
do c qualquer tratallio e.acceita papa-
mentos parccllados. Das fi d_a nianna,
ás 6 da noite. Aos-domingos só ate ás .1
lioras. Rua Marechal l*loriano 1'eiixoto
n. 41 (sobrado), proxi.-uo á rua Uru-
Kiiajiana.  .

COLORINA, Tintura, ideal ga-
rantida, para res-

tituir ao cabello a sua côr original pre-
ta ou castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais _ $000. Deposito geral, rua
7 de Setembro 11. 1-7. — R. KANITZ.

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio ile Andrade, com pratica do»
hospi.._ee da Europa, evita a gravidez por
JÜdicaçõQ scientifica; «em prejudicar o or-
Kitnismo. Hemorrliauias, suspensfio, etc.
Residência e cons.: rua Sete de Setem*
bro 11. 181Í, sobrado, da» . ás 11 e de 1
io 4. Teleplione 1,591, Central. Conoiiltas
grátis; (677a S) R

KALOPLASTJSR, 

•narmíHioEO reme-
dio; unico que app (içado cm cim-a
dns editos, faz dcsapparecer a dor
rapidamente e os callos em tres

dia*; não c cáustico; não causa dor; não
faz chagas, conto todos 03 outros, que
nüo passam de coltddios ealicylados uu uu*
ffÜCíitos rancosos; unico que suprime a
dor c destróe os callos para sempre, pori$50oj á venda nas pitar nia cias e droga*
rias; Ourives 88, S. Pedro 8a e Andra-
(laa .|3. (J 5J54)

Pfinfr» a irmr desde-200 réis, sóronio a jour, „a r.a 7 de Sctem.
bro n. 95, i° andar. (117S) s

Mme. Gici Cartomante, diz
tudo com cia-
rezo. o que se
deseja saber;

realiza os trabalhos por mais diificeis
<_uc sejam c bola o mal para cima de
queni o faz, nia General Câmara _aS.

.97- J

Casamentos

DENTISTA 
—

Í_a>..Hnà; rua
S. Clinstovno.

Compra uni gerador de
S. Lui- Gonzaga 11. 2.

(72J9S) SI

DÊStlSTA 
— Aluga-se por 30$ adean-

tados, lim gabinete, tres dias por tc-
mana, das 8 ás 13 lioras, tem bca instai-
lação clectrica c teleplione. Informa-sc na
Casa Cirio por obsci_uio do sr. Catlo.

(7^19 S) M

Local Anestlie.Mco " Iilcl
..anuo todos os similares

approvado'pela 
" 

Saude Publica. (71S1 S) 11D1_\-TI'STAS .on", snpplantn todos os similares.

trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil, 25$, e religioso. 20,, em 24 horas
lia fôrma da lei, inventários e-justifica-
ções. etc, com Bruno Schegtie, á rua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a chamados a (íualquer hora.
Teleplione n. 4.542, Central^ (S1061

SYPHILIS e suas conseqüências.
Cura radical, injeeções
completamente INDO.
LORES, de sua pre-¦. —'• , paração. App. 60& a

914. Asscnilili.i 11, 5.1 das ia ás 18 ho-
ras. Serviço ilo Dr. PF.DRO .MAGA-
üiXI.S. Teleplione 1.000. C. (S548 S)R

Perolina Esmalte ~^^e
adquire e conserva a belieza da pelle, ap-
provado pelo Instituto de llelleza de Pa-
ris, premiado na Exposição dc Mitario.
Preco 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-
LINA, stiaye e embellezador. Preço -4t.
Exijam estes preparados, ú venda em tu-
dis as períiimarias e no deposito deste e
de outros preparados, á rua Sete de Se*
tembro n. _.g, sobrado. (1541) A

Câllista
Mi.uel üiai-a, especiahsia cm extracçao ,'rcallos e unhas encravadas, «em dór etc ¦Ouvidor 103, sob. T.I.. 1505. Acs _on_l_._t.i_attende clamados a domicilio. Tel. Noric .(¦ .,

CATARATA Cura cla «ata-UHlHllHlH... rata ]m pr„.cesso oporatorio següroiqüalquer
que soja a edade do doente, peloDr. Neves da Rocha, oculista. com
longa pralica dc sua especiais-
dado no paiz c nos hospitaes deBerlim, Vienna, Paris o Lo;;.
dres; medico do diversos hospi-
(aos desta cidade. Avenida Rio
Branco, 90, das 10 ás .i'2 da nu-
nha o de 1 ás -i horas da tarde.
Honorários moderados. Dispõe
dc aposentos para hospedar-
doentes que queiram estar sob
sua completa dirccçüo.

A 1125

Mr. Edmond 7e SS,_-%._ÍÜ1:
dente, distingtildo pelas imprensas brasüe -
ra c estrangeira pelo acerto das suas pre-(lições, continua a dar consultas para iles-colicrlas dc qualquer espécie; na rua Cc-ncr.ii Câmara- 3.;, sobrada Mr. Kilino:. ttem sido freqüentado c admirado por im-nierosbs clientes da mais alta categoria, a
quem predisse o roubo do ".Museu Kacip.nal", ,1 morto ila sua irmã .1 celebre "jfa-
(l.ime Ziziua" e outros acontecimentos nn-
t.ivois. (;.M9 S) M

Quereis uma casa ? ^"Jfjj;
n planta pelo Tenente llourão; ú xu.t l3.
Zulmlrã 11. jo. (7137 S) J

Prof.a M.e Altiny Cartomanie
vidente. I.ê

Jiclas linlias das mãos. ,Resolvo alraros
dct vida, realiza casamentos c cura. pelosfluidos oceultos, -\__o acccita pagamentosenão depois de obtido o que se deseja;
rua d. _I.uto.so 11. ao, das 10 _.. 4 lio-
ras. (CjSo Sj R

VILLA IPANEMA

QUEM 
TEM CABELLOS CRESPOS, E

DESPENTEADOS? O Jlaciol absa,
peífuma e (az cre-err. Produeto ile gr-ude
íiccei.acSo c sem cenal, lfoie a$, pelo cor*
reio, 3Í; 119, rua .Marechal 1'loriano ."O-

(43iy S) íj

ilidê-
íamí-in; á rua

(.Oi.l.l S) 1!QUARTO 
— Aluira-se uni; Brande

pcnilciiic, cm. casa de

ile
MOÇO 

-- Pree.isa-se um dc
nnnos ,para serviços dc consultório^

que dê referencias c fiança. Trata-sc cjíu
Kduardo, á praia dc llotafogo n.Ur

3S4. (7128 S) 1

basta

Thesouro
yfr,:'-SIÍ um automóvel licenciado ecu

.' h-y.w eslado, p ir ^loonÇooo: trata-se 113
Caraae "Alliança", rua Senador p.ii.chio,
330. (6;.'fi O) K

Wi-.nicmm-si; .
V ç,-,es; trata-se

carroças rm boas con
em 1). Clara, run

idái.l O)

1__.'l'ma*-SK 
a apólice geral, anllt-a, de

. 5"i)$, emittida no anno (le 1Ê69 e con-
vertida em ouro cm 1800, 'dc 11. 2.361,
averbada cm nome dc Genovc\-a Maria de
Almeida, solteira, maior, Imtsleira—Kicr de
jüiiciro, 27 dc jullio de 1910. I*. p. lCmi-
lio líil_r..-d Bokel. (707a (.)) J

com janella, cn-
h\ indêpeml-enlc- mobilado on niíp;

com ou sem pensão, cm casa de família
respeitaveli rua Taylor .ir. (7156S).M

/ lU.M.MODO, aluga--
V_. tred

MOVKIS 
usados

vendem-;e mu
uíior do*

em perfeito esíadiT.
to cin conta; run Se-!'assos ns. u—i(í. (433 S) S

-vri-N
iu v

KXI.VAS — Ac .itam-se interna*» («e

pOMI-RA-SV, i-niti
l_.; rua da Luz n,
diã ntú 9 horas.

5J.RDEU-SE
uotiiíca n.

caderneta

(iliNTlllKK & C.i
mando, âuccoísàres.

n. i/6._;o.-;, desta c;

da Caixa Kco*
3» .crie.

l-i.-S 0) K

llcnry jt A"-
l*crdca*se a can*

ia. (;o(i8 Q) 1

1>ERD1*U-SU 
.1 cautela m .i.jj; de 1016

da Cai.-:a lüconomica do Kio de Ja-
neiro. (f;j.l '..') J

I.r.KllKr-SIC 
uma capa .lc sacerdote,

. entre a rua-.Industrial c travessa São
Salvador. Gratifica-se ti muni a entregar
á rua lladdocl; I.obo 11. 117- <.<•-'. '.-" R

prensa liyolrauÜca, a
11S. Trata-se dc ma-

(720.1 S) »

(1ARTOMAXTE—Mine. 
Conccpcion, con-

J sitlla i-..a rua b'rci Caneca 11. iod. sob.
Preco a$ooo. (7c'.í S) 1*
_ ^AUTOMAXTi: — Mme. Aimitii,
'-'il mais jiüfita o vcnlaileirn oi 11»
run .Marcclinl Vloriano Peixoto
11. 17, sobrado. (11 71»S) S

educação, mediante pequena contribuição.
Trat.wc ú, rua 7 Setembro n. i--:, i° an-'
Jar. 1,167 S) S

Corrêa Dutra ü. 141.

Dl."., (lc
LoV. via av

um clarinete em dó, que dc*
.lar no dia 22 ,<lò agosto cor-

rente. í;ca traiistcrida para (ítianilò se on-
iuinoia.. (7ijaS)J

•K.VI10I' — Clcrciitc
eja proteger uma

ou viuva. Cartas a 1'.
Si 110 conunercio dc-

moça syinpbttiica.
S,, neste tornai.

(679- S) J

JEIjLOS povos* compram-se
de Setembro 53

e usados para colteccão,
vciidem*s__-> á rua Seí.e''Centro Pliilàtclicò".

(.100 S) J

DENTISTA
AMEKICANO

DR. C. FIGUEI-
REDO especial!*
U em extrac.Oei

tompletnmenie
tem òír « outroí tribilbo» garnotidoi J
íyiteraa aperfeiçoado, preços tnodicot. .
em pr.ata.-cs, das 7 aa manhã at 9 ila
ooite, ma do Iiospi.io n, 222, canto da
avenida 1'assoi.

DENTISTA Heitor Corrêa,
especialista cm
trabalhos a ou-
ro e dentes arti-

ciaes. Gaoinete montado com appare.
II10.1 modernos de electricidade. Preços
módicos. Das 7 íi3 6 lioras. Domingos
até ás .1 liòr.s. Travessa de S. Fran.
cisco de Paula, 12.

Collegio Sylvio Leite 7,ARRU^
e BARROS c.*0 e -.8 — Tel. V. i-Sa,*—
Internato, semi-internato e externato. Çur-=03 preliminar (para nn«lp'!iabetos), prima-
rio, secundário, comniêrcial, artistieo e es-
pecial de prcpíir.t;orÍori para admissão ãs
Cácolas supcrlore-i, de accordo com o pro-
cramma ilo 1'edro II. Ensino pratico de
línguas vivas. Tratamento excellente, ten-
d_t 01? alumnos ;;*> re.ei*-"jes cai commum
com a íaniilia do director. (4348 S) T

TERRENOS A ,.:soo$ooo
Vendem-íe lotes de 10I50 em fttãt

onde passn o bonde da Companhia Jar-
dim llounico. Trata-sc no logar, rua
2R de Aísosto 11. 64. (B7023)

BILHARES
Vendem-se quatro bilhares em bom

.stadò; ver e tratar á praça da Republi-
ca -•". Café Boa Vista.. R 6548

Casamentos Rua Kstacio de Sá
li. 4.. sobrado, tra-

tam-se; civil e religioso, todos o*t dias;
bem como, todos os negócios forenses,
não -se recebendo dinheiro adeantado, e
com o,máximo escrúpulo. Preços con for-
me se combinar, <40lo S) A

nosooo
Alugam-se quartos, luxuosamenfoi

mòbiliados, com pensão, á rua de São
José n. 72, 2? andar. J. 6636.

Estômago
Tridigestivo Cruz. é o unico remeái.

que cura as doenças do estômago e in-
tc.titios. Drogarias c pliarmacias. Vi-
dro. -Ssoo.

CIMAURIA

Sl.XIIOÜA 
brasileira de respeito, viuva

c stni fiífiios, c dc cor branca, oífç-
receso para governar casa, (lc preícrcncia
com filhos uu cavalheiro; prestaiyio*se »
serviços domésticos; mediante algum orde-
nnclo o, scr tra.-itn como pessoa da fami-
lia; rua Dento Lisboa 11. ?•!• (1Ü59 S) J

DUNHORITA In pouco
IT cidade, oiíerccc selií
leccionar piano em c.i;*.a
preços módicos. Cartas á
rc? n. 35Í», a C. M.

cheirada a esta
serviços para

de familias, a
rua Uuenos Ai*

(íi.^^Sl.T

QAI.A c quarlo, alutram-sc, com boa.
OI,'pciif._.'i a pessoas de tratamento, em
ca*a de familia j na run Vicente de Sou-
_a ... .-.nt. llanibiua. (C1E0S) J

QA.LA mobilada para um casal ou um
o!, cavalheiro ile respeito, .aluga-se, a rua
11 dc Maio 40, sobrado, peno da aveni-
ila Central. <?i«7 S) J

'Y|'ÜVK1S — Coiiecrlani-se, lüstram-se; c
i.?JL empal!iam*F'e cadeira.; trabalho per*feito, na ofliciiu. dí marceneiro, ;'i rua
Visconde de Sapucahy 107. (S-M'', S) lt

mvrOiüiAPHIA, « mais liaraleira. IÍM-
JL pouilese « cartas, nedindo nreçoo. At-
tende*se a chamados. Teleph. Norte 4261.
Casa Torres, tua Senhor dos Pa«sos. 9-í*
Eio. (4=83 S) J

PARTEIRAS
MB r***É**Vo****______ e molestios de
j_**l|K 1 Uamullier, o DK. H" •"¦¦¦¦¦¦"¦"-BI., ANBUABA,
cura, corriniento», hemorrliaçias e sue;jen-
sòea; dc modo Minptes, evita a gra ride 1
nos caros indicados, fazendo apparecer o
incommodo, «em provocar he.noir.iac.a,
tendo como enfermeira mm. JOSEPHI-
NA G..t.I.I.\Tl)0, parteira do Hospital
Clinico dc Direciona; consultes diárias
grátis nos pobres. Acceita cliente» em
peniSo. Consultório e. residência: rua do
_._.ra_io 11. 111, «obr__o. (304 J) S

PARTEIRA fi?í"K§.
eina-de Madrid, trata de iodas as doen.

;<jí« das senlioras e faa apparecer o in-
conimodo, 'por processo «cientifico e sem
dòr nem .o .ii.e.icr perigo para » «saude; tr«-
fialltos rarsntidos e preços ao^ «Icnnce dt
todos, Avenida Comes Freire n. ;;, tele*
plione 11. .i.tíj. Central, consultas tratis.
Km frente ao theatro Republica.

(S 469a) .

—- Cura resfriados,
constipações com fe-

bre, bronchites e astliiua. Preço, i$ooo.
Deposilo: Pliarmacia Rodrigues, rua
Marechal Fioriano u. 09. (SoCa S) R.

GONORRHEAS clironicas e
recen t cs.
Quereis fi,-
car radi-

calmcnte curado em poucos dias? Tro-
curae informações com o «r. Feijo, que
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo i rua
Tlieopliilo Ottoni \67. (R60.2)

Dr. von Dollinger da
Cfara ^° •-°-!p' -*-1 Beneficência
V.*«**3fy» PòrtiiRueza e com estagio
na Real Universidade de Berlim. Do-
eitças do rim (exames com a luz). Ci-
rtn-fiia, cura radical das hérnia», Ue-
morrhoides, estreitamentos da urethra.
Operações sem cliloroforniio e com a
áncsthesia regional. Mem dc Si 10,
sobrado. 11 ás ia e ás 3 *l"*. Tele-
plione 4.S10, Central.

DENTES e DENTADURAS
Compra-se qualquer trabalho vcllíol

da boca; rua da Assemblca n. i6>
loja.
•—¦————— ¦ . <

CAMISEIRO 1

rrecisa-se um cortador dc camisas O
cei-üiilas. Fabrica, rua Aristides I.obo
11. t)0. R 655.1

Convém a todos
•aber que o "Tridigestivo Cruz", o! d
•.mico remédio approvsxlo pela Dirt-
ctoria de Saude Publii*a, que cura as
moléstia- do estômago e intestinos.

Consultas grátis

MOVKISavulsos
I Souza, 11 r.

jirà e jt;uM
TcrcijfiOVSÂS A' MACI1IXA

\J perfeição em qualquer idinma e .1
preços razoáveis f.itas por Steiiod-actylb-
graplia muito competente. Informações:
Tc!, rc-, S;d e Casa Bteplien, S. José
11. nr. (794 S) B

¦\7MN'I)IIM _l| copa* c mesas brancas e
\ csiMiras, prnpras para vendas c bole*

çuilis, _ rua Vis.-onde Itauna n. i.|.
>.',;.,H ffl .1

VENDEMSri.tesdeterrenos de 12M50
a prestações de 2^500
mensaes, preço de
cada lote 25$ooo. Os
terrenos são altos e
enxutos, em meia co-
iina, próprios para 9t-
tios, Pomares, Chaca-
ra, Floricultura e
avicultura. 0 compra-
dor toma posse na
primeira prestação.
Os compradores de 50
lotes para cima paga-
rão a prestação de...
i$25o por cada lote.
Subúrbio de duas Es-
tradas de Ferre, pas -
sagem de ida e volta
no trem de Operário
quinhentos réis de
2* classe, brevemente
terá água encanada;
para mais informa-
ções com Querino,
Bua da Prainha 7. Te-
leplione 40 8 8 Norte.

M 7250

das

CAASAI. distineto deseja um commodo
muito i.ygicnico cm -caí-ü -tle fanulia,

daiido preferencia r.a centro «la-- cidade.
Cartas .1 I.uiz I.itz, no escriptorio deita
iullin. (CS58 S) .1

-iji_kdeu.se
X Monte de

0.1:4. '
(Cosi \}>

pl.Rl.1.1I. ino::«'.'
¦SK cautela

orru 1!
\ 1 i.M'i, do

li-o de Ja-
(i.ijSi 1.1) U

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
1 IfU0A-Sl. um escriptorio de

iVrna do Kosarlo n, i-o, 1"
in.sc no Ca:'«j MourUco.

irctitc; na
niilar: tra-
<r-n il'

P R1ÍG1SA-SI5 dc uma moca que saiba
fazer loucas piru creanca com per-

ão. Cart-is para laymc dc Castro, «cí-
jornal. (,--•-•,- U) M

_tHKCISA'_-E le bons cortadores dc
l*atlC3. na Kabri-:.- ^Ic Calçado " t'o-

:*", ú rua Je S. '.'liHstovüo n. $'¦>-•

DAMA 
i!c contpanlua —

estrangeira, falando portuguez, Iran-
ccz, insli". e allcmiio, offercce-se pira
acoiiipaiiluir uma familia ;i liuropa ou
Ãrgeutlna. Rc.posia liara K. S. (!., á
caixa do Correio 11, ÍÍ14--KÍ0, (C811 S) S

— Casas mobiladas, inoveis
c objveto.-i dc arlc, .1 'Casa

1 Senador Dantas m 1, eom-"jem. < 
71.14 S) J

-j_,rovi.is
íTÍ lidade,
moveis
da Ko-

- Com-prfl-fte qualquer tyanw.
bem como olijectos ai>tigc»sj

le eauríptòriò, ecifru.., etc.; rua¦io 11, ns. (ri.|.i í) J

01'TIMOS 
aposentos

dc Jllot-aíogo e M
r.:n c
l-reço
raná

dc [ainiüaxccp cionaes.
Teleplione

. a praia
Abrantc-iJ

ahtgam-s''
;trqui*z ile

ile todo o respeito;
Trata*sc ii trav. Pa"
i.t;, Sul. (;ii.*S)J

rnUENS de comnlia, porccljnas, cnstaes,
1. Ir,i!.;;s, vidros, etc, preço* Ijaratis-

bÍhío?. rasa l»ón Marche, ma Voluntários
da 1'jirla n. a.i, <^rM^o'i SI S
ri1KADUCC''l*S H VKRSOES — Pessoa
X l-abilimila. rncai-c/.iíe de fa.el-as i"r
preço módico. Inale,, france.. c licí-vpanhol.
ICndereco: Celso Queiroz, ru-. I_r.-ihyl.-a
n. 1.—S. Clni.tovão. ))ão-£c as mellioreo
refcrciicias. I.1207 S) J

NUKIHU _- H:'i-sc. «"li hypotiiecas,
inoveis, nota1*; promissórias e a offi-

ciacs do Exercito; trala-sc com S.isns *
.'cruiiiulcs, ltossrio i-a. (O141 S) K

I)'

DINHEIRO 
iuli hypotiiecas de prédios

Empresta*1, c cm boas condições, qucil-
ip-.-ir quaiitia de ;.;.ioo; para cima, na ei-
dade on íuburbios. com prompiidão e con-

Io Rosário 17-, íiin do cor-
redor, Julio. 150.17 S) H

IXHEIRO —T)]™•h:c lUÇOC ¦'.
Rosário, 1,14

Qualquer quantia, a -ju-
, para hypotiiecas, onii-
etc, c.-.m .1. Pinto; rua
tabellião. (,6.04 S.-1.IU

casas

O VERDADEIRO virtuoso 1
infallivel para alugar casas

modos, bem «ssim para casas
ciacs, amostras 2$noo; rua Itapfru

"|T_1 casal dc tratamento rciidcnie no
IJ interior de S. Paulo, tendo. 3 filld-

11J109, deseja uma empregado carinhosa c
pratica, para fumar conta dos mesmos e
mais serviços leves; t-aiar á rua Vi.cou-
dc de Paranaguá 13, l.opa. (C8S9 S) J

tlràctivd.J TTM senhor dc Üoa familia c serio, em
c com- U boas condiçííes, com 37 annos, jltsc*comincr- j ja urna scn-licru nas incsnías condições

,ioi).; I para lhe fazer unia posta honrosa.
(.71-17 MI .1 Cartas neste jornal, M. SI. (G5O8 S) R

Bexiga, rins, próstata e urethra

PARTEIRA Mine. Francisca
Tieií, diplomada,
faz fipparecer «
menstruaçào rRr
processo icie-ali-iico e 5:111 dor; trabalhos __r_ntidos t pre-ços *o alcance de todos, eeni o menor pe»litfo para a saude; irala de doenças do

ute.-o; rua General ('amara 11. 110. Tel.n. 3,3.8, \(,rir, próximo da avenida Cen.
tal. Confilllas uratis. (118 S)

das 10 as
8 lioras
Ja noile.
Cum ra-
d:cul das

doenças das senhoras, sypliilis, clc. fia-
ranic-sc u cura rápida das blenorrliagias,
corilimcnros. impo:ei»--ila, etc. ICvita-sQ a
GRAVIDEZ e faii-se CONCEBER .seni
operação o ver as clientes na íu.iiona
do; casos. Appl. Cofi e 914. Vacdua de
Wr.iglit. illarlas com fcllo pnra resposta.
Consultório mcdico-ciriiruico. Médicos par-
teiro*. e operadores; rua Camerino n. 2>\%
ii iindiar. (M 7191)

A. UROFORMINA cura a insiilflclenci
urethriles, cat^rrlio da bex*.jía, inflammaç ã-j
cálculos de ácido urico e ura to?.

renal, fis cystites, pyetiles. ne;
d.i próstata. Dissolve us arca*

intes,
c 03

NAS BOAS PHARMACIAS-RUA10 DE MARÇ017 ~ Deposito
OVOS 

de r.-.ca l.ceornh .a 3$ a i!ti_ia;.| fT.MA senliora allemã procura uma
raça catallã ;t 5$'. Frescos do dia «a U locarão «como ffovcrnaníe. Tem_- Uo- tica ...i$5on, na rua

(afogo.
As=:s llllClli) II; 5_

(1.114 8

O IIV OROHO' frescos, Penibla e pi-
mcnla da cost,a, vemle-se ú rua Sena* |
)'.U7.ebÍo 11. -ni. (-1705 SJ .1 :

[lcstç ger viço ba muitos anna?, _-) J ; teude bem' d.e cozinha. Deseja uma C-ra—y I dc .família de alto tratamento, on d_ um
ícnlidr dc edade, ou dc unia Uepublica.
Cartas no "Correio da Manhã", com o
i"ie:<il M. cr„,.i.| S) J

1>Ul-'.i'lSA-SI'.. 
pura um r.ip.12 do com-1 TTJJA «icnho.ra viuva dc meia eikulç, com

mercio, de uni cominodu, na cEtaçúri l_J ema filha de i.y anuo:*,, deseja culío*
do .Meyer; de prcfercuc:a r.a JJccca do car-se cm casa de «ma f.iniilm, ou dc um
Matto, em casa dc íami.ia respeitável —» senhos viuvo com filhos, como governan-Al^hcu Dantas, rua Gonçalves 1>;>- 11. | te e pira auxiliar nos serviços domesti-
3., i".

pi.RClSA-SIC .lc
fi. dora, penuena,

C6180 S) J cos; na rua João Rodrigues n. 60,j j.í S. Kranci-.eo Xavier. Sahcndo bcn
e-icrever. CCqSu S)uua machina rcíjistra-1 l

usada, para tabneari ii i _
Assemblca n. 103. j

(l.oio Si .1 MÉDICOS

DIK11KIR0 
—

nfissorias. ;:t«
I na ruá do
¦ com o sr. Koiloipt*'¦ ás 12 q dc 1 hora

 - ! T\1.\*H!*1R0 — Queni precisar sob liy-
\_ili.a dc .liinqiiillio Compost» JLJ" pothecas, -ti nesocios sério?, á rua
o íiicllnii' preparado pai-n n|Baenos Aires ... 198, antiga Ho*i

DIVERSAS
limprcsta-sc fobre pro*

h. moveis c demais carandás,
ire*picio 11. uo. 1" andar,

Tllomii-, das o lioras
4 dã tarde. 161Í0 S)J

i 
"p.KtíVI-XA farcmla — 1'cssoa dispondo {

I X uc pcipicno iMpitar, compra, dc mui-1 A - .,, „ „_to boas terras, algum 
'matto 

.''undaiicia ! ft 1 I'''*! Rie-
1.11.11:1. Ksuje-sc m.iito l.i.m .-/ma secco, | I glll VII iTQC fllíSTIQ ''""J-''casa cm lumi estado, peno ,1c estação • IJuMtJUllU!' III U LIU operado-••1: nrosperidade de negocio, (.'.irias com VWII.WWI1HW. Jjl.H»IW „^g ^Uialhci, Indicando, local, niiniinq preco c ; ciriHst.s om moléstias tios Ôl.HOS;..;:.( I -i-.cim ,\ t. l,-i :': yf vi|,OS. <iAH..A.\'l'A c\.\\ll£,

enlermiüarJ.s das senhora?, pelle
conu
llosi S) J

pello. Vcmlo-si) á rua tle K. Chfis-
tovão 521. Tel. Villa 18-11.

(,í 6706) S

(i_5 S)

DKXTISTAjecto até
mor

. C.*ompr:t-ss ("tualqucr ob*
esmo ¦jalrJietc- completos;

r.ií.-os is. U-IH.S) J

_ ¦I.n-.AXl-rtl- em iVçtropolii
jCXmobilaihis. cam jardim; tra
Itphone iCa3 Sul.

CAR lOCU,

. duas
ia-se pel
C_:i ) R

DTfo'
A' IUTA CAKIOCU, _44___TL curso c desde ioí,

\I.N'lli:ii;n -- l';n juriicular di ale
contos, ««ob hypotiiecas de pre Üo*,

em condições favoráveis; rua Senhor do**
Passos 11. 11*. Morei?. Hi.i-'J S) .1

2n, nao eni |
professor Jtuc

na rua -,, icg, ~'\ jncsnío pira ¦
sos ensina: porír,£_*iieít frane., cri- i
aigebra, __eogr.( ele. C7*í»7 S) M :

D1

\riiXIiK-SI. 
uma cabra

dc Minas, com duas t
dando dois llros de leite
Nery n. i.*8.

leiteira, ciiccada
rias dc 1. diaí.
; rua I). Anna

iM 7231) O.-
.TTEXDUM-fiK o niadeiraiiicnto c zinco dc

1 V um pavilhão nue serviu dc bac na cx-
pos'«-,'¦. dc avicultura, todo novo;.* trata-se
oo largo dc _. Francisco dc Paula n. _¦!
confeitaria. U roS?) O

cm boaa condições, .'» rua
:h n. -Ir: tratar nús dias

úteis ás 18 horaa e aoa domingos todo o
ia. iuna boa moenda para canna, mn bom
¦motor electrico .1 II 1', uma copa e balcão
e muitos cairos objectos. (RC99O «•'

\r.':xin:--i)v
\ Mario N*a_a

lilA PAUTAMMN'1'0 — Aluua-se nm
A do, sc:n mobilia, arejado, lioa pensão
em casa dc famüia respeitável; rua
riz c H.irros 11. cio. (51C;

Ma-
S) S

A ARTIGOS PARA CHAPfsOS I>1C SE-
XIIORA Iv KOV1UADKS — J. J-o-

& C", importadores, rua do Ilosjdcio
uo. Aos srs, negociantes c modistas
interior, rcmettcrcinos qualquer encom-
ida. ' 

' "

IXHEIRO sob penlior mercantil dc
mercadorias, inoveis, cauções dc pro-

misson.is, «utomovei?, amicUrcscs; cucou-
tra-sc á nvcniJa Rio llranco 11. 151, sala
12, com Arm&.idb. i-^as iu i\s às i_ c das
3 ás 3 da tarde. í|'.Sj'> S) S

'FAMÍLIA o.ue fo relira para Minas,
.emle varú.3 fruteira-; novas, çiii co-

meco dc producção, telas dc arame, f-i*
iáas de íinco. ripas, peruas de seira (lc
11:11 bom gallinhciro c dc uma lio*:a —
ICstacio de Sá 4,. sob. ('.;-.* S) R

asseiadas

I sypliilis, venereas, blenorrhagias ó
tias vias genitaes e urinarias do lio-
mem u da mtilher. Todos os di.ls
(Ias lias 6 horas da tarde. Una lio-irigo Silva n. Sfi, 1* andar (entre As-

. seinl.d.a o 7 de Sotonibro). Coii-tilio-
rio perfeitamente apparelhado coin

; todo o material pr.ociso para 05 e.\*:r
; mes e os !;\Uametitos eonstantos (les
sas especialidades j 3S0

Parteira Mme.B&rroso
Com pratica da Maternidade, trata

das moléstias do utero e evita a .ra-videz; Acceita parlurirnles em pensãoe atiende a chamados á qualquer hora.
Telephone n. 43S0, Central. Rua Ge-
iitral Çaldwell 11. 223. S. 470.

A verdadeira'mme. 
Palmyra

— Com longa pratica, trata dc moles-
lias dc senlioras e suspensão, por um
processo rápido e garantido. Acceita
pnrluiicnies em sua residência, á rua
Caiurrino 11. 105. ioj J

PARTEIRA

GRAVIDEZ O uso constante
do Hematogenol de
Alfredo de Carva-

lho, em um cali.t ás refei.ões, iem cuja
composição entram n quina, l:ola, coca,
lacto-phosphato dc cal, pepsina pau-
creatina diastasc e glyceiina é a me-
lhor garantia á vida do feto c da mu-
Iher grávida, pois o Hematogenol, além
dt poderoso tônico é digestivo, vende-
ie em todas as pliarmacias e drogarias
do Rio e dos listados. Deposito: 10,
Rua 1'riniciro de Março.

A CASA MUNIZ
Aluga um espaçoso escriptorio

dois compartinientos, por 70*1000.
vidor 71.

coin

COMMODO
Homem de edade e educado, ind.

ramlo só, cm e-cccllcnte casa com toda.
as conunoilidades, na rua Aqtiidabàiii
P.occa do -Multo, a cinco minutos da es-
¦tação do Meyer, pôde ceder uma tioal
sala c um quarlo a pessoa seria e con»
occupaçâo, com direito a café de^ raa-
nhã c a limpeza, mediante a quantia dd
cem mil réis mensaes. Não tem outros
hospedes. Knteudcr-se com Neves, ál
rua da Ajuda liojc rua Chile 33. sobra-
do, de 1 ás 3 horas da tarde, nos dia*o
111 r!3. (7 ÇoiC)

Mme. OLYMPIA
Cariomanlc brasileira. Celebre pelas silf.»

propliecias sobre 03 annos tle 1914 e 1915.
Coiiüill.is verbaes e por corrc.-ponder.cis.;
Seriedade e dÍ6crc(*5o; r. Carioca 13, solí.»

SENHORASPartos. Moléstias das
Tratamento dos
abortos e suas con-
sequecias, dos cor-
rimentos, das eoü-
cas ulero-ovarianas e das regras irrejulares
e prolongadas. Assemblèa, 51. das ia ás 18.
Strviço do dr. Pedro Magalhães. Telep.
i.oos, Cent. (S547_i R

Professores e Professoras
fraiicez.

ões ivirtictilaii
preço módico; rua
sobrado»

ror!ng,ie.T, aules e li-¦ (methodo Berlim) ;da Alfândega 11. 190,
(0480 S) J

INGLEZ rr-.tico, Mr. Pe.
ler garante ensinar
cm seis meies, ioímensaes. T.arno de S. l"rau.;«. n ,n . ....

da Carioca _-•, ,» andar. Vae a oomlcilio"
por preços módicos, (81S0

DGEHÇAS DO APPARELHO DIGES-
TIVQ EDO SYSTEMA NERVOSO—
DR, RENATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa*
culdade. Exames pelos
raios X, do estômago,
intestinos, coração, pul-
mões,etc. Oura da asth-
ma. -- Rua S. José 39, da
2 ás 4, (menos ás quartas-
jeiras). Grátis aos pobres
ás 12 horas.

Cancros
venereos

enram-sc fácil eoom
plctament. sem dor
com LYSOI.INA do
1'hnrmacculico Jovi
no dos !_anto... De
posito geral: II.Acre

3S, Teleph. norte 3.00. l're. o 3S00O.
S í!30

Dinlipirn — Enipresta-se sob bypo-i_-j.iiuo.ui-o (llCMS ,|L, vtiio,t mml,lue,.(Vtantia, ü juros c condições *\'.\c sc tra*
Xiieopiiílo Ottoni n. ."s.i, i" nn*

s) j ar,.lar. (Coi.i S) .1

Prata, brilhantes, cautelas do Monta
de Soccorro, compram-se; na praça XV
radentei 64, Casa Garcia.

CAMPO GRANDE
Vende-se próximo á segunda seceíd

dos bondes clectricos que brevemente
serão inaugurados, utn lindo laranjal
que presentemente tem mais de So mil
laranjas, diversas fruteiras, uma pc-
qiicn.i casa de telha c mais licmfcilo-
rias. O situante vende por não podeii
adquirir a grande arca de ierrení., ape-
zar do proprietário vender os niesmoí
rm boas condições. Para ver e tratai,
com o sr. Francisco Mendes, á listrada
da Penha II, Ci, (J G536)

Homoeopathicos videntes
A todos que soffre.m de qualquer mo*

lestia, esta sociedade beneficente for-
nlece, ORA_luHTA.MI_.NTI_, diagnostico
da moléstia. Só mandar o nome, edade,
residência e profissüo. Caixa poslal nu-
mero 1.027, 1.io de Janeiro. Sello para
a resposta. 10S J

IXiil.liZ. 
francez, portiiffuczlatira. Cursoí 15$ mensaes

parifcitlar. I*n '
S. Pedro n 5da Quitanda.

allemão e
- aulas cmrápido. Paul, rua dcar, .ar, esquina da rua

(?3__ S) IJ
TXOi.l'
l tílc

¦ /¦..-- l.ina senliora inulcza ensina111 a.ila ou parliculaniicii-
70, 2» andar. ((,<.<_.. S) |j

Cura garantida
o rápida do

(fotiflcz do nariz)
inlciramcntc

Clinica de moléstias tias
senhoras e syphilis — Dr. Va-

leulim lllt-
cura os tumores dos
as moie-tias das vins
as 111 et ri tes, os corri.
vaginaes e regulaiisa
processo seu. Applica

PROFESSORA de inguaa e desenho,
;-,1,1 ;¦*'¦;..."!1 «N- .'""¦"¦ «-'»:» vivia.,.(..tlilas, rua do Ifospicio ,1. 8j, sobrado. I

 "J.oo S) .1

PROFESSORA i::S!c.i lecciona -eu idio-
l_íé . ^ 

".;1 ° i1 du";;'«!i"; na rua S.¦~.Jl_I____!_lj__l'____j___ '-*"•!' S) j

t_;_S S) «
(~i uAmophoxes

. I.rC.AM-SI-. ienios do
_f"_Lf_.isacas. BmockiiiRs; rua
Branco 36; tel. C. .1415.

chapas, tfocam-se
dc $5110 a 2$; vendem-sc dc Ç5fiU -1

'_?: coi4p_am^sa uc.-i.t_s. Concertam-se
casaca, sobre-1 gramophones c vendem sc a -•.*> c -_$.
Visconde Rio Compram-se, rua Urâguaj-ana n. 135.

(i9.-5 5) (51-19 S) S

pT;r-l..N'LilvM-SIv' V çr..nde e diver
«ra casa de pano
ha a. 24i.

mcllr.s, um caldeirão
.-us sssadeiras, próprios

rua Conde de Hom-
(J 7048) O

**_>/••>'III. IRA
IJ condiçõesi
mazem.

csnviltòda
Uaddock

coT.;'ra*£C
I.obo II. 10*-.

((....S S)

™!G1RANDE ntiarto mobilado c cozinha.
nrc-i-a ca.eal nlkniSo, com um me

J ! no de .¦"l.illino C
annos,
aércõH-piCVCI-ETTES iisada.i — Vendem-se

1) por i>rr.;.,s admiráveis. Oinlqucr con-
certo, rcfnrm.ts .pintura*»; \tr (-5 preços
da Cssa Hr.v'!: ri» do Caf.eic n, 105; I niup c.c
tel. 1734, Central (6-i_S) Ri "Limpo

Cartas com preço, sol)
neste jornal. (6ió6S)M

G IJAXDE
!

narto mobila-tlo e cozinha,
:.ira ousai allcmão, com um me-
2 átinop. Carta*, com preços, sob
c tterto**, neste jornal, (09P4'S)K

Pl-N-SAO 
— Fornece-se bem icita, de

casa dc família; na rua du Cattete
n. c.7. (<:•)

PRECISA-SJ!, 
alii-jar titrai casa grande,

para Crs^? f.imilias dc ira tamento, atA
,ino$, com bondes á porta. Dirija c;.rta
á rua Senador Furtado u. iofi A.

t;-'l.i S) 11

teiicourt, parteiro,
se!os e do ventre,
urinarias, geniiae?,
mentos '--.lírinos e-1. menstruaçào por
0 6'jG e 9:4, com ou scra injecção e estasem dor, traia a tuberculose e hérnia
(quebradura) -em opera.;_o. Consultório
períeitamente apparelhado; rua Kod.-igo
Silva 26, esquina da rua da Assemblca,
das 10 ás - da lardr. Telephone n. 2.5:1;
residência: r. Senador -laztbio n. 34Consultas grátis. CliSo S) .1

P;EXSAO 
— Cm ir.ncc

precisa meia pensão
milia. Canas a O. "_..,

do c
em cai

RAIOS X
.1 redacção.
(ó;0o S) li

IJMINSAO 
dc I" >

. t com tou "•iiibo;
ínicilío. na rua Ari
.=_.-, Villa.

PEXSSOX i$--oo;
miciiio;
brado.

farta, variada <
ii mesa o *j do

rtlcm
dá-se
:;ucs Lobo n. 2,

(¦>3-:ã
Tel.

5) R

o.c familia — Dá-se .-.v.-I-o,
mensal Co?; manda-se o do-

na mu do Koíario u. 171. so-
(É.,S_ S) M

para o diagnostico e
tratanicuto das doenças
do estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

_____ _ cão, rins, o?sos, etc,
pelo DR. RENATO UE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua ri. José,
39. das _ is 4 (menos ás quaria-íciras).
!______ A 306

Í"W*S. TEIXEIRA COIMBRA o¦M4BEI/AB-OO AIAI.l_.-IO — Pelle,
sypliilis, vias urinarias c mols. vene-rr.-.s do homem e u.i mulher, Co6 e 914. eclin. medica, mol. de creanças; rua .Scicde Setembro 209, dai 4 is 5 _ 3 is 4.T«I- '<>!• - (634 S) J

Doenças
de'

garganta
nariz

OUVidOS processo
boca "ovo.
Or. Bui-ico <le Lemos

professor livre dessa especiuli-
dade na Faculdade do Medicina
do Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca lü, sobrado, das
12 ás 0 da larde. JUGO

PREDIO APALAGETADO
Vemle-se um cm centro dc ..erren»

nue mede _o .*. 76, todo murado, solido,
lindo e confortável, rcccnlcm.-nie con-
struido paru residência própria, com
oito quartos, esplendidas r.;'.);;.-, do jan-
lar. visita c espera, (|iiarlo dc br.-ilio
com iipp.-trelhos modernos, installações
electricas embutidas, linda varanda,
garage, quartos para empregados, bom
porão habitavel torrado e assoalhado,
com dois bons'salões onde sc pódc fa-
zer mais oiio grandes quartos, sala de
bilhar, bello pomar com arvores fru-
lifcras, horla, etc, etc. O local é a
mais saudável possivel e próximo do
lladdocl; I.ubo. Bonde, dc Ç100. Para
mais informações c photograpliia na ai-
íaiaiaria Kio Branco. Uruguayana, 52,
da 1 ús 4. \'(_.oeio directo. (J 70S0

¦liIl:!!»i:iiin!iniilK!IÍKiaiil!iii
I A CURA DA

.«[»;¦

GonorrJiéa
*t*^ak.^arwmt,mm*umtiM rm .^^curam-se em D dias coaiInjecção Marinho
Itua 1 de Setembro. 18(i

uem desejar

MAJESTIC PENSÃO
Praia de^ üotafoío .-S|, Tel. 931, Su..—Succtir«al á rua das r_nrai.jeiras 318, Tc!,

5IJ6. C. -- freçoã módicos. Bondes á porta.
MIGUEL II. SIXEI. & IRMÃO

Collegio "Helios"-__, __¦,,,,-. "«» So"-
17 

&T 
I " l?'rai"-'***IJ3, V. Isabel, a dois minutos do pon-to dc $1.00 do boulevardi as dc Setembrouo lado alto e ni.nis Iiygicnico úx rua,Predio amplo e vistoso, com chácara ar-borifada. üiternato, semi-intcriiato e ex-terna!,.. , Alem dos cursos ordinários liaos especiaes parai as Escolas Superiores,._., t tNomiai, das línguas viva*, principaes

ç uc piano c violino, por professora ,'oInstituto, mmnasuca .neca, etc. Traia-mento exceUoM-Ut-f •» *í«iJancU consti nu-'
(Í..6 S) R

ver-se livre
dos atrazos
da vida, sa-
ber o pen-

mento de pessoa dc amizade, attrahir
! amor c bons negócios, ter telicidade no
j coniniercio, tralar todas as doen-
| ças, obter o que desejar, por mais diffi-

cil que seja, por irabalhos scientificos c
Garantidos, dirija-se a João Pinto da
Silva, rm sua. propriedade, á rua do
Cupertino numero 7, estação dc Quin-tino Bocayiiva, enviando envcloppe sei-
l.-.do c subscriptado para resposta c con-
sulta todos os dias, das 8 ás o horas da
noite, ij.o gabinete 2.000; com talisman
5.000; por escripto, 10I.000; com talis-man, 13$ a ü^ooo: realiza-se o que de-
sejarem, por mais diffieil que sejacm nualquer distancia ou Kstado, Go-norrb.a clironica e impotente, cura ga-rai-t"'a- J 7o7,j

SYPHILIS

Cartomante
'35, prúx.11110 a

SÇl-!lt!.__a —
única no uc-
ncro. — Rua

da Alfândega
rua Urugtiaj-ana

1
| Ensína-sc a todos um mcin
I saber se_ tem sypliilis adquirida
j ou hereditária, interna ou exter- S

§na 
e como podem cural-a fácil- g

nicr.te em todas as nianifesiacfics jn
a e periodos. Escrever: Caixa Cor- g
5 reio, 16S6, enviando sello para H
g resposta. g
iiia:íiisE:i_iii!ii_i:3.!iiii;ií!;:.iH;;iíii.i«;;:::__i:iiai'-s

M 3404

AOS DOliXJES UO KSTOMAGO
Que nos mandarem o scu endereço,

acompanhado de um selio dc ico ríisj
para a resposta, indicaremos, gratuita-:
mente, o unico meio para obterem ti"*"*í
cura verdadeira e radical.

Cartas á redacção d'.*! Abelha.
Villa -.cpomu.cno — Minas.

alé 21 dc jtinlio.
J B86I

Aluga-se
v

UM 7193) I acabado dc

ARMAZÉM .
n du rua S. Frr.n.
f=.i'.iina <!a T. O'
construir. ,¦

:co >.a*
iiy-Cínli,'J 

43?','*-



M
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CORREIO DA MANHÃ — Domingo, 20 de Agosto de 1916 Coroas de flores naturaes ASSBMM^„^30. lfi«T 13
BB

ELEVADOR!
66

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Vorn.nla it Tt. dt Brilt, da Pliarmacia
Kajf.il, approvada .tia Insptcloria
it rlyaitnt.
judiado p.Ioi mili aballiailoa médicos,

«ontra n .íieccSti de tubo «astio.inteiti-
ul principalmente contr» as diarrhéa» té-
klld.i aoompanhadai de eólicas, dywatr
__, .' mútnterltei, dinrrhéaa d. de.ntl.-o-
<£, eonvalHeenuai du f..r.» ..ravet • -il
moléstias pnlmonarea, conuíuindo •tmprt
m»riTÍIho«ai curai.

Modo di J»«ri vej«*«t «• vidro.
Preço t$ooo. Deposito — Drogaria

Pacheco, ti dos Àndradas, 45, ._• it
Marco 10, •> Setembro 81 e 99 • As-
.embléa 34, ''.'--'ca. Pharmacia Santos
Silva á rua Dr. Aristidi, Lobo, 319—
Tel.'1.400. Villa. Rio de Janeiro.

V, Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?
E' o que P°de conseguir facilmente,

nor aluguel mensal e módico, todos 01
moveis: rua do Riachuelo a. 7. Casa
V/o_reJ*o.

IDEAL
Funecionam com a máxima segurança e em

nada inferiores aos mais perfeitos typos e
syslemas conhecidos

GARANTIA ABSOLUTA
Fabricação esmerada da acreditada

fabrica

Fundição Indígena
Rvia camerino 150

Kio d. Janeiro •—— Telephone Norte 3S7

BRANDE ARMAZÉM
Aluga-se o da rua da Alfândega

h. 380, com cinco portas, serve para
grande negocio; trata-se na egreja ao
pé. 382. (-- 7--4)

BOTEQUIM E BILHARES
Vendem-se dois ltistros grandes de

metal, prestandp-sc para gaz c electri-
cidade; ver e tratar á"avenida Passos
n. 123, Bota Fluminense.

AGUA DA BELIEZA . •
ou a

PÉROLA DE BARCELONA
Substitue com vantagem os cremes ejs pós de arroz, pois dá á pelle umtom claro ou roseo. Tira as manchas,

as rugas, as vcnnelhidões e torna a
pelle asserinada e alva. A Agua daBcllcza não contem mercúrio ou outraSubstancia que possa irritar a epider-
me. Encontra-se nas perfumariás, dro-
ganas e pharmacias.

S S

HÍ

fm* V|__ -
\_\É _\*__m fl-\.

dCJ-jgfcrfilP^--

SPIROCHETINA!!
Poderoso depura.ivo do sang-ue; assom-

brosas curas da morphéa, doenças da pelle,syphilis; rheAimarismo * oiseo 'e musnrtar,
.ialu.ns, cancros, ultoeras -foridaq. bon-
bas, corrimentos, ecaein-is. A SPIRO-CHETINA, descoberta pelo sábio1 Dr.
Milliani Grc-n, oslá abismando, o niunilo
medico do Brasil e o.trangeiro, com as
buos curas milagrosas I

1'rospectos' e attestaíos, enviando ende-
reco c $200 cm scll.s, o Ccsar de Mo-
raes, Caixa postal 14-1 Rio de Tanciro.

K 678.)

Foot-Balls
:-.,'- Olympic, League

e Paulista
Baquettos, Calça-
dos, Meias e bolas
para Tennis: : :

CASA CLARK
(Desconto aos Clubs)

â VAHTAGÜM SOS CLUBS E' TER MSÍTOS.
Com uma só prestação tem-se 6 sorteios por semana

o (ltre.ilo n repeti- ãi>
COOPERATIVA CHRONOMETRICA '

O maior e o mais antigo estabelecimento no
gênero, Clubs de jóias, relógios, gramophones
e discos, ternos de roupa, calçado, louça, mo-
veis, Guarda-chuva com castão e argolinha
de prata e muitos outros artigos de utilidade.

nesullado das extracoòes para todos os planos

*^3i»Çib-íJ8 B.
Kfliij^lSsalSWB.i' i:Mit^ri-^Ss-MSl 1S
W____ç___-____ VJ

lí de Agosto
15 »

segunda-folra 057 57
teriia-leim 10. 04
quiirui-feira 307 07
quinta-feira 037 37

soxta-leira 00! 01
sabbado 193 93
DH. ANNIHAL BRSSONR.

Rio de Janeiro. 19 tle agosto tio 1 10.
Barbosa e Etôel.o

AccDitam-se agentes na Capital e nos Estados.

RUA BUENOS AYRES N. 154 - (Antiga rua do Hospicio)
Tcl. 1550—Norte — Patente n. 7

OBJECTO DE ESTIMAÇÃO
Perdeu-se, no dia 16, pelas 8 horas

da noite, uma pulseira de ouro com
uma medalha do menino Jesus, no tra-
jecln da run Lúcio de Mendonça á rua
Mariz c Barros, cnlre S. Francisco
Xavier e Affonso Pcnna. Gratifica-se
no portador oue fizer a fineza de entre.
gal-a ,i rua Lnoio de Mendonça n. 32
(Mafiz c Barros). (J 66.31)
—¦»- ¦-'¦¦- ¦ '— ¦—.-¦———  ¦

LEIS DO BRASIL
97*1 volumes encadernados, desde o

anuo do ,1808 a 1SS8, vendem-se. por
preço .eominoilo; trata-se na rua Sena-
dor Corríia; 3, (R j-oao

SOGIQ
Precisa um, para uma casa dc ->asto

de r* ordem, que tenha pratica, com
capital de 3 a 4 comes; a casa tem
um movimento mensal ile- 6 a 7 contos,
é nceocio minto sério. Informações
com Brito, á rua Gonçalves Dias 7C,
das 10 ás 12 e das 4 ás 6. J 7138

P&sr-a fce^rcs.Biaçâí© de negocio
Forçada Liquidação Finai

PARA ACABAR
A.é 31 de Outubro próximo

O bar-iteiro o coni.rcido eslab<-lc<-iinoiitodo ALFA I ATA I.l \, Fazendas, Roupas feitas, Roupasbrunens, i bapóos o mais artigos de novidade para'¦ lio-mens, Rapazes e Meninos

O Rio Triumphal9
Tudo a preços de melado de seu justo valor, paraliquidar mais rapidamente.
TraspassH-ie o contrato do predio c vendem-se asarmações, balcões, vitrines o todos os demais utensílios.

58, RUA DO OUVIDOR, 56
VÊi. PARA CREU ?

Quereis^'comer riem e gozar saude?
Só no Café e Rcstaurant Rio Branco,
rna Marechal Floriano n, 195, aberto
dia e noite.

CAVALLO
'Vende-se um bom marchador, 'bonita

estampa,' 8 palmos de altura, á . rua
D. Maria n. 18, Aldeia Campista.

(117°.-)

Papeis pintados
Moderna collecçTio. desde $400 a

peça c guarnição até e$'ooo a peça. Estes
preços só na conhecida Cíim Brandão, á
rua Assembléa, 87, próximo á Avenida.

(M Ü.174

MEDICINA MODERNA
O especialista T»?. CARLOS TIAUDT — com installação ínodi-i-

11a « com loima pratlen dos hospitacs eiironÊos, -.nritnto fazei' des-
apparecer rnniilaine'iite ns dures fnlaui-miles da talies dorsal, da
,*ayelitc synlilliMrn, assim como as crises dolorosos do rliéuiiiuíUiiio
Colsnrticiilni-, da polviievrile, das caimbras, etc. l-ossiie iiictliodo
esiiei-lnl mira o- rjuiitk» tratamento dn-impotência nervosa ou sono-coccicn. dns pevdHS» selnlmies e dn, íihosiilinturiii. Tiatnmeiitó nio-
ilnrno das ntropliins e niiriilysins mnseiilares. Hom ineillciicão de
droens, cpra em poucos dias nor methodo snate, a col|i(o cjirimk-a.
a aloniii intestinal e sobretudo 11 prisão de ventre. '.: .;. -.'.
Consultas diárias (Ias 2 _ ús 5 hs. a r. Urugiiajana-13, sob. (37116

Vende-se un prospera cidade de
Campinas, 10. do S. Paulo, uma
magnífica casn, npalacctda, con-
struççüo solida e inodcrna, com
bonito jardim o grando terreno,
com optimas arvores frutíferas.
IVoço do oceasião. Informações
detalhadas na Kapataria Trianon,
ú rua do S. Josó 11. 118, Rio de
Janeiro.

FLORISTAS
Vrecisa-so de mocinhas para

aprender a fn/er flores; na rua do
Passeio n. 62. (]{ ü(iS!))

Casa em Copacabana
Aluga-se tuna, inteiramente isolada,

eom todos os requisitos para familia dc
tratamento, chão encerado, jardim, etc.
situada a 50 metros da praia, com raa-
gnifica visla. Aluguel ,?ío$; trata-se á
Av. Atlântica 11. 7--S, tel. 546,' Sul.

(J 6uii)

SITIO Oü CHAGARA
Deseja-se alugar tuna destas siiua-

ções no Estado do Rio ou - Districto
Federal, com casa para moradia, boa
agua e terras para plantações, cm logar
saudável. Recebciii-se propostas i rua
Menezes Vieira, C*, sobrado, para
Eduardo Tavares. (R 6-.13

JOGO DO BICHO

CASA FUNDADA EM 1S7S
Unloos depositários «Io cimento inales-, "WUITIS

c BROTHKRS", tinta hy-rrienica OLSINA,
SARNOL rri-.If»LI, 

paia matar o carrapato

TELEPHONR 274 — Bua^d^Bosarão 55, SS

Macliina de escrever
íílngucni compre uma sem informa-

ções sobre a machina mais simples, mo-
derna, pratica, durável, cletrante t- ao
mesmo tempo mais barata do que qual-
quer outra do mundo. Dá i- cópias,
tem fila de côr e typos de metal, faz
oté 3110 letras por minuto.

CUSTA SO' 180 Mil, REIS
Encommentlas: pe^n-sc por bilhete.

postal ou cartn, á Caixa Postal i -33 —
'.Rio tle Janeiro. (R õoG-i

TRABALHADORES
'Acr,-ii.*,iii-?r: 20, to >e mais, carroeiros

c lcnliadores: informa-se na raa Elack
n, 154. estação do Riachuelo. J C91S

__m^m^^^^mmm^mm^^^^____m

Mudança e grande transformação
:—.—Z DA. ====== •

Eli Éli Filia

MOVE IS
A casa nno vende mal* barato 6"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EUZEBIO, 75

Cantas de peroba, oara casal, 28$, 30$, 35$.
.0$. so$, 70$, 80$, 90$; toilittts, 90$. io.$,
110$ ¦ 130$; ti-esas dc cabeceira, 30$, 25$
m .15$; fjiwrd.a-vcstuíon. A'i$, su$. iou$ a
i.-,o$j guarda-louças. jo$. ,-i$. 45$ a i.5?i
.meias-mobüias, 00$, 100$. i<;dS a 250$; (fUir--id.vcomidas, =5$. 30$. 4;$ ati 60$; Riiarda-ci cocas, i6a$, i;o$ até 210$; pregos a ai-
tiheiro.' Ricos dormitórios, estylo allcmio. c *
.Capitei vendem-se a dinheiro e a prestações.

ACTOS FÚNEBRES
Alfredo Vianna Drum-

mond

ÍA 

viu\*a, filhos, netos, sogra,•irmãos, .sobrinhos e ria "do 
que-nido e saudoso AiLFItEDO VI-

ANNA iDRUMMiOiNID, cormrru-
nicam aos seus parenitea e ami-

goa, que a *ui9sa de trigesimo dia será,
amanhã, se-nind»-f<cira, 21 do corrente,
á!s 8 horas, na inoítiz de Nossa Senho-
ra de -Lourdes, om Villa Isabel, man-
dada celebrar ipclo exmo. -revdmo. sr.
vigário da freguesia de Nos»a Senhora
ri- Lou-ides. J. 6917.

I)^õséTodl!ênde™SC
meida Pmto

ÍO 

dr. Joaquim Alberto Cardo*
eo do iMeüo, j.uii da 7* protsoria
civ-el e os funecic-uario» do juizo
farão celebrar a-nanhã, segunda-
feira, 21 do corn-i»te; ás 9 1 (a

horas, na egreja de São iFraneisco de
I*auh, tana missa em suffragio da alma
do fiaadD 'DR. JOSÉ' NQDDBN DE
AI,MEIDi\ iPINTO, 1° sirr-plento da
mesma pretoria. J. 7134

Leonor da Nobrega
Carneiro

tfflrancJsoa 

ds Assis Chagas
Carneiro, filho e netas. <m com-
in-eniot-ação á data natalicia de
aua senirire lembrada esposa,
nãm e avó, UÍONOR DA NO-

BKiEGA CARNEIRO, mandara celebrar
amanhã, sogunda-fciib, 21 do corrente,
ás 9 horas, na «greja do Civino Espi-
rito Santo do Maracanã, trea missas
em intenção á sua alma. Desde já se
confessam sumimamente gratos a iodas
as pessoas que comparecerem, a este
acto de religião. J. 7098.

105, Avenida Rio Branco, 105
Kio do Janeiro

Resultado do sorteio dos clubs desta
Galeria cie accordo com a extracção cia
Loteria Pederal em 19 do corrente

Mmm premiado
17/0 í/e Janeiro, 19 de Agosto tle Í9Í6

0 fiscal do Governo

nm
0 propi-ictario

A. C*
Í1I1SAG. A. Portuguezn rommunioa

vae mudar brevomonto a sua sòtle para a rua íSoio do Sotomliro
n. 175, om edifício próprio aos rumos a quo so dedica o nos quaes
nddicionaríi muitos outros artigos do imprescindível necessidade o
cm quo lhes orfereeora grandes c roaos vaiUagons. . J íGliS

E. PASSÂRELL1
.COSTUMEIRA

lfezent-se vestidos •cliics, preço inodi-
co;' cortanirSe mold.-s á rua da Assem-
bl-éá n. 117, ;" andar, entre Avenida
c- lniRO da Carioca. (M 7210)

'vendedor 
oe lenha

Precisa-se de 11111, que tenha bastante
pratica. Dá-se hoa remuneração. Traia-
si- á Av. Rio Uranco 11. 11, i° andar.
Das 9 ás 11 ou das 15 ás 17, nos dias
úteis.

2-3--'---*^®-^5^S-^

ESCOLA NORMAL
Tt.^jeotgaCT»gagí7rj.y.' _v_tí___tí3smm

Oosaoia^so «3.o aâmiBsã.o
J.i cílãn tunecionando desde 1 ilp agosto, as auks especiaes do Curso An-ícxo do Instituto Potyglotico, para i|nciu qui-er ser ailmittiilo na Escola Nor-10 prpximo -.-concurso — Quem uSn «e matricular lo^n, não poderá -^e nuci*-

e íor inícli- 110 concurso — AVENIDA RIO URANCO, 106 c-108.
mal

i xar

Mctliódo iipIo qual, nunca so pn
ilorii pcriler nesto loco, feltó sob n._i. z ;„,,» » »:««.» « oriri .«
cálculos malhoranÜcS. ; onvla4» PôíllO ü OUÍ 8 DICOÍ Ü 300 TS,
pelo Correio íiicillniitu "-SiOOO em1

m-m_m_mm__sm__m____m_m_m

si-Ilos ou psliiiiipilluis; iiirtiis ú
Arclilmctlcs, nesto jòrnhí. (R693S

TOMOVít
'A men-Vende-se ou Iroc.i-sc 11:11

cano", força de ,10 cavallos, todo re-
formado, prompto para trabalhar. Tra-
tar com o Valentim, na Garage Ideal,
rua Silveira Martins. (I 6.258

COOPERATIVA ESPERANÇA

JJH

em todo o Brasil- ga-Autorizada n funeciona
rantida por carta patente

li-scrcvam.se nos clubs dcsla casa, porque são
05 mais vantajosos; todos os pianos s.",o baseados
em dezena, com sorteios diários. ¦ e repetições,
liando direi i() ü0 prcstamisla receber tantos pre-mios, quantas vezes dér na mesma semana a sua'
dezena,

Se querem possuir finas jóias, e outros arligos,
de Krande utilidade, nssigneni os clubs desta Co-
operaÜTO; pois é a que melhor serve os seus
fregúezes.

Não se illudam! Peçam cs nossos prospcctos, c
vereis o que é exacto.
Resultado da semana finda para todos o

Segunda-feira .... 5;
Terça-feira 04
Quarta-feira ..... 07
Quinta-feira 37
Sexta-feira 01
Sabbado o,i
Governo, dr. Josephino Pclicio dos

De oito metros para cima, em tira
direita. $-'oo. A jour moderno, a $600
Assembléa, n;-, -:" andar, tnlre Ave.
nida e largo da Carioca. (M -jí61

Terreno para eslaíiolo e horta
Grande, murado, limno, próximo mi-

mitos <la cidade, asua e luz, em frente
de estação; trata-se rua Sete de Set.m-
liro, 195. easa dc louças. (;oo8 R)

$k Üofrc-Fân.© d© Paris
KiXBvaxr^^KT&n&Hfaor&rvvKm -

GRANDE VENDA com o-desconto
de 2© °|0 em todas as mercadorias

Casa e terreno i venda
Aceiunrse offerlas para a venda

da casa e ter:eco. á rua de X. S. dc
Copacabana n, 578, eom 1115 metros
quadrados. Informa Viviano Caldas, á
rua do Hospício 11. fc'4, sob. (7065 J;

PLMFAS
Vendem-se para •pomares e jardins,11.1 chácara da rua Torres .Homem n. 64

esquina de Visconde de Ailnétc, em
Villa Isabel, por preços baraios, na
chácara de Josino Vieira. t;oo.| R)

Sc
O fiscal
utos.

14
15
16
17
IS
x>
do

planos:

Jóias, Relógios, Gramophones, Capa; de bor-
, , ' ,, 3f™5 d» so'. c"ni caslão de ouro our,"-'u' 

„¦ ,:,Ç""'•••' de costura, de escrever, Espingar-«as. iiseolas, Cara.mas. Bicyclettas, Mobílias. Fil-
Ir, r !v ' Rou.nils 'jrancas para homens, Harmoui-'¦'..5 •l''-';n,,:UU '-'•'''• pílha communs, de lebre, e oulros

jllus-trados e ç^moT^^rTX, Htsl. fe-0C0"""ÍSS3°'¦ 
V™' «'»>«-"

Telephone 503') — .Norte. Rio dc Janeiro, 20 di

cas, Ternos de cas
artigos, Acceitani

— Rua dos Àndradas
agosto de ioiO.

T9.

FAZENDA
Preeisn-ie adquirir uma nas secuinte.-i

condições: comprada a pagamento a
praso, com hypolheca do immovel ou
arrendada coin contrato. Que lenha
hoa aguada, boas terras e regular casa
de morada. O mais próximo possível ria
capital e próximo A estação de estrada
ér ferro. Qj-em a tiver nas condições
•cima. queira escrever a Abel Miranda
,<!c Souia, rua Sachet a. 43, s' andar.'«Ili, (R 6-iiS

ESTABÜLOS
de 10

ioo de
11 prestações
J*ra--.i..-s ca-

Ferro
iafrem.

Leonel Ue Carvalho & O.
1=_TJJ_- OOíB J^m_^-Ã^.__JE_]J___3 39

Dormilorios, salas do jantar c ,1o visitas cm vários eslylos,crande variedade de cadeiras e outros moveis, tapeies o capachos
a preços excepcionaes. J -Í3S9

RAMOS
Aluga-se uma casa para

com moradia para familia;
da Penha n. iiS3 as chavi
casa pegado, n. 118S, aondi

nesocio e
na Estrada

estão na
se trata.
(7030 II)

, PREDIO EM BOTAFOGO
Vende-se um com 2 solas. .- quartos,

despensa W. C, cozinha, jardim ao
lado grande quintal, etc. Preço iS:oooS
podendo ser parte a urasu. Rua D.
fifarciaria, 143. (;049 J)

T ENDUU iffl"
Vendem-se lotes de terreni

metros de frente alé mais dfundos df 400$ c 5,-10$, c
mensaes de eoS cobertos d
ninzaes. em Yi.i-.itio Geral. E. dLcopoldina a 35 minutos desendo as passagens de ida c volta 303reis. No local o sr. Abe: mostrará 03terrenos e para tratar das 4 ás 7 dana rua de S. Januário n. Ro.

(R 6.ui

149, RUA DA QlITAvjlA. 140
BELOJOABIA UIJOUTERU

—Kspoclnlidnilo cm concertos dé reloj-los o .ioian a precus motllc.bs—
Grmiile sortimento ile relo&los Vinin. Torre o outros nualldniles"CI-UUS MA1SONNKTTR" — Jol.is e reloelos n prestações semauaes

de 56000. — RECEUEM-SE ASSIGXATUKAS.

CÂPILINA
CURA

- CONSTIPAÇÕES -
IMFLÜENZA, TOSSES, ETC.

METAES VELHOS
Comprã-se qualquer quantidade e aos

melhores preços. Rua da Alfândega,
108 e 110» .'

f
Josephina Pereira

Antônio Luiz Pereira e filhos,
Alexa-iérQ Moreira. Albertina
Moreira c filhos, Avelino Costa
IPereira, iaura Costa Pereira . c
filho, Luiza Saterno e família,

agradecem as pessoas que acompanha-
ram • á sua ultima morada os restos

,mortaes dc sua sempre lembrada espo-
sa, mãe, sogra, avó « irmã JOSBPHI-
NA ¦PEREIRA, e de novo convidam, c
bom assim a todos os parentes e amigos
¦para assistir á missa de setimo dia a
efPociuar-se amanhã, segunda-feira, ai
do corrente, ús 8 12 horas, na egreja
de São 'Francisco de iPaula, pelo quo
desde já se confessam eternamente
____.  J, 7110,

AntonJio Pinto Corrêa

ÍMaurieia 

Cavalc-a-nti Corrêa.
Albina Margarida (ausente), José
Modesto Bezerra Cavalcanti e
José Soares Corrêa, commumcam
aos demais parentes c amigos do

seu prezado marido, filho, cunhado 1
irmão, ANTÔNIO PINTO CORRÊA, a
chegada hontem de -seu çakraver, de Por-
tugal, pelo vapor "Sequana", atracado
ao cács, á nrawMauá, donde sairá hoje,
domingo, 20 do corrente, ás 11 horas,
o seu _ enterro para o cemitério df São
Francisco Xavier c convidam a compa-
reocran a este acto de religião, confes-
sasido-se desde já cternanuite gratos.

.^^^^——^_.i„-._ „.,.„ ,P„^lq;'^

Dr. Pedro Dias Gordi-
Iho Paes Leme

Sua familia fará celebrar na
matriz da Cloria (largo do Ma-
chado), uma missa, ás o i|a ho-
ras, amanhã, segunda-feira, 21 do
corrente, primeiro anniversario

seu fiillüciincnlo. (R 6or6

Euclides Ferreira
Leite

Nocmia de Carvalho Leite, fl-
•lhos c demais ¦parentes, convidam
os amigos para assistir á missa
mie, pelo sempre lembrado EU-
CL1DES FERREIRA LEITE.es.

poso, pae, cunhados, fazem rezar ama-
nhã, segunda-feira, 21 do corrente, ás
q horas, na egneja de S. Francisco de
Paula. J 700!BW

f

t

f

llll II r
A sua cura radical pelo HANSEOL

¦ Peçam prospeetos e iivíoiinaçõos
aos depositários: — No Rio, J, M,
rPaoheQOf run dos Àndradas,* 47-
Em S. Paulo, lJarucl & C", rua
Direita n, • i.
Cátia vidro, c suffirtcníe para trata-
mento durante 33 das c custa ape.

nas, 2o$ooo

Manoel Borges de Oli-
veira

a-WLLlíCIDO EM PIRÁ/HY
Anna Barbosa de Oliveira e

suas filhas, Mania Barbosa de¦Oliveira, Margarida e Cciilia,
.mandam celebrar uma missa, se-
gundo anniversario.' de'-seu' sau-

1 doso e semípre lembrado esposo c pae,
I na matriz do 'Engenho Novo, ás 9 ho-

ras, amanhã, segunda-feira,' 21 do cor-
rente, convidando .par.i esse acto os
nn-e-iies 1. nessoas amigas. R. C2C17.

OURO
brilhantes e jóias usadas, compram-se;
ria rua Sete dc Setembro ' n, 112. Joa-
lhcria Diamantina. 4480 J

D. Paulina Maria da
Conceição

SENSACIONAL.BESCOBERTA
12. 1'raoa Tiradentes, 12

Depois do morto revivo-se
Alegria no láf

Vlveiid,* sompro
Carta Retitffe .r5$<»00

— Tíi, ('lio.r.x e'Fa/. < iirctns —
Aberto dns 9 lioras da manha ás 12

da noit«:
Todos os dias ainda que chova

A Caccavoni &:0tdht:íot únicos e ox(
oluslvos .xoncessiomínos^da firma '

*C; "Cónti& C. (U 7242)

Será celebrada amanhã, se-
igunda-fcira, 21 do corrente, ás 8
-|a horas, na egreja de Saula

IRito, uma missa de tnigesimo
dia por alma dr» D. PAULINA

MARIA DA COaVOEICAO. J. Cq8j.

Coronel Adolpho José
de Carvalho

¦Rita Pereira de Carvalho e fi-
lhos, convidam seus parentes e
amigos para assistir á missa de
setimo i'»a, por alma de seu ines-
<UiecivoLcsposo e .pae, depois de

amanhã, terça-feira, 22 do corrente, âs
9 1 ] -* horas, na matriz do Engenho No-
Vfj) IDesde já se confessam agradecidos.

J. 60S1.

t

f

Jorge Abdalla Curi
(FALLECIDO KM CUBA')

•Marun Abdalla Curi e famili»,
e seus sobrinhos Izaac c Jacob
Antônio, agradecem a todas ás
pessoas que se dignaram confor-
tal-os no doloroso golpe por ipie

passaram com a perda, 'de seu sempre
lembrado irmão, cunhado e l^o, JORGE
ABDALLA CURI, e •convidam os seus
parentes -c amigos para assistir á misst,
que fazéhi rezar no altar-mór da egreja
de Nossa Senhora d'e Lourdes, cm VilU
Isabel, na terça-feira, 22 do corrente,
ás 9 horas. Antecipam os seus agradeci-
mentos. R 6o-,

Amélia Augusta de
Campos

Fre'derico Augusto de Campos,
Ailclia Augusta de .Campos Car
valho, seus filhos e mais paren-
¦tes, agradecem as pessoas que
acompanharam os restos mortaes

lo sua prezada mie, avó e sogra, e de
novo convidam a assistir á missa de
setimo dia, que por sua alma será re-
zada, amanhã, segunda-fuira, 21 do cor
rente, ás ;i|* horas, na egreja de Sto.
Antônio dos Pobres, confessando-se de9.
de já gratos. (7195 .M)

f

Eponina Solposto Por
tilhoí .José Alves Portilho Bastos Jt»mor e filhos, Maria de Almeidabolposto e filhos e demais paren-tes, partiapauí ás pessoas de suasrelações, o fallecimento de suapranteada esposa, mãe. filha e irmãEPONINA SOLPOSTO PORTIUlo"e convidam a acompanhar os seus resto»mortaes. saindo o feretro ás 4 horas o.tarde de hoje, da rua Dr. Felix <l.Cunha 62, para o cemitério de S. Fran-cisco Xavier. -,,,

Emilia da Conceição
Almeida

(FALLECIDA EM PORTUGUAL)
João .Almeida Corrêa d'Avilaí e seus filhos fazem celebrar mis-sa de 30" dia, por alma dc suasaudosa mãe c avó, D. EMILIADA CONCEIÇÃO ALMEIDA,

que tera logar amanhã, soiuiula-w-ira,
2i_ do correnr;, ás 9 horas' no aliar-mor 'da egreja úo Bom Jesus do Calva-no e Via-Saora, agradecendo antecipa,damente a tudo3 que comparecerem aesto acto de religião e caridade.

(K 676O 
'

Francisco Julio de
Souza e Deolinda Gou*

vêa de Souzat Manoel Francisco <fo Souza
convida a todos parentes e ami-
gos para assistir á missa d< 16"
anniversario por alma dc seus
paes FRANCISCO JULIO DE

SOUZA e DEOLINDA GOUVEIA DE
SOUZA, ria egreja de S. José, ama-
¦nhã, segunda-feira, 21 do corrente, as
9 i|2 horas, por esse acto confessa-se
penhorado. (7216 M)
9_____^_______m-mssmm__m

..ms co.v.pl.caçóen. Cura- radictl por
processos eeguro. rapidoi. Dr. JOÃO
ABREU. Das 8 ás 11 e das 13 ia <?
-¦rui-: 61 ru* <-• Pedro, 5*

UTER.NA è o untoo
remo dio

que cura Il.OljlCü BRANCAS» os
Corrimentos das Sonho.-as.

.Vende-se nus principaes phar-
macias e na Drogaria Araujo Frei
ias & G.

TRASPASSA-SE
'Um bom armazeni (Bar) e molhados

finos, para informações, na R. 7 dc
Setembro, 17S, de 1 ás 3. (6:184 J)

AAIS PODERQSO AHTISEPTICO
eguiulo estudo do Ser. rou-ailB

GhitiiH.-o do .nstltnto Posicur (1907).
| Uer_ Moroúrio nem Cobro

j Ncrntoxico.nor.ic-iustico.riãolaznodoas.
resirüc instantaneamente, todos OS micróbios
ila Peste, do Cholcra, Febrco.Dlarrhcao
w* o Dyõontoria*. dos pnizcn guontea.

iilndisponsavel contra a:- oiudemias.
5ÕOS-E3 : Vm.» medida do lraaco

ln'nai licro ilo agun pin todos usos.

| SociótõJe fAÜIODOLTããjSiic) i.-: fíaihurliis.Parls
-a e TODAS CCAG PNARMACIA8..».

1'a.ra f.ircr qualquer gênero dc poejins:
sonetos, quadras, qníi.tilhas, FcxtUhas, tri-
o!f<.ts, poemas, cartas cm verso, felicita-
ções dc casamentos, annivcrsario-s, baptíso-

n:«3, cm todas .15 mel ricas, iircltiindo ale*
xaiidrinòs, oíferccc-sc a preços razoáveis.
I\uu mai ore? dítaSlics íèscrcvam a este
jomaí, para Sor—Doca,
tKifSmXm

ESCRIPTORIO
Alitgn-se umn sala para cs-

criptorio 110 largo dn Carioca
11. 2-1. Aluguel nOÇOOO. Tra-
tn-si- na Allniiiiiiria ilo Povo.

Maria Gertrudes de
Moraes

(.1UT.DEC-I'DL\ _M- GLiMlATIN-

f
nhã,

CUliffA')
A sua familia faz celebrar, no

altar-mór dia -cf-reja de S. IFran-
¦cisco dc _ Paula, uma missa dc
setimo dia do seu passamento,
sts 9 'i|'2 horas, depois de ama*

iterça-feira, 22 do corrento.
B. 69S9.

José Antônio Airoza

f

Genoveva Joaquina
Mendes

t Lucas dos Santos Mendes c fi-
lhos, netos, genros c nora, agra-
decem penhorados a todos que
compareceram e aos que acompa-
nliaram os restos mortaes de sua

idolatrada - esposa, GENOVEVA JOA-
QUINA MENDES, c dc novo os con-
vidam para assistir á missa de setimo
dia, na egreja de Santa Rita, ás 9 ho-
ras, no dia 22 do corrente. Desde já
se confessam agradecidos. (M 7245)

Manoel da Costa
Franco

(CHEFE DE TREM APOSENTADO)
Falleceu' hontem, ás 6 c 35 da

tar-te. o sr. MANOEL DA COS-
TA FRANCO, á rua Figueira nu-
mero 11, S. Francisco Xavier.

(M 7-57).

(Clllit

rde,

Charutaria e Papelaria
Vende-se uma bem montada no melhor

ponto dos subúrbios, tendo contrato e
boa moradia para familia. Tara nielho-
res informações á rua Uruguayana 116.

(R 69,-0

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a prestações,

entregando-se na 1* prestação, sem fia-
dor, por preços baratissimos é na Casa
Sion; na rua do Cattete 7, telephone
3790 Central. (J 63S-.

IAS
Arlig4, solido, elegante e

-:-r. só na-./i. Mala Chineia,
vraüio 61. -,

baratl*
Rua La-

1 PARA VIDRAÇAS'
JOMAÜAB
Ourives, 139

—1.10 -
207 s

!ÍSR'Bri m
Curam em poucos dias as moléstias

do esiouiago, ligado ou intestino.
Kfeías pílulas além de tônicas, são in-

dicadas nas dyspepsias, prisões de ven-
ire, moléstias do ligado, bexiga, rins,
náuseas, flatulencias, mio estar. etc.
São ura poderoso digestivo e regulari.
zador das seereçôej gastro-intes-tinaes.¦A' venda em todas as pliarmacias. De-
oosito: Drogaria Rodrigues, rua G.
Dias, 50. Vidro i?5oo, pelo correio
mais 300 réis. J 711

CEREAES
Compra-se a dinheiro qualquer parti-

da. á rua do Mercado 39, i' andar.
(J G940)

Adelaide Xavier Airoza, seus
filhos c noras fazem celebrar
missa amanhã, segunda-feira, 21
do corrente, ás 9 11-> horas, na
egreja de S. Francisco de Pau-

Ia, pelo 2° nnniver-sario do falltcinien-
to de seu nunca csqticcido esposo, pae
e sogro JOSÉ' ANTÔNIO AIROZA;
ás pessoas que os acompanha rem neste
acito de religião a todos antecipam seus
agradecimentos. U. 6993.

Viuva Constância
Amélia Pereira de An-

drade ,e Silva
Augusto Caetano da Silva,

Frederico A. Caetano da Silva,
filhas c genros, Cândido José
Caetano da Silva, sua esposa c
¦filhos, Ernesto 'Caetano da Sil-

va, sua esposa c filhos (ausentes), Car-
los José Caetano da Silva, sua esposa
e filho1* (ausentes), Oscar Caetano da
Silva (ausente), Cândido José da iSilva
Brandão, sua esposa e filhos, Maria
José Brandão, filhos, Snóras, netos e
sobrinhos da finada D. CONSTÂNCIA
AM1BLTA BBREIRA DE AJvDRADE
E SILVA, profundamente gratos á to-
dos os parentes c amigo» que acompa-
nlía-ram a finada á '?ua ultima morada,
de novo convidam para assistir á mis-
sa de setimo dia que mandam celebrar
amanhã, segunda-feira, 21 do correu-
te, ás 9 horas, no alíar-mór da egreja
de São Francisco de ¦Paula, por cujo
acto de religião antecipam os seus
agradecimentos. J. 7050.

Horacio Pedrosa
Caldas

(CONDUCTOR iDE TRIFJM DA E. F.
CENTRAL DO URA'.'-!!.)

Amélia Caldas, Manoel Pedro-
sa dc Araujo Caldas, Oscar Pe-
drosa Caldas, senhora e filha,
Aristides Pe-.lrosa Caldas, Isido-
ro Port oca rrero c senhora, agra-

decem, ipe-nhor.ados\ ás pies-soas >que
acompanharam os restos _ mortaes do
seu prezada esposo, filho, irmão, cunha-
do -c lio HORACIO PHDiROSA CAL*
DAS, i> de novo convidam para a mis-
sa de set.imo dia que por sua alma será
rezada amanhã, segunda-feira. 21 do
corrente, ás 9 horas, na mairiz do En-
genho 6,'ovo, confessando-se desde já
eternamente agradecidos. J. 7031-
ms*Mm_è_mfflHm.mmmims

Alzira Alves Coelho
Carlos Rodrigues Coelho e fi-

Hios, Arlindo Vieira e íamilia,
Leonel de Araujo c familia, Cc.
leste Pereira c familia. Maria
Sabina A. Coelho c familia, agra-

dcce-.n a iodos as pessoas que compare-
ecram, c aos r[uc acompanharam os res-
tos mortaes «íe sua amada esposa, mãe, ^irmã .cunhada, tia e nora ALZIRA AL-1
VES COELHO, e de novo convi-íam pa-
ra assistir á missa de setimo dia do seu
•rassamenlo, amanhã, segunda-feira, 21 1
do corrente, ás S 1(2 horas, na matriz j
de N. S. de Lourdes, no altar de N, j
S. das Dores. J 7<-'7-i j
BBWaBSSBaBWSB-B-BSSBBBBBBBBIMaria G. Rillo Fer- jreira |

T*Iorencio Rillo Ferreira e se-1
nhora, Fernando Riilo Ferreira,
senhora c filha, agradecem pro-
fundamente penhorados a iodas
ás .pessoas que tomaram parte em

iimiiensa dúr, velando, enviam!»
pezaraes e acompanhando ao ¦cemiterio o
cadáver de sua idolatrada mãe, sogra t
avó, MARIA G. RILLO FERREIRA.
Outrosim. pedem-lhes o caridoso obse-
quio de assistirem á missa de setimo
dia, que, por -sua alma, será rezada
amanhã, ¦segunda-feira, 21 do corrente,
ás 10 i|2 lioras, ua egreja de S. Fran-
cisco de Paula.. J 7095

i
D. Maria Angélica Cor-

deiro de Oliveira
(MARIETTA)

Adolpho C-rlos de Oliveira,
Aroldo Anionio de Oliveira e Ala-
ria Luiza Cordeiro de Oliveira,
gratos ás pessoas que comparti-
lharam de sua grande dòr com o

fallecimento de sua extremecidai esposa,
mãe e filha, d. MARIA ANGÉLICA
CORDEIRO DE OLIVEIRA, convidam
os parentes e amigos para assistir á mis-
sa de setimo dia, que mandam celebrar
amanhã, segunda-feira. 21 do corrente,
ás o i|a lioras, 110 alta'r-mór da egreja
de S. Francisco de Paula: antecipando
seus sinceros agradecimentos.

Arminda de Carvalho
O capitão Cecilio Ferreira dc

Carvalho c cunhados, agradecem
a todas as pessoas que alcompa-
nliaram os restos morlaes de sua
saudosa esposa e irmã ARMIN-

DE. CARVALHO, e as ¦convidam
-para assistir á missa de. setimo dia nue,
pelo repouso de sua alma, será rezada
amanhã, segunda-feira, 21 do corrente,
ás 9 horas, na egreja de S. Jüão Ba-
ptista, em Nictheroy. .,-¦ :J 71-9
_WÊ_mWá_ÚW^mmWmmmmm_\
Aurora Alves Pereira

DA

í

T

sua

(SANTINHA)
Fernando Pinto Pereira e fi-

lha, agradecem as pessoas que
acompanharam os restos mortaes
de sua esposa e mãe, e de novo
convidam os seus narentes e pes-

soas dc sua amizade para assistir á mis-
sa de setimo dia quc. por seu eterno
descanso, mandam celebrar amanhã, se-
gunda-feira, 21 do corrente, ás_ 9 >!-'
horas, na egreja dc S. Francisco de
Paula, coniessaudo-se eternamente gra-
tos. (M 7180)
_m__m_mmkfémma__aBBtmM
Matheus Lourenço de

Azevedo
(30» DIA)

Sua familia participa mie man-
•da celebrar á nii-sa de trigesimo
d:;, pelo seu eterno reoouso, ama-
nhã, segunda-feira, Í9 10 horas,
aia "Cgreja de S. Francisco de

Paula. Profundamente reconhecida agr.*,
dece deáde já a todos quc eoiii-parecc-
rem. J 7>íi7
__^SmJ!^i^-^~í^^^9£i__V!^^a

Iracema Queiroz de
Arruda Camera

(ZIZINHA)
Tose Francisco de Arruda Ca-

mera c familia, João Ribeiro d'e
Queiroz c familia, Arljiur Ribfi-
ro de Queiroz, senhora e irir.ãos,
participam a Iodas ás pessoas

rímigas c parentes o fallecimento de sii»
idolatrada esposa, 111©*, nora, sobrinha
e irmã, saindo o feretro -d.i rua Dr.
Btilhjj:s n. e.|i '(Engenho de Dentro),
hoje, domingef eo do corrente, ás 14
horas. fM 7177)

Arthur Desíez
_ (30- DIA)

A filha, genro e netos, mandam
celebrar uma missa ás o 1)2 hc~
ras, amanhã, segunda-feira, 21
<!o corrente, na egreja de São
Francisco de Paula. 6---, J

__-tmi-_&sB&_f_Q________m
Claudino Cardoso

MAXAMBOMBA
Os amigos do fallecido, mora-

dores era Morro Atyudo, convi.
dam a exma. familia e amieos
para assistir uma missa qitr man-
dam re;:ar por sua alma, na ma-

da •cidade de Maxambomba, ás S
horta, -no dia 2a do corrente. Por esse
acto de religião e caridade agradecem.

J. 6.600.

D. Regina Loureiro de
Araujo Góes

tEiirico 

de Góes e filha, a vi».condessa do Rio Tinto, dr. An.
ton-o Reis de Araujo Góes e sc-nhora, dr. Arthur Vianna Bar-ibosa e familia, Uelmira da Silva

Loureiro c filha, Domingos da SilvaLoureiro e filhos, João Loureiro da
Cruz e familia, José Loureiro da Cruz
c familia, dr. Orlando Coes . e se-
nhora. convidam os parentes c pessoasde suas relações afim de assistir á mis-
f?~ãf.J? <,ia 'llle' l,or intenção tle D.
REGINA LOUREIRO DE ARAUJO
GÓES, será celebrada amanhã, segunda-
feira, 21 do corrente, lia egreja de SãoFrancisco ite Paula, (altar-mór de N. S.das Dores), ás o ila horas. (-S 6S1S)

BENZOIN
Par» o unhellciame ítu do ríito tdas mioi, refresca a ncllt irrilnili
pela navrlha. Vidro 4Í000. Ptlo Cor.
íwl,..5.??00- P£'í-"naria ORLANDOHANi.hl,.

CASA Á VENDA
Vende-se por ú:ooo$ooo uma easa

nova, de boa construceão, com dois
quartos, duas salas, etc, electricidade,
pequeno jardim c quintal, cm frente derua, no Andarahy, loca! saudável, pro-ximo aos bondes. Trata-se com o pro-
pnetario á rua Haddock Lobo 104,
pharmacia. (M7179).

RHÉUMATISMÒ 
'

FACTOS E* O QUE SE DEVE EXIGIU
DOCUMENTOS IMPORTANTES

TA•^!te^í?,<^."„•-„len<•,• Pre-eripio ns GOT.IAS qi.LEBER a doentes de rlieumatis.mo articular clironico obtive os iiielhorMresultados.
S. Paulo. 18 de julho de 1015.

DR, A. FAJARDO.
Attesto que tenlio empregado no rlienmttiimo arlicular aíittlo, com feliz reiul-(ado, aa Gottas antirheumaticas OUeber« tò tenho r.iz6cs para recommendar eis»preparado.
Em li de men [rráo _ S. Paulo,outubro d« 1915de '9

DR. CESIDIO DA GAMA E SrLVA(Firmaa reconhecidas).

Arteslo que nos ca.-os os mais variado»ne rlieumati-mo, em nue tenho lançadomão. em minha clinica das Oottaa ami-rhcumalic«s de OUeber, os resultados obti.doa tem sido satisfatórios.
O referido í verdade e assim o attesto,S. Paulo. 19 de maio de 1016.DR. ROBERTO GOMES CALDAS.
irirm* recoahccidt).
Illni». ar. Manoel D. Rebello—S. Paulo!Declaro que «ofíretido lia doia aunas deum rheumatiamo clironico, que me obriga-M a andar do joelho-, por nüo o poderlazer de outro mudo. me foram dados, pe.Io sr. dr. Roberto Gomes Caldas doia vi-

5r<"'«o preparado "Gottas nnti-rheumatieaade. OUeber , estando eu hoje quasi curado,
pois ando bem dispensando qualquer am-
paro para o faier. Faço esta declaraçSo *bem daquelle* que como eu, sio victima»do rheumatiamo, e que encontrarão na»Gotus de OUeber". allivio c cura par»teus sofirimentos.

S. P.ulo, ia d» maio d» 1016.
MIGUEL GACCIONE.

(Villa Joaquim- Antunes a-A),
(Firma reconhecida).

Preparado Duramente vegetal. Approvada
pela Direciona de Saude Publica do Riode Janeiro — Vende-se naa ruas: Anilra'daa 41, S, Pedro 40 e Chile 3i_Deposito.

PRAÇA DE OPTIMO IMMOVEL
Em praça (Io Juiz dn 2" Vara

Civel, so procederá & 21 do cor-
rento itinz, ás 1214 hòrns, & ven-
dn do predio a travessa do Mol-
rcllcs 11. 20, em Santa Tlierran,
com todas ns suas beniifcltorlas,
constnntos do outros pequenos
predios cdlflcndos nos terrenos
daquelle, liem como o elevador
cloctrlco que dú necessò ao predio,

Essa propriedade, cm perfeito
estado do conservação, presta-se
para nelle ser explorado um Imin
Iiotel ou pensão, pnra o quo con-
tím vastos aposentos, grande sa-
lão paru banquetes, isolado do
corpo do predio, jardins nos dif-
fer on tes "platcnux", agua om
abundância, illumliiação electriça
o sobretudo lindo panorama (pica
descortina sobro a bnliia o arfeiio-
res da cidade.

O preço da avaliação, dnda pelos
peritos privativos do juízo, 6 do
75:000$000.

Pnra quaesquer outras Informa-
ções os srs. pretendentes poderão
dlriglr-se ao procurador do e\c-
quento Augusto Ccsar Guimarães;
quo 6 encontrado á rua do I'osn-
rio n. 82, sobrado, dns 12 ,1g 16
lioras diariamente, ou das 8 ús
11 íi rua Pnysandu 101. (JOG13

Escripfuragão Mercantil
O professor Mario Piree, da Escol»

de Aperfeiçoamento, abriu um curso par-
ticular, á rua Earão dc Ubi 132, e
ensina Escripturação Mercamil pelo me-
thoilo do seu mestre sr. Tavares da
Costa. (EC079)

Doenças à pelle e venereas —
PKne.n1hn.i-1.?!»a íituiinuuitij-iit

TJr. J. J. Vieira Filho, fundador e âU
rector do Instituto Derriothcrapico do
Porto (Tartugal).Tratamento das doen-
ças da pelle e sy-ihüiticns. Applicaeão
dos agentes physico-r.aturaes (electrici-
dade, raios X, radium, calor, etc), no
traramenío das mf.le.*?(ias chronicas «
nervosas: cons.: rua da Alfândega u.
05. Ha* 2 ás 4 horas.

MOVEIS A PRESTAÇÕES 
"

V. S. quer comprar moveis a presta»
ções por preços baratissimos, entre-
gando-se na i* prestação, sem fiador,
c na Casa Sion; rua Senador Euzebi.
ns. 117 e 119, telephone 5^09 Norte.

(.1 G382)

f

triz

Pílulas Purgaíivas e
ânti-biiiosas de Briío

Approvadan e premiadas com meda'
lha tle ouro. Curam: prisão dc ventre,
dores de cabeça, vômitos, doenças do
figado, rins e rneumatismo. Não pro--luzcm eólicas. Preço, 1S500.

Depósitos: Dragaria Pacheco, rua do»
Àndradas -fã; á rua Sele de Setembro
ns Si e 99, 1° dc Março 10 e Assem,
bléa 34. Fabrica: Pliarmacia Santoi
Silva, rua Dr. Aristides Lobo n. 5:9.
Vcli-photie n. 1,400, Viüa. 3nçS

COMMODO
Rapaz solteiro cm-prcffado r.o com*

morcio deseja em casa de familia um
pequeno commodo sem mobilia; prefe-
re que nâo tenha crianças. Ko Estacio
de Sá 011 adjaconcias. Cartas para Cai-
xa deste jorna'. a A. I.. C, dizendo,
o alusuel, (R í;a;j\
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¦CORREIO DA MANHA — Bwtínf», 20 de Agosto de 1910

ODEON l
Companhia Clnema.ographloa Brasllalra]

O Cinema preterido pela sabia org-anlaa»
ção e con.eoçâo de seus programmM

HOJE- ULTIMO DIA -HOJE
Já amanhã não será mais exhihido

o admirável trabalho de

LYDA BORELLI
Quem ainda não o viu ?

_A.]__E_A._>J_EXÀ
A nota sensacional da semana, em nm fllm qne foge

aos moldes de tudo até aqui oreado,

HYPOCRISIA ou

Romance <!o Henry _E5_vt£till«e
Interpretado pela deusa «las deusas da cincmak-graphia

LYDA BORELLI
LYDA BORELLI ó n àfamudá artista a

quem a critica oui-opéa ilen o sceptrò da
cinèniato-.íai)hi;i, cònsagri-a-ido a soberana
sobro todas r.s suiis Hvi.es da arte do silen-
cio. — li LYDA BORl.LLl, nesto trabalho}
excede om arlo outra qualquer artista quo
desejo o confronto.

Funccionando 2 salões a espera do
espectador será insignificante

líA VERDADE NUA"

GRANDE CIRCO EUROPEU |Armado na Kua S. F1. ancisco Xavier — Maracanã!
Propriedade dè JoSo de Oliveira — Empresa e

direcção de Pedro Gonçalves
O maior e melhor conjunto artístico actualmente na America do Sul

40, Artistas de ambos os sexos, 40
O, Clowii8 e tonys, «O

Grandiosa malinée infantil com farta distribuição
de bonbons ás crianças

Os Cavallos Árabes —Os 4 Athonas, acrobatas de fama
mundial —¦ Os Gibsons, bailarinos internacionaes — Rober
to Pantoju, o exímio e sem rival barrista brasileiro — Car-
Utos, excêntrico rival de Chapli e equilibrista sobre patins—
Chico, o tony engraçadissimo com seu burro amestrado.

__________________ um mundo de novidades
A' NOITE, A"S8l*2, OKANDIü FÜNl çAoRa segunda parte será representada a engraç idisslma revista em 3 actos

ornada com !?2 numeros de musicij__ o__iegr_3Lca._% do Moncarozigro
Cadeiras de 1- 3$u>0 — Cadeiras de 2- 2$000.
entradas — Espectaculos as terças, quartasdomingos. 

Geraes 13000 — Nao ha metas
e quintas-feiras, sabbados •

I TERÇA-PISIKA novo espeotacnlo, novos ar-
tlstas e novos preços. ___,__. 7304

r flora isito-Litleraria

•<m

A mais admirável concepção elnematographlca
moderna

Adaptação admirável do grandioso trabalho de LUÍS WKBER. Romance queé um estudo psychologioo, em 5 longas partes aensaclonaes
A SEGUIR-O admirável «A VATAR. (Trooa ds Almas), novslla

trabalho «i.VAlAIV»__ Theopnlle Qauthler, in*
terpretada pela seduetora artista russa SOAVA GALLONE

-DO-
Lycée F>anç.__s

Rua do Cattete, 3õl(perto do Hotel
dos Estrangeiros)

Com o concurso de litteratos e
músicos conhecidos

Quinta-feira, 24 do corrente
ás 4 1|2 da tarde

Bilhetes e assignaturas na casa
Arthur Napoleão e Casa

Mozart e no Lycée
Preço tia entrada 3%000

Assignatura para as 8 Horas
(2 por mez)—20#000 J 711.

PASSEIO AO PÃO DE ASSUCAR
..ttrahonte, deslumbrante e recon-

fortànte passeio — O mais em-
lioliriuite panorama I

Reducção de preços
Aos domingos, das " horas da ma-

nhã á i da tanie, o preço da passa-
gem ao alto do Ho àe Assucar será
de 2$ooo, ida c volta, e depois desta
hora regularão os preços em vigor.

AVISO AO PUBLICO
Os carros ai-reos fiinccionam

com fi-eaucnciii diariamente, des-
ile ás 7 horas da manhã,

A's segundas, «.uarias e sextas-feiras
o ultimo carro sobe da Praia Vermelha
nara o Pão de Assucar ás 6 horas da
tarde, e ás terças, quintas, s.-ililiados e
domingos, ás io horas da noite. Se
chover, funecionarão somente até ás 6
horas da tarde.

TKr.Kf'IIONK, SUI., 768

PATHE
0 GRANDE CINEMA DA MODA E ACTUALIDADE"Vasta lotaçfto — Nenhuma o para — Camarotes.

Galerias nobres

HOJE •SSS84_?_SEr? • HOJE
Matinée e Soiréa

O maior trium-

Pela ultima,
vez

1

puo de

Francesca

¦__!sa355is>.^-»¦'.¦-¦^I'^•1^¦.ÇJ5I:"is;^J^3S

THEATRO CARLOS GOMES
Grande Companhia de Sessües, i!o Eden-Theatro, de Lisboa

Empresa - 1 t*lXI'll-A MAKQUKSr*_sp'j___-Triêi 
grandiososespectaculos --ecoíte!

Matinée, iis 2 o I[2 — 2 sessões 3— A's 7 e 3[4 c 9 e 3(4
com n rovistii f.-intasia, do costumes portugiiezes, em 2 actos, de

CAIU.os Lr.AI, o AVELINO Dli SOUZA, musica dos maestros
OICI.-NI.GnO o LUZ JUNIOR

Obra regionalista e patriótica !
Um verdadeiro hyinno a Portugal

Toma parto toda a companhia

que no _P_A.___3 ÜO SOL alcançou
<•] FORMIDÁVEL li RETUMBANTE EXITO

SÜT" A seguir — DOMINO' (7=75)

PALACE THEATRE (velo Theatral Brasileiro
ÚLTIMOS ESPECTACULOS DA COMPANHIA VITALE quo embarca

 para S. Paulo no dia a|

HOJE - Daas grandiosas recitas - HQJTB
MATINÉE, ás * e i]*, com a celebre opereta de LEON BARD j~

Ia Duchessa dei Bal Taharln
A"s S c ija da noite — ULTIMA REPRESENTAÇÃO da opereta em 3

actos de Aiitony Ma rs, musica do maestro Henry Hirchmann

W\fíTA GAIA ©
Tomam parte cin ambos os espectn culoa 09 «listíimtos artistas PINA GIOANA

e ÍTALO RERT1NI
Aos duuiin.os, o«t bilhetes venilenvse apenas na bilheterias «Io Hiealro,

Amanhã — 'Grandioso festival para despedida da companhia. Terça-feira,
— n" recita dc asHigiiatiira-. Festa artística de ITAI.0 1IERTINI — Pri.
meira representação «Io TOREADOR.

Sexta-feira — ESTREA neste theatro da companhia dramática de que faz
parte a actriz EMMA POLA, com o vaudeville de grande suecesso — O
MICRÓBIO DO AMOR. (-2.-)

-__H_-_,*_t--f*____^^ "'W' |I|||M .wiHMin—i 111

THEATRO S. PEDRO Empreita
Pascho-l Secreto

A emoção, as
maiores alegrias e

tristezas,
o soffrimento da

vida, a
lição de moral, o
sublime perdão 1

ou lacrihuje rerum
Poça otpeoialment. escripta para

FMANCESCA BERTINI
BT* A este programma será addicionado o numero

desta semana do
FLUMINENSE JORNAL

«COMPANHIA DAS ESTKELLAS MUNDIAES
Herman — La Folie tte — Rush Ling Toy

HOJE HOJE
Ciraniliosn matinée" ús 2 3| i, na qual tomam parte : PKOF.IIICllMAX, I/A FOLLETTE o os ciim.ieõc. do tiro HAHRIS e ER*XH9TINA. — A' noito, 2 sessões: ás 7 3|4 e 9 3|4.

ESPECTACULO MONSTRO Ml

DR. HERMAN
O REI DA ELE CTRICIDADE

Nas suas incri-eis provas com a electricidade sclentifleM a cômica* LA FOLLETTE 
O «niis famoso transformista de reputação mundial em seui inlmitarei» traliilho»sempre applaudidos
Últimos espectaculos — Despedida da Companhia
PreCO . — Friza3> "íi camarotes de •«, io$; camarotes de a», i%; d-tineta»,_ iv\._o 3j. p0ilronas j_ ,»_ 3j. poit.ona» de a», 1$; galeria» Dobres. i$ooo, e
geraes, 500 rrís,

A empresa reserva o direito de alterar este progranima.Nos theatros S. José, S. Pedro. Carlos Gomes e Maijon
mafince aos domineos, ás - i|a.

(-1)19)
Moderne, havei.

ipiaiiiiini-finm
I _______«_-___«_.. ,k
i_

nii«llir*B__l
¦veiv' «______l_at_i

Pana
fransenãssâo

Avenida Rio Branco, 151 e lf3"Empresa Darlot & C. „ . „__„..
LUXO E CONFOKTO FLOUE8 E ELEGÂNCIA~~1I1P1V1_,) ___:o-r___ Ç____=_____ -

HOJE PRO GRAMM A ARTÍSTICO E VARIADO.l
Wa matlnéa, íilms oomioos extra proBram™a_ DRAMA BM 3AOTOS ,(iO SEGREDO DEUMA MULHER
llí--.., su o litulo nara garantira superioridade do enredo — O Segredo de uma mulher — Não fosse uma mulher,

e 11111 seurcilo 11 cila confiado. — Nem palavras mais co-ivincentes, nem eupplicas arrancariam de um coração feminino
a mlnlm rm-làçã o c"ração de urna «ta. miando sc lh. entrega á firarda um qualquer segredo, constitue um
verdadeiro e-crimo; guarda, zela e nã.i transpira, e mais, simula uma apparcncia enganosa e de que ninguém jamais
jioderá su«-«eiinr sinner tia existência «lc um mysterio que só sua alma sahe e conhece.

DOIS MACHIXISTAS R1VAES
ili.in.lo drama sensacional da fabrica llison, cm a partes, produzido pur Henry Mec llac

Siililime iiroducção cm «ine, entre múltiplos personaueiis dc interesse, se dnlaca a dp uma creança que descuidada se

Mais resistente e mais bar.itn qne qualquer correia de couro ou de balata
Especialidade para Engenhos Céntrans, Serrarias, Fabricas de Tecidos, Moinhos de

Trigo, Fundições, Machinas de Lavoura o Officinas de Mcchanica cm geralPeçam a tabeliã de preços e comparem com os de correia de couro ou balata
FABRICADA "POR

The Sandeman Stanley Getton Beltíny Company, Ltd.
H Fabricas em Dundee o Stanley-Escossia

LONDON
Fornecedores do Governo de S. M. .irttannica, e outros

achava sentada nn linha «tm que cur ii., velozmente uma locomotiva. ComedlaengracadissimaAFFLICÇÕES COM PARECIDOS ?m iCTSFEko
Amanliã

___E_________S^^_B__E

O CINEMA AVENIDA - ELUGANCIA E CONFORTO
UM LORU ESTR01NA — Film artiniico c sensacional, d c grande suecesso.

•aag_______a__)j exi 7.230)

Agentes c representantes no Brasil:

PEREIRA, ARAUJO <& C
CASA BuRLIDO B^EOISTISS

Escriptorio e Armazém: RUA DE S. PEDRO, 87 % Caixa Postal 262
DEPOSITO: RUA CASI(IER§g_0, I0I-Í07 — RIO DE JANEIRO

JmmVeKCXUÍCrX

CfflEUÀ THEATRO S* JOSÉ' - p« Bmpreia
sclioãl Segreto

Coutpanliia Molas
comeiltas, musica
HOJE

-"• í)a «ili.il faz parte •« Ia bailarina Ana Krcmser — Unimas,
Brandes bailados — Director de orclicstra maestro Manclla.

Grandiosa matinée ás 2 1J2 HOJE
A' NOITE TRES SESSÕES A'S 7, A'S 8 3I4 E :o i[a —

Espectaculos dc completa novidade para familias
ARTE LUXO — MORALIDADE

NUMEROSO ELENCO LUXUOSAS MONTAGENSTODAS AS NOITES NOVIDADESNA MAtinéE
Vai ias a.traccSesi .* _, A MIMADA DE¦—A FILHA DO MANDARIN-,

A' NOITE

'ias attracçóes! 3*PA ris
PRIMEIRA SESSÃO

SEGUNDA SESSÃO 1'A MIMADA DE PARIS
PARIS A' NOITE

Um dns maiores, suecessos de MOLAS-
, ,., SO c KRE.MS-R, <iue «3o delirante-

TERCEIRA SESSA_r"C 
"PP,Mll'JOS ^ "8 "oU"-

AMOR D'APACHE
ORAf.-DES SURPREZAS O MAIOR SUCCESSO THKATRAL IAMANHA — i-scssao, A Spiiamb_ui_.». _• scssã0, "A Mimada de Paris" e
3" resino, Uma noite çm Uliann . Em to_ns „3 s___5e_ tomam parte cantorasa voz, ítuelta.-t.na c trcinsiormistas,

Tenra-leira -•-• «io corrente — SONH o D"ART1STA — Protagonista-1 O. Mo-lasio e Ana Krcmser
A MAIOR NOVIDADE TIIEATRA__ _e rei-resso do Sul, estreará este mezm-te tlie.nr,, a Grande COMPANHIA NACIONAL de • operetas, revistas, tr.ir-letas e mamei», lumlai a lia cinco annos e tão querida do publico carioca. A cs-tria sc «Iara coni a preniicrc «le uma pci-i que sc destina a erande suecesso.An sessões priiicipiarao sempre peU e.hibiçüo dc "films" das maia reputadasSalinc-is PREÇOS POPULARES-Nos theatros S. Josc, S. Pedro Carlos Go-mes e Maison Moufirne, haverá matincc aos d

CIRCO SPINELLI
Grande Companhia Eqüestre Nacional da
., Capital Federal —- Empresa Affonso .,

Spinelli — Companhia BENJAMIN
DE OLIVEIRA
MARAVILHOSA — JJ05eFUNCÇAO

domingos, as 2 i|.

Hoje
Attracçóes — Novidades

POR TODA A COMPANHIA
Será levado na segiuidi parte do espe-

ctaculo o empolgante melodrama de Ben-
j«min de Oliveira, oom lindos numeros- dc
musica do estimado maestro Paulino Sa*
cramento, intitulado:

A VINGANÇA DO OPERÁRIO
A acção passa-se na fronteira da

Hespanha
Preços e horas do costume

Brevemente a comedia de costumes
militares

O ZE' ME'ME' 
tt-;«— TODOS AO CIRCOnoje spinelli

Depois do espectaculo, haverá bondes
para todas as linhas.

Terça-feira — GRANDE FUXrÇAO —
A NOIVA DO SARGENTO. (M7-51)

Hoje

Theaf I--Q Republica
m«mmm2%k%mm^mmmwmm

Empresa
Ollveira&C,

_v_:i_.sio-__£_-ii ._-*"______íií___-*Orchestra sob a regência de Raphael Romano
li-IIiMS DA KMPRRSA PINFILD1

¦a_CA.'TI_!_-_E3'___ 
&.S Q ' 1JS

Programmii especial
Sessões continua» dns 7 ns 11 horas

Exito do transformista portuguez
S__I_--V^_w LISBOA

( O FHEGOLI-Lüi-ITANO) ,
Oonçonetista — Excêntrico — Imitador — Illusionista — Transformista e

transmissor
ELLE SO' 'n<erP"et*. transiormando-c rapidamente, UM NUMEROov^ de vinte, trinta, quarenta o «incoentn personagens dif-

ferer.re..
ARTE — GRAÇA — FINURA E DECÊNCIA

Programma dos Films:
EXPERIÊNCIAS CHIMICAS — Natural — Eclypse. SANGUE DE

CIGANOS — Drama cm 3 partes— Skandinovia. ÓDIO DE INFÂNCIA—Drama cm 4 partes — Milano. O SUICÍDIO N. 359 — Drama cm 6
partes— A.uüa.^POLIDOR LUCTADOR — Conúca — Pasclioali.

t Preçosi — Frizas, 4$; camarotes, 3$; políronas e balcões, $500; gcracsc jardim, $300.
CAMPEONATO DE "BOX" — Na qunta-íelra, 54. (J 7020)

CIRCO PIERRE
Armado na Praça Saenj PemGrande companhia eqüestre e noologie»Director proprietário — Mr. Jean Plirre

HoiP - DOMINGO, oo — ZTnSm¦noJe de agosto noje
2- Grandes espectaculos -2

— A'S 2 i.a DA TARDE —
Ultima matinée

dedicada ao mundo infantil, com f«rta
distnbulçâo de ÍHinbons ás creança».

Exhibição total da
bicharada

que se compõe de vicunha*. yamm, taj>_res, tigre, leões, lôopardos, jaguares, hjre-nas, macucos, zebu'5, cães amestrados, etc.
A' NOITE

Outro soberbo espectaculo
—Os acrobatas de força—
em que tomam parte

LOS CHILENITOS
artistas de grande mérito applaudidos em

toda a costa do Pacifico
A familia Mange

_.,S2?._*''¦ "ov""" ""meros acraliatasOUTRAS NOVIDADES /(7272) MAIORES ATTRACÇÓES I

¦w Segunda feira -- Amanhã
O PROGRAMMA MAGNIFICENTE

Espectaculo» eolecticos adaptados a TODOS
A grande fabrica

Corona
edita 4 actos de
yida real cruel:

Mais 1I0 qne
irmão

(Corações qm is
degladiam)

tendo como base
um estudo

de animo depra-
vado

reyoltando-sn
contra a sociedade

Magnifica
mise-en-scene e

interpretes esco-
Ihidos.

As noticias sensaclonaes do mundo inteiro peloECLAIR JORNAL,
Capitulos e instantâneos colhidoH em todo o Universo

A artística fabrica
Gloria

apresenta tres cui-
dadosos actos:

Estudo psychologi-
co de animo

feminino acalen-
tado na rude

vida marítima.
i- acto: Kosas, ros*. para Nossa Senhora.
2* acto: A saudade implora piedade I
3- acto: Animo materno n_o conhece vingança!

Ifl^^Qnlnta-íeira: Reappariçüo da famosa bai-mV^m larina rusra da Casa Pathé:
Mlle. VAPIEREOSEA

na grande composição: A FILHA DE HEROU1ADE
(1* fllm da serie Napierkoska)

LYRIOO
TRODPB LYRICA.IT.VLIA "N A
m\\[i\ 24 DE AGOSTO
MM BSTRB'A PTA-FEI

HOJB Magestoso prognanima HOJB

Indicamos

em primei- I

SEMELHANÇA fUM*

Primeira representação no Brasil da SUB!.IMF, OPERA em
um acto do maestro WOLF FEltltARI

IS selrefo á m

ro logar o

soberbo e

empolgante

drama de

variadas

aventuras

¦STA
4 extensos acto* (

E* a vWa moderna nas suas dlffarentes moilalidade. Sorla
Ininterrupta de episódios sonsarlonaes, dos quaes se destaca
a queda mortal de u'ii tilbury, que rola por um ingrome des-
penhadeiro.

Outro drama de grando arte, do gênero popular, é o romance
policialOs náufragos <3.o 'Ofenooo"

l pnrtes spn-ai-ionaes e longas. Uma hora de duração
Montagem deslumbrante., de grande riqueza, que de Ixa o publlco maravilhado.

COMO EXTItA NA MAT1N'F.'K o encan-
tador fllm ilocumentario de actualidade

Amanha— ti seni-aciontil dramn policinl cm 4 movimentado.
a.-tos "03 Falsários e a Policia". No mesmo programma o imi«e-
ttuisi) drama do aventuras em -i actos "Dissipa .ao o Loucura"
(Mais que Irmã¦¦). Ainda mais o delicado e pungente drama deamor. costumes liinniUles, confortalivn ereliginsò, em 3 actos "A
Virgem do Mar". .".-Feira: 0 pomposo drama sobre a orgia antiga"A Killia «le Herodiáiles". O impressionante dramo artístico de-
Fclair, em 3 actos "O Louco das Penedias". A brilhante come
dia por Camillo De Riso em 2 actos CHOQUE NERVOSO. M 7237

Representada com gramla suecesso nns principaes fhcatrns da Europa,
America do Norte e no "C01.0N" «le Huenos Aires

Condessa Süzanna—Sr,.. GILBERTA FIUDOWSKT
Conde Gil-Sr. ALBERTO TERRONE

Santo- Sr. CESARE SA.\TAIlK.I.I-[.
Terá ir-acío o espectaculo com n exe

ciicão A' GKAXDE ORCHESTRA da'celebre.-* Goycacas do Ínsígiic maestro He;i
rique Granados, instrumentação do distin
eto maestro L. Provesi.

I" — REMTXISCEXCIAS.
2" — INTERMEZZO.
3" — EL PKI.EI.E.

Absoluta novidailc para a America do Sn

.c — PROFESSORES DE*rO ORCHESTRA

ROBERTO SÓRIÀNO
45

PREÇOS — ''rir.T. 45$ camarotes, 30$;
faaiteuils c varandas, 8$; cadeira?, 5$;
galerias numeradas. ò?ooo. (M 7261)

HOJE- DOMfHGOvSO-HOJE
Do l.[. dia a 1[2 noito -

Concurso do pelota com en-
tradas premiadas

A's 2 horas
• Qninbla dupla em 8 pontos
Resultado do concurso

Oe tanle :.s O horas
De noite ás IO horas

Fniicções Iodos os dias
Domingos o feriados «io meio-

dia.

Dias uteis ás 7 horas da noite.
Bond Ponta cVAreia

R 6997 ¦

ULTIMO DIA HOJB

Cerbeville

________________________________ ______í_______________Ç_________BamZWS m——--~~nj ¦¦  -W-, ,. ,, J^_  «_______ "¦!¦!

Amanhã: ^^^^z^^^2_~r

Empresa J.Crnz Ju-
nlor-Ku» da Cario-
ca ns. _<> e 51,

...bm MATi,,E.rvi_8oí^vè--íiT^0 D1A
UUirnas^ssoe^com asta primeira s»le d^ãl^stupendo, do. maior dos nims do Aventuras polic.aes

 __ _ egual, interpretado pelos artistas que o-..._.«_¦ Hf-Jj. "SWKíag^gaig» Ík''.;,,"'"""' J'*'1"* ineguaiaveis FRAN-ciae apto a todas as lutas; GRACE CtlXAnn- mimV ¦* F01 • ° aTt^^ elegante por excellen*e ROLLBAUX, o horcules soberbo ou.i D_e^<i^«m_í1._en,,,Jfasada ° c*-P--yante em todos os seus papeis"chama a FILHA DO CIRCO. q P de ™ pliltéas' ílzoram '° n,aior «""» de enredo policial, que sè

s!Ü'nf 0 ^ E 0 ^^ R 0 0 ^»^?8» C°m ° COmef°
ss-EWEa HERANÇA ESTRANHA íh°p„",co Tà GIUCE CUNARD ^e3omT>e.

¦ Amanha-Q esplendido Crama em D parles Ciúme de Irmão, da fabrica Toi. 72G5

|i Jf J.Ji^.J.IÍ! ra. flü-il M -1 í*SB_!ll!K.id S_ _KL;_í1íiJ«."ia mWSlJ-S BLJjwü A»_n?' H

Companhia Alexandre Azevedo - Tonrnde Cremilda d Oliveira
-ENOJEI — "Domingo, 

SO — :__COJJS3

A'8 7 Ii2 MATINB'E
ds 3 1_2 A's9 3i4

Ultimas representaçõeo do

a
et)

• w EH o
__^m&. *¦¦• —3B3t_. I tí o

•a rtaO maior exito dos últimos annos!124 representações !
Mise-en-scene de João Barbosa

Moveis da Marcenaria Brasileira
Notarei creação de Cremilda d-Oliveira
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GRANDIOSOS ESPECTACüL()S
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