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PROGRESSO
l REPUBLICA

¦Aos dcscnganáilbs da Republica, c-

são muitos, coiitando-se entre elles

miiilos qnc foram dos seus mais

fervorosos pregoeiros, os poucos,
(pie, sinceramente ou não, ainda mos-

iram fé nas instituições, á critica a

eslas, t|ue ouvem repetidamente, aco-

dem logo com a replica dc ter o

llrasil progredido mais niim quario
de século de Republru do, que ein

meio século de monart.liia. Bcmdi..a-

nu . pois, concluem clles, os pátrio-
ias que derrubaram», esta e levanta* j
r-.n aquella. Os que por este modo»

dc fendem a Rcpulilica não vêem que
o progresso realizado no llrasil sob

.-> regimen. republicano não é u*n

tario isolado. A-om|anliou o oro*

(;-(>so dos mais paizes. O Brasil não

podia escapar á evolução operada e»ii
loilo o planeta.

«Acabámos; lia <lias, de ler um livro

inlcressanlissimo, dos que mais nos

Iem capttvado c absorvido a attenção

nestes últimos tempos, obra dc um

brasileiro «muito intelligente c con-

scienciosaíiicnto estudioso, dr. Pires

do -Rio. Sob o titulo — "O combus-
livcl na economia nacional" —, o
livro c um amplo estudo sobre a in-
fluencia do carvão na evolução in-
dustrial c commercial do mundo, do

qual resulta o papel predominante
que cllc tem exercido na civilização
moderna. K' livro, como diz o scu
competente prefaciador, para ser lido

pelos homens públicos, estadistas e

politicos, economistas c financeiros;
c parece mesmo que o autor os teve
mais em visla do (pie os tcchntçn:.
commcrciantcs c iudustriacs. D-j-..
ser lido por aqucll.s a que int.v.ísr.
o progresso do Brasil, para se co*--
vencerem de que materialmente já
temos progredido tanlp ou mais que
'¦ra dc esperar da nossa constituição

pbysica, neste meio cósmico, pelo
que nada menos justo do que attri-
buir o nosso progresso lento, com-

parado com o dc outros paizes, á in-

ferioridade da nossa raça.'Pois bem:
nesse livro, o autor, depois de des-

crever, baseado cm eloqüentes alga-

risntos, a marcha do commercio, nos

tempos modernos, cm todo o mundo,

marcha rapidamente ascendente, de

lal sorte que nos cinco primeiros
annos do século jo, o commercio

mundial levo um augmento de

£ 1.020.000.000, quando nos primei-
ros cincoenta annos -do século 19

esse aiignicuto não passou de
£ 530.000.000 apenas, o dr. Pires do

dò Rio concluo: "Não seria de admi-

rar, portanto, que o 'llrasil houvesse
feito, em um quario de século de

Republica, tanto quanto em meio se-

culo dc monarchia. O que aconteceu
no Brasil, independentemente de

qualquer mudança de fórnia dc go-
verno ou reforma da sua Constitui-

ção, succed.eu em muitos outros pai-
zes, republicas ou monarchias, demo-

cracias ou autocracias, catholicos ou

protestantes, budhistas ou musnlma-
tios."

IÍ, mais adeante, pondera ainda o

illustre autor: 
"Nos Estados Unidos,

Allemanha c Inglaterra, cada um

com tt sua constituição diversa — li-

mento, a sua prodigiosa prosperidade
econômica, a sua preeminencia com-
mercial e industrial, obra deste co-
meço dc século, ao tão malsinado

prussianismo. Sendo assim, ao pro-
gresso dos Estados Unidos republi-
ca contrapõe-se o da Allemanha mo-
narchia e monarchia militar. Refli-
ciam, e conícssem-sc illudidos os que
ligam o desenvolvimento e o relativo

progresso e-engrandecimento do Bra-
sil, tiesse mesmo periodo, ás insti-
tuições republicanas.

Gil VIDAL

poderia dizer que parava o coração para
combater, era um escravo (lc Josephi-
na, mulher tão poderosa qtte Tayllcrantl
a considerava sua rival'...

Sobre Napol-ão III ninguém teve
mais influencia que a imperatriz Euge-
nia c, se fossemos recordar typos de
heroinas, lá mesmo cm França defron-
tíííiamos logo com a figura_de Joanna
d'Arc. Mais abaixo, para gáudio <lo
meu amigo Eugênio Silveira, toparia-
mos a padeira de Aljubarrola.

K a quem deve boje a coroa dc Hcs-
pai.lia a-sua existência? A Maria Clir..-
tina.

Nenhuma dessas mulheres, minha Se-
nhorn, teve nas mãos o titulo de eleitor,
Com um unico attribulo é que gover-
liavam: a sua graça.

Quer V. Kx. governar? Desista do
titulo c das eleições: governe com 03
elementos que a natureza llio deu e em
virtude dos quaes a mulher tem sido,
em todos os tempos, a governadora do
mundo.

| Não sei se esla peroração saiu boa.
I Por isso, colloearei no Diário do Con-

CARTA ABERTA A' DAMA QUE I gresso a rcsalva dc que o discurso não

Traços da

HEQUEREU A' CÂMARA DOS
DEPUTADOS, A CONCESSÃO
DO DÍRF.ITO DE VOTO A'S
MULHERES

Minha Senhora:
Tomo a liberdade dc escrever-lhe esta

carta, na esperança de que o mngnani-
mo espirito de V. Kx. m'a desculpará.
Membro da Câmara a qne foi ende-
recado o seu ãngüstiòso ;ipp.c*llo, a au-
daeia destas linhas, destinadas a urna
pessoa que nunca vi, pôde ser relevada',
entre outros motivos, pcla necessidade
dc antecipar-lhe o meu voto.

Faça, pois, V. 'Kx. conta que tomei
a palavra e, perfilado na tribuna, como
Gladstone ou o deputado Piragibe, cn-
tro na discussão da maleria.

Nada si i, minha Senhora, da sua
edade. Provavelmente, nada «.tberci. A
pratica, em que me tenho especializa-
do, do trato com as damas leva-me, po-
rem, a snppór que a vida de V, Ex.
não alliugiu ainda a vigésima quinta
primavera. 12' a mocidade cm flor.

Assim, attrihúo á inexperiência dos
seus annos 11 vontade decidida, cm que
V. Kx'. se acha, dc eleger o seu seme-
Diante do sexo contrario, — clégel-ò
para a Câmara, para o Senado, para ps
conselhos da administração municipal;
para a presidência dos Estados e da
Republica. Mas valerá a V. Ex, a pena
dessa eleição? Penso que não vale. Os
dissídios, contrariedades e arrependi-
mentos do processo eleitoral são de tal
ordem, consomem tão rapidamente <i
fortuna, o tempo c o bom humor que
melhor fora não envolver nas suas ai-
tentativas a parte do gênero humano a
que Deus confiou a tarefa de povoar
a terra dc sorrisos e o coração dos ho-'meus dc esperanças. Melhor fora, mi-
nha Senhora, que, antes que eleitoras,
permanecesse.* vós outras simplesmente
as nossas eleitas.,.

Eleger é delegar e delegar, pcla íi-
cção do systema representativo, c go-
vernar.

Por amor ao governo da coisa publi-
ca pretendeis, pois, mergulhar ua poli-
tica, congregar-vos cm partidos, nren-
gar, pleitear, fraudar, trapacear... K
chegarcis, com isso, a exercer, de.facti'.
o *r_ verno?

Poucas vozes havereis de vos conten-
tar com essa satisfação, lí, quando ella
viesse, estaricis absorvidas pelo choque
dos interesses mui. diver.os c menos
nobres; a amei-.idade das vossas rola-
Ções no meio social estaria quebrada
pelas turras inevitáveis e próprias das
questões políticas; terieis, numa pala-
vra, envelhecido... K que vos. compeu-
saria dessa desgraça? N'adá, porque,
governando, ainda assitii governaricis
imperfeitamente, is'.o é, pnr intermédio

j «ios homens. !¦'. . \os<o papel é, bem o
| sabeis, governal-os, em logar de dele-' 

gar-lhes o governo..,
Peço-lhe, minha Senhor.-., que me não

.-.parti ie. A tribuna não «ne é ainda fa-
niiliar.., De resto, as interrupções re-
tardam o discurso c a hora regimental

foi revisto pelo orador,
V. Ex. disponha sempre do que se

subscreve, com todo o respeito, seu hu-
milde crendo, prompto a apoiar o go-
verno de V. líx.,

Osta REGO.
¦1 »QCB. ¦

Tópicos _ Noticias
O TKMPO

Positivamente _ um <1 ominço máo, o de
l.pntwii. Xão é que tive.se clíòvi.ò tlu-
rante todo o dia; a culpa íoi i.t._ do cio
tj_e se _*pre_ci-Uiu ameaçador. A lempe
...tura. variou dc iS°_9 a 2i",_.

 111 a i >
TRENS DIÁRIOS

¦ li. V. CmitAi. — («mim) </<• ... Pauto)SP 1, Kxp.; parte da Central ás 5.00,cliíea bõ -Norte ás 21.33; Kl* 1. Ra?.,
parte da -Central ás 7.00, chega 4 l.uz, ás
18.16; NP j, Nocti, parte dc Central ás
¦**>•__. chcíM á l.__ ár. 6.44; I,P 1, Noct.
Luxo, parte da Central ás _i._o. chega á
l.uz ás 8.46.

(Ramal de Minas) — St, Kxp, parledi Central ai 5.00, chega a -Vafãyetlü áfl
.p.oSj I_ 1, Rap,, parte da Central áa
6;o_, chefia a Ií. Horizonte ás 21.-7;
N 1, Noct.. 1 arte da Central ás 19.15»
chega a lt. ITor.__ntc, á. 10.40.

l.Eorot.lilNA. — (Rama' d,: Campos, Mi-
racema o Wivlorta) — Barca, ki .-...io;líxp. Parte de Nicthcroy ás 6.30. chega
a Campos ás 13....0 c a Miracema ás -0.1^.

li arca; hs 20.000; N*oct. 'Parto dc Ni-•cthcróy ás 21.00, chega a Campos á. 7.0a
_ a Victoria á_ 1S.Í5. Corre sómci.te ás
segunda,, o sextas-íciras.

(Ramal dc Friburgá, Cantagalh c Por-
tella) — Barca, ás 6.10; 1.xp. Paríe de
Nicthcroy ás 7.0Õ, de Caiitag.lto ás 13.54
e cheg. ._ Portelln á. 17.20.

Trens íí. passeio /'_;_. Friburno — Aos
s_bli_'(los mt quando Mr annunciado".

Barca, ás 14..iu. Parte do Nicthcroy ás
15**3.. c chega a l'Viburpo ás 19.00.

Trens dc Passch dc Friburgo — A'_ fe**
Rtindas-feiras ou quando fôr annunciado.¦ 7Vij.i_ dc Petropolis — Partida da Praia
Formosa, nos dias uteis :
Cou, 8...... 1.....5, 15.so. 16.20, _7..|5, 20.10

Chegada a Petropolis :
.•53. 10.35, 1...2,;, 17.45. 1S.12, 19.,.7, 22.12•Partida ile Petropolis, nos dias uteis :
CoS, 7.35, 8...S, 10.3o, 12.35, 16.00, 19.20

Chegada á Praia Ponno.;; :
O.oo, o.20, 10,25, >2.n^, i.j,20, 17.55, 21.10

Partida da Praia Pormos., oo_ domin-

A questão do abaste-
cimento de carnes
Durante a phase de intensa activi-1

dade re formadora, eme esta cidade
atravessou nos últimos 

"do.e. 
an-

nos, houve lima !.
inexplicável, sc <?;(•"
sileiro se não cat..
corrigivcl te.ndeiícm
ctitmeira do cdifiçi,.
consolidado os áliecre
avenidas niajgriificãa

¦ que .*(•...
'«ni-y hra-

fclá in-
íor a

m.í -..ver
•Vhrtrain-se

:.!ar_íai"ani-sc

rto-i :
6,00, 7.30, 8.35, 10.30,"Chegada a Petropolis
;•..!. 9.35, 1»....". i-«.-'5

Partida do Petro. o'is
íi.nrt, 7.35, 10.ro, i.|...o, 1 [i.oo, 19,
i^hegada á Praia. l'ormo_a :
X_ph, 9.20, 12.05, 1C*35t J7.25, 21,10, 2...20

i5-5nr '".'.it 20.10

1 r--13. IM7, 22.12

30.-13

II0J1_
liJstS dc

Po..ci. Ü
serviço na reparMçSo central de0 dclcgrado auxiliar.

herdade na Inglaterra, cgualdadc nos

Hstados Unidos, disciplina na Alie- j 
"»» ¦"•*. ^ »n™ 1" Interna a fa-

.. culdade da prorogaeao. De xc-uití V, Kx.
manha - todos progrediram mara-, (lc._t,.i..11!..r a ^^ .___ u
vilhosamente, cada povo aproveitai!-1 ,„.„,, frio
do

in copo dc
enxugar o suor do meu ar-

guincnto e prp.cguir.
Dizia eu que o papel das damas, na

sociedade, é o de governar os homens.
\ ou dcnionstrar-lhe a minha these com
os exemplos históricos e V. líx. verá

j como muitas senhoras das mais diversa.
i condições chegaram, sem .cr eleitora-,

Xa j* pagndoria
p_çaih*sc :l. folhai
ViaçSo, de letras !• a __, c Xovo.
huinte. do mesmo ministério

lo Tliesouro Nacional
Montepio Civil da

co:.!.i-

A Prefeitura cffcctuará no lor;i!, o pa-
giimcntò <l;i folha do Matadouro.

A onrno
¦Para a carne 'bovina, ipo?ta hoje cm

coiísumo nesta capital foram af fixados pelos
marchantes no rntreposto de S. Diogo, <>$
preços «lc $580 a çòao, _ devendo ser co-
brado ao puhtico o máximo dc $_jit.

Carneiro i$8oo, porco i$ooq c vitella
$6.»u ;i $800'.

¦. mi > ¦¦

as enormes riquezas da sua ler-

ra." íí sobre as conseqüências espera-

das da mudança dc governo em Por-

tugal pelos que destruíram a inonar-

chia, observa: "O nosso velho Por-

tugal, lão digno dc sympathia por
iodas as suas glorias do passado e,a (Ul.igir 0, á^.,]o. ^ ^..^ q ...
merecedor da nossa gratidão por nos j'dn liutiianidatle.
haver legado este paiz immcnso,
unido pela lingua c pela religião, o

velho Portugal mudou de fôrma dc
ü-overno a ver se progredia, sc mais

Peri-

Desde que o corsário dc João Ga-
zúa começou a entretecer os seus
dythiramhos govcrnislás, vislumbramos
signnl de nioii-o na cosia. Não havia qu-:
vêr. A transmutação dos doesloá estev-
corosos, «com que antes o scroc hon-
rava o presidente Wcncesláo, nos lon-
vores, com que depois tornava, suspeita
a acção do governo, delatava aos olho*
menos perspicazes ¦< tentativa dc ai-
..uma grossa patifaria, para a qual
fosse precisa a benevolência do chefe
do Eslado, senão o scu alvedrio, Por
onde se faria a incursão do rato de
C5gOt"O ?

A carta que pub'i.atuos na- edição d.

tornava. Ap

::ti e accidentadas

forlc c mais rico í
nas não mudaram

pobres, áridas, gasi
cm cujo subsolo não lia reaes valo-
res econômicos para o surto dc um

paiz nas condições da Bélgica. Deu-

Iro dc alguns annos, quando sc fize-
rem as contas, começarão a veriticar

os laboriosos filhos da Lusitânia que
o progresso dc um pai?, moderno não

sc con icgue com a simples mudança
dc «ua fôrma de governo: mas sim,
no que fòr possi

Conhece V, Ex. o século dc
cies? N'ão hesito cm snppór que sim.
'•' P"r elle que coincça a erudição de hontem, elucidou-o, li' na comparsaria
todos os oradores incipientes que nos! do sr. Arrojado Lisboa que o despre-

aquellas terras ! n-aravilliam c c.upolgam
| \ . Ex. ja ouviu pe'

los quacs
menos uma du-

; zia, Pois no século de Pcrtcles quem
I governou foi uma mulher chamada As-

| pasia. \ão linlia tirado titulo tle Lkitor
e isso a náo impediu dc intervir na di-

j rcecão da coisa publica.
De todos os imperadores da antigui-

; dade o que ficou como a expressão do
I honieni voluntarioso foi Xero. E sabe
| \ • llx, que Nero era o dócil instru-
j mento de Poppéa.

Cleopatra, rainha do Egvpto, domina-
I na concorrcncia 1 va. com a sir, h. _'. _ ., ¦„,,,

pcrtitiaz \ audaciosos e diz-se que á.i fôrma do
esforço dc cada um dos seus filhos, seu nar!.-; — veja Y. Ex. que hanali-

l,',!_5 nnr rnn oiivenio hnnestii e dade! — dependeu o destino do mundo.
1 Ha, na edade media, o caso duma

1 fascinação feminina verdadeiramente
[excepcional: a da condessa Mathildc

mundial, com intelligeiicia e
u

presididos por um gavemo honesto e

justo, 110 aproveitamento das condi-

ções naturaes da terra, conforme os
ensinamentos da tcchnica moderna a
serviço dc homens dc critério com-
mercial, sem os devaneios do sonha-

zivel fundibulario faz a profissão dc
fé do seu altisonaiite governismo. Ape-
uas, c por uma justa coherencin, os ar-
tigos da precária defesa do sr. Wen'-
ccsláo, o homem não os traça com a
sita penna de dillelnnti, mas com a
gaziia, do officio. Ií a Central do Bra-
sil, nesta é;io.-a de augmento de im-
postos c. de glozada o decantada mo-
ralidado administrativa, dc que o pro-
prio sr. Arrojado conheceu o peso na
caria de outro dia, paga o pato da

'.'*"" I sombria, adhesão.
!¦.¦¦.-•_• t " 1 -izc-.mc eoui quem andas, c eu le

direi quem is'"...
Por quem é. livre-se o sr. Wen.cs*

láo da companhia, que mesmo sendo de
graça, ainda seria cara de mais!

d,ores ou dc aventureiros, sem o mal
rio optimismo ignorante, do intcressi
pessoal explorador, ou dc um des-
animo que provem da convicção da
inferioridade cthnica dos qne traba-
Iham."

Sob o Império, o Brasil progrediu,
progrediu lentamente, mas progrediu
mais ou tanto quanto os paizes rcpu-
blicanos da America do «Sul. lia vinte
c cinco anuos a Argentina não tinha,
relativamente a progressd material,
desenvolvimento c riqueza, a supe-
rioridade dc hoje sobre o Brasil, 1
neste quarto dc século qtte sc operou
o extraordinário adeantamento e cn-
riqueciment-, dc que c0:11 tanta razão
se orgulham os nossos vizinhos. Os
quo conheceram Buenos Aires cm
](•__. não a conhecem bojo. E lá não

sobre o papa Gregorio VII, no seu tem-
po senhor da Europa. Sen.Io «> papi o
mais elevado dos representantes da au-
toridade divina sobre a terra, póle-s.-:
sustentar que aquella terrível mttlhcrzi-
nlia chegou a seduzir o próprio Deus.
(Como o que estou fazendo é um
discurso na Cantara, sttpponha V. Ií*<
que, ue .a passagem, haja um • não
apoiado do Sr. Valois dc Castro.)

i-. as damas qtn dirigiram os Luizes,
de bVaiiça? Eram dc se lhes tirar o
chapéo.

I'm regra, as francezas dirigem tudo
o que querem; mas entre o dirigir um
plebeu e um rei dc França .-¦ differen-
ça é como dn agna vicmiensc para o

,_. I vinho de Bordeaux.
Pois foi uma dama, a Senhora de

Maintenon, que o Céo guarde cm bom
logar, quem fez .-. revogação do edito
de Nantes, sob Luiz XIV.

Na corte de Luiz XV, a Pompadour
deu as cartas e a dominadora rainha
Maria Antonieta, mulher de Luiz XVI,
leve uma influencia tão decisiva nos

que

ele-
seu

O presidenta da Republica logo
teve conhecimento rio aecitlciile <1g
foi victima o miiv_.::*o da Justiça,
graphcu ao mesmo indagando do
riln.io de saude e determinando qii. se

| lhe fizesse uma visita em scu nome.
| 'Essa visita foi feita pelo coronel

Tasso Fragoso, chefe da casa «lfótnr
da presidência.

.-.-..iljffi..ag»_tj>*<^'_a--*-'-'-- 
BENGALAS — Elegs
Ca _a Manchester —

tes c resistentes —
ionçalvcs Di.is 5,

O ministro da Fazenda npproròu o
acto do delegado fiscal no Pia-.iby dc-

i signando o 2" eseripturario daquella
j reixivtição lieilino Castro Dantas rara
i servir na. Caixa Economka do mesmo

listado, cm substituição ao funçciona-
rio dc egual categoria Pedro Campos
Fiiho.

houve mudança de governo. Sc o
..... . negócios politicos que a RevohirHnprogresso, a civilização, a riqueza de I ' ' '* -"0...-.10

••-•¦- j achou necessário cortar-lhe a cabeça.
Madatne Rolland foi, como ninguém

ignora, a verdadeira alma dos giror.di-tão reconhecer que a Allemanha deve nos. O maior guerreiro da historia 1110-
O leu rápido* assombroso <ksen volvi-1 derna, Napolcão Uonapr _e, de quem se

um paiz depende, antes <le tudo, do ]
scu systema de governo, força c cn-

A Inspectoria dc Obras contra as Scc-
cas mantém, actualmente, cm serviços
•de perfuração dc poços, as seguintes 10
turmas, conforme permitte a sua verba:

No Estado da Bahia, 3, nos muniçi-
pios de Itapienrú. Monte Aito - Serri-
nha: 110 Estado de Sergipe, i-, no nm-
nicipio de Aquidaban; uo de Perr.am-
buco, 1, no município de Petrolina; no
do Rio Grande do Norte, 6, nos muiiici-
pios de Assu, Canguaretana, Mossoró,
Santa Cruz, S. José <ic Mipibú e Tou-
ros, r.a serra da Baixa Verde; no do
Ceará, fi, nos municípios <le Fortaleza
(perúiralriz manual), Mecejana, Pen-
tecostes. Quixcramobim, Sobral e União,
e no do Piauhy, 1, 110 uiunicipio dc
PervDerv.

e recti ficaram-se as velhas ruas es-
treitas c tortuosas, que os colonos ti-
nham traçado sem as «preoecupações
cstlrèticás reservadas a uma "época
ulterior dc civilização. A Light, des-
mentindo os nossos preconceitos in-
digeiias contra o estrangeiro, fez
com que a obra rc formadora inicia-
da na presidência Rodrigues Alves
sc completasse com a aiodernização
da nossa rede de transportes urbanos
e com uni serviço de illuminação que
apenas pecea, talvez, porser extrava-
gaute. j

¦Mas esta cidade modernizada c
limpa não tem ainda resolvido um
dos problemas capitães cm uma com-
numidatlc populosa, que é o do servi-
ço do abastecimento dc carnes
verdes.

A distancia considerável a 'que se
acha o Matadouro, a natureza ultra-
primitiva dos methodos de transpor-
te de carne abatida e o nosso clima,
que apressa a decomposição Ja«r.ul!e
artigo de alimentação, c"correm
para o tornar perigoso á saude publi-
ca quando elle chega a ser disiribuidú
pelos consumidores.

Ao illnstro prefeito, dr. Azevedo
Sodré, cabe o «mérito tle haver ahor-
dado esse assumpto vital com a com-
pct-nçia que sc podia esperar de tira
medico eminente, que conhece <le
perto esses problemas <Ie hvgicne.

•Em uma mensagem, «dirigida rc-
centéméiitè ao Conselho Municipal, o
prefeito fez uaia» analyse magistral
de toda a questão rio abastecimento
dc carnes verdes. Deiiõis de mostrar
como a commissão, que, por inicia-
tiva do scu então presidente, o pro-
prio dr. Azevedo Sodré, a Academia
Nacional de Medicina nomeou em
1905 para estudar este assumpto, che-
gon á conclusão de que a carne ven-
dida nos ároúgiics estava freqüente-
mente deteriorada, o prefeito abor-
(l.tfii o problema do transporte.

Quem sc der ao trabalho de ler a
(ítcnsagem do dr. 'Azeve-do Sodré uão
pôde ficar entretendo duvida alguma
sohrc o papel dos transportes como
chave do problema -do abastecimento
dc carnes verdes á população do Dis-
tricto Federal. E' certo que o pre-
feilo_ não se mostra satisfeito com as
condições, cm que se faz a matança
cm Santa Cruz, c pediu por isso ao
Conselho providencias para a refor-
ma do Matadouro, afim dc o tornar
um estabelecim-iito modelo, organi-
zado de accôrdo com as exigências
da sciencia e segundo as linhas
adoptadas nos prineipaes centros po-
pulosòs da 'Europa é dos' Estados
Unidos. Mas toda a despesa qiie se
fizer em Santa Cruz será baldada, sc
não se organizar simultaneamente um
systema dc transporte' rápido da "c_.-
ne abalida.

Actualmente a carne, conduzida dc
Santa Cruz pelos trens da 'Central,
leva entre vinte c oito c trinta horas
para chegar ao' scu destino. Não é
preciso fazer muitos conimentarios
liara salientar o ncrigo de scmelhau-
te eslado de coisas. 'Em uma cidade
que, durante oito mezes do anno,
apresenta condições climáticas tropi-
caes, esse transporte lento significa
qjtc, por via (le regra, a carne fome-
cida ao publico já sc acha em condi-
ções de prejudicar a saude dos con-
sumidores, mesmo quando o aspecto
apparehte delia não indique a franca
deterioração.

¦A unica solução desse problema
capital, que affecla a saudc da nossa
população—c cuja urgência pôde ser
avaliada pelo exame das estatísticas
dctnograpliicas, _ que assignalam o an-
gmeiito de óbitos por moléstias do
apparelho digestivo — consiste c:n
achar um outro meio de transporte
que não a Estrada dc Ferro Central.
Para que a carne possa chegar a São
Diogo, é preciso que a matança co-
iiiecc nas primeiras horas da madru-
gada. Assim, o exigem certos interes-
ses muito razoáveis dos marchantes
c, o que é ainda niais decisivo, as
próprias necessidades do trafego da
Central.

'Não havendo, portanto, solução
possivcl pela Central, — porque mes-
mo o estabelecimento de um servi-
ço de^ vagões frigoríficos, além de
ser 'financeiramente inexeqtiivel nas
actuaes condições, apresenta certos
inconvenientes sob o ponto de visla
hygienico — o prefeito appclloil para
outro expediente.

'Entrando em um accôrdo com a
Light, para que esta empresa, que é
cessionária _ da C. Forro Carril de
Jacarépagtíá, prolongue os seus tri-
lhos até Santa Cruz. o dr. Azevedo
Honre resolveu de uni modo satis-
fatorio todo o problema do transpor-
tc das carnes verdes. A Light obri-
ga-se a construir carros especiaes,
providos dc ventiladores electricos,
que, como hem diz o prefeito na .sua
«mensagem, serão verdadeiros tendacs
ambulantes, onde ,-«. carne enxuga du-
r.-illto n noTí-tir.-. A m:ií_nrn útr-
sc-á á tarde, depois do calar do dia
ler começado a abrandar. Mortas as
rezes e oviscenulas, será a carne di-
vidida, estando durante todo esse
processo sob a vigilância medica.
Em seguida scrâo as rezes, etn carre-
tilhas, levadas para o grande tenda),
permanecendo ahi o tempo necessa-
rio para a lavagem, depois da qual
serão transferidas para os bondes da
Light que as conduzirão directamen-
te ao Cáes do Porto ou a entrepos-
to da cidade. O prefeito, julgando
que o entreposto dc S. Diotro é im-
prcstavel, propoz a sua condemnação
e a construcçao dc outro cm lugar
¦mais adequado.

¦Se a Light aufere ou não grandes
lucros desse arranjo é uma questão
ociosa. Xão se pó.le esperar que uma
empresa industrial preste gratuita-
mente serviços ao publico, O facto
importante para a nopúlação da cida-'
de é que, sem ônus ad<liciona! para
a municipalidade, o illustre prefeito
¦do Districto Federal achou uma so-
lução exceliente para um dos pro-
blenias mais graves da hygiene da
capital da Republica.

datle cm se tnnVenccr de que, sob qual-
quer ponto dc vista que se encare a

questãq, não ha molivo razoável para
conservar a Escola na Tapera.

As rr_-cs .de ordem politica c moral,

que induziram* o ministro da Marinha
a desterrar a Escola Naval para a
Tapera, são insustentáveis. Se ali exis-
tisse um porto 'militar, a questão assu-
hiiria aspecto inteiramente differente.
Sías conservar a Escola afastada dos
estabelecimentos navaes e do ancora-
douro.habitual di esquadra, é prejudi-
car a "educação 

profissional dos futuros
officiaes.

1 .uvavclmenlc o almriante Alcxan-
drino viu na remoção da Escola o pri-
meiro; passo para a organização dc
unia base naval cm Baptista das Neves.
Mas as" actuaes condições financeiras
eliminam, por emquanto, semelhante
possibilidade. E a Escola, isoiada como
sc aci'ii do resto da Marinha, não pódc
descmrtçnhar satisfatoriamente o seu
papel. ;Accresce ainda que a Tapera
não cj salubre, o que constituo outra
razão i para não s*crvir dc local da
Escola,'

O ministro da Marinha, quo incon-
testaveimente tem muito a peito o in-
teresse da classe a que dedicou a. sua
vida c: as suas energias, não insistirá,
certamente, em uni capricho, despen-
dioso para o Thesouro c prejudicial á
instrucção da mocidade naval.

NOTICIAS DA GUERRA

/.marcha das operações nas
diversas linhas de fren

-.¦H

GRAVATAS — Lindíssimas — Sú na
Cssn Mandiestcr—Rua Gonçalves Dias 5*

-__» ma - s

O sr. Wcncesláo Braz não se dispõe
a normalizar a situação da Guarda Civil,

porque a isso se oppõem influencias po-
IiHcasireverenciadoras da memória do
sr. Pinheiro Machado.

• Paí-a pôr a Guarda nos seus eixos o

pVess.leáitc da Republica tem por força
de noiticur um inspector cfíeclivo. -
isso sú" pódc ser feito depois da demis-
são,do'sr. Latirentino Pinto.

] A, siluação desse homem é uma daí
itVàis curiosas deste mundo. O sr. Wen-
cesliio está convencido dc que elle 6
indigno de continuar como funecionario
publico. O inquérito aberlo pelo 1" -de-

legado auxiliar prova-o á evidencia, e

o sr. I.éon Roussouliércs, além dc 1"
delegado, ti pessoa dc confiança do pre-
sidente da Republica.

Apezar disso, o inspcclor suspenso da
Guarda vive por ahi, quasi Iriunipliante
c lampciro, á espera de que os seus pro-
tectores cons-gam vencer as ultimas
resistências 4o -sr. Wenccsláo, obtendo
a sua reintegração.

Xão nos admiraremos de que lal vc-
nha afinal a acontecer. N'o próprio
governo do actual presidente, o sr. I.au-
rentino cominctlcu .varias falcatruas.
Mas a pouco e pouco ellas vão sendo
esquecidas.

li emquanto permanece na situação de
it*_çrfnic...-l_ administrativa, a Guarda

i Civil vae sendo dcsqrga.njzada, presa de
vez cíi quanto- dor mais vergonhosos

I escândalos, que são devidamente abafa-

j d«:>s pelos interessados no seu desconhe-
I einier-o por parle do publico.

¦¦¦¦ , 1.,. ¦—.-_i_T?<-*->-_C» ¦¦•_>*__-_»¦- '— ¦

BRANDÃO ALFATATE
Av. R:o Branco, 102.

Para os logares de colleclor e escri-
vão da Gollcctoria das 'Rendas Pe-
deraea. em Cunha, Estado de S. Paulo,
o ministro da Fazenda nomeou cs srs.
Getulio dc Gouvêa Veiga c Bcncdicto
dc Aguiar SanfAlitia.

Uma estrada na Galicia, aeavíionaâa aos russos peles austríacos.

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
.França. — Paris, 20 — Ao norlc do

boiiunc, reinou certa iranquillidade,
salvo muna secção dc trincheiras ao
norlc dc Maurepas, que o inimigo ti-
nha oecupado anlc-hoiitem e donde
honieni foi expulso. Continuamos acli-
vãmente a consolidar a frente conquis-
tada.

As acções de artilheria não tiveram
importância, devido ao iháo tempo.

lÉizemos explodir uma mina em Vau-
quois, arruinando assim as obras av.an-
çadas do inimigo.

Na margem direita do Mosa, no se-
cor dc Fleury e Vaux-Chapitre, con-
tintta intenso o duello de artilheria, não
se tendo registrado nenhum alaque dc
infamtcria,

Inglaterra. — Londres, 20—Graças
ás operações de honicm^iuiua frente
de onze milhas, desde Tiuepval até ao
extremo sul de Guillemont, occiipámos
a crista a sueste daquella povoação,
assim como as vertentes septentronaes
das alturas ao norte de Pozieres. Le-
vamos a nossa, lfilia até meio caminho
dc Guinchy ás ^mediações de Guille-
mont, onde occiipámos a orla oceiden-
tal do Haut-Bois c quasi uin kilnmetro
de Ifíioliciras a oeste do bosque. Con-
quistámos tai.-|bein a estação dc Guille-
mtftt e umas pedreiras importantissi-
mas joh .0..ponto de vista militar.

A nordeste de Pozieres, fizemos no-
vos progressos, avançando trezentos
i#'íros dum lado c outro da estrada de
Pozieres a H-ipa.uiiic.

Capturámos 16 officiaes e 7S0 sol-
dados.

O inimigo bombardeou a nossa fren-
tc entre Vierstraet, Yprcs c domines,

A administração do Correio da Ma-
nhã. assim como todos os seus agentes
c viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
•das mais bem feitas pulídcações calho-
licas editadas em Portugal. Anno6$ooo.

¦il» «_i - i"1

A luta no Mosa
e no Sonune

Paris, 20 (A. H.) — Uma nota offi-
ciosa diz que os allemães começaram a
reagir demasiado tarde e por forma
desordenada, sob o impulso dos recentes
progressos <los alliados na frente ocei-
dental.

Na Picardia, a extrema violência dos
seus ataques contra as posições conquis-
tadas na região de Maurepas e Clery,
mostra que o inimigo ainda não está
resignado a perder aquclles pontos im-
portantes. Mais ao sul, os allemães não
têm tempo para respirar, devido á in-
tensidade do bombardeio ininterrupto ao
sul dc Estrécs c Belloy-cn-Saiiterrc.

Tentou tambem o inimigo rcpcllir os
francezes defronte de Verdun, cm di-
rcecão .10 sul do planalto de Souvillc,
mas não pôde impedir que cllcs se lor.
nussein inteiramente senhores da aldeia
de Fleury c que avançassem a léste do
bosque de Vaux-Cliapitve, ao longo da
estrada que conduz ao forte de Vaux.

Todos os sueeessos da guerra 11a iren*
te anglo-franccza demonstram que os
allemães perdem a sua força de resis-
tencia e (pio lhes falta o poder dc a
restaurarem depois 'de cada novo esfor-
ço abatido pelos alliados.

Londres, co CA. A.) — Os inglezes,
(]\m cMíio na Krança e _azt.ni a offcn-
siva contra as linhas allemãs, realiza,
ram grandes e importantes avanços na
região de. llaülbois, os quacs já foram
devidamente consolidados.

Varias noticias

No concurso para agcnles fiscaes <¦¦-.
imposto de consumo serão chamados
hoje, novamente, á prova oral de ari-

I ihmclica os candidatos José Castello
' llranco, Octavio Duque Estrada Guerra
I e Òcaviò dc Carvalho Lcngrubcr.

ni.'» '«tai-c-B-p

PERFUMES — Especialidades — Só
Perfumaria Nutics — I.. S. Francisco
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Pingos & Hespiiips
O sr. Enéas Martins publicou o primei-

ro balancete, do Tliesouro paraense ; o tal
balanceie aceusa uma "renda liquida".

¦AM esti ! c dizem .uc liouvc um juiz
c.r. liclcm <]_ie não comparecia ás íuidier.
lias, conforme declarou ofíicialmcnte, por
nà ter roupa qnc ver-tir, atrazado .lie cs-
\v\:\ tm dois annos dos seus vcncimcnlos !

Vi.ta-se açora dc renda... 'iqtiida. Deve
su' fre.co.

K:

 Pelo projecto Mello Pranco, os inten.
dentes serão clcit«s por vários clubs.

^ K o presidente da Republica no-
ricará seis.

— I_.o c qne oti adio r.1i=nrdo ; afinal
•:'_ coníns o presidente níio r club..,

 ^Tas tem o club na mão !
(A qrem não pcr_c.ic.! o trocadilho n íver-

timos q:i^ club em ín.icz significa o lu?-
iüo, o ... Benedicto da nossa Guarda

| Civil.)

 j; ., ...__,_. ..!;.-;-.;..-._, ii-ut-:-.*. o P.e-
niito .\l.-ini, que o Tlieatro Pequeno tem
o seu de. tino lidado á_ I.mas : — come-
ÇOti c.r.i a Kma Pula, continua cnsu a
Ema dc So.ra, tendo sido subpciiío pela
ritm-i-i-Vm de nm Cííi... enta.

— K q*.ic:n o conduz atrávez dc««e _;iin-

vr xra Domincrnc:;.

ROUPAS brancas — Sortimento £c:n ei*ual— Casa Manchester — Gonçalves DÍ._ 5.
-Mgf^^-IBttHt BHBs-*

O relator do orçamento da Marinh i,
deverá, dentro em poucos dias, ir, cm
companhia do almirante Alexandrino,
visitar a enseada da Tapera — hoje.
Baptista das Xevcs — afim de veriii-
car, dc visti, sc convém, ou não, man-
ter ali a Escola Naval. O illustre
deputado Mangabeira não terá difíicul-

A T.iga da Defesa Nacional v.*.e pri-grir
•y c.__ ,tÍ-;nio.

Que vem a ser isso ?
tí... tônico para levantar as c:icr..;as

dc organismo' nacional.
Ali. já sei : — cscólismo, cnudsão dc

_c'iV.
_i

í*i i'i
Gastámos, durante o meZ ?ai:5id'.\

29(..663$2«S-i com a -i.u_i-n_.c3o das nos.as
r-.:_i c praça..

Cem a cri-C qtte ,_trave=sa:_-¦_, a ver-
í. 1 _ entuba 1

Mas provamos ao :^cr:os -çer wi
cidade de illuminados.

i'í :.*
Otrrí-i quatrocento-s contos de I.z cn>

um mez !
Ainda bem que vivemos ás claras...

O Raul :  Contra a falta de dinheiro,
a elaresih da vida...

Domingo de chuva c vento I
Que aborrecido domingo 1
Olho triste o fírmanicnto
¦R ao foi, em tom dc memento,
As minhas saudades pingo.

k campanha da Russia
Londres, 20 — (A. A.) — Tele-

grammas de Petrogrado dizem ¦ qut.
depois de um longo e encarniçado
combate os russos fe apoderaram de
Todoly, fazendo ahi muitos prisionei-
ros.

Londres, ar, — (A, A.1 — O impe-
rador .Guilherme, da Allemanha, che-
gou ao quartel general do marechal
von Himlcmbur. .

¦ggjggg

La^P-upéc-Ji!;;!;;:.™';;;™'^:
ptisaiíos--Modás para senhoras; r. da A_
semídéa n. too.

Ha dia?, o director geral dos Cor-
reios, acompanhado de um 1° official
dc nome Barros, ícz-.c dc viagem a

Bello Horizonte, para verificar, pessoal-
mente, se procediam graves aceusaç-cs,

que eram feitas ao administrador pos-
tal de Minas, 

!

Kssa viagem do sr. Camillo Poarcs;
obedeceu a determinação expressa do

presidente da ¦Republica, e foi provei-1
tosa, ao quoi somos informados, fienn-
do provada a veracidade das aceusa-

ções.
Diz o nosso informante que o sr. Ca-

millo descobriu, entre oulras coisas, as
seguintes:

Ccntas de uma fantástica substitui-
ção do gradil de ferro do jardim e do
telhado do edificio;

Contas fraudulentas apresçnladas de
accôrdo com fornecedores sem escrti-

pulos, nianconinuinados com o admlnis-
trador para se locupletarem com os di-
nheiros públicos;

Folhas, pagas, dc pessoal que nunca
existiu nem assigtiou ponto.

Não é preciso mais para que o fun-
ccionario responsável por essas banda-
Iheiras seja demittido, a bem do ser-
viço publico. Se, como nos aífirmarani,
desse facío lambem já está seiente' o
presidente da Republica; não é de cs-
tranhar que ainda não tenha surgido a

O sr; Wenccsláo" Braz possuo o grave
defeito dc suppôr que a sua honestida-
de pessoal é bastante para a ndniiuis-
tração publica, mesmo que esla esteja
infestada de ratos, como acontece neste
momento.

Os falcalruciros ultimamente desço-
bertos nos altos cargos administrativos
são protegidos pelo; politicos. Por essa
razão, a honestidade presidencial fecha
os olhos, e deixa que elles continuem
a devastar o_ dií..iciros públicos.

A GUERRA NAVAL
__.Vff, co — (A. TI.) — A Allcma-

nha reconhece o torpedeamento do va-
por hollandez "Rijndijk", por um sub-
.marino allemão, tendo-se por isso^ com-
pronietlido a pagar uma iiidcinnização
aos armadores.

A'Ot«n Vork, 20 — ('A. II.) — Com-
niiin-.am de Borlim:"O Alniiranlado comniunica que um
submarino allemão 'torpedeou próximo
da costa oriental da Inglaterra uni pe-
queno cruzador inglez, pondo-o a pique,
e avariou um couraçado e outro peque-
no cruzador".

A noticia ainda não teve confirma-
ção.

A imprensa allemã
não poderá discutir a

paz
Londres, ;o — (A. A.) —0 chanccl-

ler Betlmiatm-HoUwcg cnmimmicon aos
jornaes dc Berlim, que o governo não
permittirá á imprensa a discussão da
paz, segundo o programma adoptado
para as discussões no Reiehstag.

Londres, 20 — (A. A.1 — ©izem de
Amsterdam que nestes últimos dias tem
havido grandes manifestações socialis-
tas cm Berlim. Em vista da gravidade.
do caso, continua o despacho, a polic',i
prendeu o "leader" da minoria sócia-
iisla, sr. Franz Mchring.

Em seguida a essa prisão, a policia
varejou os clubs socialistas, onde eram
preparadas aquellas manifestações,

Foram realizadas diversas prisões.

Buenos Aires, 20 (.I.A.)—Ilo.ieosso-
cia!istas_ realizaram uma imponente ma-
infestação de protesto contra .1 prisão
do deputado Uelmecht, effeetuada pelo
governo -allemão, por ter este parlair.cn-
tar criticado actos do ¦império da tri-
buna do Reiehstag.

A concorrência foi bastante grande.

A GUERRA NO AR

Cyrano & C.

PUNHOS c collarlnlioB — Especialidade— Cara Manchcatcr — Gonçalves Dias 5.

O director do Patrimônio do The-
souro Nacional devolveu ao delegado
fiscal cm Pernambuco, para que sejam
satisfeitas as fkigcncias da sub-directo-
ria tcchnica da sua repartição, o pro-
cesso de aforamentò de um terreno de
marinhas, si.nr-do no logar denomina-
do Mcsa-Mar, na cidade de R.-cife,
requerido pelo capitão Manoel do Mou-
tc Cabral.

BIBUOTÍIECA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no
Lyrcu dc Artes c Officios.¦*¦  '¦ 'xfr**-*at>**-a£a——¦"•

O ministro da Fazenda indeferiu o
requerimento dos marinheiros da Al-
fandega de Manáos, no Amazonas, Vi-
cente dc Souza I.ima, José Paulino
.-vives, ex-marinheiro Raymimdo dc
Souza Lima, mestre de barca, José Mo-
reira Alves, patrão Cândido Barroso
Alves c foguista Tcrtuliano Bispo Au-
tar, da mesma repartição, pedindo pa-
gamento da gratificação de 40 "I* so-
bre a diária de 3?ooo, durante os an-
nos de 1911 e 1912. •

Aos grandes csl!adis'las |ai quem se
commctleu a medicina do nosso caso
pi-tliologico financeiro, depara-Fe o rc-
manso propicio para se «roconifotilareni
do cansaço de .nas cscogi-inções mallo-
gradas: elles trocam as vigílias á ca-
li.-ccira do máo doente, pelo esporto
das candidaturas presidenciaes.,. E'
uma espécie dc banho tônico, em que
tiram a poeira dos olhos, agitam o san-
gue enrtgelado c se pagam das desgra-
ças insanáveis do presente, com a os-
perança lios milagres do futuro imper-
íerritn mesaías. Com os diabos 1 e.sc
que^ ahi está. falhou; mas ao toque da
varinha .mágica do que vem (esperem-
se dois annos e tres nu-zes), a a_.ua
espadanará do rochedo, cantando c fui-
gindo. Tambem não ha outra saida.
Ne-m os impostos do sr. Calogeras, mui
a sciencia do sr. Bulhões sorriem á
e.-p.cintiva dos patriotas alarmados,
que desesperam, Neslcs dias, uão ap-
parece sombra dc homem na altura da
_'.in.;_a, on'.r** ns seus l.ad.rs ¦¦ir,in_n-
tes; sequer o diluculo de uma idéa não
phosphorcia no cerraceiro, para nninui-
ciar esforço Iionc-'o, ou vontade firmo
de aceito, ou competência capaz; e a
nação pede soccorro. . Ao menos que
nos distraiamos do perigo, revivescendo
os enthusiasmos hermistas de inio, a
febre wenceslaiiista <le uni cm tomo
do salvador (cór Jcsit et Mc.rat, ora pro
nobis, de 191S, atraz «.lo terceiro fiind-
iiuj c da terceira ameaça dç um
cruel-, eistão remediaveis pelo gonio do
novo timoneiro, Forque isto de reine-
diar o descalabro desla conjiinctnra, é
pri'.cução «mentida. Por emquanto, o
plano hyperbolico do imposto, o bast.m
te para sitpprir as indea-.nizaçõcs, ç ps
desfalques, e as despesas siimptuaria .
com que o actual programma de indor-
ini d i fiscalização, moralidade e ecouo-
mia sc realiza, a sou modo. Convém,
poi.--. o coração á larga, tanto mais
quar.lo o que virá. virá por bem de
todos e felicidade geral da nação, com
o salvalerio.

O trabalho de elaboração das candi-
daluras é evidente, claro, palpável.
Ainda o olhar c o tacto mais desper-
cehidos o apanham e fixam a explodir
dos bastidores onde as cautelas (Ia po-
litiea o cntrctcccm. E comtudo não
eslá sendo fácil, porque o numero dos
messias é extraordinário.

Coisa singular observa-se nesle paiz.
que é a pátria paradoxal c inconcussa
do illogismo, ou a sua expressão inais
culminante. Xa quasi ([isolula fallcn-
cia de homens, cm que nos dcstrclla-
mos, papi o sinlpleií trato dc problemas
conicsinfios. comi seja o de varrer la-
drões públicos- dos seus postos,

. i . .  .:.,..' - - __ i_: ..

UM !'BA_Q.'; DOS ALMA.
J10S S0BK1S MONASTIIl

Londres, aa — (A. A.) — Os avia-
dores alliados bombardearam os quar-
leis inimigos cm Monastir.

Londres, 20 — (A. A.1 — Os avia-
dores inglezes bombardearam os depo-
-sitos allemães de munições em Li ch -
fervede.

Em outras linhas (ie batalha
Londres, 20 — (A. A.) — As forças

inglezas, que estão operando na África,
atacaram os turcos cm N.istreyth, can-
saudo-llics numerosas baixas e fazendo
alguns prisioneiros.

cartazes, fazendo o povo genufleeti*
deante das promessas de salvação ma-
.tbematica e pagar alliviadamente cs
impostos draconianos que se lhe prepa-
ram, che'o da nisma profunda convi-
cção das outras vezes: Agora, sim!

Afinal, os estadistas republicanos ar-
ranjam melhor candidaturas do que fi-
nanças... Deixnl-os com as candidatu-
ras, como um rcmcxlio dc evitar *\\\o
clles nos inventem novos tributos, além
dos ainiunciadós.

Mario Rodrigues,
 ma&0~&>*&~tKM '" ¦ "¦' ¦

Estatísticas recentemente; publicadas
mostram que a producção de trigo uo
Estado do Rio Grande do Sul está
augmentando de um modo verdadeira-
mente notável. Em 1910, o listado pro-
dtiziu apenas 34.207.000 kilos de
trigo; cm 1915 a producção montava a
120.e00.000 kilos, o que eqüivale a
uni augmento de perto de quatroecn.
por cento.

Em tempos passados, o Rio Graí
do Sul já leve uma grande c pro ra
cultura dc «cereaes, que foi ab o-
nada, porqtic uma peste, de que ve n
soffrcr o trigo, desanimou os lavra-
dores, então ignorantes dos meti ios
sciehlificos para combater esses co'"ra-
tempos inevitáveis na agricultura. 1 _r-
soverando na obra dc renascimento
agrieola do Eslado, poderá a activ 1

população riograndense fazer com que
volte a antiga prosperidade agri.oii,
multiplicada, agora pcios recursos lc-
clínicos que a sciencia põe ao alcanc.
..o lavradci*.

For muito rendos-a que seja a ir.d-.n-
tria pecuária, cila não pódc preencher
a .lacuna econômica, creada pela au-
sencia da cultura íbis cereaes. Se i
exemplo do Rio Grande __ imitado
pelos ou'roc Estados dn sul, onde c:;::;-
tem condições favoráveis ao cultivo do
trigo, dentro cm poucos annos o Ura-
sil poderá ter dado um grande passo
para tornar effcctiva a nossa indepen-
dencia econômica que não passará de
uma palavra vã, cmquanto depender-
mos completamente do estrangeiro,
para a obtenção do artigo básico da
alimentação humana.

dc
orça-...decer aos limitC3 da lei

mentos, o ile evitar despesas adiavcis,
senão absurdas que a situação dc rui-
na uão comporta, o de fisca-1'zar os di-
nheiros do Tlu ;ouro e a sua appüca-
ção. o de comprehcndcr que .a missão
Je um governo não se eííccíiia com a
so honradez pessoal do scu chefe,
quando cila não sc reílecte sobre todos
os departamentos da organização^ admi-
nistraliva, o de agir com intclligencia
mediana, sem exageros, nem surtos,
mas agir, agir sempre, attendendo r.
que não se governa pregado ao# chão:
licita miscria de. atonia e dc inépcia,
que nenhum espirito se propõe a corri-
gir, e dfiitro da qual não ha movimen-
to de vida, ou -sto de consciência, 011
rclampagueio dc alvitre, ferindo a pia-
cidez negra do pântano, gênios, sábios,
estadistas não nos faltam, para a obra
do futuro, de onde a felicidade sorri.

j Escolher, dentre elles, é que é trabalho.
i São tantos! Tão numerosa _ a constei-

lação dos luminares! Razão por que o

...

¦::ç.
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CAMT?. S—O que lia de melhor e clcg.-.n-
te—Casa Manchester — Gonçalves Dias ;.

¦ «-^--t-^...jr?w^_._-_____. ¦

Apezar de recente a construcçao. pela
Inspectoria dc Obras contra as Seccas,
da barragem submersivcl " fimbauna ,
sobre o rio Upaneina, no município de
Augusto Severo c a tres kilometros da
villa deste nome, no Estado do Rio
Grande do Norte, a referida barragem
que é de alvenaria cyclopica (lc cimento
e assenta sobre uma base de concreto,
fundada em rocha compacta, e em cujoi
serviços tiveram de ser vencidos -íüo
poucos obstáculos, como, entre outro:,
a difficuldade da acquisição do material
necessário â construcçao e o do trans.
porte do mesmo e, tambem, a falta, t'..i
pessoal operário apto c resistenic, jíl
grandemente beneficia a villa dc Au-
gusto Severo e suas immediações, on d-
se vim actualmente promettedoras la-
vouras, numa área de cerca de 2*; lie-

ires, que certamente duplicará depoii
nomes não rcsur{{ai já a esta hora nos' das futuras enchentes do rio Upjyiema

.__j_u.V.: *_: ___ _.«..»._<-¦¦-• '.
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2 CORREIO DA MANHA — Segonda-fcira, 21 dc Agosto de 1916

íl crise
"; 

Era brilhante artigo editorial, o
festado de S. Paulo, apreciando em
synthcse a divida externa « interna
do Brasil, chegou á desoladora affir-
nrativa de que o governo do Brasil
tertt de despender em IÇM7. só com
c serviço da divida fundada e flu-
ctuante, a assombrosa cifra de
¦304.08078o$ooo, superior á metade
5a receita total da União com que
conta para todos os encargos pu-
blicos.

'Leroi Beaulieu, de reputação mun-
dial, affirma que os paizes que gas-
tam a terça parte das suas receitas
em pagamentos dc dividas são 'pai-
zes fallidos. Nós somos, pois, um
jiaiz e.;rt franca bancarrota. E ainda
íia entre nós quem pense em novos
¦fitndings, em novos empréstimos ex-
ternos, cm novas emissões de apoli-
eus, cm novas emissões <lc papel-
moeda!!

Visionários e loucos incapazes que
nós somos! A' borda dc um abys-
uno tremendo c dc nada nos ãperce-
liemos 11

ija tenho dito, abrindo os olhos ao
governo e ao Congresso, que preci-
sumos dc fundas e fulminantes eco-
normas; Ila muito- onde -cortar- -des-

jicsas e, para proval-o, occitpar-inc-ci
Jwje com estradas de ferro, afini de
que cessem esses desperdícios que se
estão fazendo com estradas custosis-
•simas, sem remuneração possivel,
cumo essa Central do. Rio Grande do
Korte, onde sc despeja o dinheiro a
rodo, com a notável, circumstancia de
onerar a zona a que sc vae estender
com tinia distancia e custo de trafico
varias vezes maior do que esta zona
jiódc ser servida.

(Essa estrada, que está sendo cou-
slrtiida por um preço exorbitante e
limito acima do já pesado orçamen-
to, já está mostrando, no déficit de
870:000$ que deu cm 1913, o futuro
que espera o dinheiro nella emprega-
•do dos i.|0 kilometros que já estão
rm trafego, o que aliás_ é ainda ape-
nas o começo da subida <la serra
<!a ilnrliorema.

Está ainda em Lages, na altura de' 
i;o metros, e tem de subir até 650
metros para ir buscar cargas na zona
produclora a que sc destina.

'IC isso quando toda essa zona tem
saida para Iodos os seus produetos,
natural e fácil, pelo porto de Mosso-
ró. com distancia de 280 kilometros.

Vê-se que é uma loucura esse cs-
lianiamcnto, que só não enxerga
quem quer tapar o sol com peneira
¦de arame.

Veja-se essa derrama dc dinheiro
lia estrada de ferro de S. Luiz a
Caxias.

II.'',' outro caso interessante.
Ivssa estrada, orçada em -12:000$ o

. kilometro, já tinha absorvido até 3-t
di- dezembro de 1913 2=t.ooo:ooo?oii<i,
constando que o custo de execução
sobe a [50:000$ o kilometro. E ape-

• zar do estarem pagos já para mais de
'.3-|.000:000$ por cila, nom ao meno?
tem ainda um só kilometro iprompto,
ji ds nada tem cm trafeiro.

iXos Diários do Congresso de de-' zembro do anno de uji.s vê-se a or-
dem do pagamento de 14.000 e tan-
tos contos para o alargamento da
bitola do ramal de Bello Horizonte,
qnar.rlo essi: ramal de bitola estreita
cn trafego tem 28 kilometros e só
para alargamento já levou -mais de
500 xixi? por kilometro e ainda -não

, está prompto! I
ÍE sc aitcnJer-se que o alarganieii-

tu desse ramal é uma linha nova que
nada encurta, antes alonga, vê-se
assim como sc "asta imoroduetiva-
¦mente em nosso paiz o dinheiro do
contribuinte inutilmente! nela nossa" incompetência c falta -de honestidade.

Somos um paiz dc loucos, de ho-
inens incompetentes c incanazes.

'Cs homens collocados nas supre-
mas posições não compreliendcm que
ahi estão para respeitar a Lei, o Di-
rcito e a Justiça, para cumprir o
seu dever com zelo c honestidade,
para semear a virtude e o bom; mas.
ao contrario, acreditam-se senhores
ícudacs, dispondo d.os cargos, publi-
cos para darem aos seus afilhados e
protegidos, c dos dinheiros públicos
1-11111,1 se fossem seus. sem escrúpulo,
sem moral, sem honestidade, sem o
zelo coaiczinho que deve ter todo o
liomcm de bem oue tem solire os seus
Jiotnbros uma investidura publica.'.Medite o sr. dr. Wencesláo Braz;

. suas responsabilidades são enormes
e iimnensas,

i) paiz está em minas e franga-
Illu.*; a I.-""--irrnta ameaça-nos.

Serzedello COlílIio.A.

SE S. PAULO

A triste situação de Matto Grosso
Cuvaüa', ii). (Do carrcspondcnte.) — Os

nj-entes do senador Azeredo, Hludindo seus
rmigos 0 dizendo catarem apoiados pelo
governo federal, promovem o levantamento
c'os seringueiros do norte, convulsíonando
assim todo o Kstado. Acredila-sc que esse
movimento será abafado pelos poderosos
elementos governistas ali existentes e em
Campo Crande, comtnandados pela tenente
Volasco. Sebastião Uma, partidário dos re-
vultosos, fez telegrapliar para alii uma
série de tnvcncíotiiccs a propósito de utn
reconhecimento feito a um grupo cm que
se achava, á noite, o dc que fazia parte sua
familia, que foi tratada com toda a consi-
di ração.

Próximo á mesma villa, deu-se um en-
cor.tro entre dois piquetes, Bcndo os revol-
tosos desbaratados, morrendo A! freio Bra-
sil e Hertnencgildo, comparsas de Sebastião
]*,inia.

Kin Aquidauana houve um encontro cn-
Ue dois piquetes das forças legues, quo,
de-iconhecendo-se, tiro teta ram, não havendo,
felizmente, desastre poisoal.

As forças legaes do sul, cm numero su-*
perior a 1.50a homens, estão promptas para
agir c, 110 norte, lia verdadeiro o», th u si asm o
11a defesa do governo.

O general Campos é esperado no dia 22.

riUTAMitlNTO DAS iUOliESTIAS
PELAS GKANDISS MEDICA-
COES 1'HVSICAS, PELO ES-
PECIALISTA
UR. ÁLVARO ALVIM — Exame

jielos ralos X. Insiallagão es[iccial para
o tratamento dai moléstias do peito,
tuberculose, broncliite, empliyscnia. De
111 ija ás 4; largo da Carioca, ti, I'
andar.

- «i>a-«-*>>*«^>'-»»H^i

AS ECONOMIAS
DO SR. WENCESLÁO

Escrevem-nos :"Peçp-vos o agasalha destas linhas,
no vosso apreciado jornal, para mostrar
ao publico, como o sr. Arrojado Lis-
bna faz economias na Estrada do
Kerro Central do Brasil.

Tratamos apenas da 6a Divisão sem
falarmos nas demais dependências des-
ta estrada.

O sr. Frontin quando deixou a Cen-
trai, os escriptorios da 6" Divisão, fi-
caram abarrotados de empregados ex-
traminicraríos, sem terem mesas e lo-
gares para trabalhar...

•O sr. Arrojado Lisboa, cm janeiro
do corrente anno, augnieiitou o quadro
dos escreventes de a" classe de 20. para
.|o, isto sem motivo justificável, con-
tra o regulamento, contra a lei e con-
tra ns constantes rccommcndacões fei-
tas, de economias do sr. Wencesláo
Braz, c já contando novamente este
anno, esta Divisão, cerca dc 40 em-
pregados cxtraniinieriirios que dc dia
pnra dia estão sendo ;idtnitlidos, isto
.-absolutamente desnecessário.,.

Esta Divisão, cslá contando boje
com cento e tantos escreventes, não
falando nos i"s escripturarios, 2"$, ,V's,
4°ií; Amanuenscs, auxiliares de escri-
ptns, escreventes de 1" classe, c.iritn-
liailores, ajudantes de cariinbadores,
aprendizes de carimbadores, serventes
de 1" c 2" classes, etc.

Esta Divisão é a que mais pesa na
verba da Estrada.

O sr. Arrojado Lisboa, por uni ca-
priclio, tambem cslá sustentando dois
contadores, com flagrante infracção do
regulamento em vigor.

O sr. Barroca, que i engenheiro re-
sidente, í quem está exercendo o logar
de contador interino, islo com prejui-
zo liara o serviço da linha pela sua au-
sencia, e percebendo clandestinamente
gorda gratificação por ordem do sr.
Arrojado, isto tudo sem uma causa
justificável.'

O sr. Burlamaquò que é o conta-
dor effectivo acha-se peranibiilando
pelos corredores da Central, sem ter o

'que fazer.
Abi eslão as economias do sr. Wen-

cesláo e iu>s outros estamos perdendo
as esperanças em um bom governo, só-'mente 

devido á fraqueza de s. ex.
Sem mais sr. redactor grato ficarei

por -esta fineza. Constante leitor. Rio,
eo — S — 916.
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Ooiinitorlos^Sntesfn,^
liarios de qualidade superior e por
preços relativamente módicos, v. ex*.
só poderá encontrar á rua do Ou-
vidor 93 c 05 e nos amigos arma-
ícns. rua dos Ourives io a 4.1. Cnsa
liK.WIMIO 'I*l!Tlvs-, s- <-..

Prefeitos que furtam
S. Paui,o, 19 de agosto. — Anda a

policia as voltas com uma escândalo-
sa mystifiçação, cujo principal prota-
gonista é o ex-prefeito de Bariry,
¦Sebastião Teixeira. O caso, cm si,
não é novo. O que apparccc, agora,
é mais um acto dessa peça pittores-
ca, representada pelo ex-prefeito Tei-
xeira, com o auxilio dc tres ou qua-
tro comparsas.

A municipalidade de Bariry pro-
moveu, ha tempos, um inquérito po-
licial, com o fim <le apurar a respon-
sabilidade criminal do ex-prefeito. O
liomem, sempre com o auxilio da sua
commandita ou quadrilha, fazia sa-
qnes contra a Camara, por imeio de
letras dc cambio, figurando como
sacadora uma fantástica firma do
Torquato Menezes; indivíduo que,
debalde, se tem procurado aqui c uo
Rio. As letras eram acceitas por
Sebastião Teixeira, corno prefeito, c
endossadas pela tal firma sacadora.
OpportunameiUc eram os títulos pro-
testados, para os fins de direito. A
pobre da Camara de Bariry gomia no
prejuízo, figurando como tendo auto-
rizado um empréstimo de 6a contos.

¦lí', tomo se vê, itti caso escanda-
loso, mas têm havido outros maio-
res, .e da impunidade destes decorre
a facilidade com que os casos se re-
petem. De um, pelo menos, impor-
tante e digno de chronica, travámos
aqui, ha dois ou tres annos, sc bem
nos recorda. O municipio de Avaré
resolvera contrair um empréstimo. O
respectivo prefeito de então conse-
guitt, com relativa facilidade, collo-
car o empréstimo, cremos que de tre-
zentos coutos. Um 'bello diu esse sr.
prefeito zarpou do Avaré, .para vir
receber o dinheiro destinado á Ca-
mara de que era chefe. Lo:TJbrou-
lhe aquelle famoso caso Wanderley,
e o homem achou melhor usar do
seu' mandato como de procuração cm
causa ptopria.'

O dinheiro da Camara, metteu-o
em seu bolso, ou no de alguém, o
sr. prefeito. Até 'hoje a Camara do
Avaré espia por um óculo esse cobre,
procurado para beneficiar o inunici-
pio e conseguido mediante salgados
juros. — E o prefeito criminoso?
— perguntar-nos-ú quem nos lê.

O prefeito deu um passeio á Euro-
pa 011 ao Prata, ficou algum tenip?
ausente do distado, mas não tardou
muito a voltar, certo da impunidade
do seu acto. 'E este é que é o mal
grande. Agora miesmo corre que o
juiz, a cuja autoridade e jürisdicção
cslá affecto o caso de Bariry, negou
a 'prisão preventiva, nedida pela po-
licia, contra o ex-prefeito Sebastião
Teixeira c seus cúmplices.

Xão será de admirar que amanhã,
animados pelo exemplo edificante c
grandemente pernicioso, outros indi-
viduos se entreguem a esse meio
fácil dc encher as algiheiras, com
prejuízo grave para os pobres muni-
cipios dcsacautelados... — C.

t— *> >«» »-(¦•-¦— . -—.

XO COLON, DE BUENOS AIRES

Poi ciintiitlti a opera "Fnlsttift"'

Montevidéo, no — (A. A.) — Com o
mesmo successo alcançado 110 Colon,
de Beiinos Aires, foi representada nes-
Ia, capital a opera " Falstaff", do mães-
tro verdi. *

Todo o conjunto .irtistico da grande
companhia lyrica italiana da empresa
Da, Kosa y Mocclii sobresaiu-sc na in-
letiprclação da partitura, sendo con-
stantcinente applaudida Cyela selecta as-
sistencia.

Tfàquetiie datem..*
Portugal 1 ifatjf para a guerra ? --

Dez njií operários para a França ? —-
A pena de morte? -- Mada de confu-
soes S —- Uma cruzada de mulheres
portuguezas
dante 1

Espectaculo degra-

9
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Qiirm so bebe CAKCATIXIIA
Kstá livre dn MIUDIAIIA.
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Grêmio R. G. cio Norte
AS INTRIGAS POLÍTICAS

Ksereveitwiüs:".\':"to é veniuclc que na sessão do
Grêmio Kio Grandensc do Xorle, de iS
¦ íe junho do corrente anno, como af-
firmou o dr Jtnio Meira e Sá em caria
kit: nue d;i noticia um lelc:rr;iuuun ao
jory^l "Republica", do Kio Grande do
Xorie, ile 2j dc julho, se haja traindo
«le poliliciij-cm disse Listado e muito
menos dc politicagcin do presidente às
Oicmio contra o Rovcrna.lor dr. Kerre;-
ra Chaves. O facto, na sua feitjão le-
KUima, uão ipnssoti de urna proporia de
icxc-Iusão de um soeio aecusado de ler¦iiiciJiilo no artigo i.i. do Estatutos (dif-
iamacão contra o Grêmio), proposta qu;íicuu adiada para ser discutida quan.j.,eliej-as.se ãs mãos da directoria o ^\o
tumciiio da ateusação a que tlia se re»
feria.

Sobre o apoio ncgatío an presidenteilo Greniro dr. Pacheco Dantas, a maior
prova em contrario é a sua reeleição
jinra o mesmo cargo, — A directoria."

"üfüVEBSAES" SS - WPvaliosos brindes.
—:|i— I.OPKS SA' Av O. —*—
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HS MS OE HOJE
Ucz.tni-sc a**- seguintes, p.ir alma de :
Alfredo Vianna Dritinniond, á> S lio-

ras na capella de N. S. de 1.mudes,
cm Villa Isabel,

Dr. José NVi.ld.-n dc Almeida Pinto,
a- u i': lioras, na egreja de S. fran-
c soo de Paula.

Joscphinn Pereira, á". Sijj lioras, na
cíffeja dc S. l?rat.cÍ3co de Paula.

Manoel Borges de Oliveira, ás 9 ho-
1 \"i-', na egreja do ií. Kovüí

D. Paulina Maria da Conceição, ás
S lioras, ila e.nrejn de S. Rita.

Dr. Pedro Gordilho Paes Leme, - ás
fj i\z horas, na egreja da Gloria,

Kuclides Ferreira l.eite. ás 9 horas,
na egreja de S. 1'ranc'sco de Paula.

Amalia Augusta de Campos, ás o e
, nteia horas, ua egreja dc Santo Auto-

:ii . .Lu Pobres.
(•'rancisco Julio de Souza e Deolinda

Ciouvca de Souza, ás 9 it-1 horas, na•<-gi-eja de S. José.
Kmilia da Conceição Almada, ás o

linr::.?, na egreja de S. Francisco de"Vila.
D, Ucginn F.oiireiro tlf Araújo Góes,

í< o i'2 lioras, na egreja de S. Fran-
cisco de Paula.

Josc Antônio Airosa, ás o i'-* horas,
n.i e.-itcja de S. Francisco *le Paula.

V;«va Constância Amélia Pereira de
Wii-irade e Silva. â= o horas, na egre-
j-, de S. Francisco de Paula.

Horacio Pedrns.i Caldas ás o horas,
na matriz do lí. Novo.

Ali-.ira Alves Coelho, ás S i|j hpras,
ca csreja ú? \'. S. dr Kourdcs,

Maria ti. Kiifo Ferreira, ás io ilj
horas, na egreja de S. Francisco de
P.tila.

Matheus Lourenço de Azevedo, ás io
horas, na egreja de S. Francisco de
fP.vi!a.

Aurora Alves Pereira, ás o 1J3 lio-
ras. na egreja de S. Francisco de
IV.th..

Arminda de Carvalho, ás o horas, na
Srgivja de S. João Baptista, em Ni-
ctlieroy,

li. Maria Angélica Cordeiro d.i Gra-
Ci. á- o 1I2 horas, na oçreja de P;".u
fi.-.acisco de Paula.

—a-oxta ot»
VIAJA iV TES 1 I.I. USTRES

A chegada do publicis-
ta italiano D'Atri

'Polo Príncipe di (Jtttnc, hontem en-
trado, *>ela manhã, cm o nosso .porio,
chegou a esla carníal o conhecido pu-
b',icis'.a italiano sr. A. 'D'Alni.

U illusie viajante abandonou, nor
mònventos os seus labores de director
das revistas brasileira o italiana, quo
mantém, na capital franceza, para vir
fazer unia série de conferências nas
«luas principaes capitães da America do
Sul.

O sr. I.VAtri, que, como se sabe, foi
um dos dÍstíndl'OS italianos que, íóra
da sua ¦natria-, contribiiiram, por uma
propaganda tenaz, para a .intervenção
da Fitatía na guerra curo-peu-, pretende,
nas suas próximas conferências, abor-
dar os si-giiiutcs assumptos:

1" — "lDalIa ¦pact" arinata alia guerra
e dalla guerra alia pace".

2o _ "D/rancia, Itália c Porlogallo in
guorra".

3" ¦— "La pin grande Itália".
4" — "La feuime et le soiiriic de Ia

F rance".
5" — "I.e revuil ccononiiquc de Ia

Prance".
lEstas duas ultimas serão cm francez

e as tres primeiras em italiano.
iDppoís da sua estadia entre nós, o

sr. IVAtri partirá para Buenos Aires,
eivle n-alizará outra série de confereii-
cias. Hontem. á morte, o illustre pu-
blicista italiano, esteve, juntamente com
o sr. Niinzio Gioigio, cm visita á nos-
sa redacção. acompanhado de sua es-
posa, missa putricia,

0 regresso do presidente «Ia
Republica ede sua^amilia ^

O dr. Wencesláo Braz, presidente,
da Republica, regressou honteni, ásr
/¦Jí, tlc sua viagem a Passa Quatro,*-
na rede sul mineira, onde, conjunta-
mente com u. sr._ Delphini Moreira,
presidente de Minas, c outras aulori-
dades, assistiu á installação das offi-
einas da F.. F. Sul Mineira.

S. cx. e comitiva partiram dc Cru-,
zeiro, com destino a Passa Quatro, ás
6J4 da manhã, regressando ás 2 horas.
Km Cruzeiro, tomou o presidente 11 es-
pcci.il, que ali o aguardava, afim dc

. condtizil-o a esta capiial, onde che-
gou á hora a que acima nos referi-
mos.

Aconipaniiaram o presidente nesta
i excursão, os drs. Arrojado Lisboa, di-¦ leetor da Central, e Carlos Andrade,
| sub-director do trafego, o dr. Juscliiio

Barbosa, seu filho Jo.;é Braz e seus,
; ajudantes de ordens.

Os demais engenheiros da Central
; regressaram aiite-hoiitcm, ás 9 üidras

da noite, cm trem especial organizado
para conduzir a sra. Wencesláo Braz
e filhos, que haviam passado o dia em
Sanla Monica.

Tendo o presidente chegado inespe- :
¦radanientc, afim tlc se furtar aos cn-
grossamentos, aguardavam na "sare";
da Central, o seu regresso, o nosso re-;
preseniante. o dr. Aurelino Leal e
seu ajudante de ordens, major Carlos
Reis, major Bandeira de Mello, coro-
nel Tasso Fragoso, deputado Ribeiro
Junqueira, senador Lyra Tavares, en- !

1 Senheiros da Central drs. Carlos Kit- jler. Assis Ribeiro, Lysállias Cerqueira 1
| l.eite, Cicero de Faria, Raul Tagues, I' official de gabinete do director da ,

Central, dr. Tavares Lyra, alguns de-
legados e outras pessoas, i

Uma turma de guardas civis fez o
policiamento.

Quem ler seguidamente os tele-
grammas que nos chegam de Portu-
gai, dos ijtie por qualquer inativo,' sc
relacionam com a "ucrra, reconhece-
ra que não & sem .razão que nestas
chronicas tontos dito cue bem. ¦.feliz
se deve julgar quem chegar a -com-
prejiender o que se passa por aquel-
Ias longínquas paragens, hoje inter-
nacionalmente representadas pelo ri-
sivel sr. Bcrnardino c governadas in-
ternamente pelos vários A.ffonios c
Antonios Zés.

'Depois 4as palavras do Temps,
que transcrevemos, a única conclusão
lógica a tirar era esta: a' Inglaterra,
recusando os constantes offerecimeii-
tos do governo republicano, não
acceitava soldados portuguezes,- por
delles não precisar. E, assim, Portu-
gai não iria aos campos de batalha
europeus, onde nada tinha qttc fazer.

iMas, depois, porque aquellas suas
malavras tinham causado sensação
cm Portugal, o Temps deu pübliei-
dade a novas informações, partidas
necessariamente da legacTw onde se
installoti João Cliamis.' c disse'1

"A divisão portuguez-i com'. ,0;.^SfeclÍvo
total de 22.000 homens — a piiftjc-rb que
foi mobilizada — vae, dentro e'nr";d!i!iiiis
dias. sair dp campo;'.do .Tancos, fw3-LMrçs
mozes «de intenso tirociritò que, iià;/#iii:ii:ui
de iodos, a tornou uma tropa no|ji£i:f. não
so cumo prepararão oara a cue^fô^como
tambem pela disciplina. '-' t»C>*

"Uma seiinnda divisão esta seniln.inolnli-
zada. n qu.il, por seu turno. c5t.iriv..j?r.oiii]ii:i
liara iodas as eventualidades dentro; de dois
mezes, Será substituída em Taiicós por
tuna terceira divisão. • '. rüSSá ; ."K' iuiiciiavc! mie cm «ríoj i-ciifi-^f «il-
da se encara com irie:a a perspectivai 'rfiniin
iiitcreençèo uuli.ar que não tenha ítsr fim
immediata a defesa de território, portti/lie..
Poda-se, «o emtanto, .aílirmar Jfgsí V*
mais qüe íí primeira chaijlaaa dd.ilttíflaur-
ra em virtude do tratado htglpípprltyjues,
oificiacs c so)dados serão'wiauwies cm eum-
prir os seus deveres sem e'smi>tcciiiieiito."

Este remendo deitado sobre as no-
tidas anteriores hão encobriu,-, nem
podia encobrir, a singular verdade
que tem sido af firmada nestas colu-
ninas, e é que em Portnjral nunca
houve entluisiasmo pela guerra, por-
que toda a gente vê e sente que a
causa que sc debate c pela qual tanto
sangue tem corrido já não é absolu-
tamente- uma causa que interesse ,di-
recta ou indirectamente ao paiz;
assim como ninguém ignora que,- se
a Allemanha declarou guerra ú repu-
blica portugueza, o fez porque o go-
verno dessa republica a isso o pro-
vocou, apropriando-se indébita e; file-
gitiinaincnle de navios que se tinham
refugiado eni agifas portuguezas,
confiando na 'honradez do pavilhão
nacional, a cuja sombra se abri-
garam.

Dêem-lhe lá as voltas que qtnzc-
rom, expliquem o caso como enten-
derem os interessados numa caniifi-
cina da qual prudentemente a-fastnttn
seus corpos, que não ha ncni pude
haver homem honrado cm ueit-hiiiit
partido que negue a verdade dós fa-
ctos, e os factos são o que todos' :nús
conhecemos*

Dahi, aquella frieza que o Temps
uão pôde honestamente oceultar.
Mas coi.T.i) o governo republicano,
por motivos que só serão bem co-
nliccidos quando a desgraça nacional
fôr muito maior do que já é e in-
teirameute irremediável, quer 'mandar
soldados para o grande matadouro
europeu, o ministro da Guerra, que,
como ministro, mandará os camara-
das para a frente, emquanto qr.é'elle
ficará na sua poltrona no Terreiro
do Paço, faz as seguintes tleçlára-
ções: 

"como a distancia a que esta-
mos ,da Allemanha e o bloqueio pelos
alliados, impedindo a passagem . do
inimigo pelo mar, não permittirão
aos allemãcs que venham ler com-
iioseo, vamos 1103 tor com elles, c
declaro, cnm orgulho de patriota c
de soldado, que cm breve deviw.os
estar a combater ao lado dos allia-
dos."

IE porque assim é, lá irão os nossos
míseros filhos das aldeias bater-se,
morrer c concorrer para que seia
mais completa a mina nacional, para
qtte a Inglaterra, se lhe 'fôr dado
triumphar, possa vender aiumalmcn-
tc mais umas toneladas de mercado-
rias, o qtte representa a sua uhica
ambição e a verdadeira razão de'ser
da guerra actual.

'Insisto nestas aííirmações', porque
ellas são verdadeiras e porque Por-
lugal foi sempre tuna victima da" in-
saci.avel exploração ingleza, que nos
sugou cm Iodas as épocas o melhor
da nossa virilidade econômica,
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Em Paquetá

Dos moveis da

mã-stâfi
toda a gente fala bsm!
Pagamento a credito,

G. Dias 71-Uruguayana 82
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I E. N. de Bellas Artes
AS VISITAS A' EXPOSIÇÃO GERAL

Poi extraordinário 'hontem o nu-
' mero de pessoas que estiveram no pa-
j lacio das Bellas Artes em visita á ex-
\ posjeão geral.

Foram bastantes elogiadas as telas
[ do pintor mineiro Genesco Murta. vx-
| pensionista do Eslado de Minas, na Eu-

ropa c bem assim as -de Fedora Mon-
teiro, de Ciuttana-i U i cli o e outros.

Ii')je, n exposição continuará aberta
desde 10 heras da inafliá ás 5 dirjaide.

—"-CS**S**->El>-t»-St; •*¦•-'- ¦

íoniacia

reai.izaram.se hontem as festas de s. koque
A encantadora ilha de Paquetá, si-

tuada num dos mais tranquillos recan- i
los tia nossa Guanabara, esteve bontem |
cm festas. A sua população, mais uma1
vez, festejou o seu padroeiro, ,S. Ro-
que.

A' ilha não accorreram, como nos:
annos anteriores, muitos visitantes da
cida<le, mas isso devido no tempo, que jameaçou muita chuva. Comtudo, houve 1
missa pela manhã, regatas do Club jPaquclacnse, musica durante o dia, c.
leilão de prendas, ã tarde.

A policia local, com o seu delegado,'
dr. Ditrval Cunlia, á frente, fez-se rc-
presentar, providenciando no sentido
dc evitar qualquer perturbação da or-
dem,

MIlliIlOUAMKXTO.S NO ItIO
CUAJTOE

A coustnicçíío dos esgotos
em 15ng,é

Porio Alegre, 20 _ (A. A.) — A
Municipalidade de Bagé está chamando
concorrentes para a apresentação de
propostas para 113 obras de esgotos
daquella cidade, ino prazo de noventa
dias.

Rio Grande. :o — (A. A.)—A firma
I.ima Martins contratou com a Muni-
cipalidade daqui as obras para o scr-
viço dc águas e esgotos.

 " ¦*^-«7**l'*I**>*^'*jT^***>-**3g»-«»'i .. ¦

FM PORTO ALEGRE

Partiu hontem pelo.Príncipe de Udi-
ne o sr. Gomcz Garriga, diplomata

| cubano que vae servir na legação do
. seu paiz no Peru'.

m*ct&Q~Cfr<3>tamm— ,

O TillF EM PORTO A-LEGRE

A coiTiila tle limitem
Porto Alegre, 21, — (A. A.) — Xo

programnia das corridas que a Socie-
| dade Prolectora do Turf. realiza hoje,
í figura o parco " Jockey-Club", em bo-
| menageni á sociedade do mesmo nome,
; dessa capital, recitando-se inseripto?,¦para disputai-o, os seguintes animaes:
: " 5p.-iri.icus" (nacional), c "Supre-

mus", "Sucre", "Coronel Murea",'"Mater" e "Joc" (estrangeiros).

Viu fnlleciinento
Porio Alegre, 20 —(A. A.) Faleceu

nesta capitai o sr. Rodolpho 1'rança,
aqui milho estimado.

O serviço postal
O COMMERCIO DE BOCAINA DE

AYURUOCA RECLAMA
Kscrevcm-nos vários commerciaiite.,,

de Bocaina de Ayuruoca, 'em Minas, re- !
clamando contra 111:1a modificação de- \
tUrminada pela sub-adniinlstracão dos jCorreios da cidade de Campanha, na ;
tocante á remessa de correspondência, ¦
que, ao en\ ez de ser feita pela Barra
Mansa c estação dc Augusto Pestana j
(distante- '5 kilometros daquella loca-i
lidade). passará a sel-o pela Rede Sul-]
Mineira, vindo a Livramento, iato é,
27 kilometros distante.

Julgamos que não haverá prejuízo
algum em se voltar alrás evitando as-
sim um retardamento de correspondeu-
ci.i e di' remessa dc jornaes, que po-
derá ^ causar Si.ius prejuízos ao eom-
mercio.

iMas lambem irão para a Franca
dez mil operários, para ali se occiipa-
rem tia fabricação do material de
guerra!... Tambem esta noticia é
telograp'hica, e tombem cila nos deixa
bocjtiiabçrtos I

Portugal possue um arsenal de
guerra, o uuico no paiz onde se fa-
bricam petrechos militares, além das
fabricas de explosivos. O numero
total dc operários conhecedores- des-
ses ramos industriacs não vae alem
de duas ou tres centenas. Onde .lius-
car os de: mil operários? :\'s indus-
trias diversas? Mas isso correspon-
dera á lolãl paralysação dos traba- i
lhos 'f.-tbris, isto é, ú mina dus' in-
dttstrias, porque, excluídas as imtlhe-
res, os velhos e as creanças ipie tra-
balliain nas fabricas, poucos mais lio-
meus validos haverá aló.n dos -cita-
dos Aez mil.

Oti..'. serão os soldados, aquelles
mesmos que estiveram em Tancos,
que passarão, fomn operários e des-
armadas ",c!e. território *icsianhol c
que, tinia rez chegados á Franca, se-
rão depois mandados para as linhas
da fretite?

Tudo isto é tão confuso, que ,í
melhor esperar informações «iiais
precisas c claras. Nem desejamos jdizer o qtte nos açode ao espiritei... ,

l-\ revisão da Constituição vae fa-
zer-se. Xão é porque sc verifique e
se confesse que o trabalho engendra-
do pelo sr. José Barbosa saiu uma
verdadeira bola. E' porque a Consti-
tuiçãn prohibe a pena de marie, c os
republicanos necessitam de ter agora
essa arma ao seu dispor,

O Conarosso vae reunir-se ama-
nhã. para Iralar da reforma da Cen-
stituição, e, diz uni telcgramaia,"entre as alterações o fazer esLí uma
disposição destinada a vigorar cm
tempo de guerra." Não haja duvidas.'
A sobriedade do despacho é mais cx-1
pressiva do que se elle dissesse tudo !
e com todas as letras. Essa dispoi-1
ção é a pena de morte, qtte tinha
sido abolida r.o tempo da monarchia.

Pe, sem o direito de 'matar, ti re-
publica se affir.mou por tantos e tão
repetidos ataques p.os direitos iitdivi-
dtiacs, pelas prisões e até assassi-
natos, calcule-se a que súccederá
quando, sob o pretexto do estado de
guerra, a condcmnarâo á pena de
morte fôr consignada como preceito
constitucional I

* * $
'I':it Lisboa anpareceu um novo jor-

nal monarchico., intitulado Diário
Xe.-i.r.-.il, dirigido pelo sr. Ayres de
Orncllas, que se diz ser represctitan-

te do sr. d. Manoel. Quem exercia
essa representarão era o sr. conde
de Sabugosa, notarei parlamentar c
illustre escriptor,.mie tem enriqueci-
do notavelmente as letras pátrias. Ao
seu saber, o conde.dc Sabugosa allia
ttm' espirito tão grandemente ponde-
rado quanto irredüctivelmentc consa-
grado á causa mpnarohica. Foi desti-
tuido? Foi. de facto substituído pelo
sr. Ayres cTOrnellas? Não temos 110-
ticias atem das. tclegraphicas. e estas
parece que foram forjadas de nro-
posito para se mandar dizer á colo-
nia portugueza 110 'Brasil que o re-
preseirtante <lo_ rei decretara isto:"agora não ha condições a apresen-
tar (ao governo republicano); per-
tenceinos todos com a nossa vida e
fazenda á- pátria portugueza."•Os republicanos pretendem tirar
partido destas palavras, como qne
insinuando que, falando o sr. Or-
nellas em nome do sr. d. Manocl, o
rei ordenava aos seus partidários a
abdicação das suas crenças.- Em-
quanto não fõr conhecido todo. o. ar-
tigo,' não 'é possivel tirar delle quaes-
quer conclusões, jinas. desde já asse-
goramos que aquella a que os repu-
bliapios julgam poder chegar é sim-
plesmente disparatada. Em todas as
oceasiões e sob todos os pretextos, a
vida e haveres-de qualquer indivíduo
devem estar á mercê das instantes e
honradas necessidades nacionaes.
Assim b pensaram sempre e pensam
ainda hoje Iodos os monarchicos. Se
Portugal fõr aggredido, o dever dc
todos consiste em desaggrava-r a pa-
tria. Isso, porém, não importa nem
pôde impÍHar na abdicação de creu-
çp.s políticas. Um rei é principal-
mente o expoente de uma formula
politica, e tem partidários pelo que
representa em tradições e aspirações
nacionaes, ainda- que pessoalmente
tenha 'incontestável direito ás maio-
res e mais legitimas sympathias. Os
reis liberaes portuguezes reinavam
mas não governavam, nos termos
exactos da Constituição, precisameti-
te por serem a cúpula de uma for-
mula politica, que necessitava estar
superior' ao .embate das controvérsias
Ae opinião publica.

Ora, o sr. d. Manoel i um moço
bastante intelligcntc c rudemente cx-
perkncntado já pela adversidade,
para que não possua a visão exacta
das conveniências políticas • e os ho-
meus que são apologistas sinceros da
restauração monarchica. sabem quan-
to devem cm' respeito a el-rei e cm
obediência ús suas convicções c
ideaes.

Se assim não fosse, e todos corres-
setnos atrás de resumos telcgraphi-
cos enviados aos jornaes e prepara-
dos para illudir incautos, ver-nos-
Íamos cm confusão terrível e quoti-
dip.na com todos os Joões Lages, com
todos os Gaztias havidos e por ha-
ver!... Ora, disso nos livrará Deus!

¦Dizem-nos os jornaes desta cidade
que já chegou a vez de o Rio de
Janeiro ter uma succtirsal da Cru-
zaeia das Mulheres Portuguezas, dc
Lisboa. Trata-se de uma organização
lis.bosta, exclusivamente republicana.
Não Mia em Portugal nem. uma única
senhora portugueza monarchica • que
sc fizesse inscrever Jia tal Cruzada.,

O sr. Bcrnardino Machado quiz
ver se resiíscitàva algo de palaciano,
dos tempos idos, pois que o afasta-
mento das senhoras, oue noutros
tempos da/voai brilho e renome aos
salões, produziu tal vácuo social, que
nem o Theatro de S. Carlos pode
tornar a funecionar; nem os antigos
palácios rcaes conseguiram ouvir o
legitimo frou-frou das sedas bem
vestidas.

Isto desesperou sempre o sonho de
grandezas do sr. Bernardinp'.

Depois da declaração de guerra
por parte da Allemanha, as senhoras
portuguezas que sã'o portadoras de
nomes que .valem e de tradições a
que dão brilho c honra, mas que são,
tambom e por isso mesmo, cnthusias-
ticamente patriotas, resolveram cs-
forçar-se por dar á pátria o seu au-
xilio, por fôrma pratica e imiTXdiá-
tamente anroveitavel. E organizaram
a Assistência das Portuguezas ás vi-
climas da guerra.

1U111 dos intuitos dessa insti-
tuição era o seguinte: a creação, nr
hospital de Lisboa- de uma cnierma
ria dc cirurgia, sustentada pela .Lv-
sistencia, a qual servisse para um
curso de enfermeiras, e onde rece-
bessem as convenientes lições e en-
sinamentos práticos 'aquellas que se
destinassem aos hospitacs de sangue,
nos campos de batalha. Era presi-
dente da Assistência a condessa <le
liurnay c vice-presidente a eondessa
de Ficalho.

iÇoniO se vê, não poderia haver iu-
spiração mais nobre, mais útil e mais
pratica. A expensas dos seus bolsi-
nhos, as nobres senhoras creárãai a
enfermaria, pagando logo dois con-
tos de réis fortes para as primeiras
despesas. Os professores-medicos
applattdiram sem reservas tal idéa, c
ofíereccratii-se para a regência do
curso de enfermeiras, cin harmonia
com o que se faz nos demais paizes.¦Mas como as daitnas uue se propu-
íiiiam a I- 'irar e a servir a pátria,
por tal fôrma, não foram pedir li-
cença ao sr. Bcrnardino, procederam
por si próprias c sem se mesclarem
com outros elementos, e porque, além
disso, eram canastras, thalaSsas, o
governo _ prohibiu a installação da
crifer.maria e do curso dc enfermei-
ras, intimando as nobres damas a
oue, se -quizessem realizar o seu ob-
jectivo, de todos os seus planos fi-
zessem entreera á Cruz Vermelha, c
ellas mesmas se inscrevessem como
sócias.

Assim, ns republicanos levaram a
sua miserável e despeitada politica-
gem para aquella instituição, que em
todo o resto do mundo é neutral, e
impediram a installação de um ser-
viço tttilissimo, que Portugal ainda
não possue, nem possuirá tão cedo.
Não foi, pois, avante a . Issistencia
das Portuguezas âs victimas <da
guerra.

Então, o sr. Bernardino Machado,
com aquella assombrosa e balofissi-
ma vaidade, que o distingue, ciigen-
drou a Cruzada dos Mulheres Por-
liipiiczas, organiza/la com as repu-
blicanas, esposas, irmãs, etc. dos re-
publicanos am evidencia, c eil-a, a
Cruzada, a pescar dinheiro no Bra-
sil, que -é mina sobre a qual se
curvam agora todos os grandes pa-
trioteiros. E como delegada á frente
dc tudo, para a propaganda tia Cru-
zada, conforme telegrammas e noti-
cias dos jornaes, surgiu aqui a actriz
M edina de Souza, que todo o Rio dc
Janeiro conhece muito bem.

dim Portugal, nem uma uniea se-
nihora portugueza, professando brio-
saniente e altivamente opiniões poli-
ticas monarchicas. se inscreveu na
Cruzada das Mu!hera. Veremos sc
aquelle!(exemplo é seguido no Brasil,
qne aliás Já tem enviado grandes do-
nativos para a Cruz Vermelha, a
cuja frente se encontra presentemen-

NOTICIAS Assumptos Históricos
DE MINAS

iBsli.o Horizonte, 19 — O secfeta-
rio do Interior assignou os seguinte*,
actos, cm data de 17 do corrente:

concedendo ao director do grupo es-
colar de Sant'Anna do Carandaliy, sr.
Jayme Pereira Pinto, 'tres mezes de li-
ceaça, para tratar de saude, a contar
de 9 do corrente mez e designando
para suhstituílo a professora d. Can-
dida Paixão;

nomeando d. Boiredicta da Silva
IMaiPtinls, 'pra*essc<rai «ul^ritluta t°m a
escola* para o sexo feminino de Santa
Rita do ..Rio Claro, imiitriaipiò de 'Caldas
durante a licença, de quatro mezes,
concedida á olfeotiva, d. Maria Theo-
dosia da Silva, para tratar de saude;

nomeando d.Sebastiana von Randow,
professora substituta em a escola mixta
da cidade de 'Manhuassti, durante a li-
cença de tres ,mezes concedida á effe-
ctiva, d. Alayde de Salles Pereira, para
tratar de saude, e a partir do dia i"
de julho ultimo,

Deu-se hontem nesta capital o fal-
íécifnetito do menino Mario, filho do
sr. Oswaldo Barreto, funecionario do
"Colis Postaux".

O enterro da inditosa orcança, que
era, pela sua vivacidade, o encanto de
seus estremecidos paes e contava nm
anno e dois mezes de edade, realiza-se
hoje, ás 4 11-2 lioras da tarde, saindo
o feretro da casa 11. 188, da rua Além
Parahyba, na Lagoinha.

N:>. lEscola de Engenharia desta
capital, ficou bontem concluída a imon-
lagem do transformado!) electrico das
officinas mecânicas, cujo assí-iitamento
sa demorou por não -ler até então vindo
da lEuropá o referido .transformador.

•A lEscola solicitou da Companhia de
Viação e Eleorricidade a ligação pro-
visoria da energia electrica -para expe-
riencia das iinacliinas e espera inaugti-
rar brevemente as officinas que se des-
tinam não só ao ensino 'pratico de di-
versas cadeiras do curso de engenha-
ria oivil, como tambem ao ensino pro-
fissional.

Este compreliende um curso .pratico
dc operários carpinteiros, marceneiros,
ferreiros, fundidores, etc, ferio cm
dois annos, e um curso de engenheiros
práticos mecânicos, feito em tres annos.

BÁEPENDY, 19 — Muito, sensivel
tem sido o augmento das rendas publi-
cas 110 corrente exercicio. Na Collecto-
ria Estadual, a cargo do coronel An-
tonio Pinto de Oliveira, a arrecadação
de impostos attingiu a 4o:úgo$997 no
1" semestre findo, contra .24 :*ioo$9.ig
em egual periodo- de 191S, resultando
unia differença de i6:490$058; os de-
positos, que foram dc 13:9445909 no
anuo passado, importaram eiu^ réis
.15 :355$i 13 neste exercicio, verifican-
do-se tuna differença de 21:410^04,
para mais.

Na collectoria federal, a cargo do
capitão João Mangia, houve um au-
gniento cie S:92.|f;3o, pois que a_ arre-
cadação do i" semestre de 1915 impor-
tou cm 5:o5.|$i5o c a do deste anno,
cm 13:9-\|S73o. A renda total da col-
lectoria, em todo aquelle anno, não
passou de 9:9i7$324, tendo sido excc-
dida só na do semestre que findou,

Acha-se nesta comarca o dr. Ma-
noel Viotti; nosso eminente conterra-
neo, que oecupa o cargo de director da
Sccrclaria da Segurança Publica, em
S. Paulo, e é festejado belletrista. O
dr. II. Viotti está ultimando um traba-
lho histórico sobre B.iepcndy.

O Patriota, jornal local, está pu-
blicando uma série de artigos sobre o
escotismo, os quaes têm merecido re-
ferencias e trausciipções de diversos
periódicos mineiros.

Vários melhoramentos!
Graças á boa vontade do governo do

Eslado está sc construindo uma esplen-
dida ponte sobre o rio Palmeiras, que
banha a cidade.

A directoria do "Collegio D. Pc-
dro II", dessa capita.!, propoz a instai-
lação de uma suecursal nesta cidade. A
Camara está resolvida a fazer vingar
a feliz idéa, pois que não temos ne-
íiliuma easa de ensino secundário.

—Vão ser inaugurados os melhora-
mentos introduzidos no jardim inunici-
pai, 110 dia 7 de setembro próximo fu-
turo.

—Está resolvida a iluminação' ele-'Cínica.do 
pros|jrjro e florescente- distri-

cio ti» Knçrüzwíindal deste municipio.
cuja energia sairá da usina que serve
a esta cidade e Caxaiubú.

—Achani-Se eiu franca prosperidade
os collegios "S.. Sebastião" e "Santa
Maria", mantidos neste districto pelos
professores dr. Luiz A. Nogueira e d.
Maria .Maciel.

TRES ILHAS, 19. — Será inaiigu-
rada brevemente nesta florescente po-
voação, graças aos esforços de unia
pleiadc dc esperançosos jovens da nossa
sociedade, unia linha dc tiro, que será
filial á dé Miitltias Barbosa, cujo in-
struetor virá a esta localidade semanal-
mente, aos domingos, afim de dar aos
sócios da nova corporação militar as
instrucções necessárias para a forma-
çãò de perfeitos voluntários Ua Pátria,

Que seja viclorioso esse desidcralttm
dos nossos distinclos e esperançosos
conterrâneos, é o nosso desejo.

Continua cm péssimo estado a
ponte sobre o rio Preto, ncsla localida-
de, a qual dá ao governo uma renda
fabulosa, e nem assim o mesmo
tem attendido ás justas reclamações que
o !\t. vigia-fiscal c outras pessoas têm
feito.

Ma dois mezes, mais ou menos, este-
ve aqui um engenheiro do listado, a
mandado do governo, afim de examinar
a dita ponte.

Fez elle 11111 "exame minucioso" na
ponte, e, interrogado, disse que "bre-
vemente se iniciariam 03 reparos nc-
Cessados" dc que carece a mesma, e
até boje não foi ainda satisfeita a
nossa justa aspiração.

Sendo cila dc grande transito e dan-
do ao Kstado uma renda fabulosa, é de
justiça que o Estado mande iniciar
quanto antes os grandes reparos de quea mesma precisa,

Sc não forem atlcudidas as nossas
reclamações, estamos vendo que não
está longe o dia em que ella desabará
levando contsigo inmiiiieras victimas.

Acha-se ncsla localidade, vindo de
Matliias Barbosa, o capitão Orinindo
Pinto.

Acaba de ser nomeada professoramunicipal desla localidade a talentosa
senhorita Regin.-ilda Duarle.

O major Artliur Borges dc Mello,
que por algum tempo foi agente daestação desti localida lc, acaba de serremovido paia a estação dc Comnicrcio,
sendo substituído pelo conferciiie Au-
g-.isto Nascimento.

. — .Sendo o capitão João Dutra, vi-
gia /iscai mineiro desta localidade, re-movido para Santa Dclphina, foi 110-
meado paia égua! cargo o sr. Francis-
co rilomaz Nogueira.

te uni dos nomes mais gloriosos doexercito, nome que não sabemos nem
pretendemos saber a qtte politica per-tenec.

Existindo a Cruz Vermelha, paraque outras_ 'Cruzadas? E demais amais depois da offcnsa feita pelarepirbhca, directamente, brutaiissima-mente, a quem ia servir eom devoçãoa pátria, por processo novo. útil csem pedir nada a ninguém?!

S: :'.: :J
E para fechar, por hoje, ahi vae aseguinte narrativa feita pelo jDforío¦ e A alicias, de Lisboa, sob o titu-lo Pobre velha:
"A policia acompanhou, hontem dc tardoao Hospital dc » José, uma pobru velhaune encontrou calda na rua. cena e com onam corroído por. moléstia cancerosa?lor.-:'!, no hospital r.So a auiceram rece.

i.Z'J. I í',""^1- I,r'rí> «"n -i Pobre velha não*'2 'W™ " -d:XT c£»c-l.«'--l°. visto queetn volta delia, se luntou muito novo a com-:ei. ar¦ c» meio. chamou, um liem c condi-**«-¦*-.para o eoverna civil.Ah n desancada encontrou par reme. as
\fTe tV': ¦ d0, '";c?- '''"-"'"^ eabeeei.
AJr', Jfc'\-'U' }<&" '•'<' nina porta.
Ím.ifui r,ntaJ d?resl -Ti"i,a f",I!çl Tinhaseilel Lm guarda humanitário lá íoi á umatahcrn.1 comprar comida para li,e dar c ne-mr um copo para.cila beber acua! Det-ois
rtlln1° ' rf''' " '"" t"'''"'s- «

"L'ma dciliumanidade !"
'Ah! se islo se desse no tempo damonarchia, quantos desaforos nãodiriam os republicanos! .Aquillo hojee tudo fraternidade, como sc vê!...

Eusenio SILVEIRA,

SELVICOLAS DO BRASIL
in

Nômades c errantes viviam os indi-

gonas no interior das selvas, procuran-
do na caça (com os mundéos), c na

pesca fcom redes de tucum), os meios
para sua subsistência.

•De uma ferocidade innominavcl, usa-
vam a anthropophagia, devorando os
sous prisioneiros com vivas demonstra-
ções de regosijo e satisfação, embna-
gando-se frequentemente.com o comin
(aguardente feita com milho e man-
dioca), sendo, por vezes, rancorosos c
vingativos.

Possuindo extrema sensibilidade na
pituitaria, percebiam a approximaçao
do inimigo, orientando-se uo intricado
das -florestas, onde nunca se perdiam.

Vivendo constantemente em paierri-
lhas intermittentes, entrogavam-se a
comuates cruentos, com ardor e cora-
gem, garantindo as retiradas e avança-
das de suas valentes cohor.es, mar-
chando, um a um, sobre as pegadas
que os da vanguarda deixavam impres-
sas 110 solo.

Indolentes na paz, heroes e cruéis
na guerra, deixavam antever sua ori-
gem asiática, nos sentimentos nobres e
sobranceiros que as mais das vezes os
tornavam benignos.

RELIGIÕES

Abraçando geralmente o polytheismo,
tinham; não obstante, grande_ numero
de seitas, predominando, porém, o fe-
tichismo. Os seus sacerdotes tinham o
nome de pagés e viviam nas tajiiparcs
com seus manilós.

Quem estuda a religião dos abori-
genes do Brasil não pôde deixar de
acceitar a theoria do sábio De Guigncs,
pois é, em tudo, semelhante á dos
VedaS do Iran, bem como ha plena
similitude entre as lendas ' da índia c
da China.

Temiam o tiipa-cinuncja (trovão); o
tapaberaba (relâmpago) e a Tii^ith
(Deus, senhor dos raios), a quem
attribuiain a autoria de todos os phc-
nomenos.

• Certas tribus, notadamente a Tupy,
adoravam Guaracy (o sol), c Jacy (a
lua).

Como os povos pagãos, possuíam os
bons e máos gênios, dos_ quaes narra-
vam factos extraordinariamente f-an-
tasticos, como fazemos nos tempos ho-
diernos com relação ás cabriolas ou
almas do outro mundo.

LENDAS
Quem não conhece as lendas _ dos

castellos encantados, da edade média;
os Contos de fadas; a dama branca,
das cortes ingleza, franceza e allemã;
as historias de dragões, sereias, anões,
gênios das florestas, c os absurdos dos
contos mythologicos ?

Tainbcin os selvagens possuem . as
suas lendas, muitas das <]uaes, ás ve-
zes, bem graciosas e moraes, como a
do caapora das mattas; as do nii/iaiiflií
e feropary da escura noite; .* do ma-
raiigigiitina das florestas e brenhas;
a 

'Ao'-curupira 
das montanhas; a do

macachára das estradas e caminhos;
a do oili-bó, coruja agoirenta, e, fl-
nailmente, as historias da Montanha
Azul, contadas, todas cilas, por muitos
colonos que conseguiram aprender a
linstia dos selvagens,

Os catccltisadores muito se empenha-
ram na divulgação das lendas, o que
contribuía grandemente para impressio-
nar o espirito fraco de certas tribus,
iançando-se os padres á conquista das
mesmas, dominando-as, penetrando as-
sim no inlerior dos continentes,, resul-
lamlo dahi conhecimento perfeito _dc
varias regiões, constituindo as Relações
c Cartas dos missionários documento
histórico de alto valor, quer elhnologico
ou lingüístico, quer geographico.• Com o intuito de corroborar o que
dissemos a respeito do povoamento da
America, podemos affirmar serem as
lendas aprendidas pelo Apóstolo das In-
dias, S. Francisco Xavier, que viajou
até o Japão; por frei Gaspar da Cruz;
pelo padre Bento de Góes, que percorreu
toda a Ásia Central e Oriental, desde
Usheks até a China, visitando o imperio
do Mogol. cm tudo idênticas ás encon-
trãdas pelos padres jesuítas Nobrcga,
Anehicta, Aspilctieta Navarro e muitos
outros que se achavam no.Brasil.

Sendo por demais fastidiosa c de ne-
nhuma importância a narração das len-
dns acima faladas, deixaremos de fazelo
afim de não nos afastarmos da orien-
tação a que estamos sujeitando esta
serie de artigos.

LÍNGUA
¦Muitas eram as línguas faladas pelos

gentios do Brasil, quasi todas consti-
tuindo verdadeiros dialectos do tupy-
giiarany; sendo uma língua ngglutinante,
as primitivas raizes, isoladas, perdiam
a sua significação, tomando nova fôrma
logo que entravam em composição com
outra raiz.

A numeração, 110 giiarany, geralmente
atlingsa alé quatro, sendo: — um, iêpc;
dois, mõeoim; tres, muçapira; quatro,
erundi; e muito, fii/m.

O plural dos nomes era formado com
o suffixo ctú.

Assim, para, rio; paraclá, rios; iburú,
páo; iburuetá, páos, etc.

Os adjectivos c preposições colloca-
vani-sc depois dos substantivos.

O comparativo era obtido com o suf-
fixo pire, máos; o superlativo com o
suffixo ite, muito,

O augnientativo formavam-no com o
affixo assu' ou ussu', grande, e o dimi-
nutivo com o affixo mirim, pequeno.

Assim, iburu', páo; iburuassii', páo
grande; iburiiniirim, páo pequeno.

Os verbos, se bem que tenham va-
rios modos, só têm o tempo presente,
ante-pondo-se á raiz do verbo a cara-
eteristica pessoal.

RAÇAS E TRIBUS
Os selvagens do Brasil achavam-se

distribuídos em dois grandes grupos: —
i", raça aboúna, considerada como a
•primitiva; 2", raça lilixla, coiupreheii-
delido duas divisões: — Tupys e Ta-
pttyas.

Distinguiam-se os tupys pela sua côr
escura, cobreada, dc estatura baixa e
compleição forte, trabalhadores na ge-
neralidade, pois possuíam roças de
mandioca e milho, conservando suas ta-
bas em ordem, habitando as costas e
margens dos rios e lagos.

Sinceros 110 trato, eram, entretanto,
desconfiados.

Os lapuyas, mais claros c dc estatu-
ra mais elevada que os tupys, er.im
lambem da forte compleição, tendo, po-
rém, sentimentos, vingativos, chegando
á ferocidade* vivendo, indolentes que
eram, da caça e da pesca, entregando-
se ao. saque, de que coibiam grande
proveito.

Desprovidos de habitação, dormiam
ao relento, expostos ás intempéries, in-
troduzindo-se 110 interior das brenhas e
110 emite das montanhas.'As principaes tribus dos tupys, eram:
— Tamoyos, no Rio de janeiro: Cari-
jós, entre Santos e Rio Grande do
Sul; Tupyniquins e Ttipyiiambús, na Ba-
hia; Cahctàs e Tabayares, em Pcmatn-
buco; Pitagiiares, na Parahyba e Rio
Grande do Xorte, e os Guaranys, espa-
lindos pelas bacias dos rios Paraná e
Pariiguay,

Todo o littoral do Brasil, do Chuy ao
cabo Orange, ç bem assim as regiões
do Tiui.-ijúz c Xingu, era oecupado pelostupvs.

Os tapiiyds comprehendinm as se-
çtiintcs tribus: _ 03 Aymores, os mais
lerozes de todos os indígenas, coube-
cidos polo nome de Bolociiios, locaH-
zados a oeste da Bahia: os Goylaca-
zes, c:n Minas Geracs: os Giiavnnazes,
nos campos de Piratininga. ÍS. 

'Paulo):
os Ciiiijciu-ii.f, chamados indios cavai-
loiros, em Matto Grosso, r es Mariqui-
tas, entre Minas Geraes, Rio uc Janci-ro e Bahia.

Occupavam os lapuyas quasi tn.lo o
planalto central do Brasil. — JorceAniiitu.

Entre jornalistas
UM-A TROCA nE~nntCGALAD4S

EM CURITYBA
Curityba. 20 (A. A.) _ Hontem. ánoite, na rua Quinze de Novembro, tiro-ximo a repartição «os Corri ios, encon-traram-se o sr. José Rocha, irmão do«r. Augusto Rocha, redactor da "TrJ-

bima . e o sr. Raul Gomes, da reda-cçao do "Diaro da Tarde", os quaespor motivo de polemicas sustentadasentre aquelles dois jc.naes, travaramdiscussão, {«ado o sr. José Rocha vi.brado no seu contendor varias bengala-das, fenndo-o na cabeça.
Intervenção immcUiata de amigos deambos impediu mie a scena de pit"iIa'o"vi-sse conseqüências mais graves, 

"apa.
siguaudo os am-.nos.

B55B3^B

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA C1IUJ

Foram abatidos hontem:
560 rezes, 47 porcos, 20 carneiros e

40 vitellas.
Marchantes: Cândido E. de Mello

43 r- c 3 p.; Duriseh & C. ia r 
'¦

A. 'Mendes & C, 59 r.; Uma ü- Killhos, 35 r., 7 p. c 7 v.; Francisco VGoulart, 94 r„ 23 p.eS v.; C. SulMineira, lo r.; João Pimenta de Abun
19 r. ; Oliveira Irmãos S: C 95 r., 7p., 2 c. e 7 v.; Basilio Tavares 'iS
r., 3-p. e 7 v. ; Castro & C, cs'r •
C. dos Retalhistas, 31 r.; Portinlio «]C, i,V r.; Edgard de Azevedo, .-i r ¦
N»berto, Hertz,. 5 r.; F. P. Oliveira
& Ç., 39 r.; Fernandes & Marcondes

p.; Augusto M. da Motta, jS r 
'

18 c. e 11 v.
Foram rejeitados: aí 3I4 r., 3 pe 2 v.
Foram vendidos: 36 3I4 r."Stock": Cândido E. de Mello ¦-:

r. ; Duriseh, & C, 46; A. Mendes &
C, 3S<i; Lima & Filhos, 287; l-V.iiu-is-
co V. Goulart, 274; C, Sul Miiicira
93; C. dos Retalhistas, 144; Portinlic

O., 66; Edgard de Azevedo, 133.
Norberto Hertz, 23; Augusto M dáMotta, 2ii; F. P. Oliveira & C, 156.
Tolal, 2.612.

, MATADOURO DA PENHA —
Foram abatidas 21 rezes,

ENTREPOSTO DE S. DIOGO —
Vigoraram os seguintes preços:

Bovino  $580 a $6.-oCarneiro . . . 
". i$8oo

Porco. i$ioo
Vitella  $600 a $Soo

ifi*.

O naufrágio do"Equador"
Valparaisa. 20. (A. A.) — A Corte Na-vai, por luiinimiiliiilc de «votos, reconheceu

a culpabilidade do ciiiniiiaiidiiiite tio vaporEqnad°r, que nriufrngou etn frentu as costua
chilenas, tendo sido lavrada a comi>etoutc
sentença condemnatoria..

''¦;#>wB
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NOTICIAS DE AI/AGOAS
Maceió; 20 —• (A, A.) — A empresa

de luz electrica 'requereu ao governa-dor do lEslaido, o augiivento de 50 o|o
nos preços para o fornecimento de
energia electrica.

O Imparcial atacou essa pretenção,
em nome dos consumidores.

Maceió, 20 — (A. A.) — Tendo o
Jornal de Alagoas condenuiiejo as sine-
curas que aggravam as diffiouldades fi-
mincciras do ipaiz.o dr. Gilberto dc An-
drade, director proprietário do üiario
do Povo, respondeu que não creou para
si' a situação de addido á repartição de
pesca, devendo aquelle jornal queixar-
se dos ministros o do Congresso Na-
cional.

— »**¦»*»
REUXTOES SCIENTIFICAS

A ULTIMA SESSÃO DA ASSO-
CIAÇÃO MEDIC0-CIRÜRG1CA
•Em sua síde 90cial, á rua Vinte e Qua.

tor de 'Maio n. 64, estação do Uodia, rea-
lizou esta associação scientifica a sua 53*sessão ordinária, sob a presidência do <lr,
Caetano da Silva c secretariado pelos dis,
Hamiro Magalhães e Octavio Pinto.

Depois tle lida « approvada n acta da
sessão anterior, passou-se ao expediente,
sendo lidas as cartas dos drs. Rocúa Paria
e Miguel dc Carvallio, dirigiil s ao dr. Oii-
veira Aguiar, redactor ilo "boletim", agra-
decendo as referencias feitas 110 ultimo nu*
mero dcsta> publicação, e um offc'o do dr.
Rocha Faria, endereçado ao presidente da
associação, dr. Caetano da 'Silva, asrailt.
cendo a moção cougratulatoria que lhe íoi
dirigida.

Ainda por oceasião do expediente for^:n
propostos para sócios os drs. Benjamin An-
tomo da Eoclia Faria e Jayme dc Mir.in.la,
bem como o dr. Henrique llraga, como cor-
respondente, em Campo iBello, Minas Ge-
racs.

Por proposta do i° secretario, dr. Ra-
miro Magalhães, todos os presentes assig-nu-
ram a proposta do dr. Roclia Paria, a qual,assim, deixou de ir á commissãò dc synili-
cancia. sendo declarado acceito o mesmo
professor como sócio honorário, de aceordo
com a.proposta, para esse fim feita pelodr. Artidomo 1'amplona e acompanhado pelodr. Uarro3 Terra, coiu approvação da casn.

O dr. Ramiro lè uma justificação do dr. '
Paulo da Silva Araújo, desculpando-se ain-
da uma vez de adiar a explanação dc suiis
conferências sobre a vaccinothorapia.

O dr. Barros Terra, pede a palavra e
solícita tambem a inserção cm acta de> um
voto de pezar polo fallecimento do Kraniíeclinico inglez Hiimsay. Allega o orador quodeixou de faze.1-0 ua sessão passada por não
ter podido comparecer á mesma, por motivo
de forca maior, e diz que não é só na Iti *
Rir:torra difdc Ramsay era, por assim dí-
zer, 110 niniiicnto-.actii.il. o orientador da
chiinica bellica, ouc sua morte vae scr sen-
tida, mas em todo o mundo scientifico. quevia nelle um dos vulios mais notáveis da
chimica moderna.

Não vem fazer a descrinção minuciosa
de todos os seus trabalhos e descobertas
scientificas, a qual não caberia nos cs-
treitos limites da hora do expediente.

Quer apenas, como justificativa do voto
de pezar que 'deseja se insira em acta. lem-
brar alf-uns 'dos seus feitor, memoráveis.

Kntrc estes t*stá, nor exemplo, a desro-
berta dos fíazcs que constituem o que. linje
Si denomina o séquito do azòto. Historia
o facto, dizendo que Uaylciirh. notável
physico inglez, esludnndo, cm 1892, a
densidade dos gazes simoles, chcRára, por
Droccssos rigorosos, a verificar que ao pas*so que o azòto isolado do ar atmosidierico
tinha por densidade 1,25)72, o mesmo gaz,obtido no laboratório, pesava 1,2507.

Ramsay, chamado o collaborar com elle,
adiuilliu a Iiypolhcsc dc scr essa differença
devida a algum outro «az. que existisse 11:1
almosphera, ao lado do azòto. c. dois annol
após t em agosto dc 189.1. communicava a"líritish Association de Oxford" n desço-
bcrla ido ar gomo no ar atmosphenco.

Em 1S95, cm busca de outras fontn? <lo
novo. gaz, aquecendo a eleveite. niincico
uranifero. descobriu o hePh. cuia existen-
cia já fora verificada por Lesckyer, em
1SÍÍ7. por meio da spcctroscooía. na chio-
mosphera solar, dando o nome que enlãj
recebeu.

Modificando <i classificação periódica dc
Mendclufif, para incluir nella o argonia,
dc -peso atômico egual a 4, previu a exis*
tencia dc um gaz dc peso atômico entro 03
destes, e dois outros dc pesos otomicoa,
coniprclicndltlos entre 8*; c 120, e cm i8iji,
descobriu iicia destillacão fraccionaia no ar
liquido o cryptonco, o .vcnomto <- «j »ci iCo
de pesos atômicos enuaes respectiva multe,
a 82, 128 e 20, confirmando assim, as
suai previsões.

Cita ainda seus estudos com Saddy em1003, descobrindo a transformação espon-
tanc-a dns emanações do radio cm helio,como p.-oducto final. Os em collaboraçãocom Grny. cm 1909, conseguindo liiiucfa-zer e solidificar a,i emanações do radio,cm temperatura extremamente baixa, vcrifl-cindo que cm estado solido, sc tornam lu-
nnnosas.

Ramsay sustentou, então, que é po!sive!a transformação dos elementos ; affirnioumesmo tçr transformado o cobro em liliiio
pela acção daa emanações do radio, bem
como ter obtido nxyilo de carbono c nnliy-drido carbônico., fnzçmlo agir essas emana-
ç">;'s «obre süicío, titânio, zirconio, thorio,c chumbo, o que vale por dizer ter trans-formado estes elementos cm carbono I...
Essa descoberta, como vêem, diz a or"
dor, nus faz 'embrar I.011II, Villa Novn,Maenu, c üarilio Valentim. com a •pedrn
pliilosopltal, ao mesmo tempo que nos tran?-
Poria a eras mais remotas, a .(oo amioí,-,.- ,C. cm que I.cncippo « Democrito, seudiscípulo, j.í haviam affirm.ido serem todosos átomos iU uma mesma substancia, 1'lj
oue :i imiito.1 outros trabalhos deixa liam-
say ligado o seu nome, como sejam, sobrea determinação de pesos moleculares, lync-1.Ç.10 de gazes, synthcse da 'Pyrldina, ele,etc.
. Tr.-it.indo-sc dc um n=5timpto <lc grandeimportância, o dr. Arlidonio l',imp!ona,
pçde .1 sua publicação 110 Holetim da Assu-
ctaçito.

Usando da palavra' o dr. Docllingcr d.i
Çrae::, aura ícce os elogios feitos á momo-ria A-\ seu saudoso comnanuhciro dr. Arau-
.10 Vianna. cujos méritos cxa'la como uni
profissional de valor. Antes de terminaro expediente o dr. 'liarros Terra, pede no'Presidente nue marque a assembléa geral.para ap; rovação dos novos estatutos, quesc atilam, ia confeccionados.

O presidente diz que, tug0 que a n-^-ireceba p projecto de estatutos, nnrc.ir.í .1
assemblca geral. O dr. Ramiro Magalhãesdiz truc esta convocação será feita pelosjornaes, pedindo os drs. liarros Terra eLarlos I crnnndes que sc expeçam av-FOS
pessoaes, como p.ira os sessões. Km tornodrsse assumpto trava-se 'ama discussão ei-Ire ns mesmos c os drs. Caetano di A.w-a,Ramiro Mimalliães, c Oliveira AguiiT."assa-Se depois i 2» parle dos' traballio"c e lida uma interessante comomnícaçãn dodr. Henrique Rrasa, de Campo llelln, çibreum caso de eezema jur insiifiicicncia Ihyroídiatta. tratado èoai s;;c^c?>o pela íhv-rec ma Gremy. O dr. Pamplona diz conhe-
çer 11:11 caso idciiiico .i.i clinica d.i dr. ller-bert Vasconcelios. curado tambem pelo uso
dos preparados da Ihyroide, ci=o esse queo dr. Herbert, por certo, relatará A cisa.

iE 'dada n palavra ao dr. Docllingcr di
Graça, que faz tua communicaçâo sobre
os n^ícomas do cotovelln. nas creatiçns, c-5n-scçutivos aos traninatismos daquella arti-
cu.açHo.

Estuda proficlçnlementc a questão e Irai
a opinião dc vario*. cirur«incs dc mimi*. queconsultou por cartas mostrando srande nu-
mera dc radiographias (Ilustrativas. Apó»tao comolcta commuiiicacão <oi>rc o -'i^*
sumpto inseripto, o dr. Octavio Pinto peil-;
?, !":avrai Para elogiar o trabalho d.i dr.nocüinger da ¦Graça e apresentar uni casaseu semelhante, com uma radiograiibia tam-bem.
. Dada. a palavra ao dr. Mario Rei', oue1.1 dissertar sobre «s cstoilatites aphlosaina infância, pede o mesmo que se adie o
osstimpto, porque a bora estava nor .lema 1
adeaatada.

K a «essão foi suspenja.
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SAO OS MELHORES DO BRASIL Recúsàe as imifaçõe? 8
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Antes do regresso dos
ministros que foram

a Londres
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Ineffaveis Shérlocks,.* UMA "ENQUETE" INTERESSANTE

Marinheiros em marcha cm uma
rua de Lisboa.

.'Lisboa, "o dc julho dc 191G — (Do
Correspondente), — Os 'boatos optitnis-
Sas da realização (le mn grande cniprcs-
Hlmo n,i capital ingleza e da assigtmtu-
t;i dc Portugal no chamado pacto dc
_,ondrcs, furam desfeitos como bolas de
iciiibâo.

Os jornaes affcetns ao governo nao
•publicaram qualquer iiiforine a este rc-
¦speito c a imprensa opposicionista pc-
«Iin, c certo, providencias ao governo
ipara esclarecer este escuro assumpto,
nuas a censura, sempre cruel c insensa-
til, cortou -tudo quanto se relacionava
com o caso, deixando os espaços cm
branco,

Todavia averiguámos que a. I.ltcla
¦mostrava a cspccitl.içüo fciln , sobre a
"noticia do empréstimo dc -5 milhões de
«libras e pedia ao governo para püç ter-
¦mo ú jogatina do cambio.

lA' Capital c ao Dia siicccdcti o mes-•mo: a censura não pcrniittiii que os
jornaes publicassem uma palavra a esle
lespcilo.

-Mas, porventura, essas nolicias prejtt-«íicavam o piiiz ?
Nada disso: apenas sc punha a des-'¦coberto os condemtiaveis jogadores fjue

VOSõticiil sempre artes dc engrossar os
«seus capitães* nesta crise tremenda que
«travessamos, embora a custa da des-
ventura geral.

Ao que nos informam, a determina-
dos coniincrciantos convinha uma Ilu-
«tuação nos câmbios, cm vista da ne-
vessidade «lc obter cambiaes pt-.ra paga-
-incuto.-; a fazer na prai.-a dc Nova York.
Dahi lançar-se a publico a noticia dum
grande cinpitstiiiio no jornal dc maior
«circulação do paiz: o Século.

Os jogadores, ú claro, não perde -.«.ii
O ensejo de fazer o seu negocio, apro-
Tcit.imlo as circtiinstancias...

No jornal A Tarde vimos dc tuna
forma velada que fica uo Rocio "a casa
que explora, nn grande escala, o nego-
cio tlc velocidades cambiaes". lissc iu-
dividuo ii por Iodos conhecido.

Jintrctaiito, apenas dc verdade sc an-
ininri.il que o sr. Affonso Cosia c o
ministro dos Estrangeiros já estão cm
Paris c se mostram satisfeitos com o
n-sultado das suas negociações cm
-Londres.

•Dc que gênero serão essas negocia-
• ções? Xinguem o sabe no paiz: é my:*-

terio, como mysterio são ainda certos
«factos determinantes da nossa actual
situação internacional, visto que o go-
verno ainda não falou claro e em honl
í-oui no Parlamento, apezar dc imita-
do para isso, ou publicou loia a du-
¦cumnil.-ição capaz dc satisfazer os mais
exigentes, que reclamam luz, muita
.luz, nas trevas da política iuiernaein-
jiãl, onde o sr. Antônio José de Al-
jtu-ida, ha, dias, -introduzi- um leniic
fio de luz, reclamada.

Os ministros expediram dc Londres
ao presidente da Republica o seguinte
Iclcgranitna:"•Xo momento dc deixarmos a Itlgla-
-terra ,omle fomos (lejicadamcnlc aco-
lliidos, vimos apresentar calorosamente
a v. cx. as nossas respeitosas saúda-
"ões, sentindo-nos felizes .'O pensar que
ns bons resultados da nossa missão con-
11'ibttirão para as prosperidades e in-
-grandecintento da Republica poriu-
«tiezn."

Xa quinta-feira passada ps srs. Af-
fonso Cosia c Augusto Soares chega-
ram efícclivanicnte a Paris, tendo sido
agitardados na "gare" de Saint l.azare
pelos ministros c pelo cônsul de 1'orttt-
{.-al ali, pessoal da legação e mais dois
membros da colônia portugueza.

O Século publicando cita noticia cm
(clegrnmnia de Paris necrescentava este
lioriiicnor, que pertence ás coisas inter-
essautes:" Pedimos ao si-, dr. Affonso Costa
impressões da sua viagem para trans-
nii!til-a ao Século, rcspotidendo-nos
s. ex. que a sua saude c a do seu col-
lega é excellente, c que foram os me-"liorcs 

possíveis os resultados da sua
missão,"

Mas como certamente tem de rc-
v.tlir-se cm brere o Parlamento para
apreciar c votar o rcsttllnálo da missão
dos ministros portugticzes, em breves
dias ficará esclarecido se houve em-
j.rcstitno ott abono, etc.

Até lá temos que esperar com for-
cada paciência!

Uma diligencia de
moeda falsa que deixa; duvidas...

Cúmplice de lAlbino iMendes, _ numa
celebre descoberta de uma fabrica de
moeda falsa, Antônio Narciso Roucas,
de 39 annos e portuguez, conseguiu il-
ludir a justiça e escapar da cadeia.
Emquaríto o amigo depois de mil peri-
pecías- era iposlo na rua .por um perdão
presidencial deveras escandaloso,, o
Roucas vivia por ahi a illudir os pa-
palvos, dentre esses Solierlocks vaga-
bundos, dos muitos que o nosso Oorpo
de Agentes possue.

Mas o Rouçasl foi liontcm dar com
os costados no 4o districto. Porque ?
Por uma questão muito complicada uc
notas falsas. Coivtcinola:

Ha dia9, um "cavalheiro que da
ipelo nome do Aurélio 'Rodrigues Mou-
sittfio procurou o inspector do Corpo
de Segurança a que-m jfez uma'revela-
ção grave. O Roucas o .procurara, pro-
pondo-lhe um opilimo negocio de notas

IV sabido que o inspector Bandeira
costuma gratificar quem lhe leva dili-
genoias boas. Uv foi visando isso que
o Aurélio o procurou. «Disse este q-iic
Roucas -tinha grande quantidade dc no-
tas falsas, quasi todas de _oo?ooo c
de tuna estampa.

Acceito o negocio, ficou o encomro
marcado -para o Stadt IMitnclieh. Dois
agentes acompanharam o Aurélio. Mas
o Roucas suspeitou e deu o fora, sem
que disse se apercebessem os argutos
policiaes. _

Hloras depois era o Roucas apresen-
tado preso pelo Aurélio no 4" districto
policial. . „'Declarou o mesmo que o prendera
porque o vira com cinco nola. falsas
de _oo$ooo que cxliiliiu. Claro que o
delegado Pereira iGuimarãos suspeitou
da diligencia, mas foi forçado a lavrar
o flagrante contra «Roucas porque os
dois iSclier-locl-s -ipparcccra.nl (çclaran-
se testemunhas do caso. Que lhes pa-
rece ? li o flue dirá a -isso o >«fPf^r
Bandeira, tão cscrupuloso nas diligen-
cias que leva a effeito ? Tortera o ituz
firmar-sc em lal ílagraiVte para a con-
demnação do aceusado? «!• raacsníentc,
"V 

é assim que muitas diligencias do
moeda falsa se fazem aqui no Kio.

As notas em questão têm os números
105(1, io.'", 2.»'3, *-o-9 e =-">8 " """

da ua" estampa; ^^

QUANTO TEMPO DURARÁ A GUERRA ?
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QUANTO CÜSTABA, MAIS UM ANNO DE LUTA,
EM HOMENS E DINHEIRO

sao

G It A J? H I T

Venilc-sc nn »'«•"¦
dn Candelária 10*

ÍXFBACTOU K VALENTÃO

lima rcctlflcaçüo
O sr. Leonardo Muniz veiu nos dizer

hontein que o coso oceorrido entre elle c
o guarda municipal Pernaiído Pinto tor-
rêa, não se passou como a policia co*i-
tou aos jornaes. Disse-nos mais nue
estava cm sua casa com um embrulho
contendo capas de borracha, quálndo ali
apparcceu o guarda em questão prendou-
do-o sem motivo justificável. Nao rclll-
tou c por seus próprios pés foi ate ao
districto, onde explicou o (pie llie hav.a
sitccedido. V. foi o nue houve,

mo mm*

'K 
propósito do scguiiJo anniversario

da gtierra, o The International Ncics
Sen-ice, de Xova Yor.c, incumbiu os
seus agentes, nas varias ci'dad'es da Eu-
ropa e Ásia, com a's quaes mantém rela-
ções, de obterem das personalidades
mais eminentes as respostas das seguin-
tes indagações: .

i" — Onnnfo tempo durará- a guerra?
a" — Quanto custará um novo anno

dc guerra em homens c dinheiroi
3" — Relativamente a homens c re-

cursos, cm que condições ficarão os qua-
tro priiicipaes paliei belligerantes, dc-
pois de mais um anno de guerra t

Dentre as itinumcras pessoas dc no-
toriedade universal que acquiesceram
cm responder ao questionário da agen-
cia noríe-americana — taes como o
papa, M. Tltomas-, lord Crewe, Ernesto
Cassei, Ives Guyor, Joseph Keina-ch,
Siegfried Ilcckschcr, Rodolpho Eucken,
IiUdtvig Stein, general Pedoya, Panilevé,
Archibold Hurd, Miram Maxiní, lord
Bryce, Bernardo Sliaw, Connn Doyle,
Zimniermann, cardeal Farley, etc. —
escolhemos os srs. Emil Katlitiau, Ste-
phan Pichou, Guilherme Eérréro, lord
Derby, Parkei-, e D'Estounelles de
Constant, para lhes vulgarizar a opi-
nião.

STF.rnnM «Pichc.** declarou logo que
a derrota da AUeiiianliti era questão de
tempo. A opinião, em França, não está
dividida senão sobro um ponto: se a

eucrrai tenmnara
1 .MBBM-M-^-n no inverno proxi-

mo, ou se segui-
rá air.da. durante
iiuiiio mais Item-
ipt». Pesscalnfinúe,
entende o dccla-
jráiit- que ella uão
terminará já.

A Allciii-inlia,
como sua insti-
gadora, não teve
senão uma proba-
Ih-idado de tri-
iiinphar, isto: i,
de realizai* «1 'sua
conquista em pou-
cas semanas, ou"m^m¦™-^^"""*" ,.m poucos mezes.
iDepois do pacto

dos alliados, convicta dc sua_ impoten-
cia para 'tomar i'aris e Calais, «dò rc-
duair a França c a Rússia, está irre-
mediavelniente perdida, 'Contra a Al-
lenmiiha não actutim sónicnut forças
niatcriaos, que de um modo incessante
e metiliodico os alliados accuniularam,
senão 'tambem, e principalmente, a for-

ça mais poderosa que existe rio mundo,
isto í, a emrtde força de todos os 'po-
voi, nue «íuprcru conrinu-r livres e in-
depndtntet, haimirxn e honrados, aman-
tes da pas e «d- jirallca.

iLosd DítíV, o crc.dor do recruta-
mento, eni con«enucucla do qual pode
.1 Inglaterra organizar o numeroso exer-
cito dc que agora dispõe, opinou que a

guerra duraria ate

-.^^P'.^*
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Lord Derby

que os filiados ha-
jam obtido a vi;
ctoria. Quanto á
segunda interroga-
ção .relativamente
ao custo fie, um
novo anno de
guerra, respondeu
que seria impossi-
vel estimal-o. E
quanto ás condi-
ções em que se en-
contrariam os pai-
zes alliados, depois
de um anno de
guerra? Sendo —
respondeu — a In-
glaterra, França c
a Rússia victoriosa
e os impérios cen-
rtraes* derrotados,
¦estes acecitariam
as contingências do
factor e, estabelc-
cida a paz, desap-
pareceria «o mili-
larismo. A Eu-
,ropa, por consc-
guinte, desfrtt-

ciará a paz por

Todas as nações belligerantes sabem
que se debilitam materialmente para o
futuro. Até os centros de todo o mundo
soffrerSo com q empobrecimento da Eu-
ropa.

O resultado dos futuros annos da
guerra serão muito menores que_ os dos
annos .passados c os seus prejuízos in-
fiuilamciite superiores porque, chegando-
se a certos limites em perdas materiacs
e humanas, o poder dc restabelecimento
dcsapparece, oceasionando uma espécie
de enfermidade clironica.

Assim, é uma grande estupidez, ou
extravagância, qualquer nação nreteiíder
que- tem a seu favor o tempo, que, na
verdade, lé um fáctor contrario a iodos
os belligerantes.

O sr. Emil Rothnatt concluiu declaran-
do que, a seu ver, quer a paz se faça (iu
1918, quer em 10*0, ou 1930, os seus
resultados serão invariavelmente os
mesmos.

DlíSTouRXEi.T.r.s dü Co**STAr*T, sena-
dor francez, disse, cm resposta á pri-
meira indagação, qt-.e a guerra poderá
durar muito, alé porqir o que os allia-

•ios querem é

AS OÍ.PHÃS DO RECOLHI- p Viva o imperador!
MENTO DE SANTA THEREZA

Uma visiia á Penha

mudas gerações.'Emii, Rathnaü, engenheiro e financis-
ta berlinense, lembrou que, quando co-
meçara a guerra, exprimiu a opinião dc
que duraria ella largos annos. Opina,
agora, que é provável que cila dure um
anno mais, sendo entretanto, possível
que sc prolongue durante vários annos
Al. os paizes belligerantes mais pobres
possuem meios sufficicntes Mira manter
a guerra, empregando valores de muitas
classes com que contam. Por outro lado,
as estatísticas das populações de todos
os paizes 'belligerantes estão cm propor-
ção com as baixas.

O novo facto produzido pela guerra
e pelo qual não sc concebe que a campa;
nha se prolongue indefinidamente, é
que chegou a um ponto rsiacionario. Os
territórios oecupados militarmenle são
mantidos com relativa facilidade. Os es-
forços para modificar as actuacs linhas
causariam baixas desproporcionadas, oc-
casionando batalhas dcsliinuanas.

que, uma ve
terminada, -não
se repita ella
dentro dc uma
semana, ou -de
mu mez. Nas
discussões havi-
das ,nas sessões
secretas do Se-
nado dc França
— ajuntoit—so-
bre a direcção
dal guerra, ficou
c v i d enciado o
modo como to-
dos os políticos
francezes sc
acham unidos.
Não houve n'c-
nliiini que se
revelasse cansa»
do; pelo contra.»
rio, o que todos
pediam era que

se demonstrasse maior energia. Sacri-
ficar-se-ã tudo para se obter a victoria.
Para os francezes esta, é uma guerra
santa; para a AUemanha é, sem duvida,
uma guerra «íynasliea. Us-soldados fran»
cezes servem á França *, os arlciiiãcs
servem nos seus amos. Qiialnto mais du-
rar a guerra, tanto .inais claramente
comprchoríJcrá a França qr.c é necessa-
rio que ella dure ainda mais, como uma
necessidade vital. Ao contrario disso,

1 1

sente n! AUemanha que commetteu »
mais grave dos seus erros político»
Apezar da una dor, e possivèlmeiite por
causa da sua dpr, a França sacrificar-
se-á para salvar-o porvir dos seus fl-
lhos. A AUemanha, ao contrario. e*-í_
fatigada dc sacrificar-se, no vão propo-
sito dc conseguir o imperialismo mun.
dial para o kaiser.

Gii.BKnT Parki:-i, á primeira indaga-
ção, estimou etn 9 mezes ainda a duração
da guerra, crendo que o respectivo dis-
penilio será in;r's avultado que o até
aqui verificado Quantos aos resulta-;
dos do tremendo conflicto, opinou*, a
Áustria c a Alleniaiiha ficarão terri-
velmentê prejudicadas financieira, ter-
rjtorial e moralmente; a Inglaterra, a
França c a Rússia, tambem prejudica-
das, mas não cm egual proporção como
as suas inimigas. A França recobrará
a Alsacia I.orena e a Rússia a Polônia,
juntamente com o livre transito por
Dardanellos, A . Inglaterra outorgar'- á
federação sul-africaua o território da
África allemã e, então, sob um novo
espirito de clara esperança se reeon-
struirá a nossa vida imperial c tam-
bem a constituição, quanto aos domi-
nios* dc ultratr.ar, que comprclicndcrãp
r.s aspirações e os anhelos da nova In-
glaterra.

Guií.iiiiitMfi Ff.itür.no opinou que era
iriípossivcl prever como possa a guerra
chegar a uma proriipta, terminação, a
não ser por obra dc uma repentina ca-
tástrophc. Os impérios centraes e os
alliados apresentam dois grupos dc for-
ças belligerantes, que tem um ponto
commum: ambos _ se esgotam rápida-
mente. Nunca enfrentou a Europa tão
terrível problema de vida e dc morte.
Encontramos-nos num desses momentos
históricos decisivos para a sorte dos
povos, etn que estes Se encontram, por
sua vez, em poder dc forças desconhe-
eidas, das que o próprio homem cria.

Nada oodemos fazer, senão esperar,
fortalecendo as nossas próprias almas,
para siipportar as mais tremendas sur-
presas. Xão ha duvida de inte essas
surpresas, o porvir tem-n'as reservadas
para todos os belligerantes. O que po-
demos dcejar é que a guerra não deixe
atrás de si taes montanhas dc minas
e tal chacs, que a própria paz fique tão
cheia de difficuldades e de soffrimen-
los, que se torne pcor que a guerra
mesmo.

FACUIaüAUE a-lVRE DE DIREITO

Alumnos chamados ú sccrctariu
Sáo convidados á comparecer na se-

cretaria da Facilidade Livre dc Direi-
to do Rio de Janeiro, hoje, 21 do cor-
rente, ás 3 horas, os seguintes alumnos:
Protasio 'Pinheiro Machado, Arthur
Adaclo Pereira de Mello c Fclippe dc
Souza Mattos.

m*m>mm>m>mm 
OS melhores e os mais procurados

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

QUE WtODIGIO !,..

As habilidades da Laudelina
Tem i.i annos, apenas, chama-se

Laudelina Maria da Cruz, e é, como
se vc 110 clichê ao lado, uma pequena

d e physiononiia
syiiipatliic-), atira-
ente. mesmo.

•D'alma 6, po-
r é 111, um 111011-
strozinho terrivcl.
Ha tempos deu
logar a um in-
querito no *.*>'

districto, aceusan-
do certo official
do Exercito, de 1
haver deshonrado
numa hospedaria
da rua oenador
Euzebio. Era tudo
iiiver.cioui:c da

. juiti.il. 1 ¦"-' 1-'U-lcüiia, pari
enrodilliar 

\ o !'¦}¦
official, c isso fi-

La:ith'lina cou patenteado, no
inquérito policial

a que sc procedeu sobre o caso.
Laudelina foi recolhida a um asylo

e depois depositada 111 casa do fun-
ccionario publico, sr, Eugênio dc Lima,
de onde ba dias se evadiu, liontcm, a
policia do *o" districto prendeu-a a va-
diar cm Quintino liocayuva, e deposi-
lou-a na casa do sr. Antônio Plorido de
Souza, á travessa liomes rt.

Pois durante as poucas horas qu"
ali palssou, Laudelina furtou logo á
dona. da casa uma medalha dc ouro,
guardando-a comsigo,'Descoberto o furto, Laudelina uão
se conimoveil com isso c até achou
graça nos conimenlaiips feitos sobre o
caso.

A rapariga, que é. positivamente,
uma delraqiiêc, vae ser novamente re-
colhida ao asylo.

_-_-fcáa_a ? *Bfl *>mm\-mm,m ' " '

DEPOIS DO "3ÍAXCII''

Um rolo entre "íootbaíiers"
Realízava-sc _ liontcm, no "ground"

da praça Municipal, um encontro de
football entre os clubs "Confiança" e"Municipal".

Subilo surgiu cnlrc os jogadores uma
duvida sobre o valor dc um "goal".

Discute daqui, discute dali, e o rolo
formou-se, houve páo a valer c alguns
tiros estalaram.

Diz o rifão: "passada a tempestade
vem a bonança'' e assim foi. Serenada
a refrega verificou-se que na luta unha
sido ferido o jogador do 3" "tcam" do
"Confiança", Antenor Ferreira que foi
medicado pela Assistência,

A policia primou nela auscnc:a ape-
zar de não ser cercado o campo da As-
sociação Brasileira [de Sports Athlcti-
cos, na praça Municipal. mo mo mmm
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O QUE ÍVFOÜMAM OS Tfí-
JaKGRAaUMA.'

A 1'Cines.sn de ti-nptts pavíi
:i Fi-uiira

Lisboa, -o (A. A.) -- Xo próximo
<tia 22, o Congresso celebrará i.ti.n ses-
«ão extraordinária, ua qual o governo-explicará ao pai:-, as condições em que
vão ser enviadas as tropas portuguezas
paia as frentes aluadas.

O Primeiro Congresso iin
União Republica 11 a

_i.-i.i-t, -*o iA. A.) — Com o com-
f>r,rcc:..icnío tlt_ t._roo representantts c
ooiii gr.iiulc .'ii.iin.n;-*-11- esteve rcitnitlo
honteni, á noite, o Primeiro Con^resío
da União Republicana.

Depois dc alguns discursos .que fo-
ram cnthusiastieanientc applaudidos, foi
íipprovnda uma moção saudando o fh*.
pernardino Machado .presidente da Re-
piiMica, o KnoicUo. a Marinha e a vi-
ctoria d-ii.-. nações altiadas.

Os trabalhos correram sem iuciden-
Io algum, íendo sido, r.o final, erguidos
vivas calorosos â Hepublicit, proeeres
políticos, á Inglaterra, França, líali.i,
Rússia, Brasil e Begica.•~ il » <o > &¦«¦¦ ¦ ¦
Só XA CASA POKTÜGUESE IOI-:'

Rua Assemblca, 40 — é q;tí se en-
contra manteiga fresca mineira supe-
rior: kilo, .ií-Sno.

O novo arcebispo de Olinda
Recife. -.„ _ t\, a.) ._ ].-oram cn.

rçrradas boje as festas promovidas na
cidade dc Olinda, em homenagem ao
arcebispo D. -Sebastião Leme.

D banquete dos pobres, promovido
pela Sociedade S. Vicente de Paulo,
realizou-se hoje, conforme eslava an-
nimciado, cm frente ao palácio episco-
pai dn Soledade, lendo por essa ncra-
sião muitas senhoras distribuído obulos
aos pobres,

-«- O *»».!-
Qnom só bebo CASCATIXUA
Rs.ú livro dl» MIIDIXIIA.

Politica uruguaya
O SR. FRI.ICIANO VIERA F. O

VOTO SECRETO
AlonPvlJfo, -*o — i.\. A.) — O dr.

3-,-liciano Viera, presidente da Kepu-
liliea, enviou uma cana ã maioria par-lamentar, pedindo-lhe qne desista da
opposição k implantação do voto ?•¦-
].ri"o na Reytbiica, appcllarido para os
•enlinicntos patrióticos dc cada um dos
WOulrinarios,

DR ALnERTO DO REGO LOPES —
lio Hospital da Misericórdia, Vias un-
ii*.:!:.-*, o*>pi-içõc3 cm gonil.
DR APRIGIO DO REGO LOPES —

Do llospitul da Miscri.cordin. Moléstias da
-fírganta, nari. c ouvidas,

DR. OCTAVIO DO RKGO /OVES —
0-"...i-«:«, liroí. <U VíieuUtadc dc Medicina.
Consultório: rua Seie

Bordados á machina e á
_.-;_, — Ponto á jour e picot — Passa-
nldo nunaria. CASA VIANNA, Largo

a.HUtr.de Francisco 14,

Liga dos Proprietários
Realiza-se hoje uma assem-

bléa para approvaçao
dos estatutos

Conforme antecipamos, rcaliza-sc lio-
jc, ás 4 hora's da tarde, no salão nobre
da Associação dos Empregados no
Cõmiiiereio, a grande reunião de pro-
prietarios, para discussão e approvaçã.i
dos -estatutos que devem reger os des-
tinos da Liga dos Proprietários,

De accordo com Oé deliberado na til-
lima sessão, o comicio ile boje toma á
conhecimento dus trabalhos de organiza»
ção. que foram conitiiettidos á diresloria
provisória,

¦«_ em»!»

Duas aggressoes
A POLICIA PRENDE OS AGGRES-

SORES
Avelino Silva, ajudante de moloris-

ta c residente á rua Peneira Pontes
11. 123, teve uma questão qiialinfcr
com Ar"elia Francisca .\zcvcdo, resi-
dente á rua Visconde dc Itauna nu-
mero 89. Hontem elle a encontrou na
rua V. dc Sapucahy, e a esbofeleou
sem motivo algum. Preso por popula-
res foi Silva levado para o o" distri-
cio a cujo xadrez foi recolhido dc-
pois de au toado'.

— Empregado 110 armazém., da rua
Catumby 11. 8*. o portuguez Manoel
losé da Cunha aggrcdiu ali, hontem,
o menor Alfredo Ângelo, dc 13 annos,
-filho de Scraphina Ângelo, r-:sidcnte
á rua I-'rei Caneca n. 241, feiindo-o a
vara de marmello. Cunha foi preso cm
flagrante c autoado 110 90 districto.

 'OB-I Om•

E.YPLOSÃO P/H C1TOEES

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: Drog. Pacheco — Andradas, 45.
J- ."-,<'¦

os pr.oj-mos XACIOXAKS
Um nitnvdíi-civil devo o vao pagar

O direclor do Patrimônio do Xhesou-
ro Nacional pediu ao chefe dc policia
providencias no sentido dc que seja
descontada dos vencimentos do guarda
civil Álvaro Caetano dos Santos a
quantia de i.-fiíooo, em prestações meu-
.saes de ro °\0, nt,c ° ,'|lt''Wt> (lev'c /J-
alugueis do pre.lio que oecupa na villa
Marechal Rodrigues.

Doidos... com juizo
FORAM APRESENTAR-SE A'-

POLICIA
A' policia do 7" disl-.iclo foram

honlem cxpoiitancaiirentc ; apresentar-
se dois doidos candidatos á celja c ao
coüeto no casarão da praia da Saudade.

O primeiro foi o Francisco Antônio,
um pobre diabo que a garotada dc Bo-
tafogo conhece muito e persegue am-
da mais. Foi dir.er ao commissario que
o queriam matar, mas isso em lal es-
lado de cxcitação qtiff o mandaram
logo para o Hospicio eom escalas pelo
gabinete medico legal.

Momento)) breves decorreram l-qhre
a entrada desse figurão, quando um
outro,- Joaquim Nunes de Carvalho,
tambem 

'maluco 
e atacado de monoüia-

nia militar, entrou na delegacia, dan-
do-lhe o commissario o mesmo rumo
que ao primeiro.

Um homem gravemente ferido
. _ bala

Manoel Carlos Fernandes, residente á
rua Urano 11. 52, cm Ramos, e "Joaquim
Miilalinho", ex-empregado da padaria
Flor dc Ramos, tinham uma questão
antiga motivada por ciúmes, questão cm
que entrava uma terceira pessoa, uma
iiiorcninha que cia a causa de ludo
aquillo.

Os dois indiviiluos sempre que se en-
contravaiu nunca sc viam com bons
olhos.

Tornaram-se assim dc unia feroz pre-
venção.

Ante-liontcm, para hontem. houve no
logar denominado Coqueiro, naquella es-
tação, um baile animado, a que compa-
rccérám não só os dois terriveis rivaes
como tambem a mulhersinha que pro-
vocara a feroz desavença c-aíre os dois.

A dansa foi correndo sem que a mi-
ninía coisa perltiiliasse, mas a certa al

Francisca Bertini
NO I-XLaM

AMOR HERÓICO
HOJE

I-üo Cinema E_:cclsiQ_*
RUA DO CATTET1-
 —»._.>—

"A 
administração do Recolhimento das

Orphãs de Santa Yhcreza porporcionou
hontem ás suas asyladas uma agi-adavel
visita á ermida de ^'ossa Senhora da
Penha, em Irajá.

A's 6 11_ da manhã partiram do Rc-
colliimeiiin tres bondes especiaes con-
duzinde i-erca de 200 orphãs, acompa-
nhadas por 14 irmãs dc S. Vicente de
Paulo, c diversas aüxiliares, todas_ sob
a direcção da irmã Jolivert, a carinho-
sa e meiga superiora do referido Reco-
lhimcnto.

Dos bondes .passaram as orplias, ná
estação de Praia Formosa, para um
Irem especial, chegando á estação da
Penha ás 8 horas. Alegremente percor-
rcram o caminho que vae da estação ao
arraial e dahi ao local denominado Ro-
maria, onde fizeram uma_ ligeira refei-
ção, constante de café, leite, pão e bis-
coitos, para subirem depois a grande
escadaria, em direcção a ermida, can-
tando uma ladainha cm louvor á Vir-
gem. .

A's 9 horas, assistiram á missa ce-
lobrada pelo padre Cupcrlino (lc Mi-
randa, cantando os seguintes liynmos
religiosos: 'Í-Mem.orárc.', "Ecce panes","Aos 

pés do seu amor" e a "Virgem
nos chama neste dia". -

«Ao -Evangelho fez uma bellissima
pratica o celebrante. Falou por muito
tempo do amor materno, pondo cm des-
taque a sua dedicação sem limites, para
referir-se á orphandadc, esse instante
afflietivo da existência, e demonstrar,
depois, que esse grande amor pôde ser
substituído pelo amor das iiicguajaveis
irmãs da Congregação dc í>. Vicente
de Paulo. Refere-se depois á existência
da mulher, que se toma grande, digna
do apreço e da veneração por effeito
da sua instrucção, principalmente quan-
<lo tem uma base religiosa. Salienta o
seu trabalho sublime na guerra, nos
hospitaes, quando ha tuna dôr a miti-
gar e uma saudade a suavizar. 0 pa-
pel que desempenha ao lado da Cruz
Vermelha .'.orna a sua vida um verda-
(leiro aposlolado.

Terminou -relembrando o inicio dor}
Recolhimento o os nomes dos seus be-
ncmeriíos iuieiadores. Esla pratica
deixou agradável imprcssã,o e despertou
muitos louvores.

As orphãs desceram da ermida pouco
depois das 10 horas, sendo-lhes servido
pela administração da Irmandade, pro-
fuso almoço cm cinco grandes mesas.
Xessa oceasião falou o_ coronel Joa-
qtiim da Silva Gus".ião iFilho, que sau-
dou; em nome da administraçSo, a irmã
superiora e salientou a -grande obra de
caridade que o Recolhimento presta ás
orcanciiiha.1 pobres confiadas á sua
guarda e protecção.

.Termina-?*- o repasto, que correu ale-
grcmsníc por entre reclamações das
orphãs, seguiram niuvUls diversões.

As oilphãs entregaram-se aos seus in-
íiocentcs folguedos, brincando, corren-
do, saltando^ passando assim instantes
felizes.

Scgtiiu-sé depois uma parte literária,
cm qúc foram pronunciados diversos
monólogos e cantados Iiymnos c canço-
nelas,'.' qúc' despertaram muitos applau-
sos dos assístâ-a-í-sf.

A's 4 horas desceram as orphãs
para a o!dade, na melhor ordem e sa-
lisfeitas, chegando ao «Recolhimento
pouco depois das 6 lior*), depois de tc-
rem passado um dos dias mais felizes
ua sua cxisítcuoia.

Ag asyíadas foram acompanliadas
nesta visita ao Sanoluarin da Penha
pelos srs. Eugênio José de Almeida e
Silva e 'Domingos José Fernandes Mal-
mo, respectivamente escrivão e ihrsotv

Jacintho Maluco pro-
porciona um espe*

ctaculo inédito/
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Audácia de ladrões
UMA PHARMACIA FICA

COMPLETAMENTE
DESPROVIDA DE

REMÉDIOS
Sentiram-se eiuios de receio ns pro*

prietarios da " Pharmacia Senador Fur-
•"do", L*s:a«hc'!cci(lo.-í â nm do mesmo
nome, no» 11. Hi, tendo noticia dc que
a sua cai* de negocio seria visitada por
perigosos saltcadores, que iiltiniainctitc
têm de preferencia procurado .1 zona

rciro do
Orphãs.

benemérita Recolhimento de

MQVEiS A PRESTAÇÕES

S. JOSE' 72
M. GOMES DE ANDRADE

SC_5J*À 1)1-1 «OKDEIj

tura os dois inimigos defrontaram-se c! do 15" districto policial para campo de
suas perigosas operações. (

Com a maior urgência procuraram as
autoridades policiaes, expondo a situa-1
ção em que se achavam, por ellas sendo
attendidos, fazendo guardar por aisuns
dias, cautelosamente, á distancia, o
grande deposito de medicamenteis.

O lempo passou, a calma foi restabe-
Içcida, a ronda encarregada do afanoso
serviço foi dispensada, e os negociai!-
tes, certos de que não mais corriam pe-
rigo os seus haveres, convencidos dc
que ttúlo pairava ua região da fanlazia,
chegaram a agradecer os solícitos cui-
dados que lhes haviam dispensado.

Dormiram cm' perfeita tranquillidade
os srs. A. da Rocha Pinto ü- (.',, a:é
que, pela manhã .Io dia 1 ' do corrente,
as portas do estabelecimento foram eu-

foi- um honor!
Houve uma troca ligeira de palavras,

c " íMlilalitiho " sacou de unia Brotvning,
atirando tres vezes contra seu rival. Os
projectis attingirani-110, uni i*.o_ braço e
os dois outros 110 ventre. Fernandes
caiu, sem forças.

Houve então 110 momento unia conti-.-
são dos diabos, confusão que o crimine-
so aproveitou para dar ás tle Villa
Diogo.

Iissc fado fui levado ao conhecimen-
to da policia do 22" districto, que abriu
inquérito c providenciou para que o fe-
rido fosse removido para a Santa Casa,
onde deu entrada em eslado gravis-
situo. ,

Fernandes tem *4 annos de e-la.le, é
solteiro, empregado no conunercio e Je

FERRUGEM
Só o ANTIOXYDO •
evita. Adoptailo na Man
lihti c K*.-.'cito. Ei'co:..riv
se cm ludas as i*a*ja-; d<
ferragens. CORDOVÍL ,-
C", Urii_i:.-iyana 11. 100.a *-•.:-)

NO COLLEGIO R/MViPI WILLIAMS

lenibi
(A Si-<i)

Uma viagem arriscada do
"Principe de Ué."

llonlem, pela manhã, chegou ao nos-
-í. porto o paquete italiano Principe de
Vdine, procedente 

'de Gênova. A em
;,.,¦,, a viagem atra-tada. 1*. nao foi so
i-so*. teve ime transferir, por duas vc.
zes, a sua pai lida daquelle porto com
destino ao nosso. Conseqüências da vi-
gilanéia submarina dos austríacos e al-
lemães, no Mediterrâneo. ,'..-,

Logo que o bcllo paquete do I.lowl
Sabaudo ficou desembaraçado dc todo,
puzemo-nos, iiuinidos da agora necessa-
ria permissão, cm contado com os pas-
sageiros. ,

L'm .alenlajlo napolitano, entrado em
edtfdes e com a cabeça coroada de pel-
los iá alvinitcntes, viajante de 3a clas>
se, em transito para Huenos Aires, com
uma interrogação mastigada cm italiano
apressado, chamou-nos logo ;\ altenção.
Queria saber onde ficava a rua Je cião
José —¦ San Giliseppe — onde tinha
lima parcntella em residência.

Ensinámos-lhe a rua c, com esse obsc-
niiio, ficámos camaradas. Qitedánio-nos
a palestrar alguns minutos distraídos,
no cáes. As manobras do gnliídastc de
descarga, a folhas tantas, iam sciiilo
funestas para o forasteiro muito segu-
ro com duas trouxas sob os braços. Por
duas ou tre? pollcgadas que uma ruma
de caixões pesados de coisas européa!
lhe ia apanhando .1 cabeça, Mas naia
houve, além do susto.

Via-

e 
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nacionalidade porluguèza. I coutradas abertas por arrombanienlo,
O criminoso, um individuo já conho-1 apezar de ali pernoitarem dois empre-

cido da policia, está sendo aclivanieule ['gados, 
-os primeiros que verificaram o

procurado pelas autoridades do .'-" dis- resultado do audacioso assaiio.
tricto. A maior parte dos mais caros pro-

i>«l« fu a duetos medicinais haviam sido levados,
como tambem haviam si.lo vasculhadas

Giuus, 1 IJ •. iodas as gavetas, onde não existia nr-
_ 1 c z. —-! iihinu valor, porque a féria diária era

guardada ao lado dc um dos funeciona-
rios da casa.

Communicado o faclo á policia local,
o respectivo dei-egado, dr. Olcgarip
Bcina-.-.Ua-i, desde logo 'tomou as niçlliò-
reí providencias, estabelecendo diligcn-
ci-s em segredo, no intuito dc chegar
a ro^ilínJo.

Eiili-cgiie o trabalho ao commissario
Paula Ribeiro, so agente da. Segurança
Publica que tem o 11. 10a e ao gttar

CIMENTO _
Teleph.MO 834, Contrai. — Ruu!

Sniitt. J.u-.la 202
— PAli 1,0 PASSOS & C. —

«-—tt-a-ft-^H. «O» «*•—¦

Qit-iii só bebo rASCATl.VU.V
Kstá livre (ia JIILDIXII^.

da civil Victorino Cabral, por tal fór-

Uma Éilíier morta á bala por
ym "mata-mosuuito"

Na manhã de 25 de julho ultimo,
em um commodo da cazinba ";.-*>' (!:1
avenida que na rua Uella dc São Luiz
lem o 11. .(3. Olympio Gomes da Silva,
empregado da Directoria Geral da
Saude Publica, do departamento de.
Prophyláxia da Febre Amarella, dc-
pois de acaloradamente discutir com
as suas companheiras de bordel, inli-
moti-as a que se calassem.

Não sendo alten-
1 dido, nova íntima-

ção foi p o r elle
feila, até que, per-
dendo a calma,
t a c a 11 d p de um
revólver, muc c|'e-
11 a s continha 110
tambor um proje-
clil, disparou-o cs-
tiiiiidamcntc.
Varada pela bala,

Iracema Ângelo Pi-
nheiro dos^ Sanlos,
mie não linha lo-
mado p arte ti a
azeda troca dc pa-
íayras, poucos mi-
nutos teve de vida.

Olympio Comes semlo as suas ul-
limas palavras as

- jÉ_%

ser nada, "-'eu*' ilo--,lor.
"páq d'ogtia", ariêiiiatoti

1

annos,

seguintes
— Olympio, lu me niataste
Conforme noticiámos em nossa edi-

ma se desenvolveram esses aüxiliares Ção do dia seguinte ao do crime. Olym-
da nossa policia mie, hontem. viram os pio Gomes da Silva, correndo do local
seus esforços coroados do melhor exilo. | foi a um telephone, pediu, a presença

.Prenderam elle.1 Waldcmar Pereira | do medico de serviço uo Posto Centrai
dos Sanlos, iiies-.iço.dc *5 annosdé eda-: de, Ass'itencia, desapparecetido cm sc-
Je. e o menoit José Adelino, d-- iS ! gttida.

conhecidos e perigosos ladrões, | Agora lemos a accresccillar que, lia' 
ili..s, Olvinp'o Gonie-i da Silva, encon-
Irado na ma dos Coqueiros, cm Campo
Grande, foi preso e mandado apresen-
lar* ao delegado do 10" districto poli-
ci.i*.

Prestando declarações disse elle sa-
bor que havia morto com um tiro de
revólver a Iracema Ângelo Pinheiro
dos Santos, porém, involuntariamente,
porque o proieclil partira quando pro-
curava desarmar a arma, receoso de
que alguma creança tese viíe.ima
delia. ., ...

Apezar dc haver saído precipitada-
mente do commodo em que sacrificara
Iracema, ainda procurou 11111 telephone,

idades da casa, solicitando
ja Assistência c avisando a

policia local.
A respectiva autoridade, após nca

llgumas das gentis alu ninas que Itímaram parle na
"O Paslor", Stcfana

/•'í-

O Collcgio rxr.mpi William, a rua dos Monólogo
Voluntários da Palria, que é dirigido, •¦¦"«'j'0- „ „ , ,,.
com a maior competência pela professora \ ilIaneUc - Raft, pela alumna l-,!c-
d. Emilia Rampi William, esteve liontcm . na Larini. -,-,-., T • ,

Ale completamente transformado. , Poesia - ** P.-.x.\ obis ', por Josc Ja- ' ¦¦*  recitada por mlle. Loa-

cidos c porigOsos I.í*1:-i"ic*.*:
c->:iio líimbcm outros. co..._).uti.eÍrcs dc-
^•í-iiiTados con.o clle5.

Assediados por balei intcrrcgalorio,
os dois biitrcs declararam terem s.iJo
ntitdrcs da violência inlelügcnteiininte
feita, accrescenlando que o ]ncà-,-,c.o
do rouba haviam vendido, por dez rói-
de mel coado, a Guilherme -Silva, pio-
pri..-. tario do botequim da rua Senador
Pompeu 11. iS-r. e a José Dias, que
tem " escriptorio 

"'para as suas malan-
tiragens, á rua Sáo José n. 1.

ICapittrados nos logares indicados,
foram elles levados á presença do dr.
Clegario- Bcrnnrdi s.

Guilherme Silva (in pouco confessava
haver "comprado" 30 chupolas, i.t pa-
coles dc pílulas c 17 bicos de mama-
deita.

Ju.-é Dias, 110 cmtatvtoi apezar da .,...,
aceusação dos «lois ladrões, negou ler-1 reação a que vae submetter o aceusado,
minanlemctóo havei- com elles feito I remetterã cs autos ao-respectivo juiz
qualquer transacção. criminal, pedindo a prisão preventiva.

•Restituidos os objectos que estavam  .m n. i» > -n •
em poder dc Guilherme Silva, foi elle, |
deociis de haver -prestado declarações, j
que foram juntadas ao inquérito, poslo

nas proxuni'
soecorr

i-. .1 viagem*'
Menos mal. Mas arriscada.

seuras.jíuio» sempre as '
A guerra. •.
Que guerra? Xão pela guerra.

Ma, .pelos submarinos austríacos. Per-
due volte escapato il "Principe"...

K soltou uma catadupa de palavras
noticiosas da viagem, com uma rapiJen
forro-ti-tiin. Ucpoi*, ct^ciaOM melhor ;ia
trouxa--:, c.Kpiico.i-s-á. com os func^io.i.i-
rios aduaneiros í\o cães úo porío c, sc-
guindo as indicações dadas, .palmilhou
as ruas em demandai «da San Guiscppe,
a ver os primos, de passagem.

O Principe de Vdine esteve, de fa.
cto, por duas vezes, na iniminencia Se
ser torpedeado, no Mediterrâneo

li' que ahi sc realizou, 110 seu gran-
de jardim, tun garden parti, brilhan-
temente organizado por uma commissão
de alumnas.

O que foi essa festa adorável somen-
tc as pessoas que nella tomaram parle
poderão dar uma idéa perfeita, porque
deixou cxccllente impressão.

Os convidados, constituídos na sua
maioria pelas familias mais distinetas
de Botafogo, Cattete e Gavca. foram
recebidos por uma commissão composta
dc mllc?. Clotilde de Abreu, Bertiha
Poniphiro, Heloísa Accioli de Briíto,
Bcríha Ornelas e outras.

A festa teve inicio p<-la execução do
seguinte programma, no elegante thea-
trinho existente no centro elo jardim. #

Poesia — "I.e Diainant pour Fmibo
Dcscliamps", Suzana Alcoulotimhc.

"La I.isonjera" — C. Cliammade,
Alayde Santos. , ,. . „

Lundu' — "Biscoitinhos de lava ,
Anua Nascimento.

¦"Chntisseur eu lierbe- ' — Ahcgro vi-
vace de Slephen Hcller, pela alumna
Antonietta Mello. „,,,.,

Cançoneta — " I. orgnon , Adelaide
Telles. „ ,.,. ,

Poesia — "A child spraycr", Edith
Barros. „

Romance ile Cid. F. R. Chateait-
briand, I.ucrecia Aguiar.*'Xoclurne" — J. Sch.-.lhoií, Diva
Casaü

i Poesia - *
cítson Vcyan
sue-lo Carbonell,

j Estudos de Chopin —
mlle. Hcloisa dc Brito.

: Coros cantados pelas alumnas — "O
recreio" c "O Berço", musica dc Ar-
naud Gouveia .versos dc Heitor Mala-
_uti,"Fm Recreio", composição do
maestro Manoel Faulhaber,

Terminada esta interessante parte
recreativa^ que despertou muitos ap-
plausos, seguiu-se o eliú, servido em
mesas delicadamente enfeitadas c illu-
minadas, servidas por caixcirinlicis mui-
lo graciosas c gentis. Este serviço dei-
xou de ser feito nó jatrdim, onde esta-
va organizado, cm conseqüência da
chuva que ameaçava cair, Cada mesa
tinha uma ornamentação c as caixeiri-
nhas vestiam de accordo com a mesa
que lhes compelia attender:

,l/'-.í.i azul — Maria Veras, Corir.a
Rigaud, Vera C. Lima.

J/c.il amarella — Licia Martins, Ita-
Ia Graça, Marly Ca.lav.il.

Mesa verde — Alaydc Santos, Atilo-
nie-r.il Guedes, «Aida Gonçalves.

liíesa rosa — Fernanda Faulhaber,
Maria Chaves, Zelia Maia.

Mesa lilaa — Stcfana dc
Luiza Aguiar, Editll Barros.

Mesa encarnada — Udir.é.1
Adelaide Telles. Lucrecia Ak

Mesa SiilfcrinO. — Aracy Corrêa, Al-
vina da Silva, Marietta Kracnier.

Mesa côr de ouro — Lygia Chaves.
Carmelita Carvalho, Maria Cordeiro da j
Silva,

A mesa branca, destinada á impren-
r , ! sa. onde tomaram logar o nosso compa-l-.xccu.auos por | nheiro SouM i,;,.,,.:,^;, e 05 rCpresen-

tíijntes dos demais jornaes, estava Iin-
damente adornada de rosas brancas, e
era servida pelas senlioritas Meiliiia
Teixeira dc Mello, Consuclo Carbonell
e JI. I-ilcna Carini, que se demonstra-
vam dc captivante gentileza, que des-.
pertou do nosso companheiro uma re.-
licada saudação.

Terminado o chá seguiram-se dansas
no próprio jardim, próximo ao thea-
trinho, tocando a eliaranga do Minas
Ccracs; essas dansas prolongaram-se
até á noite.

Xotámos entre os presentes, á Iin-
dissima fesliiiha infantil, além dos pro-
fesosres drs. Paranhos dc Macedo,
Ra-.il Guedes, Horacio Maisomiette e
Plínio Olyntho, conego André Arcoverde
de Albuquerque, srs. Raphael Frcderi-
co, Guilherme de Abreu, EJmonl
BaltZ, Orlando Frederico, Manoel l-.r.t-
lhaber, sra. Ccbalos Mairtiner, Hilda
Curió dc Carvalho, c Paulina .\ccioii
dc Brito, mlles. Dora iWerneck de Al-
meida e Maria Rosa Grilio, elevado nu-
mero de pessoas gradas.

A directoria do Collegio foi miiilí
gentil para com todos os seus convida-
dos, que se retiraram muito satisfeitos
com a festa que lhes íoi píferecida.

em libcrdaü-.
Ouanto a José Dias. a autoridade

mandou recolher ao xadrez, r.ndr foi
fazer companhia aos dois audaciosos
srLi.r.-.ilores.

-_» — *—¦

A Escola Militar

Macedo,

IVCtra,
iar.

UM "RAID" DE INFANTERIA OR-A-
N1SAD0 PELOS ALUMNOS

0 Grêmio da Escola Militar já seA
metten á approvaçao do coronel STs-
son, commandanle da escola, as basçs
do programma organizado p.,ra o roía
do infanteria, a realizar-se 110 dia -7
do corrente. .

Esse raid será executado na distati-
cia de .12 kilometros, percorrido entre
o quartel general (io Exercito.c a sédc
da escola, no Realengo.

FOÍIMICIDA 1'ASCHOAr- — O
maior amigo da lavoura: encontra-sc
em todas as casas de primeira ordem,
deita capital e de todos 09 Estados

Gosma
Ouvi-

OS DESF.IXQUES XAS
CIAS l-OS.AtiS

AGliX-

A agente do Cattete foi posta 0)11
libei-diido

A agcn'e do Cattele, d. Maria Can-
dida dos Passos Ribeiro, que se achava
detida, já foi restitaida á llbcvelade,
desde o dia 17 'do corrente, tendo seu
irmão, q coronel-Antônio dos Pasoss
Ribeiro, entregue, sob protesto á the-
souraria dos Correios^ .1 quantia de
o :7<"_-$.)ci.(*v.''--an!o íoi orça-io o^ des-
íaicue verificado naquclla agencia.

MATRISTE, DIARRHÉA
VIORDE das aves, curam-
6c com a maravilhosa des-
coberta — CROTON-DEN-

THYLA — Hortulania —
•icultora-. Rodrigo Silva :S,

ll 0301)
il * mo n O» 

A questão da "black-list"

UMA CONSULTA INTERNACIONAL
DA CHANCELLARIA CHILENA

Santiago, co — O chanceller Hcn-
rique Tocornal dirigiu-se aos ministros
plcnipotenciarios nn Buenos Aires, Kio
de Janeiro e Washington, pedindo-lhes
para" que procurem saber da opinião
elos. respectivos min0lerios dc Estado
sobre a altitude que deve ser adoptada" * ¦¦••¦¦ • "black-list"

Vacila
hauccllaria. ml • 09 * O*

OEXr.VS do estômago, intes-
lino, figado e ntrvo-at. Exa-
n*.cs pelos raio» **i. DR. KB-
XAio nr, souz.v LorES.

Rua S. José. .19. dai 2 ás a (menos ás
quartas-feir»S). Grátis aos pobres ás IJ
horas. A 303 11— > i_» > ti-

_U«-"a» U «IL..I..--1*- '!••-- W- • — «---

em (jUcc ás disposições da "bli

informando *iminediatamcnte

Em Curityba
UMA ESCOLA FECHADA POR

CAUSA DO SARAMPO
Citrilyha. to — 'A. A.) —A dire-

ctoria dc Hygiene mandou fechar uma \
escoia publica, desta capital, regida j
pela professora d. Mercedes Waltiack, j
por se liavcr manifestado um c-^o de
sarampo ua nusma escola. '

O grande amigo do imperador

AfiproMiiiadamente 8i|* horas ,1a noite.
A praça Tiradcillei tinha o movimento in-
ienso (los doiiiingos; gente que sác c ciiti..
nos theatros, nente que"não súo c não entra
cm parte alguma e que sc limita a ver of
que sc p-t-i-n ...1 "zona"„ cmba-baca^ilo-ít' S
vista Ja mais simples coisa desto mundo,
liontcm, porém, uns c outres assíslirani u
um espectaculo imprevisto e sobremodo P't-
toresco.

Kaqiietliis rcjomlezas t muito conhecido*
um pobre homem, uni louco, a quem cliani-uii
Jaciutlio Maluco. Ií' um doido pacifico,
ctuc nunca ícz mal a ninguem c iivtc tem
uma craiulc veneração pelo proclaniador <!a
iicEs.1 iniiciieiukncia politica, Jacintho, quo
Iu tempos recebia a carinhosa protecção ile
uma faniilia residente á rua I.uiz de Cs-
niíe-s, hoje alojada em oulro -Uio, sem cs.e
amparo que de repente llie faltou, andava
á gandaia pelas ruas circumvízliihas da pra-
ça Tiradentes, dormindo sobre a grama da-

qtiellc logradouro publico. l-'oI dahi, talvez,

que lho nasceu uma profunda e doentia

pai>."o por aquclle homem liinnortaliiiadii 110
lirou:e. Contam que dc uma feita, Jacin-
llio trepou ao alto da estatila e atou a um
idos pulsos dc Pedro I um fio, dn nuol
pendia 11111 be-Jaço dc papel, que elle» disse
depois .--cr uma mensagem ao lier^c <\o
Vpiranga, algum plano de salvação iinan-

çeira..
rassaram-se os tempos c ia o Jacintho

caindo no rol do cs-iuc-inic-uo.
Toda a gente suppuiiha que elle havia

riuqiido com o nosso primeiro imperador.;
]loi.tcm, porem, Jacíütllo c o ImperaJar

surgiram dc novo 110 scenario da vida da'
fiuclla praça com grande Catnr htllias*".
A'(|iiellu liora da noilc, uma joven que em
companliia de sua progènitora atravessava 11

praça, mirando a estatua, exclamou, coraiielo,
já com os olhos tapa-los com a mio direita.'

Chi 1 mamãe. Que coisa eslâ lá cm
c'm;i!

A mãe da joven 0II1011 c deparou com
1111 csiicct-TiCulo fresco dc mais.

Ura homem, mi como o pae Adão, agor.
rrdo á estatua, beijava nervosamente a)
f.-.ccs geladas Jc Sua Majestade.

'¦'oi chamado um guarda civil, que consti.
tou a porca vergonha.

Desça, bradou o guarda.
Viva o imperador I, berrou o lioilKMÍ

f*ue lá estava. •
Di-çn, ja lhe disse, repeliu o guardai
Viva o imperador !, contcslou o cí-i

d;; dão.
O guarda, por uão poder subir alé lá, foi

â delegacia pedir aiuiilio. Veiu 11 polieia
em pc:o: delegado, commissarios, crerivão,
guardas c ate soldados dc carabitia ao hom.
bro.

Já a essa hora o largo estava cheio. To»
dos conimcutavauí a seu modo áquelle case
cslranlio,

Cortamos a multidão e ao pc da r«.
tatt.aSm.af_a*iios dc um cavalheiro <]uc co.
fiava «mas !o:ipas barbas branca, o 411c st*
gnificava niiuilío.

„ .Vio deve
Obra de algum
c Stliniil- ' -

A ic-iça eslava rcvIci-A. Tinha o .".•plcIi.
do largo de S. liancisco, uos dias de COai
njicio notavcli i

Kspcctaculo só para homens, grito'-
v:it K«'ir.)lo. f

Houve unia gargalhada, V. o honiem, f.ii-
rendo uma arriscadissima gymnastica, grilou',
indignado:

Viva o imperador I
A policia tinha esgotado Iodos os recufjj

sos para fazer com que o granile*amigo
de Pedro I halsasse á teria. Qual ; iião
havia meios, listava firme como uma 05-
tra no roclicdo.

Hs soldados chegaram a apontar a ci.
rahína, ivr.s nT.o .e conseguiu coisa aU
íjuiiin. foi pedido enCio o auxilio do Cor-

po dc Hombciros. Dahi a rÁ):ieo tbegavaiiíj
o"> valorosos soldados.

Armada a Magirus, bombeiros, girariln;-
c'vis e Siiú!,:di>r* galgaram na como gato?.:
Instavam «io pó do home-m, que procurou
resistir, chegando mesmo a pretender lan-
»;;:;¦-?*.' ao solo. Desce, não dcícc, vae, nnà
\:.c, n-j i::ii dc algum tempo dc luta o
homem resolveu 

'ciMar 
em paz o impe.

Vou i"f--ccr, meus senhores. Mas vivfi
o impciador !

Houve risada e o homem desceu, sc-i,!-*
envolvido no capote do guarda fiahriel
Getulio Monteiro de Mendonça, que fal

quem ¦primeiro !bc deitou a mão.. Ivra
o Jacintho, o pobre Jacintho .Maluco, u
lu r<onagci:i datiue.Ic cspectacdo.

l.cvado rara a delegacia dn 4° ilisIrlcliSi
teve o Jacintho as lionras de ser alojado
i'-sir,lio intui Mtdrcz. A porta da rnxoria
r.-r«geu e dc dentro, tranquillamcmc, o J..-
cintho baíliucíou :

liu ciava, -'sen" guarda, com vo».
lede dc dar uns beijinhos nelle. i

Quando o Jacintho, cujo verdadeiro nome
é Serafim Dias, readquiriu a calma, nàci
nos furtamos ao desejo dc o i:.terrog_r,

Onde mura ?, per.<íuntán.'">=-lhe.
-•'liou-nos co".i ulhàr demorado, um sorri»

so estranho a adcjar-lhe á flor dos lábio-?.
Com o meu amigo Antônio C-onçalvc-J

f.csça, elicce dc notável familia, liomeni de
futuro c fortuna, senhor da p,.da..u (jue
fornece pão a este c ao outro mumlc,
rtspondcu-nos cm voz forte que retumbou
nas grades do :;:i-!rcz.

1-i' brasileiro ?
De corc«;üo c para serv.r á "pátria

minha mui amada*'. .'
l-i batendo uo peito fortemente, como qne

n q.icrcr arrebentar a cai.-.a thoracica, o
infeliz exe-amou:

l-'ui soldado naval (tu pii-cas cr.if...-
Triscas ? nem tanto... Abi p:!o; fins «le

05, quando Bittencourt tombou victima de
uni punhal traiçoeiro, com a força que
for.-*-* para llie prestar as honras fúnebres',
ensinei uCciacs a marchar c com garho
e disciplina rendi minhas homenagens ao
homem que se sacrificou aos manes de uma
pclitica sanguinária. Sabe que o golpe es-
tava preparuio para o ebcfc da naíãoi na-
quella tpoca...

Soraphim Dias, vê-se, é um homciri iria
te-lligentc. llrpuis disto, «ntroa a divagar,
n'aã sem nexo, confundindo casos da polis
tica portuyneza com factos da nos
citando nomes que admira...

DiÍ::amol-o entregue ao seu scí.
d*i. mais rp!n"). mcttido no fuudo
roL'.o apjir.do nas mãos, descans;

1

";';i

I¦
'4

"i

m.
¦ .'A:.'

I
" 

¦¦'','¦¦¦;

- ¦ 
..,-*,

•-¦I
¦..,;

"''¦•i'

¦ '¦¦ 
a

;^«

-nr. qmtti
'« t" Ire?.

-Ilegível



_. ,_ ,___.„_,. „ _, ^__._. ItamiÇ*
f^m^.AUm^^eÁ&^W^i^^tá. HÀRAÍMÊS.-SCNNA _¦ C.

I _LÍ,- l*** t~--'r^.

COR]
Bp^ i':'-""''':'-,**:^^I^^Ss
-*- Segunda-feira, V§Fi

Í:

JV-"
aV'

-,«,

R

O CAMPEONATO DE FOOTBALL
O AMERICA EOS. CHRISTOVÃO DERROTAM

OS SEUS COMPETIDORES
A emocionante peleja entre o America e o Fluminense

' O America levantou bonlcm uma
.ella viotoria sobre o Fluminense. A
luta desenrolada no campo da rua _na-
nabara fei de molde a honrar vence-
dores « vonai<Í09, ipois que a cxcellen-
cia dos quadro» antagônicos fjoou pie-
namente at«esta4& «oil ° brtlhtfiite
«•qulilihrio de forças havido entre os
queridos campeões de 1913 e 1911.

«Uma assistência numerosíssima açor-
ren á «praça dc sports do Fluminense,
a despeita da chuvinha impertinente
que se dignou de cair sobre a cidade.

«Diga-se, .orem, que o «tempo vae,
aos poucos, capacitando-se da discipli-

, «lá que delle exige o football, havendo,
Como prova disso, a consignação da
longa estadia que _>ro«porcionou ao pu-
_!ico e jogadores durante o período dc
.realização das disputas aprazadas.

E os espectadores deveriam ter saído
saíisfaJtos com a emocionante e ando-
trosa luta do "associacion", que lhes foi
dado presenoiar.

Pena é que vic9sc cmjianar de ai-
gum modo o suecesso da tarde a irregu-
üa i-idadc, mais essa vez tornada cm fa-
Co, da falta do juiz escolhido para
actuar «110 importante embate. .

¦O sr. Sidncy «Pulten, que íoi ofíicial
«nenlc escalado pola Liga, não coinpa-
reccii ao campo, pondo em sérias diffi-
cuidados os -representantes d» Metropo-
Jitana presentes c os capitães dos gru-
pos conlendores.

Vae assumindo proporções cada vez
mais graves esse descaso dos membros
do quadro official de juizes da mais
icliii-.-ida instituição de sports «terrestres
da cidade pelas responsabilidades das
suas funeções, ipclo peso dos sous com-
(iromissos quando acceitam a inclusão
tm referido quadro.

Os clubs filiados i Liga possuem
como dos mais relevantes c respeita-
veis direitos o de exigirem daquella
«aggrcmiação o perfeito julgamento das
partidas dc campeonato que realizam
sob a sua jurisdição. Pódc se dizer
que nesse particular sc cifra o prin-
«.-ipal escopo da administração sporti-
aa da Liga c a razão dc ser da filia-
ção das sociedades jurisdicionadas.
Não sc pôde, absolutamente, admittir
que eslas estejaní sujeitas aos capn-
chos do acaso, ás indicações desespera-
das ile juizes, quando, em oceasião de
urgência, são obrigados a disputar os
jogos firmados pcla laliella suprema.

As mais enérgicas providencias se
impõem, sc é <.uc a Metropolitana não
está disposta a ver os seus encontros
de campeonato baixarem a um lal des-
crédito que, com elle irá por água
abaixo a reputação do nosso football,
podendo-se rezar por alma de todo o
progresso que hoje orgulhosamente ain-
da decantamos.

Hontein, não havendo juizes, organi-
zou-se uma daquellas celebres caçadas.
Bateram-se as mattas, que, 110 caso,
eram as archibancadas e mais depen-
dencias do Fluminense, De 11111 lado,
o sr. João Figueira, da còmniissão de
'football, espreitava -sorrateiramente a
caça, applicava os ouvidos, c, após es-
iforços ingentes, uão encontrava o iu-
feliz mortal a vizar com o seu baca-
marte que era representado niida mais
nada menos que por uma Nomeação em
regra. . .

Por outras bandas eram os capitães
das "equipes" que voltavam esbafori-
dus da excursão cynegelica, com Iden.
tico insuecesso, desgostosos, di.cren-
tes,..

Não houve remédio — honncitr ohíi-
gc _ 0 sr, Figueira, como membro da
còmniissão de football teve mesmo que
arcar com a tremenda tarefa de sub-
slituir o scu companheiro, de club que
faltara ao encontro combinado.

Toda ella serie dc buscas havia de
mui naturalmente esfalfar o illustre
anembro da commissão. O seu saciifi-
cio om campo, acluando como juiz, não
íoi bem coniprehciidido por certos es-
pectadores das geraes que teimaram
em querer exigir dc s. s. o. mesmo
desempenho descançado, raciocinado e
exacto dc unia autoridade escalada
com o tempo preciso para preparar o
scu espirito para a lula, c que sc não
cançou preliminarmente em corridas
cynegelica.".' 

Será razoável que não se leve cm
consideração esles faclores para «formar

* juizo sobre as autoridades qnc funecio-
liam ante os nossos olhos?

Fosse como fosse, a circiunsl.iiici.-i da
falta «lo juiz e as conseqüências delia
decorrentes tiraram ao dia sportivo
parle do brilho a que elle fez jús,

0 America, levando á liça uma rc-
prescnlação homogênea c bem treina-
ila, e, vencendo um adversário que se
llí..- antepoz tambem cm inuito boas con-
ili.õcs, forneceu o indispensável ele-
mento para que nos julgássemos, con-
lenlissinios com o assistir ao movimeil-
tado embate.

Porque a sua victoria foi dessas eon-
quis.as honrosas, capazes tio orgulhar
pela energia, pela belleza dos lances
lechnicos, pula lealdade, emfini, com
t*tt_ são adquiridas,

Todo o "team" do America jogou'bem, O '"cnlrain" at testado, desde o
inicio da partida, deu logo a perceber
a disposição irrcductivcl de seus "íoot-
ballers" cm chegar á mela da superio-
ijdadc dc "scorc",

Xão ha nomes a destacar 110 coiljun-
¦to, que, para que se possa avalinl-o, lias-
ia dizer qu.- afinou pela coragem e
nfan dc AJheinar, .pelo conhecimento
profundo «le jogo dc Ojeda; pela lc-
iiiacidadc de Muroldo; pcla calma de
Cardoso; pcla segurança de Paulino;¦pelo ímpeto de Witle..,

0 Fluminense foi vencido por 2"goals" a o. O seu "team", não obstan*
le o "score", mostrou-se á altura do
conceito em que é tido. Sylvio Vidal e

C".'raneisco Netto foram as estrcllas «le
jiriniSlia grandeza da cohoitc tricolor.

primeiro, cuja competência para o
difficil poslo de "full-hacl;" caminha
num crescendo assombroso, consagrou a
sua a_ctuação_ de liontem, quando, 110
.primeiro periodo do embale, salvou lie-
roicainentc as suas cores de tun "goal"
que a todos pareceu infallivel, ao se ler
retirado 'Marcos do seu poslo. N'o rc-
curso extremo dc que elle se valeu, cs-
corregando o corpo solire uni pé e pti-
(cando a bola com o outro, na coiilin-
gencia extrema, quando esla ia trans-
|ior os limites do "goal", uão se sabe
(' que mais admirar — se a concepção,"«¦ a execução 1 Valeu-lho uma das mais
vibrantes manifestações a qtie temos as-
sisiido em campos dc "football".

Quanto ao coiijuiiclo. a "equipe" do
Fluminense rcsctititi-sc da falta dc uni-•formiilade nas parliculas componentes
verificada, ao contrario, na adversaria.
A sua linha de "halves" esteve fraca.
delia só se salvando Lais. tun excellente
jogador.

Nçtlo c Vidal tiveram o seu traoalho
duplicado em colirir as f.-illias sentidasna fila mediana. Foi admirável o jogodo nosso melhor par de "baclis"!

Os atacantes liouverani-sc com impe-
tiiosidatle e energia, Raul confirmou a
sua acção contra o Flamengo.

!¦' uni "forward" denodado, dieno
«!c figurar ao lado de Celso e Couto. O
ataque collectivo desenvolveu-sc combi- I
iiadamçntc, não obslantc ler-se manlido I
improficuo.

Kil sua feição neral a prova foi dns :
melhores da temporada. No primeiro,nieio-tcinpo o America f.-z 2 '-goals". i
y,n segundo, o "score" conservou-se 110 '
«j-.-.e estava, provando a cxccllcncia da !
disputa.

Nesta phase da acção o Fluminense I
perdeu opportuuas oceasiões de obler 1"ccils", chegando a balei- a esphcra
pr.r duas vezes na barra horizontal do «
goal", confiado a perícia de Ferreira.

Depois do encontro dos segundos I
teams", cm que venceu o Fluminense

por 2 xi, teve inicio ás ..,5., a dos jprimeiros, cabendo a escolha 
'de 

campo !
.-..:« Fluminense.

Es:c sr collocou em defesa do "goal" 1
fronteiro ao pavilhão de sócios.

O America organiza ataques energi- |
03. dando, desde loco. preferencia á!
sua ala esquerda, onde Haroldo oecupa- jva a extrema, O "team" americano,"í-.-.i grnnd coir.plet" — desmcnlindo,
;- :.. os boatos «Ia semana — attrou-xe-l
. ::i faria sobre o anlagonisia. K". sc

: - ¦. porem, que essa furi-. em uma
furia menos reconimcndavel. Não. sc-1
nhor: era unia faria muilo sportiva ei
l-.'.;v.-.vel.

Resultado: nos oito minutos «le coii-
ten.!.-, o America marca o seu 1" ponlo.

Ikroldo consegue centrar cm liber- .
.adi". Muicos. rebatendo o cimo ras-
teiro, que cllc chega bem renfi á raiz ¦
d.i trave direita, atir.-.-o sobro Cardoso,!
que, dc uma distancia i'e :¦:< io metro !
adquire, pela oplii'.;;. ..-«jU.i.-ação, o"goal" americano.

A uma rápida desorientação que lhe i
produziu o .Inesperado c rude golpe, sue-!
Cede ao Fhimintnic desejos de r«-ngir. I

IBÃTROS&CIHEMfiS/
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PRIMEIRAS

Essa reacção põe- em perigo o derradei.
ro posto antagonista.

O America, animado pelo saboroso
_.ito de ha pouco, arrcmtte sobre o
terreno antagônico. Uma investida vio-
lenta é dada por elle sobre o goal de
Marcos. Os seus fonvards carregam
sobre o kceper qUe se _|_sfaz cm tempo
da bola, indo cila parar nas immedia-
ções da área da penalidade máxima.
Permanecendo os fonvards do America
offside deante do goal do Fluminense,
impedindo que o Iteeper avistasse a es-
phera, esta é novamente enviada ao
goal, desta vcv com mais proveito,
liaroldo acerescenta o 2° goal ao
scorc dos visitantes. O Iteeper do Flu-
minense .preoecupado em chamar a
âttenção do juiz para os jogadores
contrários que o cercavam «nem se
pôde mexer para defender as redes
«jue guardava.

iA's vezes observam-se desses cqui-
vocos: os jogadores julgarem-se juizes.
Não deixando de ser exacto tambem
que, noutras, obscrva-sc .0 contrario.
Mutações sportivas...

O curto espaço cm que os america-
nos lograram os seus dois goals des-
alentou grande parte dos espectadores
sympathicos ao Fluminense.

Não impressionou, comtudo, os joga-
dores da camisa listada que, com de-
nodo, emprehendcm uma enérgica cam-
panha para buscar a differença.

Depois dc fracassarem tentativas de
Raul para o intento é que sobrevem
o episódio de que foi protagonista Vi-
dal, citado já nestas linhas.

Na segunda parte, a prova assume
proporções magníficas, O America pro-
segue as suas acommettidas rápidas,
Jestruidas por Vidal c Netto as duas
grandes barreiras.

Por seu lado, o Fluminense tem uma
«liiola aivamajada dessa offensiva, c..-
bendo-lhe a «primazia dc sc encontrar
em opportuuas situações para algo fa-
zer pelo scu scorc. Uma cabeçada de
Couto, que bate na barra horizontal;
um shoot de «Celso na porta do goal;
uma cabeçada de Ernani — optima ca-
bcçada — admiravelmentc aparada por
Ferreira; são taes os lainces principaes
que sc registram, corroboraudo ,0 que
vimos de dizer.

A intervenção de Marcos tambem é
muito requerida, notando-sc que os seus
backs, vigilantes, não permitliam os
shools fossem dados de curta distan-
cia.

A's 5.24 terminou o embate com a
bella victoria do America, «por 2 goals
a o.

O movimento da (partida íoi o se-
guinte:
Saida, America •« _ ••« .1.52
1" goal, Amer., Cardoso . _ „ :.< 4 h.
2" goal, Amer., Haroldo . „ •¦ 4.11
Meio-lcmno .¦ _. _¦ 4.33
Saida Fluminense ....... 4.ao
Final: Amer.. 2x0 5.24

Os teams foram os seguintes: Ame-
rica: Ferreira; Paiva c Paulino; Adhe.
mar, Witle e P. Ramos; Oscar, Ojeda,
Gabriel, Cardoso e Haroldo.

_ Fluminenses: — Marcos; Vidal «.
Netto; Sylvio, Oswaldo e Lais; J, Car-
los, Couto, Raul, Celso c Ernani.

O Fluminense fez 5 corners e o Amo-
rica 2.

Ha a registrar finalmente tun inc\-
dente extra-sportivo, que mais própria-
mente sc cnouadraiia numa secção -oli-
ciai, dc ter tido um espectador da geral,
quasi ao findar o jo-o ti lamentável
idéa dc atirar nma pedra sobre os jo-
gadores, attingindo o projcctil a Paiva
que, ferido na cabeça, pensou o feri-
mento ua sede do club local, -voltando !• Henriqucs.
ao campo.

A dirccloria do Fluminense foi impo-
tente para descobrir o autor desse con-
deinnavcl geslo de vandalismo,

Emfini, como a multidão não é lute-
lada do sport...

¦fi * *
No encontro realizado 110 campo do

Andarahy, entre este club e o S. Chris-
tovão, venceu o S. Christovão, nos pri-
íheirbs 'teams, «por 3x2 c houve empate,
nos segundos, «por 2x2,

APOLLO — "liso foi tempo
7 3|4 c 9 3l".

CARLOS GOMES — "No paiz do sol"
(revista). A. 7 3I4 e 93I4. , ,PALACE-THEATRE — "Lo duchessa
dei bal T.barin", (opereta), ás 83I4.

RECREIO — "O Tição-inlio", (come-
«lia). A's 7 3I4 c 33I4.

REPUBLICA — Attracçóes c cinemato-
grapho, das 7 ás 11 boras.

S. JOSÉ' — Espectaculo da companhia
Molasso. A's 2 1!_, 7, B3I4 o 10 i|a.

Üí. * *

AVENIDA — "Um lord ístroin»* (dra-
ma).

IDEAL — "Os falsários c a policia",
(drama policial), e "Disjipação e lou-
cura" e "A virgem do mar", (dramas).

ÍRIS — "Chimc de irmão" — "O si-
110 mysterioso" e "Publica approvação),
(dramas).

ODEON — "Hypocrisia" ou "A ver-
tladc miV (drama). "Pouca sorte" (co*
media) c Tropa. servia em Salonica e bom*
bardei o na linha dc frente (do natural).

PATIIE' —• "Mais «Io que irmão" e"A virgem (lu mar", (dramas) e "Eclair
jornal" (revista).

# * *
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VlíIíC.VI.COS DO PROGRESSO

0 genial invento do Zé
Veiga

machina dc

O José Veiga da Silveira, morador a
rua dos Inválidos, 124, scismou de fa-
zer uma caldeira «motriz com uma lata
de kcrosene, uma roda dc
costura _
Tão extraordinárias eram. porém, as
originalidiides do invento «lo Zé Veiga,
que vários amigos seus quizerain assis-
ti 1- á respectiva experiência, que se rea-
lizou honteni, na referida casa.

Entre esses amigos estavam o ilalla-
110 Ãrchangelo Bcntevéiiclii, de 64 an-
nos, um filho deste, de nome Francisco
Ucnteveiichi, de 32 annos, c Luiz Si-
mcfio, de 38 annos.

Ao ser feita a experiência, estourou
a engenhoca, ficando todos queimados.
_é Veiga, que ficou cm estado grave,
recolheu-se ii Sanla Casa, e os demais,
depois dc soecorridos pela Assistência,
recolheram-se á casa.

 ¦» — *_»
Na viilu tenlin por lemmn
Beber somente IRACEMA.

.._ 1 — O-»»'

SEM ASS1STI0XCIA MEDICA

do fluasA policia tem noticia
mortes

A policia -tio <i° districto registrou
hontem mula menos de duas. mortes sem
assistcnciii medica. A primeira oceorreu
na casa de pasto da rua Buenos Aires
n. 254. O scu proprietário, o portuguez
Antônio Thomaz Rodrigues, de 49 an-
nos, solteiro, homem doente, viu-se
accomniettido de uma syncope, vindo a
fallecer. O segundo caso oceorreu na
Pensão Nogueira, fallccendo instanta-
ncamente o «hospede I.azaro dos Santos
Almeida, dc 30 annos c branco.

A policia do 4" districto providenciou
sobre ambos os casos, removendo 05
corpos para o Necrotério.
__¦¦,. --_¦.. 1—ift*H»»<__»-<&-3»-*1

ISSO FOI TEMPO..
APOLLO

Ilonteiii mesmo, a despeito da hora tai-
«lia cm que terminou o espectaculo da pri-
meirn da revista Isso foi tempo..., disse-
mos alguma coisa _obr_ a peça de Cândido
1'astro, Luiz Silva c Octavio Rangel.

O desempenho que, ante-hontem, foi i«s-
siliio, hontem melhorou, sendo possível que,
hoje, «esteja livre dc lão avultado numero
dc senões,

A revista começa "Em casa da velha do
arco" ou, melhor, ein cisa do "Arco íris?,
havendo, desde logo, scenas do arco da
velha, que vão terminar na apothcose —
"No pantheon", — collocada inimeditamen.
t- dcjiois do 10» quadro — "Alma portu-
gliíza";

Não resta duvida que, á sra. Philomena
I.ima. couberam, com .muita justiça, os
maiores applausos da noite. 'A seu cargo
ficaram os impeis dc — "Xtidinctte", "Can-
ção Rcptioiial", "Canção patriótica" e "Fado
das Doze Cordas".

>.'o desempenho ile qualquer delles a
sra. Philomena conduziu-se iiiaijiiiticamcn-
le, com muita graça c vivacidade. A era.
Palmyra Torres, com boníssima dicção, re-
citou os versos ila Sociedade Moderna; sen-
do tombem applaudida.

Não serão muitos todos os elogios que
possam ser -feitos á partitura do maestro
Fclippe Duarte o Raul Martins. A inuslc-

1; cxcellente, denotando o cuidado com que
foi composta.

Tambem não seria justo, deixar sem rc-
ferencia a montagem da nova revista ; os
scenarios foram confeccionados com grande
esmero, produzindo delicioso effeito'. c o
suarda-roupa é limpo e vistoso.

No quadro "Alma aiortugucza" tomam
¦parte: Ignacio Peixoto (Mr. Poincarí)!
Krico Braga (Jorge V); Clemente Pinto
(Nicoláo II); -Ribeiro Lopes (Emmauuc-
le III); Gil Ferreira (Presidente da Repu-
liicla Portugueza); Ehilonrcna Lima (O Mi-
nlio) e Julieta Vasconcellos.

Do outros «papeis, tomam conta : Jesui*
na Mottilli, Julia dc Assumpção, Elvira Ras-
los, Antonia Mendes, Albcrtina Marques,
Josephina llarco. 'Antonia de Ncgri, Cõrtc
Real. Joaquim Oliveira. 'Ernesto llegonha e

Iístreou bem, no Iíecreio, a empresa ar-
listica Azevedo _ Serra c bçni continua.

A assistência numerosa _s seleeta que
Uc.inr_nhnv.-i «esse grupo ^dc artistas na
Avenida, acompanha-o nimía, 110 Recreio,
com o niesmo agrado, principalmente porque
a empresa artistica longe de decair, _«n
procurado subir, cada vez mai-, no con-
reito do publico. A escolha das peças ú <¦£
scu maior cuidado.

Depois dVl linda fiiiicchnaritt, «lc nienio.
ria saudosa, o Iíecreio annuncia para hoje,
A Tiçãnsinlio, original de Paul Cavault, o
consagrado autor da Uerina do Chocolate.

A nova peça tera a collaboração de Ju-
dilli Mello, a npplaudida creadora da Pri.
mçrose enlre nós c que voltou agora ao
lírasil expressamente contratada para o
elenco.

A montagem da nova peça, segundo nos
informam, foi feita caprichosamente, scmlo
os rcenarios de magnifico effci*o.

MUSICA
CONCERTO DE VIOLÃO

O violinista paraf.uo.-o Barrios effectuou,
ante-ho-itcm, á noite, na Associação dos
•-Cmpregados no Commercio, o segundo con-
certo.

Na sala, embora os assistentes fossem cm
numero limitado, reinou vivo enthusiasmo,
que sc traduziu cm palmas vibrantes ao re-
mate dc cada numero.

As peças adequadas ao instrumento quesob os idedos dc Barrios faz maravilhas,
produziam, a nosso ver, cEfeitos mais im-
mediatos.

O Tango 11. 2 e o estudo para a mão
esquerda, da lavra do concertista, são dois
numeros modelarcs, pelo gênero, pelo esty-
lo e pela technica. preferíveis, portanto, à
Mazurka dc Chopin, ao Andanto de Haydn
e á Fantasia sobre "motivos" da Lúcia «ie
Donizctti.¦Se aquelles trechos ajuntarmos mais: "A*
minha mãe", e "Capricho Hespanhol", tam-
bem compostos polo sr. Barrios, chegaremos
a conclusão dc que o brilhante violonista
pódc. e deve mesmo, crear um rcoertorio
para o violão, sem lhe ser preciso recorrer
nem a trechos de opera, nem a compôs»-
ções cujo caracter esta em completo repudio
com aquello instrumento.

Um meio da segunda parte do nrogram-
ma, e justamente quando o violão do sr.
Barrios lacrimejava as notas soluçantes do
amado -de I.ucia de I«amermoor, penetrava
na sala e, como qualquer obscuro mortal,
que ia saborear os cantares do afamado vio-
.otiisla. sorrateiramente, silenciosamente sc
sentava o senador Ruv Barbosa.

Após s. ex. irrompia um bando de depu-
tados e senadores. O eminente brasileiro
so ouviu da peça dc. Donizctti meia dúzia
de compassos conclusivos, mas o scu fino
fosto 

«le arte lhe dera a perceber. íjaquelle
inal, os -dedos dc um virtuoso, o tempera-

mento de um musicista eleito.
Com evidonte comprazimeuto o illustre

homem publico acompanhou o resto do pro-
gramma; e as suas palmas não eram menos
expontâneas, menos calorosas que as de Iodo
o auditório.

.1 -fi -n

Sociaes

Varias;,
Rcaliza-se amanhã, tio Palacc-Theatrc,

b festa artistica de ítalo Bertini, o grande
artista cômico da companhia Vitalc. «Bcrtl-

fará a sua íí-oIii d'onore com a primei-
ra representação d'" O Torcador". Tanto
bastai para que o suecesso do seu festival
esteja seguro.

*? Conforme já foi noticiado, a compa-nhia nacional de comédias * vaudevU.es _.ü»cilia -cres-Lcopoldo Fróes, rcapparccerã,
melhorada. 110 theatro Lyrico, a 1" do se-tembro. Marcará a estrea o engraçado vau-¦deville "Amor moderno".

No dia ci realiza-_e, no Republica,
ti exhibição «Ia fita de combate de "box",
ciui. os artistas Willard e Moran, reali-zado cm Nova York, cm 25 de março.

Estreará no Lyrico, no dia 24. de-vendo dar uma pequena série -de especta-....1.. - .itroup_» lyrica-italiana. Nessa noi-«-ulos
to seni cantada a opera "II segreto di Su-sanna".

Deixou, honteni, o S. Pedro, a com-
panhia das Jistrellas M-undiacs. Esse thca-tro entrará immediatamente cm obras.

Vieira Cardoso, autor da comedia —"A escola do amor", representada, commuilo suecesso, pela "troupe" do TheatroPequeno, 110 'Recreio, c recebida com gran-<lcs eloüios pela critica, .pretende ler, an-tes de quinta-feira, num dos nossos thca.tros, o seu vaudeville-iwchade — "O ma-
caco I" — ha dias concluído, c divididocm tres actos.

Com caprichosa montagem, irá á «cenasexta-feira, uo Palace-Theatrc, o "vaude-
ville — O micróbio do amor, de Bastos
Tigre, interpretado jiela companhia de co-
mcilias de ijee faz parte a actriz 'Emma
Pola. Eugenia llrazão estreará neste mes-1110 yaiidevillc; Allierto Ghira fará o dr.Pas-
teroide; «Luiza de «Souza está incumbida do
papel de Dorolhéa.

Atiles _dò vaiideville de «llasios Tigre será
levado á scena o fjrand-auinol tle AndréDemarclii _ Os olhos. A Iraducção dessa
peça í «le Emma Pola.

No dia 25 estreará, 110 Phcnix, acompanhia nlo Theatro Pequeno, com a peçaLc fett du voisin, traduzida com o titulo —
Telhados de fiJro.

"*n-'"r T__..i ~_r __r~T_n
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Silva Lisboa, o afamano Irnnsforiníst*
liprtugticz, fará, hoje. 110 Republica, expe-
rlcncias inteiramente novas, mas do mesmo
gênero das nue tanto suecesso já obtiveram.
l)a5ta esla vaga milícia para «iuo o Repu-lilii-a lenha hoje uma noite de cheia,

A',i Pai: tia Sol, a interessante revista
mie íigiira. presentemente, 110 cartaz do
llimlro Carlos Gonies, representada pelacompanhia do Eden-Tlieatro de Lisboa, con-
timta a alcançar ruidoso suecesso.

Repetidamente, as cuias do Carlos Comes
tem ficado repletas ««Je 11111 publica queapplaudc enthusiasticnmentt. a epreciada re-vista portugueza, Tudo faz crer que a
revista No Pais do Sul tão cedo não deixe
a scena ido antigo tlicatro do Rocio.

A companhia Molasso continua, no São
José. a dar os st-tts espectaculos de novi-

,.„.;,. miir-is miinniiilharias Ldades. Não só o artista Molasso, como av.uia* ou"M.5w"W»^na';;9iictri_i Ana Kremscr. têm recebido da platéamanlíestcções carinhosas, nor serem os quemais se 'distinguem, na divertida troupe,
Na 1" sessão dc hoje sorá representada A

Somnambula; na 2". A Minada de 1'ttris, c
na 3". Uma noite cm Tabarín, peças já co-
nliecidas. mas. que logram sempre grande
suecesso.

A' opereta í.a dttchcssa dcl bal Tobarin,
foi adoptadõ um novo quadro, (íuc, pela sua
eM-cIlcncia, deverá Jcvar irraude concorreu-
cia á companhia Vitalc, que está apresen-
tando ns suas despedidas ao publico desta
capital, no Palacc-Theatrc, Pelo que nos¦dizem, n musica do novo quadro 6 delicio-
sa. Ficou, por conseguinte, a anplaudida
opereta. encarecida no seu valor, iá notável.

No Apollo, continua a melhorar e n agra-
dar, n revista Is$o foi tcmfw..., de Candí-
do Castro, Luiz Silva c Octavio Rangel.

Para hoje estão annuncíadas mais duas
sessões.

* * "i!

Cinemas
Proseguindo no .louvável intuito dc ser-

vir o publico satisfatoriamente, a Compa-
nhia Cincnatographica Brasileira far,. cxhi*
blr hoje, no Odcon, mais um trabalho admi-
ravel. Trata-se do grande «drama Hyppcri-
sui on A verdade núa, adaptação dc um
romance dc T/.iiz Weber, que encerra um
precioso estudo psychologico. 'Este novo dra-
ma está dividido cm cinco grandes partes.
cada qual a mais surprett end ente, Como
complemento: Pouca sorte, Jc que é pro-
tagouista mlle. Musidora, o Tropas servias
em Salonica c Bombardeio na linha dc

0 CAFE- HU A.SI LEI 110

Sim propngnniln nos Estu
tios 1'niilos

0 Museu Commercial fará no salão
ndbrc dc sua sóde, amanhã, ás_ 8 r|_
'horas da noite, a primeira exhibição cie
uni interessante yi/m sobre a cultura
do café no Brasil.

Em seguida o depuia-lo FnusH" F.
raz fará uma breve conTcrenci;

¦DE-

Ernesto Souza
Com lodo,

Oiycerina e Hypo-
phosphitosdeCal-

cio e Sódio
BRONCHITES,

Astlima, Tuber-
culose pulmonar,

Raehitisino
TÔNICO PODEROSO

SHHHADO S C.-1.0 de JYIopco, 14

SEMICO DA GUAÜÇÃO
Escala para hoj'e:
Exercito — Official -de dia ii guar-n.ição, capitão Olyniho ide Mcsipiita

Vasconcellos, do -" grupo de obuzes.
Dia ao posto medico da Villa Militar,
capitão dr. Leopoldo Felix de Souza,
do 2° ícgimcnto de infanteria. Dia «ao
quartel general da «livisão, sargento
ajudante Oscar Pereira dc Sá. A 5°brigada dará as guardas dos ministe-
rios da Guerra .0 Hospital Central, pa-tralha á disposição do official de dia
e os coriictciros para o Collcgio Mili-
tar _ c quartel iencral. A 6" brigada
dará as guardas dos palácios do Cat-¦tete e Guanabara e as patrulhas parao novo Arsenal c Intendencia da Guerra.
A 4" brigada dará o official para rou-
da quatro ordcnaiiças para a divisão.
Uni forme, 5".

Corpo ide .Boníbeiros S—> 
"Estado-

maior, tenente Tenreiro; auxiliar, .1-
feres Monteiro; i" soccorro, tenente
Santos; 2" soccorro, Alferes Carva-
lho; manobras, alferes Affonso; ron-
da, .tenente Alcântara; medico dc
pi-omptidão, Icnente dr. Tito. emergen-
cia, ¦tenente Alcebiad.-is, e dr. Taylor.
uniforme, .,".

Brigada Policial — Superior «le dia,capilão «Diniz. Auxiliar do superior de
dia, alteres Cordeiro. Rondam, lencn-
te Cruz, alferes Affonso e Roballo.
Rondam: na Saude, alferes Martins e
os 10", 15", 16» e 17o districlos, alferes
Abreu. Official dc dia .1 Brigada, tc-nente Hilário. Auxiliar do official dc
dia a Brigada, sargento Thomé. Uni-forme, 4".

Gottas Virtuosas dte0 -^
Curam liemorrltoides, males do utero"
ovarios. urinas «¦ a nrnnri.. Cvstitc.

DAI.I.S INTIMAS
Passou hontem a data natalina de d. Ma-

ria Duarte Felix, esposa do Er. «Duarte
1'clix, gerente desta folha em quem todos
reconhecem um amigo excellente e um
dos esteios desta casa.

A distineta senhora, que pcla aua bon-
dade c estimadissima -por quantos a conhe-
cem, viu-se cercada, em seu lar feliz, no
dia de hontem, dc muitas e inequívocas
Provas de amizade. »

Completa hoje mais um anniversario na-
talicio o dr. J. J. Seabra, ex-governador da
Bahia. 0 eminente politico, fugindo is
manifestações que, por certo, tributar-lhe-ão
os seus innumcros amigos e admiradores,
passará o idia fora -desta capital,

—Fazem annos hojp:
,— a senhõrita Isabel Teixeira Lopes, gra-ciosa filha do negociante sr. Manoel Pinto

Teixeira Lopes;o ciriirgião-dentista João Baptista Sa-
lema Garção Ribeiro;--> íi senhõrita Margarida Arêno, filha do
capitão Vicente Arêno.—Faz annos hoje a graciosa Mariasiulia
Earata Ribeiro, um mimo dc menina e moça.

a sra- d. Regina Carvalho da Fonseca,
esposa do sr. Iíuimanucl Cardoso da Fonseca.

a sra. d. -ezctte Fernandes da Fon-
seca Ramos, esposa do sr. Trajano de Frei-
tas da Fonseca Ramos;

a sra. d. llodivia Paranhos Guima-
rães, esposa do sr. Oscar Guimarães;—Completa hoje duas primaveras a ga-
lante Allicrtina. dilccta filha do sr. Annibal
dos Santos Aguiar, proprietário -da Produ-
ctora de Latcciuios. e de d. Albertina Ma-
durcira Aguiar.

ik *:. ali
MANIFESTAÇÕES

Os operários c empregadas do escriptorio
da Fabrica dc Calçado (Jundor. sabendo que
o chefe do estabelecimento, sr. Francisco
Rios, que esteve de R-avc enfermidade, ides-
de que dahi sc afastara, restabelecido assu-
miria hontem a direcção da fabrica, prepara-
ram-lhe condigna manifestação.

Para isso ornamentaram o embandeiraram
todas as dependências da fabrica, fazendo
postar ú entrada a banda do Batalhão Naval.

Ouando o sr. Francisco Rios chegou á
fabrica, encontrou os operários formando
alas, sendo saudado pelas senhoritas Alber-
tina Viçoso e Kisoleta Moreira, om nome
dos operários; pelo sr. Francisca Chaves,
em nome do pessoal do escriptorio. e pelo
dr. Olympio da Fonseca e diversos ami-
gos, que ali o aguardavam.

Os operários oífereceram uma mesa de
doces ao chefe c aos convidados.

«- * ü*
VIAJANTES , .Regressou hontem «da Itália, a. bordo do
paquete italiano Principe di Udiue, o nosso
distineto confrade dr. Nicoláo Ciancio.

Ao scu encontro, não obslantc a hora
matinal cm que aqui chegou o vapor, foi
grande numero dc amigos que affluiram ao
Cáes do liirto, anciosos por dar-lhe as
boas-vindas'!; levar-lhe as felicitações pelo
seu regresso ao Brasil, a elle que acabava
de pôr cm evidencia o seu patriotismo,
apresentando-se no scu paiz, no momento
cm que os seus compatriotas necessitavam
dos seus serviços, e da sua assistência.

O distineto confrade tem recebido grande
numero dc felicitações.

*
No Hotel Globo, I10s11cdiiran1.se honteni

os srs.: Joaquim Costa, Paulo Ademar Vil-
las Boas, Carvalho Sobrinho, M. Xavier
Pereira, Nelson de Mattos. J. AugtiPto Bar-
ros. Braiilio Motta, Mardochco Sioromo,
Theodoro da Silveira, Antônio Vieira, Be-
nicio Barroso, Frederico Campos, dr. Ni-
coláo Abramo, Fretado Accioly. Antônio
Gonçalves c Francisco Antônio da Silva.

No Hotel Fluminense hospedaram-se hon-
tom as eguintes pessoas: Viconte dc T_u!o
Neves, Virgílio Xícrnaudes de Paula, Keydio
de Lorcnzo, dr. Adolpho dc Figueiredo,
Antônio dos Santos Junior, Gusmão SantosFerraz, Olympio Galvâo, maior Zeferino
Goincs, coronel Theodoro Guimarães, José
F. da Cunha, Francisco Souza Guarita,
Izaias Daniel Custodio Bueno, Alexandre
Tavares de Araujo, José de Freitas o
Acatanassú I..-Í0. **•*_¦

Hospcilaraui-so hontein na Pensão Hcr-
tules: Alcebiades Pintahiiiha, Mario Cal.
vão Filho e familia, Gustavo Gualberto
Vianna c senhora, Antônio de Carvalho,
Kmydio Guerra de Castro. Francisco «Ia Ga-
«na Netto, Alfredo Augusto Bastos Filho
Domingos Tamanqucira. Juvino Bernacd
Miranda, Gustavo Ramos, Oitintino Alves,
«Ir. Ivinj-Rdio I. Ribeiro c «1. Jacintha Mei-
rcllcs Goulart c filha.

* * *
EM ACÇÃO DE GRAÇAS

O sr. João do Couto Duarte, nego-
ciante desta «praça, a sua esposa, cm dc-
monstração de regosijo e cm cumprimento
dc -um. voto feito, em conseauenciíi do res-
IdUeleJciraento de sua clunhada c irmil
d. Carmen Reis. espos".. do sr. Augusto
Pinto 'Reis, chefe da firma Augusto Reis
& C., que forat ha dois mezes passados
victima de _ um incidente, quando, na rua
Ascurra, visitava o aviario do sr, JorgeGalmon, mandou -celebrar hontem, á.i io
horas, na cgrejiinha de Nossa Senhora da
Ponha, cm Irajá, uma missa cm acção dc
graça.

O acto «pio foi celebrado pelo padre JosíRodrigues Caetano teve acompanhamento
de órgão pelo maestro Antônio Tavares n
ifot assiuido rela Irmandade da Penha o¦por elevado numero de familia..

;J; J*j jj.extehhamextòs
'No carneiro, perpetuo _u. ..I.3S7, «lo comi-

terio de S, 'Francisco Xavier, foram inhu-
mados hontem os restos mortaes de d. 'Kpo-
¦nina Solposto Portilho, professora publica«municipal e espolia ,ln capitão dc corveta
coiiimissario Portilho lll«'.s'os Junior.

ii_i-crri <*ii.^'v*.'t.><^»«t--»niii
"A MUXDIAIi"-..^COMPANHIA DE SEGUROS

Sede; Avenida Rio Branco n. 133
Serie "A"

60" FALLECIMENTO
Tendo fallecido cm 2,. de dezembro

¦de 1915, nesla capital, o segurado sr.
Joaquim Ferreira da Costa, apólice nu-
mero i"".., avisamos aos srs. segurados
da mencionada serie que na sédc d'"A
MUNDIAL", acha-se o recibo da qtiola
respectiva, que deverá ser resgatado de
accordo com a cláusula IV das apólices
emittidas, vencendo-se o primeiro prazo
em 10 do mez vindouro e o siipplenien-
tar — sem garantias — cm 20 .0 mes-
1110 mez.

A DIRECTORIA.
Rio de Janeiro, -1 de agosto de 1916.
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A GUERRA

OS MDRÕBS \0S OAMIXHOS
DE PERUO

MOVIMENTO OPERÁRIO
Soci«"(lnile União Oiioiwios Es*

tivnilorcs
Na sále desta associação, á rua Acren. í.i, scii inaugurado amanhã, ás 7 Iiorasda noite, o primeiro curso dos instituídos

pela Liga iltrasiicira Contra o Analiiliabe-
tismo,

A cerimonia será presidida pelo dr. 'En-
nes de «soiiza, comparecendo os demais mem-bro_ sda T.iga.

IE' cite um exemplo que a; demais a=-SOCKIÇõcs operaria; devem imitar.

Ccilti'0 R. dos Op«>i'iii'i«m
Municipaes

¦ Uiii fnzcnileiro paulista roubado
cm seis contos

Curilyba, 20 — (A. A.) — Quandoviajava na estrada de «ferro S. «Paulo-
Rio-Grande, «entre 'Ponta Grossa c En-
tre 'Rios, o fazendeiro paulista, sr.
Cândido Severiauo iMaia, de «Capão Bo-
niio, foi^ roubado na quantia de seis
contos de réis, ficando impedido dc
continuar a viagem c obrigado .1 voltar
a Ponta Grossa, onde apresentou (feiii-
xa á poiicia.

ÍMjppõe-se que os autores do roubo
sejam dois conhecidos jogadores, «pie
foram vislos «na estação quando se deu
íi occorrenc.'a.

3tf„ vida tenha por lemma
Beber somente IRACEMA.-~_*

accordo com o paragrapho -' do ar-
34 dos estatutos, combinado com o
;° do regulamento interno, são convi*

reunir

A fabrica Corona editou, recentemente,
um grande drama em quatro actos, a que , -^c
deu o titulo -tic — Mais do que irmão, cujo ligo
enredo gira em torno de uma alma per- art. 3 u„
veria, revoltada contra a sociedade. i*,ssa ' «adoa tolos -os associados ft se
esplendida pcllicula está. ile hoje cm dcan- i ',0Je< ^'n assembléa geral ordinária, as 10
le, a fazer a delicia dos habitues <\ò con-j boras, na sede social,rlargo de S. íDomiu-
fortavel cinema 'Pathé. Neste mesmo pro* eos n. 4. afim de ouvirem a leitura do rc-
gramma figuram a revista Eclair •Jornal, j 'ator.o do companheiro presidente c o ba-
com ns novidades mais recentes, e outro ; lanço geral do companheiro -thesoureiro, c.
drama cm dois actos — A virgem do mar, * c'"* seguiila, proccder-se*á á eleição da -nova
vigoroso fllm da fabrica Gloria. . direciona que tem dc dirigir os destinos

-:!;. do Centro durante o anuo social de S
tles.lc hoje o popular cinema íris fará | de setembro dc 11116 a S dc setembro dc

I cxltibir, no scu amplo salão, a grande -Ira- j ¦-'Lv , .! :11a _ Ciihhí de irmão, cinco Ruudes c So 'Poaerao votar os socos que apre-
emocionantes actos da fabrica Fox. Esle «ÇiKaTO- o recibo do mcz de julho pro-

tcST-Fer- magnifico fllm, pe',i sua concepção ci-.ij.i- I x:"í° l'-'^''1'1. ll~ accordo eom o art. -3.
a sobre dosa e fel*z, ha de, certamente, marcar a I çaptlulo Al.

1 tlí. Illlll -.111... «II t 1 _¦ -_ll'«.l -II.IH L"V>"l v . VI..-",. I, ..1-1-, 11,1 *.>•-, --V» Ittllivill.l «IIUIMil .1

o nssumplo, explicando o objectivo da" j s"a «;;.oc.i, nn popular c.-.sa dc_ diversões
quelle fihn, que se destina á propagan-
da do cale brasileiro na America do
Norte.-1 » ¦» » n.

IM COIO'... SEM SORTE!...

I.cvou a lutii o U-iilon ímitiir-se
O Joãn da Silva, de 20 annos, pardo,

marci neiro e morador á travessa «lo
S.uado 31, namorava a Julieta «Ia Sil-
-.a, moradora á rua do lavradio, 112,
;la qual .recebeu liontem uma cartinha
lacônica, passando-lhe a lata.

Espiriio impressionável o João da
Silva deliberou matar-se, e zásl engoliu
um largo Irago de tintura de iodo, .ly-
sei e álcool, misturados, c compondo
perigosa mélaiige.

Soccorreu-o, porém, a Assistência,
pon.lo-o livre de Dcrigo.

da rua da Carioca, pcln -suecesso
cantará c a q.ic tem direito.

Os dramas policiaes, pelas suas scena?
arrojadas, commummente obtúm grande c\i-
to cm nossos ciucmatographof- Por Uso
mesmo, o Ideal, quet annuncia iim film
desse gênero para hoje, ení quatro actos
movimeutadoi, que tem o_ título de —; Os
falsários c a policia, ficará «m foco. Keste
programma. figuram o drama — Dissipa-

j ff._ r loucura t* o delicioso film -
I gem do mar. ty um programma

AVISOS
COUREIO— E«"'a rcpartlcSo expedir.' m».

ia** Delos ícguinlts paquetes:
Hoje :
Garonna, pnra Bahia, Dakar. I*isboa e

Bordcaux, recebendo impressos ate no meio-
dia. cartas para o interior até an 13 1I2 da

Vo ".venida será exhihido hoje um fim i <»<~-e. idcm com porte- duolo.c para o exte.
artístico c dc grande sensação, «lo valor "or alç a i e objectos para registrar ate
?.pn-c'avcl dos que costumam srr yxliilii-1 ;ií ¦¦.«.«

- A
chci«

dis ho cinema da empresa 'Dnrtot & C. Esta
primorosa roncepiião tem o titulo <Ic — Um [
lord estrtiira. O =cu titulo, que só pnr
ti prende o altençõo «Lis freqüentadores de j
cinemas, indica que o «eu enredo C- o ile 1
-.1111 drama sncial, gênero preferido pela I
nossa platca de cinemaiograpliia. '

Amanhã:
Sea;uana, para Santos e ^Rio da Praia,

recebendo impressos ate ás 4 _ horas da
inri.ihã, cartas para o interior ate ást4ií-,
idem "com porte duplo c para o exterior ate
ás 5 e objectos para registrar ate á= C tia
tarde dc htvic-, -

E>I VIÍvIiA ISABEL

Os 'amigos do alheio"
assaltando

vn o

Nada menos de duas foram as casas
assaltadas pelos ladrões no populosobairro de Villa Isabel.

Jóias, livros e demais objectos de va-
lor foram carregadas do predio á rua
Duque de Caxias n. 38, residência do
sr. Olavo de Araujo Coes.

O mesmo aconteceu ao sr. Francisco
dc Assis, residente á rua Theodoro da
Silva n. 40, que ficou sem quatro lan-
ternas para automevl c oito pneumaticos.
_ A "ficha de consolação'' para ambos
foi levar a queixa á policia do 16" dis-
tricto,

-¦-h;-*» em > Pm

Quasi outra grande
batalha naval

LONDRES, 20-0 Almirantado
publica o seguinte communicado

«No sabbado passado, 19, a
esquadra allemã de alto mar,
saiu da sua base, mas sabendo
que grandes forças navaes in-
glezas estavam próximas, fugiu
-para o porto. Emquanto procu-
ravamos a esquadra inimiga,
perdemos, devido a ataques dos
submarinos allemães, os cruza-
dores ligeiros uNoUingham» e
«Falmouthu, cujos offieiaes e
tripulações foram salvos, ex-
cepção de 38 homens do «Nottin-
gham».

Um submarino inimigo foi
destruído e outro foi certamente
ao fundo, porque um dos nossos
navios causou-lhe sérias avarias.

O communicado allemão, que
dava como perdido um «des-
troyer» inglcz e avariado um
couraçado, é absolutamente des-
tituido de fundauieto.»

As operações no Mosa, no
Somme e no Oriente

Tarls, _o — (A. H.) — Communi-
cado das 13 horas :"Na frente do Sonimc a noite decor-
reu calma."Na_ margem direita do Mosa, gran-
de actividade durante a noite. Os alie-
mães, depois de um bombardeio inten-
so que durou algumas horas, tentaram
diversas vezes tomar a aldeia de Fleu-
ry. Os seus ataques, dos quaes um ex-
tremamente violento, foram repellidos,
pelo fogo francez, O inimigo soffreu
perdas sevajras e deixou prisioneiros
nas nossas mãos. Mais ou menos á
mesma hora os allemães atacaram as
nossas trincheiras a noroeste da obra
dc Thiaumont. Ali tambem os nossos
tiros de barragem e o fogo das metra-
lhadoras infligiram um revez sangrcii-
to ao inimigo."No Lorena, repellimos egualmente
unia acção dc surpresa do inimigo con-
tra os pequenos postos avançados per-
lo de Vcho."Exercito do Oriente :"Na frente franceza de Salonica, a
leste de Kavala, os búlgaros cm peque-
no numero atravessaram o rio Mesta e
enviaram algumas patrulhas na dire-
cção de Kavala. Na «região do Struma,
os búlgaros oecuparam os fortes gre-
gos de Usa e Starcista, na margem di-
rcita e avançaram approximando-sc
do rio. A oeste do Struma, os ataques
búlgaros em Poroj e Manion foram
detidos pelo nosso fogo,"Perto do Lago Doiran, os inglezes
repelliram os ataques do inimigo. Em
Dodgcli, na margem oeste do Vardar,
bombardeio muito vivo, principalmente
na direcção de Majadala."Na região ao sul dc «Monastir, o
combate continuou nas proximidades
de Banica, entre as vanguardas servias
e búlgaras, estas desembocando de
Florina."

Londres, 20 — (A. H.) — Commu-
nicado das n horas da manhã :"Entre o Somme e o Ancre, coniba-
les locaes a bombas. O inimigo não
tentou reconquistar o terreno que lhe
¦tomámos na sexta-feira,"Levamos a effeito, com suecesso,"raids" contra as trincheiras inimigas,
fazendo prisioneiros e infligindo aos
allemães perdas consideráveis."

Paris, 20 — (A. A.) — Por toda a
parto prosegue a grande offensiva ai-
liada, «cada vez mais coroada dc su-
«ccesso.

Em Tliiaiimont, La Chapilrc-c Flcu-
ry, na região de Verdun, 05 fraucez-S
tiveram ainda hoje novos progressos,
conseguindo avançar' alguns metros em
terreno anteriormente oecupado pelo
inimigo.

Em Guillcmont e Mauropas 03 alie-
mães retrocederam lambem, sob a for-
te pressão das forças aluadas.

Nos demais pontos da linha dc fren-
te Occidental manteve-se invariável o
duello de artilheria.

Londres, 20 — (A. A.) — Commu-
nicam dc Paris para esta capital que
as forças britannicas que operam na
parte norte continuam victoriosas, mar-
«ohando _ agora contra Gincliy, cuja
queda já se considera imminenle.

üs
COSTUMES CHIO ?...

LaMaison Nouvelle
9, IWIA GONÇALVES PIAS, O

Seccionou a trachéa

Um advogado que
tenta matar-se

Na pensão em que residia, i ladeira de
Santa Thcreza 104, ji haviam todos repara-
do naquella depressão, de espirito manifes-
tada pelo dr. Cyro Vidal da Cunha Bastos,
hospede da.uella casa. Se bem não tivesse
sido nunca um espirito expansivo, ainda as-
sim a diffet-n.a manifestada dc tempos a
«sta parte por aquelle advogado era notória,
pttenteando que havia em sua vida um ou
muitos sérios problemas a vencer. E, de
facto, havia-os. Difficuldades materiaes gra.
vissimas obrigavam o pobre moço a uma lula
ingente.

Honteni, reeolhendo-se a seu quarto, o dr.
Cyro Vidal armou-sc de uma navalha c
com ella vibrou uni profundíssimo golpe no
próprio pescoço, seccionando a trachéa,

Ouvindo-llic os gemidos, ncudiram pessoas
da casa, que chamaram a Assistência para
soccorrel-o.

Os módicos dessa pia instituição levaram
o trcsloucado moço para o posto da praça
da Republica, tranferindo-o dali, cm estado
dcscBpcrador, para o hospital da Ordem do
Carmo, de que o dr. Cyro Vidal i irmão.

O idr. Cyro Vidal 6 branco, solteiro, tem
jo annos, í formado em direito c dou cn-
trada no hospital depois de meia-noite.

Grande Còmniissão Portugueza
"Pró-Patria"

Coininunica-nos a Secretaria, que ex-
pediu hontem vários officios do sc-
guinte teór:"Uio de Janeiro, 20 de agosto de
1916. — Exmo. sr. — Tenho a honra
de communicar a «v. ex. que, em sessão
da Grande Commissão Portugueza Pró-
Pátria, celebrada cm 17 do corrente,
foi deliberado attender-sc á solicitação
feita pela "«Cruzada das Mulheres Por-
tuguezas", «constituindo nesta cidade
do 'Rio de Janeiro uma commissão dc
senhoras, que terá, por missão, secundar
a acção benemérita e patriótica da
nobilissima instituição que as senhoras
portuguezas fundaram em.Lisboa.

Nesta sessão, c por acclamação, 101
indicado o nome da cxma. esposa dc
v. ex. para o cargo supremo da refe-
rida commissão, e os das cxmas. espo-
sas do sr. cônsul geral e do sr. conde
de Avellar, para os cargos de secretaria
e thesoureira, respectivamente.

Certo <le que v. ex. não negará a
sua approvação a este acto da Grande
Commissão, o exmo. sr. visconde de
Moraes, iucumbe-me dc fazer esta. .com-
municação _ v. cx. c de dizer-lhe que
dentro de breves dias, serão indicados
os nomes de outras senhoras que, na
qualidade de <vogacs, farão parte da
mencionada commissão.

Prevaleço-me do ensejo para reiterar
ainda uma vez a v. cx. 05 protestos
da minha elevada consideração. Ao
cxino. sr. dr, Duarte Leite. — H, Ta-
borda, secretario geral."

FLUMINENSE-HOTEL
Reformado sob nova direcção

:li Aposentos pnra 200 pessoas ií
O qnc muis convém aos passagei-

ros do Interior. — Preços:
Oiuirtos com pensão 7$ e S$000

diários. Quartos sem pensão
4$000 o 5$000 diários.

Pracn dn Republica 207—Rio de
Janeiro. Em frente ao Campo i.e
Bant'Aiinn e no Indo da E. F. C.

—I *w '1-D* Cl _— „

A ADMlMSTRAO.vO PAUTaSTA

A questão do imposto territorial
,í. Paulo, 20 — IA. A.l — O Cor-

rci,i Paitlistnna publicará hoje, o des-
envolvido relatório apresentado :.o go-
verno pelo dr. Luiz Silveira, que esteve
cm commissão na «Republica do .prata.
estudando a importante questão do im-
poslo ¦territorial. Este trabalho, publi-
cado no Brasil pcla primeira ver, já
mereceu a approvação da Sociedade de
Estudas Econômicos da Republica Ar-
gentina quo elogiou o dr. Luiz Silvei-
ra, seu vice-«presidente.

O relatório está acompanhado de «lo-
cnmentos elucidativos.

10 i° corpo allemão tem
novo chefe

Nova York, 20 — (A. A.) — Tele-
graphani de Berlim, dizendo quo o se-
gitndo 'cheie do primeiro corpo alie-
mão, conde Eulenburg, renunciou o seu
posto, sendo substituído pelo tenente-
general von Hollcn,

»*_
O kronprinz ferido

Paris, 20 (A, A.) — Annunciam dc
Amsterdam que, segundo telegrammas
ali recebidos de Berlim, não tem funda-
.mento a noticia de ter sido ferido o
Kronprinz da Allemanha.

Apezar disso, a contra-nova foi rece-
bida aqui «com reservas, aguardando-se
por isso a confirmação.

3:.
Não precisa do reclame "LAMBA*

RY", Aauii mineral natural. Depo*
sito Th. Ottoni 34 — _. ,155. N.

As operações na Russia
Petrogrado. 20 (A. H.) — Communi-

cado do estado-maior:"No Stokhod, na região «ie Rubk-acher-
vieohe, capturámos a herdade de Tohc-
rischce diversas alturas que dominam
a aldeia de Tobol. Fizemos seiscentos e
seis prisioneiros." Na Hungria, na direcção de Koros-
meze, oecupámos as alturas a oeste de
Ja_lonitza-Vo-onl;a. Avançámos ligeira-
mente na direcção de Feroscul e occupá-
mos as alturas ao norte de Kirlibaba." No Caucaso, a oeste de Lagnozyagel,
expulsámos o inimigo do desfil.-i.eiro
perlo dc Kadvykh."

A luta entre italianos e
austríacos

Roma, 20 (A. H.) — No Isonzo, o
tempo tem-se mantido cnnevoado, o queimpede o proseguimento normal das ope-
rações.

As pequenas acções desenvolvidas nossectores de Aslico c de Asiago foram
favoráveis aos italianos.

Morreu Brindejon de
Moulinais

Paris, 20 (A. H.) — Morreu de umaccidente de aeroplano o conhecido avia-dor Brindejon dc Moulinais.

A OBRA JM) FOGO

Dois barracões reduzidos
â cinzas

Cerca de 9 horas da noite de hon-
lem, manifestou-se fogo ein um barra-
cão da Companhia Fornecedora de Ma-
teriacs, que explora a pedreira do mor-
ro do Livramento, collocada no princi-
«pio dã rua General Caldwell, no ponto
cm que ella é perpendicular á rtta Sc-
nador Pompeu,

A intensidade das ohanunas foi tal
que a ellas não escapou um outro bar-
ração, propriedade dc José Silvestre,
ficando tudo reduzido a cinzas, uão
obstante o esforço empregado pelo Cor-
po dç Bombeiros.

¦São representantes da Companhia
Fornecedora dc Materiaes o~ srs. Auto-
uio .Narciso da Costa e Catão Marques
da Costa, estabelecidos á rua Frei Ca-
neca ns. 37 e 39.

Os materiaes da pedreira estão sc-
guros na Companhia Argós Fluminense
em 5 :00o .000, sendo avaliados os pre-
juízos cm 1 :ooo$ooo.

A ppliciu do 8" districto, iniciando in-
qucrilo, deteve para averiguações o vi-
gia Augusto Costa.

DOS ESTADOS UNIDOS

A VIAGEM DO SR.
LAURO MULLER

Nova York, 20 — (A. A.) — Do
Atlantic City (New Jerscy) communi-
cam o seguinte :"O ministro Lauro Muller recebeu
um telegramtna do primeiro ministro
do Canadá manifestando a viva satis-
facão do governo Canadense por saber
que o ministro Lauro Muller havia ac-
ccitado o convite do duque de Con-
naught governador geral do Canadá.

_ O duque precisava partir para Hal-
lifax, entretanto, adiou a viagem unica-
mente para esperar o ministro Lauro
Muller, tendo-o convidado para um
banquete e para passar o dia com elle.

O primeiro ministro do Canadá diz,
num telegramma extremamente affc-
ctuoso, que o ministro Lauro Muller
será hospede do governo Canadense no
Chateai! Lauricr, o que ao banquete
que lhe vae ser offerecido comparecerá
todo o ministério."

Nova York, 20 — (A, A.) — O
ministro Lauro Muller, desejando par-
tir para o Brasil pelo primeiro vapor
do Lloyd Brasileiro, marcou para se-
gunda-feira, amanhã, o dia do banque-
le que lhe vae ser offerecido pelo du-
que de Connaughl, afim de chegar aqui
a tempo de tomar o vapor.
Nova York, 20 (A.A.) No Corpo IDiplo-

matico acreditado nos Eslados Unidos
e no mundo politico considera-se que o
convite do duque de Connaught consti-
tue unia grande manifestação de apre-
ço ao Brasil e uma alia distineção pes-
soai ao ministro Lauro Muller, que
aqui está em caracter privado. Tanto
mais significativo é o acto do duque
quanto sua altc.a real, além de gover-
nador do Canadá, é membro da fami-
lia real ingleza, por ser tio do rei da
Inglaterra.

Washington, 20 — (A. A.) — O
ministro Lauro Muller partiu hoje des-
ta capital para o Canadá, via Atlântico
City e Nova York.

Durante a sua permanência nesta ca-
pitai, s. ex, foi objeeto das maiores at-
tçnçõcs do governo americano, tendo
sido recebido em audiência esptcial
pelo presidente Wilson, obsequiado
com almoços e jantarei pelo secretario
de Estado sr. Lansing e pelo secreta-
rio c sub-secretario do Thesouro srs.
Mc. Adoo e Peters, Antes de partir, o
sr. Lauro Muller visitou o Senado, a
União Tan Americana c os «embaixado-
res de França e luglatcrra, únicos que
se eiicontrani presentemente em Wash-
ington.

na » em > i-.i

A inauguração do Ci-
ne-Theatro Paris.-

ense
Abriu seus novos salões, em sessão

especial, dedicada ao presidente dVRepublica e á imprensa, o Cine Thca-
tro Parisiense, ex-Cinema Parisiense
da empresa J, R. Staffa. " '

Os salões inaugurados estão instai-
lados no edificio onde firaccionou oTrianon.

A nova casa de diversões «stá montada com muito gosto e será um „0_
pontos mais elegantes em que se reunirá a êlile carioca. Suas decorações
não só do salão de espera como do d 

'
exhibições, são luxuosíssimas, s.n.!,',tambem de notar o serviço de illunii-
nação, farta e bem distribuída. O nio-biliario de ambas as salas c conforta*
bilissimo, sendo, sobretudo o do salãode espera, de um luxo irreprehcnsivel

Foi, em summa, uma reforma em . .'
gra por que passou o cx-Trianon, hoieaggregado ao Cine-Thcatro Parisiense
Ali tudo foi transformado por mãos dimestre, que deram á pequena, mas ele
gante e preferida casa de diversões A\avenida Rio Branco, unt aspecto «s.n.nho, de -um admirável requinte.

Além de mais o Cine Theatro Parisiense dispõe de boas condições il-acústica.
A sessão solenne dc inauguração teveinicio ás 8 horas da noite precisas \essa hora já a platéa e os camarotesestavam repletos.

-• ASj****!"*! dedicou-a o direclor do
Çine Theatro Parisiense ao presidiu..da dtcpublica, á imprensa e ás aliasautoridades federaes c municipaes sen-do distribuídos convites a diversas pes-soas de representação. '"

O chefe do Estado fez-se representarnessa festividade, para n qual .iavjasido especialmente convidado, pelocommandante Alvim Pessoa, ajuiaiilede ordens do estado maior da presi-dencia.
•Entro as demais pessoas prcscnlesnotavam-se o representante do dr. Au¦'.vedo faodre, «prefeito do Districto Fe-deral; os ministros da Agricultura «•da Marinha; .representantes de ou-t .ministros; senador Hivadavia Correaalmirante Gustavo Garnier, chefe diestado maior da Armada; dr. Aurelino

Po?,** $í(e de„?°.li,->"': dr, ManoelPaulo Filho, official dc gabinete doprereito, e mais deputados, senadoresrepresentantes de altas autoridades'muitas famílias e .representantes «I,imprensa.
O programma do festival de inainrti-ração constou dos dois maravilhososfilms: -¦ Fio,- do Lotus, tocante dra-ma da vida real, em 7 partes, tendocomp protagonista a conhecida artistaRegina Badct; e Sacrifício da irmãCccilin, sentimental drama de abnega-Çao, em quatro actos, cujo principalpapel foi executado pcla actriz Ritta.achetto, outro nome festejado.Durante as exhibições, tuna orclicsltatocou excellentes trechos.
A sessão terminou ás 11 horas e 20minutos da noite.

cm
das
an-

- DE PORTUGAL
Lisboa, 20 (A. II.) — 0 Congres-ó

Unionista que acaba dc sc reunir nestacapital discutiu a acção politica do parti-<Jp emquanto subsistirem as excepcionais
cireumstàncias do momento.

O respectivo chefe dr. Brito Cama-cno disse que os tinionistas não eramresponsáveis pela situação actual, mas¦de maneira alguma se recusariam a fazer
parte de um governo verdadeiramentenacional.

Depois do discurso do chefe dá UniãoRepublicana foi o Congresso encerrado
por entre calorosos vivas á Pátria áRepublica e ao Partido Unionista. 

'

, Lisboa, 20 — Decorreram animadi-s-isima-s as festa, hofa "íwalizada.i
vrelíltica' em ben"-fi<~i° da «Cruzada
Mulheres Portuguezas, tendo sido
gariad.03 anuitos donativos. ¦» » -in —_

Na vida teltlin por lcnmia
Beber somente IRACEMA,

UMA FARHA Qüf/ÁcABA MÃTi
Vm soldado ferido a navalhadas
Eoi no -Realengo, «i rua Junqueira.JJivcrsos 'Camaradas sc reuniram ;par,iuma farra animada, em que o instni-mental roncava desafinado e gargantasrouquenhas soltavam sons arranhadosAssim, andaram 03 divertidos câmara-das e assombrar a humanidade com umaalgazarra tremenda, quo nada tinha deatliraculc senão para elles próprios.iDepois de «muito andaram, resol v ¦

ram recolher. Já era tarde tambem.
Quando se preparavam para isso, oindivíduo Pedro 'Celestino do Nasci-

mento, «por um motivo qualquer, cnm.--
çou a discutir coni o soldado do Exer-cito Antônio lElpidio Baroellos, do 2"regimenlOj. o companheiro de farra.

Em vão os demais companheiros
tentaram serenar -os ânimos.

Celestino estava mesmo disposto «'.
lula. Assim, saccando de uma navalha
de que estava armado, avançou «para o
soldado Elpidio c vibrou-lhe cinco gol-
pes, dos quaes dois no peilo e tres nas
costas.

¦Os farrislas quando viram as coisa-
assim mal paradas, puzeram-sc a pau-nos.

O criminosa quiz fazer lambem o
niesmo, mas foi «infeliz, «porque a poli-cia do 25" districto lhe deitou a mãe
sem «dar 'tempo á fuga.'O soldado «Elpidio foi removido par.-,o Hospital Central.

Lafnez-Ruy Barbosa-Zebalfos
Buenos Aires, 20 (A. A.) — Rela-

livamente ao -lelegramma ahi publicadosobre as declarações do sr, M. Lainez ea esta agencia Iransmittido para explica-
çoes devo dizer que não affirmei que odirector dc "EI Diário" esteja rescnli-
do com o senador Ruy Barbosa e sim
que se manifestara sentido pelo aco-himenio dispensado pelo «cmbaixadoi
brasileiro ao sr. Estanisláo Zeballos. Es<anoticia e absolutamente verdadeira e nconfirma integralmente. Aliás, a -prova
da sua exactidão está nas próprias pa-lavras do sr. Laincz para ahi enviadas
c nada ha de estranhavel no que tele-
graphci, pois é publico c notório que a
pngos annos são grandes inimigos po-liticos o tradicional amigo do Brasil <o sr. Zeballos.

Um caso triste
A.FO-

Um incêndio a bordo
do "Leon XIII"

Moiitct-idèo, -o. (A. A.)'._. A bordo dop.-itliiric hespanhol Leon XIII, de passa-goni pelo porto desta caoital, cm transito
para .ilii. verificou-se, inesperadamente, umincciinio, que provocou, como era natural
grande pânico entre os passageiros.O fogo. que já se ia nrípapiniln com ai-
Kiuna intensidado, foi cm tenuio abafado
pdo commandante, com o auxilio da guar-.ttção.

O accidente. «ine tem sido b.iilaiite com-
mcotado, c -i.trilnn._n a mão criminosa, ili.zendo-se aue foi praticado por um súbdilõ I sairá paru o ccmildc algumas «las nai;-j.-s lielhgerantos. medico-legnl

UMA CP.EANCINHA MORRE
GADA NUMA TINA

I Na casa n. 159 da rua General Hei-
legarde, 110 Engenho Novo, oceorreu um
facto tristíssimo, que veiu encher «le d«ir
unia familia até honteni feliz. 1

A menor Herondina, dc dois annos
de edade apenas era o encanto c o ¦
enlevo, de seus extremosos paes, o sr. '
Olegario Manoel dc Jesus e sua esposa, i

liontem, a uma pequena distração das.
pessoas do casa. a creancinha, apaulian-:
do-se em plena liberdade, dirigiu-se jiara j
o quintal, «; lá. na inconscincia naiural
á sua pouca edade, poz-sc a brincar á
beira de uma tina cheia dágua, c, in-
clinando-se muito sobre seus bordos.
caiu dentro dágua, de cabeça para baixo.

As pessoas de casa já haviam notado a
ausência da menor e andavam ii sua pro-cura. Foram enconíral-a ali já sem sen-
lidos.

Eiiiquanto outras pessoas procuravamrcanimar a, creança, alguém foi chamar
a Assistência. Mas o caso já era perdido,
porque, antes dc chegar a ambulância de
soccorro já a menor havia cessado de
existir.

0 pae da desditosa creancinha levouesse doloroso facto ao conhecimento da
policia do in" districto, permittindo-lhea respectiva autoridade que o cadaversi-
nho ficasse cm sua residência, de onde

após o exame

Em Florianópolis
UMA MANIFESTAÇÃO AO SR.

SCHMIDT
Florianópolis, jn (A. A.) — RcalizoiwJlipjc nesta capital tuna grande manifesta-

çao popular «ao dr. Fclippe .ciiniidt, go-vemador do Estado, por motivo dc sua
mensagem, apresentada oo Congresso no
tlta 14 do corrente.
__ Houve uma sessão civica 110 Tlie.l-iiÁlvaro de Carvalho", que foi vistosa-mente ornamentado, estando collocados uo'
pgares de honra, os retratos «l..s dr. I'c

lippc Schnii.lt e do coronel Vidal IÍ-11110-este o iniciador do serviço moderno •!
instrucção publico, aquelle o continuado!dessa obra.

1'ronuiiei.iram discurso o coronel Salle»
Brasil, o Sr. Arnaldo Santiago «. o dr.
Nercu Ramos, «jue produziu um .ipplau-
dido discurso, agradecendo a- liomeir.-
gens tributadas no senador Vidal Uanins
e fazendo eiithusiaslicas referencias a» ia-verno SeJnmdt.

Terminada o solcnnidade, o povo er-
gueu vivas no governador do Estado.

Prestou guarda de honra o liro 11. 40.

Com a Assistência
UM FACTO QUE DEPÕE CONTRA OS

CRÉDITOS DESSA INSTITUIÇÃO
_A Assislencia Publica, essa institui-'

ção qu. tão grandes sympathias cou-
«luistou da população, parece-nos. Iam-
bem quer se inscrever no rói das mui-
tas coisas anarchizadas e inúteis.

O caso é que nos endereçaram um?
queixa que merece ser tomada çnconsideração: no dia 17 foi conduzide
ao Posto Ccnlral de Assistência o me-
nor, de o annos de edade, Waldemiro
da Silva, que recebera graves coiitu-
sões em conseqüência de uma queda«|ue dera dc 11111 bonde da Jardim Bo-
tanico, 110 largo da Gloria; medica
ram-n o, mas logo cm seguida o mau-
daram para a sua residência, sem qulo acompanhasse pessoa algum,, ac
Posto, pois ainda elle se achava en:
condições de assistência e cuidados.

Disso resultou o menor andar vague
ando pelas ruas, pondo 'em sobrcsaltc
a familia, que já havia sabido do acci-'l«-iile c que uão o enconlfou no Tosto,

í.i-^j-. _.-¦*!_->__..
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Sports
TURF

k CORRIDA I HONTEM
¦ i

(.nterwiew levanta o gran-,
de "Cosmos"

. O dia dc hontem, frio c Utuvòso, não ;
o merecera a reunião do Uerliy-Clulj. .

O programnia valia alguns favores do
eco; e as corridas .realizadas, com
disputas renhidas e desfechos pensa-
eionaes, ratificam a queixa que os lui'-;
ifmeri dirigiram ás alturas, que lao
ütias nuvens armaram durante toda a
ilardc sportiva,

O Crande 'Premio ''Cosmos , desti-
áiado aos animaes europeus de 3 au-
nos, onde se alistaram Mont-Kose, Ur-
natiuho e Haptin, c aos platineis ile ,|,
»oini) Pontel-Canet, e nacionaes, como
ilulorvicw c Enérgica, foi levantado
-ralhardamcnte, num lindo estylo, pelo
fi&lro paulista filho de Tanus e Kli-i-
i.y, A oriação nacional còhriu-se, pois,
dc louros muito rutilantes. E'_ a pri-
imeira vez que um cavallo patrício ga-
•ilia o Grande Premio "Coámos".

Mas a* peripécias da carreira tor-
liam ainda maior o valor do triumphq
4o valente produeto do haras do coro-
nel J, M, dc Almeida — que leve
liontem uma das mais justas alegrias
da sua laboriosa existência de cria-
ilor.

— Dada' a saida, em regular,.-; con-
illções, apenas Intervicw partiu preju-
illcado, como sc o sen piloto'; Enrique
JíodriUuVz1-, houvesse acaso titubeai!».
'Assumiu o commando do. lote Pontet-
Cantil, seguido de Enérgica, 'Ornatii-

nho, Moiit-Rose è Flatpih; mas pou-
cas dezenas dc metros eram corridos
1: intervicw, firmando o galope, 'nsti-

nado pelo seu jockey. passava por fora,
.rapidamente, por todos os seus eompe-
lideres, ú cxcepçSo dc Pout-et-Ciinet,
que abrira cerca dc cinco corpos de
.laz, Collocado cm segundo, Intervicw
fez assim a sua primeira passagem pe-
Ias archibanendas.

Parecia quc o esforço crnjircgadò
pelo f il ho de '1'atius ia coinproiiicitei; a
.sua resistência, Tal, porém, nfi.i se
deu. Ma altura do Ilumaraty, nova-
aneiuc arrancando em um soberbo rusli,
llntcrvicw ipassou por Pontet-Cnnct;
comiiiandando todo o lulc.

Eis senão quando avançam Ornatinho
< [Ialpiit, e avançam tanto, que ao ser
feita a curva de chegada; apenas meio
<orpo os distanciava do leader. Foi um
"iioracnto de funda emoção para us que
acompanhavam o desfecho final. Sue
.•inibiria u valente nacional?

Ji' ahi que Enrique Uodrigíiez soiicl-
ta o seu "ilutailo. une trazia ainda com
íolgus. Duas chicotadas bastaram. In-
.terview abre luz uovamcnle, c assim
<:liega á '.nela com «dois corpos, firme,
sobre us -eus udy.ersar.ius.

Houve um delírio de ucclaitiaçCies. O
(iitltiisiasmo, indescriptivel. Debaixo de
uma 'salva de palma.-, li, Kodrigticz vae
•íi ícpcsageni.

Cum regosijo, e agradecendo as feli-
duições recebidas, o coronel Juliana dc
Almeida offereccu aus chronistas_ pie-
sente;- unia laça de chnmptignc. Vaiou.
agradecendo, c saudando o emérito
creador, o sr. Simões Ferreira, vice-
presidente du Centro dos Clitonislas.
Américo de Azevedo, entvaiiieur de lu-
.terview, foi lambem saudado ao chani-
pague e vivamente felicitado pila bri-.
iliauic victoria do seu pupillo.•Xão foi esse apenas o triumplio do
mesmo hábil tratador. Maciste e Mai
pu, entregues aos -seus cuidados, e iam-
liem pilotados pur E. Roílrigiicz, ven-
¦cçrãm os ipareos em oue estavam inseri-
Ptos,

As dcniliis viclorias cinílierain a Ca-
jiiclia (E. Barroso), Hurrah! (D, Eer.
ireira), Hatpin (.1. Coutinlro), Espaiia
iMiehacls e llouli fAraya).

U movimento total de apostas orçou
Jior Ü,i :S.|.i$üuo.

Passamos á resenha das carreiras:
ü:

1" parco -- VELOCIDADE — 1.500
-iieUos — Prêmios: 1 :ooo$ e aooÇooo.

MACISTE, 111. .. .1'
annos, Inglaterra, por Em-
fashirc e Sans Pcnséc, dr

nos, K. -G. do Sul, .por
Scaqiia e Arcadiu, rln Stud
Carioca, F, Barroso, 50
•kilos i

Lt- Vuilá, A. Silva, 49 ;
Tíiiunpho, J. Coutinho, 53 . . . ¦
Ecihengriii, D. Suarez, 53 ... . c
Itscopeta, Zalazar, 53 ' ;
Dynainiie, D. Ferreira; ...... <
Espoleta, Dinarte Vaz. 4; . . . ., ;

Icebcrg ficou parada.
Ganho por -Ires corpos; do 2° ao 3

uai corpo,
Rateios: Crunelia, 3<i$Sooj dupla (23

ã.'Súoo.
Tempo: 100 4[5".
Movimento dc aposlas: 6:_44$òoò,

.1" pareô — DOIS UK AGOSTO -
i.óoo metrôs — Prctüios: i :20o $ o o o
.moinou,

MAIPU', in. ai. 5 an-
nos, Inglaterra; por Saritry
e Loyse. do comi- Carime-

bus, E. Rodriguez, s.> kilos i
Medusa- D, Eerreirá, 51 ;
Monte Christo, D. Suarez, 5.- . .
liaralutia. I.u Meiter, si . . .
-Mak-e Money. A. Oimos, 53 ,

maxoáf
^mmmXSmVMBmm 'i,en

A hygiene da boc a e da garganta
.Mb

•f i
Idyl, C, [íçrretril;

Não correram
Ganho pur pési

corpo,
Raiiiu-: Maipit

Majeslic ,- K
oço; terceiro

m.ilila. i
a meio 1

'•liiiTiiue; í8 ilitos. 1, .1. 1.. Velloso,
?i diítts, a Cijclh, J)uatt«; ^« ditos, an
mcsinii; 51,0 ditus,..-, M. Mineira; l Ju
saccos ile ano.-, a C. ordem-, 32 'Sitos, a
S. ordem; au Jiio-, a Antônio Garcia;
ioa dito;, a Oliveira '.ope- Silva; -•.-•<
ditos, a Sitiüéira Vcipi; S> dito*, a Cot-.
Iho IHeirtc.: 4C diloj, ,-.., a.cnm; 3 .iarilos
de Marque, ao iiiesiuo! ,-.; ditos, a Zc-
n!.a líamos; 15 aitôs, a l>asiuzlú; ;3 ditos,
a I iicõdor Wllle; .1; diura. a l''erruz Ir-
nn.o; 2„y ja-.ÍS ii, -\;iriiu.( a Procoi-ia
Oliveira; .;.- ditos a 'J'ciseirii nórges; 111•u:tos, a !'Vit;u lrmíiòi i í jac;:s dc poi-villiu, h Thoi-.ia/ Pereira; .'iii' dilos, a A.
Sclilliidl 1'ilho; 10 caixas dü polvidu, á

,.*-'., -iPoglisi.; j.-ü ditas, a Gcuçalvcà Al-
I incida; 50 dita... a Pereira Almeida: 10
1 saccos de polvilho, a I'. Peoliat; 100 iatas

de doces, a C. XI. I. l-raeidanza: ;u
ditas.4a Joanuini Cnnloso; 50 latas de nis-
cimlo.", a XI. lí. Ai-iiiar; 2,1 caixas de

•Gonçalves /lenha: ioo lataj de

'•Pari"
ánipã?'

I'-.rlOs du norle
.lavre . eses.. **P_
(.chova. "Tanziana
Cnr.ivellas e eSC9,, " Piiiladeliiíiia". .
[*ortos dn sul. Mui;..;." ':
Ríiehos Airçs p Miivrf. "^"ltrct>\^.llo*,,
Calláo c eses., "Orissa". . . . .
Uie.fe c escs.j, '•Jwssue.':"
I.in-i-puül¦ e eses., "Sócrates". . . .
il.íiuuna e (tsc--)., "Anua". , .. . .
Xova Vurk c ew.:s.. ''Tercnce . . .
I<in da Prata'; '-Drnin''
Nova Vork o eses.. "Minas Geraes ..
Kio dn Prata, "Byrui.",
Portos "In norte, 'íBahia"
Iiajahy e eses., "Ilaitula". . . .
UiO da Traia. "'I,Íi;rr''. . . . . .
Amsterdam c eses,, " Fnsia". . . .
Mutitçvidóo c cscs.. "(«oyaa''-. -. . ¦
Hcciic"c cscs.. "A. Joccniioj'"; . •
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301
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DR. ALBERTO DO REGO LOPÜS —
Do Hosp-ta! da Misericórdia, Vias uru
nanas o|ic:w-;'je. em gtjraí, Tíua Sete de
Setcmhro, qgr "

DR. CARLOS WERNECK — Cirurgião
da Sta. Ca=a.¦< Cirnrcia dc adultos e
creança*?: mol, da-í vias urinarias e das
-enhara.. Cuny.; r. Ourives 5, das i•is s hs. lies.: r. Senador Octavíano
n, 5-1. Tcl. Cent. 1042.

DR. CARLOS NOVAES -.Mrnili. d.i Mt.
Vv-n:-.rt7.A dc Urologia. Trat. da blenofr,
ãrnda c chronica estreit, e proitatitéi
ehroui-:j*í pelas concLtes tlierino-eleclrí'
cas. Cótià; r. Carioca io. das i- ús 17.

DR. CAMILLO BICALHO — Cirurgião
da Santa Casa. Res.": Conde de Bom-
fim 150 (Tel. i_7»: Villa.. Cons.:rua
Ourives 29. ;3*,'i$) 5'.s c sabbados, ás 4¦hora*-!.

DR. JOAQUIM MATTOS —Do Hospital
da Saude. Mo!,-síia6 de senhoras, vias
urinarias, hei nus, hydrocetcí', tumores
dos «cios e do ventre. Ulía Rodrigo

DR.' NELSOM MARCOS CAVALCANTI
-: Doi llòsn.: Miecr. c llencf. Port..
Cirurgia, mo!, das senhoras e vias uri*
nar:;:-.. Cons.: ío, Oürive., _ ás 5 hs,
Res.: Passu- Manoel 3-1. T. -197, C.

DR. MARIO REIS — Do liospiu! de
N. S. iljra Dores. Coiríultorio: rua da
Assembléa n. 37, das ,1 «s iLi

DR. PEDRO DA CUNHA — Ua lw. de
Medic. e do InEt. de Assist. -i lui. Cl.
meilica _ das eremie».*-. Cons: Gniicalves
llias 41. T. ín*i. C, das j ís 5. Res.:
S. Salvador 73. Caiictr. T. rf.i.;. Sul.

AXA1.VS1.S GLIXIOAS E
»U<UOSCt»M.-V

DR ALFREDO A. DE ANDRADE —
Pfofí da ctiMe.-ialid. na Fac. de Med.
do Inst. Pasicnr de Pari-s. Tialialhos
tiara diagnostico med.", analyseã chimi*
cas, ex-ames microscópicos, 

"etc. 
Uru-

Ruuvaua n. 7.
DR HENRIQUE ARAGAO e ARTHUR

MOSES — Laborai. I.argo da C<irÍocaí4.
2". Tcl. 4:;.', C., tel. da res..- 10*3,
S. e S. 1 q6 . Ex. de urina, escarro,
lei-e-i: Keac. de \Va*íermann» etc.

DU. SILVA ARAUJO (PAULO) — Sy.
]i!iilis: om — ÍÍ--6 Mol. intec.uosas: vaco.
dc Wrfitht. An. de minas, fungue (ty-
^)!io, malária, syphílts)', cíc-utos, etc. iu dc
Mart;o 13, y à_ 11 c de \ ás 5.T. j.to,', N.

ÒIRURGli l-MAXilI,

hcliidas,

t'10,

!empo : io?*

5400; dupla (ia)

Mi.-

1.500 metros

de apostas: iu:;7i$ouo.

Dr.kllV XACIDXAI, ---
- Prcnüos: 1 ;»;uo$uuo c

|ihosplioro«; a Zculi.
snla, a Cruz Semia
Ilordalla; 6 ditud. a
P. II. Wtiiter.i ui ,
amarrados de cc-liro,
cncapiidQS de rallcs,
-¦ ditos, a V^asconccli1

Costíi Pereira .Xlai

I ¦¦» de

ule
P.

.1.
Olival!

iilllle. t.'. M
Rodrigucz,

Naida, .1. Escobar,
[inoac, 1''. Barroso. 5: . .•Sieiiia, D, Vaz, .)¦) . . . .
j,ii-!ie, A. Silva. .|!; . . . ,

Não correu L'istachio.
Ganlio por ; corpos; do 2'

corpo*
iRalcio: Maci

t.lÍOO'5..
Tenipo: 99".
IMoviincnto d

illU-ltl
kilos

l8$50ir; dfipt» (ia)

Hreén,
Delpllii
Duque,
l-'leelia.

Canil
I res co

Kajoi
.i0S1i-.11.

I einiio. 11.
-Xloiimen-o

IHNHAll!. 1,1. e. i
nos. K. C. ,1,, Sul,
Zimpaiict t Amandine.
•Suai líxpcdilus, D,
reira, 5.1 kilos . . .

!-'. Harroso, 51 , 
"-, 

,
, MarccllitJo, 5} . .
X. Alonso, --,;'.
I'. ZiSba.it, íi . . .'

por
do

ra; it
quartól
i-accori

dns -di

-Man/:
d dilas

di* semente..,
fartloa <lc \r,

i-í dc acho, ;
d.* niamo.ia,
do rc-iiluüs, .
ftimo, a M.

Uninos;
Carvalho
Sii|itcir;i; 67 ditj-, a

ditos. a. Siüucira; :o
n Coelliii Duiirte; b

C. P. Cerqueira;
caixas dc az-'r

ijmrtolas dc

Estado de S. Paulo
MOI.KSTIAS DAS SKXHOiíAS,

orilBRaçoESi imtítos

4 i|-.iai-t'i!in :le- sciie, a
;i Al. I). Souto; ióo

, a D. S. Agricuittt.
cl, a K. rrm.Vo; i'J|

Sitiucira Veiga; 15*5
J. S. -t.rmuUt.; 1:5
C. Obsburg; 5 far;

Harrüs; 7 ditos, a .1.

Ilesutno dn loteria ilo S. Paulc rea-|' 
lizad.i em ÍS ile agosto cie 1010.
Í-RÊMIOS Dli 50:01)08000 A 2O0S0OÓ
•1Ô-25G 1)0:000.000

5:000.000
['".".'.'..'... -1:000.01101

2l000$OQ0

DR.

4"

íiun-j
T. -XI-

Si a-
Son»;i

por

IIIIII

ílí

u
•Dli

"reii

:,lóp; di:;i!a ('.!.[)

is: io :;.-.>3$uoo.

SUTliMUKii —

ja

J. Comi-

I oOOSoOÜ
HATFI.X, ,m. lord.. 3

tiiinos, lii.nlaíci-ra.-pnr Sen-
•seleSi e Aiuazon do Stud'Campo Alegn
nho-, T-' kilos.
ID. \'az, A7.. .

tiuiiiig, . (Barroso,
!i, A. Zalazar. 5.1•as*u'i íMarcellino,
Lv LMcncr, 50..

corpos;

Alliailu
Lord 1
St rom.)
Mdgy.!
Uelios:

Caiiliii por
ires corpos.

•Katrius: Hlatpin, -
jS$8oo,

Tetnp

rceiroí

lli-rnicii-Jnrfl; *ai eiij-railitdos d.-
Uulier: o fardos <!c fuiii-i, a f.

I incida; .ia'rolos de t.iau, a .'i'v'J
rçs; 1 caixa do fumo, á Coiupanlílà
Cruz,

Alfredo Maia — Carga reccl.iihi:
Ias dc inanteiga, a Mariiillo Pinto;
eas do queijos, a Avellar: 4 dito=. a I'.
uar|iosa: 7 !-acc(e; de fcijnii, a Peixoto
Serra; S ditos, a Pçntagua Soliriuho; n
d:i"3, a * ia-i liar fI*í ibeir-u; ití dito--, a Be-
tiovides Irmão; ..\ ditos, a Ccruucir.. Soi\-
res; 11 ditos, a Fernandes -Moreira: 1.
ditus, a A. J.chh.s; 43 ditus. a Cerquctru•Suaves; .13 dilos, ti S. I.iaia Rilieiro; 11
duos. a ,11. Martins: m ditos', a perraz
lraiao; 40 saccos de milho, a Pereira Al.
meida: 46 saceus di; arroz, a Peniandea
Moreira: 2 jaeás de carne, a Marinho Pin-
to; 02 succim de residiiob, a R. Wi.-licllo:
;d «aceos de polvilho, a C, T. I-'. Al-
liau^a,

MAÜITI.MAS

VArOKI-S nSPIÍRADOS

Vraín, "C.aronua". . . .

12S.0..
Iãül7..
i»;;.ü..
1S1T-.'..
;'í;ií-j:>..
/j.táõT..
ÜHOÍ.:.
r.i;io..

iu.v.;.i.,
24813o;,
a-jO.o..'.'5051..
3Ü001..
«710..
52275Í.

. LINCOLN DE ARAUJO-Da Ac.nt.
de Med. ' e ú\> Hosp, da Misêrreordíà.
Cons.: rua' Gal. Cam:ir;i 116 i.2 ás 4).
Tel, C. -fl.-i. Res.- Haddock Lobo n.
no. (Tel.' \'il!a 336).

DRA. ANTONIETTA MORPURGO — Da
Soe. de MeStl, e Cirttrgía, com pratica dos
hosj), da Kurop;i- Ucs, c cons, K, São
José, .19, Consultas á:-; -.--tí, .\a. e li"s, de

, .„,.,, ,,.,, 1 á» t lis. Tcl. 318. ti.
liOOOSOOO DR. ALFREDO DE MATTOS - Partos,

)R. SYLVIO RF-GO — Do Tn-i. dt As-
bist. á infância. Cirtirtria Rerál, iv.rtos,
cirurgia de creanças. Res.: V. liauno
141, (teh -tOtió, Noite). Cons.; GottçaV
ves Dia* 41 (lei. C, 30O1).

MOi-ESirrAS DB OliHOS

1-HENIIOS DK

1SU71 1!I77:í 2iõHiI
:>dif':i .'i:ig;;2 iãisà
•íy.tíi) 41)528 4'ASS l

PHKMIOS DK
17í:i'.«17

220„5
32259
4lil:iS
50307

17:.':lt
28300
3W30
-.OlCiii
5250G

4700
I70S2
2.-G10
36761
/,Í03Í!
,r)Sl0'J

dupla í.:.|),

i l
_l.

imeiuo dc apo 14 ;.-

parco - - D.K. _WXt
Os -- Prêmios; i* :ooo? i

•ISSiPANA, 111. ai.,
.por 1X111 rco vil e Peru
sr, Valero iVuyòo^Míchue

31 os.
alaVoluptí Olia-ie. Zal

Sultão, l.e í.Xleiií-r, 5a.-.
Fnitto-inafí, 'O. Suítre/.,
Offaly, E. Ro';ltii|*uez. 5

.Vao correu Vanderbill
Ganho por meio corp

terceiro, .pescoço.
Rateios: K.-pafia, iSASi

l'i.\ - 2.400
¦ ^a-jfooo.
5 a".-

lio

f

do ::..-

dupla

lempo, iu.
Muviuun.'o to aarc 1.)

GUA.VüK;" parco
CQ3MOS -- --. i<:o iiihlt-os
5'.uooàooo f 1 :obbSòbo.

INTHUVIEW, iu..
4 anos, S. Paulo, por
nus c Kliaky. ilo Sulil
meira?. Ii. Rodrlguez,'leilos

Oríiatiriliii, Zaliala. 51
Hatpiii, .1. i.iutiiiilio, 51 ... .
Pontet Cltiiet, D. Suarez, =;| .
Mont Rose. 1). Ferreira, 5.; . ,
Enérgica, II- .l.iklin, .|-| . . .

Ganho por 2 corpos; terceiro
corpo. ,

iKaluios : lnu-i'\ ití\v, rríõ*-10 í
l :i 1. 4;)¥8oo.'Tempo, 15')".

Movimento tle apos'..i--. 15 :S4y

Rio
Oóiliciiiliiu-Kn ,- ese.-.- "K. Marirarcla"
Nova \ork, "Tupv" , , . .
Rio ila Praia, "l.ion XIII".
1'orlos 'do norte, "Cear:.". .
Cíiü.2 e cã.-s., "Jaculiv*. . .
Inglaterra 1: cscs.. I'Dciucrara
Kio da Prata, "Pampa". . .
1-io 'da Prata, "Liusiana".
)?ortos do norle, "Almirante
ILaguna e cscs., "Anua". .
Xorfoll; i> cs.s., "-Tihaíiy''. .
Inglaterra e escr., ".Orissa.".
1'ortos do sul, "Sirio". . . .
T-orlo*; do sul, ".MavriiiL". ,
Inglaterra o eses., "J)rli.a.".
Nova Vork c eses., t-S. J'aul.
Nuva Vork c uses., "livrou".
I.io du Praia, "lfrísia". . .
Bordeus v cscs., "l.ij.-ci". . .•'.XPOUKS .\ S
liiii da Príiín, ''Scnuaua",
uordeos c cscs., "(iartitin.i'
líio da Trata. " Dciucrara".
lihsario c cs.-.-;., '•Cubatrio''
Rio da Praia, " K. Xlannr
S. Pidolis c cscs., "Teixei
rernambueo, "Jtatiba". . ."Looii Mil

. "Ila

; 45.:;;;
.1282Ü
lãã.ü

ÍI27Õ1

APPUOXIMAt
o ;-)-.

-.'0 I;.
'.no;;

3Üfl.4S
40119
r-o?íü
'00S000

SõS-2
1S84Ü
2;>7f.7
36048
46930
59448

ES

1 iOOOSOÍÍI
r-ooosoooi
ltUOOSOOJ
liOOOSOOO

. 1iooosooo:
1ronosooo 1
uoooso o
1:0» SU0J;
ÜOOOSOÜO
1 iOriOSOOÒ'.
LiOOOSOOO.

Oil
10'iSã
31127 1
4S96t
51131

molí da uiulher

0195
sio.is
311-18
H9220
40S7'.l
r.0331)

000-OíO
5UOSO00
300S00H
.003000

•-•(•

AIR.

12807
o 1551S
o 12750

DEZENAS
43051 a 4521.0
12821 íi l-Sao

[15511 a 15520
:12731 a 12700

REiN'1'ENÁS
:45201 a 10300
jl2<Ut a .12000;
,13301 a 131100
,12701 a 12809

1 To<los rs numero» terminados em
: 50 lem 10S00O.
! Todos os nnmoriis terminados em

0 têm 5S exceptuantlo-se os termina*
; (los em 50.

o llsoal doírovernò — Dr. Joaquim
1J. du Silva Pinto.
! Os concessionariosi .1. Azevedo 4 C.

A autoridade policial—Dr. Manoel
ITamandaré Icliím

A iiutorldatlo policial—Dr. Cantl-' nho Filho.

da» creau^as. Cons
c rc»:<!c.u-i-.: riu Cattete 5 (tel. 4406,
CeiH.l. Ciiunudoâ por eserinto.

I)R CASTRO PEIXOTO — Clieie do
servido dr parto-; dc Polycümca dc Cre- jnucas da Saura Casa. Tcl. V. jsfio.
Res.: Hadd. Lobo ^ój. Cons.: rua
Wrc^Ltayaj::;, 2=,, das 2 ús 4 horas.

DK. CAMACHO CRESPO — Panos i'|
moléstias dc tcuhorui. Kua Conde de 1
Boiiilim srr- Tel. 1.171, Villa.

DR. CORRÊA DA VEIGA — As-i.st. ila!
Maternidade do li. de laiieiro e da Asa.
Aux. II. da.Kst. de »•'. Ç. ilo-Brasil. MEDÍOOS
Gona.: Hospício S.i (as .1 ha). Kcs.: It. 
Moiite Aleftrc jra—Santa Thereza. | DR. PEREIRA

Dl!. DACIANO GOULART -. Da Poly. ] r. 34 _e j)a
clinica de Cre.int;as. Cons.: R, Ur^e-*-*>'a-
na a; das. 4 ás 6 lis. T. 3-6*, C. Rei.
Kua Hadd. l.o!io i jo. T. 1140, Viila.

DR. DANIEL DE ALMEIDA — Cuia
radical da. hérnias, Ií.c>idcucia5 rua do
llo-pieio n. G8 e Farant n. 7.

DR. HERCULANO PINHEIRO -Partos,
molçst-as <lus senlibras c creança.. C!on-
sultas ilas 16 á» 17 lioras. A>scmldca j
3-. Rcsidfi rua ilo Lopes 154. (Madu-
reira)". .

DR. MASSON DA FONSECA -- Docen.
te da Fac. ile Meti, c medico adj. do I
Hosp. da Mi-erieordia. Cons, rua Uru-
ííuayuna _\?, das i ás 5. Tcl. 104.1, C.
Res.: Laranjeiras 354. Tel. 5858, V..

DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL DE
ANDRADE — Consultório: largo da
Carioca. S (de 12 à-s 4^, todos os dias.

DR. PAULA FONSECA — Consaltorlo;
r. Sete de Setembro 14: (das 2 ás 5 li-t.
diariamente).

DR RODRIGUES CAO' — Especialisti
de doenças dos olhos. Cons,; rua dl
AssenibK-a 56 ,2 ás 4 !:.s. Tel. Central,
3676.

OCLÍ/ISTAS
DRÍMArTo GO'ES — Assistente da Pa-

cv-I-dade. Consultório: r. 7 dc Setembro
11. 38, dos 3 ás 5 hs. Tel. C. 5510. Re-
sid.: BarSo Flamengo 32, Tel. .S. 1440.

HOMOBEATHAS
DE ANDRADA — Cons.
o 1S6 (das 6 ás 7 ha.,

e r. Kii£. de Dentro 26, das 8 i\z ás
oi|j hs. Res.: r. D. Auna Nery 328,
(Rocha). Tcl. 1684, V.

DR

CIJUA BAS PERNAS:
HENRIQUE MIEHE —Especial»-

ta nas doenQas das perna*. Consulto-
rio: rua Uruguayaiu 5, das - á« 5 hs.

VETERINÁRIOS
! RAUL GOMES VIEIRA

Telephone -.JT", VillaJ
Mesquita n, 75;.

— Veterinário,
rua Uarão dc

toofono
HU.SOÜO
«'.OÍÍ-IOO.cosooo
405000
r.O.Oüü
.0,-1'100
2OS000

.MOIjIWTIAS 1US SENHORAS, !
VAHTO.S, OPERAOÜBS, VIAS | -- OIIUIliGlõES DENTISTAS
PRINA1Í1AS

DR. OCTAVIO DE ANDRADE — Cur*
hemorrb, uterinas, corrimentos, siisu^nsão,
ele., cem operação. Nos casos indicado»,
evita a gravidez. Cons.: R. 7 de Setembro
iSG, i\c o á,-, 11 c dc 1 ás 4.Tel. 1.591.

DR. ROBERTO FREIRE — Cirurgião
da Misericórdia. Operações, aiiparclhos c
vias urinarias. Cons.: r.Carioca 26. Kcs.
R. D. Luiza 56. Tcl. 3.101 C.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA MU-
IjHER — TUMORES 1)0 VEN-
TRE E OOS SEIOS

DR. MAUR1TY SANTOS ¦
da Facilidade, lies.: rua
2.17 (lei. C,\ 948). Cons.:
n, 47 tdab 4 cm deante)
J.-I7-

EMILIO DEZONNF. — Ciiiirgião.dtfntis-
ta. Diplomado, com longa pratica. l're.
i;os e condições de pagamento ao alcan-
ce de todos. Cons.: electrodenlario,
Aito da Confeitaria lapão. Kst. du
Meyer.

DR, 
"MIRANDOLINO 

M. DE MIRAN.
DA — Kspecialista em extracções sem
dor e tratamento de fistulag. Das S ás
17 lioras. nos dias útets, C.onçalves Dias
ij, sob., tel. 5.660, Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado pela Kscola Livre dc Odon-
tologia do Kio de Janeiro, com 10 an-
nos de pratica. Cons.: r. Uruguiyan»
n. *t (tcl. C. 16,-9).

- ... docente ,
Riachuelo u.

rua Cnrioc-
. Tel! Cent. 1

PAUTE1RAS

Hllliai, <i cs.
PREMIO Aracaju e c
Pi-eimos: —-"- 1 ; lüTürUZ^Ji""!!"1 

____" __ ____mm-mmmum I
a!., !

TUA'J-AT>rEXTO DA CUTIS
MME. CLÃRAZ — Succcssorii dc 

"niraê.

Stanmltz. Aj-plicaçõcs du clectriciilade
para cmbc]lc.:amciUo do rosto c do cor-
VO. l_sp, na rcdnc(;ão tle gordura esclu-
¦sivamente das scuhurab; tua da Quítan-
da C,;, (das n áá 15 lis,), Tcl. 3270, C.

MME. HELENA DIAS PARODI — Par-
teira formada pelos Fac. de Medicina
de Jluenos Aires e Rio de Janeiro, Re»,
e cons,: rua Marquez dc Olinda n. 331
liotafoíTo,

MME. MARIA STROCCHI — Parteira
e massagista diplomada pela Kcal Uni-
ven-idade dellologiiu (Itália). Rcsiden-
cia: praça Tiradentes n, 43.

1-RA/lMACIAS E DUOCiÃlUAS

¦Uni
rcíci-
Nas

1MYOSTHENIO, form.il.i ilo dr. J. W.
de Macedo .Somes -XIcMmr louii-n «etui-
stitutnte, e indispensável ás creuntjiis, s'«.
lhos, doiurlla^ c íin f>euIioraS duraúlt- o
cravídrz e após o parlo, às ama- uc le;:e

ÊUPLINA — Vnrunila- de tWaiiilo -Run-
ge). Na toilette da» sejiliora. não tera
rival. L's.i*sc no lunlm; como ditii-íri-
cio; nas íciidas e -mol. -ila peV.e; cm
irargarejo e tm iuíialavões,

3AHGEOI. — Cum ausiua e nioies_ii» =
da gargaiHi. rm sa;:gfirejos e inhâlaçrieç.
Recoimueudi-db por toQos <¦>* cunicos,
que nv.c^i mu o -stu val«. Arthur Cot
Iho; rnn 'riieopliilo Ottoni n. 58,

GUA-RANESlA.-IM;o"..s. «Io csroniaM
tcsItiiDl. c uoraÇfiô: "-Guararresia".
raíice no deitar, ao levantar, às
còes, evita muito 3 pofíriuientoü.
pharmacia - o drogarias. Dep. Campos
Heitor * C.a. UrUcuayulia jí.

IODOLINO »E ORH — Di» o dr, Joa-
(juim Mattos: "Tenho olitido exccllcn-
tçs rcüuUaíloi., a-9 ere.-uicas f!ccciuunn'o
wc.imcnu-, e os cFíeim*. t-herojícuticos
bíIÓ .supcriurcs aos das emtdtiües c o!eus
dc íicatlo dc bacamáo!

SYPHILIS — Cura deliiiiüva, séria, seín
in.Íe-çào, pelo Signiarso!, tlotinado a re-
vülucionar a tlierapcuticin. Cada caixa
00 comprimidos. Informaçõe-s; E. C,
Vaurclei! *-*, i°; i" de Março.

AR PIUXCIl-AlíS GAnAGliS
IDEAÍ7 GARAGE — lí. Silveira Jlarüns

ji, 110 (,Cattete). Tel. Cent, 14. Kect.-
be • cliatnados a qualquer horia-dp dia e
da noite. Carros confortavei-s, Chaui-
íoiks do eonfiança,

GARAGE SUISSA — Avenida Salvador
de Sã, 6. Recebe autmnovei.. em esta-
dia c faz lodo e qualquer concerto,
para o que dispõe de modelar oíficina
mecânica.

IfVTGIEXE ALI MBXTATt

SAL DE MACAU — Aos doentes do rs-
tomago só c permitfido «sar conto iu*
predicute nos seus aumentos, pela sua
]>me7ai c especial confecção, o "Sal de
SMacâi.1*- da Comp.* Comincrcto e Xa-
vesação.

JÓIAS, Ií ELOGIOS 10 OBJECTOS
DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA
lojoaria. Compra ouro,
nas. Of/. de ourives

crios i-arantidos de

-- Toalheti.i e re-
prata c prdras ü.

._ rclojoeiro. Con.
joÍa3 c relodio!

Rodrigo SÜva 40, perto da r. 7 dc ?l)ro

AS MELHORES PEXSOES
PENSÃO ALPHA R. Tcl.

Besíróe o máo hálito
C" I _

•Iu,.!pia |

pwte-..p-wemmUL l r¦ 11 um—i mm 1— 1» wnwti n m

DR. L AC E R D A (tcl. C. ;S95S). e . DR.
MAIA (Tcl. C, .i8.|8i —. Cliaínados á
noite com urgciicia, Cons.: Constituição
11. o.

parco —

rascalli
CnnuHssu'
Kálilliaco.
Estilete, D

Ganlio .
coeo.

Rateios:

C5.Pl
Crcinios: 1 :jooí;
i-ioo-u, in., ç.,

[ioi- rjieppe
sr. I. Oiiim
--,_• kilos . ,

R. Cri-./. .10

Savana,
Rei-, Ar.

annos,
ilo

.C09 DR. Rua Uru.

A,!v
lume Uu-

Advogado.
Carmo 7-.

Kodt ir.u-.'/.
S',! íire
i-rrcira,
.• corpo terceiro por pes*

Houli, ,ii.-íj..«i; dupla (25),
soo.

Tempo, 1
Wovitnenl dc apostas, S:

2" uareo -
a. 500 metros
UOoíOOO,

par
SE13

- l'iu
MARCO

CAMKLI \.
-k'*ittM*»ioí»í^-ci-r-*n-ns'.fí--aí- íí-

MassàTíe Tomate- ,\ melhor £ a
Çoninanhia

Mítntifactor»i

:*tr2__VC__-s.

J-.- Conservas Alimentícia;.
riT.^~.z_r_t_i*_jr___xff___n_.^_iX__x

OOI^rTVr EROIO**3a_i*Jp "^fiwis-^ aJia >«a -aulw mim \y o*.*üc i*?*_~_r___-lJ m_A__m W ^_\&r m-»j?n ^^u__ti-^

Kio, -1 dc asosto
SOTAS

aiujc, ;ii a horas
5ar»sj a. a,sc.nbl.y <
cultura,

l»l) DIA
Ia tarde, de

^ÍIVICO
Icrm.u;

paia
fcriicc

A vi

di- l.iin-
liijje. ã

conjugado,
;.e nn Ad-

Dia Superintendência
jpeta Publica e EJarticu

1 hora da tarde, o y
ijicnto de propostas par
uniu bomba centrifuga, conj
cto dc ,i t|a, com motor a van
l>ara a lancha "Quatro dt Ala
ministra-."to -doS Correio-; do I
de lanciro, ás ;i horas da ta
locaÇSo, conservaçíío v rep.iri
-4c collcclas urbanas.

ASSEMf!Lí AS CONVOCA PAS
Companhia IVcd-ul America d»- Sul, dia

U- ás ?. horas.
Anionio Jnnnuzzi, l**i!hos( c Comp. dia

Ü4. hs 2 hora».
Sociedade Anonyma lCsl«m;.íi- tíi l.eão,

ilii :G4 ás 3 horas.
Companhia listradas •!.* Ferro Pcdcracs

Brosilcim (Rí-de Sul Mineira), dia 30,
Kmpteõa de Terras c Culoniía*;â-i, dtíi 3-*i

i 1 hora.
Uamo Mercantil do 1'^a dc Janeiro, ilia

^u ú i hora.
Banco dc Credito Kur.il 1-iUTiiacional, dis

50, á 1 hora.
Companhia Commercio c N'.iveg.ií*!0, dia

ai. ús 3 horas.
Companhia Orelhas líenuom.eaà, dia 3*,

ó-t .1 horas.
Companhia

lioras.
Companhia

dc Avicullura,

Biasi!. dia .n, as 2 lior;

COXOORRENCIAS
ANNUXCIAUAS

Direetoria Geral de Obras e Viação .'a
1'roícitura, para a construcção dc um pon-
tilhâo. na praia .\or Galeão, ná Una do Go-
ficrnador, dia 32. ás 2 lioras.

Direetoria Geral dc Obra* e Vi-K-úv da
Prefeitura, para o calçamento a paralSclc
DÍpctlos sobre ba.se do nutcidam, da rua Ce-
neral Argollo, dia :-; íi. 2 ltc-rav

Kstrada dc Perro Cci-.trai do Ií;-...ii. raia
a constracção de t-etc carro» de luso e
cranafv.rmaç5o ds dois carros de passageb
fos, dij 31, ao meio-dia.

REUNIÃO DE CREDORES
1'allcneia dc II. Leite, dia .;.. á i hora
Fallencia de Agostinho dc souw Mar.

»uci, dia 39, í 1 hor...

Caixa de Conversão
PORTO «S O.

Siio quem melhor íiríu pagam <i oo.
AVENIDA RIO BRANCO 40 e 51.

. de Co-

.13 
"i\:èi

vr:o Go-
40 ditos,

Villas Boas
Mai.iacsi 31

MANIFESTO DK IMfORTACAO
Pelo vapor sueco "Anniy

themburgo c escalai  C;
íardos dc papel, a França
n Artliur topes; 30 ditop
raes; j8 ditos, a Ilolm !'•¦ .-¦!¦ & C
a Pimenta de Mci'-»; S dito
S Ci 31 ditos, a 1'crreli
dilos. a tlolnt Recli iv C;
jial "Kio Nu"'; i -dito, a-.¦alho; B ditos, r.o kicb-ik
mesmo; t? _{tp*, -'t Tcívei

i'>2 ditOS, ao jornal "Uio
>t Pimenta de iMello; 11.1
vedo Costa: 32 dit-os. a j.
$4 rolo.*; idem, á ordem;
lua; 58G ditos, ao "Corr

-íf) fardos- klein, a V. A
22 ditos, a Mendes Raa;.,-,; c.is ro;
ao "O Imparcial"; 44 fardos idem
noel Arthur l»opcs; 50 rolos idem.
uai do J.raãil'"; 230 ditos, a Ma-".]
tinlto S; C.; iy dito?, ;io ''jornil .
mercio'*; 4o dü"*, á ordem; cj fard

-Machado Mello; 178 -dita-;; ao
\73 ditos, á ordem; 100 rolos iden
-den.: _o dito-*, á ordem: t: far.Í<

C. dc Carvalho; 90 ditos, a J. t>

3nes 
rayolj r.Soa ditos de iwlpa

tira, ít Coaijianhia L. Itacolo-ny; 3.
i mesma; ...-.íK dilos. A a.c»íüâ;
lâ mesmas RS ditos, -a Mbadrs ii.-:;':.-. -
¦diiui» d. pa%eião, a Ilolm •l'c_:i ,\ C; 1
eitxa ile amosiias, aos mewnos: 200 barri
ç«s Jc sresso, i J, R. d, Crni: 5"r' dita!
ett cinirnij. < Sfen Carcil; «oo dilas. «

V. A. Uc Car
: ia dilo?. ai

ra Couto 51- (.'.:.
Xu'!*. 11 dííos,
litos. a A. Aze
1,. 1'osla & C.i
-j; ditos, ii ar-
\o dà Manhã'*;

de Carvalho
c.j* rolo-; idem-

. a Ma:

M M.i
i fom-
: idem,
.ncsino;

5 or-
i lem,

. Mar-
le ma-

!., dito!

rn,. diias dc !tlva:dc, a Jorge Al-
.liras», á ordem; .' caixas de pro-

Julia ti Pane*,
iate nacional "Taboadu", de Ma-
Carga recebida'. 15 -accos dc ba*

ate nacional "Gibo Vrío", de Cabo
Cnraa recebida: cal,

Polvilho e De..trina
Vcii-lem-se i

I 1-.:

1VI;.

Clax I
rua d:i
Olsburi

Alfândega,
li S- C".

ADVOGADOS
AMAI.IO DA SILVA .

uuayauii n. r. i° andar.
DR. ALOYSIO NEIVA —

Rua Ouiuiida u. S. T
trai S."

DR. AKTIIUR CHERUBIM
Adcaiita unstas, K-cripíorii
Teícph, Norte 4S1.

S. PAULO ¦-- DK. ASCANIO CERQUE
KA — Advog-ido. Kua Direita S A. Cai
>::l Postal /Oil.

DR. BERQUO' COKLHO. R.
81. Tel. 303;, N.

DRS CARVALHO DE MENDONÇA
(M. 1.) c SALGADO FILHO, .-- Ad-
vogados. Kua do Hospício, if, Tcl,

DRS.' 
'EUGÊNIO 

DE BARROS BU-
LHÕES PEDREIRA e JOÃO PE-
DREIRA _ A*Jv
Aires n. 12.

DR. HERBERT C
sas çottiuicrciae.s
ia custas. Urugt

dc Botafogo". Sul 0.11,
JAIR CUNHA - - Ad
Pcilrn 11. S'. Telepli. --'U.i. Xorte.

JOSÉ' PINTO DE MENDONÇA, r.
do Kns-jrio 1.-0. Tcl.. a:..-. Norte. Res.:
rua Alves dc llrilo iS. Mud.i dii Tiiuca.

DR. MILTON ARRUDA -Pruicsjos eiveis,
r.omui creia cs e crplianologtcos ; dc apo-
sen f.a dor ias. montepios; tem representan-
:c; nos Estados c em Portugal c adeucta
cusiss. Saeliel .1 (tcl. C. -|C<.>.

DP.S. OLIVEIRA SANTOS e AL1IER-
I'0 ALVES RIBEIRO — Advogados.
Escriptorio: rua do Rosário 10,1,

DR. PADUA VASCONCELLOS -- R.
BUENOS AIRES N; 35. (antiga do
Hospicio). Tcl. Norte 3*3c-

DR. UBALDINO DA MOTTA BASTOS
-.. í.sc-.ip.: run do Hospício, -•:t, i".

Tel. .-1114o, N. Res.: r, Coiulc Doiiiiim,
?62, Tel. 1694, Viila. l£xpcdicitlc das ti

Rosário i ¦—

DR. MARIO DE GOUVÉA - Clinicai
medica, partos c mol, dc senhoras. JCons.: R. ai dc Maio 64, (5 ás 6), I
as segundaíí, .punas c sexta-s Res.: r.
Bdla Viila 20 (IC, Novo). Tel. 161, V,

DR. PIMENTA DE MELLO — Cônsul.
Ias diárias (excento ás ,|,"s-ieints). Ou. !
rives, s; ás 3 horas. Resid.: Aííonsu I
Penna n. .jy.

DH. PEDRO MARTINS — Especialida-
dos: moléstias dc estômago, eoraçüo, ii-;
liado e rins. Cons.: r. dos Àndradas sa,
sói). Tcl. 173C. Res.: rua X. S. dc Co-
pacahaha n. «.»«•'¦

CIRURGIA OBRATj, MODESIIAS
DAS SIÍXÜOIIAS, VIAS Ullt-
XAIUA.S

DR. NABUCO DE GOUVÉA — Professor
da Fãc. de Medicina. Cheio do serviço
cirúrgico do Hosp. da Saude. R. i° de
Marco. 10. das 1 á- (i. Tcl. S16 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS — For.
mado e la-.ire.ido pela Faculdade de
Med. de Paris, cx interno dos Hosp. de
Paris. Cons.: Av. Rio Branco 25?, s°,

3 ás s. Tcl.940 Res. V. da Pátria 11.320,
DR LEÃO DE AQUINO — Da Acad. dc

Med. do Hosp.- da Gamboa. Res.: Cos-
Ia Bastos 45. T. cjC, C. Cons.: Gcu.
Câmara uG, das 3 ás 5 (exccpto nas
-p1.s-feiras) fc nos sabbados das 12 ús 3-

DR. C..DE ROSSI — Cirur.ia geral,
Moléstias das senhoras. Viai
Cura radical das liem
27, de : ús 4, lies.: I
,l3, Botaíogo.

Callctc iS
Cent. 4585, Esplendidas «posemos para

í.miiias c covaflteiror*. OpLima cozinha
familiar, ltauheiros de inimcrsao, -clut-
veiro c agua quente. Próximo aos ba-
¦nhos de mor.

PENSÃO BRASILEIRA - Rua Haiidock
l.obo i.-j, tcl. 1.716 Villa, a 20 minutos
da cidade, bondes á toda hora, offerece
boas accommodações a familias e cava,.
Ihéiros de tratamento

PENSÃO NOGUEIRA- -Marechal Floriano
19:;. T. 18,14. C. Esta Pensão continua
a ojíerèccr ao. srs. viajantes c cxmas. fa-
milias commodos cohfortove-s cm condi»
çõès liygienicus.—Kabello Varclla * C.

PENSÃO CAXIAS — Praça Duque de
Caxias 6 c 8. Tcl. C. 5115. Oplinias
noçotnmodaçõcs para familias c cava-
lhetros de tratamento. Cozinha de i"
ordem. Preços conforme os aposentos.

PENSÃO NOVA FRIBURGO — Praia
Botafogo 214. Tcl. 1718, Sul. Confor-
taveis commodos com frente para o
mar, diárias de 7$ c $$. i;o;ueee-$e
comida para fora.

PENSÃO CANABARRO _ Kxrcllcntcs
aposentos para familias e cavalheiros.
Casal. 2úu%; solteiro. - ico$ooo; JJomlos
tle: Andarahy e Aldeia Campista. Kua
General Canabarro 271, Tcl. 1212, Villa.

MOVEIS E COLCHOAltlA

RUA MARANGU APJÊ' 
"i6~ 

— Chamados
pelo te!. -'6, C. — Vcndent-se moveis
novos e usados em melhores condições
que cm outra .parle, l.ofonnom-tfe col*
chões. Compram-sc moveis dc toda a
qualidade,

KSO0MS 1>K CõUTIi
MMK /..\>mi:i,l,I. — Knsinu Â

cortar sob ciualqunr ílKiudno.
•Oiii-st) xlo cõrti* coonioti-icn. Vesl
lifliis tm-io roíifrifionniliis. —
Moldes «oli *m<*fM«!n. — Ax-phIiIii
llio Biiniico 11. i:'7. — Ele»
vndor soltrç o Oili-uu. — Tclr--
Dl,o«i-, Ooiritriili 17ÍW5.

_ ,-. •* '«Mi

MME. TELLKS RIBEIRO — Liisiaa .
cortar soh medida. Moldes. "Tailloars",
meio coiiíecciuiudos. Aulas de chapéus.
A-.euida ].io RrHt;co 137, 4* andar
Hc-ador Odeon.

iHXTURAlUAS
TINTÜrÂRIA RIÕ^ BRANCO"^" Av.

Mem de Sá ro. Attende iuimcdiotamcn-
te aos chamados pelo tc!, Cent. -toil,
para_ buscar roupa e entrega nas resi-
aenciaS, depois dc pago o trabalho.

LKII.OlCIltOS
ALBERTO lüLUcIAS _ leiloeiro pu-biico — Escriptorio! ma Hospício --S. -

lei. Norte i-oi. Resid,: riu lladdo.k
Lobo. 36b. (Tcl. Villa i?4,-t.MIGUEL BARBOZA --- Casa fundada
em 1S0.1: rua do Rosário n. 158, un
tigo u6Ai. Tel. Nonc 105,1.

¦"•-'¦'JiOTHKTÀS'.'
ÀÒ'" TRIUMPHO DA AVENIDA — Bi-

llietcs de loterias. Estainjiilhns dc to-
dos os^ valores. Cartões postaes, Ave
nida t.'cnlrel ,|o (porta larii.il, Tclep.
11. 2qoi). Anhur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor i!)s,
Apostas sobre corridas r bilhetes dc lote-
rias. Filial casa Cltontccler; Ouvidor 130
Paramcs Sentia * Comp.

O LOPES é quem dá tor Uma rápida, ru*
loterias e offercce maiores vantagens nu
publico; II. Ouvidor 151, R. Qultaífdd,
79 9 15 de Novembro 50 CS. Paulo).

A MKX1XA DO rílOCOiaTi'',
ESÜEQIALIDApES cm Tonlvus, 

~mrí-

mellos c chocolates finos, Aquino í.
Dias. R. S. José 122, prox, «o largo di
Carioca, Tel. C. .(to.

MOVEIS A ntUSTAÇOlCS
CASA VEIGA* — Francisco VJiga .& G?.

—¦ Grande Fabrica dc Movc-ia. 1'ondi-
ções vantajosas, Preços da fabrica, At
tende a chamados a domicilio; rua Sa
nador Eiueliio 222, avenida du Mangue
Tel. -,-*-, N.

PRAÇA TIRADENTES 72 — Esla "liiii-

presa!' offerece as suas vendas em mc
liiores condições do que qualrpier outra.
Moveis bon* e baratos, u dinheiro ou
a prestaçõei-, sem fiador, Visite-nos.

pU-OllTADOltES
J. FERREIRA _ C. ,- Praça Ti-.a.ieuiei

2?. Tel. C, 698. Molliados fines e luii-
coa impontajoroa do ucied/itado víinho"Rio Dão".

PUBLICAÇÕES Ã PEOIOO
11ELLK MATTOS

MANICURE
prtpHroí p-rl

58 (1* iuid*rl

Especialidades em
linhas.

Sete de Setembro n

FOBMIOIDA MERINO
unico extcrniinador das foiinigna,

Merino & Maury, rua Ouvidor ti.
 ,1 *

16J.

OURA
1 . -—

RÁBiOÀIi UE IIV-
OROCEIjE

especialista Dr. l.coniilio Ribeiro,

. Vias utinarir,«.,L »»» f ó»-8 "¦'• ir. P- Lima. 2 á:
as. R. Oultanda,'PHARMACIA ALLIANÇA — De
'. Visconde Silva! J': Alves. Laranjeiras i.u. Tcl. C

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS &
PARTOS

CIiIKTOA MEDIOA, MOIVESTIAS
DAS SENHORAS, .SV1-III!,IS

V.
lie"

DR.

DR,'

gados — Rita Buenos

REICIIARDT —Cau-
e inventários. Adenn-
yana 77- ItesiUenciã:
3S.1, •• Pensão Mases*

Ru

DR. ANNIBAL VARGES — Mol, das se.
tinoras, peile c trai. espec. da syphilis. 

'¦
• App. electr. nas mol, nervosas, do' u.irU,!

liarRuiita e ouvidos. Cons.: .lv. Comes!
Freire*;oo, dns ^ áà (. hs. TI. uo-, C.

DR. GEEGORIO RISPOLI — Medico-
operador da Real Universidade dc Na-'
polis c da Fac. do líio de janeiro. Cons,

| e rc?.: Av. Cumes Freire 37. Tcl. j
I Central, 17.17.
; DR. JULIO XAVIER __ Clinica medica
i e dc mole3tias fie senhoras, líc.-. lí. Felix I

da Cunha, .|.i. Tcl, Viüa 0.10. Consultas:
| dc 2 ás .| c das 7 á.i o li3.Ua noilc, na ¦
1 R, Uarão de Mesquita 2.11. .
! DR. JOSÉ' CAVALCANTI —Clinica me.

dica e syptillis. Cons. Sele dc Setembro
i.io. d.-.s 10 ria ás 12 c das 4 ás 5 i|2. i

1 lies. r. Senador Oetaviano, 218.
|DR. RUBEM BRANCO .— Cl. mcd

DRS. FRANCISCO DE CASTRO ARAU-
.10 c CLODOMIR DUARTE—Asaist. da
Mat; da Santa Casa. Com pratica doa
Hosp. da }.itropa( Cons. r. CartocA 60, -\
ás 5 hs. Tel, 2727, C. Res.: Ahirà
Ilrandâo 11. ,). Tel. aSjS, V. Tel. Ma-
ternidade .155, C.

PARTOS, MOLÉSTIAS l>l? SE-
N1IOKAS — TtolORES NO
VENTRE

— Docente
R. Assem.

.ibbados, ás
Carlota Oj,

cm Rcral. pari os, luo
sypliilis, Coni.: av.
(das 2 ís 0 lis.),
l.obo u,' ó.

. das senhor

.Mem dc Sá 115,
Kcs.: r. Iliiddock

I'. 1-'. Central i!„ Urasil (S. Diogo):
lama r.-ccliida. 7 latas dc iiianti.'..;... a IV-
rvirat Almeida: lu, a Cai-las ll.i.-los; SS,
,'t Conipaithtii lí. 1-aciiciuios; -to, a A.
lloçcli .lont!| 6, á I.citcria .Modelo; ;o, a J.
Teixeira; ia, ,i Pereira Almeida; 30, a
Teixeira^ Carlos; 15, ,1 V, Sonra >*» C; 10,
_ Teixeira llorges; i.t. a lMuto l.ope.-; 15,
ao inesmo; Go, á Leitcria ltol; 4,15 caixas
de nueijos, a A. Mnecl: Jonp; io, a Y..
T. l.eitc Junior; 7 jaeás. :i Coelho Uunr-
tc; ;. a Álvaro llarroso; .1. a Alves Irnião;
i-, a Coelho Duarte; 1 de carne n Case-
mini Pinlo; i. a Calda- Bastos; 0, a II.
Alt.ucfucTque; -, n C. Marvilh
T. AraRão; 2. a O. Olivcir;

' 1 (JIiINlOA MEDICA
Rc dencia e

iliuelo, 222\ tclc-
Consultas das 2

DR. AC.ENOi: MAERA
consultório: raa lííai
phone i.oj.j, Central,
cm deante.

DR. AGENOR PORTO - Prol. da Fa.
culdade. Cons. [Lospieio, 93, da» 2 ás
5. Res.: Marquez dc Abrantes, ia, tcl.
28S, Sul.

DR. ANTONINO T-ERRARI -- Trata-
mento específico d.» tuberculose e da
sypiuíis; rua da As-semblca 73» de ;

DOEXÇAS MENTAES E NER.
VOSAS

DR, HENRIQUE ROXO _ Prol. dc cll.
nica da Fac. com freqüência dos pviuci.
naes hosp, europeus, Con-»,: r. da Assem-
hlca, 08, das 4 ás C, 2*3, 4.*"s, e o "s-
Res. V. d.-i Pátria ,'sc Tel. Sul 82.1.'

DR. W. SCHILER — Cons.: _-».s, .|«.s e
r.'.s. r, Hospicio 8-, (das 4 ás íi c
Ca-a de Saude Dr. Liras, rua Marque-
dc Olinda, ás 3".?, -».s c sabbados (daí
2 ás 3). Res.: Bambina 40, Tcl. 1143.S.

DR. ARNALDO QUINTELLA
livre da Fac. dc Mcd, Cons.
bica, zS, terças, qui rua.*- e s
4 boras da -tarde. Ucs. R. I).
i Botafogo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA -. Moléstia, I
de senhoras e partos. Cons.: Assembléa
18. Reo, rua das Laranjeiras t;.(.

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.: rua!
Primeira de Marco iS, de i ás 3 ho-1
ras. Residência: praia dc llnlaioiro 104.

DR. RODRIGUES LIMA _ Professor da 
'

Faculdade dc .Medicina. Consultório: r. !
Assembléa 66, resid.: Flamengo S3.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Com.:
Assembléa, 28; 2.% 4/>s e 6.fls, da. 2 \
ás .i lioras. Tel. C. 1000. Res. Praia de'
Botafogo n. 100,

DOENÇAS ILI GARGANTA.
NARIZ, OUVIDOS M IJOCOA

DR.
da

)'i'lli' o syphilis —"Hitiliiiin" o Oil —
pulmões o doenças

Ciimis nelo!- Estoinaso, |nervosas'.

EURICO DE LEMOS, professor liv.
Facilidade de Medicina do Uio, com

20 annos de pratica. Cura garantida c
rápida do Oacna (íetidea nasal), por í
proces-so novo. Cons,: rua ria Carioca,!
13 sob-, de ia ás 6 da'tarde, ! DERMOPHENOL' ' *'~ —-1 Jlacedo So.irc..
MOIiESTÍAS DA (GARGANTA,

NARIZ E OUVIDOS

PHARMACIA E DROGARIA F GAIA-
J.ohor-j torío de produetos chinúcos e
pharmac. F, GAIA. Completo sortímen-
to de drogas, Secção de lionio-.op.ithia.
R. Senador Euiebio 338. Tcl. 1.186. N.

PHARMACIA E DROÇARIA SANTOS—
Conde Bomfim 4.P-. "-Jrs. José Ricardo,
das 9 it ii. Almeida Pires, dc i ás a.
Arseno quinoli para os fracos. Cyano,
Gonol e Bleno-thanato, para gonorrhéa,

PHARMACIA CAPELLETI — lluinaytá
140, T. 104B, S. Compl, sort. de dro-
Kaj e prodv^tos pliarm.. Cotia. Dra.:
Êmygdio Cabral {9 ás 10) e Sant.s
Cunha (to Í.-í ni. Grátis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde Bomfim
250 Ti -47*?, V, Cons. : dr. Camacho

Ivrespo. 9 ás 11J tir. V. de Souza, 8
da m. e 4 ás 5; dr. Linneu Silva,

das jj ú!j*8 u.: dr. I*. Lima, ?_ás 3.
Isaias

. C. 2141-
Cons.; Drs, Souza Carvalho (o ás 10);
C. Sampaio Corrêa Uo ás n) I Kauí
Pacheco (X2 ás 13); A. da Cunha e
.Mello (13 ás 14I. Dep. do "llroti-
chiol" para consüpações e tosses.

PHARMACIA PEREIRA DE SOUZA —
Laboratório e drogaria. Consultas medi-
cas diariamente. Tel. Villn 2030. jíua
24 de Maio n. 166. (Est. de Riachuelo).

PHARMACIA LARANJEIRAS, Tcl. 57.-4,
r.aranjeiras 458. Cons.: Drs, Leopoldo
do Prado (9 ás 10); Souza Carvalho
(10 ãs it), IVoriea e dep. do "Pau-
toformio", para tossea, resinados, ''Co-
íjueluche".

PHARMACIA HADDOCK LOBO—(M.
Capelcti) — R. Had. Lobo -o-, T. V.
i*S/. Fab. do Carbo-vieirato dc Borges,
do lilixir de Citro-vicirato e Dcpursan.
Cons,: dos drs. A, Alves e AI. Autran,
Otlion Pi montei c João Coimbra.

PHARMACIA REGO SOARES — Riu
Cattete 77. Grande sortimento ile dro-
g"as nacionaes c estrangeiras'. Produetos
chimicos e pharmaceuticos. Garante a
boa manipulação dos seus preparados e
de qualquer reccituario medico.

PHARMACIA SAO THIAGO — Rua
Conde de Boinfím, ^.'o. Tel. Villa 1489.
Consultas diárias e grátis. Dr, Ernesto
Thibáu Junior, üz:> 8 1 far ás g i[2. Dr.
Ernesto Possas, das g ij-t ás 10 1J2,

HOMOEOPATHIA

PHARMACIA HOMOEOPATICA — Dc
Araujo Nobrega & C. (."o tn pleto sor ti-
incuto dc drogas homoeopat. recebidas di.
rect. Esp. pliarm, "Nímphea Virtlis'*,
para a cura da impotência; V, Pátria, 10.

(5RAND13S HOTI3IS

ESPKOIAIjTDAnBS riIARMA-
OEUTIOAS

ENGL1SH HOTEL _ R, Cattete 1,-C.
Tcl. C. 2008. Coinpleuuueute reforma»
do, dispõe de t confortáveis aposentos.
Jloa rliíteara. Só íi familias c cavalhci-
ros. Preços reduzidos.

HOTEL AVENIDA — O mais importon.
te do Urasil. AccomiuodaçSc-i para 500
pessoas. Confortável. Distineto, Central,
Serviço de elevadores dia c noite, cn-
dereço telcgraphlco Avenida.

HOTEL METRÓPOLE - Confortável e
luxuoso uo saluberrimo bairro das La-
ranjeiras a 20 minutos do centro da
cidade; rua das l.aranj'5ircs rr, 519.

pelo
com o
febre e
lestia,. Cons.: rua da ConstUv.içáo
(Pliarmacia Mello), ilo meio-dia às
toras da tarde. Tel. 228G, Villa,

se-a processo sem dór, nem
isento de reproducç3o da mo-

OIMfli

OS Mlil/UORES OAFióS
CAFE' GLOBO — Chocolate Blicringf.

Ilonboliu finos. Rua 7 dc Setembro, 10*.
Fabrica: riu 13 dc Jlaio, 19, Tcl. Cen-

Irai, i'S.
CAFE' IDEAL — Sempre puro. A' ven-

da nas casas dc primeira ordem. Dopo*
sito, á riu da Saude 142 n 15o., Tele-
phone Nonc 70;,

CAFE' MOINHO DE OURO — E' o
melhor café, de posto agradável c dc
optima qualidade, Chocolate c loubons
finos de primeira qualidade.

CAFE' TRIUMRIIO - - l',rtiça Tiradentes
56. Tel. C. 3806. Torrefacçüo e moa-
gem. Chocolate, chá, matte, bonbons,
assucar, balas, etc. Teixeira & Fonseca.

SOCIEDADE UNIÃO FUNERÁRIA
1" DE JIMIO

Secretaria — Rua ila Misericórdia ti. 4&
2' convocação

De ordem do sr. presidente convido
a iodos os sócios quites a fctinirem-sfl
em 'Assembléa Geral líxlraordinaria, 110
dia ai do corrente ;i; 6 iU.lioras da
noite, afim de tomar conhecimento (U
uma proposta do Conselho Dirctlor,
cjite implica na reíonna dos c-ialiiios:
líunccionará esla .issctnblía uihn Iiora
depois dc aiiminciada, com qualquer
numero dc sócios presentes de accordo
com os estatutos. Uni iu de agosto de
1016. — O secretario Cosia Porlo,

(6762 1?)

LIVRARIAS

LIVRARIA
acadêmicos,
dc Jr.:icirc» —

ESCOLAS;

ALVES, livros c
líua do Ouvidor

_ S. Paulo, tua S.

CORSOS
E QYMXASIOS

ClItli.MIO B. .A' AIIÍ.MORIA DK
CAMMjIiO CASTELLO RRAKüO
SECRETARIA — RUA S. L'EDI'0

NUMERO 206, SOBRADO
Dc ordem do sr. presidente, convido

1 0. srSi rocios a sc reunirem cm assem-
! bléa Rcral, lerça-feira, 22 do corrciite,
! ás õ i'\2 horas da (urde, nesta secreta-

illenrl-jea cl ''"' i'-"'1 -l'SÍ(itircm e volareiii o pare-
166 Rio' l"'>' ''a Commissão de Coutas e eleição
Bento -i. j <lii "ova administração, 'Rio, 20 de

aüosto de 1916, — O secretario, dr.
[Augusto Dii<!to Tavares. (J vi|i

«3

orüciu; 8, a i<
.1 I). Oliveira:
Y, Senra; (>, a
doai; ó. a N.
IJ

eV 1.' à „l!
ic. a .1. I!. :

). ordem; 1. -

Maiijiies
Ahnciid-

.\- 1 .; -•.
Sieinaun;

mesíno; ;

a I -íxcira
:, a I'. orde
ordem; in.

Pereira
1 Harroso;

. T. Aracãu;
T. lt. ordem:

APni

.1. ordem
Dias Uaniallio; 5, a
Qixlem; o. a .\i. tir-

: ,-;. a S. T. ordem;
3 'Peixeira Hor«si 4.
a Pereira Almeida; 5.
r. a Coelho Duarte; 2
ardos. a Ga*uar KibtL
rtnâo: z iacás do tou-'¦¦ C; s. a Marques
Horj-cs: 3 a ilarnues
;: iq. a A. urdem: S.

Al. oi.Lu
Miiici.l;

da Fnc. [
. -Appl, I
Cons. ;

- lies.: í

N.

jl. Albutpieruuc*;
i Oliveira Olivcir.'

:: Ií. o;*dem: iti
Pereira Almeida;- iacás. a Anloi
Dorr-csi i

; 77 caixa
u iacás

Ai'

i;

DR. A. MAC DOWELL. —(Doe.
de Medicina). Moléstias- iulcrn;
do» raios X, para o diagnostico
r. Hospicio *..<, das j á3 _.
P. Clemente n. 1S7, Tel. 171c, mu,

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA 
'.

— Professor da Paculd.-idc dc Medicina, j
Cons.; r. Ass.mbléa S;, ide 1 á= .,), j
teri 3 quintas e -.ihhado-í Rcid. tra- j
im Cru- Lima, cr. Tel. (Sul Sai-

DR, ALFREDO BDVDIO -- !'.>;¦.: Mol.
d.;, creanças. Vias urinarias. Cens. Una
C Romfiin Si? (l'h. 1-ii-irt d'Aguiar), •
das 0 iti io lu. c S:lor. l-'.i-.:chi.. .10, (ia;
ás -'. Rcr. r. C. Itomtim roí. T. ','?.l. V.

DK. ARTHUR HE VASCONCELLOS—|
AsFiitenti. dc clinica medica da Facul-
dade. (V.U5. • Rosário 3i (d

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da pellee ntecosas, ulceras cancerosas, tumores
ftbrosos; arüiritisrao, sypliilis e morphéa;
ncurastheniu, doenças do peito e dvspe»
psia; 7 ;cnibro, .ifi, ás i„ c ás 14' lis.

M0LESTL\S DO ESÍCOSIAGO. 1"1-
GADO, INTESTINOS E XER.
VOSAS

DR. CASTRIOTO PINHEIRO -- Ex-As.
siítente da clinica de Prol Urbanls.
cliitccli, de Vienna. Rua Sete de Sc.

DRS.' PECKOLT~E PECKOI.T FILHO
— Especialistas; ouvidos, nari-, rrargan.
ta, vias urinarias e operações," Cons.
rua Sete de Setembro 6j, ic andar, de i
ns 5, Ues. r, Felix da Cunha _g.

DR. CUNHA CRUZ -- Cura o
da embriaguez, por suçgestão

03 medicamentos "Salvims" c
de Saude". H. Carioca j t, $ á

lialiito 1
c_ com i
Coita-31

5- I

hs

l.atuus,
a Dias Ra-

quarti
oca, :

- d;::
.- 1.,

d:- Ua: ¦:.
ditas, a W,

Ccnirai:' ia

Amar
1 llll.-.
láo Al
diias,

M. Kinlav;
lat.l!
tlilli

jac

a ordem; s
Oi:.,.-. 11 lllli:
\iir:i .llorges
a Artli-.tri 4
quis; Ó ditos, a S,
Ia Ciuilioi a dilos,

lr.=, a Martins Saru
Riaciro; r, dilos, a

VaeitUf.*-*. 4 ditofi.
Ca-Siar Ribeiro; i'
3 dito-., a Joãi. di

a I!
Irmã

, Ad-jlnlm .--
jacas idem,
n'. .mesa:-..;

a il- C: .- d
:. .1 dil---. a
inlia. -i A.
S. T- nr-lei
-k-.n; .:;.; sn,

. 10 latas d
r diiní. a-
.:- idem, II.
111c; fi ditas
;, a -T,ebráo
cs; • dita-,

a Ilcrm -Mi,
00 ditas, ao

o diver.--!.;,
Moreira: .1

Al

fei. Norle in.|, lies,: r. Volun-
tarios da Pátria .Só. Tel. Sul ióop.

DR. ARAMIS DE MATTOS — Cons.: r.
S. I.-,r,c H'", ás terças, quintas e sabba-
.!:-.<.' Tcl. Central 5517. Kcs.: r. Eupr.ra-
sil Corrêa -.(•. Tcl. Central. 41S1.

; DR C. BRAUNE -- 1-or.ea pratica dos
liwi.ii..cs d.i Ei-opa. Clinica mcd.ca.
Ksp. coração c t,-t,-r.i:.gc. Cons.; raa dí

MODÉSTIAS DO )'l I.MAn. CO-
kaoao I-: .\i'iMi;i'i,ao

DIGESTIVO

MODESWAS DA GARGANTA,
S.W.V/. K OUVIDOS, l!IiO\.
CHOSCOIUA E I3S0PHAG0S-
COPIA

dr. Francisco" castTlho""jma'r.
CONDES—Assist. da F. de Med. K*.
assist. fIoi Prof. J-rir^er (Itre.Uiu) e do
Prot. Killian (Berlim). Uru-rnayan-i .13,
1 ás 3 1.(2. 'J'. 

376-1 C. Kcs. Russcll 10.
iT. .1750 C.)

— Prcp. da S. de
efficaz nas ulceras, cc-

zciiias, empingens, Junipcrus Paulista-
mos—etnpr, ha .noveonnos com sitcccs-
so na impotência viril, i vidro 5$; e
pelo correio 6$. Piiar. Macedo Soares,
rua Senador Euzebio n, i-'j.
PUJWJftTSrWBSi *^W-í^?J^--:-?01-3CÍ-*TTeiSE*^*e^t^7ír-f^i*^

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
— Direcção do Insp;* Esc. Francisco
V, Mendes Vianna e da Prof, d, Rachel
de Moura. Matriculos c informações d.15
3 i|2 ás 6j r. Gonçalves Dias n. 30.

ESCOLA DE HUMANIDADES — Av,
Rio Branco 133, -2o. Director: Alpheu
Portella F. Alves; .cer,, Francisco Ma.
lheiros, Corpo docente dc ia ordem.
Mens, 20Í, 25$, .""S, .1-;$ e aoÇooo.

GYMNASIO FLUMINENSE _ Interna-
to c externato para o sexo masculino.
íi. 24 de Maio 43. Programma do Col.
1'edro lí. Preparam-se candidatos pa.ra
exames parcellados. Uir.; prof. J, da
Matta.

CURSO DE MATHEMATICA — Direct.
CapltSo Dr, Mario lla:rcto. Preptiram-íe
alumnos para os exames das Escolas
Normal, .Naval. Militar, Polytcchnica c
Gymnasio, Av. Pat.o» 116, i°. Informa-
çÕea das 18 ás 21 hs,

GYMNASIO TIJUCA — 1!. Conde dc
Bomfim 638, Tel. Villa 937. Internais,
Kcmi-inlen.ato, externato. Curso de pre-
paratorios, Aulas praticas dc línguas
vivas.

CO.VS.;. GER.:. DA OliD.i.
Hoje, sess.:. ord.:, — O ür.t.

Secr.ti ijcr.:., Dacnton, (R 72SÍ
H1Í.V.Í. DOJ.:. CAI».:. ÍTüÍZ DK

OAMíiES
Hoje, Sess.:. Magn.;. de FU.:. a

Iiiii-.:. — O Secr.:., Josó Bonifácio.:.
(7-0.t J

SOCIEDADE IIKNKKIC liNTi: 110-
MKNAOM.M A' JOSÉ' DA OEÜZ

SKQE - RUA IARDIM BOTÂNICO,
438 (GAVJ3A)

(2" assembléa geral ordinária)
Dc ordem do sr. presidente, convido
srs. sócios a comparecerem á B.guv*)

Tuc se
li 7 i\2

c vola-
(iscai e

ciai ordinária,¦da assembléa
realiza 110 dia -'* do corrente, ¦
lioras da noilc, para discussão
¦.-fio do parecer da commissão
eleição da nova .administração

¦Rio, 21 de agosto dc lOtC. -
berto dc Carvalho, secretario.

lima

- Vanc-
(J 72S3

spOiaJBTJM DO "COR.IU3IO DA MAXIIÂ"

A prirlcira que lhe tinha assistido, syinpathizando ay.n a meigiiicc natu*
ral ila joven, tinha conseguido arranjar-lhe alguns trabalhos ile costura.

mandou huscar
nos olhos, angustiai

Gcrartl
a por

quc Fran-
st) separar

dilo t t oe 1 n~
DK. CAETANO DA SILVA — Y.

le=.i;i. pulinonarc-, Cons. rua Utaj
das .! as -|. ii-, terças, .«Jiiiilt

I DR.

s %_..
Mcycr.

' Clinica
Ecliv
ro, -

ADOLPHO
o de Santa
.: rua Ur.

DA
Rita
Dias

FONSECA
n. 10, das

da Cruz

•Ci
MODÉSTIAS DA GARGANTA.

NARIZ B OUVIDOS — CORA
DA GAGUEZ

llICUICO-CIVUI'
¦Nogiieini o
rua SimiuiIoi'

lica dos drs.
lulio Montei-
Ruzcliio, „;is

DR. AUGUSTO LINHARES — Oliefe
de clinica na Policlinica. Es-assist, dos
lVufà. Kiilian, Gutzmann e Druhl,
Cura da (taguez fproe. Gutimann, de
llcrlmOj rua 1'riirriiayana S, ás 1 lis.

134,

Cal-
i: 11
,i..y.l:
a II.
ditas,

uiQueriiue; :o
ditas, a Tii-
Cova; • .1 ta,

incijo*. a ('. Va.-.
Pina; \ ditíis, ft João

a M. IV. Alves: 7 di-
iva; 20 dito*. ;i Gaspar
Tci-*i'ir,i llorcc-: 7 di-

• dilos, a Xosucira Ir-
Chaves: 9 ditos, n C.

á ordem; M ditos, a
ditas, a 'C Vasmics;

Cunha; 2 ditos, a Mar-

. N.
1.-; e

s 4.
ediea,

pas,
!)i4-
sobr.

Assis.

ditostiu*. S:tra;va:
6 dilos. a M.
rtl-o; ;i caixa.-
iacás idem, a
A. lWck Y.,:i
t_ caixa de rc-iueijüei
ditaí, n Cruz Innão:
iFernatult-sí 1 caixa id>
dí ntiudos, á orn«ni:•rintü Lopes; -• ili:

\Ivaro .lísrroso:
dilos, n K. Har-

idem. ii M. F- Alves; .1
Brandão Alvcst í d-tos, a
; e diios, a Coelho Ouiirle:

t. a C, Oliveira; a
esto idem, a T;-
á ordein; 2 ja-â1-
diios 4ii-.'i-os. r.
a A. Olirciro :

liado-. Resid »¦ rj de M
. DK. COSTA JUNIOR ÍA.
j volta de i--ia Imi-ii estadia r.a Kuroj

Con-.: r. Marrcha! Floriano ço. Tri.
iosr. Es», r.a vias uriiiáriar. lypliiiis

i |:c!!c Cmis.: ihs 1,1 ás l.- f :.
DE. CIVIS GALVÃO --• 1'lnica

«yphilis, vias uiin-.ri is. K.-.aiue. 1
eseatros, urina, etc. App. o 6w6
Cons. c rc*;.; r. C instituí ção .15

I Tcl, sim. Ccntr.
i DR. F.GAS DF. MENDONÇA

icr.te dc clinica na Faculdade. í'o-:^
r. do Rosário 140, ás -'.*s. 4.n^ c 6."s,
das 2 ás 4 li'. (Tel. Nonc .1070).

( DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica mc-
dica. Co::-.: rua i" de Marco :'. 10,
das 4 ás 5- Oc!. N. 15,-1). Res.: rna
l'ruc" ;v. .t-?. Tel. :o='-. Viila.

I DR. GARFIF.ID DE ALMEIDA - Di-
rector do Hosp. S. Sebastião. Docen-
;e dâ Fac., 

"chefe dn serviço th l-ign
C. a Tuberculose, Re-i.: S. SalvaJ*-r ---
Cons.: 7 dc Setemlm-- i;6. Tel. óo;.

DF. GUILHERME EISENI.OHR. irai.*
da tuberculose po: processo csue-iial ten

Xvlepiionc, Xiiilo 1.186. ! MOI.KSTIAS DA ROCOA B SEUS
p" _¦--1 AXXEXOS

inii. da ure- AUBERTIE — Cirursiüo-deiitista — F.>-
esp. ila I |iecialista — Rua 15 dc Xove.-nliro 33,

. u: is; TC.ciiii. iJ.-S — S. 1'aulu.
"o 

llosp ; MOM5STIA.S DA I-KJjLlá E~

DR. FELIX NOGUEIRA
mol, de «enh., hydrocele,
tíira, íísíitlas c corriin.
«¦yphilis; appl. de "ííoó"
.-') Res. t.-av. dc S. s

DR. JULIO MON TF IRO
Mol. i

Viveu assim, cm sua própria
ziue lhe entregou, eom as lagrim
(1'cllc.

!•'. a vida Jc trabalho, a vida de mi-cria começou para ella.
Xo íim dc mu anuo dc privações, comprelicndcu ijite nao poderia vivef

se não tentasse achar emprego mais lucrativo.
Tomou informações. Triste, doente, mãe de duas creancinhas, ninguém

a tini:: receber; enfraquecia lenlamentc. Por üm, a febre não a abandonava.
iRccordou-sc do filie Valognes lhe 'dissera ao separar-se d'elia:— Volte, sc a miséria a perseguir.
Voltar para a casa Je um homem nue a amava não seria 11:11:1 má nivfuir

Recordou-se tambem dc uma recommendação que cll
sena uma m.i acçao f

lhe fizera: -Se se vir

coração, íiendo, estômago
iuftctuosí.» uyphili?, eic).
lis. Reü rua de Ibitutvna

Trat.
; 

"oi-i"
Iv.idor
.Mcd.

.crua ç pu.mao, i
nus. Mol, i SJTIHLTS
as 2 as DK.

AXALVSE DK IIÍI.VAS 1

BLAKE SA MT'ANNA
AFRANIO PEIXOTO
boratorio Chimico de
Analyse completa joS;
hro n, U3- Teí. C. t

ALFREDO PORTO — Com pratica
dos Hosp. da Eur.. iiicnib. da A. dc Mcd.
Subs. uo serv. de mols, da peile, d«
I'ol)*c1.i clc. C. Fodrig.i Sih-a, s (lei.

—_ j 3271,C, H. av. Atlântica,27.:, t. S.t.io.i.
ÁLVARO i DK- li TERRA - Prof. da Faculdade de

I..-I--- Ciumicos,
analyse' de urina.
raa 7 de Selem-

50.

DIAGNOSTICO V. TRATAMENTO
DA TÜBEROUIiOSE

do ¦ouse. idí.

I

DR. ÁLVARO GRAÇA — .Mol. internas.
\a Roca do Mai to. Meyor, Trata a tu-
licrculose pelos processos mais moder-
nos. Ues. r. Xazarcth 03 (Meyer). Cons
A-.«.tj...blca rv?, das 4 fi¦> 6 hs.

Medicina, director du Hosp, do.. La raros,
K. Assembléa n, 20, d«s 2 ás .1 lioras.'

DR. SILVA ARAUJO FILHO — Asji«.
tejite da Faculdade de Medicina, Rua 7dc Setembro 38, ás .1 li=. Tcl. C. :-iu.
Rc5.: Marquei de Abrantes o,,

PFOr DR. ED RABELLO — Dc volta
du Europa, reabriu o consultório. Trata
pelo r.idi-.:n. os trrnorc- e outras doença,
da pcllc cons.: ma Assembléa n. 85.

doentes, pratica o procc-.so' de "Tor-
ini:n-**. fVi-. •. -^er",-:;l Câmara z(>.

DP. CAMA CERÒUKIEA -¦- Mol. iolc:
nas. Ei-necologia? vias urinaria.. Loiipo TBATAMRXTO l).\ TÜBEHCDLO.
cxcrcicio, prol. r invtica recente noi SK PCb.MONAR PEDO PNEU-
l.oip. de Paris c Berlim.- Cons. t res. r. MOTIlOItAS AKT11-'IC1AI,' ¦>• Cop.c.baua 1.-1. (Processo _o Forlanlnl)

TIJOLOS Dl'. AKEAI5, NACIO-
NAES lü INtíDKZES

RUA DA ADPAXDEGA 110

Pi M.. nlim.i
l'..'-: rd« fcÜão

tios. ¦( Siqueira
Moiitiirr,1

a D'.*"nr.te
14? dilo»,

- Ca
a !;.

Veic-i:
dil:.

rec ida

dnintaru-.
; ''¦o dítos,
T. lAíniar

Andrade; ?7
:.T dííü-. a \'/ei-
¦1 Zcnlia liamos;"Irmão1; fi? ditos,
a \-.::!r.-»í- .'.-.-:

. 10 dilo», a B.

HENRIQUE
: rua d-i M-
Riachuelo. 1.1.-.
HILDEOARDO DK

nica em geral. Trat. t
Cons.: Sete dc

t ílai, Tcl. itiS,-.. Fui. ;
DR HENRIQUE DUQUE -- Cimv.ilto. I

'.emblea £.: residência; |
R- 

'

DR
Cl
íiorrhacia
qí). roí'.. 2.*-,
Res.: Gonçalves irrsp"
Villn.

DR. ]. MASTRAMGIOI.I
i!. irei. ": Ta". 3í,\».nli
Cociiin dr- IVris. S»nie-n d" prol. !•:. |
TOdiI. Rc,.: -. Paulo FrontUi. 5. 

'

Tel, r.r.fií C. C011».: Roario uo (j».s,
5'.s e sabbado», 2 is •. Tel. -070 X.1

DR
NOKONíIA

• pccisl ria Ide- j! Setembro n. i
s a Si i. <
Tel i*S:,l

Ho

EDüARD
S. José n.

537. Re-iòj
.17 le!. Si

ABRANTES
106 fc ds a),
r. Tt-tiüo dc
í)6e.

- Cons :(
Tel. C. !

Fianicngo \

Serviços médicos, nliariuncc-iticos,
dcntnrios c visitas „ domicilio

CENTRO 
' 

MEDICO — Dez eíinicõç, nllo-
pntlias e l.omocpalhas úr. re»peitaltiii<lade
moral. Mensalidade -:?or.o. Directores drs.
Braule Pinto c ..mesto Possas, R, Frei
Caneca 15.1.

MODÉSTIAS DK -TUI-iAVCAS

CDlXkA ClRVRGfOA, VIAS
«UiXARIAS

DK.
Mis
Rc:

(¦Ia:
njei

COSTALLAT
rdia. Cora prat
e Paris. Cn.-,.

"i a-i o hs, I.
n», Sr, (te!.

l)o

Res;

a Ho-p. da
ia hosp. de
da Carioca
. : rua ti...
Ci

DR. P. CARNEIRO LEÃO
do Inst. de Prole, c Assist,
Kx-inr. do Con*;. Ac creança
ri cordia, Cou*..: Clrtuçilves
[Tcl. ?ofii C.) «in 10 ás is. I
Manoel ,42. (Tcl. f.roS. (

DK MONCORVO — Di;
I. de A. A Inf. do Kio dc •'¦
(\n Sen-, de Crí-.it.-.-.is t
doeu-^íií. d-js creançris e i-clie
r. tj. D.a ji, ás ís hs, \{
Brilo 11. r*>.

— Medico
í, íuíancia.

da Mise-
Dias iti.
Uw.: Silva

íiinrf. do
suelru. Cli.
.Iieli. Esp.
:. Cons.:
-.-. .Moura

Ti

e
c
t/.

Cl

cm diííiculdadcs, dirija-se ao Sr. MonUnaycur, no estabclecimcnlo sncíaUiir-
gico c[c Saint-íDcnis. '

í'oi lá, n'cssc mesmo dia.
i.Vas officinas respondcrani-lhe <|iic o Sr.

¦Sainl-Dciiis, mas qnc dirigia unia'iinportanU-
Crcil.

¦E o porteiro, que lhe dava eslas iii-formaçõcs, acerescentou:
—- Se faz empenho cm lhe -falar pessoalmente, tem que ir a

su o procura para negocio cá da officina, pôde dirigir-se ao seu

Moiiiniaycur já não eslava em
fundição nos arrabaldes clc

Crcil, mas,
suecessor.

Cl1e.31n1_ag.-1ra mesmo, lí' este o melhor momento para Iho falar. 1 >?-nois,
será difficil.

iíntão, di-,s,e ella. desanimada, queira conduzir-me á presença <l'clle.
Ü_ porteiro precedeu-a. Xo fim dc ter percorrido longos corredores, no

primeiro andar, abrio tuna porta c deixou-a passar.
., — Vai cncont.^r um servente dc cscrrplorio, tpte a encaminharia.

u servente approxiniúti-sc de'Marcellina.
Ç>— Procura o Sr. director? Queira dar-me o .seu nome.Klle não me conhece.

Não faz mal, é costume.
_-— União, diga-lhe que mc chamo Marcellina Laiigon. luii empregada na

refinação de Saint-Ouen. Julgava encontrar aqui o Sr. Montinaycur, para o
qual tinha uma recommendação do Sr. Valognes, o contra-óiestre da refi-
nação.

A senhora rufere-sc ao Sr. Luiz Valognes?
Refiro-me, conhece-o? A sua recommendaçãü pódc me ser titii"

O servente de escriptorio olhou para ella com ar estupefacto. P02-.se a
depois, clc repente, ouviu-se uma campainha electriça. Correu ao gabi-do direclor e ficou lá cinco minutos.

Quando sabia, approximou-so dc Marcellina, .-.wipre a rir.
Queira entrar, minha senhora, o Sr. director espera-a.' Olhe, não S8

tsqueça de lhe lembrar o que lhe disse o'Sr. Luiz Valognes. A senhora uão
podia ter arranjado melhor rccommenda.ção!

K o servente ria, com riso alegre, como um homem que acaba de fazer
ttma boa partida, e está certo de quc se não zangarão ci>;u cila.•Xo gabinete, um'homem cm pé, sorrindo com tristeza, esperava Mar-
cellina.

a i.-.vrri não bõtie comer uma exclamação de surri-x-za
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CO&I.EIO BA MAMLÍ — gegüttdá-feiM, 21 ete agosto de 1S1Ô

"GLOBO" f ________T— r— .,
Sociedade Mutua de Seguros e Pecúlios

— HIO DB JANEIRO —
36° fallecimento na série de 10 contos

—JÇ. nflo '«Ueeldo em Paciência, Estado do Rio. em 6 de maio de'1916. a nossa consocla D. ALEX ANIMUNA ALVES PINTO, Inseri-
Ma na série de 10 contos, sob o numero 110Ç, communlcamos aos
ma. mntuallstaa desta série que s e acham na sede da "GLOBO",
m nu Uruguayana 47, e em podo i* dos nossos banqueiros locaes, os'respectivos recibos do 7$000 p ara formação do novo pecúlio* quodevem ser resgatados dentro dc um mez, isto é até 16 de Setembro
próximo vindouro, nos termos d o estabelecido nos nossos planos,
approvados pelo Governo Federal.

29° fallecimento na serie de 20 contos
Tendo fallecido na Capital do Estado do Rio de Janeiro, em 12

de marco ilo 1916, a nossa cons ocia 1). FRANCISCO J>E SALLES
BARBOSA FORTES, inscripta n a sério de 20 contos sob o nume-
ro 137, coiiiiuiiiiiciimos aos srs. mutualistn. desta série aue se-acham na sede da "GLOBO", á r un liiiminvaiia n. 47, o cm poder
dos nossos banqueiros locaes, os respectivos recibos dc 14$000,
para formação do novo pecúlio, quo devem ser resgatados dentro
do uni mezi isto é, até 16 de Sete inbro provi mo vindo-iro.no. termos
do estabelecido nos nossos plano s, apnrovados pelo Governo Fe-

deral.
29" fallecimento na série de 50 contos

Tendo fiilleclilo na Capital ilo Estado de S. Paulo, em 14 de
¦bril do 1916, o nosso consoiio s r. AVELINO ACOAOIO UODR1-
GUES, inscripto nn série de 50 c onlos, sob o n. 473,com.miinicamos
aos «rs. niutualistiis desta série q ue se acham na sêdò dn "GLOBO",
• rua Uruitunyaiia u. 47. o em li odei* dos nossos banqueiros Io-
caes, os respectivos recibos de 30 $000, para formação do novo pe-cullo. que derem ser resgatados d entro ro um mez, isto é, até 16
de Setembro próximo vindouro, no s termos do estabelecido nos nos-
sos planos, improvados pelo Gov erno Federal. (.1 6347)

________ _P^5___*4_i__*

ll f7il____^^___k_w-*______________SILWW''

¦^^5 té

Sociedade Beneficente dos Artistas em S. Christovão
FUNDADA ÍBli ai DE À-GÒSTO DÊ 1R70 — SKDlí SOOItAI,: RUA 0OR.O-iX*EL -.GUUSIKA _IE .MiBU.O, 393  (l_.D_._CIO PRO-TOO)

líxpedienlc — Das 9 ás 11 horas
S-SSíío conimemorativa do 46o anui versario ila fundação social hoje, ii

do correu,!-, ás 19 horas — O 1" se cr.tario. Álvaro da Costa Parla.'Scientifico aos srs. associados que adquiri mais uma apólice <la divitla
¦publica, do valor nominal de 1 :ooo$.oo , ip.pIi n. njo.6_n, para o patrimônio
social, que fica elevado a -5 toopjtfuoo. - - O thesoureiro, Anlonio José da Sil-
vtira. R. 7284.

SOCIEDADE MARÍTIMA »E BE-
NEFIOENOIA

RDIF1CI0 PRÓPRIO
Rua do Livramento n. 66 — Expediente

de 1 às 3 horas
Sessão do conselho administrativo;

terá logar hoje, ás ; horas da noite.
Secretaria, 21 dc -agosto de 1 <j 16.—

O 1° secretario, Dias Moreira. (7293 J
IRMANDADE NOSSA SENHORA

DA CANDELÁRIA
No dia -2 do corrente, á 1 hora da |tarde, pagam-se as pensões aos irmãos |«oceorridos, correspondentes ao primei-1ro trimestre vencido.
Bm 20 de agosto de 1916 — O -the-j

loureiro, Luia Francisco Moreira.

A Fidelidade.
948

Rio, 19-8-916 J 7.0.

BANCO LDTERICO
,. Kosario 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"
130 — R. OUVIDOR 130

São us casas que offereeom as
maiores vantagens e earan-

tias ao publico.

REAL ASSOCIAÇÃO DE SEOU-
ROS MÚTUOS MEMÓRIA

I). LUIZ Io
EDIFÍCIO PRÓPRIO — RUA DO

NÚNCIO, 46 — EXPEDIENTE
DAS 11 A' 1 HORA¦Hoje, 21, ás ig horas, reunc-se em

sessão o conselho administrativo. — O
i° secretario, José Fernandes dos San-
tOS. (R 7283

UNIÃO SOCIAL
SEDE — .RUA HOSPÍCIO, 314
9o anniversario da fundação socialO conselho administrativo, comniemo-rando o i>" anniversario da fundação daUnião Social", realiza uma .essão fes-tiva, terça-feira, 22 do corrente, ás 8horas da nniie, distribuindo os donati-vos animaes ás orpliãs filhas dos so-cios conforme prévio sorteio, e mais,ns diplomas dos títulos honoríficos con-feridos pela ultima assembléa geral, ea medalha dc ouro, Legião Hunianita-Tia. Convido os srs. sócios a compa-recerein a esse acto cominemorativo danossa vida social.

Secretaria, em 19 de agosto de 1916.*- João da Costa, secretario. (R 7288

AO
DA FELICIDADE

BILHETES DE LOTERIA
¦ -lcmc__c111.se bilhetes para ointerior mediante o porte doCorreio. — FRANCISCO íi CRua Sachet n. 14

DENTISTA
DR. SILVINO MATTOS

LAUREADO COM GRANDES PRE-
MIOS E MEDALHAS DB OUROEM EXPOSIÇÕES UKIYERSAES,
INTERNACIONAES E NACIONAES.

Extracções dc dentes, sem
dór, a . 

Dentaduras de vulcanite, cada
dente 

Obturações, de 5$ a . . . .
Limpeza de dentes a . . . .
Concertos em dentaduras que-bradai, feitos cm quatro ho-

ras, cada concerto a . .
E asiim, nesta proporção de preços

razoáveis, são feitos os demais traba-
lhos cirurgico-dentarios, no consulto-
rio electro-dentario' da

RUA URUGUAYANA _*> 3,
esquina da rua ila Carioca e em frente
«o largo di Carioca; die ; horas d» ma-
nhã ás 5 da tarde, todos os dias.

TELEPHONE, 1.555 — CENTRAL
7330 J

5S000

5$ooo
I0$000
5$noo

io$ooo

ARTIGOS PARA :;;: .
USO DOMÉSTICO

P*s^^if^^!^fp^pfisH*^l!PÍ[H

TINTURARIA

II
CONDUCÇAO GRÁTIS — Chamados:

Tel_[_honc, :¦ Central n. 4.305 — Eapecíali,*
dade em limpeza chimica a secco. Lava-se
e tinge-se qualquer tecido, por mais fino

3u* 
seja. Lavam-se e passam-se roupae

e casimira em dia c meio. Kiitregam-.se
roupas de ca*imira de limpar e passarem 3 horas. Lavam-se roupas de senhora,
por mais finas que sejam. Limpam-se e
tingem-se luvas, plumas, boa* ai.rettes e
chffpéos de homem. Executa-se tudo com
perfeição e a preços módicos. Rua Sena-
dor Pautas n. 85.

SOFFR EIS?!
Perd.átcs a esperança de cura ou dè

melhores dias ?
Ide já á "Mora indígena" —- A'ÇRiK,

69, que ciicontrar.is immediato allivio.
Consultas GRÁTIS por .médicos c es-

pintas sohre todos os assumptos.
Cura ila IMPOTÊNCIA sem .medica-

mentos a ingerir. J. ii-88.

'mmrm__m___wm:

IT

RODA DA FORTUNA

531» 5352 7(583
319 252 «83 i
19 52

CASA FELIZ
.... , 

•*"*• R**A »0 OUVIDOR, 106Filial â praça :i de Junho n. 51 .. Ri0¦__¦ de JaneiroCOMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmiosmesmo ilia da C-tracção.
s_o pssos no

VIAS URINARIAS
Sypbliis c moléstias de

eenliorus

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Paculdmle do

Medicina da Nápoles c hábil,
tado poi* títulos da do Rio do
Janoiro.

Cura especial e rápida de es-
treitamentos urethraer. (sem opera-
(ão), Ronorrhéas chronicas, cysti-
tes .hydroceles .tumores, impoten-
cia. Consultas das 9 is 11 e das 2
as 5. Largo da Carioca 10. sob.

FERNANDES & C8
Teleplione 1.051 — Norte

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA -

Casa para familias e cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos rica*
mente mobilados dc novo. Accessor.s,
rentiliidores e co.inha dc _¦ ordem.
p'**nd. Telcar. "Grandhotel". -

CÜRJTRÃDfCiÍL
Da G0X0RKIÍ1.A CHRONICA ou

lí-lCKXTE, cm poucos dias, por pro-cessos modomos, sem dór, garante-se o
,a<.> 1 tratamento. Traiainenlo da syphilisn,r ¦ App. 60G e 91.. Vaccinas d_ Wright.Assembléa. 54, da? 8. ás n e 12 ás 18,

SERVIÇO NOCTURNO. 8 ás 10-— Dr. Pedro Magalhães. R (1549

285G 3561 7173
856 561 173
56 (ii 73

4713 9397
413 397
13 97

1708 «
708 -
08

O LOPES i.uem
dá a for-

tuna
mais rupiüi' nas loterias e offóro.
re maiores vantagens ao publico,Casa matriz, Ouvidor 151; Qui-f'..indac, 70, esquina da Ouvidor;
1* do Março 53, largo do Estacio
do Sá 80, General -limara a«3,
canto da rua do Núncio; rua do
Ouvidor 181 o rua 15 de Novem*
bro 50, S. Taulo.

ma_~g~—>mrj
r

GABINETE DENTÁRIO
Aluga-se um, muito decente, no cen*

tro, com tclephone. Tara mas informa-
ções com o sr. Catão, na oasa Cirio.

£_ _____f

COFRE PORTUGUEZ
Vende-sc um por metade de seu va-

lor, na rua D. Anna ticry n. 588.
, . (R 6984)

CASA DOS EXPOSTOS
Costa Velho n. 9, próximo ao Mercado
Novo. As chaves na rua do -Rosário,
56, onde se trata.

OASA ESPECIAL DE ARTIGOS
DE KOKRAOUA

Saccos - de borracha para applicação
de agua quente na barriga, para com-
bater as eólicas no ventre, no estômago,
nos rins, figado, baço, bexiga e utero,
é em geral qualquer dôr, preço ao ai-
cance de todos, de 9$ a , . . 165000'Meias elásticas e ataduras para vari-
zes c inflanunações nas pernas e fir-
meza, de i$5oo i2$ooo

Eleiraiitjor — Suspcnsorio para costas,
para corrigir lentamente as viciosiiladés
do busto e dando assim .aiule c bel-¦leza; de S$ ix ...... . . i..4ooo'Cintas para senhoras, evitando as
moléstias geraes do ventre í piccasiiptiàn-
do um bom -parto, tuna,-de i5?ooo
* .*,, -.'-Soco i

fherniometros para febres de .lísoo*••:•,¦•••.-, íííooo
Irngadoies dc vidro e nickel, 1 o 21

litros completos, de 7 e . . . _$ooo
Irrigadores esmaltados, de 1 litro e2 litros, completos, rle 7$ e . SSoon
.Óculos e pince-nez dc '.vista cansada

e myoiie, de -?5uo a . . . . 12SÓ0Ó
_ Fundas para hérnias limbijiçaes cingüinaes para senhoras, homens e
creanças, de. _$5oo li ... . j5$ooo

Seringas de jacto-comiimo pár.-i clys-teres e lavagens de asseio, de 3..500a---£,."• ';'•'•¦"• • •'",*".• • - -. . . HíoooAlainaUeuas, creches e vidro, gràdtia^das para estcrilizador de leite, de 500a  2S500Agua oxygeuada para lavagens daboca e usos dc toilette, de 1*5.0a ,*. 2S500escovas para dentes de 1$ a _$oooigeovas para unhas . ..' . . S600Uutpctas de todas as qualidades, de
5*ipo ¦ ... ,finnlira.cite de pressão c coin tubo, dei?5oo .;

ii-.?-^ lle Va,d;i para' c'u™r ™""-tipaçoes, tosses e todas as moléstiasdas vias respiratórias, umá lata 1SS00
uilat.ir e extrair urina uas suas diffi-

IIP ^\jrJÁ^Ai
:¦'-.'. '.-' 

;*¦ 3$50U

CASA GE RALO ES
118—RUA DO HOSPÍCIO—11S
lim frente á praça (Jonçulves Dins

Lli2__R JANEIHO

Sementes de capim gordura
e jaraguá

Vende-se qualquer qtianliiladc, sêmen-tes novas e garantidas, na casa PintoLopes &• _,, cominissarios dc* café, man-teiga e cereaes. Rua Floriano Peixoto". 174, «10 de Janeiro, Tclephone nu-mero 3006. ,,,. T

Xarope Peitoral de Oesessartz
e Alcalrão da Noruega

fORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria de Hy*

fienc c premiado com medalha, de ouro
na E-posi.So Nacional de 1908. Este
maravilhoso peitoral cur* radicalmente
bronchite», catarrho: chronicos, coque-
lueht, asthma, tosse tiiica pulmonar,direi de peito, pneumonia!, toste ner-
voiai, constipiç5_, rouquidSo, íaííooa-
ç.rs, doenç_ de garganta -irynge, de*
flux. astiimatico, etc. Vidro ifsoo. —
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra*
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro Sj e 99

! e á rua da Assembléa n. ,u ¦ Fabrica:
rhann-cia Sanlos Silva, rua Dr. Ari»
tides I-übo 11. 2-9. Trf»phoue l.i-o,
Villa'.

ESCOLA UNOERWOOD

Só ali se aprende a 10$ e 15S men-
saes, pelo systema moderno, com oi
dez dedos, sem olhar o teclado. —
AVENIDA RIO BRANCO n. 108.

(1001 J)
TELHA NACIONAL, COXCAVA

OU DK CALHA
Vende-se usada, porém muito boa.—

R. Inválidos, 111, J 7075

KM I
A

CARTOMANTE PROFESSORA
M.M.ALTINY

A mão, imagem da alma
CHIROMANCIA, CARTOMANCIA,
MAGNETISMO E TELEPATHIA.

So os olhos s2o o espelho da alma, é
tt mao o reflexo da nossa personalidade.
Ja a Escriptura pu2cra ha boca de Joli
estas palavras : "Inscreveu iDeus SIGNAES
na mão 'dos homens, aüm dc que todu3
com ANTECIPAÇÃO pudessem conhecer
03 seus -destinos". As linha $ das lu&os dão
como um alpbabeto que pertmitte ler no
nosso próprio coraçSo e no coração dos
outros. S3o siunaes moraes c slttnacs pliy-
sicos, o retrato traçado pelos lios nervo-
sos c extra sensíveis do cerchro. <!e o ce-
rebro c o coração pensam, é a mão que
executa e aetua.

A professora M. Mi 'Altiny, recentemen-
ta cheirada a €3ta capital, é n única scien-
tísta da America diplomada na leitura -pc-
las linha*." d.s mãos -- assumpto' em ^uesc dedicou'' durante ¦» nhnos. V? tan.*>wn
CARTUMANTIv OCCUUSTA FORMA;
DA 'l-rla BclR.cn, depois dá haver per.or-
Tido o Ejçyptb .• n. Ttídias. _.' fundadur?
dp "Centro Scieneias Ocj-.i.tc.s" desla e.i*
pitai e do de Uúenos Aires. 7*»Vi* qnaUjüàimalefício. Resolve atrazos' de vidr, realiza
cisaiiientos e cura 'relas íluidoâ uceultos --
o magnetismo iarlu-ive —- e nüo opino gc-
rahncntc st- ia;.. NSo ãcçcita |iaí;.i'mento3
Milão depois de obtido o õüe s». descia.
pAttenile a cliamados. tias 10 "s -i- RUA DO
MATTOSO N. -o. (M -.iS)

ESCRIPTORIO
Aliign-só 11111:) saln ' 

para es-
cripturió 1111 Iiirgtt du Cai-ioca
11. 24. Al-íiíiel S0$000. Tru-
tn-si* 1111 All'nintiii'lti do Povo.

AVISOS MARÍTIMOS

HARPA
Vende-se uma linda harpa do autor

Erard, quasi nova, dupla e toda encor-
iloaua dc novo. O motivo da venda é
ter fallecido a dona. Para ver e tratar
cm casa dc familia, das 10 ás _> da
tarde. "9S8 B)

LL079 m$
LINHA DO NORTE

O piqueta

FãRâ
-piirá quarta-feira, 23 do cir-

rente, ás i_ horas, para Victoria,
Bahia, Maceió, Recife. Cabcdcllo,
Natal, Coará. Maranhão, Pará.
Santarém, Oljiuos, Itacoatíara c
Manáos.

LINHA AMERICANA
O paquete

loas tas

I
j

Sairá no dia 29 do corrente, ás
14 horas, para Xew York-, escalan-
no 11 -allia. Recife, Pará e San
Juan.

ALUGAM-SE
Os tres grandes sobraáos dos prédiosua rua do Ouvidor ns. 90-32, com ele-vador, do lado da sombra, por <:ima dosarmazéns da Casa Salgado Zenha, ondese trata.

LINHA DO SUL
^^ O paqueteSÍRIO

Sairá sexta-feira, 1" dc se
bro, ás t. horas, para Santos,
ranaguá, Antonina, São Fram-i
co, Irajaliy Florianópolis, '.<
Graiwlc íí Montevidéo;

Este paquete recebe passageir- 3
e carsas para Pelotas c Porto Vlc-
gre, com transbordo 110 Rio Grau-
oe; e para Matto 'Grosso somente
cargas com transboido em Monte-
video.
LINHA DE SERGIPE

O paquete

Almirante Jae.guay
Sairá qtiinta-foirn, 31 do cor*

: rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravcllas, P. Areia,
llhéos, Bahia, Aracaju, Maceió e
Recife.

AVISO — As pessoas que quei-ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros, deverão so-
licitar cartões de ingresso, na Se-
c.ãa do trafego.

GRANDE HOTEL MILANO
Dirigido por Dario Del Pauta. Hlfí

gantemente mobilado. Cozinha ilaiiin|
e franceza. Acceitam peníionittas avu.
to» a la carte. Avenida Gomei Freir»,
7, teleph. ,.-*o. Central. . _i<__\

\

ESTABULOS e GlfACARAS
_Alugam-se, a cinco minutos da está-

Çao.-.de Anchieta, um bom-terreno, me-dímlo iooxito, dando frente para dua.sruas, boa casa para moradia, boa água(te poço e ligüa encanada próximo, nro-
prio para estabulos ou chácara; tam.bem se faz contrato. Pará Informa..és
í..'raiar a."l;* Ur* Campos da Paz 84,Rio Comprido, g fig^

s
Artigft solido, elegante e baratl.umo, so na _ Mala Chinesa, Rua _.vradio St.

AUTOMÓVEL
Um particular deseja tioc.tr um douWc-phacton novo, perfeito,barata, propostas com csclá Caixa do Correio i8_s

por uma
arecimentos

3680 J

OURO A11800 A GRAMMA
.... -Platina, praia e brilhantes, compra-Aluga-se a loja do predio (ia travessasse qualquer q-i!:uHidadc, na nia Uni-

DR. PY
Odontologista — Avenida Rio B.áiico

144. — Tel. 2310, C. — Coiisultns
8 ás 9. . (J 4841)

n.
grátis d

AUTOMÓVEL

guayana n, loja dc ourives.
J 6840

sua cura radical pelo HANSEOI.

Peçam prospectos c iníontiàções•jos depositários: — No Uio, J. IU,
1'achcuü, rua dos A íi d fatias, 47.
Em S. Piiulo, itaruel „ C", rua
Dtrciu iv'>
Cada vidro é si.tttcien.e para trata-
mento durante 33 àis e custa ape.

nas, 20$ooo

CAIXAS ('OM WOBNÇA, 1'AHA
DOÓES, KTO.

(VOLANTES)
Vendem-se 4, «ovas, a 70$ cada uma;

rua Gregorio Neves, 48, Engenho No-
vo, próximo á estação. (J 7'39

s «.as complicações. Cura r__ictl pnr
uroctr_5os Ftguroí e tapidos. \Jt, JOÃO
AnusUi Djs 8 is 11 e d:n IJ lí i3
..iri, • Çi ru» At S. P.drn. 54

\\ y_aáS_.*J

CHÁCARA
Vendc-sc uma importante chácara á

rua Santa Alexandrina n. 295, ponto
dos bondes, com um grande .palacete,
muitas arvores frutíferas, grandes inat-
tas c agira nascente, medindo' <le fren-
te 327._11.x400 c 500111,00 de fundos.

Trata-se á rua da Relação 38 c 40,
com o sr. Alemtejano. (.6189 J

GONORRHÉAS
Flores brancas (leucorrliéa)

Curam-se radical-ienli* em pou-cos dias com o XAROPE E AS nPÍLULAS DE MATICO FER- fRUGINOSO. [
Vcndc-se - unicamente na phar-macia BRAGANTINA; rua da

Uruguayoria n. 105,

lAfiDíi.miiiDnirriniBii
JilHffl

Comi-aaliia de Loterias Nacionaes ão BrasilEiitracçoes pabiicas 30b a fiscalização do governo lederajás 2 lj2 e aos sabbàdos ás 3 horas, á
RUA VISCONDE OE ITASORAHY N. 45

HOJE HOJE
3.0-6'

25:000$000
l!jf-4üO em meiosPor

Amanhã Amanh*
336-14:'

15:000*000
Por S800, em lutoii ott

9 PENSÃO FAMILIAR
Dispõe dc excclIciUes aposentos, cmmeio de.jardim, distante oito minutosda Avenida Central. Praia do RusselI

__ f'i:__ (J 6689)

Vendc-sc um BiancliL 30 II. P.
VÊR PARA CRER ?

GONORRHÉAS
pno para particular, com pneus novos e p^ •,Q,,C.c'f* ™**c,- bci e gozar saudei*
pouco uso, preço dc oceasião. Rua Pedro < ?,?., '*,?. L'\Xa. e_>R-*."'«rant Rio llranco,
Américo. 70. I -8.I3' ,7* Marfi.*;hal Floriano 11. 195, abertoJ '•> ilia e noite.

cura infallivel em 3 dia.«.
ardor, usando "üonòrrhol",
rante-se a- cura completa
um só fiasco. Vidro, 3$ooo,Correio sfsoo- Deposito ger.l.rharmacia Tavares, praça Tira-dentes, 6_* — Rio de Janeiro.

sem
üa-

com
pelo

J 68,13 -

MEOIUM ESPIRITA

Professora tis surdos-mudos 11?5

BOLSA LOTERICA
QÜHKEÍS TUA VAU lilíLACÒIOS

COM A FOI. TU XA ? 
*

Comnviiu bilhetes nn 1501SA LO-
iTEEICA, Areuidn nio Branco
142, C-iiuimt ilu rua 1I11 Asscmblén

Lá encoiitrarcls ;i realização ilo
! vosso ideal.

, Vende-se
Sorocaba ii

LEGHORN
um g.-iilo novo, n:i travessa

j. sssi.

Lecciona
cai:a á pr
Gamboa 11.

(7003 R) ! Homem de -edade
rando só, cm excellenle

cominoilidadcs, na
-Matto.
Meyer,

sala

Kn.AHI) '.Niío

IJesiilcnciu: Ceará — Sobral.
Curado com o Elixir de Noguci-

ra. ilo Phco Clico João da Silva
Silveira, de rheumatismo nas per-uns.

.'.gmeia Cosmos— Hio

Sellos para oollecpes
Compra-se e paga-se bem qualquerquantidade de sellos nacionaes e es-trangeiros, assim como moedas e meda-lhas antigas do Brasil. Rua 1° de Mar-

Ço n. 39, casa de camhio. S 667

i_..xir de Pepsina Com-
posto

(Camomilla. Rhuibarbo, Calumba 1 Pt-àsina) Fórmula de Brito
Approvado e premiado com medalha

de ouro. Efficaz nas digestões mal e'a
boradas, dyspepsia.*!, vômitos, eólicas do
figado e intestinaes, inappetencias. do-
res dc cabeça c vcrtigt.is. Vidro 2*000,

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas, 45; Carvalho, i° de
Março, 10; Sete de Setembro ns: 81 c
99 e Assembléa, 14, Fabrica: Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobon. 229. Tclephone n. 1.400, Villa.

(3087)

Sabbadoi 26 do corrente
A's 3 liorns da tarde — 309—48*ooo$ooo

Por lsi.000, em quintos

SABBADO 2 DE SETEMBRO
A.'m 3 horas dajtarde—300—aa*100:000$ OOO

Poi S$OOQ em décimos ^^ ^^

Sa.l>t>aclo, 1 cie outt.ÍDro
A'8 3 horas da tarde-NOVO Pi-ANQ

3 16 - 1 •
GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERBA

por

SACCOS DE PAPEL
FABRICA STAMPAl'al>rica-se toda e qualquer qualidade,

preços razoáveis
:-, TRAVESSA DO PAÇO, 12 —

(pro-imo íi ma S. JuséJ
, Tclephone n. .,.*nS, Centrai — Teplidos11 mesmn ou á CASA DA ÍNDIA—Men-ile. Kmir.p & Martins, rna do Ouvidor,
57- Tel. 2P.ij_, Norte — Rio Je l-ni.ro.

ilu (11 7uo(i)

SYPHILIS

Largo da Sé .,. ,,. 17-n <^i m,.-,--. ,1,. ...1,... - educado, imo
casa com todas

rua Aquidaban,
1 cinco mimilos da cs-
pódc ceder uma boa

wrttigiiez c arithnielica; I yMa e ''"' (l""rl<' a pessoa seria e comi
fessora Cariara; rua da' "f"""'"*"1"-. com direito a café de ma-
-01 farmazem). J. 7302. """ e ?, ""ipeza, mediante a quantia dè

 ! f1'111 ""' ''eis mensaes. Não tem outros |•hospedo* Entender-se com Neves, á1 rua da Ajuda hoje ma Chile _*, sobr_ '
! do. de 1 as 3 horas da tardeMIM

e outros produetos mineraes, compram-
sc qualquer quantidade. Offerla com
amostra e pro.o, á Cuix.i Postal u. 97.1,Rio cie Janoiro. R. -j8_.

ESCRIPTORIO
Aluga-se ttm, grande, cxcellente, hy-

gienico. arejado, com salas dc espera
e tclephone, por módico preço; na rua
Uruguayana n. 3, sobrado, lado da

Uteis.
nos dias

(J 6016)

OURO
brilhantes e ioi_s usadas,r.a rua Sete dc Setembro
Ibéria Diamantina.

çompram-se;
11. 112. Joa-

4489 J

Mme. OLYMPIA
sombra.

Cartomante brasileira. Celebre pelas suai. opticeias sobre 09 pianos d'
í*.!.)0 J I Lonsiiltas verbrtes

Seriedade e úir-vre
ipi.. c 1915.

por cprréspomlciicia.
; r. Cãribca 13; sob.

1

72 O REALEJO DU JAN-JOT — JU_/E._ MAUV

o director d;i offieina, ora o pro;irio Lu't?

De sorto que, se

fliit
11111

O 'homem que ella procurava
Valognes I

Ahi balbuciou Marcellina, não sabia, não sabia,
coubesse...

Não se me teria apresentado? perguntou clle com fmagoa. IV
íoge dc mim? _}uc tem a censurar-me? Tive alguma vez uma só palavra«o olhar que a of.fendosse?

Não, nunca..O senhor é o mais leal dos homensPois bcstn, então, a senhora é injusta...'Arrepcndoime do que disse. Teria vindo do mesmo modo, tír A*alo-
gnes, porque não se trata .unicamente dt* mim, quo estou doente e muitofraca, mas dos meus filhos.

 Dos seus filhos... Disse elle, dando um passo para 'Marcellina.
Tenho .oli. O primeiro aoliava-se na ama quando eu estava na suacaia. O outro tem um anno apenas... Pense, Sr. Valognes, se eu morresse,

O que sena (.'essas creanças! iE' para cilas que eu quero viver... _Í' parn«lias qjic eu desejo ganhar algum dinheiro.
Não tem nenhum outro recurso?
Nenhum,

Valognes perguntou com voz alterada, depois dc longa hesitação;Mas o pai... o pai d'cssas creanças? 'Então elle . tão pobre que, sa*wndo que a senhora está na miséria, não vem em seu auxilio? Então tem
tio m-io coração, tão pouco amor pela senhora que a abandona assim ?-\larccl_na_ abaixou a cabeça. Invadio-Hic o rosto Rrandc rubor.Quer dizer-me como clle sc chama? Irei procuul-o. tDir.hc.i_i quale o seu dever, e sc não nie attender, _ porque, na verdado. -i =1*11!
MU amor a um ente som probida>le e sem honra.'Não o insulte. iMorreti!

Valognes estava sob perturbação incxprimivcl. Andava no gabinete dtum lado para outro, com a testa franzida, e os olhos carregados mas sem-
K< .uc olhava para -Marcellina, esse olhar, por muito triste pnr muito cheio

CABELLOS BRANCOS
Usae llrillianlina Triumplio para açaí-lanhal-03. Krascò, 3$ooo. Vende-se nasseguintes perfumarias; Granado & C,Sumi, Nunes, Casa Postal, Garrafa

Grande, Cirio, Hcrmanny; Nictheroy,
drogaria Barcellos. _ uo

isca de Obras Celebres
Vende-se t.ina cnllecção de livroscompleta, inteiramente nova e do quali-'Jai.e superior, por _uo;*ooo. E' enca-ilrrnada --m Roxbiirgh. Custou .(3o$ooo.Wropostns por carta a Antônio, posta"aíante do ierreio da Manhã.

1 L-Bir n^_ll'T

JBSr TOSSE t$)L
Kjí CATARRHOS l^i

_ _Li (Adoptado peles os Hospitais)

ESSÊNCIA DErUltATIVA CON-
CEJÍTIIADA 1.E OAROUA MIÚDA

(.Formula de Brito)
Approvada e premiada com medalha

de ouro. Cura: empiges, Roubas, sar-nas, doenças do nariz e dos ouvidos,
borbulhas, comichões, darthros, pannoieezeina, erysipela, syphilis e rheumatis-mo .-iniiiJo e recente. 1'rcço 2$soo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rea
, dos Andradas 45 ; Carvalho, rua :° deMarço 10; a rua Sete de Setembro

e 00 e á rua da Assembléa 14. Fa-brica; Pharmacia Santos Silva, rua Dr.Aristides Lobo 225. Tel. 1.400. VHIa.

OOOffiOOO
Em 4 prêmios de 50:000$000

JPor l_s*0OO, em vlareeimos
_. i0t-?_d,',os d* bilhetes do interior dovoni sei* aconinaulindos il*
_??_'_T?_l_"r;- ,,"r» ° n01^0 •*<* Correio e dIi*l_ri<los nos èciiteí tér-iM
?faví_PH * °- BV^A D0 OUVIDOR 94. CAIXA X.^sÍt! TeleS.

MODISTA DE VESTIDO^
Recentemente chegada da Europaoffcrcce-se **ara dirigir qualquer atelttnou acceita obra em ca'sa. Especiaiid__iem costumes "tailleur". Rua da Alfaw

dega 161. s _Jc*j

INFLUENCIA OCCULTA
Que protege em todos os negócios e

mysterios da vida. Faz obter muitas
coisas que desejar, na rua Senador Eu-
zebio n. 64. Sobrado, com o maior sc-
gredo. (628.3 J)

CREOSGENOL
Moderno tratamento das tosses, bron-

chitis e mais moléstias pulmonares.Agencia a rua da Quitanda 50, sobr.
Vidro -íooo. a 61S0

. _\ {Adoptado pelos as Hospitais).
A- veuda om todas «a Pharmftcias e Drogarias,

_ em Parie, 20, Rue des Orteaux.
Para iccíburbrocta grátis, dirigir-se a Ro.srt Patijols,

Caixa do Corre/g 1663, Itia-di-Jamlro,

TELHAS USADAS
Vende-se. Rua Petropolis 11... Santa

Ticresa. (-R 6726)

^f\S^

^G__£__k^!íí^_M_^

^HWfjL T____2S_J__i_g. ^S-1*- m

QUALQUER DOENTE
será aitcndido, com desinteresse e cari-nho, á rua da Assembléa, 9$, das 2as 3, nas terças, quintas e sabbàdos,
pelo dr. ALIP10 MACHADO, med.,oper. _ part. (R 3344

Chesou mais uma
remessa de foga*
rei ros a kerozeue.
rápidos e economia
cos, que fervem 1

. litro dágua em 3
minutos.
RUA 7 de SETEMBRO, lfl

TERRENOS A _ :5oo$oooVendem-o lotes ãc io|5o em fuãSonde passa o bonde da. Companhia TaHdim Botânico. Trata-se no logar, .mí28 dc Agosto n, 64. (ij

FAZENDA

««iniiiiiwiiBiiBiiiuHriuaniiiiiHinüüniiB
1 A CURA DA 1

STPHILIS|
B Ensina-se a todos um meio de B

saber se tem syphilis adquirida B"
|j ou hereditária, interna ou exter- g I

na e como podem cural-a fácil- SI
_B mcr.tc cm todas as manifestações a I

e periodos. Escrever: Caixa Cor- 6.1reio, 1686, enviando sello para I j
\§ resposta. g
-*:ii:ÍBíl!;«l!IS»í!!iai!Íiii;iS5iMiíi;!_iiBi:!!Bi:_:í'i_l !

M ,494

Pomada anti herpetica
FORMULA DE I.. R. DE BRITO

Approvuda e premiada com medalha
de ouro

Infallivel nas empigens, darthros,
sarnas, lepra, coiiii.li.es, ulceras, eeze-
mai, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle Pote i$5oo. Depo-
sito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 45 e Sete de Setembro. 81.

(R 53)

Sil 11
adquirida ou hereditária cm todas asmanifestações. Rheumatismo, Eeze-mas, Ulceras, Tumores, Dores museu-lares e ósseas. 'Dairthros, Furunculos,
tscrophulas, Dores de cabeça noctur-nas, etc., e todas as doenças resultan-tes de impurezas do sangue, curam-se

,, infallivelmente com o
n!,?,'- poderoso íinlesypliilitico O mais enérgico depurativo

TT„,, M. qUe •C0,Í, Um_ ?ò frasco faz desapparecer qualquer
Va&t?.05 

á»preícií5«*f.Em todas as pharmaciaS% drogarias.
" abncanle: - Pharniaceutico Álvaro Varges - Av, Gomes -Freire, oo.

PLANTAS

PENSÃO JARINA

a senhora deu #

-p.ffria porque* amavaí"

c depois com accctituada

a Bella

átt censuras oue fosse, cra sempre meigo . bomEra casada? perguntou elle tremendo.
Marcellina poz as mãos em ar dc sup-plica:
—- Pelo amor dc 'Deus, não me interrogue!
Valognes não pôde conter um gesto dc colora

ironia:
iAlt! é verdade, esquecia-me que minha -mulher Hie chamava

iaysttrtosa. Continua então o im-ysterio?
Depois, arrcpe:idendo-se, e com voz mai.

Perdão, a senhora está no seu direito guardando os seus segredos.
Fiz mal. A minha pobre mulher não lhe tornará a falar a respeito dos seui
modos mystc-.iosos, como ella gostava de fazer ás vezes, -tíorreu!

Passou a mão pela testa, foi sentar-se á secretaria e ficou silencioso,
rarecia ter «querido Marcellina Langon.E seu filho, perguntou esta, o pequeno Il-berto?Obrigado por não o haver esquecido. Esfâ crescido e forte. E, o qmI melhor, lia dc ser ititelligentc e bom.

Depois, repentinamente, em seguida a uma nova pausa:Vinha solicitar uni emprego?
-— 'Tenho a maior necessidade delle.

Eis o que Kic posso dar. A senhora não .pôde deixar os seus filhos.

1 ri:ci?a-sc adquirir uma nas scrniinícs Icondições: compr.-ula a p-ujamento ,1
prazo, com hypothcca do immovel ouarrendada com contrato. Oue tenhaboa agua»--, bons torras 1* regular rasaUe moraria. O mais próximo possivel dacapitai ,• próximo á estação de estradapie ferro. Q..em a tiver nas condiçõesacima, queira escrever a Abel Miranda•ie -oiiua, rua Sachct n, ..2, 2" andar.

J 7170

Eons commodos, a preçosSilveira '.Marlins, 164.
modi,*--_.

Kio.

\ ende-se uma das
das no centro comniercial. em rua de
grande transito, com machinisníos aper-feiçoados. funecionando; tratar á ruada Quitanda 83, sobrado, das n ás -
com o sr. Roque. Negocio dc oceasião.

(J 6856)

mais bem moii!.i-,

GISELIAU
Nova tintura, que está produrin-do real suecesso. Única que dá a

côr preta natural e lustrosa, semconter nitrato de prata ou os seussáes. Vendem-se em todas as ner-fnmarias. Deposito geral: Hr__zi
& C, rua do Hospicio 133, Ri0 de
Janeiro. ' (___ g..)

TRASPASSA-SE

CURA U TDBBRCBMSS
DIS. A. DANTAS DE QUE1U0Z
Modernos niethodos dc tratamento

medico e cirúrgico, conforme a melhorindicação. Consultas, das 8 ás 11 da
oiannã. Rua Uruguayana n. 43.

CASA

AUTOMÓVEIS

Lm bom armazém (Rir) e molhadosfinos, para informações, na RSetembro, 178, de 1 as 3.
7 de

(6-*84 J)

Na casa dc penhores á rua 7 de Sc-
1, _ !I".0- n'15' 

"'""detn-se dois automóveis
Berliet landaulct), e um 'Tope", no-vos. Preços vantajosos. (9420 J)

GRANDE ARMAZÉM
Aluga-se o da rua da Alfândegan. 380, com cinco portas, serve paragrande negocio; trata-se na egreja ao

P'!' *8*- (M 
7__4)

Beneficência Espirita
TRATAMENTO HOMOEOPATHICO

RACIONAL
Fornece crattiitarnente as indicações par.*o tratamento <le toda a moltiiia. Mande34 nifonnajiles ncces-rias ao .r. Ilalint-mann, L. Fc.lal 88,-, Rio. Sello oara res-

PO"3* IR 5496)

CAPILiNA
CURA

- CONSTIPAÇÕES —
INFLUENZA, TOSSES, ETC.

¦^^*^*U.__l---'_it_ir_Br«_______aKxu_U_LBiB I llll_-H___i ifcLi

PINTURA DE CABELLOS
¦'.MME.DL_V-.IF4A tinge eabclíos par-ticularmente, só a senhoras, com Hen.ne._Act11alm_1.t_ garante a maior per*teiçao no seu trabalho. Duração: quatromeaes. Completamente inofúiisivo.
preparados recebidos da Europa pelosúltimos vapores. Avenida Gomes Freire" 108. sobrado. Telephone n. s.806.

4841 J

', ende-se uma casa nova, construída
a capricho, com gradil e jardim na
frente, logar alto e bonita vista; con-
struida de pedra- e cal até o 1° pavimento, madeiramentos todos dc lei, esi|ua-
dnas a cedro, assoalho de peroba; o-j° pavimento tem 3 salas, . quartos,dispensa e cozinha; \V. C, installação
electrica e todos os mais rcquisiios dehycrictie; terreno mede de fundo 80111,00mais ou menos. Para ver á rua _ iguci-ra n. 30 ("S. Francisco Xavier); paratratar com o proprietário, sr. Alcmte-
jano, á rua da Relação ns. 38 e 40.-Não se admitte intermediário. (J 7150

Vendem-sc para, pomares e Jardins,na chácara da rua Torres Homem 11. 64esquina de Visconde de Altpéte, emVilla Isabel, por preços baratos, nachácara de Josino Vieira. (7004 R)

033JU

manifeslaçlo

SO

PENSÃO FLAMENGO
Alugain-se a casaes c ca-»_llieiros íítratamento salas e quartos, ricaruentamobilados com pensão, tratamento ds

primeira ordem. Praia do Flamengo xo.
(J 6o_o)J

E' CALVO QUEM QUER.
Síí_lD_i-0ABEM-0S QUEM QUER.

porque o

PILOGENIO
n, tj antieo n. j. RIO DE JANEIRO.

casps
pp.parj
kUA

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a prestações,entregando-se na 1* prestação, sem' fia-dor, por preços baratissimos é na CasaSion; na rua do Cattete 7, telephone

379° Central. (JG381)

PREDIO EM BOTAFOGO
Vcndc-se um com _ salas, 3 quarto*despensa W. C, cozinha, jardim adlado grande quintal, etc. Preço i,*<:-ioo$|

podendo ser parte a praso. Rua D.-¦Marciana, 143. (.,,..- j"

OURO
Pr,::a, brilhantes, cautelas do Monteae -oceorro, compram-sc; na praça Ti*radentts 64, Cojj Corcia.

Central.

ADMINISTRADOR
Para fazenda, allemão, deseja collo-c-içao. tem boa pratica de dirigir gran-'les propriedades, pôde tambem asso-ciar-se com proprietários de pequenasfazendas, da attestados e referencias:cartas a redacção deste jornal.

(J 6060)

Banco Mercantil do lio de Janeiro
67, Rua Pimeiro de IV arco, 67

Presidente — João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbos^Banco de Depósitos e Descontos

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

Machina de escrever
Ninguém compre uma sem informa-Ções sobre a machina mais simples, mo-denia, pratica, durável, elegante e aomesmo tempo mais barata do que qual-quer outra do, mundo. Dá i. cópias,tem fita de cor e typos de rricial, fazate 300 letras por minuto.'. 

CUSTA SO' 180 Mil. RI*IS
Encommeadas: peça-sc por bilhetepostal ou carta, _ Caixa PoS'a! ,,->.. _Rio de Janeiro (I' 6o6l(

Bom emprego de capital
Vendem-se dois bops "redios na ruaMariz e Barros, em frente á praça daBandeira. Preço dc oceasião. Trata-seno Bazar Herminio., praçai da Ban-de'ra- 

 (M. 6_o9)

Gharuíarta e Papelaria
Vende-se uma bem montada no mclhof

ponto dos subúrbios, tendo contrato üboa moradia para familia. Para melhNres informações á rua Uruguayana n5_
(R<i07l)]

METAES VELHOS

GHOCADEIRA
enfwS Si?' l""a- "a" ,0° 3 ,20 ovo*.em perfeito estado c por preço modi'*¦'. tartas neste jornal,lho.

preço
a J- !

U ÍO-I

BOTEQUIM E BILHARES
Vendem-se dois lustros grandes il*

metal, prestando-se para gaz e elecir.cidade; ver c tratar á avenida Passo.n. i»__ Bota -.uniinciise.
*-~™ .

TRABALHADORES
p-.pp-

Acccii,.m-se 20, .0 * mais, cai.e lenIianlo.es; infornia*_e n.i rua l*:acHn. 154, estação do Riachuelo. 1 fioiS
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CORREIO DA MANHÃ — Segunda-feira, 21 de Agosto de 1916

rT***J5p>f-.

-ses

PEQU
HS EM LEILÃO

J. LAGES
WCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA

BUENOS AIRES N. 85
«I Telephone n. 190'. Norte

_,eüóe,3 a sc effectuarem na. semana
*H_ íi a 26 de agosto de 1016 i
I HOJE, SEGUNDA-FEIRA, si, a 1
llora: >. ,
1 tielISo cm seu armarem, a rua do'iH__*>lcio 

85, de duas patente), de an-
taiu-cios para bancos de jardim, perten-
ííenlies a inas-a íallida de Martins Costa
i_í Comp.
!. AMANHA, TERÇA-FEIRA, -_, ás S
Hot***'s _. . . „ 1
, ..eilão de moveis ao Boulevard -8 de
({Setembro n. __8.
\ QUARTA-FEIRA, 13, ás 4 horas:

Cellão de predio á rua Matiz c Bar-
-"ro** n. 156." 

QUINTA-FEIRA, 24, 4 1 liorat
Ctdlío dc predio & rua Hilário dc

[Oouvia 80, Copacabana; será vendido
% rua do Hospicio 85, armazém.
j OUINTA-FEIRA, 24, ás 5 horas:

. CelUo <de moveis & rua Belfort Roxo
fl. _5, Leme.

i, SEXTA-FEIRA, 25, ás it horas:
talião de mercadorias na estação Ma-

Tfittma.
; SEXTA-FEIRA, 25, ás 4 horas:

IvellSo de pnedio á rua Honorio 14Í,
,«_*ii_'os os Santos.

SABBADO, 26, á 1 hora:" Leilão de moveis -_ rua do Hospicio
tt. 85, armazém.

iSABBADO, s6, á 1 hora:
Leilão de predio á Estrada Real dc

Santa Cruz n. 1878, pertencente a mas-
sa faltida de Martins & Kamalho; será
vendido á rua do Hospicio n. 85, ar-
inazem.

PENHORES
Leilão de penhores

EM 32 I)__ AGOSTO Dl. 1916

JOSÉ' CAHEN
7 - Rua Silva Jardim - 7

Tendo dc fazer leilão cm 22
tle agoslo dc todos os penhores
vencidos, previne aos srs. mu-
ttiuiios quo as suas cautelas
podem ser reformadas até ú
lioru d» leilão.

Leilão de Penhores
EM 21 DE ACOSTO DR 1016

Lr GONTHIER & C.
HENRI' _. AHMANDO.Snccessorcs

Ousa fundada em 1867
45. KUA LUIZ DB 0AMÜ1.S, 47"Fazem leilão dos penhores ven-

cidos o avisam aos gr», mutuários
que podem roformar ou resgatar
as suus cautelas até á véspera do
lo.lRo.

IMPLORANDO fl CARIDADE
for intermédio tlesta redftcçaõ, appellam

pira a caridtd- publica, uo seguintes se-
tihoras:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cé_.i, e
«!.m disso doente e sem ninguém pura sua
companhia, recolhida a tim quarto;

VlUVA ANGELA PECORARO, . com
fl.*j anuiu dc edade completamente cega e
paralvtica;

VIUVA AMANCIA, com 63 annos de
edade, quasi cesra;

ANNA EMILIA ROSA, ipolire vellii-
nlia, viuva, com 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
e iem amparo de familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cepa de amboa 09 olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, eu-
trevado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito filhos me-
_.ore_:

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
lha sem o menor recurso para o Btia sub*
_istencia;

SENHORA ENTREVADA;. da nu. Se-
ti.ior rie Mattosinhos. 34, doente, imnossi*
bUitada de trabalhar, tendo djiús íühas
cendo uma tuhcreidoaa;

VIUVA SOARES, vellia, sem poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com SS oimoi de
edade, gravemente doente de moléstia in-
tura. ei;

THEREZA. pobre ceguinlia sem auxt-
lio de ningueb;

VIUVA BEKNARDINA, com 73 an-
nos.

AMAS SECCAS E DE LEU?
PRECISA-SE 

de um,, ama secca, me-
nina, 12 annos. Trala-sc na run dos

Ourives 11. 143, sobrado. (_.i_ Ai J

PRECISA-SE 
dc «ma mocinha para orna

secca; trata-se na rua de São Fran-
risco Xavier n. yoi. (67.li A) K

JJUECISA-SE 
dc uma «pequena, para ama

secca; na rua Jorge Kiulgc n. ;*;.
(«,-50 A) Ií

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CmA.SmAJBMA.ZIJL
x-tua. 7 ae Seto._-i.l3ro _xr. 135

TfiLEPIIONB 5138-Central
T>__DCISA-SE de umá perfaita corpi-iltei-JL ra, par» oteli-jr de coM-uiu; nio «ooprejen*,, se nlo for em condições; maS. Jate 114, a_bra_>. (7J01 D) J

PRECIS'A(SE 
de um» empregada para6enri._s era casa de noquena latralia;na Bento Li-fl... », 79X. (7304D) J

PRECISA-SE 
de um monino de i_ o17 annos, para empregado de casa dcinoveis; so ae acceita dindo referenciasop sua condueta; traia-ise árua SenadorDantas n. 104, casa de moveis. (6294 D) j

PRECISA-SE 
de ofiiciaes Luiz XV, árua do Lavradio n. .8. Paga-se bem.

(6;is D) R
"DREC-SA-SE 

do uma menina pa¦*¦ ra serviços leves em casa de um
cnsal; na rna Angélica 80, esta-
_5o do Meyer. C

PRECISA-SE 
de uma pequena, para ser-

viços leves; na xua Jorge Rudge nu-(0751 
C) Rmero 77.

PRECISA-SE 
de uni compositor quesaiba tambcm dc impressor, para tm-

biilho. pequeno., que fale mais dc um
idroma; cartas no escriptorio «lesta, folha
a D. R. (C967 D) R

PRECISA-SE 
de ' 15 rapazes, vestidos

dc branco, na avenida Rio Branco 11.
94, da_. 11 ás 14
com o sr. Vieira,

lioras, todos os dias.
(7142 D) J

PRECISA-SE 
de uma mocinha de 12 n

14 annos, para recados; na rua Dí
Manoel n. 32, Não se «faz questão de cor.

_. (7131 D) J

PRECISA-SE 
de uma pequena de i. ,1

16 annos, para casa de familia; ú rua
Sergipe n. 90 — Mariz e Barros.

(«7.19 C) It

A 
LUCA-SE um quarto mobilado, com ou
sem pensão; tem luz electrica telephone

e bom banheiro; avenida Henrique Vallatla-
res 33, sob. (Gijoç li) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Sara n. 67,

Santo Christo; as chaves estão em freti-
te. n. 74; eom 2 salas c 4 quartos; preço
8o$ooo. (6B00 Ií) J

ALUGA-SE 
optima casa nara pensSo. col-

leglo ou familia de tratamento, á rua
dos Inválidos
Republica.

as chaves no thratro
(6281 E) J

A 
LUGAM-SE. por 50$ e 60$. quartos mo-
bilados, todo conforto, avenida Uio

Branco n. ir, 2° audar. (6q22 lt) J

¦iii;iiiii!!iin!!ii_ii!iiii!a!ini!iiiiiinaiHBi
1 _OPFREIS DO ESTOSaAOO, g
I DOS INTESTINOS E DO I
1 CORAÇÃO I USAB i

1 Guaranesia 1
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ALUGA-SErão habitavel
trata-se no 99,

excellcnie predio. com po-
. da rua do liezeude 97»
onde estão as chaves.

«Í8..4 E) S

ALUGA-SE 
o 2" andar da rua da Qui-

tanda n. 123, entre Alf.-inSei-a c General
Cnmarni próprio 

'para familia ou crande es-
criptorio. (6.89 li) S

A LUGA-SI", por 1811$. o 2° andar do
--.predio á rua dos Andradas 82. canto da
praça General Osório, com 2 salas, i quar-
tos, saleta, cozinha, installação clectrica,
etc; trata-se na cliapclaria. (5182 15) 3

A 
LUCA-SE uma boa loja, á rua Azevedo
I.ima 11. 150, em frente ao theatro The-

nix. (6194 K) M

I M BRASL
(NOMB HIOGISTRADO)

Cura a inflamma^ão e |s_a&*§a_-
çfíes dos olhos

Em to<_iE_í3 a_s ipla.a.ir.rrDaclas
o caLro__?-_trisi.£_

PRECISA-SE de
que tenha boa

12, loja, das 10

um .piupagandista e
voz; praça Tirad<-uti\.

is 3 horas. ';jjo1J).M

ãÜ.
PRECISA-SE 

dc aíuuiis trabalhadoros c
paga-iíc por dia dc o$ a 10$; rua

Dr, Lins «Je Vasçoncellos 380. (7.174 D). R

PRECISA-SE 
dc ofiiciaes

ros; á rua General Çaldwell oi. 63.
dc marcenci*
vcll 11. 63.
(7151 ») J

PIUJCJSA-SE de i;.i
tirar lenha;

2S1, com o s

trabalhadores para' rua S. I" '
Teixeira. (;.u* i

_»w»_m_--<i _¦-»¦ ¦ nmm
i» .1

CASAS E COMMÒDOS, GEÜTRO
AiLUCAM-Sl-dc frente, ci

uma linda sala e gabinete
com duas boas alcova*5, em

casa dc família, tendo todo o conforto,
pveço co.umoüo; na rua Silva Manoel i,.o,
sobr.ido. (fi8í.. _.) J

A ILUGA-SE Brande fala, cm casa de fa-
-tjLmiii.i, a quatro rapa«s. com {>cn&1o|
por 75$ cada um; na rua da Carioca n. .|_»,
2" andar. '.S_. H) J

A I.UCAM-SK. a rapazes de tratamento
-CS-oi. a cisai stm filhos, esplendida sala de
fronte c um bom quarto, juntos ou separa-
dos; tem luz clectrica; na rua Ivavradia
iíi4, .-lUJtadu. casa dc familia. (7..-0 15) J

A liUGA-SE nu rüti ilo S. Ucuto
¦^àjn. SO, 2" nndnr, osqiiimi dn
Avcnidii líio 1.1'niico, sitia ilo fren-
to, nioliiliulii, pensão, _ pessoas
aooi.; umn, 1309000; easa de
fnmilin. (J 69-19) E

AI.UC.AM-SK 
uma linda sala c quarto

de frente, com ou sem pensão, a senhor
dc tratamento ou casal; rua Roílripo Silva
6 2" andar. (7.12. E) .1

ALUGA-SE 
tun bom quarto mobilado, a

casal nu dois moços de tratamento, casa
de famüia; na rua Si nador Dantas n. 19.

(63.. lí) J

A_.UGA.S1* 
por 110$ ;i ca1;! da rua

Nova dc S. Leopoldo 11. 01; trata-s-j
•na rua da Altandega n. i-, Tcixiito 5; l".

(.304 K) .

ALUGAM-.li 
<uua liellq

dc frente, cm cisa du familia d
sala

tamento; na rua Primeiro
-" andar.

quarto
tr..

Io Mtirço n. 20.
t6__,i IJ) .1

OUHA radical da eonor.Iién chro-
nica ou reconte. em ambos os sexos e
em poucos dias. por processos moder-
nos,sem dôriCHirniito-ae o tratamen-
to, Impotouciu, cancro syphlli.ico,
ilarttiroro, nezoinus, feridas,ulceras.
Appl. «306 e 914 — Vaccina de
Wright—estreitamento de urethra ; appl.,
dn poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura
Consultas diiu-lns, 8 ívs Vi; '._ ús
10 ila- noite—Av. Mem de Sá 115.

A LUGA-SK mu li"m quarto a cavallieiro
___Ldc trnlamenlo; Assemblca 68 -y andar;
nroximo á avenida Central. (7»8o lí). ,J

AIVGASI-SE
NA

SEOOAO DB PBOPRIEDABBS
DA"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
Oi seguinte, predioi: '""'

,A» cliaves nos. mesmos ou conforme in-
dícaç&u nos respectivos, cartazes.

Para tratar das I io í di tarde.
LARANJEIRAS — Rua des Laranjeiras

n. 45.1, com magníficas accommodações
para familia de tratamento, quintal, etc.,
ts chaves na mesma rua n. hio. Aluguel
300$000.

GLORIA — Rua Senador Cândido Men-
des 08. casa 5. com 2 quartos, 2 salas, lu«
electrica etc,. Aluguel izo$ooo.

DOTAFOGO — Tr-ve-sa Honorina 28,
easa 5, com 2 quartos,' a sala», lui ele-
ctrica, etc. Aluguel ioo$_oo.

Indo-
.pendente;' rua Silva Manoel 1.14.. _

(6915 B) ,T
ALUGA.SE 

iiui ftuarlo. motiilado,

A 
LUGA-SR um quarto; na rua Primeiro
do. Março n. 145. i? ãmlar. (6823 r.) a

ALUGA-SE 
em casa'

Ml
de família, uma

.sala mobilada, com. todo o conforto e
electricidade, a .um casal ou senhor ue
tratamento; na rua.'do Riachuelo n.,,10';

(4919 L) J

ALUGA-S1Í 
em casa de família, rodea-

da de jardim, uma sala moliilaJa, san-
davcl, teleplione, luz clectrica _ uni conluio-
do por 30$; na rua do Rezende n. 198,
esquina da rua Riachuelo. ¦ «Í5.3 E) J

ALUGAM-SE 
quartos mobilados, com

muito asseio, banhos quentes e frios,
com ou sem DCiisÜo, só a cavalheiros; av.
Passos 40. sob.,, caia de familia. (7329 h).

ALUGA-SE 
o 3° andar da rua Theophilo

Ottoni n. 205; as chaves estão no i°. Çtrata-se na mesma rua n. 143. (7.1-8 K)J

ALUGA-SE, 
cm caia d.e, familia. um bom

commodo; tem todas as* commodidades;
à rua dc Santa I.t.zia _..«|8. sobrado, junto
á avenida Kio Branco. . (7.109 K) J

A.I.VGA-S1* 
ifor 120$ -um icsplcndiilo

quarto com pensão, a rapaz --tle fino tra-di:
ti. mento do Rczciide 19.1.

(7287 E)

A'LUGA-SE 
uni esplendido sobrado, na

rua do K ia chuelo n. i_), com dita., sa-
Ias, tres quartos, quarto dc banho, quarr**-
dc «creados c área, todas as iustallações
ti:odcrnas; para ver e tratar no loja.

(-279 E) -I*

3E
ALUGA.Smobilada.

2" andar11. 73,

uma boa Fala dè frenle, bem
na pensão da praça Man:-.

(7232 E) M

AI.UGA-SI*. 
-cm casa dc tun casal sem

íillius, uma sala dc frente, mobilada,
n um senhor dc lratoincnl,j| ua rua do'Senado 11. 172. «*"" (,-238 E) it

AlI.lJGA-Sl. 
uma sala, própria p.ira «o-

criptorio 011 officin..; na praça Tiradeii
tes n. -4B, andar; t rafa-se no 2" andar*.

(G.-8.' li) J

j__'f/tiO_VSI. uma boa sala de frente, mu-
-*Tx.bi!ada ou não, com pensão: na ru*
.Silva Manoel n. 32, „ uni casal ou dois
ia pazes.  ((Í2S2 li) J

AT,UGA_E um excellente quarto niobt-
— -.lado, com p.!i__._j na rua Silva Manoel
'!•¦• 52. ;.. (6280 li) J

A 
ILUGA-SE a casa ila travessa
res n. 3; trala-sc na mesma,

A. Riachuelo.

do Tor-
Ias o 5 s

(ns; lí) J
A IiüGÀM-SM o 1" e 2° nntlnvcs!-riiá run lio Oiiviüoi' S9. (J6330 K

ÜPÜ E SANTA THEREZA
ALUGAir-SL 

ns rasas <la rua Joaquim
Silva ns. 92 e 94. Lapa, completamen-

te reformadas c modernamente preparadas,coiitunilo cinco maRiiíficos quartos, lnz clc.
cinca c riiz, para luz c cozinlia; trala-sc
na mesma rua, canto do beceu do Império,
venda, com o sr. Valentim. (C881.I') J

Ac.LUGA-SI', <i predio it. 28 da rua Theo.X-Lloiup Regadas (Lapa); trata-se á ave-
nida U;o llranco 11. í'i; a chave csiá nn
Crande Hotel. AlllRUçl, 200$. (63oi !¦') S

A LUCAM-SE aposentos mobilados, com
XXtodo o conforto; na rua do Passeio
n-_ ro. Ct'87'3 !•') I

ALUCA-SU 
a parte

da Assemblèa i...
sahs, cozinha ;i banheiro.

dos fundos tia
andar, com

rua
¦du.

(C.2.! E) J

i I.UCA-SB uma sala. "ara moços soltei-
i_ros 011 casal sem filhos "in iicnsão;
avenida Passos 118. í_i:__i __________

LUCA-SE. a pessoa distineta. a matade
_" andar á praça Tiradentes .¦.,.:

trala-se das 3 ás 6. (7307 Iv) J

A LU
iido

ilIlUíü _ap___S^ldli.lEI
-__o»«._MÉ_>--twf -nr-ri»—i-"1 ' ooio*^»—---* j

AI_UGA-SL 
o predio da rua Sanla Chris-

tina 1011 (Sanla Thereza); as cliaves
estão uu 90; trata-sc na rua do Rezende09.

(710.1 10-J

A LUÇA-SIv o predio da rua de SailtdX-Li_lirutin,i n. 121, tem cinco qtiarlbs,Oiia.i saias, luz clectrica, banheiro, b nu(it-.iutal. esplendida.vi-la rara a burra, clc,•Vtc. As chaves na mesma rua 11. i 7.tratar na travessa de S-.i-Eritnciscb 11. -_•.
t-unícitana do Aujo. (69513 1") K

A T.UCA-SlS um bom c modesto sobrado,-í-.Vna rua Monte Alesre, euuuiln i-ela In-• Ici.-a do Castro, com duas sala1, dnis qiiar-tos c mais commodidades. Aluguel 8.>.*i
manda-se mosirar e trata-se na rua Sj-
nador rompeu n. 171, armarinho. (6g3.F)li

. A LUGA-Sli ou vciidcsi
1 -Tirania Mattos u. 30.

n preilio da rua
Aluguel t,i5$óoo.

(7066 I;) J

mm

:iiilÉ;i!tílllilBr!i_!liílíH!;l!llQi_SEi|H|!iliBiílE,:^.
OIS CÁLICES DESTE POPi: i
POSO ANTI-ACIDO EVITA:.! m
AS MAIS GRAVES DOENÇAS P

Guaranesia

Para transpor dirficuldadés, ganhar muilo dinheiro, ser amado,
gosar saiulc e bem estar, e vencer vossos inimigos, adquira^in
CASAL tias poderosas PEDRAS DE CEVAR. As legitimas o ver-
dadeiras são recebidas da índia, pelo professor Aristóteles Ita-
lia, á rua Senhor dos Passo;., !)8, sobrado—Caixa 1'os-
tal 604:, Kio. Envie $o()0 om sellos novos do Correio, para
receber curiosas c interessantes informações detalhadas. ORA-
TIS, em caria fechada. Envia-se para todos e para Ioda
a parte.

K LUGA-SI* uma casa, no becco da L.t
--.ROiulin 11, 23. porto dós bondes do Sil-
vestvc, por -uf; chave e informaçõe.** n*i
»• io. (7.152 !') .1

A LUGA-Sli
Xj-plctamcnte

uni masfnuico
independente,

I a casal, tem electricidade; n.
I i».i n. O2, sobrado.

I A LUCA-Slí um quarto, por in$, cm casa
! JCXdo pequena familia a pessoa decente;
| Silva Manoel 12,.. 1". (7180 !•') JI

quarto com-
1 r.iivi/es nu

run da l.a*
(70S3 1') J

da avenida Rio Bran-
A 

LUGA-SK perto
co. um bom quarto mobilado, tem te-

__
:n:!t:iB!!yBiiHiii!i-i!i-n!.iH«iniHi![iiii

wi-T^v»-*.**-»aiw

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
ALUOAM-SE 

boas cozinheiras, arruma-
dei ras c coupeiras, amas sccc.is. gente d,i

roça; ordenado módico; rua Commendador
Telles 18, Cascadura. (.767 C) K

PRECISA-SE 
de uma creada ipara co*

slnhar c mais serviços, na avenida
-Uio llranco ti, 243, _u «nd. (6282 1() j

PRECUSA-SE 
de uma «cozinheira para

pequena famüia; rua Senador Euzebio¦n, 406, sobrado. (7199 B) J

PRECISA-SE 
de uma boa empregada do

meia edade ..ara lavar c cozinhar cm
casa de pequena familia. que durma no
aluguel; uo becco do Rio n. 2* — Cat-
tete. (7207 111 J

PRECISA-SE 
do uma cozinheira; rua

liarão de Mesquita 11. 9..1 — Anda-
rahy. (71.18 II) I
-¦ " | '

lephoiie c luz» electrica; na rua Azevedo
í.ima tti 150, <¦¦.•• "-frente ao theatro IMiénlx.

(6195 15) M

LUOÃM-SE loja morailia, ua ladeira
ppe Nery 11. 271, com dum salas,

A LUI
-.Vl-cli
cinco quartos, arca, cozinlia quintal.

(6884 B)

ÁT.UGAM-Slv 
bons comniodos, para mo-

ços solteiros, de .10$ a 40$. na rua S.
1'cdro 11. 145. 1". (E)

AI/UüA-SP, 
um escriptorio de frente; na

.rua do Rosário
ta-se no Café Mourisco.

i" andar;
(7271

AIA-GA-Sl. 
metade da casa. confortável,

independente, a pequena família. Alu-
«ucl módico; na nu Larga n, 4, sobrado.

(6S33 E) S

ALUGA-SE 
uma espaçosa sala dc fren-

tc; na rua Sete de Setembro 11. 19«i«
1» andar. (72O7 10 U

CREADOS E GREADAS
CKIÇADA 

— Precisa-se para tolo ser-
viço, de capa dt* pequena família, que«.ailn coriuhar; rua D. Carlos 1 n. 1-.

2' andar. (71 n D) J

PRECISA-SE 
dc uma creada para lodo

o -.erviço, que durma na aluguel;
trata-se na rua dos Ourives n. 143, so-
brado. 17140 D) J

PRECISA*SE 
de uma creada para ser-

viços leves; rua do Rezende n. 7*,
loja. (721.; C) I!

PRECISA-SE 
dc uma creada -porá um

casal, pira todo serviço; prefere-se
portuguez,.; rua Victor Mcirclles n. 16.
«st.i.-ãu lüacl-.iiri.i. (dos7 Cl I{

EMPREGOS DIVERSOS

A LUGA-SE o armazem á run Santa I,u-
-CXzia n, 232; trata-se á rua Primeiro de
Março 11. 4. (;i^-i •*•<) J

i r.UCA-Sl'. o predio da rua JMci
XVVieira igo, por 300$; trata-se na

leuezes
. rua

Alfândega 134. sobrado. (6019 1-.) J

r,U(.A-SI*. um esplendido auarto. a mo-
Lços solteiros; na rua *Jo Hospício 06.

(*.*..! E) 11

4 LUCAM-SE bons quartos, a _o$. .i.S e
----.40$. a _ casal que trabalho fora ou a
moço solteiro; rua Prainha 7 sobrado.

(7--4S E) M

ALUGA-SIC 
uma casa com quarto, s.ala

í. árra, c entrada independente; na rua
de S. Leopoldo 11. _..;; a_ clraves no bo-
tequim. (7060 lí) J

ALUGA-SE 
por 00$ o sobrada

vessa 1). M.-ii ' da ira.
•anocl 11, 2-i, tres grandes

arejados commodo.., cozinha, banheiro,
pintado dc novo; trata-se na rua da Mi.e*
ricordia 11. 24. (òtu? lí) .1

paia fa-

I-.05
-'-•_?

A LUGAM-SE as seRuint..
-—milia:
Rua General Pedra 150. para tlCRO-

cio c familia
Rua Mariz c llarros n. 2C1. . . .
Rua Mariz e Harrcs 11. 2í<i lÜver-

sas casa?, na "Villa líugcnic",
desde

Rua Josó Clemente n. .',7
Rua Sanlo Cbristo li. i"-'

" " a loja do n. "j.
Rua do Cunha, a loja do ". Oa. . .
Rua Carolina .Meyer n. -'.í
líua S. Podro. o i" andar dn n, 231
Ladeira João Homem 11. 71
Rua da Gamboa n. 55
Rna da Alfanili-R.i. o sobrado li. do
Rua General Caniara, nara ncjrocio,

a loja do predio n. i_i
Ktia Viuva Cláudio n. j.í, própria

para negocio c familia
Tratam-se á rna S. Pedro n. 7-'.

Costa lirana & C. (7100)

A r.üC.A-SU uma sala de frente, c
X_Lciuatrp iancll.-is. a rapa-C3 decentes, ci
dc família respeitável; na rua Taylor tt.
Laia. (,•;.)(__. !•')

101$
i.jS
01?

110S
i.iif
!-•-$
I..-S
11-$
SiS

15-?

aioç

140$
com

M

,i LUGA-SE um quarto tia ra descanso,
_-__.com todas as commodidades, perto da
«avenida Ccnlia). cm 1casa de costureira
muito discreta. Resposta i redacção, a Al-
bertina M. S. (7043 E) R

A'LUGA-SR 
cm Santa Thereza, uma rasn

nova, com tres quartos, duas solas1' iu*".
electrica e mais pertences, por no$; infor*
ma-se na rua Mauá. n. 84. (íioS.. K) ,T

ALUGA-Sb, 
ir.asniíi.a saia com ou sem

mobilia, com luz clectrica. banlios qucii.Ics o (rios; toleplioilc 44.14 Central. .¦ iodas
as mais commodidades, por preços commo-
dos. na praia da Lapa .|X (7.1.1 1') )
ALUGA-SE na rua 11. Luiza. 

~G_.r7_,

V-Vuai lindo cbalct pavi íaniilia rcRtilar,
tem porii.i liabitavel, linda visia. jardim,eàtíi completamente reformado. A chavo
está ao lado n. 116, 011J0 se informa.

______¦¦,j'''" 1

ÍTÍ^!iRÍNJEIRÃS~
BOTAFOGO E 6WÈ1

ALUGA-SE,aos banhos
em casa ilr familia, próximo
dn mar. esulendido aposento

mobilado; rua Silveira .Martins 149.
(úa.ii G) .1

A 1,1 ÍGA-SI'. um commodo
U\ .¦{)!¦! todas as comomdtdadf
tete Ss, esquina de

independente,
; ruadu Cat-

Guaratyba. (0.i.._j G)

A LUGAM-SE o-.;.
XrXuu st-:-.i pensão,
trangeira:
brado. Gb

uarlos bem arejados com
0:11 c-j-'a de futniiia es-

rua do Catlete n. i, .o-
(6581 G) .1

A T.-UGA-SK. muito Ijarato, o armazém
«C-Ula rua dc S. Pedro n. 2?j trata*sc na
rua Primeiro de Março n. __. (7039!;) J

AI.UGA-SI5 
a casa da rua Atti.a 11. 16,

coai tros quartos, duas salas, cozinha,
quintal, bonde dc cem réis; as chaves c>-
tão 110 18. (7001 15) t

A LUGAM-SK por 160$ os ipredios novos
x___da rua Real Ç>randeza ns. 326 e 32S,
tpam familia àe tratamento, tendi sele
quartos, duas sialas, foKão a gaz, electríct-
dade, etc: as chaves por favor no n. 330
c trata-H! na rua General Polvdoro .:;*.
com Can-.;»., Silva & C. (3840 G) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua do Caltel-

n. 45o com duas salas. tre.. quarto.-,
Imnltcira quente i
\\". C. e área
c;.i:,a d,agua, etc.
rioca n, .jt, loja

frio, cozinha, despsns:i,
para lavar, caiu tanque,
; trata-se na rua da Ca-

(7-^0 G) ].

A LUGA-SE uma moca branca para anil-Amaiieira. c-neira ou ama secca; ruahciimldt de Vasçoncellos - casa n O \guas
(7lti- G) 

"jPeneas.

1
i<

CAMISAFJi. FBANCEZÂ
133-AVENIDA RIO BRANCO-133

(-S-K-O-ElIVT.Ei AL)
Todos os artigos desta, casa são vantajosamente oo-

nhecidos não somente pela sua superioridade como
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência.

' * '*K ¦'¦''¦''"'-'. ''¦•¦'-'¦ '"$1
¦ i : • :' ¦'¦ '¦-" ¦, ,. ¦ .. 

'-'' '-'''''íj!'

7*. •¦ .
__«__«_¦___«____?^m

_;
-'**iw

'¦¦'¦Yct^^t

:'Vsí___jSl
Wfi'-- I

Roupas brancas parasenhoras o homens.
Roupas do cama,mesa,
camisas Bertholet e
outras»
Especialidades em
meias francezas.
Unho, cratone, atoa*
lhadoa
Punhos e collarinhos,
eto», ete*

ALUGA-SE 
uma cnsa, a ladeira do Le-

me n. 12, em Botafogo, com duas sa-
Ias, dois auarto» c mais dependências, pars
íaniilia; as cliaves estão 110 11. 8.

(61S9 G) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Senador Ver-

guciro 38; trata-sc na rua i° de Mar-
.0 35'. (_-8t G) J

A LUGAM-SE magníficas casai ua iícn, -
•ii-di líclla Vista, com accommodações Iry*
üieniras; na rua Euphrasia Corria 11. .»",
próximo ao largo do Machado. Alugue.,.
• 15$; trata-se com c encarregado.

(3180 G) J

A 
LUGAM-SK magníficos commòdos a ca-
valheiroa e moços do commerciò, na con*

íortavel avenida Commerciò; na rua Chris-
tovão Colombo n. 38, próximo ao largo do
Machado; trata-s: cora o encarregado, a
iilál.üer hora. (318. G) J

A 
LUGAM-SK magníficas e amplas casas,
na avenida D. «L.ttiia, com boas accom-

modaçõej e installação clectrica; na rua
Euphrasia Corrêa 11. 4Í, próximo ao largo
do Machado; trata-sa com o encarregado.
Aluguel i3o$ooo. (3181 O J

ALUGAM-SE 
duas lindas salas de fren-

te, com commumcação, com vista para
o mar, com ou sem mobilia, com ou sem
ipcnslo; na praia do Kiiss-ll n. 192.

(688. G) J
¦A LUGAM-SE duas boa-
iti'paviniento só, sendo um

casas de 11111
unia menor, com

terreno e barracão, onde já foi uma pe-
quetia garatic; ua travessa Moniz Barreto
Jl.r, 13 o 15; tratar nas iiie.mns, a toda a
jmra. entrada |>ela rua D. Carlota ou Rum.
bina. (6764 G) R

ALUGA-SE .por 102$ mensaes a casa
-ÇXrua das Laranjeiras n. 285; trat;
uri casa V. ..

da

(68059 G)'j

ALUGA-SE 
um grande quarto dc

te, mobilado, com electricidade,
fren-

cm
çaas dc -familia franceza socegada; ua rua
Voluntário] da Pátria; 42.. (3843 G) J

A H-T.AM-Slv tres boas caras com dois
^-—.ijunrtos, duas salas, cozinlia, quintal,cto.; uma por 50$, outra por 6_$ _ outra
por 65$; na rua Cardoso Junior n. 274,
Laranjeiras. (ÓSiú G) S

ll;:-_F_l;:;:_lia!:9l.:;:g|:;'iBl:!!!_3;::i:__i:lli_l!:!íi_.!;!ii__,
g OS QUE SOFFREM DO ESTO-
m MAGO DEVEM USAR

1 Gtiaranesia
Íl!lil_l!!i>!_lii!!_i<!!!_!!lil_:i!!!_U!.!ESi;i__li;:!S!ii;!_.:!::!Biil

A LUGArSÊ bom pnlnceto, com
•í*-4ò_íiis ns contiiiodidiiiles inòduv-
uns, pnra griimlc faniiliu du trata-
mento; centro de terreno, eiitriiilu
pam aiitoniovel, etc; na mn Vo-
luntnrlos dn Pátria 143.(868220

A LUGA-SIJ uma norta, própria para bar-
__"._J._Í:'o ou relojoeiro, á rua D. Carlos I
n. 35, antiga Santo Amaro Cattete

(7160 G) J

AJAH.AM-Síy 
uma boa sala de frente c

alcova, hem are ja.ias c completamente
independe ii tes. na rua llento Lisboa n. 73.

(71-M G) J

A 
LUGA-SK tuna boa casa, com tres quar-
los, duas salas, co/inlia. tanque, cliu-

quintal; trata-se na mesma, travessa
Guaratiba li. lí. Cattete. (70.7G) I

veira
Jí.irão

'A LUGAM-SE confortáveis salas c uuar-
_T _Ltò_t, bem mobilados, grandes c peque-
nos. cum ou sem pensão, a casaes ou cava-
iheiros, em casa no centro de jardim,
com toda a liyRÍenc. tratamento de fami-
¦li.i estrangeira; na rua das Laranieiras -7.'.

(7114 G) .1

A LUGAM-SE
Xjçduas senhoras
_!om pensão;

casal sem filhos ou
sala c quarto dc frenU*

rua ypiransa ,í7 Larauicira.f
(6023 G) .1

ALUGA-SE 
um., casa com dois quartos,duas salas, cozinha, etc, em Co. acaba

na. a rua Barroso n. 67, Villa Mimi, as
cliaves estão 110 11. 73, onde sc Irata, _
para informações 113 rua da Alfândega
11. ico. Prego, uifcoo icloij llj _j

Aluga.sebeiro
a casa da rua Barata RI-
241. por 130$, tendo dois

quartos, duas salas, etc; trata-se na mes-
ma rua n. .53, armazém. (6743 H) R

A LUGA-SB a boa o hygienica
-í*ca_i. assobradada da rua N. 8.
de Copacabana 1089, pnra fami-
lia do tratamento. Trata-se n rna
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. h

ALUGA-SE, 
a senhoras, um aposento

mobilado, «111 casa de familia; ira rua
Domingos 1'erreira 11. 232, em Copacabana.

(6505 H) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Santa Clara

n. 100, Copacabana, constando de andartérreo, i" e 2" andares, cora esplendidas
accoinniodaçóes e terraço com linda vista;esti aberto, c trata-se á avenida KioBranco 171, Companhia Perseverança In.teniacional, (7i8, H) R

ALUGASU 
por 120$ mensaes a boa ca»

da rua José dc Alencar n. 69, Cahimb)*.
Tjsm luz clectrica. As chaves e_tâo no
armazém da es.iuina da rua iCIeotic de Al-
meida 11.. C8. (6641J) J

ALUGA.SE 
.por 71, uma casa cm condi-

(Oes hyeicnicas, com duas salas, dois
quartos, cozinha, .pia, tanque, quintal, etc;
informa-se na rira Itapirú' n. 90. armazém
e trata-ic na mesma rua n. 273. (6s_8J)J

A 
LUOA-SE o bom predio da travessa Ba-
rão dc Petropolis ti. 1. pegado ao 154

da rua Barão de Petropolis, no ponto das
bondes da Kstrella, -onde estão ns chaves;
aluguel 20_$; liiz electrica. boa. banheira, 4
quartos, duas salas o porão liabitavel; trata-
sj na rua do Rosário 105. (718a ü) .1

ALUGA-SE, 
por iao$, a casa da ma

Viscondcssa de FjrassinunR»; tem luz
plectrica; a chave esta no n. 25. (72S4DU

* ¦',UGA-SE o confortável casa sita a ru»
__.Dr. Costa Ferraz n. ,8, Rio Comprl-
do, cnm duas salas, doia quartos, cozinha,
illiiuiiiiação electrica. (7037 J) R

iILUGAJSE bom quarto com janella para
icnsío, casa uc
-04. Bonde de

(7067 J) .

ALU
pequena familia, Mattoso
cem réis á porta.

PARTOANALGINA
PODEROSO PREPARADO PARA SUPPRIMIR AS DORES DO PARTO

VERDADEIRO ALLIVIO DAS PARTURIENTES.
RIGOROSAMENTE SCIENTIFICO

NENHUM PERIGO.

>» ** * Laboratório Paulista de Biologia
RUA QUINTINO B00AVUVA N. 24 — i:— SAO PAU10

e em todas as pharmacias, drogarias, casas de cirurgia e no deposito do Rio de

Janeiro : — RUA DA ASSEMBLÈA N. 7 — SOBRADO

ALUGA-SE 
unia esplendida essj, i riu

Barão de Mesquita 850, com 5 quartos,a salas, 3 banheiros, a W.-C... luz ele.
ctrica c bom quintal; própria pàr» familia
de tratamento; renda 170}. (6o8a L) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Coronel Vi.

micira de Mello 437, com todos os inc.'horanicntos; excellente ponto nara dentista,
atelior, etc; trata-se á rua S. íosé 54 cora
Leandro.  (68.11' I.) S

¦¦¦«¦¦¦¦!in!iaBiim!»i!i!nKi_i
PARA O ESTÔMAGO B IN-

TEST1N0S E' UU REMÉDIO
SEU ECUAl

Guaranesia
wmmmtnmmmmú _

ALUGAM-SE 
boas casas, com 2 quartos,

duas silas e mai scommodos. por 64$;
rua 'luyuty 

71, S. Januário. (_S_6 L) «

ALUGAM-S.-J 
as casas novas, da rua

_ Costa Guimarães ns. 39, 41 e 4_, era
S. Cbristovão, .'roxiino _ praça Argentina,
bondes de S. Januário, com boaj accom-
modacões, para familia regular; as chaves
eslão cm frente, ho armazém do sr. Bran-dão. c trata-se na rua da Alfândega n. im:
aluguel razoável. (6810 L) s

ALUGA-SI5 
o predio d» rug General Sil.

va 1 elles n. 57. com boas accoinmoda-
çoes para família; tem traz luz eleptrica;
construcção moderna; trata-se na mesmo rua
n, 31, onde estão as claves, (6793 L) j

ALUGA-SE 
por 100$ boa casa com tres

quartos, ijuas salas, gaz, electricidade e
todas ns dependências; na rua Pereira 1'as-

38, Copacabana. li.forma.(Ses _
76-*. (6388H) J

tos
avenida Atlântica 11.

A IiTJGA-SE n boa o hygienica
-^Xcasa assobradada da rua \. S.
do Copacabana 1089, para fami-
lia do tratamento. Trata-se á rua
do Ouvidor 16S, com o sr. Duarte
I*elix. H

A LUGAM-SE os bons predios .da praça
xi-Fcrrcira Vianna ns
tem todo o -conforto
na ¦olvarmacia.
„'ta-ritM_'ci*«*ffi ut .mi—i

70 -e 7Üt (Ipanema),
necessário; trata-se

(IJQOQ II) U

jAUDE, nm fobiio;
E

Rrande armazem da rua
_jonde d» Itauna ns. 32 « 341 l'«*

ta-se uo "I-lumiucnse (IotEl". (I)
ALUGA-SEViscoi

A LUGA-SE
j-id

grande armazém da rua
.da Gamboa n. 137, por preço baixo.

Chaves no sobrado e iratar na rua de São
José 26. (1824 D R

ALUGA-SE 
o predio novo á rua de São

Francisco,«dn Prainha n. 21, todo ou
separadamente. Aluguel 220$ mensaes. lín-
tradai independcntesi (0791 D J

ALUGA-SE 
uma casa assobradada, com

dois -quartos, duas salas, cozinha e des-
pensa, quiutal e norão; na rua dos Coquei-
ros 11. 45-A, Catumby; para tratar, no n.
38. om frente, onde estão as chaves.

(7306 J) J

\ HfUGA-SK unia pequena casa com fiala,
.-Aiiiiarto, passadisio, cozinha, quintal, tan-
que, luz clectrica e fogão a gaz. Preço,
66$; na rua Santa Alexandrina n. 6_.IV.

(Gaia J) J

ALUGA-SE perito cozinheiro de forno
e fofíão, condueta afiançada; na rua

Itapirú' n. 1.38. (7301 J) J

ALUGAjSE 
o sobrado da rua Barão do

Amazonas -n. içt pintado -o forrado, n
capricho, "próprio para familia dc trata-
niento, perto da rua «Conde de Bonvfhn,
I«.:do tia sombra, tem tres grandes quartos e
varanda, luz clectrica, etc. trioo J)

A 
LUOA-SE uma casa muito limpa, com
luz clectrica, própria até ipara viverem

dois casaes, indopendentes; na travessa I-.es*
te n. _8, Kio Comprido; trata-se.'na mesma.

(7058 .d j

AI,UGA-SE 
uma excellente cnsa. na rua

S. Cláudio 2,1, com muitas accommoda-
çõ.u para família de tratamento, quintal è
electricidade; as cliaves na rua Maria José
45. Kslacto, onde se trata; preço i.so$ooo.

(ogis j> j

ALUGA-SE 
a casa da rua (lo Chichorro

11. 20, cm Catumby, a ch.jve está no
11. 34 c trata-se na rua do Kosario n. 84.

(7035 J) R

i LUGAM-SEA_o$, ' '
Clcment

commòdos de fronte, por
mais, até 10$; na rua dc^S,

•io, próximo 'da nraía
(7.06 C.)

!fii r.UGA-SI'. a casa n. 11 da rua Alice,
_M.I,aranjt.iia, pintada c forradat de novo,
por 1405; as cliaves na rua l.aranjeiras 382, I
nadaria. ___L'________i '

A LUGA-SE íi casa n. i.| da rua Tava-
—¦.Vrcs Bastos, para pequena familia, ou
casal de tratamento, têm fogão a gaz, gran-
do porão para armações e duas eutiuda*:,
as chaves" estão no armazem da esquina,
onde sc Irata". ('.!>-t <¦•) Ü

A LUCA-iSE a ca,a n. </' da rua Delpliini
.£_.(l!otat'o(;ol, cnm tres quartos, duas si-
Ias c luz electrica; rara informações no

(7016 G) .1narração.

,_ LUGA-SK l>or So,. um çlmlet na rna
_T3J)otafPBo n. 47 (antigo), estação da
Piedade) tendo os commòdos seguintes!
duas salas, quatro quartos, despensa, cosi.
nha. nRÚa encanada *.* grande terreno; tra*
ta-se com o commandante CoHa Pinto, no
Arsenal de .Marinha; os chaves no visinho.

(707J G2_l

IX da rua Gr-
, I! o! afogo, tem

(70.7 (.'. 1 I!

AiI.UGA-SE o predio n.
_CJ-iicr,il Polydoro u. 5.
•electricidade.

* T/UGAM-SE boas rasas com lodo o con-
-.-.•'orlo. para pequenas familias: na run
I). 1'olysena n. ro. Dí.iafoco. t7"-7 G) K

casinhas para operários ;
rua Santo Amar..

(7100 G) M
A LUGAM-SE

.rValiiRiiel -loS:oo
¦jnt), Cattete.

ALUGAM-SE, 
cm casa de famüia res-

pcitavcl, bons aiwscutos, cnm pensão,
proiimn aos banlios de mar; na rua Christo-
vão Colombo n. .*_, Cattete. (r,i-j('.)R

\ lAd.iM-SI" aposentos eom \ien-
Xlisfso, confortáveis, ilestlo -í^

pin' dia ò 100$ ínousnos, lir_ ele-
ctrica, toleiiUonc o iiinii bella sala
ile Irente. Pensão Familiar. 1'ra-
ca José tle Alencar 14 (Cnttc.e) .

(S 67-11) G

* LUGA-SE, om Dolnfoco á - rim Kcal
____.Grandcza* n. 210. canto dc (íonerai Po-
.v.Jor,'. uma casa por 150$; chaves un 11.
.'20. defronte. (7.10.1 ('¦) J

A I.UCAM-SK, pnra negocio, as lojas do
j___predio da rua do Cattete n. 47.. c.nn
moradia para familia, com lu*. electrica c
gaz c frente lambem para o becco do Kio. 

____.. .í"-|0i_-i) ¦'

BE COPACiií
«EMA E SiOj IP

\ r_UG/\-SB a boa c hygíenicti
-íilensa nssobraoiln ila run X. S. <le
de Coiiacnb.mii 10S9, pnra faini-
Ha rte tratamento; Trata-se na rua
ilo Ouvido-.1 162, com o sr. Dmirte
Felix. II

Adio
GA-SE o pavimento inferior do pre-

com entrada independente, sala de visitas,
dois quartos, sala dc jantai', cozinha, quin-
tal, etc, perto da rua da Saude. Trata-se
ali pertinho, na travessa do Sereno n. 41.

(6635 1) J

ALUGAM-SI" duas
JÍXvcrsos comin o dos;
dro Alves n. 5 1.

salas de frente c di*
na rua Coronel Pe*

(65-- f) R

A rxT.AM-SK casuilias pintadas dc novo,
_í"_t_eom imtjta água c quinta!, á rua \'ia-
conde dc Sapucaliy n. .110. (Cóo.j I) J

\ r.UCA-Sl*} n casa .á rua Atilia 11. 7,
Xi-proximo á dc Santo Christo. para pe-
(juena familia; a chave está na rua Creste
u, 40. perto daquella. (~i;ó I) M

,1 I.UOA-SI'. o predio da rua Visconde de
XXItauna n. 555, com ,i ouartos 2 salas,
saleta banheiro c ouintal; trata-se uo mes-
1110. das 8 ás . lioras. (ri--? 1) .1

r confortável casa
it,*. Praia Formosa; tra*

om o sr, Pacheco. í.
io. Preço 160S000.

(7017 o j

A l.rC.V. lí K.-.-uid.
XXda rua Sara n. í1
ín-se no n.
trave,.a do Paço 11

K LUGA-Sli
/-Un: _ sala
c electricidade

. casa ;i7
,i quarto

á rua Livram-.n-
. cozinha, quintal

(7iqi d ji

A LUGA-S lá por 12°$ o pavimento as*
-fS-Soliradado da rua Coronel Pedro Alves
n. .1"?. Mangue, sets bons c arejados com-
modos, bom quintal; Irala-sa na rua da
Misericórdia ?4. (Oi06 1) J

A 
LUGA-SR
11. 10, Rio Comprido.

ALUGAXISI. 
boas casinbas a 75$, 

*>5?
c 90?, com quintal regular, pintadas «

forradas dc novo. Bondes dc cem réis,
próprias vara familia rcmilar; na rua t*rci
Caneca ti, _:.-;_•; trata-sc na avenida Sa.-
vador ,\i Sá 114. (7093 J) J

casa da rua D. Eugenia
com duas saias,

trea quartos e inais dependências, Raz c
cleetrieiilade. Aluguel 130$. A chave c?:á
110 11. . e irata-se na rua Uruguayana
i-'3 e i.m, loja. (7078 J) J

A LCCA-SIC o sobrado da rua Itapiru',
_ír_Lpoi' 130$: aberto das 10 ás 2 hora?.

(6933 .d j

dò
ALUGA-Slá 

a
Motta n. 1

ealns, dois
ctricidade
das 11 ás

casa nova do becco
, no Mattoso, coin duas*

quarto-:, cozinln, banheiro, ele*
pequeno quintal. Kstá aberta,

4. Aluguel, i(.-$. (68117 .!) S

,! _VUGA-5I$ a casa da rua Dr. Campos
__j_.Sal!es n. it*.. com todas as accommoda-
ç-jO-í para família pequena c do tratamento;
está pintada e forrada dc novo; tem Ra;. e
electricidade. banheira esmaltada; as chaves
no n, ii;-A. (?io3 J) J

HADDOCK-LBBD E TIJUCA
A 

LUCAM-SE as casas da rua Club Atlile.
tico 108 c 110, pintadas e forradas de

novo; chaves na rua Alzira Rrandão 25, casa
S, c trata-sc na rua 1 *'do Março 35,

(6_C_ K) J

MEDICINA MODERNA
O especialista DU. CARLOS DAtmi' — com installação moder-

nn c- com lonuii pratica dos hospitaes europêos, cn rante fazer des-
npparecer riinidaincnte as dores íiilmiranlcs dn tnlies dorsal, da
myelite syiiliilltieit, assim como as crises dolorosas do rhcum_iti_.no
pol.viirliciilar, dn íiolynevrite, das cniniliras, ete. Possuo metliodo
especial parn o rápido tratamento dn impotência nervosa ou trono-
coccicn, dns perdas seiiiinaes e da pliosplialuria. Tratamento mo-
derno das ntropliias e paralysius musculares. Sem medicação do
droiiiis, ciirn em poucos dias por methodo suave, n collite clironica,
n atoiiin intestinal e sobretudo a prisão de ventre.
Consultas diárias das 2 ._ ás 5 hs. ú y, Uruguayana -13, sol). (J7116

E MOLÉSTIAS 30 PESTO usem ssmp_>e o
éí^síf «_.«-.«-«__.__ J-_^ ti* __¦_-- J _._ El 2 „_??1%'âf.Q-pe ci^ vrinueiia

A 
LUGA-SH uma senliora jiara lavar c
engommar. na rua Dais dc Dezembro

oi. 54. caía 2. (670S G) t
xA

de •03_-_*V-___._:_Fl____ -TU-oTIOH
Poderoso CALMANTE, 1?0_XriC0 _E5 BXPBCTORANTB

Pedir e exigir sempre: "GEIMDELIA OLIVEIHA JUSTIOÜ"
A' venda era qualquer pharmacia e drogaria Araujo Fraitas & O. - Rio ii3 Jiü3u*_

ó_.__a___:'7a**_TI_tK--ctr__a___:

í

A TVÜGA-SIS por «preço barato boa casa
_C_-com doig quartos, duas sala. e bom
quintal. Infornia*se à rua Cardoso Marinho
u, 7, escriptorio. Praia Formosa. (ôpfigUK

A LUGA-SK por preço liarato, boa ca5a
-tXconi tres quartos, duas salas c bom
ouintal. Informa-se ua rua Cardoso M-a*
rínho n. 7, cscrijüorio, Praia Formosa.

(6970 I) R

,i LUGA-SK um sotão, cora dois ouartos
-Tle uma grande fala, nara um casal serio;
á rua Ur. Mesquita Junior n. 7. antiga
travessa da Saudade. (7204 I) It

ÍTUHY, ESTAGIO
E RIO COMPRIDO

A LUGAM-SE cm casa de familia, Ilod
XXdock I.obo 4-2, boa sala tle frente bons
aposentos, com ou sem pensão. Pensão o
domicilio. (6202 K)M

PRECISA-SE 
de bona cortadores dc

banca, na Fabrica de Calçado 'To-
Jar", á rua de S. Cliristovãu n, 552,

PRECISA-SE 
do uma lioa arrumadeira

e copeira, que sc.ia do confiança; rna
Salgado Zenlia n, 25—Tijuca. (7007 C) K

;T)UKCISA-SE de oiruanadeiras, engom-'X madeiras e cuuíínlicii-a?;. Trala*SC á
rua Ur. Lins de Vasçoncellos 11. i.o.

(;i._ o n

PRECISA-SE 
de uma boa c_iíirr_,-ãu\i

para todo serviço, p-ara. casa de pe*

Íucna 
friinifi.'-, quo (íttrtínía uo olugcel.'aga-se bom ordenado; rua do Acre .4.

(13.1- C) S

[p-U-CISA-SE de um pratico de pliar-A macia, o.ne teniia lioa letra e traga
boa condueta, da ultima casa que c_tc*
o*»i tiai H-»n___a a. 54, Saude.

(7071 D) B

ILUCAM-SE bons e arejados comniodos,
iro.,rios para c.isacs; na rua do Kia-

chuero n. 6.-; trata-sc na sala n. 4.
(7081 ü) J

AIL
_CX|ii

A3J? A-SK a pala da frente (lo Io an-
.lar na rua Tlieopliilo Ottoni n. 83,

eom d:\is_es próprias para escriptorios,
"Trata-se no animem. (6945 k) J

A LUGA-SK por Co$, a ca.nl _em Jilhos,
XJ-j-ranile sala dc sacadas, tem vlectrict-
dade chuveiro, etc., com pensão, por
i_o$. não tem onde cozinhar e lavar; na
rua dc SantWnna n. 33, por cima d'A
Fortuna. <.'.Sj E) J

ALUGA-SE 
um bom quarto, na rua

RiRosário 105.
do

(r-uo E) M

2o andar do predio da_ rua
i n. 98. entr

largo dt Carioca; trata-se no

ALUGA-SE .
xVda Assemblca n. 9S. entre Avenida

mesmo.
'516.1 B) J

ALUGA-SE.confortável
a família de tratamento o
predio da travessa tio Tor*

res n. 13, podendo ser o mesmo visto a
Qualquer Iiora do dia; trata-se na rna do
'.iacliiielo n. l.l6. (6i-)3 

U) M

ALUGAM-SE 
bons ouartos e uma sala,

com ou sem pensão; a pessoas decentes;
Lavradio .10. (6264 U)

A LTJGA-SE um escriptorio no 1"
-íi-mlur do liygionico predio ila
mu Seto de Setembro SOO. Tele-
lilimio 1G5, O. (J 5973) E

ALUGAM-SE. 
para escriptorios. boas sa-

Ias, com sacadas para o jardim da praçi
iã de Novembro; rua Cldpp i. (j66 E) S

ALUGA-SE 
uma sala de frente; na rua

da Carioca n. 16, a* andar; para. ver
e tratar a* mesmo, (087' W I

A LUGAM-SE a
__¦_-.Santo Amaro
c 6i$ooo.

casas 1. t c 4 da rua
a-*, Cattete t aluguel 71S

(7-00 G) -M

A LUGAM-SK sala c quarto
-CVpara o mar, em casa de familia
tineta; na rua daa Palcaeíraa ti. 43,

(695SG)

A LUGA-Sh a casa n. 170 da rua dos
__ ronelcros; 2 salas. 3 quartos crande
quintal e terreno alé as vertentes; aluguel..........  , j£_<¦¦. a c1-_ cst,*. a}lCrt;i (\Qíf\r. ;'ig 2 as . ,J.

com vista I tarde. (7:50 H) B
dis. :

R1

A I,UGAM-Sb. cm Catumby, boas casas,
xi.preços comraodos. Trata-se á rua Ma-
galh-ej sa. (8215 J) R

LUGA-SKALUGA.
-txciuatle;

A LUGA-SE
Ü-Fe

boa casa da rua Paulino
ernandci n. (>6, Botafogo, com seti]

quartos. « mais commodidades. Aluguei,
uSoJooo. (6.15; G) J

A I.I f.A-Slv a ressoa do commerciò um I¦.tlUiom uuarto mobilado, próximo do bonde¦ dos banlios dc mar; na rua Nossa Se*
iliora du Copacabana n. 45, Leme. (H)

uma boa casa, com electri*
i rua Padre Áliguelino 63.

Preço, I20$ooo; as cliaves estiío no n. 61
a trata.se r.a rua Visconde de Sapucahy
n. 345, casa I. (3684 J) ]

AT.UGAM-SK 
barato, bons commòdos e

casinhas; ni rua Cfcncral Severiano, 74.
Tratar com o encarregado sr. EHzett.

(.". G) J

A LUGA-SR, om easa d: familia uma
XXoptima sala dc frente, com quatro sa-
catlas, muito bem mobilada, própria para
casal ou cavalheiro de trato; rua Dento
I_._oa n. 35, Tel. C. 6084, (7-47 G) M

ALUGAM-SE, 
no I.em,

miliaa escolhidas, as
l.cmc, somente a fa-

.._' excellente1. cas'as
da avenida Margarida, _ rua Salvador Cor-
rèa n. 6_. (891 H) J

A LUGA-SE
_£_LCop

casa da rua N. S. de
.pacabana n. roíS, com jardim na

fronte quintal; tem duas salas, dois quar-tos. \\'.-(.'.. banheira esmaltada e dispensa;
illuminada a Iu?. electrica; as chaves, porfavor, no n. 1012, casa IV, e trata-se na
rua do Mercado si. Companhia Itacolomy;
aluguel i6if. .- (1814 H) /

A LUGAM-SE «ala o quarto, em casa dc
_£Xcaaal, a outro ca?all Bem creanças, que
seja decente c de respeito: tem todas as
serventias; 3 quasi independente; o motivo
dc .alugar é mais i.ara íazer companhia; rua
Marquez de Pombal n. io. (GS95 J) J

ALUGA-SIC 
q casa da rua Itapiru' 267,

com entrada pela rua Goulart n. a,
com dois quartos, duas salas c mais de-
pendências; as chaves por favor na me.5-
ma rua n. 24S1 venda: trata-se na rua do
Rosário n. 158, i° andar. (6,i_9 J)

ÂLUGA-SK 
a esplendida casa. á rua S.

Luiz n. 23; as cliaves estilo no estabu-
Io; trata-se i avenida Central n. 137 (_"
andar, sala 38). O'0*. Jl M

A LUGA-SK o magnifico predio á rua
__,Condc .dc llomfim n. 8.u; trata-se, cm
frente, na pharmacia Lacerda. C70H1 K) J

ALUGA-SIC 
nma boa casa. com installa-

ção electrica, á rua General Roca 112,
casa I; as chaves estão na rua Desembar-
gador kidro 5. (fiyio K) J

ALUGA-SE 
uma casinha, i rua Gari-

baldi 11. 11^, Muda (Ji Tijuca. por 8o$
mensaes; chaves na casa 3. Trata-sc nariiu
ííeíe dc Setembro 90. (G910 K) .1

A 
LUGA-Sli
.casa 11. 2

trata-se

â rua dos Araujos 73, a
us cliaves no porão n. 6, e

rua Conde de Bomfim n. 117.
(G771 K) R

prx'10 novo, dc sobrado,
artos, jardim c entrada ao
luz electrica, propn para

A LUGA-SE
Zà_com quatro quartos, jardim'laib, banheiro, f luz elétrica.
fa.WÍIÍa de ^Atamento; prolongamento da
rua Mariz •• Carros fir; trata-se no 514,
onde estão as cliaves. fim da rua Barão dr
Amazonas. (706*.. K) J

ALUGA-SIC. 
por 230$, a casa da rua

General Roca 115. Fabrica das Chitas;
tem 6 quartos, por.ão habitavel. luz clectrica
e vasto terreno. (7121 K) J

8. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA BÀBF

ALUGA-SE, 
nor 80$. o sobrado da rua

da Liberdade 36 (S. Christovão); as
chaves estão no çorão; trata-se na rua da
Quitanda n. 114. (6720 'X) 

J

ALUGAM-SE bons quartos, de 2í$ s
_.*Mov, cm casa bem essead», a rápares
solteiros ou casaes sem filho»; rua Goneral
Unab_.ro ijj. (.sg, __,) j

ALUGA-SE, 
oor 200$, a casa da rua Se-

nador 1-urtado 78; as chave» acham-se,
por favor, no armazcni da esquina proxi-rna; trata-se _ rua Sete de Setembro .._,
(Marcenaria Carvalho), com o sr. Álvaro.

(6794 L) J

ALUGA-SE, 
por 100$, o boa casa da tra-

vessa Derby-Club n. a.., casa III; com
dois quartos, duas salas, cozinha, quintal,
-tc. os chaves estão, dor favor no n. 1,
c trata-se na rua Buenos Aires n. 150.

(6780 L) J

ALUGA-SE, 
por 91$, o predio da ru»

Matto Grosso n. 84. próximo ao largo
da Cancella (S. Christovão), com _ salas,
2 quartos,, porão habitavel, lu_ electrica e
grande quintal arborizado; a cliave no nr-
mazem. da esquina; trata-se na rua São
Januário n. 137. «77Q D _

A 
LUGA-SK, por 130$, a boa casa da rua
Pereira de Siqueira n. ?:• trata-se k

rua da Assemblca 16 loja. (6777 D J

A 
LUGA-Sli a casa, «de construcção mo*
dorna, com tres quartos, duas salas, co-

zinha. banheira esmaltada, chuveiro, luz
electrica, entrada independente, boa Srea,
tendo quarto nara creado, á rua Darão da
Cotcitipe oi. 98; as chavra no n. 100, e
trata-se uo mesmo; nreço commodo. V
Isabel. (6747 L) R

ALUGA-SE 
a casa n. 61 da rua llomfiin,

tendo sala, dois grandes quartos e mati
dependências, com luz electrica; a chave,
uo açougue da ctsquina, (674.1 L) K

ALUGA-SE, 
nor 140$, a casa da rua

Barão de Mesquita n. 474. com trci
quartos, duas salas e mais dependências;
as chaves no n. 478; trata-se n.i rua Araujo
Lima n. 120, casa 6, (1681 L) J

ALUGA-SE 
,1 casa n. .10 da rua Dr. Sil.

va Pinto (Villa Isabel); chaves 110 liou-
lcvard 28 de Setembro .143 (padaria); trata-
su 11a rua Barão dc Mesquita n 7,11.

(67'4 L) R

ÁLUGA-SH 
um porão com dois quartos,

duas saala, cozinha, mais dcoendeuciaSj
crande quintal; na rua D. Cândida n. .ioi
Diirro Vermelho: aluguel 50$; trala-sc na
travessa Ayres Pinto n. IS. S. Christovão,

(6785 D J— — -_-,.-..¦¦ ¦ 1 á  ¦ -.

A 
LUGA-SK uma boa ctsa. para faiuili.
de tratamento; na rua da Alegria i6^j

n* chnv-*"! tio 169; trata-se na rua do Rosaria
105, hotel. (5116 L) S

A 
LUGA-SK um bom predio por 104$, na
rua Gonzaga Bastos n, 150; o,1, chaves

estão 110 n. ípi, Aldeia Campista.
 Q.8. L) .T

A TilIGA3[-.SIC ns ciisa» dn run"-I). Marli- 71 (Aldeia Campista..
trnnsvorsn! ii rua Pereira Nunes,
noras, com dois quartos, duas
salas, cozinlia, banheiro e tniiuuu
do lavagem, todos os coiiimodo»
Uliimliiiidos a luz electrica. As
chaves no local. Trata-so na rua
Gonçalves Dias 31, próximo da
cidade, n poucos passos dos bon-
des do Aldeia Campista, culn pas-
sanem cm duns secções 6 do _*00
réis. Aliiiiueis 100$ o 90!'. 000. I_

ALUGAM-SE 
as casas, pintadas c forra.

das de novo, com Cuias as com*nodÍda<
des, liara pequenas famílias, na Villa Maria,
á rua Visconde de ir!. Vicente ÍJ4. Andar».
hy; trata-sc na caas I, <ó--,. LJ J

A LUGAM-SK superiores commòdos a ca-
X-Uacs Fcin filhos ou pessoas que traba-
lheni fura, por .10$, no predio assobradada
da rua S. Christovão ,114. C6191 D J

A LUGA-SB uniu hoa casa com 2 salão,
-r__4 quartos, porão t habitavel, hom quin-
lal o tudo mais que c precíw para scr lia-
bilada por familia dc tratamento; rua Se*
nador Furtado n. 124; as chaves no 122}
trata-se na rua Theophilo Ottoni n. 15»,
.olirado. (6374 I.) I

A 
LUGA-Sli a casa da rua Mariz c Dar.
ros 335. com 5 bons quartos c mais 'de.

pen deneias, para familia; lrata-Ee Uru*
guayana 47- (6-86 L) J

A 
LUGA-SR a casa da rua Krncsto da
Souza n. _*j3, Audarahy _ Grando, c#»

duas salas, tres quartos, cozinha "quintalj
as cliaves no n. ,".6.

.1 W '' i|ill_.o\lj
(6:8. L) J

A LUGA-SK, por 8o$. uma casa, com i
xjk-fluarlos, -* salas, etc; para ver e tratar
na íua Possolo 66. (6_95 L) H

A I.UGA-S1. á casnl sem filhos,
•^Vseiilior ou senhora só, uma os»
plendidii sala dc frente em casa da
familia; na run Conde de LcopoN
dina ii. 1-ii, casa 4, S. Olivlstovão

(,T 6270) To

A 
LUGA-SR a casa da rua Jockey-Club
n. 193, com tres quartos, duns s_ila6_,

cozinlia c hom quintal; trata-se na mesint
rm n. ig..; aluguel iJuS. (41178 1.1 R

A LUGA-SK, na rua de S. Luiz Goiizaita
X-Ln. 334, uma loja, para qualquer negocio;
as paredes revestidas de azulejos brancos; di
bem para um botequim; as chaves ratílo no
sobrado; .-.luBiiel 40%. (M-lL) J

LUGA-SK, na rua do D. Zulmlra 11. .16,
a casa n. 3, por 00$; 2 salas, 2 quarto^

cozinha, grande quintal e lui electrica; MA
racanã, (O3-0 L) /

Ai

ALUGA-SK 
umn casa nova com 3 quar*)

tos, 2 grandes solas, cozinlia, privada in«
terna, luz electrica, paz, varanda ao lado.
portão de ferro e grande quintal: á rua
Vianna Drummond n. 34, quasi na esquin»
d? Theodoro da Silva (Andarahy Grande);
as chaves estão na chácara, defronte.

(6.i)3 L) J

,1 LUGAM-SK quartos, a eo$, _;$, ,io$
_rjle ;õ5; na rua líoinfim n. yS; têm muita
attua e muito terreno (S-*47 L) B

A 1jUGA-S.I_ nma pittoresca casa
ülcom lindo jiirilim, liara pessoa
do bom gosto, logar sautlnròl,
bondes de 100 rs. ¦•om 2 snlus, '£

quartos, copa, quarlo para creada,
cozinha, etc, etc. tudo limpo. Tra-
Iit-se na mesma, rua Sergipe 19,
S. Christovão. (J 710-1) Io

4 LUGA-SE a crande casa da rua Maio.
X\ Fonseca n. 30, ponto dos hortdes de SSo
Januário, com 5 quarios, _ salas c mais de-
pendências, logar muito s:iudavel; para ver,
acham-se as chaves na rua S. Luiz Gonzaga
11. 108; preço 1.1-$. Í7--.U L'i M

,4 LUGA-SK a casa n. 10 da rua General
_T_Canaliarro, nova. com oplimai iiccom-
modacões c bom quintal; as cliave-; no ca,
..2 da mesma rua; preço -100$. ._i.6„L>R

ALUGA-SE, 
por 8,1$, a lioa casa da rua

Dr. Garnicr 11. 10; .-.s cliave- na cisa n,
I da villa, Jockey-Club. (6985 I.) B

4 LUGA-SK o .ourado do Doulevard aS
X__de Setembro =16. com .1 ouartos, terraço,
recreno com caramanchão, quintal, luz t-le-
ctrica. etc; trata-sc 110 cinema. (7"'.:L)I

VLUGA-SE 
a casa n. 4 da rua partícula!

Dulce, com tres ouartos, duas salas t
rua Pcrcírj

_A.Dul.e, com tres ouartt
...,,._ dependências; trata-se
de Siqueira n. 59. padaria, ond
chaves.

onde CMín ai
(0944 W J

ALUGA-SE 
por e6o$ a caia ia rua Dr,

José Hygino n. -65; as cliaves estão nl
rua Antônio dos Santos, n. 50, onde _H
trata. Teleplione 1131 Villa. (7503L) I

A 
LUGAM-SK. a rapazes, dois (|..isrt__
por Ijí e _;5; na rua Jannuz.i, .1, Prail

de 3. C-jisttrio. (4913 L) [
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9 CORREIO DA MANHA — Segünda-feirã, 21 <le Agosto de 191(5

Cura radical sem o auxilio de remédios e em sua própria rcòidencia
Consultas, vcrbacs ou por carta, das 9 da manhã ás 7 da noile

DR. M. T. SANDEN
LARGO DA CARIOCA, 18-i-andar-Rio de Janeiro

J 7311
lAI.UílA-SK a casa para pequena fami-
Xllia, c(nn todo o conforta. Preço _-'.;
-na rua _,opc_ Ferraz ». 15; trata-sc no
_. 17A, barro Vermelho. S. Christovão.

(7117 W 3

AMJGA-SE 
uma casa penuena, na rua

Lopes Souza. 14. S. Christovão.
(7ZQI I.) R

A 
I.UGA-SE uma casa, 4 quartos o 2, sa-
Ias, na rua Barcellos 11. 1, S. Christo-

vão; as chovei 11» rua l,o»í_ Souza 14;
ulugiicl 81$. (7801 il) lt

:X_l?tíA-9B por 71$ a cnsa III d»
•lf*_ua .Toso Vicontô 11. 92. Chaves

fi mesma rua 111, lindaria. Truta-
se na Avenida Central 128, sob.

(_ 6095) 1.

iA LUCA-SE, por 101$, a casa da travessa
ÜCarvòlho Alvim 31, UritRua. ; tem 1
ouartos; trata-se 110 41. _______________ "

AI,UCAM-SK, 
por 100$, o prodio asso-

bradado da rua Baliia 8, 3 ouartos, 2
f_.lt.., porão habitavel; por Q__, o ua rua
Matio llrosso 62, lions commodos, limpos,
luz electrica o quintal; íiacm pcrlo da
Cililcílla. ^^ (212a 1.) -.'-.

| A I.UC.M.Slv dois cômniodos indeponden-
__.tcs. claros e arcjailos, na rua Ribeiro
Oiiihiarães f«4. Aldeia Campista. (6290WK

Forçada e Urgente
LIQUIDAÇÃO FINAL

_o laratclro Estabelecimento di
FAIATAKIA, Fazenda», Roupas
roupas brancas, CHAPÉOS e de
artigos para HOMENS, Rapái.s
liinos.

O Rio Triumphal
Tudo- liquida a qualquer prego, i:

do armaçGcs c todos os utensílios,
5fl — RUA DO 0UV.ID0R —

* AL-
feitas.)
outros
11 Mo

50
e

SUBÚRBIOS
I V LUCA-SE por 3 . » vns_ 11. 129 da
_TVr\ia Pernambuco, com __la, quarto c
cozinha; estaçüo do Engenho dc Ucntro.

(7108 M) J

! A tl.UlíA-Slv Por e;$ um bonito quarto dc
¦_T_L.re.tc, cm casa ile um casal, _i uma
•enhora fú uu aluga-se uma boa sa'.., tam-
Iem de frente por j..$, a, vim catai sem
iilhos ou duas senhora?. 'Só a -pessoas se-
ria» c soecitadas: na rua Carolina Meyer
n, 18, muita l'Crto da estação do Meyer.

(.133 .0 JJ

ALUGA-SE, 
por Co$. boa casa. com 3

nuartos, 2 «alas, cozinha, banheiro c
W.-C; _. chaves estão na rua Amalia 7-'-
fundos, I>r. frontin, onde sc trata, bonde
de Cascadura. (ros; M) .

A Ji.GAM-SB do 58$ a 79$ ca-
•¦Clisas modernas, com 2 quartos,
_ salas, cozinha c banlieiro, muita
água, esgoto o luz electrica, ua cs-
tação dc Olaria, subúrbios da Lco-
poluiria; com 80 trens diários, &
35 minutos do centro da cidade;
logar alto o muito sandavel; tra-
tu-se na rua Leopoldina Rego 401
ua mesma estação, onde estão as
«•havei. (Ií 6285) M

ALUGA-SE 
uni predio, por 41$; tem sala,

quarto, cozinlia, pia, tannuc, latrina e
chuveiro; para ver e Iratar. na Estrada dc
Santa Crui n. 2143, 1'ilarcs. bondes de
Inhaúma. (6951 II). J

A IiUCAM-SIí conforta. eis casas, .lc 41$ o
_____!$; tratam-se com Alberto -tocha,
C. llciiicio 503, Jacarépaguí.

rua
(.11. il) R

A 
LUGA-SI. a boa casa á rua Lúcio do
Mendonça, Villa Gerson, Ramos; as cha-

ves, por favor, com o _r. José Miguel dc
Oliveira, íi J. si rada do Apfcíi n, 6; preço
50$; trata-se á avenida Rio llranco i
Companhia Perseverança Internaciuual,

(71S.I M) _

A ÍíUGA-SÍ'. a casa 11. ti8. á rua I.opcs
-tXtla Cruz Mcycr; chaves, por favor, no
ni 11C. c trata-se á avenida Rio llranco i;i,
Companhia Perseverança Internacional.

(71-83 M) J

AI.IT.A.S1. 
a casa n. 115 á rua Tavares

(Hncantado); trata-..-, á avenida Kio
llranco 171, Companhia Perseverança Inter-
nacional. (71SJ M) 3

AI,U(_A-SI. 
o predio novo c elegante,, da

rim .Cardoso .__-]_; duas salas, 2 quar-to?, cozinhai W.-C. lintiliçlro interno, Íris-
tallação electrica e foKão a ¦**.¦¦_; chaves
no 11'. eCo-A. (ni.. t,i) .1

ALUGAM-SE 
duas casinha*., eoai sala,

quarto, cozinha c electricidade; nreço
35.» rua Vaz Toledo 178. I.i.f.cn].o Novo.

(7 _i U) K

A EUG. .-SK. cm Cascadura. á rua Bar-
XXbosa n. 38, 1 casa coni todas as com-
lliodidadcs paia familia, por 50$; c nova.

(7234 M) M
I-

4 J.UG AM-S1. os predios á rua Anna
X._Xery .1.10 c 4.1. em írente á lv. dn
Kocha; trala-se Ccncral Câmara _g: aluguel
zooÇooo, (7236 M) M

AI.ÜIÍA-S15, 
por fin$. a casa da rua Sá

11. 107. com 2 nuartos . palas, cozinha é
«nuintal; chaves no ioo. e trata-so ua rua
!->_. Clariuiundo -de Mello n. Ri, l.ncan-
tado. (j__i M)_J

A.,r..A-Sl. 
uma casa com duas Palas,

dois quartos; á rua I.opes da Cru/, n.
17-Ai próximo doa bonde, da Piedade.
MtijTr; preço 80$ mensaes, (;o_6 .1) K

A i.rf.A-sií casa para negocio, cia
.frente á cancel-i. da cslaç.p do Bra*

dc Piuua, nn esquina <la rua Gaspar, co-n
muitos coimuodos c independentes, para fa-
milia, Tem tiRua, chuveiro, latrina, tanque,
ÍOR...., pia, bom terreno plantado, c niais
cotimiodidadcs. Inforuia*_e na mesnía.

. (;ooi M) .1

Al,l*(i.\Sl. 
o predio da rua I.ucidio I.a-

Ko n. ,m. Meyer; cliaves no 11. í.3 c
ltaía-sc na rua Primeiro dc Março n. ..

(712b 2,1) .1

Al.l.T.A.SK 
a casa n. 20 ila rua do lio.

_.ia, com dois ouartos. tres salas, quin-
lal jardim, clc, por io_$; chaves iio ,.t,
Tratase na ma do Kosario 32. (_>i._M)J

Á IJ.'i.A-Sl. unia loa casa nova cem dois
a\quartos, duas su!;;>-, lua electrica c mais
dependências, cinco minutos da estação d.
V.____.t_.... AluRuel (ío$; tra'a-re uu rua
[,iiiz Carneiro 11. rü-A, oriiiazcm.íl_____Li

A Í.UCA-SU a casa á rua Matlicus Silva
_C_Lh.q, por Co?, com ,. quartos, 2 Falas,
cozinha, muita ;i}.-.ia. «rando terreno tudo
jantado; trala-5e na mesma, Meyer. bonde
Si! Inhaúma, Pilares. (6700 M)K

A'LIJOA-St., tnor 14-*, n casa da rua
/«•Vieira da Silva n. ..*.. estação do Sam-
paio. com .. quartos, j salas e mais depen-
icncías; chaves no n, ,í,j. (t.720 M) R

Al.ÇC.A-Sl; 
a casa «ia rua I.rauli.i Cor-

deiro n. .9. acabada dc construir, por
íreço barato; estação Hercdia de Pá ou
niachuclo; trata.se. no ?i. (6736 M) K

A r.UGA-8í. o arniezein ti. ..o da rua
¦fJLl*orto Alegre, esquina da do Grüq-Pára
(no Cabuçú, l.ngcnho Novo) baratissimo
: próprio pára qualquer negocio, eom mo-
rida para íamilia; trata-sc 110 nicíuio,

( .77 Ml J

\ItUGA-Sl. 
ou yemie-sc uma «rande cha-

Cara, em . Icrily; tem i;raiu!i_ chalet,
pintado de novo; aluguel So$; trata-se com" ' (4.80 M) .1M. I.óinba,

A!..
..lacliuclo

f-UCA-SK uma hoa sala; ver o tratar,
.na rua JJoa. Visla n. 55, estação do¦ ((,S.-i M) ri

A I.niAM.rilí os médios da rua de rião
_\J«,.m ns, 1 .:*. c .,;i. Cachamby, Meyer,
.0111 bons eoii-tnodos. quintae.. mura tios o'ardins ua írente; trata-se á incsma rua
1. ííi.'. (6Su .M) ri

\ 
LUGA-SK, por .(0$, uma casinha, coni
íi.stallução electrica, ua avenida á rua Kl"

tira u. 14, Knjjt.ibo de Dentro. (6718 MjK

Vl,l'.'.A-SK 
uma casa, com duas salas,

dois quartos, cozinha, latrina, tanque,
ihuveiro, lu/ electrica; para ver c tratar,
.aiuínho ilos Pilares -•)', Inhaúma.

(O.uj M) J

,4 I(UGA-S1C, por 71$. uma hoa caía. com
(____ quartos, 2 salas, fraude quintal, luz
fleclrica o mais necessário; á rua Impeiial
í;i. casa II; as chaves estão na easa 1;
rata-Se á rua dc tí Pedro 207. dias uteis.

«... M) K
A LCGAM-Slí quarlos. cm casa do fami-
nüja. a -'"., rom In;: elcclica c o mais ne-
tesrario; g--\.\ Bella Vista 118, lí. Novo.

(67.. M) U

VLUGA-SK, 
nor 70$, uma easa. próxima.'1 -natação; tem lu . electrica e bom quin-

ai; rua Uella 10C, Todos os Santos.
(612S Ml R

V l.r(i.\-si', lioa cnsn, a snlns, -1
fVquiirios, lu/ rli-ciiicíi, gi'n!idc
cri-ciiii, etc; nti run Flnclc t_-í,
UiK-liiiclo; poi' 150$. (S 6S25)M

K \.V''-\>\.. em casa de pequena familia,
rVvun bom quarto, para um ou dois rapa-
_-. decentes; rua l:erre:ra Xobrp i, esquina

ia rua Marques dc Leão, KuKcnho Novo.
(631-1 M) _

\ l.LT.A Síi a casa da rui Bello H-«ri-
_f.v_(jiilo u. -M, estação d.) Rocha; ns cha-
ms eMâo ua mesma rua n, -';; trala-sc na
rua General Câmara .ík> _o!.. (6320M) U

A l,UG._-fü'_ por 162!jl000 uma
^ióxccllciito casa com O quartos,
ires salas, copa, cozinha, «les-
pensa, completa iiistiillnção cie-
ctriea c banheiro com ngua quente
e fria, bnnlicirns csimiltudas c
chuveiro, pomar e jardim na fren-
te, todit murada; nn estação dc
Olaria, subúrbios da Leopoldina,
com SO trens diários, logar alto è
muito saudável; trata-se un rua
Leopoldina ltcgo -102, onde estão
as chaves, ua mesma estação.

(U 0280) M

Chapéos de palha italianos
Formatos diversos e lindos modelos

3$5oo, 4$, 5$ e 8$ooo
NA ULTIMA LIQUIDAÇÃO

da Casa Rio Triumphal
J6 RUA DO OUVIDOR

A LUGA-SK unra casa na rua l.ar.o do
-"Vlloui Retiro n. -'.|j; aluguel yií; Ira.
ta-se na mesma raa li. 239. 16S..7 M) J

Vr.UGAM-SIi 
boas casas á rua D. Anna

Nery 6,-,o; têm bons cômniodos. assobra-iladas, tem nar., electricidade, etc.: aluguel
razoável; as cliavcs estão 110 .;-., venda.

(O..S_ Ml .1
A Í.UGA-Slí a confortável casa da rua

__VD. l.oinana ..,., com 2 salas. 2 quartus,chaveiro, banheira, luz clcclrica c bom
nuintal; aclia-sc aberta, c trala-se na ini-sina,
(Ias II ás 1-*. ((,;..; _.*,) H

A l.U(.A-Sl«, a boa casa da rua Dr. Archias
__.Cordeiro .iK.«, coin 2 sala. 3 «inartos e
Brando quintal; nliiKuel íio$; trala-sc na
inesaia, uas 8 i{_ ás lu lioras; chaves ao
líido. (Or. M) R

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

PYJAMAS
De íepliyr, moutseline, bêje ou branca,

a ;$500, 3$íoo e 9$soo
PARA ACABAR ATE' 31 DE

.OUTUBRO
a Casa Rio Triumphal
56 — RUA DO OUVIDOR — 56

VÍÍXDIS-Sl? 
um terreno com 10 1119. de

frente ç 37 dc fundos, todo arborizado,
por 500*, na rua Callilcu n, ,.,i, .Meyer,
bonde de Cachainby. (Ií, fsttò) 'X

^r*I.NDJ.-SK 
uni bom predio, em Jacaré-1 fi-iguâ, a rua Dr. Cândido Benicio

n, 3_o, com 6 quartos, salas; banheiro,
\V. C, luz electrica _ porio habitavel, «o
centro dc .rande chácara arborizada; .«ra
ver t tratar no mesmo. _

1 TTI5NJ> . _E por 6 contos o chalet da
. rua Perseverança n. n, eslação do Ria-

chuelo, duas Palas, tres quartos^ ga_, clc-
ctricidade, gradil dc ferro, jardim e cha*
cárinha centro de terreno, porão concreta-
do c janellas nos quartos, 11X33 ms.;
rende 100$; trata-se com a proprietária, tua
.lad: n. *•>; Riachuelo. (lt 70-1) X

D>í5_liraef(
Tira es cib.lloi tuptrfluos do rosto,

collo . brafci. Enconira-ie sai caiu; Ba*
lin, Hirrnantiy e Cirio.

YKNIIlvSF, 
barato próximo á est., do

Eng". Novo c du 4 linhas de bondes,
uma esplendida chácara, _com 60X70 m.;|
toda arborizada; com nuiilas arvores frutt-
feras e muitas variedades dc flores, .togar
sacegado, e muito .audavel. Grande casa
dc morada, solida,' construção com todas
as eoinniodidadcs, para fainilia . dc trata-
mento; para ver e tratar á rua Ccncral
Jlellesarile n. 68. (i«,-ji N R

ATdvXÜJÍ-Sibl um sítio", 4 lotes de terreno,
caía c plantas dando fruüo, rua Arnaldo
Muiincl. Anchieta;' tra.a-_c na mesma.

(0707 X) J

VIÍXDEM-SIC, 
por prcstaçücs mensaes,

duas boas casas, a rua Guilhermina
l.ammon, Kstrada Nova do Engenho da Pc-
dra, Ramoe; cliaves. por favor, com o sr,
capitão Vieira Ferreira Sobrinho; trata-sc
á avenida Rio Branco 171, Companhia Per-
severança Internacional. (?'83)R

TTiEND«E*SE «m sitio; informações com
V o sr. Antônio Chagas, rua da Candeia-

r;a n. 59, sobrado, (11 f>977) X

SOBRETUDOS
Capas, pelerines, capotes, cavours, maclt-

•fanaiut-, para homens, rapazes e meninos,
vendem-se a preços de metade do seu

justo valor
PARA ACABAR O BARATEIRO

ESTABELECIMENTO
RIO TRIUMPHAL'

56 - RUA DO OUVIDOR _- 56

\"~_rEXI.«.-SE 
üm terreno á rua Dr. 'Xeiva

n. iSó. medindo 121I2X100 estação Jín-
genlieiro Xeiva. Preço tle oceasião; tiata-
se aa .rua do líspUihcíro, 10* (Piedade).

(úSoii X) S

T7EXDI3-SI. por preço de oceasião o pre-
V dio da rua Dr. Maia Lacerda ji. s.i;

trata-sc com o proprietário, rua Cach-lw
n. 1 (Meyer). (J 71:9) N

THiXnEM-SH terrenos em Copacabana,
V nas ruas _. S. de Copacabana, Con-

staníe Ramos, Domingos Ferreira c outras;
tr.ta-sc á r. I). Manoel 28. (J711.OX

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

TKJECX-ÃO DE MARINHO
Itua Sete de Setembro 186

T7iK'XD«E-SE, com urgência e por. preço
V módico e raioavcl, para familia de tra-

tamenío, o confortável e solido predio da
rua do Mattoso ri. 97! Para ver o. tratar
110 mesmo, com o proprietário, Iodos os
dias, da--gi|a á 1 i|-\ (J-3S-I0) X

UTERO—OVARIOS E ANNEXOS
O I_HTH_0„0_, de Alfredo de Carvalho, c do effeito scjih-

ro nn cura das molcslius desses órgãos— In (Iam inações, cor-
rimentos aeudos ou clironicos. .V venda em todns as uharnia-
cias do Rio e dos Kstados. l_e.iositii.io_; Alfredo do Carvalho
& C — Rua Io de -Marco 11. 10.

^. 
KXDK-SR uma hoa casa com grande' chácara. Cai-pinlio; 101 A, Cascadura.

(6;0p X) J

ViEXl>E-SE 
um predio novo 11a estação

do Riachuelo; trata-se á rua 7 dc Se*
tembro n, 31, sob, da : ás 3 da tarde.

(6763 K) R

\7iEXDE-SE 
o confortável pred'o da rua

Visconde dc Tocantins n. 34, estação de
Todos os Santos; trata-se no mesmo.

(M 7221) X

^7'lEXl>E-SK, 
com urgência, um predio na

' nia Tpr/es Itotiiem n, .2x6, Villa Isabel,
cnm 3 .quarto?, 2 salas, co?.i:.ha, tanque,
W. C. c agna em quantidade. Preço 6:000$;
acceita-se \t:na offerta razoável. -As cliaves
estão no açoügne fronteiro; r. da Alfan-
dega 11. 130 i" andar, das 2 ás 6.

(M r.O N

TfEXDE-Sr;, em S. Christovão, num dos
T melhores ponto., com bondes de $:ou

perto, os predios *a__übr_dados, quasi no-
vos, da rua Francisco t.ugeniò ns. 114 ç
118; trata-sc á rua da Quitanda, 83, sobra-
do, da» 11 ís 5 horas da tarde, com o
sr. !tor_ue. .. (S Ci|_l) X

"\_)'..Nl>l-M-..t-. 
un Itoca do Matto, Meyer,

. grandes lotes dc terrenos, a 1:500$;
130, Alfândega ijo, 1» andar, das a ás d.

16033 X) j

TT.RNBE-SE no Kncsntado, cm lugar mui-
y to saudável, uma lioa cas acom dò!s

quartos,, duas salas, cozinha, luz cicct.-ica
e magnífico quintal; na rua l.milia u. 17;
trata-se ua rua Santo Antoriío doa Pobres
11. 18, com o _. 1'iluardo. C6«.of, X) .1

GRAVIDEZ
tisenticfls.

Evlta-ie
usando
velas an-

São iiioffeasívas; commodo _
e de effeito sesüro. Caixa com 2$
velas 5<ooo, Pelo Correio mais $6on.llepositario: praça '.iradei-Je» n. 6a,
pliarmacia Tavares.

;_

(¦504

A^JÍN 
I >1%_ SIv na rua Gomes Hraga, Anda-

ratiy, um 'predio situado em centro de
terreno, com accomniodações para uma pc*(jlicim íamilia dc tratamento, tem jardim,
fi&rrar. to.lo plantado e -murado todo cm
vrita, uradil c |'ortiib de**-ferro. Accei-
ta-ío offerta razoável; 130, Alfendeifa, i°
andar, daa -• ái 6. (C033 N) J

TT-IÍXnK-SK por _ o contos a casa-da tra-
ViVcssà CerViueíra I.ima n. 29, uo Hia*

cluielo, acabada dc construir ha quatro :11c-
_ _;, com _ sãlãs, ,*. quarto?, Co;;inJii, des-
peura, installacào sanitária coni b'dct, illu-
mitiaçüó electrica cm iodos 03 comparti-
mentos quarto para creudo e ¦ grandi! ter*
reno; ver e traiar na me.na, a qualquerhora. (j„-oB!.) X

TTKXDK-ÃF, uma exceliente chácara com
V boa casa para familia de tratamento,

lendo 5 quarto.. .| «alas c mais dipçivlei.
cia., 22 )ii3. dc frente' por 10.. dc _;_:>•
dn., lindo pomar, frente para y.uas riius,
nã lloca _ do Matto, bondes á porta, r_a
l.>. Adelaide n. io,., onde pódc ver c ira-
tar; informações r. do Ko5arÍo'n. i^o. od;i.
o sr. Xctto. (J 3_*Si) X

T7T,XDI.-S1. 
.tm magnífico predio parafamília de tratamento, cm terreno de

ijXjfi.., a 20 minutos do centro; tra.
ta-se á rua Visconde Xícthcrjy, ^6, esta-
ção de Mangueira; (1-... X) K

\^KXí)K-SK, 
com urgência, um nin^nifico

pred!o _em construcçSa; trata-se «â rua
Jü£é líonitacio 11. -55, <S. J.>omin_íos.

(.1 ;o6c) >

\7?É'XD___.!? o terreno com nm por 40,
T prompto a edificar, da rua dr. Dias da

Cruz n. i;o, Meyer, com o proprietário;rua General Câmara, 3-3 (Floriano).
(J 6.O10) X

"^TKXUK-SK duas casÜã novas, que ainda
t n_o f iram habitadas, podendo servir

psra venda, por estar muito perto de cs-
i_ç_o c tle iodos os pontos dc bondes, coin

_ falas, 2 quartos, cosinha, banheiro doi-
tro de casa, varanda ao I«dòj bom quintaltodo murado, electricidade, rua calçada,
portões de ferro; trata-sc á rua José Bo-
nifacio 11, Sr, estaçio dc Todos ,«s 'Santos.

(Ií C.561) N

Y1J..11 
E-SIC uma casa cm H.-unos, á rua

¦Sylvio n. 00, com 2 quartos, 2 salas,
c...inha, tanque, etc., illuminada a luz ele-
ctriea c com água, situada em superior jterreno todo 'arborizado com -jX.i,i ms.;
trata-sc na mesma casa, atú ás ia Itora»?
iPi-sço 4:3õp5óoo. (J ;o88) X

Priburgo, água
]it'._ de arvore;*;

cm Pellegrino, rua Uru-
pcla quantia de tu-»oü$_oo.

(li ris-t) x

\^'I;.\'1>.í;-S1v 
tuna boa ca-a de 2 quartos,_ salas, dependências, jardim, bom

quintal com arvores frutíferas, gallmhciro,ttc. para vir a qualquer hora, na trave.sa
Tenent. Cota, i.i, Todos os Santos; paratratar, run da Quitanda, ..5, com Rodri-
Bues. fl) ' (Com X) _

\r«E_i>IvSH 
um sitio cai

liropria encanada c mil
Vi;

frulifen
Ciayaua n. S,

fl no .fio_.__ij_._i_.o s: s;,,: T,e (cm i,or °n §1
HS ll__ Ul\l1IMflnlll\ soenorrer ti tudo... os nocessi- B9
H UO I lUlUlin-ilIUU t;*do3* 0'iom soffref do qual- BÈh ww _¦•. iwi.._-___. w .luer moléstia est;» S: S: 13: en- IWj_ via gratiiit.vnoiitt! o. recursos para a cura comp lota üm Dii'ijain-s. em carta fechada tios V1SI0NAUI0S. Caixa do H
jK Correio 1917, declarand i ns symptomas, ns manSfostacúõs da mo- H* lestia, o no.*no, •_ rasldancl-t a o sello para a rospasta. H|

^¦¦"¦•^'™**********************-*'-*******«^*********-" "i •^•ffH-f^rrft^rii _H__W3k

\f:liiXDM.M _J-i pôr _'.*:.i_$. parte á vi.ta
y e parte em prestações, duas casas lio-

v.ssintfls, uma oecupada por negocio c ou-
tra por familia; distando do centra _<. mi-
mitos; rendem _¦__.; por contrato; informa-
çcs á r. Sachet ;. sobrado. fj r»5<f») X

\jri!iN'l")]'.\;-S'': 
diversos predios, haratos,

próprios para fain lia dc tratamento;tn tia _et bati tle Ltòtafoso
á da ('onde
São Christo-

e subúrbios;

.crso..
próprios pironda dc capitães,

c Tijuca c ruas transversaes
de lionifim e llad.iock f.olio,
váo, Villn Isahcl, Andarahy
traia-.e á r.:a do Ouvidor n. 10S, sala .!.
com o sr. Cândido. • (J Cqio) X

T^l.XDIvHl. um bom terreno arborizado
V cf prompto a edificar, iu(_ calçada e

(Ilumina.Ia a electricidade; para ver c tr-a-
tar, rua Diamantina n. nn. U 698*1) X— <
V-rKXl)Í-;-SK,oiijp:u|r;,.-fe w.v.a c.í.-í v,:\ vwi

' C qua

(.O.MWÍA-SE 
um sitio cum agita c casa,

J ate Morro Asüdò ou CairCpo Grau tle,
distante dc c-taçãu ate i|j hora a pé, a
prestações, ou troca-se por uma c__a nos
subúrbios, _com agna c luz; dista da c-.-
tacão ,1 minuto?, com .; commoilos c mais
dependências; escrever pára a rua iri>
Kiicircdo M.igalhiics li. 711, Copacabana,
para Josi da Silva. (;«"'•; X) .1

ClOiMPKA-SK 
uma cisa com dois quar-J tos c mais nccoiiiinodaçOes, nue tc-

níu terreno. Oiicrtas <i este jornal, n-ir.-t
-}!_.__£; i-"'«.|X) .1

pOI-ACAIlAXA — Vcndcm-sc lotes, 10
\J por i;p, pagamento, parte á vista c o
resto a praso, podendo edificar já: trata*
sc na rui do llospicio 11. i.«. 1" aiidar, c
rua Ipanema 11. ;;, até nicio-ili,i.

ÍW.f.t X) .1

l.dmuudo -M, Terra .Nova,
2 _alas, cozinlia c _ barracOcfi com
de frente c 67 de fundos, todo com t»*_tti-
tas i!cí arvores frutíferas; trala-sc no morro
da_ Quinta n. 1. Ponta do Caju', com o pro.
pr'.tario, João I.ourçnco, .1. 70,14) X

\. KXni-.-..-., cai «S^tliristovãô, firo'' fer-1
\ reno com I-X15, perto do largo da

Can:ella, por 3:000$; trafa-se com n dono,
á rva Chaves Faria n. 5-*. (J, 7130) -X

QUEM PAGA O PATO ?
Aquelle que nuo compra a

rpiiURKXO — Vcndc-se, io por 50 me.X tro.-., á rua __ de Acosto, cm Ipane-
ma, perlo da praça e do. hondest trata-
sc na rua do Hospício 11. i-* 1," audar.

((ióir S ; X) .1

(.J.\11'I\A 
SF. uma casa na rua Dias da

J Crusi cartas a J. J, S., na mesma
rua 110. ('¦;«_ Xl.l

SITIO 
— Compra-se um que tcalia boas

terras, casa, água c que seja proxi-mo dc estação ile caminho de ferro, (.'ar-
tas com todo*, o? esclarecimentos e preça-ia Francisco Pereiraj avenida Meni de Sá11. l:.|, sobrado. (C914 X) j
Vii:XDK-;.l-: n c;isa da rua D. Uiiza mi-

V mero C;, Gloria, o terreno tem yX..,.,.is chaves e.tiUi uo ar.ma_e:n ti. 2; Iraít-íe
na rua Itcnío I.ísboa n. ;,-;.(. C.9S5 X) J

_. IÍXD1Í-SIÍ uma casa com duas 
V doii quartos, cosinha e latrina, r.o ecu-

tro de praude terreno ... m metros ti» freu-'..¦ e í',. da fuiiiloi, todo plantado c cercaiR
Preço .1:500$; travessa Oliveira n, -I. Is.
lí<iio de K.moi, li. F. Leopolilina, • . Ir •;•
traa. ij oiS.;) X

,4 I.UC.A.SI• un
XVdíco, r.o l;i;,
Frcci --ii 11. _i.

. r. _tnha>a por preço mo-
ntado, á rua Francisco

(CC..; M) .1

\ri.Xl)!.*-__I. 'i prodio novo para família
y dc tralamento, do run Duque de Ca-

_:_.. ii, 88; trata-se com o proprietário.
1U11U1)) X

ATK.\_>_M*S_ biiiis lotes de (cr-
> renos (lc __X.'i*;), loRtir iilto e

snudiivel, :i 100$, cm >nrontncõosdo 10$: é lxnii e„)i).e_ío dn eaiii-
tnli o lojini' ó de ernndc futuro,
lin.ssn__.ciii d» ida o volta. 1". 500
réis: Linha Auxiliai', estação de
,S. Mnllicns, csci-intorlo cm frente
á cMncão. (lt 0028) X

i B^SHg
_____

¦ _________!

1-iISêI
wm '^__ü§
Hifl iuc
____?

_5_M

Si_Í_Ü_^l^^_^*^_^_l^í_i^^_^l^__^__#l
•* -'- I

| _ cm iIÍDtã-fop.; r-')'.lt-"i j

TTIiXÜj.-S.i um liom sitio, com pomarV e mais p.a.i.aç.._, agna nascente; pres-ta-sc para criação c plantação; d.sírada do
Cãbuçu', Campo Grande—UIiristV.no Silva.

U (;._<¦) x
\/"!KXDíi-S)C uma casa completamente no-

y va, pro.jma á rna do Uruguay; tratar
coih Pellcgr*no, rua Uruguayana n. fí, pela
quantia dc C:ooo$ooo, (It yfg-l) X

i;Xl)I.-SI5 uma cum na raa Zéíeriiio
i,í, Mcycr, para ver e tratur r.a

mesma, ou com 0 _r. Al vero de Mattos, á
Avenida Kio llranco 11, 159, Tem luz e:e-
ctrini. llãrbcáriá. (ó 1S3 X) J
*l^iCXU!.-Sl'. muito barato uma caía, «a

V rua Andrade de Araujo 11. ..,., no
Río d;ts Tedraí; o pretendente; pôde ver
e tratar na mesma, Aos domingos tem
píssoa para tratar. (S 5.14S) N

TfKXriEM-Sl-; líá rua Conde de IJoiiifiln',* !o'is de terrenos 12X29, por ytaooç;
130, ÃlfaudeBa, i" andar,

-1-

das 2 as b.
(Cb-9 X) J

XTKXnivSlC cm liamos, próximo ã cs-
\ t_.ão, um preilio novo toda dc paredta

dobra-las. situado cm centro dc um cxctl-
lente terreno, tres janellns de frente, tini
pequeno Jardim, O predio ioi feito psra
o proprietário morar, rende ..°$ ,,'-l':i-;a?.n,
rre.íi 51500$, Unem o adquirir fará um»
e-NCi.!lcntc compra; 130, AltandcRa, 1" an-

das <!«o.i'i X) .1

Camisas e Ceroulas por-
tuguezas

3 camisas, por i6$, ij$soo e igSjoo
- - 3 ceroulas. por -4-$5uo c i6§üoo —

PARA LIQUIDAR E ACABAR
a Casa Rio Triumphal
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XT i;XI_«;M-SI«. u palaeete e avenida da
X rua do Mattoso .i_. ioÜ c 10S; trata-se

com u proprietário, á rua Cachamby 11, 1.
(Pri.o de occas.no). (J 71 iç>) X

T_.5Xr_-.-SH por :.i contos liiido pi-nlio
V,_uodcrnn á r.:a F.ins ds Va-aconcillos,

Hoca du Matto; ir_ta-sc, lfospic'o, iy8.
(1,204 *)i[

c iüdiscutivehiiente a melhor
lâmpada!

A- vencia nas melhores casas de
electricidade do Brasil!

. 7-_XI>E-SE por _tí contos esplen-
' dido preilio 11:1 lim Itnrão de

Aui;izoii:i-; trala-so o i'cc_Iio-so
offortns A run Tlicoplillo Oltotii

: 11. 83, 1° imtltti'. (,J C83_) X

j RENDEM _3J-lotes.dev terrenos de 12M50
a prestações de 2^500
mensaes, preço de1
cada lote 25$ooo. Os

| terrenos são altos e
enxutos, em meia co-
lina, próprios para Si-
tios, Pomares, Ciiaca-
ra, Floricultura e
Avicultura. O compra
dor toma posse na
primeira prestação, jOs compradores de 50 jlotes para cima paga-'rão a prestação de....
-$250 por cada lote.i
Subúrbio de duas Es-;
tradas de Ferro, pas -!
sagem de ida e volta
no trem de Operário
quinhentos réis de
2a classe, brevemente
terá água encanada;
para inais informa-
ções com Querino,Kua da Prainlia 7. Te-
leplione 4088 .Morte.

Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição de 1916

DO

O HE Fo
OXJ:

i_r
Collarinhos e punhos de

linho
Co!l.irinli05, d-, ;$3oo c. v . 

'.¦ 
ii$8oi.

1'uiilios. dz. . ....... 1 . . iiSnoo— Para liquidar urgentemente —

a Casa Rio Triumphal
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»E_DEU*SEP1X moiktc ce
neiro,

a cautela n, 1 i.r-lõ, doSoccorro do !{:., d,« ] .
.0.1S1 IJ) R

MANUAL GOMPLETISSIMO DA ARTE DE COZINHA
Víretadeira encyclopedi.. culinária onde lia receitas para todos os (ros-

los, todos oi paladares. Além das receitas estrangeiras, como FRANCE-
_A, PORTUGUEZA. INGLEZA, ALLKMA, OHINEZA; POLACA, TURCA,
RUSSA e de todos os paizes da terra, com as suas especialidades, ha tambem
a cozinha verdadeiramente brasileira.

Qiüzadòs mineiros, quitutes baliia nos, gsnero paulista, iguarias do nor-
te, manjares do sul, principalmente do Rio Grande. Tudo quanto se quizerl!Muquécas, cartiru't, angti'a, feijoadas á bahiaua, com leite de coco; zo-
ròs, sarapateis, cangiquiuha, etc,

OBRA DI\ _DIDA EM OIXCO PARTES A SABER :
PRIMEIRA PARTE — Cozinha estrangeira — Colteccão tedmpiell e

varinda de centenas de receitas das mais aíamadas c saborosas ii_u_rias
da» cozinhas t 1'ortuçueza, Italiana, Erajiceza, llnglcza, Allemã. Rima, Tur-
ca e Polaca, precedida dc um vocabulário dos termos francezes mais empre*-
gados na cozinha, nos restaurantes e nos banquetes.

SEGUNDA PAUTE — Cozinha brasileira — Centena, de varr-dissi-
mas receitas para se preparar com jierfeição, qualquer prato da coziniia
brasileira, tanto dc comidas do trivial, como dè iguarias finas c de prepa-ro pouco conhecido. Especialidades da arte culinária fluminense, cearea-
se, mineira, paulista, nortista c do sul do Brasil. Não existe nenhum ouirc-
livro, qut trate tão descnvolvidámentc e com tanta èxactidão da Cozinha
P.rasileira. como O Cosinhciro Popular. — Todas as receitas são verdadei-
ras, garantidas, experimentadas.

TERCEIRA PARTE — Manual do Pasteleirõ — Formulário completo
para se preparar qualquer espécie de massa, pasteií, pastejlinho% lempa-
das, çmpadões, tortas, croquetes, "vol- ati-vcnt", dariola|i, nugás, panque-cas, poços de amor, etc, etc.

QUARTA PARTE — Manual do Copeiro — Ar!c de hem servir e pôra mesa, tanto em cosas de íamilia como cm banquetes, ri franceza ou á
americana, seguida de uma collecção de "menus" á européa e á brasileira,
em francez e portuguez, de fôrma a facilitar us ''maitres iriiotel", a orga-
n12a1.n1 qualquer banquete; arte de trincliar os assados, distribuição dos
Vinhos,, nas difíereiitcs partes do banquete, clc, ele.

QUINTA PARTE — Inteiramente nova — Accrcscii

PERD_U-3E 
uma _ égua cattanlia, pé.quena, marolmiicira. Pede-se .n uucin

a encontrar, entrcgal-a _ rna S. (.«*,_,fionzas-i 11. 3>í, que seri gratificado. Tel]__(. Villa. (ÇjiS O) j
II .' " «——~-n,¦¦'¦--.-

DIVERSAS
IA •LUGAM-SK em iPetroiiolis, ih;\i «_<
_____mÒl)Íl_'"" — '" '"lada., com jardim
leplione i6--3 Sul.

trata-se 1 elo te.
(7022 «|5) lt

A ARTIGOS PARA CHAPÍ.OS DK SE
Ü; NHORA E NOVIDADES — .1. I._
bo k C, importadores, rua do Hospicio
11. 120. Aos srs. negociantes e 1n.1li_.ta5
do interioi', remetteremo. qualquer ciicom-
menda. (S7S6 S) K

I 
' ¦¦¦*¦ ' ' '"*" " ¦ -----

unia rapariga; nara cozinhai
viços leves, cm casa de i.üiiilia;

Francisco l.ugcnio íoi. (6..iq íi) ,\

,4 LKAIATE. — Precisa-se de 111:1 Imtciro
i.JJattiHtado cm toda obra. na rua do Es.
_."'... Sa..<o 17, liando informa*.fles.

(7.110 S) .1

Aluga-sec serviços

tida a esta edição.

O LIVRO DOS BOCE.S
Contendo innumeras receitas de Pães de I.ot, pães leves, Ralcaux. pu-dins, petits gateaux, tijclinhas, bunnucl os, bolos, lunchs, maj-omiciscs, galet-tes, tortas, toninhas, babás, manjai.3, doces de frutas, cremes, scléas, mar-

meladas, bolinhos, mães bentas, bom boceados, fatias da China, bolo branco,trouxas de ovos. lios de ovos. tabefes, baba dr moças, queijadinhas, Bolo
dosAlliados, bolos de amor, Vaes não vens, doce de queijo, compotas dtmelão, de caju'... cidras, laranjas, ananaz, morangos, pecegos, coco, ameixas,etc; biscoitos dc vinte qualidades; pudins, de vinle qualidades; crén-.es devinte dualidades; doces de frutas de todas as qualidades; uvas, petas, abo-bora, limão, figos, marnielos, etc, etc, etc.

5$000

Um grosso volume encadernado, d ei)
500 paginas, contendo as cinco 

''
partes reunidas , j_**~ 

AVISO *
A Livraria Quaresma rcl_c.M_i. !S. °-. _creh"d.
despesas coin o Correio, bastando, tão somente, enviar a sua importância
_K?f?_c',_..'!_!_ r,.Í.'_?_ 5e •"•"íi****** «cllos), em CARTA REGISTRADACOM O VALOR DECLARADO e dirigida a PEDRO DA SILVA QUA RES*

71 e r.3 •-• RIO DE JANEIRO.MA, rua de São José ns.

TTJvNDI..'!>ft dc indo .ne tiver ifrve.-iti.-i,. qticr commercial o-j particular: lindasnrrnaçtjes |«.ira botequins e barbeiro., lio.leis, pliannacias, armozens, e-.c, espelhos
de todos 0$ tamanhos, machinas de cos-tnr.1,^ de escrever, registradoras c para car-
pintsiros, transmissões, cofres dc ferro, tal-1I68, divisSes com vidros e sem elles, pren-sas de copiar, secretárias, copas de mar-more, balcões, nicas )¦_ de Ironco, liicjclc-ias, louças novas e usada»; rna Krel Ca-neça ns. ;, 9 e 11, Casa Encyclonedica.J eiepliüiie 11. j.or)-'. O

FERIDAS, aü
. tliros, cczenias, sardas, pannos, co-
micliões. etc, desappareccm rápida-: mente usando Pomada Ltizilana'.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
lavares. Pinça Ti.-adentes 11. 62.
(Largo do Rocio). (A ^030)

XXl«,i\D,h.M.Sl«, e comprani.se movei, usa-» «05, niolillios completas de quarto, etc,
paga-se lieni; na rua üenlicr dns Passos
?¦.«'**.¦ '".a* (.1 coS.*) O
\p,N'DEM-SJ{ i rua Naddock I.obo nu-» mero 41,-, canários de r,v,_, franceza,
prpiiiptos ;_rn rcproducjãu e cães )'ox Ter-ner p-.iro .singue. |4<)S; _>_; R
TrUNDriM-SK canários n» rua do Cattete
_:___.£!_; ll.ii_ O) R
"ír^^DlíM-SIÍ, 

ua' Eraiulfs demolições das. Obras do Porto, á rna do Senado ns. 2*5e 237 e rua Iladdock T.olio 11, iu, viga-mento de pinho dc lei, cailiros, rijws, u«-sojilh., forro, cai.va.» il'agr.a, zinco, trilhos,trllias. calha c conduetor, e outro, váriosmateriaes. (J 343) O

yr'l;.-\ lli-M'. uma boa pa.Iara, liem loca,í lixada, no centro da cidade, em rua -Jc
grande transito; (ratar A rua da Quitanda11. Sj, 50!)., d.is 11 ás 5 com o 

'sr. 
Uo-

«••<•• (CS37 N) J
TT" .sni-M-sH

1 rpI-Toànctores,
mero 13J (Cattete)

..lianos v canárias, boas
111a S_nio Amaro nu-

((,;._ O) .\l
T7I*.Xí)K-Si. um dormitório coniplctanien*
\ tc novo dc peroba clara, constando dc. eis IJ.Ç..3 tle cstyio, iiioilcrno, pnr preço ba-ralissino; .1 rua .losó dos Reis 11. ip, IJn-

íieniio dc Dentro. (-/S-0) lí

VlEXUli-.SU 
mu automóvel licenciado c:n

bdtn esíado, por .j.aòoÇooo; trata-
Garage
330.

"Alliança", rua .etiador Jíiizebio,
(ó,-lü O) R

UM SENHOR
Que «teve atacado p.r um» forte

tuberculose e de extrema gravidade, of-
ferece-se para indicar gratuitamente a
todos que soffrem dc enfermidades r«l*
piratorias, assim como tosses, broaehi-
tes, tosse convulsa, asthma, tuberculose,
pneumonia, tle, um remedio que o
curou cc_ pletamente. Esta indicaçSo
para o bem da humanidade, é conse
quencia de um voto, Dirigir-se por car-
ta ao sr, Eugênio Avcllar, Caixa do
Correi- 1.6S2.

T. KN'1)BM-Sí; c compram-sc inoveis, lon-
T ças e qualquer objecto dc liso, pana-seliem; rra do Hospicio 11. i;o. (J ;nn)0

VlvNDK-SK 
1

190?; falta
utn piana para estudo por

 ..filiar; á run General 'J'c-
dra ii, 142, negocio decidido. (U737Í)O
TTdíNI.K-íiH uma boa machina registrado-

t ra, nova c cm perfeito _3la.lo, -mar-
cando dc vinténs acima, rom fita, por me.
ta.le ilo preço; na cii.irut._ria do Café Li*bcral, rua Visconde dc Inhaúma 11, 2-,.

(J ,-idi) 
'O

TfM.XDEM-Sl! ''""a bancada e uni lava-
t toro, toilo dc mármore c maia moveis

para barbeiro; na rua Anna llarbosa nu-
mero 2S, .Mcycr. (6300 O) R

TERNOS DE ROUPA
de superiores canemiras inglezas, pre-ias, azues e de côr, para lã, a 30$,
35$, 40$ c 50$. Ternos dc brim delitilio branco, pardo e de côr ou de su-
perior tussor, a 18$, 20$, 22$, 24$,

:6$ e 28$ooo.
— Para terminar com scu negocio —

a Casa Rio Triumphal
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TRASPASSA-SE
TRASPASSA-SE 

um bom armazém dc
líquidos c comestíveis, tendo commo-

dos para fan-.ilia, em um dos melhores
pontos tio Kio Comprido, o logar presta-se para um «borateiro; o motivo c o dono
achnr-isc dnento; para informações, com o_
srs. G. Affonso & C.", rua i" ,lc Março
"'• 3. (;ji., 1-) J

:/

\T-15Xli_
\ Lagoiii

rua do lios

Acfiueducto, na1 i..'-: iníòrtncs •*
1, iyS. X

.¦.:..'ih:m-?:-: ;«-..- ..-,:0
. e:u il.otãfogo; reridt.n

i, ru.i _:dici 11. í. s •!>!•-

\7"RM)F,..I-.S_ na cniiulo v_nlsi' nuo ora ni- inicia, csiiU-ndidos
lolcs clc terrenos, distantes du os-
tacão di* Ancliictn 10 minutes, 
n nó, 1! 10!>:-j. em licuiionas iiits- i T/líSi-liM-SK quatro chácaras boi
lacõos ínensacs, tiiinamlo o «<*¦*.»-1 <'¦¦¦¦ v •¦ ¦ •• -

¦VTKXCiIv-aS, urirentc, preço de òccasiSoi* .t dinheiro á v.sian presti.,-. .i'om predio, construcçao solida, iu^r ma-
ttnifico, com todo o conforto, .ii-i „ -nar-
Se;u da lí. dc 1'erro do Corcovado, poucoaeniia dn c. .ãcf.o; para ver ou traiar com o
osente da mesma estrada, bonde Águas iFer.

(M riS.-l X

S.TIKXUE-S'.*; o predio da rua Clcncra! Ca-
V mara ji'.,, rende .ju-?; trata-se .i rua do

lloípcio II. 1«)S. x

Tr-lvXDI-;-&Ií .1 1y res, armazém
mesma rua u. ¦«).

i

AGIDO SULPHUROSO
PARA MAC-S!?_AS DE GELO

VENDE-S-E QUALQUER QUANTIDADE
CfASMOTOBEN PABBIX DEÜTZ

Succursal BrasileirÉi
RIO DB JANEIRO

Caixa 1301 Avenida Kio Branco n. 11

ÍíICVCDEtA 
para carre_ar

> Vende-se uma feit.t de
volume,. —

çíiconimendít,cm Inglaterraj preço de oceasião; rua do
C-altele n. 105, telcpli. 1734, Centrai.

t;i.o S) ;

BlCYCLliTTES 
usadas — Vcridem-í»

por preços admiráveis. Qualquer cor.-
certo, reformas .pinturas; ver ú. preços
da Caaa llrasil; rua do Cattete u. io.;
tel. 1734, Central. (C.-pj S) lt

CtOJriM.A-_K 
iima prensa hydfauHcít, _

' rua da I.11Z n, 118. Trata-sc de ma*
nlifi ate o lioras. (;."«).l «S) lt

moveis; , qualn.iêr qu_;i-
IU-SC bem; ma do líot-

(r:óo S) J
pOMPHAM-Si:v.. lidade. 1'flgE
jiiciü n. 170.

/CARTOMANTE d. Maria Kmilia, a ce-
V_ lebre c i" di» Brasil e Portugal, con-
.agrada pc!n clero, noT-rcza e povo, como

o .liais jicrita nas *aiW9 prcdiçues, cônsul-
tas cm assumptos Íntimos e commcrciae,.;
ás e*.inas. familias do interior e íAra da
cidade, consulta por carta sem a pie-eti-
ça das pes.o-as, unico neste gênero: ii rua
de Santa Luzia n. 24B, sobrado; junto â
avenida Rio lí ranço, -casa dc famiíh de
toda a seriedade. Natal—D. Maria Jími.
lia _ a cartomante maij pqnulur cm todo
o Itrasil. <i_3!S) J
/^O.MER DEM ? sú 11a -pensão de mnie.
XJ Kolange, ú rua Uuenos Aires n. 15S,
loja; tratamento especial a i$_oo(pòr re*
feição; aiE.gnaiUcs á mc.a Gt'.?, /úra ;oí.

CtAClíOURIXlIP pcfiueno, fox-terrier,
i fut-U da rasa c d_ pelo nome de"HIack"; grati fica-se liem a «guem o eu-

tres-r r.a rua Gustavo Sampaio 11. i;o.
(i.;;tS) J

ÍILIAPÍOS 
para senlioras e creança» —

J J, l'\ Madeira Junior, fiuceessor d«
Mme. Hciiríqucta u C.1, largo di Cario-
ca 11. li, 1" audar, próximo _ rua de Sãn
José. C1981 S) J

COMPR.VSE 
fliialo

jóias vellias, com
quer quantidade de

com ovi sem pedra. d«
qualquer valor o cautelas do jlonte de
Soccorro; paga-se bem; na rua Coiiç-al*.
ves Dias 11. .17, Joatlicria Valentim. Te.
leplione 9f).|, Central. <6_;n S) H

CORTINAS, 
tapetes, pinturas a oleo,

moveis c dc escripturio, compra «
tambem encajxota para mudança, ), ].Martins; rua da Alfândega n. :-'4.

(5120 S. S

(~tURSO PROPKDEUTICO - Knsino sc
\.) cumlário jiara preparatórios uo Pedra
TT, exames vestibulares e concursos, Am-
bos .09 sexos. Taxa fixa 30$; iua da Ca-
rioca n. 77, Telepliones: official e _;.i,
Central, lia aula» particuíare.*. (5018S) J
/-.ARTOKS HE VISITAS
_.' Oiirive:

Cento -!|:
60 — Papelaria. (,3_ioS)S

COI.LETES 
HE SENHORA P011 ME*

H1DA a 12% — Mme. Marie I.erao.,
collcteira diplomada pela Academia d«
Paris e com casa em Paris, montou seu
atelier í rua da Assemblea jj, i" iiulsr.

(157 S) S

C 
.ARTOMANTE Mme, Niooletti — lv_

. diz o presente e futuro com clareza:
consultas todos os dias de 1 ú-t 6. So
par_ -enlioras. Buariruc de Macedo n, sr.

Oi,. S) R

(lOMPItA-SE 
ouro c p.ffa-se bem; na

J joallicria (Cd-sa de Confiança); í run
Gonçalves Dias u, 39,' Tci, h'-?. Cent.

(1.182 S) J

C1ASA 
commercial.:— Compra*se unia de

) calçado; Kosario, cliãrutaria, fartai
para Duarte, ncíta. redacção. (6.(37 S) .1

pONSTRUCCOES, reformas de prédios.V_ jicii-.ieiios reparos e pinturas, pagamen*to em prestações; tratar com o constru*
ctor _ liclia.-d-i, rua Uruguayana 11. . ; tc*
leplione -.336, Central. f-r-iS) Il

Cartomante espirita, medi mui
.ntuitiva.

fazendo trabalhos garantido?, para realizar
negócios os mais difficeis; -cura doenças
por meios completamente dcscótiliccldos no.
oecu.tjímo, tendo o consultante cm pou*'
cos dias a prova da verdade c da serieda-
dc deste trabalho; r. Arcai 3,.. f_T;'_ji)S

faz quali Irsba-,
\j llio para o liem, nao -i.-.ir dc cerimn.
nias em falar no nue «le-ejares c trata de
feridas elironicas outras doenças; rua
Oliveira 11. .18, fundos da capella do Am-
paro — Cascadura. (3:608) .Ti

CIIAI'f:OS para senlioras e meninas
reformas; preço muito razoável; tra

vessa S
andar,

Francisco dc Paula n, 16, a»,
em irci-.tc ao Pare Royal.

(645S S) M

i I.UCiA-Sli unia boa cas... com Ires i|-.iar.
__¦__'.'¦•;, duas snlas, 1__ electrica; lia rua
Conselheim Jobim u, 46; as cii_ves ao lado,
no 44-A. KiiKCtiIiQ Novo, 16..50 M) 1.

[A TiUGA-SF! um' 102SÍ n casn 1«
-"4.1a rnn Ilon Visto. Cliave. :'t rua
Arcliins ("iii-dciru -!_-, 'Irutu-si*
ek Avenida Central l-.S, sobrado.

¦r Gu_«) ji
>- ¦¦ ——¦

\r«UGA-SE 
o nredio da rui lutiassu n.

1:6, t-rn Ca__adura, com quatro nuartos,
duas palas, d._ pcns.i. cozinlia, nia, t fogã"
ccui-omiro tamiuc para lavar. W.-C,
ret.tr 1 de uma (.rando chácara: tr_ta-_e u.
rua Ur. Musuuita lunior n, 7. auti^rn tra
veí _ «::i SiiuJadc. Cv-ros M) 1

TJICXDKS-SK por |S contos i|::.iiro ca.
y sas com terreno, r-.-.a Harcejlos in. 4S.1 ;j, i. Cliristovãn: trata-se ,i rua Cru-

guayena n. ..«, loja dc louça. (U/.SOX

no

1 i M*..A.S1. o prcdto n. 411 á rua im -it'
_CVMaiot piiití.do e forrado dc novo; ._.H&-
ac .1 mc.iiia rua n, 8;; as cbaves estão no
o. 41.1. (-o;» M I I
' . LUGA-SK boa easa. com a salas,.-*
_í"_k qi::ir*.c., cozinha, pin, fouão econômico.
electricidade. <juint.il ._¦_.; 2 minuto, da
estação do Mcycr; está pintada e forrada dc
tiftvo; _;?: informa.-c com o sr. David, na
_..:__.._  _.. i_:„„ _t. _¦:¦.__ipiitai

1.1

rua Dias da Silva.
(703.. M) R

1 A I,Ut.A-SÍ. uma casa, com (res quartos,
__jLdi.__ «alas, varanda c jardim, com ele-
ctricidade; aluguel 101$; rua Figueiredo 11.
71. est .ção do Mever, cinco minutos di
estacSo, (7Q.tl M) K

j 4 l...'.-...S!. o predio da rua_D. Anna
_í"__NVt\ 587, cm S. Francisco Xavier, com
irrrr.i.e chácara c accommodações para f

; y_..I)_..r-SI., cm Viunrio Gfi-iil,' R. de Ferro Iicopolilina, a .'{5
| minutos do viatr.ni, lotes ilti ter-

renos tlu 10X50. io.\«-,50 o
| mniores, desdo «501? a _:,.00.$. á
I vista ou cm prestações, conforme
I tabellii nbaivo. Tem anua canali-
; zadn do rio do Ouro, passagem de

ida e volta, ein 1* classe 500 rs.,
e em _a classe. oOO réis :

Preços Si.nal Prestação
Lote dc _:..00$i75.$000'..7SOOO" " 1:200$ 6090001308000" " l:O00S!5O$O00i25SO0Osoo.! io $ooo;2o.. oooroos »S$000 17$500«008._O._O00jl5.S00O

500$ 25.. 000 128500" " i5os:22$riOO usooo" " 350?!l7$500i yçooo
Xo local sc encontra pessoa en-

carregada tle mostrar os terrenos
e trata-so com o proprietário, nos
dias uteis, ií rua S, Januário S9,
das -1 üs 7 da tarde, e nos domine
aos, das 8 horns da niiuiliã n 1
hora, dn tarde, em Viçar;-) Gera.

(H J162) N

Id lll... tiu.i. I i\-.-^. lll \iv JL , .;><_-._?¦
Tem acini encanada e luz electrica
om Anchieta, em frente aos terre-
nos. Os lote.s medem 12X50. tn-
formações na 1'luiriiiacin Romário
e:n frente á eslação. (.1 S*T) X

o;»._ _:'
if;, (.roMitia .. !¦;:>¦

reformada de nova,

1iT I- XII li S !¦: a ci.i «li travessa Cormicira} l.iai.i n. .•<_. n„ Kiaclliielo, ae.-iljaii C-:construir h» quatro mezes, com .. quartos,2 salas, de$psu_ft, cozinha, insíalíaçGca sa-mtnnas com b th-:, quarta jiara tre;:.!_s c
gr.-íiilc i.irenii; ver e tratar no mesmo,
com o proprietário. 11 .. iS >) X

milia "dc tratamento;
n. .Mio.

as chavc-i cstün
(605- M) .1

IA Í.CGA-SK o predío da rua Pernamlmco
J\:y :i. *. com todas ns commodidades para
familia. inclusive luz electrica. por diminuto
preço; ús chaves i*_ venda, junto casa s.

(7036 Jl) K

i?A I.UltA-SI. a casa n. ..o da rua Affon-
_r3L*o Ferreira, líiiRcnho t\o Dentro, "com
tre_ salas, tres Quartos, cozinha, «bom quin-t;.l e electricidade ;as chaves e_t;.o no
s. 50-A, c trata.se na r-.ia Clovai: 11. 151.(6800 M) 1

l 
"A T.UGAM-Sl. cem carta dc fiança, r.a
_-__.es; ,*;_» r!e Ra:_r,s, casas rira moradia,
a 50 i; 4_í. tem a_tia, lur, \V. C. quin-u.'. ÍT^la-se i "Viüa Andorinha*, onde
i*l%9 «$_ c__ves. CarU ds fiança.•.-50 M) J

TT;:\; .]'.*_«;.« ., pre*'
\ ii.t muis, como sc

praça I.opes Ribeiro :
ção de Uonisueccss.,
ccoi duas >:ilaá, ires quartos, hom quinia . , trica. chaveiro, latrina e vleniais \ r.ia Paula Afailo.. 46 perto"«Ia"r7"l'rcícliaves na ca., ao lado. Caneca, ver e tratai 1. lli«s '

\MiXDK-: nor ru contos o predío da
commodidades. .
rua li. Isabel 11 .., IO*!.1,-0. 1.1 rioo) .n i5j>1. N-, m

(__ r-».-. it

A todo. ós qne sof-
1'rem do qualquer mo-
lesiiti cstii sociedade
enviará, livra dc qual-
quer r-Hribuiçüo, os
meios du curar-se. EN-

T«rl'.M)K-SK um bonito preilio,^ novo, do Ires andares, sito |
quasi no centro dn cidade, pelo
preço (le _§:000ííi. Jícndi: -150$!
mensaes, sendo iihin alta pechln- ¦
clia. Trtitn-sc cnm o dono á rua 1" |
de Murro (j(S, (asa de (.inibio.

(«f 6985) N

_,.. „._  _ I Uj$

T; I.Yilli-:-!. por preço baratissimo, meia
y momiu paru rala tle visitas; na rua

KodriKp Siiva 11. fi, 2" andar, (fiou 01 J
TT-KXUEM-SIÍ -I carrpeãs cn iiõãs êândi-

y ções; trata-se c:n 1). Clara, run dn
J:..,..íi n. .1'.. (.0St3 O) .

»7"i'*Xl)A. compra e hvpotheca de prédiosVc terrcíios ban localizados, para todos;
to negócios serio., á rua Iluerios Aires
Ji. í(i^, antiga r. <¦;_ Húsp;cio,-* f.l 25) N
TJT.vXD_.-S_; .> predio ú rua D. iKurc:i"_

y 4-, "o K_j.ii._o d. Dcnlro, infor.iKi-sc
na rua Camtrmo, 13., com o sr, Pas*
_l;oaI.

rpRAiSl-ASSA-SE uma boa pcus3o.X t centro, com mu.tos pensionistas; ne-
H-icio tirsente. Informa-sc no Café Pri-inavera, rua d_ Alfandeg* .1156. (p)

"fT"MXDIÍ*Sl'_ um pre_io dcconslrueção mo*
T.derna, com ,\ qjaríos, - salas, capa c

rozitilia, cm centro ile .ratule terreno, toilo
arborizado a dois minutos da estaçúo da
Piedade c bonde-; i. parla; lrala-se na rua
Assis Carneiro, icl. <(,;,-;; N_ .1

VENDAS DIVERSAS

=.. • _ . . _i.-- meios ue curar-se. i-.a*
\ .EM PELO C01._l_0, e n carti r-._i,rh-n. na.mor.ula, symptoxns ou
mnnif.staçúe.s d.i tintestia — 3 .«.Ho p.ra a raspo.!.-., qu recebarüá n_
volta d«j C-;rreiJ. C.rtis a03lN\'ItàlVEIS-Caisa CirraiJ^U-j.

\71.X_ilí*?it.SI. por preço de oceasião os
y prédios da rua l.ambina ns. .í c .1 A,

Aldeia Campista; trata-se á rua Cachamby
11. 1, -Meyer. ij 7:22) «X

"ÇriKSUK-SK muito próximo da I5st. do
V iJing, Novo e de 4 linlias dc bondes,

optimos lotes de terren-j OX33, lodo arbori*
nados, planos, enxutos, logar muito saúda-
vel a j:5oo$ooo cada vm: para ver c tra-
tar rua General llcliesarde 11. i«S.

(1,722 X)

TTí.XDK-Sl. um terreno na rtta Ucr.ar.la
esquina da rua 2 dc Fevereiro; trata-

s. na rua Manoel Victorino n. 169. Co1-
clioaria. utu N') R
T7U.XD_.-SI. por _:Soo$ooü uma boa casa

t com terreno, á rua Santa Xarcisa nu-
mero i-'. Ksta^-io da Penha; trata-., ao
lado no chalet verde, (6705 N) J
TTilíN'11K=SI. uma hoa casa nova, na rua

y l:rei Caneca; tr_'a-_c á r. Senador Dan-'.ai 11. J4, .obrado. X

T7K..!>_\|.:-|-: baratos quatro lo-i*s «le ter.
reno.: trat.i*^: i rua V iscou rie >1e Itauna

B. 7,, com Albin» (R 7276) ü

VTi:.\"l>l;M-Sl-: por prr^o dc. oceasião os
y prédios á travessa da Gloria 'is- -í-', Ç_4; trata-sc com o proprietário, á rua Ca*

cliaailiy n. 1. Mcycr. (J;i.-i).X
¦\7KXDIvSIv '.un. ca.-a, coastrucçEo de «k"-

\ dra e caí, reformada de novo, a pi < s-
tações mensaes de i-*5$ ou mais, e condi-
Ções vantajosas, tudo como sc combinar, pa-
ra negocio c familia, com muitas commo-
di.iades, água. latrina; tanque, chuveiro, c;.\.
ao latlot da eslação de JI;-' dc 1'itina, e
na esquina da rua Caspar. Tem anuaçiâo e
bom terrcuo plaatcdo; .:.:o:;:;a-=c na mesma.

i.i 7102) X

\7I_XU_S-S_S uma casa nova, tenda cinco
Y commodos grandes, por 4:5110$, cm

prestações, grande abtimcuta a d-nheiro, em
írente .1 estação dc 'ferra Xova; rua IX
Cara u, 7. líair^da presta, o _:ooo$ooo.

( .oij) X

\piXDE-Sl. 
em Híotafogo um hom predio,

na nu D, Carolina n. _.*_; p/k1c ser
examinado a qualquer liora t,i Jiã: u Irata*
se com o proprietário, no me?mo. X.jõ se
admi t_n intfcr.meáiarioSc _R oaoi_ _i

XffiXlVii-S!-. 
por 8 contos a travessa

llcrmengardc no Mcycr. um terreno
de 15 por 38, trata-se raa Hospício. 198.

{¦¦¦204 -X) M

^^'IvXi>^^Sl^ 
uma casa com terreno rr.c-

díndo 10 por ^o entre os estações, d.
líamsuvccsso c líamos, por ; :,*.oo$aoo; tra-
ta-se na rua do iKri.cnii. dn Pedra .1. 1C4,
em Iíomsuccesso. 'Kstrada F. Leopoldina.

(11741* X) I-

^p;^"DI•^SK por 4i-*ou$ uma casa acaba-
Ja agora, de systema moderno, com 2

Sajas, 2 quartos, cozinha, tanque, latrina(
com muro c gradtl na frente e hom ter-
no ao lado, alto a 1 minuto da _sí_ç:io
de Ramos, passeios, c sargetas cm volta; tra- ;
ta-se na Padaria Central, em frente a mes- '
ma csta;_o. 1.6797 X) .1

TT^-KXDIv-Slí uni predio ( dc construcçao i
V mo lema, acabado ha dia., com varanda

ao lado, luz. electrica; eí-_\, na rua Minas,
115., Sampaio; tratas-: na mesmo nãn sc
_._.it_m intermediários, ('-•;•?; N) }

¦T^dvXDK-Slí um hom j-iar-... omer.cano,
y um dito allemão e um díto Kittcr, ain-

oa novos c perfeitos: troca-se, concerta-se
e afina-se. Ao l.ano dc duro. lia 40 annos,
do Cuimarãcs. rua do Hiachuelo 11, ..-íi,
sobrado. çM ;-r;. O
V. KXDE-SK o c«*.:.tr:,:« carmaçâo de sec-

y cos emolliados c licenças paga?, até nn
ti. 1 do anno. rua >3. Francisco Xavier,
fliO; tra'.ar a rua S, Bento n. ..

((«74-* 01

VI.-VDKM-Si; 
copas e mesas brancas e

. escuras, próprias para ventas e bole-
quitis, a rua Visconde Itauna n. 14.

WoS O) 1

I ^yiiiMJivSI*, uni elegante r..-.-.ro dc peroba
I . c.ra com .1 pecas para s-ilão de vi.-i-
j tas, encosto de fantasia c _ s.cn.o estufa-
, do dc damasse dc seda verde dencv.inado' "\ esper", ver c tratar á rua Bario do l!.«ii
; Ketiro n. -86. Knsculio Xovo. .0

——

! 
'ITtlXDK-Sl-i 

ovoa a $Coo a d-.ial.-i. dc f.-.l-! > linlia de raça apurada: Orningtons,Amarello, Christal, Kj] 1. Ked, IMy.
i nioiitn, branco c Rok; tambem vendem-se
i lr:H'»'"\. c í:»ngas das raças r.ciiuj. JCí-
. irada Xova da 1'ijuca n. 585,
; fK ..;.tr,í O

Chapéos de feltro, castor
e lebre

üS rS. 9S e iiSooo. .. !
PARA TERMINAÇÃO DE NEGOCIO

da Casa Rio Triumphal

SG — EUA DO OUVIDOR — 5G
"TT_.X1__.-S-; '.*..- magnifico piano allemãoj
\ raiz dc nogueira, grande tonmato, bara- jti.-si-u.i, il- particular; na rua D. 'Marciana

n. <«.!. n«7,;i O) U
"\71KXD.I;M-S1. 

dois dunkcrques, para tle_-
> oecupar logar, uovus; - travessa -da I.a-

soa 11. .].«. Uotafogo. (i; -.j4..) O
"IfllNliM-íi; 11:11 sr.-.-i .lc cão, csccllcntc

' vigia; rua .Mario Xazarclh n. 55, Tie-
dade. fj ;„3S) 1.1
"f 

ri.XJ>l.lI-FiK o madeiramento ç zinco dey um pavilhão i;u. cerviu <1_ har na ex-
posçâo de avicultura. t-rio novo; trata-se
110 largo «lc tí. Francisco de Paula 11. .iaconfeitaria. 1.1 7087) O
^ TÍ_ 1H.M..SK panelias' _____ caldeirão

y grande e diversas assadeiras, próprios•v.ra casa dc pus:„; rua Condo dc llnr.i-
fim o- -¦,•;. O ;oa'. o

rPRASPASSA-SE com contrato cm opti-X nns condiçõe.. nina exceliente loja,esqtwna dc riu. própria nara ri_il(|ticr nc-
gocio; intorina-sc na mesma, á rua daA--,cinblca n, .-.*. (6.«8; I') I

TC^IvXDE-S-K barato um terreno com n
V metros de frente pir 40 de fundos, ten-

do um barracão dividido cm _• commodos,
, tanque c c.iuvci-

("759 N) K

agua encanada com caixa,
ro; na lista;ã.. de 1'rr.--
ir.arcm Jc lerreira e C:a

"\rJCSDE-SK 
uma sala de jantar de pe-. rooa, cou i; ptías. com 6 meies dcuso, por preço muito barato, para desoc-c:i7ar o logar, on troca-se nor mn objccloir«'.c nio oceape logar; rua do dueto. 10:.!_o^* IJ 7:«O O

"\ThNDK-SI. 
um restaurante novo e hem. afres-.1c2._0, por -1:500$; o motivo { ouo::o ter de pc retir_r pnra fora: informarim o sr. Cr.-np.-s. á r-a «lc S. Pedro. 170.t.a 1 is 3 !io.._ Ja urde _ (J 7384) O

VM!Coinlreine£(^i

^Moveis ^b^j J________[K
__ a dinhcirj^Ti Wcstaçccs s

EM>K_AS ( QNOttóES/

Çtá".SENADO! f. EÜZEÜIO^

^PKASPASSA-Sl- 1:111 bom nrmazem dcX seccos c molhados, em bom po::'o!>a„ri pouco aluguel c tem morada parafamília: o motivo da vend.i (• porque odono ni» pude r«tar á to.a do negocio;trata.c na ma S. Luij Conaga n. 9.1.
(0S40 P) 1

TOSSE
Tomt I'EITOn.Ui MARIVHO
H»a Sete dc Setembro 186

**'WB«-__M_B__BwnBMM,^

ACHADOS É PERDIDOS 
"

pOMPRAM-SE saldos dc papel, cortõea
v_ c carlicos para typogtapliia; rua Se-
nhor du. l':issoi, 98. (Ciou S) J

p_X_FÃ_T_S novidade, dã I-Vpm-.i _
\J Xovos gramoplioncs e novos discos;
run da l .iimiiiii.ão 11. 36 — Oisa Fau-
l'.u-1'cr 

^_^r I7r.11 S) Jt
/ .ARTOMANTE espirita — Só acrcTlT
v-* gratificação depois da pesstvi conse-
_uir o 'ine deseja—Mattoso 33, (7233S)ií

(CARTAS 
de fianças para casas c papeisJ dt* casamentos mais 'barato rjuc uou-tra parte; rua dos Ourives n. 11., i" an-

dar. ^^^ (; ¦ 12 Sj T
rtARTOMAXTE—Mme. -Corre;..* _n,' con
KJ snlta na rua I'rci Caneca 11, iq$. so-
brado. Preço c$noo. (7.11.1 S) r

DINHEIRO. 
íub penhor mercantil demercadorias, moveis, cauçOes dc pro*iiiisíoria?. automóveis, autichrcsc;; cucou*

j fa-sc á (iveuida Rio llranco n. 151, sala1^. com Armando. Uas 10 ij_ áa 12 e dai
3_as .. da tarde. (CSjõ S) S
TVXHEIRO — Empresta ;e .«obre pro.U missoria.. moveis c demais garantia;,na rua tltj lTospi?io n. \zn, i" andar,com o sr. Rodolpho Tlioma.,'da3 o hnm*as :2 e de 1 hora as .) da tarde. (61S9S.J

T)OCUMENTOS perdidos cm un, bondeX' de Cascadura. Pedc-sc o especial fa.vor a quem encontrou _uatrn escrinturase outros documentos, a' dii-icir-se i rna(«curral Sevcriano il. 71, r procurar o 
"r

l apitao; que será L«cm gratitieado — Bo-
--_-____ l»".Q) It

j Jl 1- XI)ES «, C>; 9, becco-do Ro«.
y ¦ no, 9. Pcrdcuse a camela 11. j.,,71'l__Ü___ü___: .__ <'«,-¦-¦ 01.1
T (iOXTHH-I. íi (*.., llc„rj*""s. Ar--a a- manüo, suecessores. Perdeu sc a can-• cia 11. i76.;oã, (lesta casa. (7068 Q) J

T\IXiII_iRO. — Qualquer quantia, 1 j"l-.!_/ rtvs módicos, para Iiypotliecas, anti-ciircsis, cauções, etc, rnni J. Pinto; ruado Kosario. 134, tabelHão. (_j"» R) R
P.XTISTA — Compra-se qual .uer ob-

jecto alu mesmo gabinetes completos:D
rua .Senhor dos Pas. 18. .hinoS) T

DINHEIRO 
— Um particular dá ali10 contos, sob hypotlicc..- «ie prelio»,cm condições favoráveis; r-.u Pci-.bor doiPassos 11, 18, liorges, .fioao S) T.

DAMA 
íe companhia — Madeniolsellíestrangeira, talando portugucz, fran-'cc:*, inglez e allemão, oiicrccc-sc par»,acompanhas uma familia á Europa ou:Argentina, Resposta para K. S. (1., ácaixa do Correio n. 814—Kio. (6SuS)Si

PERDEU-SE a caderneta Sã Caixa Ecô-X nomica 11. 81.81.7 da 3* serie
(Í075 D) R

\Jh.\l>I*.-SE um nioinln de vento c.-.:n. bo-.nba, adaptação própria para grandechácara e elevação d'agua i iirr.:iiic alíit-ra*^ informa-se na rua Camerino n. .1 .
T7E-XDE SE ou permuta-se v.ma grande e> rica malta, lig.r saluberrtmo,- com opii-mas estradas c perto da Kstrada de I:cr.-o:mforiiiações com Azevedo, .-.venida RioBranco :;s. 15 c 17. (R ;!¦¦;) X'
"V/T-XIir: SE em boas co nd:çr_s, ,. T11_. _M.;::o X.i.-arctli n. ¦!;: tratar nos diasuteis ás iS lioras e. r.oi domingos todo od:a, tuna boa moenda para canna, um bommotor eleci.rico .1 II P, n-na copa •¦ balcão« muitos outros objcctoi. (RC991) o

pERDEU-SE a cautela n. o.a;4,'~dS
.'tonto de Soccorro. _ (t]r^ Q) j

PERDEU-SE uma carâ dê ---r-,1,,."
èlv-i.w" . -™ IntI*,slri*'l o travessa __

. -¦«. T„'i _.hi. a_e " a"Ci" •1 ™'m<a rua Haudoek Lobo n. 417. (C729Q)R

_*«_«'___.£_• wS semi, a.itiK3,".eX sooí, cmittida no anno dc 1869 c co.,.vertida tm ouro cm 1890, dc 11 * 61averbada cm nome de Cra.vcva Man_ dêfc_a'.?1ifr_...!.*l«i^ b^vSSS.

ÍfAMILIA que so retira pa-.i Mina»,'vende varias fruteiras nova?, cm co-meço dc producção, telas dc arame, fn-lhas dc zinco, ripas, pernas de *crta deum bom gallinlieiro e dc uma horta —<
Estaçio «íc Sá 47, sob. (6725 S) R

|7"( 
* lt N lll l-.-SK pensões avulsas, iro ruaX_ Silva Manoel ". S-*. (6aSi S) T

rjt ARAGE — Aluga-sc uma cm Holaiogo.'V^ com dcpeii«lcncia para (nmilia Aluguelbarato. Irata-se cum Vercza, Menezes *Comp.", .1 avenida Rio Branco 11, ..
(Õ891 S) J

GRAMpPHONES e chapas, trocam*»''
_ de Ç500 n 2%; vcndcm.se de $500 _35; coi_(pi!ani^sa us_i_i_ Conccrtan.segramoplioncs e vendem-se a :o$ e c5$.-Compram-se, rua uruguayana 11. n.

<.. 10 S) 5
TTVPOTIIKCAS desde 8 ¦¦!". conformeXJ. localidade c garantia; J. 1;. i).iri.'rua da Quitanda 63, Ieiter_." 15993 S) J
TTVPOTIIKCAS na cidade c subúrbios,XX grandes 011 pequenas quantias: rani.
üez c juro módico. Informa o sr. Pimenita, rua do Rosado n, 147, sobrado, ían-']°g* (ú;..o S) R
TMPOTEXCIA — Cura-se com ns gar.x r.iías dc catuába, remédio vegeta, viu.

Janeiro;' a.""d.'!,!Íio"d_ ,"_?_ c,p~lli% d-e Jo d,° _rl-'° ,!o c*-*>^- Encoittra-se lia
jio Edgarj Sokí". 

' 'J'í' 
V.soTJ -" Ch:U[° "' °°' (úí!" S) Í

P _ ;?E (m !:m°' B0 C»rVo dc
¦•_. nS,bS1.ro35„'<na ,1'".1 A 1'a.Hkir.i

gewoa que encontrou, entregar ua r'uaM r__ioo casa i, qr.a ?cr.i gratifi-
(r-'j? Q) M

ca U,

T IQUIDAM-SE 50 liiacliinas Singer, d«
XJ pc e. do mão, <i 10$, eoS, 10$ ato
^ocÇ.^ Bancadas de io machinas para in.Áustria, movidas a electricidade. MotorMelectricos de i!.*, 1, _•, 5 c i-« IIP. Un.
momlio p_ra café, elecínco, tuna moenda.dc cjui-.a; praça da Eenublica n. 10=.,(-Ji9'S) 

}.
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'CORREIO DA MANHÃ — Segunda-feira, 21 ãe Agosto de 1916 , Coroas de flores natu raes AMmaa^S-fc. i88r

Callista
M.tu_ ..

eallos e untus euerjiva'
tA-*;m,Ai ue

üa». aem dòr, etc,, r.
Ouvidor .05, soo. «*._. .WS^fels
•ttendechamadosi domioibo. Tel. Mo"-»»

LECCIONA-SE 
riolrno a, 15? _*$*&,'

íarras a N. Halolxi, á rua Josí Vi"
veatc n, .-Andarahy. __9_ S) J

OBY 
e OROBO' tacos. Pemba c Pi-

menta da Ort-, vcndc-se, á rua _e-
11-dor Euzebio n. 210. (-276 aj «

SENHORA 
ou moça senia., que preciíe

de um bom .uarto aqui no centro,
em casa onde não ia mais in«iuilinos,
queira deixar carta para Vianna.

(6329 S) J

LEPRA, 
sarna, goleira e outras moles-

tias da pelle tios cachorros, cavallos
e outros animaes. O sabão l'ox lerrlei,
i o unico de effeito seguro e garantido

curar estas moléstias; lata. 2$; nas
Uruguayana 91 e S. Josc n. 80.

(07.18 o) a
para
ruas

compram-
.Rio Branco n. 31.

usados para collecção.
im-se bemi á avenida

papelaria. (6.198 ti > JSELKOS 
novss v -. ., r—- ,-- -..

cimiiram-se, pagam-se bemi a avenida

UNGUENTO 
Indiano é o nnico de eíi

feito seguro e garantido 'para curar
119 feridos novas o antigas, cliagas, ulce-

cancros vcnere.s e minores de qual-
nas ruas: Uruguayana 91,
86. (6737 S) li

ras,
quer espécie;
e S. José n.

TMB-S. TEIXEIRA COIMBRA e
-f ABELARDO MARINHO — *?«"*«

syphilis, vias urinarias e mola. vene-
rcw do homem e da mulher, 606 e 9U. «
clin. medica, mol. de creanças! rua. Sete
de Setembro 209, das 4 es 5 es u «;
Tel. 165, C. (<"34 S) J

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTEHJÍAS TM

ESTÔMAGO — FIGADP — IN-
TESTINOS — RINS — . IT1M0RS,
etc. Consultório! ru» Rodrigo Sllrs,
n. 5. Teleph. a.a.71, C. Das a as 4
horas. Residência: travessa Torre» n.
17. Teleph. 4.265, Cent,

C0L0RINA, Tintura ideal ga-
rantida, para res-

tituir ao cabello a sua côr original pre-
ta ou castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais 2$ooo. Deposito geral, rua
- de Setembro n. 127. — R. KANITZ.

DENTISTAS
DENTISTA 

a 2$ooo mensaes para obti»
ração a graiiito, platina, curativos,

desde o primeiro «üa. Trabalhos de cha-
pa, coroas, pivor, etc., por preços- mini.
mos e trabalhos garantidos, na Auxilia,
dora Medica, na ria dos Andradas 11. 85,
sobrado, esquina da rua General Câmara
tel.*., Norte J157. (3843 S) J

•jlTOVEIS — Casas mobiladas, moveis
avulsos e objectos de arte, a Casa.

Sou-a, i rua Senador Dantas .104, com.
pra c paga liem. (7144 S) J

TiTOVEIS — Cumpra-se qualquer quan-
1VL tidade, bem como objeeto- antigi/S.
inoveis dc csariptorio, colrcs. etc.; rua
do Rosário n. 145- i_______i

MOVEIS 
— Compram-se mobílias, pia-

nos, quadros, tapetes, trens d.e cozi-
rua S. Luiz Gon-

(8599 S) R(iha, roupas de cama, ele,
___;a 11. 20.

wCOVEIS usados — Compram-se mobi-
liaria* completos, avulsos, objectos

arle, antigüidades, ornamentações, pia-
nos dc bons autores, etc.", na rua Scra-

Dantas 11. 45. terreo, com- E. Ri-dor
beiro. (9124 S) s

MAISON 
NATIIAN »

rua Urugiiayuna. 22
CF.CILE — 22.

Telephone .115,
Cent. Taillcur conturicr, coslumes taillcur
Itolics, Monieiiax, sob medida. (5939 S)U

"ITODISTA —- Confecções «lo ves-
JU-lidos. sob todos os modelos a
11 recos inoilicos. Mine. GUEDES.
nm du Cnrlocn 49. Io widar..

(AI o«Xi>) A

DENTISTA
R. Baldas Von Planckenstein
Esp. em obturações a ouro * 

platina,
esmalte e extracções completamente
sem dôr; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzido», Garante to-
do c qualquer trabalho e acceita paga-
mentos parcellados. Das â da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só até á3 3
horas. Rua Marechal Floriano Peiixoto
n. 41 (sobrado), proxi-no á rua Uru-
guayana

IMPOTÊNCIA
ESTERILIDADE.

NEURASTHENIA.
ESPERMATORRHéA

Cara certa, radical e rápida.
Clinica olectro-medica especial

DR. CAETANO JOVINE
das Faculdades de Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.
Largo da Carioca. 10. sob.

CIMAURIA Cura resfrjados,
constipações com fe.

bre, broBchitcs e asthma. Preço, i$ooo.
Deposito: Pharmacia Rodrigues, rua
Marechal Floriano n. «j«j. (8062 S) R.

Zumbidos dos Onvidos Trata-
me ato

pelo Dr. Neves da Rocha, com
exito seguro, dos zumbidos dos
ouvidos, pela massagem vibra-
toiia, pelas correntes continuas
e pelas correntes de alta frequen-
cia. Os zumbidos diminuem logo
na primeira applicação e acabam
desapparecendo completamente.
Consultas de primeira classe da
1 _s~ 4 horas da tarde. Consultas
de segunda classe das 10 ás 12
da manhã. — Avenida Rio
Branco 90 A 2117

MORPHÉA,

GONORRHÉAS

D|EN.TIS_AS 
-

ouro «i 6$,
canite a io$, na

- Vcndent-c coroas de
7$ c 85; chapas de vul-
rua 7 de Setembro 205.

(7239 S) M

T\ENT
JL/ gnzoliiiii-, rua

Christovão.s.
gerador dc

Luiz Gonzaga n. 2,
i (-239 SJ M

DE

"ii0'.'0"
ilL ja. íllug.ir,

empregado no commercio, desc
nor preço módico, ura

cominbdo mobilai!» íroximo á Avenida
Central, em caso «le iamilia de todo tes-

Cartas nesta redacção, a M. J. C.
(67Ú9 SJpeito

M.MK. 
ZIZINHA, esclarece todos os

pontos da vida e concerta. Cônsul
Felicio n. 58 — Casca-

(4381 S) J

ENTISTA — Aluga-se por 30$ adean-
tados, uin gabinete, tres d-.as por so

mana, «las 8 ás 13 horas, tem boa instai-
lação electrica c teleplione. Informa-se. na
Casa Cirio por obsci.uio do sr. Catão.

(7249 S) M

hromease
recen t es.
Quereis fi-
car radi-

calmcnte curado em poucos <3ias?# Pro-
curae informações com o sr. Feijo, que
gratuitamente as offerece, nao conhe-
cendo caso nenhum negativo: ¦ -ua

Theophilo Ottoni 167. (R609-)

Dinheiro — Empresta-se sob hypo-
checas de predios, qualquer

quantia, n juros c comlições «pie se tra-
tarem; rua Theophilo Ottoni n. 83, i" an.
andar; (6oI3 S) J

cura garantida da
morphéa lisa —¦'¦

(ananchas dormentes). Cura ou melho-
ra e paralyza a morphéa tuberosa. Pe-
çam attestados. Trata tambem por cor-
respondencia. Dr. Lara, rua Visconde
de Santa Isabel n. 2, terças e sextas,
de 1 ás 3. • R. 4439-

APOSENTO CONFORTÁVEL
Aluga-se a senhor de tratamento, magnifico, aposento, em lindo predio

situado em centro de jardim, luz electrica, banhos quentes e frios, telepho-
ne, mobiliário completo novo de pero ba, com secretaria, optima pensão, tra-
tamento familiar. Preço 25o$ooo. Telephone Villa 1.218. (7*95 B)

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Uibeiro particularmente tinge

cabellos com um preparado vegetal in-
oífensivo, de sua propriedade, i rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10,
1* andar, entre as ruas S. José e As-
sembléa. S 448

CASA Á VENDA
Vende-se por 6 :ooo$ooo uma casa

nova, de boa construcção, com dois
quartos, duas salas, etc., electricidade,

apequeno jardim e quintal, em frente de
rua, uo Andarahy, local saudável, pro-
ximp aos bondes. Trata-se com o pro-
prictario á rua Haddock Lobo 104,
pharmacia; (M7179)

• | m darthros, empigens,
eezemas, frieiras,
earnas, brotoejas,
etc., desapparecem

fácil e completamente com. o DERMI-
CURA. (Não é Domada). Vende-se em
todas as drogarias do Rio e Nictheroy.
Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel. Norte 3265. Prc/~0 2$ooo.

Duchas

¦ENTl.TAS—Local-son". supplantíi. todoa
approvado ptlà Saude Publica
U 6

Anesllicsico "Idcl-
similares,

(7181S) H.

AMERICANO
DR. C. FIGUEI
SEDO especial!»
ta em extracções

complct_..vn
•em dir e ontrot trabalhos garantido* i
systema aperfeiçoado, preços módicos, e
ein prestações, lat 7 da manhã ás 9 dt
ooite, rua do Hospicio n. 222, canto da
.««-nida 1'assns - -

--y-ovi-is
M'OVEIS 

— Alugam-se, compram-se ,c
. vendem-se na Intermediária! , rua do

Cailclc 2t>, tcleph. 557. Central. 1319 =) J

usados em perfeito calada
vcuileui.se muilo cm conla; nu Se-

lior dos 1'assns ns. 14—16. (43a b) i)

VEÜDADEIR.0 virtuoso attractivo
infallivel liara alugar casas e com-

liem assim para casas . commer-
amostras 3$ooo; rua Itapiíu' 300¦

(-137 S) J

O
modos
ciaes,

OPTIMOS 
aposentos, alugam-se

«le Dnt.-iloRo c Maniuez «lc Abrantes,
de todo
Trata-se ã

«-•77. Sul;
em casa de iamilia
í,rcços cxcepiriouacs.
raiva 31. -Vlephoue

>__CtSA.S_ dc uma sala
cm ca-:a dc familia, 110

centro da cidade, para ser
1 hora ás 5 da tarde, para
uma inaiiiciire. Paga-se o que
llcsnostas nesta redacção, cm

respeito.
tr.iv. Pa-
(7M5 SlJ

I otl

chaua. para lí. P.

dc visitas,
(.'atlcle

oecupada di
consultas de

e traiar.
carta íe-

(7155 S) j

15RECISA-SE «lc lima machina registra-
Â dora, petpieita, usada, pnra tabacaria.
Carioca; á rua d«i Asscmblca 11. io_,

(««no SJ }
bem feita, de
rua do Cattete

(G)

PARTEiRAS
C moléstias de

mulher, o DR. H
UK. ANDKADA,

cura, corriméntos,_ hemorrhagias e suí.>cn-
sões; de modo simples, evita .*. gravidez
nos caro3 indicados, fazendo apparecer o
incommodo, sem provocar hemo.rhafíia,
tendo como enfermeira mm. jOSEPHl-
NA GALLINDO, parteira do Hospital
Clinico dc i._rce'oti'i; cônsul tas diárias
grátis aos pobres. Acceita clientes em
pensão. Consultório e residência: rua do
Lavradio n. ut, sobrado'. (304 J) S

Corriméntos
curara-so cm 3 dias com

lnjecção Marinho!
Una 1 de Sotoiubro, 18<1 '

Collegio Sylvio Leite i_ARRu.£
e BARROS 2_i c =58 — Te'- V. i*5_.-
Internato, scmi-iiiteinato e externato. Uir-
sos preliminar (liara nnalpliabctos), prnna-
rio, secundário, commercial, artvstiço _c cs-
peciiil de preparatórios para admissão às
escolas superiores, de accordo com ,0 pro-
gramma do 1'cdro II. Ensino pratico de
linguas vivas. Tratamento excellente. ten-
do os alumnos a.? refeições em commum
com a família do director. (4348 b) 1

PARTEIRA-, Mine. , Maria José.
pba, diplomada pela
Faculdade de Medi-

cuia «lc Madrid, trata de iodas as doen-
ças das senhoras' c faz apparecer o in-
commodo, por processo «cientifico e sem
dòr nem o menor perigo para a saude; tra-
6'alltos garantidos e preços ao alcance de
todos, Avenida Comes Freire n. 77. tele-
plionc n. 3.642 Central, consultas grátis.
Em frenie ao theatro Xepublica.

(S 4C"*) J

P..««,ontn- — Eu-" Estacio de Sá
CaSamentOS „, 49, sobrado, tra-
lam-sc, civil e religioso, Iodos os dias;
bem como, todos os negócios forçnsci,
n3o «se recebendo dinheiro adcantailo, c
com o máximo escrúpulo. Prcço3 cimlor-
mc se combinar. (4940 _J A

GATHABRO DOS PULMÕES
Cura ranifli» com o

rEITOKAIi DR MARINHO
Rnn Sete de Setembro 186

massagens, etc. Insti-
tuto Physiotherapico
do dr. Gustavo Arm-
brust. Docente daFa-

culdade. Doenças do «estômago e intes,-
tino, neurasthenia, arthritismo, obesi-
dade, dirbett, etc. De 7 ás n da :na-
nhã. Rua Senador Dantas, 48. 345 J

Ouro a 1$800 a gramma
PLATINA A 68200

Prata, 30 a 60 réis a gramma, bri-
lhantcs, cautelas do Monte Soccorro e
de casas de penhores, compram-se á rua
do Hospicio n. 216, hoje Buenos Aires,
unicà casa ipié melhor paga, J 6854

Registradoras e cofres
''Vendem-se 

registradoras National de
500.000 para cima, cofres de ioo$ooo
par» cima, diversos fabricantes e com*
pra-se qualquer objeeto commercial.
Rua Frei Caneca n. 7 a n casa en-
cyclopedica. Telephone 5093 Central.

(1869 S)

AUTOMÓVEL
Vende-se ou troca-se um ''Ameri-

cano", força de 30 cavallos, todo re-
formado, prompto para trabalhar. Tra-
tar com o Valentim, na Garage Ideal,
rua Silveira Martins. (J 6--S8

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?
E' o que pôde conseguir facilmente,

per aluguel mensal e módico, todos ut
moveis: rua do Riachuelo o. 7. Cau
Progresso.

ACTOS FÚNEBRES

' '" "'•' vi'"';': '¦ Vf*i

Emilia da Conceição
Almeida

(FAIXECIDA EM PORTUGUAL).
João Almeida Corrêa d'Avila

e seus filhos fazem celebrar mis-
sa de 30° dia, por alma «le sua
saudosa mãe e avó, D. EMILIA
DA CONCEIÇÃO ALfei""..*.

que (erá logar hoje, segun<la-fcira, 21
do corrente, ás 9 horas, no altar-mór
da egreja do Bom Jesus do Calvário e
Via-Sacra, agradecendo antecipadamente
a todos que comparecerem a este acto
de religião c caridade. (R 67651

Coronel Adolpho José
de Carvalho

í

Electricista — Attende .1 qualquer

garantia. H. Teixeira. Tcleph., Central
5535! rua Pedro Américo 11. 80 — Cat-
tete. (47" Sj' S

Or. Fi. Vrinllu Docii-M ni-
lemas - cre-
aiiçtiS. Vias
urinaria*.-—
Apparclhos

microscópicos, electricos, dc Ulumiha.ãp
para exames e tratamento das doenças; urc*
thra, bexisa. rins. recto, intestinos, esto-
mano, etc. — Trat. rápido da gonorrhâa,
svpliilis. hydroccle. Appl. 606 c OM—R-
Sele dc Setembro 96, das 3 ás fi—Had.
Lobo -r8. Tel. UQ4. Villa.

PQ' DE ARBOZ «BORA»
Medicinal, adherentee perfumadoLuta 2$"00. Pelo correio 28300
Perfumaria Orlan:!# Rangei

SYPHILIS
<j 14 Assembléa n.

Serviço do
LIi-VES. Teleplione

_ suas conseqüências.
Cura radical, inje_c.es
completamente INDO.

LORES, dc sua pre-
paração. App. 606 e

S4, dns 12 ás t8 ho*
Dr. PEDRO Í.IA.A-
i.ooo. C. (S_,8 S)R

"OliNSAO — Fornece-se
i. ("¦¦•.a dc familia; na
n. 2S7.

niíxsAO
L 1S300;
tmcutâ;
brado.

de familia — Dá-so avulso,
mensal OoS; manda-se a do-
rua do Uosario n. 174. so-

(648O SI M

ordem, farta, variada c
ni- loucinho; «l.i-sc íi mesa e a dp.

Aristides l.cbo n. .3, Tci.
(63-5 s> n

1JKXSÃ0 
«le

. com ti
rtitcUlo. na
...S.., Villa

/\l'AUTO com pensilo, aluga-se a. dois
\-Ü rapazes sérios, em casa dc familia; á
rua Ki.u-lmclt 11. ji-, 1». and. (;.i06.S) 11
"OIFA «lc um clarinete cm,-dó, «tuc «lc-
li via amlar nu dia 2- dc agosto cor-
rente, tica transferida para «.nando sc mi-
itunclar. (7M- Si.f

OAI.'V e «pirirlo, .-iliiRnin-íe, com bon
O pensão a pessoas tle tratamento, em
easa «lo familin; na rim Vicente dc Sou-

atit. Ü.imbina. (óiSuSi Jss.
«ALA mollilada para um ea.sil ou ura

cavalheiro dc respeito, aluga-se, n rua
11 dc Maio 40, sobrado, perto «!;« nvciii-
da Central. (?i"7 SJ J

s

PARTEIRA Mme. Francisca
Reis, diplomaria,
faz apparecer a
mcnstruação por
processo scienti»

fico e sem dor; trabalhos (tarantidos e pre-
ços ao alcance de torto**, seai o menor pe-rigo para a saude; trata de doenças do
ute.-o; rua General Câmara n. uo. Tsl.
n. 3.368; Norte, próximo da avenida Cen-
tal. Consultas grátis. (118 S)

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da Maternidade, trata

das moléstias do utero e evita a gra-
vide.. Acceita .parturientes em pensão
e attende a chamados á qiiatqiter hora.
Telbphone 11,-4589, Central. Rtia.-Gc-
neral Caldwell n. 223. ' ' S. 470.

Perolina Esmalte -p^X 
|*_

ail(|!iirc e conserva a belleza da pelle, ap-
provado pelo Instituto de Belleza de Pa*
ris, premiado na Exposição du Mithno
Preço 3$ooo. PO' DE-ARROZ PERO-
LINA, s-uave c í-mbellezador. Preço 4$,
Exijam estes preparados, á venda em to*
das as- perfumarias c no deposito deste e,
de outros preparados, á rua Sete dc Se-
tembro n. cot), sobrado. (tS-lO A

K.lostÍBs tios olhos, nariz e ou
vis- O V.IEVES OA RQOHA-
membro da Aoatiemla dó
Kledlelna do Rio de Ja-
m»fao, medico de dlirer-
»_ _ hospitaes desta oi-
dade, oom longa pratica
no paiz e nos hospitaes
de Berlim. Vienna, Paris
c Londres, dá consultas
diariamente das 12 ás 4
da tarde, em sua clinica
àAVENIDA RIO RRAsyOO
OO. Residência Barão
de Icarahy 17-Flamengo.

J4,3i>

_____
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ÁGUA MINERAL NATURAL ÚB >

¦fotyz.
c}ÍtíVICHY

Mananciaes do ESTADO FRANCEZ

VICHY CELESTINS
emg-TT-faa { AffecçSe» doi Rins e da Bexiga

e 1/2garrafas] Gota, Pedira na Bexiga. Arthritis

V3GHV6RANDE-6RILLE' "•»""**¦

VICHY HOPITAL
,i')Apparelhoblll-rlo

Moléstias do Estômago
e do Intestino

Desconfiar ú** Substituições e designar bem o Manancial

«Rita Pereira de Carvalho e fi-
Ibos, convidam seus parentes e
amigos para assistir á missa de
sétimo dia, por alma de seu ines-
quecivcl esposo e pae, amanha,

terça-feira, 22 do corrente, ás 9 il- h°-
ras, na inalriz do Engenho Novo. Desde
já se confessam agradecidos. J fiijSi

Genoveva Joaquina
Mendes

Lucas dos Santos Mendes e fi-
lhos, netos, genros e nora, agra-
decem penhorados a todos que
compareceram e aos que acompa-
nharam os restos mortaes de sua

idolatrada esposa, GENOVEVA JOA-
QUINA MENDES, c de novo os con-
vidam para assistir á missa de.setimo
dia, na egreja de Santa Rita, ás 9 lio-
ras, no dia 22 do corrente. Desde já
se confessam agradecidos. (M 7245)

Matheus Lourenço df*
Azevedoi (30o DIA)

Sua família participa que man.
_a celebrar á missa de trigcsimif
dia pelo seu eterno repouso, hoje,
segunila-feira, ás 10 horas, na
egreja de S. Francisco de Paula,

Profundamente reconhecida agradece
desde já a todos que comparecerem.

r 
"•"-•'

D. Maria Gertrudcs de
Moraes

(.FAU,>I.C_.DLA EM GUARATlXi.
GUET.V)

A sua familia faz celebrar, nej
altar-mór da egreja de S. «Fran-
cisco de Paula, uma missa de
sétimo dia do seu passamento,
ás g il-- horas, amanhã, terça*

feira, 22 do corrente. 11 6089

tal
ci
st

f

Jorge Abdalla Curi

t (FALLECIDO EM CUBA")
Marun Abdalla Curi e familia,

e seus sobrinhos Izaac c Jac«)b
Antônio, agradecem a todas ás
pessoas qua se dignaram confor-
tal-os no doloroso golpe por que

passaram com a perda -le seu sempre
lembrado irmão, cunhado e tio, JORGE
ABDALLA CURI, e convidam os seus
parentes c amigos para assistir á niissi-
que fazem rezar no altar-mór da egreja
de Nossa Senhora d. Lourdes, em Vtíta
Isabel, amanhã, terça-feira, 2a do cor-
rante, ás 9 horas. Antecipam os seus
agradecimentos. R 6950

Maria G. Riflo Fer-

I

Francisco Julio de
Souza e Deolinda Gou-

vêa de SouzaI Manoel Francisco dc Souza
convida a todos parentes c ami-
gos para assistir á missa de 16*
anniversario jior alma de seus
paes FRANCISCO JULIO DE

SOUZA, na egreia de S. José, hoje,
segii-nda-fi-ira, 21 do corrente, ás 9 M"
horas por esse nelo confessa-se nenho-
rado. t-216 M)

Manoel Brum da Si.1**
veira

Antônio Pereira Pacheco c seus
filhos convidam as pessoas le
sua amizade, filhos e parentes
do finado acima para assistir á
missa «pie, pelo sétimo dia de
fallecimento, mandam celebrar

aniamliã, terça-feira, 22 do corrente, ás
S 11_ horas, na matriz de S. Christo-
vão, por cujo aclo de religião e carida-
de sc confessam gratos. M 7-.15-

t
scu

João Antônio Nune*.

í

ATE OUE Et»
Consegui descobrir que os. co-

Ires N~ASCir.E~.TO, sao os me-
lhores contra fogo e arromba-
mento.

RUA URUGUAYANA, 143
(esquina da Theophilo 0ttp.nO

Ponto a jour,
bro 11. 95,-1" andar.

f-^nnitianBBEXMiaDiBBiBEi»-1I GonorrhéB, j
i curam-se cm 3 dia.

TAILLEUR POUR DAMES
Costumes sob medida cm boas casi-

miras- fle cór, forro dc seda desde 120$,'
vestidos cm tafetá qualquer còr a co-
ivíeçar de 140$, feitos sob 'medida, na
rua. 7 de Setembro 191, loja. " Au Pa-
radis". Tel. 5S94, Central. J. Pereira
.1»' Silva c Alice Silva. (J 9208)

l>Ao-SE 2.500 METROS QUA*¦:. ORADOS NO DISTRICTO
FEDERAL

Ou maior, quantidade, casa c • sêmen-
tes, sob' a contribuição de 30' 0|d na
producçao, a um lavrador de honesti-
dade comprovada e competência; infor-
inações á rua Sachet, 7, sob., das 15
_____ 17. (J 7157

MME. VAGU1MÂR LANZONY
Cartomante sonmain-bul-a. Vidente e pro-

pHciicà* deita cartas c- \c pelas linhas d5s
mãos ;note o p,ulbUco que esta soranam-
bula traballia dc-d'o 1881, nas sciencias
(Jçcultaisj .posmiíâuio diversas mc(l'*fim>.íida-
des ;da consultas todos os dias, das 9 tia
manhã ás 8 da noite; rua S. Christovão
n. ..4, sob., próximo ao largo do Estacio.

a 6390

GUARDA FIEL ! ! !
Quem precisar um superior Coras para

guardar. seus documentos e valores..contra
roubo.e fogo, deve dírigir-se-no-deposito dos
Copkes Americanos onde encontrará gran-
des stock novos e usados, nacionaes e estran-
gciros dos melhores fabricantes -c de diver.
sós tamanhos de 100$ para cima. (1*031 5)

RUA CAMERINO N. ro4

reira
PJorcncip Rillo Ferreira e se-

nhora, Fernando Rillo Ferreira,
senhora e filha, agradecem pro-
fluidamente penhorados a todas
ás pessoas que tomaram parte em

sua immensa dòr, velando, «enviando
pezames e acompanhando ao cemitério o
cadáver de sua idolatrada mãe, sogra *¦
avó, MARIA G. RILLO FERREIRA.
Outrosim, pedem-lhes o caridoso obse-
quio de assistirem á missa dc sétimo
dia, que, por sua alma, será rezada
hoje, segunda-feira, 21 do corrente, as
10 11_ horas, na egreja de S. Francisco
de Paula. I 7090

D. Paulina Maria da
Conceição

Será celebrada lioje, segunda-
feira, 21 do corrente, ás 8 11_
Iioras na- egreja dc Santa Rita,
tima missa de trigesimo dia por
alma de d. PAULINA MARIA

DA CONCEIÇÃO. J 6983

com

lnjecção Marinho
Rua 1 <lo Setoittbro, 18(1

ik Hofre°Pame de Paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

desde 200 réis, só
na .rua 7 dc Setem-

(117S) s

Mme. Ciei Cartomante, diz
tudo com cia-
reza o «pie se
deseja, saber/

Dooncas Cura garantida-
d8' e rápida, «lo

garganta ozs\ta
nariz .rclidcz do miriz)

OUVidOS processo inteiramente
boca «óvo- ¦ •'.. .-¦ %&$*_
íiCilfiurlGO ,«J«r 

"Uppría>a.vi-iposta

PARTEIRA

QEL.LOS novos
H compram-se
«lc Setembro sj

e n.atlos para collec.ão.
í vendcm*ECi â rua ¦ Sete" Centro Philatelico".

0"o sj j

rrvroGRAPHIA, n mais haraleira. lie-'-
í. pondese a carL-ts, pedindo preços. At-

tetide-se a chamados. Tclçph, Norte 42(11,
<'ina Torres, rua Senhor dos Passos. pS.
Kio.  _^ (12*3 S) .1

TTMA fcnlinra viuva dc meia edade, cnm
U 1:1111 fillia dc 13 onnos deseja collo-

car-se em casa dc uma familia, ou de tim
senhor viuvo cum íilhos, coino governan.
tc e pnra auxiliar nos serviços domcítl*
.--is; na rua .loãu Rodrigues n, 0.j, casa
a\—S. Francisco Xavier. Snhcndo bem
ler c escrever. (iíqSi. Si .1

A verdadeira
mme. Palmyra

— Com longa' pratica, traia de moles-
tias dc senhoras e suspensão, por um
processo rápido e garantido. Acceita
parturientes em sua residência, á rua
Camerino n. 105. ioj J

Partos, Moléstias dn,1
1*-ntamento dos
abortos e suas con-
Scquecins, dos cor-
ri mentos, das coii-
cas utero-ovananas c da
e prolongadas, Asscmblca
Serviço do dr. Pedro
1.000. Cent.

SENHORAS
regra? irregulares

5*1, das 12 ás iS.
Mai/aHules. Tclep.

(S547) R

T-piA

ti

nhora allemã procura umt col-
locação como govenuintc. Tem pra-

i deste serviço ha muitos annos, c cn-
.etide hem dc C07iinha, Deseja unia c:ii'i
de familia dc alio tratamento, nu de uni
scnlior de edade, nu «tc umn Republica.
Cartas 110 "Correio di Manhã", com .1
inicial M« Oui S) J

MÉDICOS

realiza os trabalhos por mais diffiçeU 'DrofeSSOl' 1 iVre dessa ("Sppciull
cpie sejam e bola o mal para cima clc | ., _,  i-i.,„„i_..*_ rl_ Hofl:»;,,.
«(liem o faz, rua General Câmara 248-

497.1 )

Casamentos

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis " llr- Vv
tencourt, parteiro,
.cit.s c do ventre,
urinarias, genitaes,
mentos ulerinos e
;¦, menstruaçâo por

leniiin Ilit.
cim os tumores dos
as moléstias das vias

as me tri tes, os co.-ri.
vaginaes c resuiarisa
processo seu. Applíca

o 606 c o.', cnm ou sem lnjecção c estr.
sem dor, traia a tuberculose e hérnia
<quehradtira) sem operação. Consultório
perfeitamente appare.liado; rua Rodrigo
Silva 2Õ, riT.ii 17:1 da rua da Assembléa,
tj;:s 10 1.3 3 '11 tarde. Telephone n. 5.511;;iíiiador Kuzchtn -i 11:
Consultas ;:rri:is. CliSo S) J

Dl;. EDUARDO DF. MAGALHÃES,
dá consultas c appjica o " Uadium",

ás 11 e das 14
O
dus~ ilr Setembro
do e£tom;i|*o, \
mano etftCí
morphéa. A's «4".s
1.1 e applíca o " lí
ridos, das m ú.-i 1
melhor exito as 11!
cfciças rebeldes da

3ú.-não
da

Doenças úa prHr
nervosas. Trata-

syphilis, ar th ri ti* mo e
1 sal.h.idos dâ cônsul-
dium" .1 preços redu*

horas, Cura esm o
eras cauccro-ias e do*
«elle. USn S.i S

jifees (JpaÉas
Toda niulher grávida deve usar, antes

do parlo, O PROTHCTUR:
Terá um parto rápido e feliz, torta-

lecc e tonifica o félo, evita as hcinor-
rhagtas, as incitações, a salivação abun-
danle, os vômitos, a prisão <í.r ventre c
O aborto. Usado ainda depois do .parto,
augmenííi con sidera vchnenfc o leite ma-
terno. HX11.-VM o nome de ERVliDO-
SA «S- DANN.BR.

A' venda cm toilas boas pharmacias
e drogarias. Depositários: GRANADO
_ COMPANHIA — Una Primeiro de
Março n. 14, Rio de Jntnciro. . J 604..

trata-sc com
br e v id a d e,

mesmo sem
certidões, ci-

vil. 25$, c religioso. .0$, em 24 horas
na' forma da lei, inventários e justifica-
ções. etc., com Bruno .chegue, á .ua \ is-
conde, do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados, At-
tendem-se a r^ainaiioí .1 qualquer hora
Teleplione 11. 4.542, Central. (S indi

scienlilica —
unica no £c-
nero. — Rua

da Alfândega
rua Uritguavana.

(M 7io.l)

ilude na Faculdade de Medicina
do Riü de Janeiro. Consultorir.
rua da Canoc.i l'ò, sobrado, dns
12 ás Q da tarde. J 0283

IMPOTÊNCIA ?
E' PÒSSrVKlJ CURAL-A SEM i

REMÉDIOS A INGERIU ?
SIM!!!

Por um methodo scienlifico c racional
do dr. G. S. especialista. Dirija-se»á
FLORA INDÍGENA, ACRE, 69, ou por
carta com 200 • réis de sello, para res-

R 6.123

I

artema
135, próximo a

^^ppg1rCTnBflpq|-JiK__I___L____*iHgaâa.V l\--m1em-mVmZmmmmmmílIIKi

Professores e Professoras
L.VilLKZ, 

fnincez, portuguez, aulas e li-
çõea nartiícililarcs (methodo líerlitz) ;

preço inoulcOf rua tia Alfândega u. ioo»
sobrado. (948o S) J

Z*pr;itico, 
Mr. Pc

ler garante ensinar
em sei_ mezes, 10$¦ S. Francisco .16 e rua

andar, Vae a domicilio,
men-saes, I.a
ila Carioca
por preço.-! módico.. (SiSo S) J

IXfJl.KZ. 
franco;*, portupuez, allemão c

latim. Cursos 15$ mensaes e aulas cm
p.raicular- l-itslno rápido. Paul, rua de
S. Pedro *i 51. i° andar, esquina da rua:- o-itanda. (7259 S) 11

para o diagnostico e
•nuamento das doen.as
lo estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora--*_***£*______"„ 
Cão, rins. ossos, etc."' 

TO DE SOUZA 1.0-
módicos. Kua S. José.

(menos ás quarta-feiras)'.
A .1.6

pelo
P1ÍS

DR, REI"
Preços

das as 4

Altiny
pel.
Prof." M.e

linhas das mãos, R
ida, realiza c.T!amcnto&i c

fluidos oceultos- Nâo acecita
-cnão dciiois de obtido u que
rna do Mattoso n, 20,
ras.

Cartomante
idente. I.ê
ve atrazos
cura pelos
pagamento
i-e deseiaj

4 ho
(6980 S) R

r niNmrrir^mmjnm^''J{umiml

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio dc Andrade, cam pratica dos
p.ospitaea da Europa, evita a gravidez por
indicação scientifica, sem prejudicar o or-
ijauísmo. Hemorrhagias, suspensão, etc.
Residência e cons.: rua Sete de Pelem-
bro n, i-tf, sobrado, das 9 ás u c de 1
ás 4, Telephone 1.591, Central. Consultas j »•
grátis. («":;¦- S) R .3».

-5ajta_j**ra**™*o*"-i:s3^Ktfa^^

Tome 
".EIXORAIj JÍAllINHO

Rim Sete iio Setembro IStí

üem desejar §B
s?tnenío de pessoa de amizade,, attrahir
anuir e bons negócios, t*r felicidade no
comuiercio. tratar todas as doen-
ças, obter o nue desejar, por mais difíi-
cii qtie seja, por trabalho.- -cieuliíicos c
garantidos, dirija-.se a João Pinto da
Silva, em sua propriedade, á rua do
Ctipertino numero 7. estação de Quin-
tino Bocayuva, enviando enveloppe sei-
l;..do e subscripladb para resposta e con-
sulta todos os dias, Ou. 8 ás o horas da
nOitc. no gabinete 2$ooo; com tnlisman
5*.coo; por escripto, icSnoo; cmn talis-
man, 15S a 25Í000; realiza-se o «pie de-
sejareni, por mais dífiicil que seja
cm qualquer distancia ou Estado. Go-
norrhéa chronica e impotente, cura ga-
rantida. J ""79

(i;is io as
horas
noite.

ra-
lical «las

íyphtü-a, clc. tia*
ira rápida das blenorrhadias,
impcit-er-CÍti, etc. l_vita-:*e a

e faz-se CONCEBER scin
operaç3o n ver as clientes na maioria
«Ins ciso". Appl. G.>G c 914. V.ici-im dc
Wngllt. Curtas ciilll sello para reçposta.
Consultório nic.lic.i-cir.ir_.ico. Médicos par-
icirus c operadores; rn.i Cameniio 11. 24,
1" andar. l^1 7>94*

V. Ex.a precisa
coilocar dentes artificiass ?

Não sc deixe illudir, pro-
cure um cspeciillisti., porque
esse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,
que falham por completo ã
maioria dos dentistas, que di-
\ idem a sua actividade pelos
diversos ramos da profissão.
Não aconselhamos v. cx. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nos
de preferencia, e.vcliisivnmeii-
te, pura collocação dc (lentos
artificiaes, por ser essa a
nossa especialidade e por eslar-
mos convencidos de que os nos-
sos trabalhos executado:, por
systema novo satisfazem
mesmo os mais exigentes, sem
que cobremos por isso preços
exagerados. A «primeira cônsul-
ta para informações é inteira-
mente gratuita. 0v. Sá Rego,
Especialista — Rua do Car-
mo, 71, canto do Ouvidor.

A 4641

ESCAPHANDRISTAS
;,Veii(l-ni-se" apparcliios completos -. e

roupas externas do I*_bricaitie-'S1EBE
Í.ÍÓÚMAN; internas e" itecessorios. para
os «-"mesmos. Ship Chandlcr — Luiz Si-
queira 

'— Rua da Misericórdia n. 8.
Tèjcphonc 3618 C.

. BOA VIVENDA

f

João Augusto I.tinct, Esmerai*
da Nunes Unlct, Antônio Nunes,
Adalgiza l.unet e netos, coilvi-
dam as pessoas de sua amizade
e parentes para assistir i missa

de sctinio dia do seu .prezado sogro,
pac e avô, no dia 23 do corrente, ús
8 11_ horas, na egreja do Sacramento.
Desde já se confessam gratos. 7290 J

Professor Manoel José
Teixeira

(1° ANNIVERSARIO)
Maria da Conceição 'feixeira,

Altuei-iiiida da Conceição Teixei.
ra, Henrique José Teixeira, espo.
sa e filhos, convidam os seus pa-
rentes para assistir á missa que,

pelo primeiro anniversario do passamen.
to do seu saudoso esposo; pae, sogro c
avô, mandam rezar amanhã, ter.;-.-feÍra,
22 do corrente, ás 9 horas, na egreji
do Divino Espirito Santo do Estacio.

7291 J

f

D. Maria Angélica Cor-
deiro de Oliveira

f

Amélia Josephina
Campos de Aguiar

t
dão

Aluga-se uma em logar saluberrimo á
rua Maria Luiza, Boca do Matto, tem
figua corrente e grande terreno próprio
para criação como tambem pasto para
/ilgumas vaccas leiteiras. Chaves por
favor, á rua Lins dc Vasconcellos, 529,

Ijipteqtijip, ponto dos bondes. («1982 R)

MOBÍLIAS e piano
¦« Vendem-se.: uma «sala de jantar com
15 peças, por ,600,$, :um .dormitório por
500$, unia sala íie - visitas _ de peroba
por 200$ c um piano -perfeito e novo
S-tcinway por 1:300$; na avenida Mem
dc Sá 11. 10, loja, casa Faria.

(7-3S M)

Gw-a-a, Rápida e> Segura da

«IWPii^ E
COQUELUCHE

_0_ir_i_.MIfiDE
¦ • Re.ommendado pelas Summidades Medlcaes

Pharraacie du CAPITOLE em TODLODSE (França) e em todas pharmacias

BÍÍEI&O SEM COMMISSÃO
^Particular empresta directamente,

S21Í1 còmniissão, ao juro annual de
io; o|p, qualquer quantia sob sólidas
garantias dc predios bent localizados.
Com o sr. Leonardo, á rua Sete de
Setembro ,n.. 130.' J. 1670.

MAJESTIC PENSÃO
Praia «lc Botafogo 3S4, Tel; 931. Sul.—

Succursal ii rua «Ias Laranjeiras ,iiS, Tel.
SlJf'. C — Preços módicos. Bondes 11 poria.

MIGUEL H. S1XEL & IRMÃO

Veter-iiario — i"
Junior.

C:
do

doso
lnsli-

Consuitas g
doenças das senhoras-

id-IU Cura"

luto Pasleur. Especialista cm moléstias
dos cães. Cons. e chamados, Pharma*
cia Ferreira; Hospicio 114. Telephone
1958, Norte. (789 S).

Casa em Copacabana
Aluga-se uma, inteiramente isolada,

com todos os requisitos para familia «le
trataniento, chão encerado, jardim, etc.
situada a 50 metros da praia, com ma-
gnifiea vista. Aluguel 320$; ti.tn-se á
Av. Atlântica n. 72S, tel. 54G, Sul.

(J 6011)

Casa para casal inglez
Gratilica-se com ioo?ooo a pessoa

que indicar uma casa em Santa Therc-
za, que conveiiha. Deve ter hoa vista
para o mar, grande quintal, 3 «p.iartos e
mais dependências comnutns. Aluguel
até 3oo$ooo. Paia ser oecupada cm no-
vembro ou mais cedo. Rcspaslas a M.
J. 13. (R C963

AGENTES

(MARIETTA)
Adolnho C-rlos de Oliveira,

Aroldo Antônio de Oliveira e Ma-
ria Luiza Cordeiro de Oliveira,
gratos ás pessoas que comparti-
lharam dc sua grande dór com o

fallecimento de sua extremecida esposa,
mãe c filha, d. MARIA ANGÉLICA
CORDEIRO DE OLIVEIRA, «convidam
os parent.es e amigos para assistir á mis-
sa de sétimo dia, que mandam celebrar
hoje, segunda-feira, 21 do «corrente, ás
9 r]_ horas, no altar-mór da egreja de
S. Francisco de Paula; antecipando
seus sinceros agradecimentos.

Àrmináa de Carvalho

tO 

capilão Cccilio Ferreira de
Carvalho c cunhados, agradecem
a todas as pessoas que .compa-
nharam os reslos mortaes de sua
saudosa esposa e irmã ARM IN-

DA DE CARVALHO, e as convidam
ipara assistir á missa de sétimo dia nue,
pelo repouso de sua alma, será rezada
hoje, segunda-feira, 21 do corrente, ás
9 horas, na egreja de S. João Baptista,
cm Nicllieroy. J 715»
_____sra*_______BB!___--2!araHS-i

Viuva Constância
Amélia Pereira de An-

drade e Silva
Augusta 'Caetano da «Silva,"Frederico A. Caetano da Silva,

filhas e genros. Cândido José
Caetano da Silva, sua esposa e
ifilhos, Erneslo Caetano da Sil-

va, sua esposa e filhos (ausentes), Car-
los José Caetano «Ia Silva, sua esposa
e filhos (ausentes), Oscar Caetano da
Silva (ausente), Cândido José da Silva
Brandão, sua esposa c filhos, Maria
José Brandão, filhos, -(noras, netos e
sobrinhos da finada D. CONSTÂNCIA
MB.UA PEREIRA DE ANDRADE
E SILVA, profundamente gratos á to-
dos -os parentes e amigos que acompa-
nharam a finada á 'sua ultima morada,
de novo oonvidam «para assistir á mis-
sa dc sétimo dia que mandam celebrar
hoje, segunda-feira, 21 do corrente, is
9 horas, no altar-nuir da egreja de !"ão
Francisco de Paula, por cujo acto dc
religião antecipam os seus agradecimen-
tos. J 7030

Eduardo Maria Campos, Mari»
Carmo P. Campos, Henrique Go.
mes dc Mattos c sua senhora,
Amélia Campos Mattos, filhos a
genro, dr- Julio Viveiros Uratn

familia, dr. Francisco 1'cdro
Monteiro da Silva e familia, dr. Fran-
cisco Spincda de Castro c familia, Mi-
guel Souza Reis c familia, conimunicam
aos seus parentes e amigos o falleci-
mento de d. AMÉLIA JOSEPHINACAMPOS DE AGUIAR, sua irmã,
cunhada c idolatrada (ia, c convidam
para acompanhar o seu enterro, hoje,
segunda-feira, 21 do corrente, ás 5 .ho-
ras da tarde, devendo sair o feretro da
avenida Isabel de Pinho n. 20, Botafo-
go, rua Real Grandeza, 88, para o ce-
initerio da Ordem Terceira «lo Carmo.
confessan<lo-se desde já gratos,

7298 1

Maria de Figueiredo
Freiret

t

Carlos da Silva Freire, senhor",
e filhos, convidam os seus paren-
tes e amigos para assistir á missa
de trigesimo dia, que mandam ce*
lebrar por alma de sua pranteada

mãe. sogra c avó, MARIA DE FIGUEI-
REDO FREIRE, amanhã, lerça-feira.
22 do corrente, ás 9 i(_ horas, na ma-
triz da Gloria, largo do Machado.

7299 J

Eurico Elesbão Teixei-
ra Campos j

Esthcr Jansen de MagalIiaM
Campos e familia convidam 03
seus parentes c amigos para as-
sislir á missa de sétimo dia que,
por alma de seu querido esposo,

irmão, sobrinho, sogro, avó, genroc cunhado. EURICO ELESBÃO TEt-
XEIRA CAMPOS, fazem rezar no altar-
mór da egreja dc S. Francisco de Paula
amanhã, terça-feira, 22 do corrente, ás
9 horas. 7 lg2 Jn__a_______r

í
pae,

f
Alzira

NA CAPITAL K NOS ESTADOS
(Senhoras ou homens)

Acciita-se desde que apresentím boas'referencias e carta die abono. "Club
Parisiense" rua da Quitanda n. 107,
i" nndar, Rio de Janeiro. (R 6753)

ragggHaamffl**a*fflBESEaBGSE5gB*^^

r-nn-'--*-f «¦'! Cl
coriíimcntos,
GRAVIDEZ

Cachorr inhes,

"FOM-FOH" 8 "CARETA"
Vendem-se as collei

encadernadas; á riia
mero i;, sobrado.

s compl-ctas c
Quitanda nu-¦R, 7285.

PHATA VELHA
Compra-sc e paga-se

chai .Floriano Peixoto
bem; rua
11. 4«l J.

!>.í.irc-
6jSo.

para la\
sarna.
pulgas.

114.

- Sabonete
medicinal Dick-,

ar cães de luxo. Efficaz na
Destruidor dos carrapatos c
Vende-se á rua do Hospício
Ouvidor 63, Gonçalves Uias,

(788 Si.
B^rogragB!gSS!l5S5BBBSBg

Ponto á jour e pícot a 300 rs.
De oilo metros .para cir.a,

direita, $^oo. A jour mod.rno
Assembléa; 117. 2"
nida c largo da Car

a___na_3B*w [-.¦jwr-^m^^-^^^g

andar,

em tira
.1 $600
ve Ave*

(M 7226)

11x0 as injecções
Com o 60G e 014 gastaes um dinheirão

e não ficaes curados
As injecções de mercúrio vos debilitam

Só o "S3BJ3I.1F_QII1_" remédio ve-
getal é que cura realmente a Syphilis.

GOSTOSO^ B ÚTIL
"A' vf*iida nas drogarias : S. BI. Pacheco, Granado-.

& Comp., Araujo Freitas & Comp. c Iodas as boas
pharmacias. R 0935

*ga^**fagn*g^^CT-aw3ai___B

Cuidado com os intrujões
Os proprietários dn Cnsa.
das Fazendas Fretrts, ten-
do subido nue «oiitinfui a
exploração do credito do
nomo do sou estabeleci-
mento por pnrte do indi-
vlduos suspeitos, avisam
ao publico dn que n Casa
das Fazendas Pretas não
tem agentes do lutos e não
íiinndii seus empregados a
domicilio — sem receber

pedido pnra tal fim.
Meras exploradoras o tam*'oem suspeitas sno aquellas
que so apresentam como
antlcas contrn-mestrns da
Casa das Fazendas Pretas.

PEDRO S. QUEIROZ
& IRMÃO

Tel. C. 191.

Frederico Tercira Guimarãest*
Alzira Claraz de Souza **_uiiiia-
rães, participam ás pessoas ami-
nas, o fallecimento de sua fillia
ALZIRA, cujo enterramento &

mão, se effectuará hoje, ás 5 boras da
tarde, saindo o feretro da rua Bella da
S. João n. =49, para o cemitério do
Caju'. J 7316
«aii®«KSW—' — 

¦- ~

FIBRAS DE VEGETAES
Compra-se amostras o preço pari

Queimados. 'E. do 'Rio. Pliarniacia São
Tbonié 011 praça 15 de Novembro 42,
Relojoaria. Rio. (R 6748)

SATOSÍN
c um remédio unico pela sua et.
ficacia curativa em toda3 as af*
fecções pulmonares;

SATOSÍN
cura os catarrlioa agudos e chro-
nicos doi hronchio3 e dos pul-
miíes 1103 diversos periodos da
moléstia;

SATOSÍN
110 tratamento da titbsrculoM
comprovada icicerce effeito- ire-
troativo3 sobre a infecção ati
um limite tal que paralysa o de«.
envolvimento dos bacillos de
Koch alé supprimil-os com o cm-
prego prolongado;

SATOSÍN
ecommendado stimmidí*

estran-

A'
cias e

por
des medicas brasileiras
gciras.

venda em todas as boas pliarma-
drò.rarias «li Urasil.

W„ A, MLi-GlO
Mcàico c dcnlista, Consullas dia-

rias. das 11 ás i«j horas, á rua Carioca
n. II- 11 63J-

EKPÜG100Í0E OlREífO
iiAdvogado com Ic-nga pratica,

na matérias do curso jurídico e or
ni;:.i pontos para exames. Preços
uoaveis. Trala-sc no escriptorio çr
>de. ú rua, xlo R.os;irÍo i..*o. sohrutlo,

1 ii.« -• «.a «ias ,. ás 5. (M. b:

VIOLETA

lia sala de jantar |
Vende-sc unia com <í inezes dc uso,

formato pequeno e baixo. Para ver -
tratar á rua Senador Dantas. AS., pa-
vitneitto terreo. __£_!__.'

Grande saldo DISCOS Ê
GRAMOPHONES

na Xova Figura Risoniia.

^^f^s^^yv^-rSlfí

Ourives
S 1064

THEATRO CARLOS GOMES
Grande Companhia de Sessões, ão Eden-Thsatro, do Lisboa|

Kmnre-i.i - TliUXlSlRA MAltQUE:
E3HO J3 — Q sessõs 2 -HOÜ

A's7 o 3|4 e 9e 3|. da noite
O Espectaculo dns íamUias

vrevis n fndtasla, doi ..nstiimes pot-tui-riio7.es eai 2 aptos, original ao
CARLOS LEAL o WEI.INO DE SOUZA, musica dos maestrosTHOM ' ' DEL-NEGRO o LUZ JUMIOR

mm TBB&TRO S* JOSB' - p._SSaT_í^t_
Dram.is,

Man ella.

LEIS DO BRASIL

Vende-se uma cm perfeito eà.ado,
fabricante F. Uarne, Informa o
Rodolpho, «i r'.:.-. Senador Kuzcbio, i
pharmacia. (C

GAMSSEIBQ
Prceis:i-sc um cortador de camisas

seronlas, Fabii>», rua Aristides l.o
fl. 96. .v 63

lior

~ volumes c
10 de 1S08 a
ço commodo;

Ccrría. .;.

ícadernadòs. desde o
1888, vendem-se, por
trata-sc tia rua Sena-

(I" 7.1.10

mo PAIZ DO SQ^

Companhia Molasso — Di qual Caz porte .1 i" bailarina Ana Kremscr -
comédias, musica e gramies bailados *-*** Uircctor de orcliestra maestro
HOJE — Tres sessões

-Espectaculos de completa novidade para famílias
ARTE — LUXO — MORALIDADE

NUMEROSO ELENCO LUXUOSAS MONTAGENS
TODAS AS NOITES NOVIDADES

¦ A*s7,'8 3!4eioil2—HOJE

nineira sessão A SOMNAMBULA

Segunda sessão A MIMADA DE PARIS

MOVEIS A FEST/pS
V. S. quer comprar nuw-els a presta-'

ções por pre.113 baratis.-imãs, entre-
fando-se na 1" prestação, sem fiador.
é na Casa S:on: rua Senador Euzebio
115. 117 e 119. telephone 3-">q Xorte

U 6"

Obra reiçioniiUstii e patriótica !
üm verdadeiro Jiynmo a Portugal

Xnniii pnrte toda a companhia
queno PAIZ DO Í30L alcançou

Formidável e retumbante evito

A seguir—DOMINO'. . ,__ ,
Brcvomo tc -In i-iguraçiSo Uas rócltx- «Ia inn.la

Terceira sessão — UMA NOITE EM TABARIN
GRÃNDÊi -.URPREZA-Ti " O MAIOR SUCCEsFo THEATRAL I

,-__,«. sessão, FATUS -V NOITE: -* 5c-sr.o. primeira do SONHO
AHKiniul D"ARTISTA e 3" scs?«ío, AMOR D'Al'ACIIE. Em iodas ns ac,

is ti.:n.-i!U p-irie apptaudldas aúr.tccõcs.

A MAIOR NOVIDADE THEATRAL— Tir regresso <!o Sul, estreará este mc;
neste theatro a Gran«te COMPANHIA NACIONAL .Ie operçlas, revistas, bur-
let*- c tnatncaa {unéhda iu cinco annos e tão querida do publico carioca, A a-
trea cc dará com a "prenwére" dc \ima pei,-.\ que *.<.- destina a grande «.uecesso.

As sessões principiarão sempre pcla exhibição de "films" das mais reputadas
fabricas. PREÇOS POPULARESl A Ernpresa reserva-se o direito de alterar este

Nos theatros S. Tose, S. redro, Cano» Gumci • iiaisoa Moacme, Inven mi-
tince aos domingo», ie .1,-. U 7330

-w^a»?TO?^qa-^iii!Wlll^
ca ;:, Vmme«—* ""¦ s

• CYCtô THIÜATRAL B» ISIIjl-ir-IO

MO
A

"Úespedida 
ila coivipaímhía vítale

JB - A's 8 3-4 da noite - HOJE
celebre reta cm ires netos, de LÉon Bard jj

ta inaiJílTilT
¦

l-oniam parle PINA GIOANA. ÍTALO BERTINI. GIULIETTA CESTI,
CARLO CIPRANDI c Pompcu Pomiiei

intervallo do 1° para o 2» acto ÍTALO BEKTINI «llrá o monólogo de
grande hilaridade — LA DONANo

BiHictc* a venüaIa, até. ás 5 horas, i_ ogencia «Io Jornal do Urasil

AMANHA — ti* recita de assíffn&tura. Festa arüiLici do actor cômico —
ÍTALO IIETITI.M — i« representação da opereta TOREADOR.

D.ls 11 ás 5 üa tarde far-sVi, amanhã, na ager^ia <io_ Jornal do pra-
sil, í> devalpção üob srs. assignanteâ da _inporta::cJ;*( relativa á 12* -recita
<le assignatura.' gs3g5asSBBB_5B-****--Bra
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Té CORREIO BA MAS^^-»^S«^ 1916'

A casa preferida pela organização de teus programmas

Companhia Cinematographica Brasileira.
A maior Importadora de fUmn, das melhores fabrica* mundiaes

de exelualTldade para o Brasil-—-**-*í***<—
0 cinema elegante procurado pelo mundo intellectual do Rio

jVIais um invejável triwrrciplio ¦ Mais uixi. programnia que vae
-^ z=zz= bater o reeord das ericheiitcs 3-^

Primeiro dia de apresentação do um trabalho quo é um prodlglo-Mals uma prova da grandiosidade dos nossos programmas, sempre os melhores
do Rio, sempre firmados pelas melhores fabricas o pelos melhores artistas mundiaes

A Verdade núa m A Hypocrisia
Q^*^-***xS

A ultima palavra
em assumpto sensa- *

cionaS sob
um feitio moderno ®

5 actos soberbos pela
concepção e

pelo desempenho

Certeza de successo, e
aífirniação de enchentes

«§

•w nJB Wj-**ty 1 t?B .^¦¦•íi^K|t*E^***'^,***1 a5J>^Mnaaa»V

. i*r*tt9 ¦¦T^^BuBaVJ^BH Bk\ •. iflL ¦^" BaaU ^] Bl vLéj> ^s*-*».

ÍSP^wPÍ B8.S^^bbbmSí' ¦ ¦ ' âll*$ltfr^ '•\-Jt*r''':*-' '¦ ^MBaS:. j-' ''^%'^i^BMaaaaaaB^^^Ba^^JltB^

Tíi. ^5Sa)./TJ P •*!¦¦ !É> w,"C*5w«u i^BlÉBwifc 
ft^ASaal HP*> *\«f5*:

%*»/

Admirável trabalho
psychologico, extraído
do celebre romance de

JL.TJ1S "WEBEÍ-t

(j§ JR mais segura nota
de arte9

em um drama de• enredo grandioso e
assumpto moral

<*>

AitâXlcão - Neste film* üe,1° Por ,odos os aspectos, o operador corporificou a imagem que LUIZ WEBER faz apparecer em seu romance.—A VERDADE apparecerâ-fi-tk i> .0 uwnw ¦ 
para desvendar o lado hypocrita da vida e; como a deusa mylhologica se mostra aos olhns profanos tendo sahido núa do poço, 6 assim quo se cxhibc neste lilma

mulher formosa e de plástica divina que representa aquella incarnação do Olympo.—Para que não sc doam osmilindresde qualquer espectador mais puritano, esta imagem apparcce sempre
¦ ,.'._ „__:_:,....i:.. j_ ,• ... ... ... ..... .... _ -.. ,.._,_ ,..,. ' 

p qUe Q re.
intuito «lo

...._...,..,    .._ . intellectual
que freqüenta o ODEON, do toios quantos pretendera assistir esta obra admirável c bella.

mm, i;hpiriiiiü,iisaua, uiapnana... nom por isso, porem, todos os seus contornos deixam üe se mostrar nuiaos, em toaa a pujança ae uma venus inoanrna.—jusio, comiuuo, e noia
cato com que se apresenta sempre que vem com o seu «espelho» mostrar a verdadeira face das cousas, alija, por completo, qualquer Idéa menos moral ou qualquer:desrespeito ao espectador, dando no ninsnín tnnmo. um sahnr torio narUíMilrir i» itti.rah.enlo ao film.—Cumprc-rios, porém, chamar a attenção para o facto, de tgdo o mundo

OOACPLEAIEIirTO DO
TROPAS SSRVIÂS EM SALONICA S BOMBARDEIOS NA UNHA BE FRENTE

Film auetorisado pelo grande estado-maior, edição da Camara Syndical da Cinematographia Frnnceza

PROaRAMMA:
POUCA SORTE...

•Comedia pela querida mlle. MUSIDORA, a sympíithica Irmã Ycp dos Vampiros
Para ao Srs. locatários daremos o magestoso film cm 4 actos BOLINHA PRETA emocionantes scenas do " Btis-fond ", a vida apache, etc.

Qu.Jiia.t&*-felra»
Um novo prodígio na cinemaiographia, eom uma

NOVELLA de
THEOF»HIJLiB GAUTH1ER

n«9 I

P*v ^llil I I

P] II I
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IXTITULADA

ATVAJTASEl OU
TROCA I3£3 AJLmTSO:A.&

Enredo devido ao cérebro fecundo do celebre escriptor
francez, admirável contista quo todo o mundo intellectual
admira.

Interpretado pela celebre artista russa
SOAVA G^LLOISTE

k SEGUIR: Um fllm exlra-sensacional!! 1
Um artista que o publico adora ?!

""' ' '¦•*• -I — " !¦ m ii-i ii n— >-¦¦¦¦

CINEMA AVENIDA
Empresa D.lrlot &* C. — Avenida lilo Branco, 151 o 1K3

Luxo e Conforto — Flores e Elegância
HOJE  t

HOJE — Prograrnma artístico e varado

• Um Lord Estro ina •
Drama soclnl cm i acinn, ilu vida real, trabalho ilo artista Warrcn

Rerrigcn, i-oiilicci.lo pelos lilinsi-TlCRENCE, a SEGREDO, Dlü .MULHKH,otc. — Estudo i>syclio!ogico, verdadeiro, da vida dc um joven aristocrata —
UM LORD, pouco banal, bella apparcncia, porém o jogo, o vicio, as di*
vubs, nioilram a» atlriliulaçõcã', o abysmo, o saiciilio, ultima taboa <lc eal-
vação. ,-"'"¦¦'¦'.

,ll.Éc-cii-flccno primorosa1, inípcccavcl.

QUINTA-FEIRA, 24 DÈAGOSTOi

Lançada ás Feras
drama cm 5 ivetos

peíasi víclínVaS innoccnies, tal qiíat 110 lempo dc Xcro, todos os rdias, na
vida moderna, são jogadas ás feras —... lui manais, sem dó nem piedade.

Primoroso trabalho de MARY FULLER.
O CINEMA; AVENIDA- -ICIíEGANOÍA E COXFOUTO

Companhia Alexandre ile Azcveilo. Tourní-o Cremilda de Oliveira
HOJE : : SEGI-TJ3SrDA.PÉÍKA, 21 : : ! HOJE

A's V 3ft Grande cxlto artístico A's O 3|A
| Inauguração das recitas da niodu. Estréa d.a actriz JUD1TII MELLO \

Primeira representação da comedia em 3 actos, ile PAUIj OAVAULT (autor da «Menina do Cliocolnte»)

IM ^^^l^^^^ 9 ff TB jmB ^ê ^^ ZINHO
(Tislrllmlcao-Viilénlina MoulIInrtl (A Tiofiozinho), CREMILDA D'OUVEin.\; Suzy Harsac, Adelaide Cou-

nlio; Clara do Hault du Tlialut, Judlth Mello; Fvaneisoa (Cui-cui), liruzilia L.iznro; Edmundo Glrniul, Ale-
andra Azevedo; Marquez de .Saint-Henan, Korreira ilo Souza; Antônio l'ont-IIel)ert, Antônio Serra; Gastão
ival, I.uiz Somes; Firmino, Mario Aroso; Alberto, Oscar .Soares; Cliampol, Eduardo Arouca; Juitino, Juão
Inhciro.

!• acto om. Salnt-OermalD, 3'cí' oin Paris
lMisc-en«scísne dc João Ilárbosa, Moveis tia Marcenaria Erazilelra.

Theatro Republica
EMPRESA OLIVEIRA & C.«

ORCHESTRA SOI) A REGÊNCIA DE
RAPHAEL KOMANO

FILMS DA EMPRESA PINFILDI

Sessões continuas das -7
ás 11 horas

Exilo do transfonnistjá
português

L1II1ÍI IICIDAl.
mU 1I5DM

(0 Fregoli-Lusitano)
Canç|pnctisla — Excêntrico — Imitador,
Illusionista — Tranformiata e transmissor

ITT T T? C/T interpreta, translornnn-XJjXjVjÍU DVJ do.se rapj,iamente, UM
NUMERO de vinte, tnintn, quarenta ic
cincoenta personagens dirrcrciítcs,

ARTE — GRAÇA
FINURA E DECÊNCIA

PROGRAMMA DOS FILMS
MONSONE (Tiirn;i::.-i) _ Natural —

finos: O TRAHIDÔR — Drama em 3
jiirfcs — Auuil.i; NO NEGROR DO
ABYSMO — Drama cm d parles — I-n-
liiiiu; OS IRRESISTÍVEIS — Comedia

Cir.cí.

PREÇOS
frizas. • ¦ • v • • t «t$ooo
¦Camarotes. . . . -. * * *s 3$o°°
Poltronas c balcões. * . $500
Galerias, e jardim. • • ,- $300

QUINTA-FEIRA

UM GRANDE
ACONTECIMENTO

WILLARD—MORAN

(J ,-319

Rua da Carioca
ns. 60 e 62

Teleplione
1937-C:

Proprie-
tario

Ru. Pinto
3HEOJ33 # ARREBATADOR PROGRAMMA NOVO © iESOJTSã

Ofros jjrantliosos O sensaçionaes films num só espectaculo
Q MELHOR JB MAIS EMPOLGANTE PROGRAM3IA DO MEZ...

Rapidamente analisamos em primeiro log.ir o eloctrizanto romance*
policial do longa metragem o de predominante enredo

0 Detective contra os Falsários
—11-..— 1.1. ni.. 

-1. 1

4 partes clicias dc,emoção 4
Nâo se descrevem as scenas do pvesento fllm; citamos apenas ai-

guns, enire os muitos movimentados riumlrcs: A fabricação das cédulas—
A introdiicçào criminosa — A descoberta — Um lord em sérios apuros —
O detective encarcerado — Amarrado a uma enorme roda de moinho —
Calafrios da morte — A cgua jorra em nbtindancia e a morte se approsl*
iria — Varado por uma liala — O grando baile — A seducção feminina —
A fuga diabólica — Lutas satânicas dentro d'uguà, em terra ilrmu e numilespenhaueiro — o desfecho final, etc, etc.Magistral e impressionante l

m

A grande fabrica Gloria Kilms editou um romance confortativo o religioso, quo dedicamos ao
nosso publico catholico e profano porque contém a maxima moral e o maior rasgo de Fé Ghristü.
Seu titulo é i

A VIR©íE:iVle L _
3 mimosos e delícatloa actuis 3

Distribuição : !• arto, «Prece o Flores ú Virgem—O Pecoatlo Jiconscionte»; 5- acto, «A Censura
o a Vergonha da Donzella—A Supplica do Seductor—JurarmJnto ile Vintlicta» ; 3- acto, «O Amor Ma-
terno mais forto quo o Sentimento do Vingança».— E N. S. dos Marujos estende a sua graça soberana
sobro os peccadores humildcs^livrando-os das tentações o do perigo imminente.

Devido a Iniciativa da provada fabrica COIIOXA exhibiromos tsl.iis, o surprehendente drama
ria vida real
Hsssipação e loucura (Mais qua irmâoj 4 ocí^a^fco?ett"

Dois gênios differentes: De um lado o trabalho assíduo o produetivo ; do outro lado a inclina-
çào ao mal, o desperdício, a violência e a ingratidão. Outro prisma do drama e a grandeza do amor o
o sacrilicio sublime...
COMO EXTRA NA MATINE'E - Õ"s dois Ulllmos o

interessantes numeros da revista ECLAIR JOURNAL
Qt.UNTA-FF.lUA - 'Tres peças celebres: A afamada bailarina Naplerkowska no luxuoso episódio

mundano A FILHA ÜE HEIIODIaDRS, 5 netos. O I.OUCO DAS PENEDIAS, artístico e sentimental
drama, de Eelair. 3 actos. O querido o engraçado artista Camillo de Hiso, secundado por Olga e Car-
los Henotti, na liilarianíe comedia domestica e"m 2 partes CHOQUE NERVOSO. — A Seguir— Fran*
eiaca llertini, Leda Oys, Diana Karron, Mario Ilonnard.

PATHE
Vasta 3?latéa — Camarotes e Galerias

O máximo conforto—Nenhuma cepera
HOJE ¦¦¦ Um programnia magnificeiito ¦-- HOJE

gegsões Chies —- Espectaculo Selecto
As grandes reportagens mundiaes. — Acontecimentos do

Universo
(ULTIMO

NUMERO)
destacando-se : A oecupação dos Correios cm Salonica pelas
tropas francezas— A Conferência dos Alliados em Paris.

As modas femininas de Paris etc.

Eelair Jornal

^L it' " \/ -í?l??il^H -jf

A fabrica Coro na edita
quatro actos

dc visão actual d-i vi-
da moderna cruel

—sob o suggestivo—
titulo

Corações que
se degladiam

(Mais do
que Irmão)

T

O animo feminino ver-
salil se oliscrvamesmo
nas rudes filhas das
praias: 6 evidenciada .

no film

A VIRGEM
DOMAR

Tresaclos editados pe-
Ia Gloria Films (Fabri»ca artística de Torino):
1" aclo: Rosfis, rosac
para Nossa Senhora —
2- acto: A lembrança
implora piedade 1 — 3-
aclo: Animo materno
não conhece vingança.
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fíJQUINTA FEIRAR

1- fllm da collccção tio Napierkoska: liMIB
j^ljjw Edição Pathé Freres interpretado pela bailarina XVW
IImK da °Pera do paris: W'e Napierkoska ^^jl
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ã Empresa J, Crnz Jnnior

B Hl lll 
SUGC8SS0*0,uro. espectaculo Hl I Ih

Rna d.i Carioca ne. 49 e 51

Depois de um prograrnma de
successo, outro espectaculo

sensacional
HEJro. aaaatiiaée e soirée

Os nossos novos contratos nos permiltem forneceros melhores programmas—Assumptos admiráveis enifllms grandiosos —eis o nosso lemma.

THEATRO APOLLO
HOJE — Segunda-feira 21 — 3BCO-JE

2 — Momimeutaes espcctaculog —2
© 9 @ ^.'S 7 3 [4 e 9 31*4 ^ 0 %Verdadeiro aconteclmunto theatiral
6- e 7- ricprcseritarües, d.i linda revista em 2 actos, 11 quadros 12 2 deslum-brontes npothcoses, orifrinal de Cindido de Castro, Luiz Silva (Snlvilius)e Oclavio Rangel, musica dos distinetos maestroa Felippe Duarte eHaul Martins

Base
Com seu linilo qua-Iro piitriotico

ALMA. F»Oí>iTlJOlJ055A
PII1L0XIEN\ LIMA no mais oncanlador numero musical destes últimos

annos.
Deslumbrantes fumes <lo V o 2' actn3Soberbas interpret.icilos do REI DA ITÁLIA — MR. POINCARK' — CZARDA RÚSSIA - HEI UA INGLATERRA o DR. RERNARÜINO MACHADO.

Amanhã e todas as noites ISSO FOI TEMPO !...

Grande drama de assumpto arrebatador — Enredotrágico.
Film dn successo, em 5 longas partes, da Rrandefabrica FOX.
Este é um dos mais lindos trabalhos da f.afamada fabrica, e estamos coitos que o nu. tfblioo o íTpplaudür.-l com calo.i,>. S

Os
Bello drama cm 2 partes — Enredo de mystarios ede sensação.

f*t

Grandioso film em 3 parles — Romance bello e doenredo admirável. 730(3 j

««"Vejam na penúltima pagina os annuncios dos theatros CARLOS GOMES, S. JOSE' e PALACE-THEATRE.
-g.a.ízs.gss7ff?^^ ; ^
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