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k reorganização
do Districto

,Ab passo nue illustrcs cidadãos

qua não são políticos, quo não

precisam do 'Conselho Municipal para
fazer politica, mas que têm legiti-

1110 iníeresse na boa gestão dos nego,-

cios da cidade, applatidem o proje-
c.to Ü'tç..o Franco, os politicantes dis-

põem-sc a combatcl-o com todas ar,

uimas. Deputados contrários já an-

nuiiciam, para impedir a sua adopção,

a õbstriteção a todo o transe. Xo Sc-

nado, os donos da casa, ligados aos

políticos do Districto, jliraim que lá

o projecto não passará. Era dc pre-
rer essa guerra. Mas, o deputado

.Mello 'Franco não o organizou, senão

dc accordo com o governo, ao qual

presta decidido apoio e de cujo chefe

é amigo particular. Contará elle, de-

pois das hostilidades annunciadas e

encetadas, com o apoio do governo,
eom o qual vencerá seguramente

todas as resistências? E' o que não

sc pódc affirmar. JA não é a pri-
meira vez, nem será a ultima, que o

presidente abandona planos e proje-
elos seus 011 por si inspirados, pre-
ferindo ao suffragio da opinião, que
devia ser o seu 'fatiai, as subalternas

conveniências da politicagem, piei-
toadas por intitulados ou antes falsos

amigos, que pouco se importam com

o exito do seu governo ou dc vel-ò

afunilado na impopularidade. Entre-

tanto, sc o sr. Wencesláo Braz se

interessar pela adopção do projecto,
.tsscgiirando-lhc assim a victoria,

terá prestado o melhor dos serviços

ao governo do 'Rio de Janeiro.
Jiá era de esperar que a primeira

•objecção opposta ao projecto seria a

da inconstitticionalidadc. Qual a boa

idéa, qual a lembrança feliz, qual o

plano vantajoso, cm matéria politi-
ca, contra o qual não se levante logo

essa objecção? E os que a levantam
sáo principalmente os que já devem
estar cansados de violar a Constituição
ou dc concorrer para repetidos golpes
nella desfechados. -Mas, a verdade é

que não se encontra em toda a Con-

stitdção uma disposição 011 preceito
infringido pelo projecto. Ao contra-
rio, visa, c fal-o do melhor modo,

conciliar a organização do Districto

Federal com o regimen- 'federativo,

<!o qual está eífectivamente desviada.

A- sédc do governo superior da Rc-

publica não pôde ter outro governo
senão este mesmo governo. E' essen-
ciai ú sua independência c á sua se-

gurança. Para dois governos é pc-
rigosa a coexistência- na mcs-nia
cidade, no mesmo território, com
ensejo para repetidos conflietos sobre
o exercicio das suas respectivas pre-
rogativas c principaes funeções. Con-
segiiintcniente, tudo quanto servir

jiara fortalecer o governo federal na
sua capital enquadra-se perfeitameti-
tc no regimen constituído. Argticm
de inconstitucional a nomeação de
intendentes pelo presidente da Repu-
blica. Com que fundamento? Qual a
disposição da .-magna lei que cxclue
essa nomeação? 'Nenhuma. Pela mes-
111.1 razão por quo a lei ordinária
conferiu ao presidente da Republica
a nomeação do prefeito, a principio
com approvaçao do Senado c inamo-
vivei dentro de prazo certo, c depois
sem aquella approvaçao e mais a de-
missão "ad nutiini", pôde a mesma

lei attribuir ao presidente a nomea-

ção de intendentes.
Tambem adiaram iticonstituciona-

Iidade no voto conferido aos estran-

gciros dentro da sua classe ou pro-
fissão, para a escolha do represen-

tante desta 110 Conselho. Nada se

depara na Constituição, nenhuma
disposição ou preceito que exclua
o estrangeiro do voto para as

autoridades municipaes. Tampouco
sc encontra artigo ou paragrapho
constitucional, pelo qual as condições

para votar cm eleições /municipaes se-

jam as mesmas que para as eleições

federaes. Por isso, Estados ha que
têm os seus alistamentos especial-

mente municipaes. E sc os munici-

pios são organizados pelos Estados,

jstes podem dar-lhes a organização

que lhes parecer mais justa, mais

conveniente, comtanto 
"que lhes re-

•peitem a autonomia, cm tudo que
seja do seu peculiar interesse". Os
Kslados podem, pois, conferir o eii
reito dc voto tias eleições municipaes
ios estrangeiros não naturalizados.
8 sc aos Estados não falia essa com-

pr-tencia, o Congresso Nacional não

ultrapassa a csphera constitucional
de sua acção dando o mesmo voto a
esses estrangeiros no Districto Fe-

deral. Dc resto, a-qualidade dc rida;
dão brasileiro, ou a posse dos respe-
ctivos direitos, pela Constituição, só
é condição de elegibilidade para o
Congresso Nacional. Nos Estado*'
Unidos, a cujos exemplos devemos
recorrer porque as suas instituiçPes

es do systema federativo,

á propaganda c defesa da representa-

ção dos interessesifú de classes.
Esta representação emana, como a
outra, do povo, 

"não dai mtilti.lão
amorpha, mas das differentcs if-irças

sociaes -constituídas, pelo que,-— con-
elite E. dc Lavdcyc — é mais real-
mente representativa do que a vigen-
tc — a do voto universal". O pro-
jecto -Jcllo Franco não _ 

'obra 
per-

feita. Quem primeiro o reconhece é
seu digno autor. Pede emendas. A
representação das classes, como cll?
estabelece, talvez esteja exagera ia,
havendo entre ellas algumas sem a
importan*'.*. precisa para paríiciptir
das funeções que sc lhes quer confe-
rir. Mas, a id-éá principal, a repre-
scutação profissional, a representa-

ção profissional, a representação dos
interesses, é a que melhor serve á
corporação, a que cumpre gerir os
negócios e interesses próprios da
cidade.

Gil VIDAL
¦ 1 fl '_> o f

A LAVOURA ESOOBGHÂDA
A 

' 
cominissão executiva que presi-

diti o ultimo congresso dc çafósislas
mineiros, reunido cm Calagitases,
acaba de entregar ao presidente dc
Minas uma representação sobre os

empréstimos do Banco Ilypolhceario
e Agrícola dc Bcllo Horizonte. Ussa
representação pódc-sc êiscr que in-

lerpreta com toda a fidelidade o pen-
samento dos lavradores obrigados a

facer transacções com o referido
banco.

O que sc passa a esse respeilo c

verdadeiramente inacreditável.
O Banco Ilypolhccario só empres-

Ia á lavoura cm ouro. A unidade
monetária adaptada para as suas ope-
rações c o franco, lilk empresta em

francos, cobra juros cm francos c sé

udimtte amortizações cm francos.
Ussa singularidade daqucllc cslabele-
cimento de credito provém duma
exigência do respectivo ¦direclor, o
Sr. Perrier, feita no .11101111:1110 da
assignatura do contrato. Contra cila
não se levantou, por parle do gover-
no, a repulsa que era de esperar; e
o resultado foi o pcor possível.

Tendo o Banco emprestado ao
cambio de 16 d., recebe, hoje, ao de
ij d. Por essa fôrma, o lavrador

paga um juro supplementar indircclo,
— taga, portanto, uma divida muito
superior aquella que cffecliivmcitle
contraiu.

O negocio do Sr. Perrier excede,
como sc vê, os limites mesmo da
mais gananciosa agiotagem; já não c
um negocio ¦mineiro, mas chinesa.
Ussa silttaçãò, que, por inépcia ou
má fé, o governo de Minas, então
sob «. chefia do Sr. Bueno Brandão,
uão soube 011 não quis evitar, como

que foi friamente calculada pelo Sr.
Perrier. Com a exigência de nego-
ciar cm ouro, esse banqueiro — mc-
lhor diríamos esse judeu — jogou
na ccrla,

A situação financeira já era, então,
claríssima. A crise monetária, cujos

marchantes no entreposto (le S. Dio.o, os

Ercços 
dc $580 a $ôjo, devendo ser co-

rado ao publico o máximo dc $8*o«
Carneiro. i$6oo a i$8oo- porco. i$ioo c

i$üoo. e vitelía, $500 a $800.

Fomos informados de que a transa-
cção relativa á acquisição das locomoti-
vas não foi feita por intermédio do
Lago. -rdo menos, essa é a versão di-
vulgad.i do gabinete do director da
Central, onde sc diz que a compra das
referidas locomotivas está sendo feita

por intermédio do chefe da locomoção
da Estrada, que partiu para o estran-

geiro encarregado dessa conunissão.
Tsto não quer dizer nada, porque Lace

poderia ter tido uni testa dc íerro e, de
facto, diz-se que foi assim que sc con-
stiiiimoil a negociata.

O caso precisa ser apurado. As dc-
elarações do sr. Arrojado sobre esse
assumpto já se tornaram mais do que
suspeitas. Ha tempos, o governo fez
constar que a compra dessas locomoti-
vns havia sido suspensa. Agora diz-nos
o sr. Arrojado que o chefe da loçomo-
ção cs-tá fazendo as compras.

O sr. Wencesláo não pôde deixar esse
negocio envolto cm mysterio e cuco-
berto por duvidas, que coniproniçtteni
a reputação do seu governo. A cir-
cunist.tncia do pasquim do I.agc ter
ultimamente começado a fazer refercti-
cias amáveis ao presidente da Repuldi-
ca ainda torna o caso mais suspeito.

A propósito dos escândalos da Cen-
trai, fomos informados na Estrada do
caso de um milhciro de carros, cuja pin-
tura foi confiada a Middlcton Car Co.,
dc Nova York cm condições altamente
desvantajosas para o Thesouro. .Um-

quanto aqui os carros poderiam ser pin-
tados á razão dc 600? cada um, o gover
no pagará a .Middlcton Car Co. nada
menos de 1:100$, pela pintura de cada
uni dos carros.

Em circulo, que sc reputa liem infor-
mado, falava-se liontcm que, caso o sr.
Arrojado renove o seu pedido de de-
missão, o governo a concederá, 110-
meando para o substituir ou ò dr. Cha-
gas Doria, 011 o dr. Carlos Eulcr, que
já oecupou importante cargo naquella
ferro-via.

Mas deante dos factos escandalosos
que têm vindo a publico, c enquanto o
governo nada decide sobre a retirada
do sr. Arrojado, é necessário satisfazer
a opinião desconfiada com a actual
administração da Central. O sr. Wen-
ccsláo lem de pôr dc lado condcsccn-
dencias e conveniências pessoaes c
mandar proceder a um inquérito para
apurar 'toiias as responsabilidades dos
que se acharem compromcttidos ,nos nc-
gocios e negociatas da Central.

ão modelare
,-',os estrangeiros volam nas eleições

municipaes. Em Buenos Aires tam-
bem clles são eleitores e elegiveis

para as municipalidades. Nas varias

províncias da Argentina aos mesmos
estrangeiros . conferida a participa-
Cão plena nas funeções electivas, deli-
berantes e executivas do regimen
municipal.

-Ias, o que, no projecto Mello
Ü-ranco, tem despertado maior estra-
nheza é a representação profissional
ou d.e classes. No entanto, é uma
idéa já lia annos aventada c sttsten-
tada por illustrcs publicistas. Bcllos
<siudos consagrou-lhe, preconizando-a,
¦Emilio dc Lavcleye, espirito liberal

O ministro da Viação solicitou do
seu collega da 'Fazenda o pagamento
da quantia de ú-;6:joi$7qi a K. Ro-
becclii &¦ Comp., fixada pelo laudo ar-
bisral, censo in-dcninização devida pelo
governo, por infracção do contrato ce.
lebradió com a dita firma, cm 5 de
julho Ae 1913, para a construcção (lc
11 ar.mazens externos de dois pavinrcn-
tos, ipara os serviços do cáes do Porto
desta capital.

E' espantosa a indiífercnça com que
o sr. Wencesláo Ilraz assiste ao des-
enrolar da*nnarchia no Estado de Mat-
to-Grosso. Se, por motivos que nin-,
guem coniprehenele, julga o presidente
da Republica que não lhe cabe o dever
dc intervir na crise politica provocada
pelo vice-presidente do Senado, com o
tim de implantar ali, sem contraste, as
suas ignóbeis explorações, muito mc-
nos se comprehende a inércia e a im-

I passibilidade com que o chefe da na-
preilUllcios estavam patentes a quem \ ç.-10 v-.( (ic braços cruzados, a devasta-
os quisesse observar, imprimia ao I Qr\0 do Estado, que n bando do sr. Azc-
commercio do ouro e, portanto, ao redo, ao aceno do seu chefe, vae, de

cambio uma tendência irreprimívelIassalto cm assalto, praticando no .sul.

para a baixa. A fôrma como foi fo-l O ex-major Antônio Gomes continua

vrado o controlo do Banco entrega-
'.-a, assim, a lavoura a uma extorsão
falai, tornando-a escrava impotente
das oscillaçõcs das taxas.

Veiu a guerra. O que era uma
simples previsão decorrente dos pite-
nomeuos da vida interna do pais
tornou-se a mais pavorosa das reoli-
dades, imposta pelas condições do
inundo abalado. lia lavoura mineira.\ , ,..¦_'•-.¦. „ I nições do Exercito que,
victmia acorrentada por aquelles 

| conaen,lm na csi,ectativa
mesmos que linliam o dever de pro-
tegel-a e amparai-a, passou a pagar
para os lucros multiplicados 'do Sr.
Perrier.

Afim de diminuir, já que se não

pódc impedir, essa exploração, os ca-
fésislas desejam a intervenção do
governo no sentido dc obler do Bar.-
co uma rasoavcl moratória, até que
1? cambio se normalize.

Muito feüs foi o acto do Sr. Del-
phim Moreira combinando com a

nas suas depredações arrazando fazen-
das, arrebanhando gado, conunetteildo
todas as tropelias, c-scttrrnçando c sa-

queando com a sua horda de batldi-
dos os infelizes fazendeiros, c liabitan-
tes daquella região.

Mas, ali mesmo, ás barbas do fami-

gerado revollO-O, está a força federal,

que, indiffcrcnte, não se move para
conter taes crimes. Em Bella Vista,
Tonta fora c Porto Murtir.bo ha gt-.ar-

até hoje, se
e não entra-

ram ainda em acção contra os revolu-
cionarios que vão talando e devastan-
do o território. E' evidente que não

pôde deixar de haver nesse abandono
,1 que o sr. Wencesláo Braz tem

atirado a população de Matto-Grosso,
uma certa cumplicidade de s. ex. com
a causa impatriotica e impopular do
sr. Azrrf-f.o,

O general Caetano dc Albuquerque

pediu a intervenção do governo federal

pura conter o* desordeiros do sul. En-
trctanlo, o que sc vc é que a força fe-

Em maré de lata-
ras jpi.es

«Façamos ainda mais uma vez refe-
rencia aos escandalosos roubos pra-
ticados nas agencias do Correio, não
somente cm pontos afastados do
sertão, mas aqui mesuio, no centro
da Capital Federal. '¦"¦-..

No dia iS, o Diário Official,
na secção dc despachos «ria Directoria
Geral dos Correios, publicou o se-
guinte:"Joaquim .Alvares de Azevedo, che-
fe de _ secção da Directoria Geral dos
Correios, pedindo sen afastado do
serviço por não sc achar em condi-
ções dc comparecer ao serviço, devi-
do ao estado de sua saude. — Dás
indagações por mim feitas nos livros
e papeis da Conlabiiidade, verifico
que o chefe dc secção Alvares dc
Azevedo está gravemente Compro-
iliellidó em peculatos como co-aulor,
pelo que, indeferindo o pedido dc
afastamento, resolvo suspeiidel-o do
exercicio, preventivamente."

IGryplvámos propositadamente pala-
vras que necessitam de ser destaca-
das, porque até neste caso typko c
característico fica assignalada a ca-
paoidadd directora do sr. Camillo
Soares. 'Senão, veja-se isto: trata-sc
de um funecionario publico que pre-
varicott; que é apontado pelo dire-
ctor dos Correios como co-autor em
crimes de peculato, e, cm logar dc
pedir a immcdiata prisão preventiva
dó aceusado, o sr. Camillo Soares
limita-se a suspcndel-o d# exercicio
do cargo 'preventivamente!

Por aqui se verifica, mais uma vez,
quanta verdade reside nas considera-
ções que aqui já fizemos, a propo-
sito da esperada impunidade em que
ficarão os ladrões e as ladras do
Correio!

Pois então, o director das postas
nacionaes verifica pessoalmente qne
um detenminado funecionario seu
subordinado é co-autor cm crimes de
peculato, e limita-sa a suspcndel-o
preveiitivanicnte, cm logar de pedifc
á justiça a .prisão do aceusado?

IE- deveras curioso lisso! Mas como
sitccede que o mesmo director já fez
a publica declaração de que a Con-
tabilidade do Correio não possue cs-
cripttiração que Ihc permitia proce-
der com rapidez a um. inquérito 'ácer-
ca dos noticiados roubos nas _f,eu-
cias, seria interessante saber-se como
elle põtlc conseguir verificar a co-
autoria do funecionario indicado nos
crimes que lhe attribue.

. Havia ha dias quem argumentasse
favoravelmente ao sr. Camillo Soa-
res, dizendo que os dois annos da di-
recção daquelle funecionario não fo-
ram tempo sufficient- 'Para elle po-
der reorganizar o serviço da Conta-
bilidade. Já Se vê que tal argumento
bem parece defesa enconimendada,
mas que cáe pela base, iminediata-
mente, como -vamos demonstrar.

«O sr. Camillo Soares, depois de
ter tomado posse do seu cargo, não
íoi visto nem uma só ves ua Dire-
ciaria de Contabilidade do Correio,
apezar dc ella cstqr alia dois passos1¦do seu gabinete dc director! O-dire-
ctor do Correio, a não ser
agora, que o grande escândalo -das
varias ladroeiras -o obrigou !r*-riiovi-
íuentar-sc, nunca procurou saber de
como as coisas corriam por aquella
repartição sua subordinada, c por
isso nunca lá poz os pés. iE a prova
está nas palavras dirigidas verbal-
mente 011 por escripto a um vèsper-
tino, palavras oue lia dias aqui trans-
crevemos e hoje reproduzimos.
Eil-as:"'Logo 

que descobrimos o primeiro
desfalque, encontramo-nos em face
do primeiro grande obstáculo: não
havia na Contabilidade escripturação
pela qual se pudesse apurar qual o
alcance kIos mesmos, dc modo que

\ lemos de investigar muito mcticulo-
I somente essa papelada toda'.'"il o sr. Camillo Soares mostrou-

nos uma enorme mesa cheia de pa-
pcis."

Foi preciso que se tivesse dado o
desfalque para o sr. Camillo Soares,
só então, se encontrar om face do
primeiro obstáculo: a falta dc escri-
pturáção ua Contabilidade! Que dia

de 12 i|2, portanto em,queda. O Banco
do -Brasil manteve, é certo, 12 i;|3*i
mas para pequenos saques, que não
iam além de tres mil libras.

Ás attenções geraes voltavara-sc para
o Banco, e era corrente a opinião dc

que com outra 'homem ao leme e dadas
as exactas condições dos -mercados, o
cambio estaria já a 13 d. O Banco do
Brasil apresentou-se como franco com-
prador, praticando assim o erro que
conduziu n desorientação geral, porque
a carteira daquelle estabelecimento não
pódc nem (leve operar com as liberda-
des-de que gozam os bancos que não
tC-ni: nenhum objectivo senão os seus
lucros, c .nenhuma responsabilidade sc-
não perante seus acciotiistas.

Ha quem (liga que a causa real da
desorientação reside 110 Thesouro, dc
onde o sr. Pandiá Calogeras, com a
sua, reconhecida iiicoifscicncia, deter-
mina o que ha de fazer o director da
carteira cambial do Banco do Brasil.
Pódc ser que seja assim, mas não íoi
para isso que o Banco recnlrou no
mercado dc câmbios.

Seja como fór, o que c certo c que
as esperanças geraes vão cm franca; re-
tirada, c que o commcrcio volta aen-
carar com grandes apprclicns.es os dias
futuros.

O ministro da Viação expediu um
aviso ao seu collega da Fazenda, pedin-
do '.pára ser entregue, conforme solici-
tou, o direotor da Estrada de Ferro
Central, ao thesoureiro desta estrada,
Antônio Carlos de Araujo Bastos Ju-
nior, a quantia de 2.500 contos, para
pagamento de material por conta do
credito aberto pelo decreto n. 12.102,
de 14 de junho ultimo, supplementar á
verba 6* do exercicio dc 1915.

¦¦ i '-» m ¦¦¦

janeiro dc tais e no mesmo mez de
1916; . , • 

,b) se para acquisição desse carvão e
gêneros houve concorrência;

c) não se tendo realizado «_ concor-
rencia, quaes as compras effectuadas,
nomes dos vendedores, quantidade de
carvão ou gênero vendido, preços da
venda respectiva e data da mesma.

O sr. Alfredo Ellis não voltou á car-
ga, na tribuna do Senado, para pugnar
pela remoção do Senado a um edificio
mais em condições d abrigar os em-
baixadores dos Estados.

Fez multo' bem o sr. Ellis. Aquillo
não ameaça mina immiricrite, como se
procurou fazer crer ao publico. Xão
será por effeito dc qualquer desaba-
mento da casa em que funecionam, que
os senadores irão desla para melhor.

Demais, não estamos cm condições
de gastar algumas centenas dc contos
de -xis, com a adaptação de um edifi-
cio que por ahi hnja, propriedade do
Estado já sc vc, aos misteres lcgislati-
vos do Senado.

O Senado está muito bem. Dcixcnió-
nos dc remoções desnecessárias. Por
isso mesmo, o silencio do sr. Ellis é
mais uma prova do tradicional bom-
senso com que elle encara os negócios
públicos.

PUNHOS e collarinhos — Especialidade
— Casn Mandiester — Gonçalves Dias 3.

O sr. Carlos Maximiliano, ministro
do Interior, que sabbado ultimo foi
victima de um accidente de automóvel
conservou-se ainda hontem, durante
todo o dia, em sua residência.

. ,

ho! Dois annos de directoria devia
ter sido tempo suffioieiitissimo para
que o sr. Camillo Soares não fosse
stirprcliendido desagradavclmente, cm
hora critica, com aquclle primeiro
obstáculo, que se lhe deparou, dc
não encontrar na Contabilidade escri-
pturáção que lhe pcrinillisse investi-
gar dos desfalques verificados!

iE emquanto o director dos Cor-
reios não pode fazer o que deveria
ler sido a sua primeira prcoccupacâo,
lauto mais que a repartição da Con-
tabilidade fica ali a dois passos do
seu gabinete, não teve vacillaçõcs om

i sair da capital e ir a -S. Paulo e a
I Minas, para onde o conduzia a scdtt-
! cção dc mais dois contos dc réis dc

c

BENGALAS — Elegantes e renstentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dias 5-
—1 it «1 1» ti ¦» ;

Quantos ouviram ao sr. João Luiz
Alves, -ontem* no Senado, a resposta
:"ts objurgatorias do sr. M. dc Almci-
da contra o governo, atlentaram numa
declaração de aita importância, que
convém reeditar e fixar, e que se enun-
ciou, 'mais ou menos, nestes termos:

X) actual presidente, adstricto ás suas
funeções constilucionacs, não tem in-
fluido dc modo algum, nem mesmo jun-
to dos seus amigos, na confecção das
leis orçamentarias pelo Congresso, que
as manipula de conta própria, e a bel-

prazer. Dentro da orbita das relações
officiaes, que lhe cumprem como po-
der legislativo, s. cx. ainda não passou
de; simples propostas, ou dc uma ou
outra mensagem, cm que aponta ou so-
licita medidas de interesse publico, nc-
cessarias á boa ordem da administra-
ção. Politicamente, s. ex. arriscaria
de onde cm onde um conselho 'despre-
¦tencioso. Mas ficaria cm conselho. Fora
disto nem uma linha. De todos os gas-
tos stiinpíitarios, ou despesas inúteis, de

que o aceusam, a responsabilidade cabe
só e só ao Congresso, apezar de cuja
inadvertencia o sr. Wencesláo Braz
conseguiu a economia de 270 -niil contos

?e dc réis, contra as verbas expressas dos
orçamentos, em dois annos.

Não discutamos a verdade dessa dc-
claração solcnnc. Acccitemol-a. A eco-
iiipiia a que se refere o ardoroso sen;.«l

talvez j dor pelo Espirito Santo, está assigna-
lada, em outros lermos, num recente
trabalho do deputado Cincinato Braga,
e ninguém a contestou. Mas remire-
mos esse Congresso que excede em 270
mil contos as possibilidades das despe-
sas publicas nas dotações dos orçamen-
tos dc dois exercícios c vem declarar
depois com o mais notável dos desplan-
tes que se deve ao sr. Wencesláo
Braz não termos essa no costado. Rc-
miremol-o na empáfia inconsciente com
que lavrou a própria condemnação. E'
digno dc legenda. Todos os desastres
dc nossa vida administrativa, as dcepe-
sas inúteis que se mantêm, os cortes
impiedosos que se fizeram no funecio-
nalismo, o desequilíbrio orçamentário,
com a ameaça do terceiro fiinding, lc-
vem-nos sem cerimonia á sua conta.
A' conta do sr. Wencesláo, é que não.
Porque s. ex. não só não concorreu
para os desastres, como não tem feito
outra coisa senão corrigil-os c mino-
ral-os, 110 seu benemérito governo.
Duzentos e setenta mil contos estariam
engrossando o nosso monstruoso passi-
vo se não fora a acção de s. cx. ras-
pando as barbatanas das duas ultimas
leis orçamentarias engendradas pelo
Congresso. E o Senado applaudiu c«-'orosameiite 

o sr. João Luiz, na con-
dicção do nica culpa solenne.

Quando o operário ouvir os seus fi-
lhos pedirem-lhe o pão, que o fisco lhe
lenha levado com as blandicias do fu-
ttiro orçamento, já tem a quem pedir
satisfações: ao sr. João Luiz e aos seus
beneméritos collegas...

A decadência do Senado
M.I.. ¦ ffmmmmmm-mmmm.

E nãú* ha noticia.? do sr. Bernardo
Monteiro. Um bello dia, quando já não
mais podia occultar que eslava dc facto
a comprometer o seu amigo presidente
da Republica, o sr. Bernardo tocou-se
para a Pampulha, c dc lá ainda não deu
signal dc vida.

Fez muito bem o sr. Bernardo, Ap-
¦plaudimos a sua attitude. O senaldpr
mineiro não fez outra coisa, emquanto
pretendeu representar o pensamento do
sr. Wencesláo Braz no Scnaklo, que com>
prometter o presidente da Republica.

Os negócios políticos, que vão pen-
dendo para soluções francamente immo-
raes, como esse de Matto-Grosso, foram
assistidos desde o sett inicio pelo sr.
Bernardo, que fingia de grande homem
quando sobre clles se manifestava.

O senador da Pampulha foi um dos
fautores da impopularidade c do des-
credito, cm que vae caindo o governo
do sr, Wencesláo. F,' o que elle reco-
nhece nesíc momento, c por isso per-
niance no seu «tiro.

Fiquc-sc por >lá o go,raüo rival do sr.
Francisco Salles, e pode com isso nu-
trir a convicção de que presta a si mes-
1110 um grande serviço, .poupando-se ao
ridículo de toda gente.

A Pampulha* é uni bom refugio para
os seus sonltls de grande homem da
Republica...

•Banco •Nacional Ultramarino
S-DE EM LISBOA—FUNDADO EM 18C4
Itio de Janóiro—S. Pnulo—Snntos

Cnnitnl 11Í.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobre -todos os paizes e todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
nas melhores condições do meresdo.

R. dn Quitanda esquina ..Ifitmlcgn
Agencia. 1'rnca 11 dc Junho.

commissão dc orçamento da Câmara \ deral cnsarilha as armas c assiste ao 1 .^^ ()(, cus(^ . (ic vinfe mj, ríjs
mineira a fixação do cambio Miintiuo espectaculo da desordem. Emquanto diar*os para hotel, nas terras do sr.

dc JS d. Para a cobrança do imposto H* m c»^;-*" ™>°< \,™° ^ 
Wenccsfâo, e de mais ires contos de

ner c o general Carlos de Campos, M- ajtida de cuslo c (lt* Irmta mu reis
de tres francos que pesa sobre 0 scllia(los ,. 5,,ggestionados pelos asse-j por dia, no Kslado do sr. Rodrigues
café. Se o próprio listado procura cias *0 sr, Azeredo, collaboram no pia-'
desse modo alliviar a lavoura dos' n0 *., deposição do presidente do Es-
seus encargos cm ouro, ¦não se tro;;,- tado,
preliende que não proceda da mesma \ Seria para isso que a nação despen-

fôrma quando se trata de salvaguar- \ deu tanto dinheiro cem n mobilização
. , .,• , Mo forca oara aquclle Eslado ?

dar os interesses mais legítimos ao I -L —¦ •¦-•, -, - ..,.
Pe assim é, cabe toda a responsabili-

dade desse attentado ao presidente da
Republica e melhor fora ao general
Caetano não ter solicitado auxilio al-

giim ao sr. Wencesláo.
E' edificante !...

Assumirá amanhã o cargo de sub
chefe do Estado-.Maior da Armada o
capitão i dc mar e guerra Alberto Bar-
ros 'Kaja Gabaglia.

O senador Rivadavia Corrêa foi hoti-
lem agradecer ao almirante Alexandri-
110 de Alencar o ter-se feito represen-
lar, nor oceasião dc sua chegada a esta
capita', tlc r_í;rc5.-io do Itio üraude do
Sul.

- ' - —ajfrO C_ft*>gga*' -" ¦

BRANDÃO ALFAIATE
Av. R!n Branco, Tor».

Ao que ouvimos, será nomeado por
esses dias par.i o desempenho de uma
conunissão na Europa, o i° tenente da
Armada Kurico César da Silva.

¦¦ _¦«*!? 4SB •% irm 11
A AD.MiNisTaAÇAo do Correio da Ma-

nliã, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
» revista portugueza O Rosanio, uma
das mais bem feitas publicações calho-
licas editadas em Portugal. Anno 6$ooo.

O dr. Sá Filho, official dc gabinete
do ministro da Fazenda, visitou hon-
tem, em nome do sr. Pandiá Calogcrat,',
o sr. Scrvulo Dourado, director com-
mercial do Lloyd Brasileiro. ¦ que se
acha enfermo guardando o leito.

NÃO comprem perfi
Perfumaria Nunes -

antes de visitar n
S. Francisco 25,

O ajudante de ordens do presidente
da Republica, tenente Pires Cavalcante,
foi hontein fazer, cm nome dc s. ex.,
uma visita ao dr. Servido Dourado, di-
rector do I.ioyd Brasileiro, rrue se acha
enfermo.

oom 1" m%0 gi m%\ j IB—

produetor
geira.

da especulação estran-

ewS^-^S^S!--*****

iCOS
O TEMPO

Tivemos ..ontem um «dia macnifíco e lirí-
.limite, dourado lior um, sol dc _r_.it011 ii-et-r.

Temperatura nesta cap-tal; mínima, 1 «¦.'*..¦¦;
máxima, 2-a°i3«

¦atS-O-d < Bi»'
UOXXEM

c nada susjetto á democracia. O
apreciado livro de iPrins, illustre pu-
-liçista belga, "'La democratie et lc
regime parlcmcntaire", é consagrado

Traças
So*irc T.o.K.r.". •" Paris" Hamburgo, ....

» Itália" Portugal (escudes )" Buenos Alies (peso
ouro)" Nova Vork. .- . .• Hespanha. . - • #

K-tremas :
Caixa matriz. • • . 1
Bancário, ,-••••

Café — o$-oo c 0*4ao.
lypo 7.

I.ibr.-is — 10S800.
I.etrus do 1'licsoiiro

por cento.
ii ¦¦iiii||| i»Jiw 'I •>' ' -l' DB

Cambio
00 tl|S A' VISTA

. I-* -l!Cl 12 I.ll.t
, SüSí

$7-1'
$607
$7-1*
$0>

2$go6

3$S6j
.Sn6-3-i

12 ib e 1- 17I'-
i2 1!_ e 1* 17I'-'
por arroba, pelo

Ao rebote de S i!-l

O
sentar no cniDarque

Wencesláo Ilraz fez-se repre-
íbarque do dr. Eloy Cha-

ves. secretario de justiça de S. Fa"'0-
e que hontem regressou áquelle Estado,
pelo seu ajudante de ordens, tenente
Pires Cavalcante.

Alves
Se a Contabilidade postal Continua

na situação cm que sc encontra, re-
veladora da mais criminosa desidia,
e do mais assignalado relaxamento,
é apenas porque os directores do •
Correio, da craveira elo st. Camillo |
Soares, têm sempre olhado para o '

emprcEfo como simples fonte de rcu- '
da avultada, não se importando abso-1
lutamentc co->* o cumprimento dos
seus deveres.

Em qualquer outro paiz. a declara-
ção feita pelo sr. Camillo Soares, e

BIBLIOTHECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, 110
Ly-cu dc Artes c Officios.

Segundo informação do Tribunal de
Contas, a expedição do Contestado
custou á nação nada mais, na-da menos,
do que tres mil coutos dc réis. Xota-
mos desde já que a campanha movida
contra os "fanáticos" foi obra exclu-
siva dos políticos mal avisados de Santa
Catharina,

Ao começo da sua agitação, os fana-
licos não valiam coisa alguma: eramque* já transcrevemos, importaria im

mediatamente na demissão do f une- j UnS pobres lavradores, desviados das
cionario que tão flagrante prova \
dera da sua incapacidade para tal
cargo. Isso, porém, faz-se li fora,
nos paizes onde a adminis [ração se
baseia cm absoluta honestidade dos : Sen'e. ¦> politicagem começou a incutir

suas occupciçõe-s e n-ystifienidos por um
certo curandeiro ou coisa equivalente.
Conhecendo o ardor bcllicoso dessa

governos. Entre nós, já sc sabe an-
Iceipadamcntc que as grandes banda-
lheiras, agora reveladas ao publico,
terão este desfecho: o sr. Camillo

IIOJH
Está dc serviço na Repartição Cent

Peilicia o -' deleitado auxiliar.
•al do

Na i* pasadoria do Tliesotiro Nacional
pagam-Se as falhas atrazadas.

Na rreíe-if.ira p.u*a-se a folha da Limpo-
z\ r.ibli.a.

A enrno
*\,r-i a carne "bovina, -posta hoje e-ii

consumo nesta capital for-m afflxsdo- pelas

Uma commissão composta de antien;
negociantes ela rua do Ouvidor fez hon-
tem entrega ao prefeito, de um -requeri-

mento pedindo seja oificialii.cn;. re-, -^ 
co,u|m,a-- scndo (lirccior (]os

stabclccido o nome da amiga c .radi- Correios*c permanecerá na suavissi-
cional via publica desta capital. ^ m_ 

*gnoranc*a do estado dos serviços
Ila quasi vinte annos que a muda- que deveria dirigir, c os ladrões e as

ram para rua Moreira César, e apezar j ladras, que roubaram e ele futuro
dc lia tanto tempo figurarem n.-.s suas: continuarem roubando as agencias,
esquinas as placas de "Rua Moreira1 ficarão na doce paz c lia santa im-

Ce-ar" ninguém a designa senão pelo puilidade, -porque não lhes faltam pa-
seu histórico nome de Rua do Ouvi-1 drinhos) de peso p ¦luieo. e r.-rque

dor. Não é com decretos que se matam nao haverá como provar-lhes os

tradições, e quando cnthusiasmos de
momento levem ao desejo de perpe-
luar certos nomes c-.u ruas ou praças,
façam-11'0 com ns que abrirem nesta

grande cidade que cada dia mais se
espraia e augmenta.

..-¦ —ai o <BB' c-*a-""'

crimes

GRAVATAS —
Casa Manchester-

Lindíssimas —
-Rua Gonçalves

Só ra
Dias 5.

ROUPAS braoces — Sortimento sem,e_ua
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Continuou hontem a desorientação do
mercado de cambio c, facto singular,
apezar de ser visível a tendência para
a alta, pois abundam as letras nas dif-
ferentes praças brasileiras, a taxa caiu,

Aos cofres do Thesouro Nacional, foi j na verdade, muito inexplicavelmente,
recolhida hontem a quantia de' réis Alguns bancos estrangeires, que saca-
3(15 incoíooo. importância da renda ar- _0 c01,lcço das operações a

ed:^adselíSK1.A'íandCS:, 
** °?' ""J'••*¦ 

A^. acharam as cotações á taxa

lhe no espirito que o ¦coronel Fulano
era bom; que o major Sicrano era
r-áo; que urgia eliminar um ou outr*-,
conforme. determinavam os interesses
catlíarincnscs ou paranaenses ligados á
questão do Contestado.

O resultado foi o que sc observou:
além de tornarem aquillo numa quasi
guerras -civil, os mãos politicantes de
Santa Catharina fizeram com que sc
desviasse dos negócios normaes do
Thesouro aquella somma fabulosa.

Muitos milhares dc contos têm sido
pastos ultimamente, cm expedições mi-
litares, de natureza mais 011 menos
idêntica. A quanto montarão as quan-
tias com ellas despendidas, c que neste
momento tanta falta nos fazem?

iíips & Respingos

O sr. Pandiá Citogeras, afim dc at-
tender a uma requisição da Cantara dos
Deputados, recommcm.ou ao director
commercial dq Lloyd Brasileiro que in-
forme o seguinte:

a) qual o valor c quantidade do"stock" de carvão e outros gêneros nos
depósitos c almoxarifados do Lloyd cm

Segundo ínformaçúes do Tribuna! de Con-
tas, eis despesas com o Contestado monto*
ram n ,-:.ooo contos.

Tira de esperar : todas as contesta-ões
cr.trc nós sácm pela hora da morte ; haja
vista as contestações dos srs. Paes da Pa-
tria.

— Sem fa.ar .r.a nossa "Republica posítl*
vista que tambem c u*n Cotnte-cstaâo, con-
testou o Kaiiiio.

ll!
* :»

Annunciam os telegrammas um grande
errandalo durante o Juliilcu elo Pico, em
liel.o Horizonte :

Um paire andou a tieijocar una senhora
n. confessionário.

, Que horror I >Tcm parece o Jubilci»
do Pico! dir-sc-ia o Jubilcu da»., pouca
vergonha I

Mas .-.final esse João Caetano nüo
pára cm parte nenhuma 1

Ora, nfto fosse ella o noeso maior
octer nacional!

*
Kste Zeballos ha do ser sempre o en-

crenendor-múr do continente.
Iv' que nestes tempo.*? nem as letras

co alphabeto estão -dc accordo ; para o A.
I*.. C. são tudo flores e para o Z...balas.

(Este trocadilho é altribuido pelo Kaul
ao Bousquct-)

í*
* *

O presidente não recebeu
liontcm a ninguém for este»
rcci'hido ces seus aposentos,

V* deveras «excellente
O nosso chefe dc Estado .
Xão recebe, infelizmente,
Por que vive o presidenta
Recolhido, "aposentado'',

*
*

Fcilem os moradores e negociantes . da
rua do Ouvidor a mudança das plac.is
actuacs de "Rua Moreira César" para o
antigo e verdadeiro nome,

'Ü* o que se chama chofer no molhado...
róis sc a rua nunca deixou de ser o que
ò, por one mudar-Hie as placas ?

Se mexem hellàs é rtuc vão despertar -a
attenção do publico que nunca reparou no
neme com que a chrismaram,

Cyrano & C.

0 legislador constituinte, sentindo,
as fraquezas e os defeitos do regi-
imen imposto ú nação por uma assem-
bléa eleita sob a pressão da dictadn-
ra, procurou attenuar os perigos do
federalismo presidencialista, confe-
rindo ao Senado um certo numero
de prerogativas, que deveriam servir
de defesa da unidade nacional. Wío
tiveram os fundadores do regimen a
coragem de armar a câmara alta da
Republica tão bem como era necessa-
rio, para impedir que os gen-nens de

dissolução, contidos na carta organi-
ca do 'Brasil republicano, se des-

envolvessem e acabassem por amea-

çar a obra dc quatro séculos dc cou-
strucção politica.

Os preconceitos democráticos do
século XIX ainda empolgavam muito
o espirito dos «homens de 1S91 para
que elles sc atrevessem a organizar
uni Senado, segundo o modelo que
oceorreria hoje á nova geração poli-
tica, inspirada cim todos os paizes
pela reacção intellcctual contra as
utopias revolucionárias que durante
cento e tantos annos desviaram a

Europa 'dc seu curso normal. Mas

o Brasil, tendo tido a desventura dc
fazer .1 sua mudança de regimen
exactamente quando essa onda, que
a muitos sc afigurara como tuna cor-
rente definitiva, estava prestes a cs-

gotar a sua energia doininadora,
ficou crystallizando nas suas institui-

ções os dogmas e «is superstições

politicas, que somente na primeira
década deste século deveriam come-

çar a ser demolidos pela critica dos
representantes d.as novas idéas e ten-
dencias. -Muda assim, a infeliz lem-
branca de copiar as instituições ame-
ricanas teve, como compensação jus-
lificativa do provérbio francez, a
vantagem de inocular no nosso regi-
mcn uma parcella do boeit senso
anglo-saxonio.

Alas a timidez democrática da nos-
sa constituinte não lhe deixou copiar
o que dc melhor havia no estatuto
de Hliiladclphia; c o 'Senado brasi-
leiro c, no nosso organismo político,
apenas uma sombra dai poderosa
assembléa, que fôrma nos 'Estados

Unidos o eixo da politica, a principal
força que equilibra a autocracia pre-
sidencial c cujo prestigio tende a col-
locar em' plano secundário a própria
Corte Suprema, ideada pelos funda-
dores da Republica Almericana como
instrumento moderador da engrena-

gem constitucional.

.Apezar das deficiências de sita cs-

trticttira c dos seus vicios dc origem,

o Senado assumiu gradualmente en-

tre nós tuna decidida ascendência po-
litica, que mais tarde sc tornou a

base da dictadura ininterrupta do sr.

Pinheiro Machado sobre sticccssivos

presidentes. Dentro em pouco, a

absurda incongruência do mctliodo
eleitoral, que a 'Constituição estipu-
lára para a escolha dos senadores,
começou a produzir os inevitáveis
effeitos ile todas_ as instituições po-
liticas fundadas sobre uma base iu-

compatível com o estylo c o destino

da super-estruetura. A idéa do eleger
senadores pelo mesmo eleitorado e

por processo rigorosamente idêntico

ac da escolha dos membros da Ca-
mara dos Deputados foi uma das

disposições mais infelizes que os

nossos legisladores, na organização
constitucional de 1891, implantaram
nestes paiz. Xão attenderam os
organizadores do regimen ao facto
de que a própria natureza revisora

do 'Senado impunha, como corolla-
rio, que os seus membros represen-

lassem outras idéas, outros interesses

e outras tendências, que não as
da grande unassa do eleitorado,
em cujo mandato se 'funda a pre-
rogativa legislativa da primeira
câmara. Sem attenderem que, para
se afastar nesse ponto á,o modelo

americano, ou de qualquer outro

systema dc exclusivismo eleitoral,

que julgavam irreconciliavel com o
rubro espirito eçjttalitario então em

moda, .1 Constituição deveria ter che-

gado logicamente ao regimen radical
da caniara unica. Em vez disto, o
estatuto dc --1 dc fevereiro creou
uma duplicata da primeira assem-
bléa, dando-lhe apenas vida unais
longa.

Xa pratica, os politicos reagiram
contra a letra do regimen c o Senado,
muito mais do que a Câmara, come-

çou a encarar a vontade dos eleitores
expressa nas urnas como um factor
desprezível na equação _• reconhe-
cimento. E' provável que o systema.

apezar da sua questionável moralida-
dc e da sua manifesta insinecridade
consitticional, tivesse dado resultados

práticos menos mãos, se porventura o

grande eleitor do Senado houvesse
feito sempre a selecção, procurando
corrigir os erros da Constituição e
torn#ndo a câmara «rila um corpo re-

pres*0tativo doi.' interesses conserva-
dores e do iftnsamcnto das minorias
inlellecluaes, que nunca podem ven-
cer nas umas. Mas infelizmente, a

questão foi encarada apenas do pon-
to de vista estreito do poder pessoal,
e o Senado acabou por sc converter
em Uma espécie de sociedade secreta,
onde a iniciação só era obtida cm
troco da promessa dc incondicional
fidelidade ao grão-mestre da politica
nacional.

O actual presidenta* da Republica
encontrou a situação decorrente do

papel predominante, que a própria
natureza dos factos politicos dera ao
Senado, não obstante a falta dc pres-
tigio a que chegara a câmara alta

por causa da inferioridade pessoal

•
l

dos seus membros. Poucos meze»
mais tarde, a morte do sr. Pinheiro
Machado deixou o sr. Wchcestáo ar-
bitro absoluto da situação e, se s. ex,
fosse homoiii capaz de querer alguma
coisa, certamente a politica nacional
poderia ter então mudado definitiva-
mente ele rumo. Não era preciso
tuna grande sagacidade para que o

presidente visse que 110 Senado devia-
estar o eixo da sua acção politica.
Mas o sr. Wencesláo. que já linha
nos reconhecimentos de 1515 capitu-
lado deante do dielador senatorial,

preferiu deixar que o político, que
sc esgueirara até a cadeira vaga pela
morte do chefe gancho, começasse
sorrateiramente a tecer a trama ds
uma nova oligarchia.

lEntre as causas das lamentáveis
condições politicas cm que o Brasil
ora se encontra, com uma tremenda
crise financeira ainda insoluvel,
com uma interminável série de peri-
gos ligados 'á nossa insolvcncia, e
sem ter um programma definido de

governo, a decadência do Senado
oecupa logar conspicuo. Sc em todos
os rcgitneits as câmaras altas tendem
hoje a adquirir uma posição predo-
ininante, 110 presidencialismo esse
facto sc accentua, como acontece nos
Estados Unidos, a ponto de reduzir
o jogo político ao entrelaçamento
quasi exclusvio da acção do presi-
dente e do poder do Senado.

ÍMas a nossa oligarchia de incom-

potentes, que, durante annos, foi ca-
rinhosamente reunida no antigo pa*
lacio do conde dos Arcos pelo sr.
Pinheiro «Machado, com o esmero

que um naturalista teria em colle-
ccionar raros specimens zoológicos,
não pódc servir de câmara alta, n
não ser que o sr. Wencesláo, pro-
curando tornar força as próprias fra-

qiiezas, faça um gesto decisivo c não
deixe o Senado continuar á garra.

A primeira opportunidade, para rc-
agir contra o predorriinio da nova
oligarchia azeredista, tem-na o presi-
dente da [Republica no próximo
pleito de setembro. Ha no Senado
um pequeno núcleo de homens de
valor com os quaes o sr. Wencesláo

poderá contar, sc quizer reagir con-
tra a oligarchia que Jia annos rcdtt-
ziu a assembléa, onde devia brilhar
o talento e a competência, ao tristu
estado que a vae tornando- tim
objecto de opprobrio. E além de dar
o seu primeiro passo para a regene-
ração do Senado, o presidente, apro-
veitando a oceasião que se lhe depa-
ra, prestará lambem um grande ser*
viço "i capital da 'Republica, que co-
meça a mostrar-se fatigada da poli-
ticagem. Assim como o excellente

projecto do illustre deputado Mello
Franco resolve o problema munici*

pai, organizando lima representação
capaz de cuidar intclligentemcntc dos
interesses da cidade, a escolha de
um senador, que viesse romper d
cyclo vicioso dos partidos e dos gru-
pos locaes, seria um acto dc justiça
feito ao Districto Federal. A cidade
mais adeantada e mais culta do Bra-
sil tem o direito dc ter como embai-
xador no Senado da Republica quem
possa representar a sua cultura c de-
tender os seus interesses, quo são
sociaes c econômicos, e não partida-
rius. E' tempo da metrópole brasi-
leira deixar de ser a principal victi- '

ma da politicagem dos Estados c da
União. ,,

O director dos Correios tem-se vis'a
em difficuldades para púr cm pratos
limpos esse neg/ncio dos desfalques vc-
rificados nas agencias desta «apitai.

Mais dias sc passami, c mais vae íi-
cando evidenciada a podridão reinante
cm quasi todo o systema postal do Rio
dc Janeiro.

E' necessário que o sr. Camillo
ponha tudo isso cm pratos limpos,
restabelecendo a moralidade adminis-
(rativa na sua repartição.

Falamos, por falar, no restabeleci"
mento dessa "moralidade". Tr.*.ta-S5
de 11:11 impossível neste momento. Ver-
dade seja dita, o director dos Correios
não saiu muito limpo daquella nomea-
ção de 11111 seu filho para a reparti-
ção que superintende. Em todo caso,
seria bem admissível quo funccionando
na vigência dc um governo, cuja lio-
íicstidade irradiasse por toda a admi-
n:s; ração, o sr. Camillo pudesse fazei
alguma coisa no sentido de sanear
esses malfadados Correios da Rcpti«
biica.

Nclles, lia desfalques e imnroralida*
des por toda parte: aqui, cm Ccllo
Horizonte, cm S, Paulo, na Bahia, q
certamente cm outros Estados, cm'
cujas repartições postaes um inquérito,
bem dirigido talvez apttras-c coisas es*

pantosas,

CAMISAS—O que ha dc melhor c rltgan-
tc—Casa Manchester — Gon^lve. Dias 5.*

Xão lia muito, quando se tratou da
estabelecimento de uma linha de bon-
des pela Quinta da Boa Vista, nós pro-
testámos. Ia-se matar o encanto des'.i
estância paradisíaca, onde as afflicçóca
do carioca encontram o refrigerio do
ar puro, o contado da natureza saiu-
tre, a afonia dos atordoamentos da
ttrbs, E os bondes não sc levaram até
ali. O argumento de que era preciso
facilitar á população o transporte parti
a Quinta, por uni meio rápido e fácil,
perdeu para o que via a morte dai
Quinta, com a calma dos seus lagos, a
sombra das suas arvores, a belieza das
suas alamedas. Passam-se os dias, c err-
vez dc bondes, a mão do Destino planta'
ali um estabulo, Mas no culto dn
Pan, as ablações estercorarias não en'
¦trani... A Prefeitura não comprehcndf
que isso não está direito?

Partiu hontam para São Paulo, jicW
trem de luxo, o dr. Eloy Chaves, se.
cretario da Justiça c Segurança Publi-
ca do governo daquelle Ej'.ado.

ILEGÍVEL •_3_
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Além de queda...
asneira

Ha dias tivemos ensejo dc estudar
a ¦¦ celebre questão do Feijão preto,
do-iRio Grande do Sul, sob o ponto
de vista commercial c econômico, <lc-
monstrando a enorme extensão <to
erro commcttido pela administração
do 'Estado, prtíhíbindo, primeiro, e
limitando, em seguida, a exportação
de cereaes.

(Procuraremos, hoje, cstudal-a sob
o ponto de vista juridico, baseando
a nossa argumentação nas disposi-
ções taxativas da 'Constituição Fe-
deral.

lExacto ó que o código fundamen-
tal .da iRepu-liça, no art. C3, deter-
rnina que cada Estado sc regerá peta
Constituição e pelas leis que adoptar,
mas é tambem certo que essa disposi*
ção vem seguida <le uma formula
restrictiva que imanda respeitar os
princípios constitucionais da União.

lE entre estes se acha o que se
contem no art. _4 § 5°, que cstahie
taxativamente a seguinte inippsição:

"Compete privativamente ao Con-
gresso Nacional: 5° — Regular o
commercio internacional, bem como
o dos Estados entre si c com o Dis-
tricto Federal..."

C claro, pois, que aos Estados,
quer por imeio -de leis -dos seus con-
gressos legislativos, quer por simples
disposições administrativas dos seus
poderes executivos, não compete rc-
guiar o commercio • externo, ou seia
internacional 011 seja interestadual

iSe nem o legislativo o pódc fazer
por meio dc uma lei regular, muito
menos ainda o executivo por _ unia
simples ordem ás repartições fiscaes,
ordens levadas ao conhecimento dos
commerciantes pela affixação dc edi-
taes ú porta das mesas ile rendas.

lE que fez o governo <lo Kio Gran-
de do Sul?

iSupprimiu a exportação dos ce-
rcaes, depois rcstabelecctt-a, mas !i-
mitando-a arbitrariamente a uma
quantidade máxima por semana.

iSe isso tudo não . regular, o caiu-
mercio de exportação de cereacs
nâo sabemos o que seja, pois que a
significação do verbo que a Consti-
tuição emprega 110 § 5° do art. 34,
significação que sc encontra nos ili-
ccionarios da língua, é esta; encaini-
nhar segundo as regras, sujeitar a
regras, sendo de notar que alguns
lcxicographos o -dão como synonymo
de sitster e reprimir.

Quando o governo do Rio Grande
1I.0 pSuI sllpprimiu a exportação dos
cereacs não declarou sc tomava- c*s;a
resolução para o commercio inter-
estadual ou tambem para o commer-
cio internacional. No primeiro caso,
scr-lhe-ia possivel sopliismar argu-
montando com o -direito 011 poder de
policia; mas o edital não sc presta
a essa interpretação porque sc limí-
lou a prolii'b'r cm absoluto a expor-
tação. o que affectott tambem o com-
mercio com o estrangeiro.

IE sc aos Estados não permitte a
'Constituição que regulem o commer-
cio, isto é, que o permitiam dc con-
formidade coai certas regras previa-
incute estabelecidas, c claro como a
luz do Sol que os governos dos Es-
tados não podem stipprimir essa li-
herdade que a lei fundamental ga-
rante.

¦Si* o direito do propriedade se
mantém etn toda a sua plenitude,
salva a desapropriação por utilidade
publica, a que ficaria reduzido esse
lexto expresso da Constituição sc
aos Estados fosse licito impedir, por
tira simples edital, ou imcsmo por
uma lei, que o proprietário dispuzes-
se dos frutos- que . colhe nas suas
torras, que os venda onde e para
onde entender mais conveniente?

Que direito pleno seria esse?
¦Se a Constituição garante o livre

exercicio dc todas as profissões mo-
raes, intcllectuacs c iudustriacs, como
seria possivel admittir que aos Es-
tados caiba a competência de suppri-
mir, ao bcl prazer dos seus presi-
dentes, a liberdade da profissão in-
dustrial do commerciante que é o in-
termediario entro o produetor e o
consumidor?

<Sc o agricultor planta cereaes c
para vendel-os, onde, quando, como
c a quem quizer. Probibir a expor-
tação c probibir uma das fôrmas de
venda; consequentemente, é extinguir
a producção, e, pois, a plantação.

Tudo isso é indiscutivelmente in-
constitucional; a nullidadc dessa re-
solução do governo sul-rio-grandense
*.• manifesta,

iBatido c acuado por todos os lados,
o governo estadual rcflcctiu sobre a
monstruosidade que praticara c. rc-
stabeleccndo a exportação, delimi-
tou-a, baseando-se 110 

'poder 
de po-

licia. E' um sophisma de Ínfima ca-
tegoria; uni recurso que até boje só
tem sido dado aos que se enforcam:
o d,c espernear. Ainda mesmo recor-
rendo a esse subterfúgio, o executi-
vo estadual sác de Scyla para cair
em Çaribdcs.

O poder de policia não se nóde
C-lcndcj-, e realmente nao sc estende
tão longe,

iDefiniii.lo-o, lllaclc, segundo cita-
ção de Carpenter, Direito 'Publico, a
pag 70, descrimina as competências
dos Estados e professa esta lição:"Sujeito ti autoridade do Congrcs-''so, dentro da esphcra dos seus po-''deres legacs c sujeito a qualquer"rcstrkção imposta pela Constitui-"ção, o poder legislativo <lc qual-"quer Eslado possue pleno poder <lq'decretar leis dc nolicia em mato-"rias relativas; á preservação do pro-"prio Estado e á livre execução das"suas funeções; — 6 prevenção c''punição do •crime: á preservação da"segurança -publica; — á pureza c''preservação da imoral publica; — á"regulamentação dos negócios, oc-"ciipações c profissões, cujo exerci-"cio 

possa .-'.ffccíar um ou outro''objecto dos ora enumerados: — á"regulamentação da propriedade c"dos direitos de propriedade, dc"moita a evitar que sejam usado; dc"maneira 
prejudicial ou perigosa"para oulrcm; — á prevenção <la

fraude, extorsão c opnrcssão; —"aos caminhos c ruas e sua preser-"vação e concertos; — ú preservação
_a raça e da pesca."
Ninguém dirá, cm "lonesta dis-

cusíão, ique qualquer 'dessas 'biepo-
theses aventadas por Black tenha
applicação ao caso oceorrente do fei-
jão preto.

'E que não tem, . o próprio .Black
nu-ni sc encarrega do demonstrar,
declarando que: "sc bem que o Es-
(|tado possa tomar providencias taes
i(<iue previnam a introducção no Es-

tado dc condemnados mendigos c"pessoas ou animaes atacados de mo-"Iestias contagiosas ou inficiosas,"todavia, não pódc restringir o trans-"porte 
para dentro ou através do lis-"tado mais do que for absolutamente"necessário 

para a anto-protccçâo;"não 
pódc, sob pretexta de exercer"o poder dr policia, sobrecarregar"substancialmente ou probibir o com-"mercio externo ou interestadual."

lE que fez o governo do Estado?
'Primeiramente, prohibiu dc todo

o commercio extt-rno c interestadual
dos cereaes; c, cm seguida, limitou
a exportação de feijão prelo a ...000
saccas por semana: isto _, restringiu
dc tal mod,o o commercio que cqui-
valeu isso a lançar sobre clle uni cn-
c-irí'0 de tal modo exagerado que o
prqhibitt.

Ainda s"o dc Black estas palavra-
u?f__parecem talhadas para o caso do
feijão prelo: "às restricções sobre a
veada :!c artigos importados de um'(Estado para oulro, emquanto cou-
tinuam a ser objecto do comniercio

A PRESIDÊNCIA

o sr. íoi
vim bdilJlUdlu...

S. .Paulo, 20 dc agosto. — Quando
¦o sr. Rodrigues Alves estava cm 'ves-

peras de deixar o seu posto de presi-
dente de S. Paulo — devem lembrar-
se - palpitámos c dissemos que, sem
embargo dc querer o ex-presidente de
S. Paulo descansar, os amigos não lh'o
permiti iriam. Foi quando divulgámos,
com uma indiscreção que nem a todos
agradou, que o sr. Rodrigues Alves re-
ceberia, do seu partido, uma demon-
stração política muito importante e_ao
mesmo tempo muito significativa, lv o
nosso palpite foi de primeira ordem,
mesmo no detalhe em que informámos
que o sr, Rodrigues Alves iria presidir
á commissão directora do Partido Re-
publieanó, 

'saindo dessa" junta partidária
o coronel Virgílio ¦ Rodrigues Alves, lí
a seiialora? Não alludimós tambem á
senatoria? Não dissemos que, afinal, o
sr. 1'odr'gucs Alves comlcscenderia na
acceitação dessa representação politica?
li ainda com referencia á senatoria pon-
déramos, mais posteriormente, que tal-
vez em rpij; o sr. Rodrigues Alves
fosse o presidente do Senado. Parece-
nos que até empregámos esta phrase fi-
nal: '-'••

Quniirf niêmc, sr. Azeredo...
Agora, é provável que não usasse-

mos dessa phrase. A certeza ou convi-
cção paulista é de que o senador por
Matto Grosso será o primeiro a pro-
mover a entrada do .ex-presidenle de
S. Paulo para a presidência do Se-
nado,

O sr. Azeredo eslá cm magníficas
relações com a familia Rodrigues Al-
ves, quiçá, com todo o Partido Repu-
hlicano deste Estado. Mas como não é
o sr. Azeredo o assumpto desta mis-
siva. voltemos ao ponto dc partida.
Em S. Paulo já se começa a dizer:

"Se o sr. Rodrigues Alves fosse
candidato..."

E' tuna phrase muito symptomatica,
parodiada de outra, que foi muito vul-
garizada, quando, ainda cm pleno cata-
clysiuo herinisla, andava o Partido Re-
publicanò dc S. Paulo a procurar»um
candidato capaz da responsabilidade no
momento critico. Falava-se em toda a
gente, menos no sr. Rodrigues Alves.
Deuliiiou-llic o nome, como o mais />u-
pavol dos candidatos, o correspondente
do Correio da Manhã. A indiscreção
caiu como uma liomba, no meio de ai-
guiis círculos politicos de S. faulo. No
di.. seguinte crânios procurados porum illusire político, que nos disse cr-
abrupto:

;— 
"Você está no mundo da lua.

Ninguém cogitou ainda do nome do
conselheiro Rodrigues Alves para sue-
cessor do Albuquerque Lins... Mude
de rumo. que a sua informação está er-
rada."

Rimo-nos, do despacho com que s. cx.
o digno político falava ao mais obscuro
c an menos informado dos correspon-
dentes. Não obstante, continuámos a
dizer, nesse lempo, que o sr. Rodri-
gues Alves seria o presidente de São
Paulo. Ii foi, por unanimidade de vo-
tos, inclusive o volo honrado e inde-
pendente do brilhante peiilico, que nos
contestara, mal humorado...

Agora, o nome do sr. Rodrigues Al-
ves volla a ser muito familiar c fre-
quente nestas cartas. A phrase — Se
o sr. Rodriuucs Alves fosse candidato...
íicu, por emquanto, .eti.cnciada; Com-
plòtal-a-enios talvez um dia, que não
está lotiire, com uma informação quenos parece boa... se outros não a di-
vulgareni antes dc nós. — C.

¦TlP p nm
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VIDA POLÍTICA
Sobre o sr. Rodrigues Alves
S. Paulo, _i (A. A.) — O Correio Pau-

listano na sua «lição da noite, de hontem»
pu-!ica um artigo acerca da chegada do
conselheiro Rodrigues Alves a essa capital,
e diz que as manifestações que lhe foram
feitas, são aqui tidas como prenuncio <h
sua volta á actividade política, facto auspl*
cioso, pois precisamos que homens da sua
envergadura, .ollaboreill com' o seu-influente
conselho, para o encaminhamento da so-
hição dos problemas que prcoecupam os po-
deres públicos e o povo no momento actual.

*'¦*:¦*

O anniversario do sr. Seabra
Bahia, 27 (Do correspondente) — Ceie-

biou.se, ás 9 horas, na egreja dc São
Dento, missa cm acção de graças pela pa»
sagem do anniversario do cv-governa-ir
Seabra,' '

O templo apresentava caprichosa ornamen-
tação, estando literalmente cheio o. seu vas-
to recinto do» representantes dc todas as
classes populares, altas autoridades, gover*
nador do Estado c familia, secretários ile
Estado, deputados, senadores, tmigistradob.
professores das escolas superiores, funecio-
narios federaes c estaduaes e grande nu*
mero de senhoras da nossa inais alta so.
ci edade.

Foi verdadeiramente majestosa a ecrimo-
nia.

A orchèstra, compôs--, ile sessenta pro-
fessores, executou trechos sacros.

Tamhcm por motivo do anniversario «o
ex*govcrnadort inaugurou-se no Gabinete de
Identificação c Capturas o seu retrato.

A família Seabra tem sido muito cum»
primentada. O Democrata, órgão do 'Par-
tido situacionista, publicou o retrato dc
s. ex. e vários artigos editoriaes, tratando
da sua acção politica e administrativa na
Bahia.

A representação bahiana na Câmara dos
Deputados enviou hontem ao sr. J. J. Sca-
bra o seguinte telegramma:

"Dr. Seabra. — Acceite eminente amigo,
prezado chefe, os testemunhos de nossa ca-
rirhosa estima com os mais sinceros votos
de felicidade que lho enviamos nesta auspi-
ciosa. data. — Arlindo Leoni. — Eugcmo
Tottrinho. — Octavio Mangabcira. — Alfre-
do Ruy. — Palma, — J°sâ Maria. — Ro-
dngites Lima. — Pereira Tvireira. — Mario
Hermes, — IZll>Ídio tie MesijuÍta. — Lcfo
Velloso."

lístes deputados offcreceram valioso mimo
ao sr. J. J. Seabra. •*>
A reeleição do sr. Felix Pacheco

Segundo co'iimunicações telegraphicas hon-
tem ree.-i-das, o *sr. Felix Pacheco, candt-
dato sem competidor á vaga da represen-
tação nacional, na Câmara, pelo Piauhy,
aberta pela rua própria renuncia, aclia-se
reeleito por uma somma de votos como já-
mais obtivcTíi uas eleições anteriores.

Até hontem, havia sido apurado o resut-
Udo dc 19 dos 3S municípios do Estado,
dando ao sr. Felix Pacheco exactamente
S o.|_ votos.

, O ORÇAMENTÇHPARA 1917

Com^s medidas propostas pela
missão de Finanças da Câmara

_ 11 jj PELO i cm li

9 l!iN'!CA casa que vende moveis
fl solúlc. e elegantes .de ioda a

qualidade, cm condições vanlajo-
sas é a da firmar,i..\xm*o mai.tixs & c„

á r. do Ouvidor 93 c 05 e nos aiiti-
tios armazéns, r. dos Ourives 39-43.

Dos srs. Alberto Uoeke, Jour & C,
a.üeiitcs nesla capital do delicioso "Me-
lado Carioca", recebemos unia, amos-
tra desse produeto nacional.

"interestadual, são illegaes usurpa-"ções ao exclusivo poder do Cou-"gresso."
A inconstitucionalida_.e <la resoltt-

ção do governo do .listado, pois, é
absolutamente indiscutivel, insophis-
ma vel.

I.Mas a resolução podia ser incon-
slitucional e não ser illegal. Isso,
porétri, não se dá,

'Não ha lei nenhuma que possa am-
parar esse acto de arbítrio do go-
verno do Hio Grande do Sul: o pre-
sidente deu ordem e a Mesa de 'Ken-
das affixou o edital tir.liibini.o a
exportação, c miais tarde um outro,
dc 5 de março de Í915. que chega a
ser i.resistivclmente cômico:"Avisa-se aos interessados que c"livre a cxpor.taç*to de feijão prelo"até o limite de ,..000 saccos de 00"hilos 

por semana."
-Liberdade por dositnetria semanal!
E a desenvoltura do edital foi

tanta que estabeleceu o seguinte dis-
positivo:"Outrosim, previnc-sc aos interes-"sados 

que d'ora avante o feijão"preto deve ser acompanhado de uma"das vias do respectivo despacho da"repartição fiscal sob pena de ser"considerado cn-. almnda e appre-"hendido."
iMas o 'Estado do Kio Grande do

Sul terá direito ou competência para"considerar contrabando" qualquer
coisa que não esteja no caso previsto
c fixado no art. -05 do Código Pc-
nal?

Quando foi tiuc os 'Estados adqui-
riram a competência de affixar edi-
taes legislando sobre direito substan-
tivo?

Poia já .'legámos a esse absurdo
innominavol de um governo esta-
dttal, sem lei nem roque, se permittir
a liberdade de. desprezando a Consti-
tuição Federal, decretar uma barba-
riilade monstruosa c ainda por cima
sujeitar a crime de contrabando os
comencrciantcs 'honestos que não se
queiram sttbmettcr aos caprichos c
ás almorrlieimas irritadas.,, de uni
edital?

Tão grandes absurdos encontra-
ram adversários eminentes nos júris-
consultos brasileiros.

João Barbalho, nos seus commen-
tarios á 'Constituição Federal, escre-
vou: "a regulamentação do commer-"cio interestaiUial não poderia -ficar
"na esphcra privativa de cada um"dos .Estados."

(Clovis 1'evilacqua opina: "estabe*
"lecer um mínimo á exportação de"determinado produeto il*, incontesta-"velmcntc, regulamentar o commer-"cio exportador, imnondo-lbe óbices,"rcstringindo-lhe a liberdade, disci-"plinando-llie a acção."

Ruy Barbosa ensina: "os Estados"não podem .fa-cr lei alguma que re-"strinja 011 embarace o commercio"interestadual."
Pensam da mesma fôrma Lacerda

de Almeida e liento ile Faria.
Xão se dirá. portanto, que a noçsa

paixão é que conduz á opinião que
expendemos. tanto mais quando é
c.-rlo qttc já existe uma decisão do
Supremo Tribunal Federal, sobre
essa micsmo assumpto, e que -reza
textualmente:"Considerando 

que a attribuição"que, 
pelo art. 20 ti. 1 da sua Can-"stituição, sc pretende o governo do"Estado do Rio Grande £do SuI,'Ale"regular o comniercio interno do Es-"tado, se bem que com fundamento"no art. 65 n. 2 da Constituição Fc-"deral. só pôde ser exercitada nos"termos do art. (1$ da mesma, respei-"tados 05 princípios constitucionaes"da União:"Consiileram.o que a saida e ex-"portação de produetos affecta ao"commercio internacional e inter-"estadual e, como tal. p* privativa-"inicntc rcgtítarAa pelo art. 34 n. ?, o^qual, pelas razões em que assenta e" fim a que tende, traduz c represou-"ta nm dos princípios constitucionaes"áa União"; etc.

iA resolução, portanto, do governo
io Rio Grande ilo Sul não é só ille-

.-.il: é inconstitucional, 'é monstruosa.
rtnto dn ROCHA.

O ministro da Fazenda declarou ao
da Viação que alé esta data João Alves
Mirandella, e outros, doadores á União
de um terreno na fazenda de S. Ma-
tlieus, Estado do Rio, não levaram a
effeito a lavratura da respectiva escri-
ptura cuja minuta lhes foi entregue ha
cerca de um anno.

 —__ífc *fc«<_Ptt — ¦

Hom Cafe, Chocolate e Roniluin.
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SENADOR RtlY BARBOSA
Projecto de um manumenfo
-ommunicam-nos {*"Xo d:a 5 de novembro próximo será

erigido 11111 monumento ao eminente se-,
nador Ruy Uarbosa. Para o bom exitír
desta obra d'arte foi hontem ^.ntreguc;
pelo sr. Theophilo Pessoa, membro da
commissão organizadora' da projectada
manifestação, uma lista para àssigna.
luvas dos admiradores de Ruy Barbosa
que queiram contribuir com donativos
para esta obra que sinthetiza uma das
maiores aspirações nacionaes,

A comniissão já convidou o afchite-
cto Antônio Virzi e o esculptor Sylvio
Graziani para pi escolha do local mais
apropriado á homenagem e para o es-
tuf.lo do projecto i;..ra sua execução.

Aquelles dois artistas estão empenha-
dos em apresentar composição nova c
absolutamente original.

A coiuinissão, composta dos srs.
Thcophilo Pessoa, Campos de Medei-
ros c Demetrio Mamam., irá incorpora-
da solicitar do prefeito do D stricto
Federal o sen auxilio para a realização
dessa homenagem."
__ ¦ '¦¦>.-•¦¦--»•_,¦__¦¦"ÜIÜVERSAES" ^s HS"valiosos nrinae.-t.
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O 01A 00 PRESIDENTE
O presidente da Republica recebeu

hontem, ás 3 horas da tard", cm au-
diencia especial, que se effecluou 110
salão da Capi-1'.a, o dr. Francisco dc
Paula Rodrigues Alves, recemchegado
de S. Paulo.

O polilico paulista, que sc fazia
acompanhar do deputado Rodrigues Al-
ves Filho, foi recebido no saguão de
palácio pelo cipilão-tenente Dodsworth
Martins, que o levou á presença do
chefe da Nação, a quem s. ex. agrade-
ceu os cumprimeiUos dc hoas vindas
que lhe havia dirigido e a representa-
ção ao seu desembarque, S. cx., depois
dc nulcstrar com o chefe do Kstado
sobre assumpíos diversos, retirou-se,
sendo-Mie prestadas as mesmas dote-
n-ncias que á sua chegada.

Xa hora reservada á audiência dos
congressistas foram attendidos por
s. ex. os sciularocs Pedro Ilorges, 'Ri-
beiro Gonçalves, Lauro Sodré c João
I.uiz, c os deputados V. Piragibe, Xetto
•Cainpcllo, Euzebio de Andrade, Mon-
teiro de Souza. Natalicio Camhoim, La-
mounier Godofredo e Pedro Lago, que
palestraram uns sobre interesses par-
ticulares e ouiros relativamente a coi-
Fas dc política.i—_nwaa_<__<S3»--j_>-*FA-w •" ¦»

Honlern, na ordem do dia da sessão
da Caniafa, por oceasião da discussão
do projecto orçameniario, depois de
discursar o sr. Evaristò do Amaral,- oc-
cupou a tribuna o sr. Carlos Pebíoto,
relator da receita. . í

O sr. Carlos Peixoto, como de.costu-
me, não falou da bancada: oecupou, dc
facto, a tribuna, de onde discursou.

Começou dizendo que, como relator
da receita, ia tomar parte na discussão
do orçamento especialmente porquesuspeitava que a fundamentação das
medidas propostas á Câmara pela cam-
missão dc Finanças e que constam dc
um breve relatório redigido pelo rela-
tor da receita, não pode chegar ao co-
-hecimento de muitos daquelles que se
mostraram contrários á_ medidas alvi-
tradas.

Pede licença para recordar á Câmara
um episódio havido no Palais Bourbon,
onde funeciona a Câmara dos Depu-
tado.s Franceza: um grupo de homens
públicos entretinha-se em palestrar so-
brc os negócios politcos, quando um
delles manifestou opinião pess-misia so-
bre homens c coisas do paiz, no 1110-
mento exacto em que, sem ser pre-
sentido, entrava na sala um dos minis-
tros. Esle, ouvindo as palavras do pes-
simismo do outro, observou que esse
pess mismo só veiu a existir depois que
elle deixou o governo, ¦ Então, o sur-
prehendido Dela entrada do ministro
perguntou: "li as coisas melhoraram,
na tua opinião, depois que oecupas um
logar 110 gabinete f"

O orador nâo está na situação do
que sac nem na do que entra para o
governo. Tem mesmo a ousadia de pc-
dir aos collegas que lhe reconheçam
uma situação pessoal muito favorável
110 debate, pois que é l.vre, absoluta-
mente livre de compromissos c liberto
dc considerações de ordem pessoal.

Leu, em autor inglez, que toda vez
que se traia de lançar uni imposto, le-
vanta-se a opposição para julgal-o ódio-
so e prejudicial ao desenvolvimento
econômico do paiz. Nós não poderia-
mos, 110 Brasil, falhar á regra. Entre-
tanto, a verdade é que a comniissão de
Finanças, pelo seu relator da receita,
só chegou a conclusão de pedir a ag-
gravação dos impostos depois dc haver
formulado, por escripto, uma serie dc
razões e de informações que determi-
navam essa conclusão. Desde 1914,

. quando ohtivcmos a segunda moratória,' com o novo ftinding, a politica finan-
! ceira do paiz não podia deixar de ser
i orientada no sentido de retomarmos 05

pagamentos cm 1917. Viemos, porém,
com palliativos até os dias de hoje, evi-
tando a chegada ao momento deçis.vo e
fugindo á politica financeira indicada
pelo contraio do fiindimj. Chegado esse
momento, são ouvidas as vozes dos iu-
teresses dc classe dos interesses regio-
naes ou os clamores da vaidade pessoal
mas não c ouvida a voz do interesse ge-
ral da Nação, do interesse colleotiyo.
Por muito fundada que sejam as rüzõeü
dessas vozes, é \rcciso confessar que a
¦razão da honra nacional deve sobrepu-
jar a todas.

Em todo assumpto sério deve ser evi-
tada a emphase e deve-se fugir dos sim-
pies effeiios oratórios, como cotid.-
mnaveis. No caso presente, isso não c
só condem..ave), é criminoso. Seria
de hom resultado, talvez, tratando-se dc
assumpto como o que se debate neste
instante, adoptar o systema argentino
dc falar sentado — posição que evita
a emphase rheíorica vasia.

As vozes particularisias que se levan-
, tara contra o trabalho da comniissão de

Finanças contrariam, na verdade, o in-
teresse nacional, além dc não .haverem
respondido a um só dos fundamentos
com que o relator da receita e a com-

(.Jiissão dc Finanças apoiaram as con-
clusões do seu parecer, certa ou errada-
niente. Apezar disso, vae o orador re-
ver .perante.a Câmara esses fundamen-
ti}«. Em primeiro logar, mostrou o rc-
la*or da rccqila que era preciso regu-
larizarmos a nossa situação deante .los
credores estrangeiros e seus- collaté-
raes, porque a geração actual não' po*
dia deixar que se rompessem as tradi-
ções _ das gerações passadas, deixando
ás vindouras gravames que seriam-os
resultados dos erros dc agora. Se a
geração actual não reagiu contra os... erres, não pódc fugir á responsabilida,-

I de da sua condueta c não pôde deixar
de .sacrificar-se - para salvar a honra
nacional comproinettida. A não satisfa-
eão dos compromissos nacionaes, além
de damnos moraes não pequenos resul-
tante* de não honrarmos a palavra dada,

: traria prejuízos. c damnos materiaes de
conseqüências mais penosas ainda do
que os gravames propostos .pela com-

p missão de Finanças.
Em 191.1, 110 paroxismo da situação

1 que se processava desde tres ou ipiatrú1 annos, o Brasil tentou um empréstimo
externo, passando o nosso governo pelahumilhação de ler propostas dos nego-
ciadores _e lal empréstimo, nas quacsnem o direito de discutir nos era dado
e se exigia que parte do produeto doempréstimo ficasse depositado nos pro-pnos cofres dos grupos financeiros comos quacs negociávamos.

Desencadeada a guerra, não se fez pemnrcstimo, e o governo do llrasil tüvenecessidade <bp responder com aiíivc?, iiexigências sobre compras de mercado-rias nossas por parte de nações belli-
geraittes, com lembretes quanio ,-i nossasituação dc devedores cm moratória. '

Indo nrova que o não cumprimentotle nossa pa.avra ao terminar o "fun-
din-r ha de trazer forçosamente, alémdo.dam 110 moral, prejuízos materiaesniaiores ilo nue os que resultam dosimpostos lembrados n0 parecer da com-missão ue Finanças.

O relator da rcceiia sempre foi peloscortes nas despesas e contra aiigmcntos<le impostos; mas, dada a situação quese apresenta, o seu devér era propor osgravames necessários á defesa da liou-ra nacional comproincttida perante oscredores estrangeiros. E' brasileiro ctiçfcnd. a honra da .pátria como quenis' tem uma e não pôde mudar

Quem SÓ bebi* CASOATINHA
Está livro ila MIUDINHA.

Os trabalhos dos addidos
_0-:í.tf._4ae3 00 estrangeiro

O sr. Cosia Rego. representante I de
Alagoas, apresentou, hontem, ã Câmara,
o seguinte requerimento de informa-
çües :"Requeiro do sr. ministro das Rtla-
ções Exteriores-, por intermédio da
..fesa, as sesuim.es informaçSgú:

ai quaes as iiistrucç.es diriiwa* r.os
addidos commerciaes no estrangeiro, em
virtude da ultima circular aos cônsules;

b) quaes os relatórios daquelles furi-
ccionarios alé hoje remcttidos á Secrc*
taria do Exterior.

S. sessões. _i dc agosto dc 191(1'. —
Cosia Rego. "

No expediente, foi a discussão desse
requerimento encerrando-a, sem debate,
Xa ordem do dia íoi approvado.

Café Globo r-.cch0£!?_:_ rS
rotatc, fó de Bherinç & C». r. 7 -cct. to.,
¦—--¦¦ ,_..__-.___.-_rB*.trv_ga

A consciência da nossa própria digni-ciatlc e**"1"' -1---1-. . ¦' .meio de.. que esludemo.
dcfendel-a.

I'ppi o^ que fez a commissão do Fi-nanças, buscando os ppontos de fraque.zado orç„ni.i..o para 1017, não podiadeixar 4e .= .-.- preparatório do de 1918*. criticou a commissão que, se-* em101; a receita ov.ro é bastante .paia .fa*-.'-.- face a despesa ouro, o facio é- de*

AS MISSAS OE HOJE
iK-ezam-se as scgulnves. ror alma dc:
Coronel A<folpho José de Cn-rvaMio,

áa o -!'2 liora:., na matniz do Engenho
Xovo.

Goiiovcva Joaiuit^a Jfsndes, ás 9 lio-
ras. nr. egreja dc Sar.*a Rita.

Jorge AWalIa Curi, ás o horas, na
egreja de Lourdes. cm Villa Isabel.

Maria (Ver*rrdes d? _>_<.T_aes_ ás o 1!-
ho,ras, na 'egreja de São Francisco dc
Paula.

iMano-l 'Brum da PiUvira. í? s i'_
horas, na matriz dc Sâo Chri-tovão.

João Antônio 'N*une3. ás S :\: horas,
r.a egr-eja. do 5;.cramoiv.o.

¦Manoel Jp-.spí Teixeira, ás o horas, na
rçrcja do Divino Fspirito Santo, do
F s'a cio.

Maria de Figueiredo Freire, ás o i'_
bo-.-.s. na matriz da. Gloria.

I vi ri co 'E4ost)ão Teixeira Catr-nos, ás
n lioras, na egreja de íão "Francisco de
Paula.

;U ' **^<' .

M TORNO 01 INDUSTRIA
DOS TELEPHONES

n sr. lEvan.to do Amaral apresen.tou hontem, á Câmara, o segmute ne-'r-u-p.inip.r_ o do in*orm_ções:
De inforraa.ctes do sr. ministro da> íaçao conSa que "só" eslava em vi-ecr aíe 26_ de julho próximo findo, a"pomii-sã. dada pelo decreto i.uiws-ro ;-5i>p>, de i_ dc a*_os'.po (Te meo. aLduartln O-viglit Trovobridjr, para bin.p.-ar um cabo submarino ciit.re esta cHaf

dc ,* a capital do Rio de faneiro. dos-
tinada a liírapr a -íde tefephonKa de
Niatlieroy á Capital .Federal, permissãoi-ssa q*.:c foi transfi>rida á " InSirurban
Iclcplioi-J: Company", pelo decreto nu-
mero S.i_o. de .. «le junho de mio, o
va-Sageii- especificadas no decreto dc

permissão".
Donde requ.iro q-.ie. par iiUeriiie.Uo

do sr. ministro da Viação, o governoinforme:
a) iA quanto montou o capital em.

pregado na acqi_sição e lançamento do
rcferudo cabo submarino;

b. A data cm qtse *esso caí>o cn-trou
cm exploração nterca-til;

e) Qual a renda bruía annital que
tem sido apurada no serviço tclcpno-
níco orftre Rio o Xictheroy;

d) Qual o fiscal ou a espécie pie _:__
caiüzação determinada .pelo pode.r pi».
blHro, d<_ accorrío com a clauaida IV",
do decr.lo 7.50a, de ia de ageslo dc

I 1909 -. 
^e) Se a empresa tem ipontualincnte

I recolludo ao Tliesouro a qirota de fis.
! c.ili.ação nos '.ermos da cláusula. VI,
| do refe-úlo decreto, isto c, á ra.ão dc
| 1 :Si*oS ade-pf.*:. los;

f) \'o ta-.-.p af£ir.niatii-o qual a appli-
I caeão qire essa verba tom tido e no
I negativo qiK_*s as .providencias (ornadas
[para íorn-ir effectiva a arrecadação;
I í) Das empresas nue exploram o ser-

vido á pir_ums'Bi_ia de dispormos ain.
da de reciiasos do próprio funding. quenão são de -receita propriamente di.!a.
Ein^ 1918, pporém, o déficit ouro será
avujiado se não .procurarmos acudir á
deficiência da, receita -ouro, uma vez
qi„ a despesa ouro não póile ser redu-
z-Ha, nnpreseatando «xaotamonte a sa-
tisfaçã'0 d-os eon .iromissos do nossa tli-
viila externa. Ora, não sendo ,pc.sivcl

, r.duzir a despiesa ouro e havendo cor-
teza de déficit ouro, o recurso unico
era procurar o augmento da receita
ouro, .pie não pôde ser encontrado em
fantos -ou .-votos da vida interna do paiz,
mas apenas 110 comiuercio exterior. Ii,
como *es_e can.n:erieio com o exterior
é iie.presenitado pelas exportações e .pe-
lás impontações, ti-inos de .procurar na
taxação de umas 011 de outras aquillo
que nos fa-jía para, ppclo menos, o ci.ui-
librio entre a receita ouro c a despesa
ouro. A elevação da quota ouro dos
direitos aduaneiros de 40 o|o para
60 o|o é, de fa.;o, unia siyier-tribnta-
ção da impeatação. A coimirissão teve
die adoptaLa por causa de repulsa ge-
ral a qualquer novo .tributo sobre as
exportações, num ipaiz de* agrários, ro-
.piicsenwdo 110 aiarla.menp;o por açrarios.
Assim se não admiMcin qualquer om-ii.
novo sobuc as exportações11 esses que
assim -se expressam são os qu e deter-
niiniím exarjtaiireiit. á p-itpdatribntação
das importações.

No -enia.nio, as esportações estão a!_
lamente favorecidas pelas ciroumstan-
cias .Tpotuans do commercio internado*
nal; as taxas cobradas sobre cilas são
as .mesma, dc antes da guerra, apezar
de estarem •ltrcran»__ com a guerra.
Mas, desd. que ha o veto dos iprodu.
oíores contra novas taxas sobre as «x-
ipontaçõt-, niestava á ccununissão, que
lambem não tinha como reduzir a drs-
¦pesa on.ro, um uni-o caminho para ob-
ler augmento de reseita ouro — da
elevação da quota ouro dos direitos
aduaneiros de 40 para 63 o|o, i-sto é,
a supcrtrib-taçãi-. das -iiiiiportações.

Como se f__j.è, o caso da quota ouro
não é assumpto que se .possa estar di-s-
curinido á iiuaneira de disoussão sobre
a-s cores, >po.r exemíplo: aNão gosto do
cinzento ! Prefiro o marrou!" A com-
missão deu os fundamentios da «ua
condueta e .«ssea fundamontos não fo-
ram discuitidos sequer, quanto mais d«s-
Irnidos ... 

*

Ha ainda a deficiência de 12 niil
contos, papel, 110 orçamento. A com-
111 ssão linha ahi dois caminhos a se-
guir—ou reduzir as despesas papel ou
recorrer á tributação interna. O recurso
ás economias, o-relator da receita offerc-
ecu-o á consideração da Câmara desde
IÇ14-- Em 1915, novas tentativas de remo-
delação da administração publica como
iir*ío de reduzir a despesa. lA adminis-
tração .publica, Congresso o governo,
conseguiu, antes de 191Õ, reduzir 270
mil contos na despesa publica. Em 191-5,'qualquer 

proposta de cortes levantava
clamores e .provocava insultos aos pro-
ponentes, aos que queriam reducção no
funecionalismo, creaiulo-se unia mura-
lha intransponível; Este anno, na pri-
meira reunião da commissão de Finan-
ças, .lembrou aos relatores dos orçamen-
tos da despesa a necessidade de eco-
nomias nunca menores de 20 mil con-
los, dentro dos limites naturalmente tra-
çados á commissão pelo receio de des-
organizar serviços. A comniissão, por
sua vez, pediu á Câmara a sua colla-
boração efficaz na politica de eco-
nomias. Não lendo apparccido .propôs-
tas de economias, o remédio era encon-
trar receita papel para os 12 mil con-
tos de déficit papel- Onde buscar esse
acerescimo de receita papel? Taxando
determinados prodiiclos de determina-
das industrias? Creando imposto sobre
os ijrcneros dc primeira necessidade dá-
dos ao consumo? Taxando a nroducção
agrícola? Melhor pareceu á Comniissão
encontrar 11111 meio de crear taxa que
recatSse egualmente e ao mesmo tempo
sobre todas as classes, dividindo por
cilas o 0J111. exigido .pelo déficit orça-
nicntario.

Contra essas allegações surgiram aí-
firmações vagas c nenhuma analylica-
Para catalogar as opiniões contrarias e
cxaiuinar-Uies os fundamentos, é pre-
ciso serenidade e calma; é preciso' nics-
mo distinguir entre opiniões c atlitudes
resultantes do estado do figado e dos,
nervos.

Dividiu, pois, cm quatro grupos as
opiniões adversas. O .primeiro é o dos
que julgam inconvenientes quaesque.
novos impostos, sem indicar outros meios
de obter receita para a despesa do -paiz
e esquecidos dc que antes delles. já a
Commissão dissera que só recorria ao
augmento de impostos .por não haver
outro remédio.

O segundo grupo 6 o dos cjue não
negam de -modo formal a necessidade
da receita subir até ao nível da des-
ipesa, mas querem quç isso seja obtido
com a .procura de recursos da receita
ppapel e não com o augmento da imola
ouro dos direitos de importação, esque-
cidos de que ha necessidade premente
do augmento da receita ouro. Para scr
acceita a idéa, cra preciso que elles
.pudessem demonstrar não haver prejui-
zo algum na volta e ao regimen ante-
rior a 1S0S, figurando no orçamento
verbas avultadas para differenças dc
cambio.

O terceiro grupo é o dos que, reco-
nhecendo -embora a urgência de um au-
giiicnlo dc receita, -ocnsam nue podemos
chegar ao equilíbrio orçamen tario sem
novos tributos e querem cortes na des-
pesa. Mas, a n-cUieção que ouerem dc.
lò, 20 ou 30 mil coutos na despesa pa-
pel não altera a situação do orçamento

i ouro. Além disso, csquccem-sc tle que
I cortes nas despeças devem sn* feita?»

por meio d_* emendas ao .projecto dc
orçamento e cilas não appareccram.
Tem a commissão reclamado essa colla-
boração da Câmara no corte das des-
pesas c deu ella mesma o exemplo no
projecto, reduzindo a despesa de cerca
de io mil contos. Se só ficam, na 2"
discussão, seis mil conios dc economia,
é porque nuatro mil foram reclamados
para o augmento da .producção nacional
no orçamento 'Ja Agricultura.

Tem ligação com esie terceiro grupoo voio do sr. Cincinato Braga, que se
oppõe ao augmento dos impostos o ..
ci cação de taxas novas, preferindo o
corto uas despesas. Deputado e membro

uiujv^j^jpCTjL__|..__,j..-.^r.xp_ji__j __:_____

da comniissão de Finanças, o represen-
tante paulista ha de naturalmente tra-
zer, na 3a discussão, as emendas que
tradtizani o seu voto, isto é, que pro-
ponham 35 ou 40 mil contos dc eco-
nomia.

No seu voto, «porém. s. ex. falou cm
economias, sem propol-as em emendas.
O que ha é uma esperança e não pode.
mos conteiitar-uos com esperanças de
economia.

O sr. Cincinato Braga argumentou
com as economias já feilas dc 271 mil
contos; mas, esse argumento, que devia
ser contrario a qualquer idéa de novas
í-ducções na despesa, animou-o a pedir
mais cinco mil contos de economia no
material e 35 mil 110 pessoal, mas sem
indicar onde c como obter taes cce-
nomias, de mo.io que o relator da re*
ceita não se podia basear nesses cal-
culos para «deixar dc propor augnieittos
dc impostos e impostos novos.

Fala o voto do seu collega em sei»
mil contos dos addidos, cerca dc -uatro
mil contos das diárias abonadas em do-
mingos e feriados e cerca de 32 mil con-
tos de inactjivos. Dos addidos, muitos
não podem ser dispensados e dos in-
activos nenhum pode ser privado da rc-
forma ou da aposentadoria-. Citar eco-
nomias que não ipodem ser feitas é -per*
der tempo. Organizar orçamento não i
allegar, é agir. Resta a economia com as
diárias dos operários em domingos c fe-
riados, a respeito da qual o autor do
voto vencido esqueceu-se de declarar
que a comniissão havia- já estudado
o assumpto e deliberado adiar a sua so-
lução para a „'. discussão do projecto
de orçamento.

Querendo dar um exemplo da possi-
bilidade de cortes nas despesas, o sr.
Cincinato Braga citou a E. F. Central
Brasil, com 15 mil empregados, quando
a E. F. Paulista, com uma extensão
-ilomctrica de metade da da Central
tem apenas 5 mil empregados ou a ter-
ça parte. E' bom observar que a com-
paração assim feita com o unico dado
da extensão kilomeírica, não pôde ser
muito verdadeiro: ha os dados rclati-
vos ao perfil das linhas, ás condições
de prosperidade das zonas, ás" tarifas,
etc.

As tarifas do café, por exemplo, são
por tonelada kilometro, na Central do
Brasil, as seguintes: até 100 kilometros
160 réis; até 200 kilometros 120 réis;
até 300 kilometros 80 réis e mais dc
300 kilometros 40 réis.

Na E. F. Paulista são estas as tari-
fas; até 23 kilometros 195 réis; até 50kilometros 190 réis; até 75 kilometros
180 réis; até 100 kilometros 170 réis;
até 125 kilometros 150 réis; até 120
kilometros 130 réis; até 175 kilometros
100 réis; até 200 kilometros 90 réis;
até 300 kilometros 80 réis; até 400 ki-
lometros Co_ réis; e mais de 400 kilo-
meiros 40 réis; só chegando a cobrar 40
réis dc 400 kilometros para cima, quan-
do a Central começa a cobrar os mes-
mos 40 réis de 301 kilometros cm
deante.

Assim, o faotor principal a attender
para a comparação das duas estradas é
o do produeto dc uma tonclada-kilome-
tro, que na Paulista é de 102 réis cra
na Central de 50 réis, agora elevadas a
66 réis. Egualada a tarifa da Central á
da Paulista, a renda da Central subiria
80 mil contos e cila daria saldo.

Outro exemplo de córte possivel nas
despesas, dado pelo sr. Cincinato Braga,
é o das despesas militares, reduzido o
effectivo do Exercito a 10 mil praças c
reduzido o quadro de officiaes até Tfiar
proporcional a esse numero .de praças.
Nem se deve reduzir o quadro- dos
officiaes, que precisam existir em nu-
mero que baste para o caso de guerra,nem se pódc reduzil-o, porque' os offi-
ciacs estão garaiítidos nos seus postos.

¦Assim, os exemplos do voto Cincina-
;t,o não procedem, 001110 não procede o
remédio da reducção geral das tarifas
aduaneiras, combatidas em artigo do sr.
Jorge Street, como incapaz de produzir
o effeito desejado, prejudicando o The-
souro sem o menor allivio para as con-
dições de vida 110 paiz.

Nâo sendo proteccionista, o orador
reconhece, entretanto, que o proteccio-nismo aduaneiro do Brasil não é só em
favor das industrias, mas tambem da
lavoura.

Tratava o orador do imposto sobre a
renda, contra o qual se tem manifesta-
do, reconhecendo que elle é aqui mal
interpretado por ser entendido como vi-
sando apenas a riqueza organizada, quan-do na verdade visa quaesquer remlimen-
,los. Inconstitucional tambem não é, por-
quanto já recáe hoje sobre vencinien-
tos dos funecionarios, dividendos, etc.

Mas o orador fora, annos atraz, radi-
calmentc contrario á semelhane impôs-
to. Já agora essa sua attitude se aciia
consideravelmente modificada. O rela-
tor da receita, a despeito das manifesta-
ções valiosas em contrario, acceita esse
imposto. No entretanto, cm Estados,
como S. Paulo, já se formou uma vul-
ganzada prevenção contra tal alvitre,
que deveria, isso não obstante, ser. dis-
cutido pelo Congresso c approvado, re-
conhecido que íosse a sua' acecitabili-
dade.

—• O sr. Álvaro de Carvalho, leader
da bancada paulista, cm aparle, observa
ao orador que S. Paulo acceita, paradiscutir, o alvitre da creação do impôs-
Io sobre a renda, desde que seja elle"ormulado cm projecto em separado, e

^ não cm emenda orçamentaria.
i O sr. Carlos Peixoto articula ainda
I algumas considerações acerca do as-sumpto.

A hora da sessão estava, porém, ter-minada; e, observado pelo presidente,o orador pediu fosse inscripto para fa-lar segunda vez na sessão de lioie, econtinuar a apreciar a critica dos quecombatem as conclusões do parecer dareceita, respondendo, então ao 40 gru-
po — os dos que desejam um novo ac-cordo com os credores externos, umanova composição,

Uma salva de palmas cobriu as ulti-
(uas palavras do orador, que foi, depois
vivamente felicitado pelas 5 ou 6 deze'nas dc deputados, que o escutaram

A sessão foi levantada ás 6.30 danoite, lendo sido adiado o encerrameu*,
to da 2a discussão do projecto orçamen-tario, para a sessão dc hoje.

¦srassr-t __._xTr--X--____i_-.__i;

viço '..lepliomeo liníer-iesta-pliial, em,bo_ra em aoruação não legalmente regula-nzada, quaes as que contribuem 
'para

o I hesouro da -Republica, com quantocada uma 'conínibue c a que titulo;
h) So ha fiscalização federal, de queimvJo exercida c quacs os netos offi-ciaus que as substituíram".

.'Xa ordem do dia. o deputado sul.no-gramlense oecupou a tribuna, des-envolveada a-rmdamt-es considerações
em torno do assuntpito tratado 110 seurequer-mento.

—"Ti^í* <SB& iÇt ___—
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Brasil-Portugal
O FALLECIMENTcTdo VICF.-CONSUL

BRASILEIRO, NO PORTO
Lisboa, 21. (A. A.) — Os jornaesdaqui pino sentidos necrológios do vice-cônsul -brasileiro 110 Porto, sr. TavaresBastos salientando a sua dedicação

pelas boas relações entre Portugal cBrasil e o trabalho que, nesse sentidosempre desenvolveu.

ioda a p!.í8 fala \m l
Pagamento a creio,

G, Dias 71-üriiguayaíia 82
-«5IO"tD-.l*5__:

Bràsil-Argentina
UMA CONFFRFNCrA SOPR. O

NOSSO CÓDIGO CIVII.
Buenos Aires. 21. (A. A.) — O pro-f"*sor dc sociologia, dr. Martinez Paz,

rcaliiará brevemente na Universidade
de Cordoba uma conferência sobre o
novo Código Civil, do Brasil.

Foram nomeado:: o capitão-tenente
Ale-:andre Paranlios da Silva Velloso
e o 1" tenente José Maria Magalhães
de Almeida, para exercerem, respecti-
vãmente. 03 earp-pos de immediato do
tniza.lor-torpcdciro iSârglpee, e com-
mandante do palacho Caravelas.

Diplomacia
A audiência diplomática dada hon-tem no Itamaraty pelo dr. Souza Dan-tas ministro de Kstado interino das "c-lações Exteriores, compareceram os mi-nistros da Hespanha, Áustria, Inglatcr-ra, Lui ia c Itaba c os encarregados denegócios da China, Colômbia, 

' 
Peru' etia Suissa."~"",m'3^*-<!S_»*r>-*ttniii- i—

NOTICIAS 1)E ALAGOAS
nJ!^i%zt, T (A- A*- - ° ?"v-r-nador do -Estado regressou hoje da usi-na de Utinga, onde estivera

. Maceió. 21 — (,\. A.) - O secreta-rio da Fazetida providenciou para *_r
efíectuado o pagamento da fiscalização00 Lyeeu Alagoano.

Maceió, 21 — (A. A.) — Apezar dese achar ausente desta ctip..al, afimde evitar manifestações o governadorfio '!__ a_o foi muito felicitado pelo seuanniversario natalicio.
Maceió, 21 _ (p.\. a.) - Continu-_r.uo a execução do síu programma admim-tnaíivo, o governador do Estado"trata de desenvolver a agricultura, ini-Ciando a desobsirucção do rio Curiri-

pc, para o aproveitamento da. riquissi-mas terras por elle banhadas. No norle fio tstaHo prosegue a construcção de
• da 

'',i"laS' a ds ou!ras cnc<"nmen-

0 DIA NO SENADO
De como o sr. João Luiz

Alves, defendendo o
presidente Wencesláo,

escoi-cha o Congresso...
Na hora regimental, assume a presi-

dencia o sr. Urbano dos Santos, tendo
como secretários os srs. Pedro Borges
e Pereira Lobo. A acta da sessão de
sabbak-lo é lida.c appro-vada. Expediente
sem importância.

Entra em discussão o requerimento
do sr. M. d_ Almeida; nara que -sejam

pedidos ao governo, por intermédio do
Ministério das Relações Exteriores, 111-
formações das despesas feilas com as
nossas ultimas embaixadas especiaes a_
Chile c á Republica Argentina.

O sr. João Luiz JBves peda a palavra.
Que lhe oermitla o seu collcga senador
M. de Almeida a sua estranheza pelo
gesto de s. ex., claudi.ando _é sua
aeção sempre criteriosa ao formulai
esse pedido de informações. Como pre-
si-dente da commissão de Diplomacia; o
senador maranhense estava habilitado a
ter de prompto, e de modo completo,
as informações pedidas, sem necessida-
de desse intiempestivo requerimento, que
só .noJe dizer mal de nos, no conceito
do estrangeiro. Quando fazemos essa
política de approximação com as nações
continentacs, para o que todos os inter-
esses nos solicitam, é simplesmente ir-
ritante a discussão dos esforços por nós
empregados para conseguil-o. O reque*
rimento do senador M. de Almeida rc*
fere-se ás embaixadas que tiveram como
chefes Souza Damas, Lauro Miiller e
Ruy Barbosa c estes nomes estão acima
da suspeita de une as suas embaixadas
hajam feito gastos absurdos. Mas, ape*
zar de sua justa estranheza, dá o .eu
voto á aipprovaeão do requerimento. O
governo actual não teme devassas ç o
orador julga prestar-lhe um serviço,
apoiando esse pedido de informações,
apezar de sua inopportunidade.

O sr. M, de Almeida explica que,
ao fazer nos discursos anteriores as
suas conhecidas e debatidas considera-
ções financeiras, falou de despesas
siiuiptiiarias, que não estão de accordo
com a nossa situação precária, e sa-
lienta que o governo nunca attendera
aos pedidos de informações feitos por
s. ex., pelo que não lhe cra possivel
documentar as suas arguições. Entre-
tanto, animado pelas declarações do sr.
João Luiz Alves, de que o governo que-
ria viver ás claras, e tendo em vista
boatos e noticias, que avultavam as
despesas das embaixadas, quiz saber da
verdade. Não o fez como presidente da
commissão dc Diplomacia, mas como
senador. Tratando de diversos asstim-
ptos alheios á mesma comniissão, julga-
va-se com o direito de formular qual-
quer pedido.

Afinal, o Senado approva o requeri-
mento do sr. Mendes.

Usa da palavra o sr. Alfredo Ellis,
para dizer á casa que a comniissão in-
cumbida de receber em nome do Sena-
do o conselheiro Rodrigues Alves, cum-
prira a sua incumbencia.

O sr. João Luiz Alves volta á tri-
buna. Vac agora responder aos discitr-
sos do sr. M. dc Almeida contra o
honrado presidente da Republica. An-
tes dc responder a essas estranhas
objurgatorias, s. ex. deseja, porém,
reproduzir as palavras do seu collega
maranhense, que motivaram o seu re-
pto. Reprodul-as, e explica que tendo
sido feitas referencias no primeiro dis-
curso do seu collcga, a um systema mon-
struoso dc despesas illcgacs c dc gastos
stimptuarios, attribuidos ao actual gover-
no, achou que devia pedir os pontos nos
ii, a denuncia clara desses desmandos, a
prova das allegações. Viu o Senado
que o orador teve razão no seu appello.
O articulado do seu collega repoisa em
artigos de jornaes e cm discursos de
deputados. Estes já estavam respondi-
dos satisfatoriamente na própria Ca-
mara. ps artigos já a imprensa bem
esclarecida e bem orientada já os tinha
rebatido. Aparte do sr. Victorino Mon-
teiro." Nem a imprensa tem essa impor-
tancia".., Depois de ouvir os cinco
discursos do sr. M. dc Almeida, o ora-
dor não sabe por onde o honrado sr.
Wencesláo Braz violou a Constituição,
nem por onde fez despesas monstruo-
sas. S. ex. tem um grande amor pelo
methodo, por isto dividira as aceusa-
ções do sr. Mendes cm duas categorias,
uma de ordem geral c outra de ordem
particular, para rebatcl-as.

Veja o Senado as aocusações de or-
dem treral. O presidente da Republica
é aceusado de não influir junto aos
seus amigos do 'Congresso, afim de quefaçam maiores economias no orçamen-
to. Deus do céol o governo não deve,
nem pôde usar de sua influenciai junto
aos amigos nesse sentido.

Não( invertamos o regimen constitu-
ciónal.' O poder executivo é o poder
executivo. 0 Congresso é quem dimi-
nue" ou augmciita despesas; quem au-
gmenta, ou corla os serviços publicos.O governo nãó tem feito, c com isto
tem feito muito bem, mais do que se
dirigir ao Congresso, cm mensagens,
pedindo os meios e recursos necessa-
rios á sua gestão. Ao Congresso é quecabe a responsabilidade dos factos de
que o sr. Mendes aceusa o honrado
presidente. Mas apezar da acção do
poder legislativo, o sr. YVen-ccsláo Braz
fez nos orçamentos dos dois últimos
exercícios feste e o do anno passado)uma economia do 271 mil contos;
solveu compromissos da administração
passada, na importância de 150 mil con-
los e na pasta da Viação desonerou
o paiz de encargos que montavam a
400 mil contos de réis. A' parte- do sr.
Pires Ferreira: !'Não podemos dar sa-
tisfação melhor aos nossos credores."

O senador maranhense disse que o
sr Wencesláo Braz, "não 

por eco-
nomia, -mas par_ desfazer das admi-nislrações anteriores." suspendeu obrasdc ren! utilidade, continuando e ini-ciando outras de somenos. Tremenda
injustiça I "Quacs foram as obrasabandonadas por capricho?" Foi umalei do Congresso que ordenou ao _verno a suspensão de todsi n3 olir _
publicas, salvo as que estivessem su-
jeilas a contratos.
, O aceusador tratou tambem de umimpiedoso córte de , empregos dos pc-queiios dos humildes. Mas de quem é¦J culpai Não-i do presidente, e simtio Congresso. Oulra aceusação falsae a de que os actuaes ministros hajamaugmeiitado o pessoal dos seus gabine-tes yuacs esses ministros, quacs e«sesgabinetes, quacs esse auxiliare ? È oorador começa a rebatida das aceusa-çoes dc ordem particular. Começa peloque se .refere aos.assumptos concernen-tes a acçao do Ministério do Interior.U sr. Mendes atacou o governo por-que o ministro do Interior não enviouao Senado as informações pedidas sobre oregimen penitenciário. E achou isso inso-lente. Pois o orador está autorizado adeclarar que o ministro do Interior nãoforneceu as informações porque o srJI. Almeida as dispensara. O senadormaranhense declarou pessoalmente aoministro que as dispensava. -Exainin. „-enado o credito de 357 contos ped;dopara a Faculdade de M. da Bahia e que
Cumpre-lhe dizer que as obras daquc-1-a Faculdade íoram feitas na adminis-ração passada e que o actual governose limitou a pedir o credito. Tambemo sr. Wencesláo Braz é aceusado denoar em dois palácios. Mora ! masnisto não ha o

Pelo
menor augmento de des-pesas. Pelo contrario, a verba que erade IÕ2, passou a ser de 100 contoseom o actual governo, e todas as despesas com a conservação dos paláciosc com o seu pessoal, são feitas por essaverba O honrado sr. Wenccsllo Braz.acostumado com 05 ares salubcrriinos••'¦na?, .precisava de morar, aqui,nas proximidades da malta.Mas s. ex. con.ento_.se com o pa-laçto Guanabara. pMineiro modeslo ini-neiro a antiga. s cx. ainda não se'e.i ao luxo do palácio do Rio Negro.de Petropolis, como faziam outros Asintervenções... Onde houve inlorven-

çao ? Aconselhar amigos, desejar ad-nunist-rações probas para os Estados,nao e intervir. No Espado do Espirimbarão, nao obslanto a sua profundasympaü.a por 1;„, dos grupos em lu a-•¦mpathia nian,f,*s;a -na conhecida va'ria do Jornal do Commercio, s. .ex. nã.fez pressaode qualquer espécie -=ol re
.harSi 7T; 

<]mnd0 a C'"''"a fochamada a rc-solror o caso. Aqui e„áa elevação moral do presidente 
' 

S èx
^7'A:rir¥^ 1»*n* solfíains'para o E.pi.rtto Saiüo, mas tão correcto
£____ ^"^"'o $™ commanplaiiie,
banq i e e um badedos adversários do

vere -^ casado Rio, a Câmara 
' 
?&

j%afcada a hora. o sr, Toão Luiz
a palavra para hoje.

Não houve ordem do di»

CARNES VERÕES
MAT.l 1)01*110 DE SAXTA CTRUJ— Foram abatidos hontem:

595 «fes; 63 porcos, 27 carneiros e49 vi.lellos.
Mat-chai-cs: Candll-o F„ de Mc __,57 r- - 4 ..! Durisch & C. .._-.' .'

A. 'Mendes, 66 ,r. ; Una & Filhos *7
r., 13 p. e 8 v. ; Francisco V. ò.j-,.lart, 102 r., 25 p. c 14 v. ; ,S. SulMineiras 9 r. ; João Pimenta de Abreu*
40 r. ; Oliveira Irmãos er C., 102 r 

'
u p-, 2 c. o 7 v.; Basilio '-avan-j'
17 r., 3 p. e 8 v. ; Castro <**• o., 4 ..- •'
C. dos ¦Reialhislas, 30 r.; Portinho &C, iS r. ; Edgard _e Azevedo, j.* . •
N'_r!>eii;io Hertz. 5 r. ; F. P, Oliveira
_* C, 42 r. ; 'Fernandes & Márcomlú
3 p., e Augusto 'M. da MoLta, ;jj r„25 c. o 12 v.

Foram rejeitados: 11 r., 3 p., 1 c,e 4 v.
Foram vcníiflsis: 41 1 (4 r.
.Siloek-! íCandido E. de Mello, 31S r.*,

Durisch & -G., 335; Francisco V. Got.
lart, 379; Lima & 'Filhos, 250; Fran.
ciseo V*. Goulart, 379,; C, SuLMinei-
ra, 84; -C. dios Rctalhi.tas, 211; JoãoPimenta de .Abreu, 20.0; Oliveira' Ir*
mã-s &¦ Ci 2-51; Basilio Tavares, 48;
Castro iS' C, 4; 'Pontinho _¦ €., 5S;Edgan-d de Azcv-diof 110; Norlierto
Heiltz, 49; Augusto iM. da Motta, 178,
e iF. P. Oliveira & _., 114. Toiid
2.865.

MATA DOURO DA PENHA —»
Foram abatidas 23 .fezes.

ENTRIiPOSTO DE S. DIOGO —
Vigoraram os seguintes preços*.

Porco iÇf-00 a i$_no
Bovino  $580 a $620'Cai-nerr-o .... i$6oo a i$Soo
Vitella  $500 a $800

Na Câmara
O resumo da sessão

Sob a presidência do sr. Vc-pucio de
Abreu, secretariado .pelos srs. Cosia Ri-
beiro e Juvenal Lamartine, foi hontem
aberta a sessão da Câmara, com a pre-
sença de 64 dcinut-dos. A acta da ses-
são anterior foi approvada, sem obser-
vações.

Ò expediente lido constou, além de
dois requerimentos de informações do»
srs. Costa Rego e Evaristò do Amaral
e de outros papeis, das informações pre-
stadas acerca das operações no Contes*
tado, attiiicntcs ao requerimento appro-
vado pela Câmara.

Dc accordo com essas informações, o
Tribunal de Contas fez seiente á Ca-
mara de que, **ara custear a-s despesas
das operações militares 110 "Contesta-
do", foram abertos ao Ministério da
Guerra dois créditos da importância de
1.500:000$ cada um, sendo o primeiro
pelo decreto de 11.148, de setembro <Io
191.* e <* outro pelo decreto 11.561, do
abril dc 1915. A' conta desses créditos

Tribunal registrou despesas 110 total
de 2.999:849$745 e impugnadas despe,
sas na importância de 7:707577o.

Quanto á natureza e justificação de
cada uma das despesas feitas por conta
dos referidos créditos, disse o Tribuna)
que só o Ministério da Fazenda poderá
fornecer esclarecimentos dei alliados.
De um modo geral, porém, informou
que as despesas rcgistraklas são prove-
nientes de fornecimentos e serviços de
natureza militar -e relativas ás expedi*
ções enviadas pelo governo, á conta de
créditos regularmente abertos, cuja jus-
tificação foi a necessidade de reprimi*
as incursões armadas o manter a ordem
pna região do "Contestado".

Depois ida leitura do cxiiedienlc, oc
cupou a tribuna o sr. Pires de Carva*
•lho, 'discursando acerca das docas da
Bahia, assumpto sobre o qual apresen-
tara um requerimento de informações,
Além do sr. Pires de Carvalho, discur-
sou, ainda no expediente, outro depu-
tado, tratando dos negócios da 'E. F.
Central do Brasil.

Finda a hora do expediente, passou*
se á ordem do klia.

A lista da porta aecusava a presença
de 119 deputados. Foram apurovados
vários requerimentos de informações,
que se achavam sobre a mesa. Foi, cm
seguida, approvado, cm 2" discussão, o
substitutivo da commissão de Finanças
apresentado ao projecto autorizando o
governo a entrar em accordo com o go.
verno do Estado de Pernambuco, sobre a-entrega dos terrenos do cáes 'dò porto
do Recife, da área necessária para de*
posito de óleo combustível.

Em seguida, foram approvados, cm
2*_ discussão, os artigos i° e 40 e re*
jeitados os 20 03" do projecto man.
dando considerar dc utilidade publicaos institutos, associações ou clubs quitenham por fim o estudo e o desenvol*
vimento da acrostação no Brasil e dan*
do outras providencias,

Foi depois approvado em 2* discus*
são, o substitutivo da comniissão di
Constituição e Justiça apresentado aa
projecto determinando que as compa-
nhias dc seguros c de pecúlios sob
fôrma de mutualidade' não podem ap*
plicar ou consumir cm despesas gcraeimais de metade da importância da ren*
da arrecadada.

Posteriormente, foram approvados, em
3* discussão o projecto autorizando a
governo a abrir, pelo Ministério da Fa*
zenda, o credito supplementar de ....
2.7SC :-SS*?73i, para pagamento doj
funecionarios addidos cm todos os Mi-
nisterios, durante o actual exercicio jcm 3" discussão ainda, o projecto au*
torizando-o a abrir, pelo Ministério da
Interior, o credito especial de 
357:/i"$7.6, para oceorrer ao paga-mento dc despesas feilas com acquisi.
ção dc material de ensino, installaçõei
de apparclhos e reparos do edificio du
Faculdade dc Medicina da Bahia ; tam-
bem em 3* discussão, o projecto auto*
rizando o governo a abrir, pelo Minis.
terio da Guerra, o credito especial de

:56o$ para pagamento de gratificações
addicionacs devidas a Manoel Ignacia
da Silva Teixeira e Heitor Hugo de
Moraes ; em 2* discussão, para o qualo sr. F, de Britto, requereu c obteve
dispensa de interstício, o projecto au-
torizando-o a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o credito especial dc ....
15 :i2_?3_5, para pagamento a d. Con-
stança Alves Branco de Medo Barreto
em virtude dc sentença judiciaria; em
2" discussão tambem, o projecto do Se-
nado, autorizando-o a abrir, pelo Mi-
nisterio da Fazenda, o credito dc ....
32:i05$o8o, para pagamento a João Pi-
res Branco, com parecer favorável da
commissão de Finanças ; egualmente
em 2" discussão, o projecto autorizando
o governo a abrir, pelo Ministério da
Fazenda, o credito especial de 
2'.395.$160, para pagamento a Pedro
Rodrigues de Carvalho; ainda em 2*
(.'scussão, o projecto autorizando-o a
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o
credito de 200 :ooo5, supplementar á
verba 5" (aposentados) do orçamento
da Fazenda.

Acabada afinal, a matéria de votação,
foi anuuneiada a continuação da -.'." dis-
cussão do projecto do orçamento da re-
ceita e despesa para o exercicio de
1917, com parecer da commissão de Fi-
nanças sobre as emendas offcrecidas.

Annunciado o art. 1" do orçamento
da despesa, oecupou a tribuna o sr.
Evaristò dó Amaral, que tratou do as-
sumpto de que se oecupava o seu reque-
rimento de informações apresentado á
Câmara.

Sem^ mais debate, foram encerrados
os artigos correspondentes ao orça-
mento da despesa. Annunciado o pri-meiro artigo.do orçamento da receita,
oecupou a tribuna o sr. Carlos Peixo*
to. Eram 4 lioras da tarde.

O relator da receita conservou-se na
tribuna até ás 6.30 da noite, interrom-
pendo o seu discurso pelo adeantado
ria hora, ficando de concliiil-o na ses.
são dc hoje.
_.—.¦¦„ ¦••¦wgn-<t>^qE>_t^en->i ., , .,.._-.

lima reclamação Improcedente
da Contabilidade da Guerra
_0_ sr. Pandiá Calogcras offkiou a»

ministro da Guerra declarando que não
procedem as allegações da directoria
tk Contabilidade do seu departamento,feitas sobre o pagamento de diffo-rença de vencimentos do ex-auxiliar pie
chimico da Fabrica do PoVora sem
Fumaça, Raul Medeiros, porque o Con-
gresso, quando approva um aeío do po-der executivo que excede a autoriza*
çao da lei, o declara expressamente, e
como. na hypothese cm apreço, tal não
aconteceu, a lei que consignou o ar.-
gmento só pódc scr observada da dataem que entrou em vigor em deanie.

Foram exonerados o capitão-lt-nent.
José do Amaral Castello Branco e o
1° tenente José Maxia Magalhães de
Almeida, dos cargos de immediato do
cruzador lorpedeiro Sergipe* e ajudan*
te de ordens da Inspecionai de M.ichi-
nas

ilegível i
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UMA "ENQUETE" INTERESSANTE

imiuii?
QUANTO CUSTARA' MAIS UM ANNO DE LUTA,

EM HOMENS E DINHEIRO ?

'i ,' "' - /'

'l\enédkio. 
.\*i"

f; fconliniiãmos S publicar hoje algumas
Hás opiniões consultadas pela agencia
íioríe-arncricana de, publicidade The In-
ternatioiial Nexos Service, entre as per-
tonalidades -de destaque mundial, no
íVelho '.Mundo, sobre o tempo de dura-
«.ão da RÜcrra, custo de mais um anno
vle liclligerancia c condições cm que íi-
varão as quatro principaes naçScs con-
ílagradasj depois desse prazo.

UKNEriicto X'V, o chefe supremo dos
«aiholico.l rcunainbs, «alia autoridade
nnor.il «tn todos or. problemas interna-
donaes, ináxijiié em face desla guerra,

qito dividiu cm
kl o i a campos a
ichrislaildade, mão
í preciso oncarc-
cerjnsapoiidcu sin.
Belamente. •

1O0 resto, são
loonhecidos os es-
íorços emprega-
tios por sua sa.nli.
dade para mino-
rar 03 horroiles
da guerra, juelho-
rando a sorte dos
prisioneiros mili-
lares e civis.

Acccdendo ú so-
licitação quo se

ílio fez, ordtoiou
o sutnmo ponvifi-¦ce ao sectíclario
ide Etltatfò do Va-
iiintít, Io ícardíal
tlasp-irri, K|ue re-
f!,?ond.íiS3c cm ge»
jiiomis. Gaspar»
«•nviou á "United
Fretss"! uni (|>Je-
Kralmmá concebi-
«io nestes t/sr-
mios : " Mosíirei
sicii) ''eltoiTamnia

Ko Saiílo iPwlre. Sua santidade agra-
«Irei» .->. 'prova de confiante respeito pela
Kniia iSé. Koga o pontífice ao Todo
1'oderoso t-ti-c-, -rai sua infinita bondade
i- movi lo ptiar, 'orações das creanças
iiinoccnft-a qua imploram a paz no sc-
Kiíii.líi uimiversario da guerra, se digne
ile ijiõr prompto termo a esse espanto-
v:o derratinaiiicíito de sangue".

¦Vi:i>ova, general francez, vclerano de
í-o. declarou preliminarmente não ler n
temeridade dc fixar a data da termina-
i.iin ila guerra. Entretanto, realizou, nos
¦ultimo;; iliar, de julho c nos primeiros de
julho, uma visita as linhas de Somme
«• Vi.nl:::i. listcvc cm Nivclle e no es-
oaclo-maior. Depois dessa visita, ficou
4'xtreaiumeiilc satisfeito com as condi-
Ções actuaes, os resultados obtidos c
;is perspectivas do futuro. Visitou
igualmente a frente ingleza, como tes-
ilenumha ocular, c nesse caracter veri-
líicou o preparo esplendido da nlliada da
ifrança. _

; Aos historiadores dc ambas as Ame-
ricas, poderá dizer o entrevistado que.
tio _ começar a guerra, t.into o estado-
ínaior como o parlamento, na França,
rstavam convencidos dc que pela acção
ilas ctusas políticas c econômicas o
«'onflicV seria curto. 'Equivocaram-se,
porém, porque não lia vergonha cm
confessar os próprios erros, especial-
tiiciitc quando sc llics dá remedio em
acnipó opporlunOi

ICi.'Cl!.\-li ZlMMÜRMAN'** _ c de opinião
rp.ie a guerra' durará mais um «nno, -a
ciaOi ser que os inimigos se convciiçtfni
ila inutilidade dos seus esforços para
romper as linhas allemãs. Tambem exis-
10 uutro meio para diminuir a duração
ila guerra, e esle está nas mãos dos lis-
eados Unidos; b.i6ta que cs',:: .paiz pro-üiiba a venda e n exportação de armas
t: munições para 03 belligcrantcs, sal-
valido assim a vida de muitos milhares
«le liqnicns.

Xão acredito que se produzam muda*-
Vas na situação militar favoráveis aos
ctlliaUos. Pelo contrario, opino que i
rJjsol-.itamente seguro que a Allemanha
melhore a sua situação militar. Não
thtvúlo que as coiftltçõcs são agora pco-
11 s para os alliados, e continuarão de
mal a peor, porque elles dependem cada
nlia r.-...is tios paizes estrangeiros.

A situação econômica da Allemanha
Melhorará depois que se complete a 110-
va organização da distribuição dos ad-
vi res. A este propósito posso affirmar**"

qiiei não existe verdadeiramente cícas-
scz.

Quanto ás finanças, a Allemanha nada
tem a receiar. Todo o dinheiro que o
governo «asta na guerra, fica dentro do
paiz. Isto se ¦deve a vantagem, indepcn»
dente d'a nossa vontade c certo, que nos
proporciona o bloqueio.

O movo anno será favorável á Alie-
manha, cuja situação será muito melhor
tio que a actual, apezar de que ella, co-
mo todos os bcliigcrantcs, sem excepção,
se encontrará mais pobre em material
humano.

A França, depois da guerra, ficará na
dependência da Inglaterra ainda mais
do que agora. A Inglaterra tambem
sentirá os cffeitos durante o anno pro-
ximo mais do que nunca.

A Rússia se dará conta dc que ns
grandes baixas que teve foi um sacrifi-
«io no interesse da Inglaterra, e tratará
de estreitar as suas relações com o Ja-
pão. Os pcouetios alliados esperam em
vão que os restabeleçam cm sua situa,
ção anterior. As condições da "emente"
serão Uifficilimas; mas compreliende.
rão, demasiado tarde, ,1 loucura que fi-
zendm quando não deram resposta aos
offerccinientos de paz da Allemanha.

O império allemão «ão se faz illusõcs.
Compreliende as suas terriveis baixas
cm homens, as que se farão sentir para
o futuro. Tor conseguinte, não duvido
que o meu paiz se declarará partidário
da pa'z sobre a 'base 'dos resultados ob-
tidos até agora na guerra. Prova do
nosso pouco egoísmo é o facto de ser-
mos os que menos temos soffrido rela-
tivamente á perda de homens, listamos
convencidos dc que as centenas de mi-
lliarcs de jovens allemães que sc encon-
tram agora> 110 estrangeiro nos conipen.
sarão, depois da guerra, de grande parte
das nossas baixas.

•Br.niCAitD Siiaw. tun dos cscriplorcs
inglezcs mais universalmente conheci-
dos c cujas idéas são as mais violenta-¦mente discutidas, se esquivou delicada-

mente ás pergun-¦tas <iue lhe fizo-
ra», Socialista
ardoroso, BcrnarJ
Shaw foi uni dos
f ir ii ¦' v. d o res da"Fa. „n Society"
c toda a sua ba-
Magçm literária
Içxmstituc uma cri-
Jica acerba á or-
dem existente e á
mforal acceita
pelos homens. A
respeito da guer-
ra professa idéas
totalmente dislin-
ctas das dos seus
compatriotas, lias
•Beruard SJíaw,
c o iu Q dissemos,
não respondeu ao
initerrogatorio. Não

acreditamos que seja tun descrente. A
confissão que faz, da sua completa
ignorância a respeito do assumpto, é
antes um movimento dc revolta contra
o espectaculo a que vem assistindo.

Ivrs Govor, fundador de "Le Rndi-
cal" c collaborador dc "Xa I.antcriic",
declara que a guerra acabará cm de-
zembro, a condição que o tempo con-
tiiuie favorável, pcrmitiindo aos allia-
dos manter poderosa e incessante a
pressão inilitar contra a Allemanlia c a
Áustria, como actualmente, combinada
com -uma grande offensiva econômica.

As defesas do inimigo constam ape-
nas de Ires linhas fortificadas. Desde
que os inglezes c francezes lhes des-
truaina terceira, conm até agora lhes
destruíram os duas primeiras 110 Som-
me, então presenciaremos ,1 retirada ai-
lema, somente comparável na rapidez
ao avanço allemão através da Bélgica,
em agosto dc 191.1.•Minlia impressão pessoal, expressa
com absoluta sinceridade, «': a seguinte!
a situação militar dos aluados nunca
foi melhor do que agoia.

O conhecimento especial que tenhoda;; estatísticas ofíici.ics sobre as rc-servas dos belligcrantcs permitte-mc aí-firmar que, quando fõr difficil á AI->
Iemanlia encontrar -tropas para oppõr á
pressão dos alliados sobre as suas li-
«lias, cm iodos os theatros da guerra,

* 1 1 m—^mmm^m+

B. Sliáiò

a França e ã Inglaterra terão um cf-
feclivp de dez milhões du homens.

Actualmente, a França possue dois
milhões e meio de soldados nus linhas
de fogo, c outro tanto nas reservas,
sem contar os 250 mil honícns da frcii-
te de Salonica. A Inglaterra equipou
c instruiu, incluindo as tropas colo-
«iaes, üm enorme exercito de cinco mi-
lliõcs dc homens. Não tenho em meu
poder as cifras_ officiacs sobre as for-
ças russas, italianas, servias e belgas,
mas todas juntas representam com se-
gurança outros dez milhões de cortíba-
tentes.

¦Duvido muito que a esses vinte ml-
lhões dos alliados possam a Allemã-
nha, Áustria, Turquia c Bulgária oppõr
mais dc dez milhões,

A grande offensiva russa na fiallicia
produziu na Riimania enorme iniprcs-
são, e é provável que, breve, esta po-
tencia se incorpore aos alliados pura
poder annexar-se a Transylvania, ac-
crcscentanilo á sua população os qua-
tro milhões de rumaicos que a habi-
tam.

E' lambem iiuniiiichtc a offensiva
dos alliados em Salonica! e então a
Bulgária, atacada por 11111 lado pelos
anglo-frailcezcs, e por outro pelos ru-
«micos, ver-sc-á forçada a capitular.

O segredo da actual situação favora-
vel dos alliados é que o seu esforço
nestes dois annos lhes pcriiiittiu rc-
unir as forças necessárias para atacar
simultaneamente o inimigo.

•SutOFníüD HiicKsciir.R disse que a
Continuação da guerra dependia do
tempo que durasse a cegueira c o fa-
«atismo dos francezes chi gráo que os
induza a continuar n sacrificar o sau-
gue e a -força da nação cm favor da
tyrannia marítima e da hegemonia com-
mercial da Inglaterra. Dependia egual-
mente do tempo ein que os fnmcczes
persistam em admittir a idéa, incensa-
da pelos seus ministros pelos seus jor-
«acs, de <|iic a Inglaterra é a grande
amiga da França, inculcan-Jo ainda a
opinião de que a Allemanha faz a gucr-1
ra para anniquilar a França. Ignorava,
porém, o declãranle quando a França jpoderia despertar desse hypiíotismo in-
glez. Parecia-lhe que a França tardará
mais despertar desse somiio que a Uns-
sia, pois que esta, alliando-se ao Ja-1
pão, demonstrou claramente o seu pro-)
posito de tornar-se independente da tn-1
tella ingleza. Eslava, porém, convenci-)
<lo de que o povo nllcmão sacrificaria a 1
sua; energia de ferro para continuar i:
Icrrivòl luta defensiva, até que llie fos- jsem dadas garantias necessárias de que |a. Inglaterra ficará, por muito tempo,
na impossibilidade de instigar e dirigir
uma «ova guerra mundial contra 111:1
competidor pacifico.

Coxav Dovi.e, o conhecido novcllis-
ta inglez, o creador de "Arséne Lu-
pin ", c um dos grandes pròphctas des-

jei guerra, cujos
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Só concorrerão apólices quites

Do Rio a Pctropolis
Vae ser construída uma
estrada de automóveis

^Foi lavrado r.a Secretaria Geral do
Estado do líio -o contrato para a cen-
íi.rucção, sem onvts ipara o K;'íado, dc
uma estrada de rodagem tronco, qiie,
por suas condições Icolinícas, de cur-
vííitra 1: deelivi-Jade, perfil tra-nsver-
sal c execução do lci'10, seja apropria-
da_ ao trafego'«1« automóveis, ligando o
Didtricío federal á cidade de 'Fetro-
polis.

A estrada partirtl da 'Pavuna, «tra.
vessará a parle plana de Iguas-sit1 e at-
tingirá o planalto de 'Pctropolis, pelaserrá da Quitanainha, demandando, en-
tão, a cidade.

O leito da estrada ler.i, no iininimo,
Cm.oo de largura c será consolidada
•por c.-iniada alca-troada que lhe dê uma
superfície de rolamento resistente, lisa,
impermeável ás águas da ch\va e im-
própria á predileção da poeira.¦A ostrada será cercada,- evitando,
assim, a êtòrada dc animaes; a estra-
da terá platafór.mas abrigadas c nffici-
nas aperfeiçoadas para a reparação de
vehiculos.

Maverá viagens difr-clas de passàgèí-ros para o 'Kio de Janíifò, Petropolis,
Iguassu' e Magc; com liôraríos appro-
vados pelo governo. Os autoinovids de_'Vem. ..ser confortáveis o 'terão eapacida-
de e. fnrç.-i para transportar 24"passa-
gi-iros cada uni, e os de carga de 5 a
fi toneladas de mercadorias em rampa
d» 10 o|o. O 'trafego se iiiaugiiTar.i
com eo automóveis uo .minimo, exigi-
dos freios aperfeiçoados.

As passagens e -tarifas serão appro.
vadas pelo governo -ç não poderão iiun-
ca ser e-juacà liem s-úipéitorcs ás .pas-
sagens c tarifas das c-stratlas dc ferro.

Os automóveis paiit-iculares ou dc
praças poderão 'transitar pela C3ira':la.
•ilevomlo, 'poiéin. pagar uma taxa de
conservação de 1$ a z$ooo,. líssa uixa
será reduzida de .-o a 50 o;o desde que
os_ praprielrarios <le taes vchienlos ad-
qtiiram liilln-lcs de transito.

A cslríidii terá passeios lsitcracs des.
tiiiados ao transitei dc cavallos e pe-
dreft-es.

Os a'.-.:oinoviils offieir.es nãn pagarão
taxa alguma. Dentro do prazo de' seis
«rezes, a contar drsra -data. serão s-.-.h-
mettidos á approvação do governo 05
eStãtdos, e 11:11 mez após á anprov.ição,
sorá iniciada a cohsltruççfio, me deverá
ficar concluida um anno e 

'meio 
depois.

 ^ 11 a 1 ¦»

Áí irregularidades
Correiosnos

NOVAS MEDIDAS TOMADAS
,1'EI.O DIRECTOR (SERAIj

Aiiiia, liontcm prosegitiu o trabalho
Oa continissãõ de iiiij-.ierito admiuisífa-'tivo1:'ciVcarr.egada d'e apurar as irregii-
laridades Tecememmaie verificadas ciri
centas agencia-s pos-tacs.'O-diireotor dos Correios stispcndeu,
.prev(vi:iivament.c, mais d-uas agentes: a
d_a rua Oe São João 'Baptista, "d. 

Maria
Vaz Pirtto Coelho, e a- da rua Conde
de Bcimfi-in, d. iMaria Chaves Pereira.

Detsrmiiiou essas su?r.i>nsões o facto
de lerem «ido encontradas differeuça-s
nos recolhimentos d-e saldos por pantõdessas funceionarias.

:Pelo iiicsmo motivo, o sr. Camillo
ISoarcs siiil.icãltsii 'Ifjnubsm Jo tigeiiae
Moacyr Simouotti, «ãlibãrcado 110 vapor
fliiíiin, do Lloyd Briuslíeiro.

ílontem, foram balanceadas as agen-
cias postaes das cutações de Mangueira
e ltiachuelo, itenda as respectivas com-
missões .encontrado, de aceordo com ri
escripturação, os cofres d;»'s referidas
agencias.

iPaíthj porém, á comniissão, examinar
os balanceies d;utuel!;vü niicnctas, aiStò-
riores ao anuo de 1915, para verificar
s>- houve 011 não desvios dos diliheiros
públicos.

Não é cxaclo que, conforme noticia,
ram alguns jornaes, a viuva do (en-
ccjonario Ai-liuda Rodrigues tivesse
procurado o director dos Correios -para
lhe fazer revelações sobre o suicidio
de seu marido. Essa senhora não sõ
não falou com o director sobre qual-1
quer assumpto, como lambem não este
ve na Repartição Ceral dos Correios. — a ¦**; c m

NOTICIAS DA GUERRA

AS OPERAÇÕES NA MACEDONIA
A offensiva búlgara contra os planosdo general Sarrail
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CASA ALVIM
Agencia de Loterias
Pagamento immeiliato

Rua d» AsscmblÓH 95
Teleph., 5681, C.

ESTADO DO RIO

1' I* O 3111 A O I X A

Vcndc-se na rua da Candelária n. 49.
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A GREVE DE DEODORO

O trabalho recomeçou
hontem em boa

ordem

tos, respondeu
dogmaticamente..,

¦eom a íiutorida-
dc que os seus
dotes de escri-
¦pior abundante-
niento imaginoso
lhe emprestam.

A' primeira
respondeu: " A
guerra durará de
seis a, novo me-
zes mais.71 A'
segunda: " IC'
impossível apre-
cial-o, sobretudo
quando se 'tem
em conla o des-
empenho de hon-
rosas obriga-
ções". A' ter-
ceira : " A Atis-

tria c Vi Allemanha não serão .-imiiqui-
ladas. ps alliados supportarão um lar-
go periodo de impostos elevados c de
grandes ce noinias, Uns e outros se-
rão absolutamente necessários."

Coiiii» Doyle

Vi Allemanha

4 LIGA DOS PROPRIE-
I TARIOS

Realizou-se hontem a an-
nunciada assembléa

Inslallou-sc hontem a tarde, na sede
da Associação dos Kmprcgatlos do
Comnicrcio, a Liga dos Proprietários.
A essa reunião inicial compareceram
i-i rea ile 200 proprietários nesta capital,
lendo sido presidida pelo sr. Hcredia
•le Sá, secretariado pitos srs. marechal
Pires Ferreira, í.uiz 1'aulo Santiago e
João Pedro Caminha.

O sr. Hcredia dc Sá, explicando os
fins ila reunião, declarou que a directo-
r-a provisória da Liga dos Proprieta-
lios desobrigara-se do encargo que lhe
íóra altribuido, apresentando á assem-
i>!é.i presente um projecto dos estatutos
ilo qual couviiiha destacar, pela sua
importância, os seguintes artigos, ou
principios básicos :

1", defesa geral dos direitos da cias-
s; ; .:" trabalhar para que pelos pode-
res legislativos sejam regulamentados
«•sles direitos, qnc devem ser recipro-
cos entre proprietários c inquilinos; 3",
crear uma caixa de empréstimos; 4"
crear uma caixa de garantia; 5", man-
ler e explorar um jornal diário, que se
intitulará "A Defesa"; 6" eífectivar o"Jiomcstead", para o pequeno proprie-
íario; ;", promover a propaganda para
intc sejam proprietárias outras pessoas
lie pequenos recursos, com acquisição
«Je. pequenos terrenos; S°, prestar assis-
icncia judiciaria; 9", incumbir-se a Liga
da cobrança dc alugueis de. casas, ven-
das de predios, etc. ; io0 pleitear n rc-
jircscntação politica par.^ cargos eleeli-
ros; n* organizar a Federação dos
OVopriilarios'; ie" tornar o jornal o
Verdadeiro órgão dc informações de nlu-
Heis de casas, mantendo uni completo
Serviço de annnncios luminosos; 13" di-
vidir o seu capital cm cinco rubricas, 11
(aber: 20 "," para o fundo do jornal;
so "I" para a caixa dc empréstimos;
s; "\° para a caixa de seguros de ren-
an; eo "|" para fundo de reserva c
io V para a distribuição de lucros.

Depois de alhtdir a essas bases, o sr.
Ilerulia de Sá deu a palavra ao dr.
1'lnodoro de Magalhães, que propo::
«'me, r.o envez de serem discutidos os
estatutos, fossem os mesmos impressos
rm folhetos para que a assemblca me-
lhor os conheça. lissa opinião, que foi,
iia sua cminciação apoiada, provocou
contestação do dr. 1-Vlisberlo dc Oii-
veira, que propoz fossem logo votados
os estatutos.

O marechal Pires Ferreira, falando,
mpoio.i o alvitre do dr. Theodoro de
íMagalhãcS. Depois disso,^ calorosa e
cheia dc incidentes a reunião, que ter-
minou, entretanto, ua mais perfeita
11::/. '<¦»*»¦>*»

Entre visinhos
CMA VCLIIA QUESTÃO RESOLVIDA

A I'A'0
Domingos Xeiva, lirasileiro, casado,

't 47 annos de edade, c Carlos Mari-
nlio ile Oliveira, brasileiro, de 35 annos,
rimltos moradores cm Anclueta, suo ínl-
•r.igos lia muito tempo, por questões dc¦vizinhança.

-Vão obstante a desavença, continua-
vam ainda vizinhos. K islo dava eni rç.
sultado que quasi todos os dias os dois
ou pessoas de suas familias tinham ter.
eiveis discussões, que sú acabavam de-
jiois ile intervenção dos respectivos che-
fes.

Honiem, houve uma dessas discussões,
<nas de uma for-ua ião violenta, qut
í.caliou muito mal. Carlos Marinho, 'de-
1'jis de muito discutir com o seu des-
Svifecto, trocando epilhetos pisados, fot
ás \i.is de faclo, c malhou Domingos a
ftaler, servindo-sc de uni cacete.* Uouiiiigos ficou com a cabeça parti-
da 1 1 ccebeu varias contusões. A As-
(*!$!encia Roccon*cu-o c pcnsoií-*hc .is fe-
vidas, deixando-p em casa eni trata-
jntnto. ,

O aggrcssor foi preso em flagraalc e

Portugal na perra
Páiva^ Couceiro e

presidente cia Re-
publica

**U.O Ilil . i^i-»»»»»»»»»'»***^

COXSEQUEXCIAS DA GUERRA

ralKinios, como
os de todos 011-
tros, vão sendo Como estava auminciado, recomeçou

dcploraveliucnte hóntõni o trabalho na fabrica d;: tecidos
desmentidos pe- \d'? '-odoi-u. ò.v.le um gnpo dc 'cpei-u-
los acontccinicn- '"•r"5 .sc 1.lanain 'Icva'n' ?do' ll.'-clV1° <x'-

ííciicuis ;is (tiuvcs a íbroclíona da com*
panhia não polia atie-nder.

Ü trabalho rccomeç.-ni ás C> horas c
30 minutos da manhã, som a riiiriima
líov-ítlaslte, tendo os c;>crarÍo-i, em sua
grande maioria, comparecido ao ser-
viço.

Per medida <1« prevenção, o serviço
de p&ücianiento foi feito por 13 praças
de infanteria c unia paltrttlha dc cavai-
laria da 'Brigada Policial, siindoi cisa
força commandada pelo 'tenente Xobrc-
ga c Silva.

(•oi assistida a cntraila «Io pessoal
operário pelos directores da companhia
o pelos commissarics Edgard Rtodri-
gue-s, do 23" disf.iicío, e Julio Rodri-
gues, dio Ooppo de Agciiícs.

Alguns dos operários despedidos sub-
liado, estiveram nes iminediacõos da fa-
brica c pretendiam oiiltrar, no que fo.
ra.111 impc.IMbs -pela policia.

Até á hora do leirce-ilra.niento lios
tiabalhoj 'tudo correu mui.1» calma-
nies'ie.

Vc-se, iporlanito, quo o niovinvcwto
não leve significação, toldo a quasi
totalidade dos operários recusado sua
adhesão, ear.íos naturalmente de que a,s
¦exigências planejadas eram absoluta,
mento dt-scabid

Mais uma circular do
sr. Calogeras

O ministro da Fazenda, de accõrdo
com a communicaçâo do seu coilega
da pasta do Exterior, declarou aoa in-
spectores das Alfândegas da União,
para seu conhecimento c fins eonveni-
entes, que o Ministério da Marinha du
Itália estabeleceu o que se segue, com
revogação dc seus actos anteriores :

Afim de evitar desagradáveis nc-
correncias, coniiuunicani.se as seguiu-
tes normas relativas ao "direito ile vi-
sita" exercido pela Armada Kcal c 11:1-
vios de guerra das nações alliadas c
que os commandantcs dos navios mer-
caules providenciarão para que sejam
cscrupulosamcnte observadas ;Cada ordem ou s:gnal transmlttido a
tun navio jnercante por um navio de
guerra da Kcal Armada ou pertencentea nação aluada, deverá ser implícita e
inuiicdiatamcntc obedecido.

Quando uin navio de guerra tiver de
mandar um ofiici.il a bardo de uni na-
vio mercante procederá do seguinte
modo :

De dia':
Içará uma grande bandeira vcrinc'!ia

accendendo ao mesmo tempo 11111 facho.
A esse signal o navio mercante deverá
approxiníar-sc da embarcação tardada
de bordo do navio de guerra, que exer-
cc o direito de visita, quer se mantenha
ou não nas inunediações daquella em-
barcação.

«• «8» < *»

Hygienic Rainproof
(Capas impermeáveis

sem borríidia) líspecia-
lidade da "Casa Inslczi"

EVA OUVIDOR 1»!

'K'm M.in-vai.vò — O sr. Berii(tl"i
'dino Machado assistindo ao des-

filar das tropas
l.isr.oA, 29 dc jullio de ioiií —''(Do

corresponder.:,-) — Da presidência'daRepublica foi enviada para os jornaesi\ trjguinfce uota. off-iciosa, desmentindo
os liory.os que nestes uliinsos dias tem
circuhulo com insistência aierca da cs-
tada éo sr. Taiva Couceiro no paiz:"i.Não ú verdads que o sr. Paiva
Couceiro se encontre em 1'oiiugal. co-
mo se tem dio. 'Xo dia ;o, á 'tanle, o
sr. presidente do ministenici recebeu
um telegramma daquclle emigrado po-
ütico pedindo autorização para vrr ver
seu pae que, na elade da Só annos, se
achava per.igosamenív enferino. '

O sr. .presidente do núniítcrio, ape.
zar d» saber, a esse» hora. que o do-
ente já havia fallecido, calculando que
o sr. -Paiva Couceiro desejaria prestar
homenagem ao cadáver de seu pae,
immrdiiria-.nertte lhe tdegraphoii, para
Pontevcdra, autorizando a sua entrada
110 paiz para aç/.wlle fim 'especial. Ao
lilCSUtt) -tempo, 7>l*Ios :u:uÍ£.;t;rio5 tio Ia-
tí-ríor, lEsilrangeiros e Finanças foram
dadas ordens para não ser posta qual-
quer difficuldade i .en.r.-.l.i do sr. Pai.
va Couceiro -e antes lho scr em tudo
facilitada a realização da sua liomcna-
gem filial. O sr. Paiva Couceiro, po-
rém. conforme dtepois fe verificou, não
podia chegar a Cintra antes dos fune-
raes dc seu pae, e, certamente por essa
razão, não eutroti em Portugal, limi-
tando-so a agradecer o salvo.-cordircto
Celegraphico que lhe foi enviado'1.

o qvr mFoiouM os
TIOIiKCilt.VMJIAS

Os portuguezes renollcin
os ulleniãus 0111 AI rica

Londres, zi — (A. A.) — Um !e-
Icgramma de Lourenço Marques paraesta capital annuncia que os aileraiícs
atacaram tini comboio portuguez entre
Nochimaiimes e Mamoto, sendo recuas-
sados com grandes perdas.

A remessa <1<" fvopns pnra
o norte dn Franja

Lisboa, zi — (A. II.') — Os jor-
nacs dizem que é esperada hoje nesta

DINHEIRO sob joiRS e cai,telâ"vnuiunv do Monle de Soc.
torro, condições especiaes — 45 e 47,
rua I.uiz dc Cnmõcj. Ctsa Gontliier.
Fundada em 1867.'  — 1 m m

Um melhoramento do
Ministério da Guerra

FOI INAUGURADO HONTEM OGA11INETE DE IDENTIFICAÇÃO
Foi inaugurado lionlem o gabinete de

identificação installado ua G 8 do Dc-
parlamento do Pessoal da Cuerra.

O general Caetano de Faria, em com-¦panhia do general llarbedo, chefe da-
quelle Departamento, visitou todas as
dependências do novo serviço, mosíran-
;!o;se bem impressionado com o que lhe
foi_ dado ver naquelle gabinete. '

S. ex. fez-se identificar, inauguran-
do assim o gabinete,

¦w » a» » m 
No Jury de S. Paulo

O JULGAMENTO DE UM DOS AS-
SALTANTES DA CASA HANAU

.V. Paulo. 21. (.-/. A.) — Está sendo
julgado no Tribunal do Jury, o rco Ma-
rio Ricardiiii, pronunciado por crime
de roubo. Ricardini fazia parte da ceie-
bre quadrilha que na noite ile n para10 de abril do :11111o passado, assaltou o
importante estabelecimento de jóias,
casa Ilanáli, estabelecida á rua S.'l!c;i-
to 11. 57, -dahi roubando cerca dc 600S
em jóias.

Na ilha da Trindade
A AGUA DA "FONTE DOS PORTU-

GUEZES" E' POTAVKL E PURA
Quando o Dfirrote voltou da Ilha da

Trindade, trouxe 'dali alguns litros d'11-
gua, para s«r cxatniur.;ío no I,:íljoraíorio
Chimico e de Analyses du Marinha.

Os cliimicos hã dias apreseutarain o
seu laudo ás autoridaltlcs navaes,.dando
a agua como potável c muito iiura. .pro-
prio para os usos domésticos e indus-
Iriaes.

Montem, em ordem 'i'o dia do estado-
maior 'da Armada, foi essa agua, _ da
Fonte dos Portuguezes naquella ilha,
considerada potável, não havendo, por-
lamo, receio de que possa causar mal
aos seus actuaes habitantes, á guarnição
militar que lá se encontra,

Consta quo cm •setembro próximo, n
ministro da Marinha mandará outro na-
vio á Ilha da 1 rind-ade.¦¦ia « cai a mm

Em prol da çreaçüo fle novas
indústrias

P.rclemlciKlo os favores do rc:ente
deerelo dn governo do Kstado do Kio,
ein prol da fundação de novas indus-
irias, tiveram, entrada na Secretaria
Geral mais dois requerimentos:

'Do engenheiro Ricardo Villela, para
montar cm Macahé tuna usina de <'ncr-
gia eleclrica com apropeilaiiianto da
turfn e,;-lstcnic no Uslado. O petieio-narfo propõe-se a illuniinar essa cida-
de fluminense a luz eloctrica, uliiizan-
i!o-so da lurfa como conibiiotivcl e a
fornecer comiiicrcialnfcníe lurfa r bri-
quet.-rla ao governo, á municipalidade
e a particulares; sem mciíhum privile-
gio..

De José Antônio Fortes, para mon-" cm _ Masé 11H111 fabrica de tintas
core.Üvas, utilizando-se de pfoitttciosnaturaes existentes no logar denomina-

do Imbarià (Estfcllu), 110 mesmo mu-
nicipiç.
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CIMENTO

"í GUlililIA NOS BAUCAXS -
direita, um medico 'do

¦ Os offiçià
mesmo

de um regimento do novo exercito servio, d eiijiierda, e a
exercito fazendo curativa em um soldado. Xo medalhão, uma duma

riiielha.da cruz

Gibbs. i 11 •
.lei. —

Xclcphoae 834, Contrai. — Una
Snntn Tnizia a<)2

— **AULO|PASSOS & C. —

Conselho Municipal
Em torno do projecto

Mello Franco
A primeira parte da sessão foi ab-

sorvida pela eloqüência do nr. Tavares,
que atacou de rijo o projeclo do depu-
lado -Mello Franco, apresentado á Cn-
mara. dando nova organização ao le-
gislativó municipal.

O referido intendente pretendeu
mostrar qne o projeclo alludido viria
ferir a autonomia municipal e que está
eivado de idéas absurdas; tentou fazer
humorisníó- cm torno de disposições
nelle contidas c terminou classifican-
do-o 3e "monstruoso e incoiistiíucio-^.
nal.-" •

A segunda parle foi rápida; os in
tendentes necessiliivam tratar dc seu:
ne.íocios, o atabállltiadamcute votaram ;
ordem do dia, requerendo alguns 1
adiamento de projectos que nella figu
ravam por carecerem de aceurado es
tudo e profundas investigações.,.

Quem só bebe 0ASCAT1NHA
Kstá livie da HILIHNIIA.

'¦»¦ » 1 * m 
Os hydroplanos da

Marinha
UI*t EXCELLENTE "RAID" SOBRE A

GUANABARA
Uni dos apparelhos Curliss, da nossa

marinha de guerra, pilotado pelo me-
canico Oríon Ibero, conduzindo um
dos officiaes aliinmos *.!a JCscoln de
Aviação, cffcctuoil hontem, ás 3 horas
da tarde, um bellissimo vôo sobre a
(.inüniibara.

O almiranlc Alexandrino assistiu de
unia das janellas do gabinete a essas
evoluções, niostrando-sc satisfeito com
o exito -dessa prova aviatorin.

¦« » 1 n-nm 

Gosma

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: Dro: Pacheco — Andradas, 41.
.1. 3--I6-

Os ladrões nos suburbios
UM ESTABELECIMENTO ARROM-

BADO

capital a missão militar ingleza que
vem combinar com o estado maior por-
tugt-.cz a maneira par que Portugal dc-
virá cooperar coin os aluados nos cam-
pos de batalha da Kuropa.

A questão ilas snbsisleucins
Lisboa, 21 — (A. A.) — Reunein-

se hoje 05 delegados das commissões mu
iiicip.il e parochiaçs, afim dc tratar da
questão das -subsistencias, dc accõrdo
cem as ultimas disposições do governo.

Fala-se ilo novo 0111 inoili-
ficarão ministerial'Lisboa, 21 — (A. A.) — Nos cir-

culos políticos desla capital volta-se a
traiar da modificação ministerial, sen-
do niiiito discutida a attitude que cm
face da mesma assumirá o sr, Uritto
Camacho.

Este chefe declarou rslar prompto
para entrar em combinações pela org.v
nização de um Gabinete Xacional.

A policia suburbana, valha a verda-
de, lem sido, cnm -rarissimas excepções,
incansável na perseguição dos ladrões
que infestam Ioda aquella zona diffici-
lima Je policiar, já porque os malandros
a escolheram para centro das suas ope-
rações, uma vc;*. que o perímetro urba-
no não offerece campo Ião vasto v tão
livre; já porque mesmo os recursos de
que as autoridades dispõem são reduzi-
dissimos, não periuitlindo assim uma
acção efficaz.

Os ladrões, apezar de todo o esforço
das autoridades, vão operando com des-
assombro, zomba indo, umita vez, da acção
policial.

A policia do io" districto rccelicii
queixa dc que os ladrões, na madrugada
de lionlem, visitaram a casa donde rc.
síJe é tem o seu estabelecimento co:::.
mercial o sr. Homero de Oliveira Gui-
niarãcs,

Os meliantes entraram num barracão
que serve de dcoosito de maiitimcntos
c outros materiaes c dc .lá levaram gran.
de quantidade dc gêneros.

A policia, recebendo a queixai, deter-
minou varias providencias, afim de se-
rem capturados os audaciosos arromba-
dores. , -

OS melhores e os mais procurados
moveis são os que vende a Casa Alar-
tins, rua da Carioca 67; quem os exa-
minar não deixa de !eva!-os.

instrucção Publica
Pelo dr. Afranio Peixoto, foram ás-

signados. hontem, os -seguintes actos.
designando : Xair Vianna, para a 6*
mixta do 6° t Maria M. dc Vasconccl-
los, para a 1* feminina do 5" ; Corina
l.o-.izada, rara a 4* r.iixta do i^" ; .loão
Vicente da Costa, para a 31 masculina
nocturna do .|": Hortncia Posada,
para a 5" niixtu do 5" ; Antônio F. dc
S. I''reirc Junior, para a 2' masculina
do i;"t Oscar Clemente Marques, para
a Ia masculina do 1;°.

Pelo prefeito foram concedidas hon-
t.-m licenças dc 90 dias, á professora
Dcolinda da Silva I.cel e de 30 á pro-
íessora Ricardina de Mattos tobo.

Ouvidor. AvícuHora

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
Rússia, — retrogrado, 21 —Ka re-

gião de Ktilj-, junto a03 Çarpathos,
occupiiiiios as povoações de Fcrcskul c
Jablonitza, solire o Czcrcinosz, c- repel-
limos encarniçados ataques inimigos
contra as alturas a sudoeste de monta-
nlia de Tõmnakik.

No Caucaso. o combate na. direcçâo
de iDiábekii- desenvolve-se coin vanta-
gem para as nossas forças. Captura-
mos já uma série de alturas solida-
mente fortificadas, fazendo grande 1111-
mero de prisioneiros turcos,

AÚmaniia. — Berlim, 21—O quar-
lei general communica, cm dala de 19
di- agosto:

Frente oeste: O inimigo' oniproIi.cn-
deu liontcm unia nova acção geral, íi
qual as nossas tropas resistiram vi-
cloriosamcnte, Depois de um fogo dc
artilheria do extrema .intensidade, in-
glczes c francezes, rm densas massas,
atacaram as nossas posições ao norle
do Somnie, mima frente de quasi 20
kilometros, entre Ovillers c Olery. Ao
mesmo umpo. forças francezas _ iniiilo
consideráveis investiram na região de
Thíaiiniont e Fleury e nos bosques de
Chapilrc c l.a Momagne.

O combate ao norte do Somme du-
rou alé alia noite. Contraímos ligeira-
mente as nossas linhas, do ambos os
lados de Gillcmoiit e enire esla ai-
deia c Maurepas. Guiltcmont está fir-
nicnienlc cn nosso poder. O inimigo
soffreu enormes baixas, rem abalar cm
qualquer ponto a nossa frente, di-feil-
(lida pela Guarda Prussiana e por for-
ças rhenanas, bávaras, saxonias e
wiirtembiirguenscs.

A leste do Mosa fracassaram, em
parte depois de encarniçada luta, repe-
ti:l|s assaltos francezes, com gravlssi-
mar, perdas pura os atacantes. Com-
kite-se a*ld.i nr.s proximidades dc
rleiiiy. Xo bosque de I.e Cliapitrc, fi-
zcinos r.oolitra-alacando, muitos prisio-
neiros. Ahaiidonáiiios uma trincheira
ivançáda, complelainciite destruída, no
bosque I-i Mbntagnei

'Frente leste: Marechal von Hindcii-
bnrg: Reehassanios os russos compita-
mente a oeste do lago Xohel, fazncdo
.12;, prisioneiros e capturando 4 meiru-
ilnidoras.

. Xa frente do Stochod o fogo d.a ar-
tilheria inimiga aiiginentoii visivclmen-
te. lím ambos or, lados de P-.idka Czc-
rov.-iszhaya, acções de caracter local.
Em outros lugares, fracos ataques rus-
sos, que foram repellidos.

Archiduque Carlos: Ao norte dos
Çarpathos, nada de novo. As tropas dos
Impérios Centraes tomaram de assalto
a altura de Magura, ao norte de Ca-
pul, fazendo Coo prisioneiros. Repclli-
mos 03 contra-ataques do inimigo.

Frente balkanica: A nossa contra-
offensiva, ao sul c a leste de iFlorina
iirfií-efue vantajosamcille.

Fncontros isolados entre as vanguar-
das cm frente as linhas búlgaras, a
sudoeste du ligo Dojran.

Passamos o rio Slrundi, a leste de
Striima.

Berlim, 21 —O quartel general cotn-
nilillica, em data de 20 de agosto:

"Frente oeste: Conforme verifica-
mos, tomaram parle nos ataques iniini-
gos dc antc-hontrni, ao norte do Som-
me, pelo menos oito divisões inglczas

quatro francezas. Hontem foi maior

MATRISTE, DIARRHÉA
VERDE ilas aves, curam-
;c* com íi n.nrnvUhosti ilt»-
cnbctta — CKOTON-DEN-

THYLA _ llortulaiiia— e
ltòdrliio Silva 28. a aclividaue

(J í'S9i) I Ovillers houve um combate corpo a
lnrou até á tarde. Ataques

Xns proximidades d'

XO AKKOimOMO Dl-) SM. CKUZ

Uma prova para a neiiiiisição do"brovet" ile aviador
Pilotando um apparelho do (ío IIP,

Xicola Santo, o tenente rio Exercito
Raul Vieira de Mc-lio realizou hon-
tem, pela manhã, no aerodromo da
Escola Xacional de Aviação, cm Santa
Cruz, a prova preliminar para acquisi-
ção do "brovet" de aviador.

O intrépido piloto brasileiro, que
conjuntamente com o seu coilega Ar-
naud pretende convidar o 'ministro d:i
Guerra, para asistir á prova definitiva,
que se realizará brevemente, fez tres
magníficos vôos, com os melhores re-
saltados.

I co rpo, que
parciaes dos inglezes a noroeste de Po-
ziér dc ambos cs lados do bosque

MOVEIS
MAfíAT.nAEB MACHADO & C.—

Uu.-» dos Andradas 19 e ai. Os
maiores nrmazons desta canital.

O "tender" "Ceará"

SUANOVAS NOMEAÇÕES PARA A
GUARNIÇÃO

Para servirem no tender Ceará, a vir
brevemente da Itália, onde terminou
sua construcção, foram hontem nomea-
dos os segundos tenentes engenheiros
niachinistas Guilherme da Motta c Ua-
roldo 'Rosiére,

•Estes e demais ofi*ici.nc3 designados
para servirem no alludido tender, cm-
barbarão em setembro próximo, com
destino á Itália.
--¦-" •"•—m*^mm <' <gl *»-^****t**'*-' ¦ '¦-*

Quem só bebe O.VSCATIXM.l
Estíí livro dn MIUDINHA.

!-*»-«
BELLAS ARTES

O SALÃO DE 191B
Continua bastante concorrida á Ex-

posição Geral dc Uellas Artes.
S. Paulo concorreu brilhantemente

para o successo que alcançou o actual"Salão"'. Entre outros artistas que do
vizinho Estado concorreram para o
exilo ¦ artístico, acham-se Antônio Rocco,
Beatriz Pompco, Oscar da Motta Mello,
Wosth Rodrigues, Henrique Vio, etc,
etc.

Xo próximo sabbado realizar-se-á, no
salão de honra da Escola, a confercn-
cia do dr. Pinto da Rocha solire a"Arte manuclina, suas origens c appli-
cações no Brasil".

Hoje, a exposição continuará aberta,
das 10 lioras da manhã da nle

A VIAÇÃO ARGE.NXIX.l

Innnguraçíío do «ma estrada dc
forro clcctrica

Bucho" Aires, 21. (A. A.) — O dr. I d
Victorino de Ia Plaza, presidente da
Republica, inaugurará ua próxima quin- ri. .... ,
là-fètrá- a estrada de ferro electrica ! mente calma,
entre esta e-ttpital e a estação do Tigre.! Os italianos tambem estiveram pouco

de Foureaux foram rcpellido
liontcm a tarde fizeram os france-

zes repetidas investidas na região dc
Thiaumoiit e de Fleury. Conseguiram
penetrar novamente nesla ultima ai-
deia, sendo, porí-ni, reçhassados nos
demais pomos. Foram baldados os ata-
ques a granadas de mão, levados a
effeito pelo inimigo a noroeste _ dc
Thiaumont o na floresta l.c Chapitre.

Pequenos combates nas proximidades
dc Fromcllcs, I.iévin e I.eiu!rcy,_ dc-
correram favoravelmente para nós.

Frente leste: Exercito do- marechal
Hindcliburg: Tentativas _ russas de
transpor o Beresina, próximo a Djcl-
jatischi, fracassaram. Continua o com-
bate nas inunediações de Rudka Czcra-
wiskaya. Fizemos 373 prisioneiros e
capturámos (í niétralhadoras, A leslc
de Kisielin tomámos de assalto algtt-
mas Irirícheiras avançadas do inimigo.

Exercito do archiduque Carlos: Ao
sul dc Zabio .as tropas allmãs tomaram
a altura dc Krctc. Forles ataques ini-
migos contra a altura de Magura, por
nós conquistada, foram repellidos.

Frente balkanicai: — Occupámos as
cidade Biklista, ao sul do lago Prcspa,
e Banira. A divisão servia do Drina
foi rechassada, das alturas Dzemant,
Jari e Metcriotopesi, que se achavam
em seu poder. Os Seus contra-ataques
foram insuecedidos.

Fi.-a::ç.\. - Paris, 2t — Ao norle do
Somnie, capturámos enire Gillcmont e
Maurepas um bosque fortemente orga-
nizado c grande quantidade de mate-
rial bellico.

As nossas baterias, na frente do
Somnie têm estado aclivissimas.

O inimigo bombardeou violentamente
Fleury.

Paris, 21 — Ao norte do Somme,
além das importantes capturas de ma-
terial. annunciadas 110 communicado
anterior, apprehendcmos seis canhões
de •campanha no bosque que occupá-
mos hontem cnlrc Maurepas c Gui!-
lciiiont.

Xo resto da frente do Somme liou-
ve, durante a noile, violentas acções dc
artilheria.

Xa margem direita do Mosa os alie-
mães, no íim do dia, tentaram uni vi-
goroso ataque acompanhado dc lança-
mento de líquidos inflammaveis, con-
tra as nossas posições em Fleury. Os
nossos tiros de barragem e o fogo da
infanteria obrigaram o inimigo a parar
e causaram-lhe sérias perdas.

O communicado do estado-maior do
exercito do Oriente, annuncia que as
operações proseguem com segurança
em toda a frente.

Austiua, — Vienna, 21 — O estado
maior do exercito communica em dala

10 de agosto :'Xa frente russa repellimos uma se-
de pequenos ataques. Reina geral-

activos. Xa região de Plava recliassa-
mol-os na margem leste do Isonzo. Um
pequeno destacamento que sc tinha en-
trinchcirado nas proximidades de Bri-
tof foi por nós capturado. Ao sul do
Wippach repellimos alguns fracos ala-
ques.

Em oulros sectores da frente somente
houve^ pequenos combates que nos fo-
ram favoráveis,"

.Inglaterra. — Londres, 10. — Xa
frente britannica. — A semana 110 ocslc
foi oecupada principalmente em conso-
lidar as nossas linhas. Oe Poziéres paraleste conseguimos realizar iodos os nos-
sos objectivos. Contra-ataques sucees-
sivos foram repellidos com grandes perdas para o inimigo. Estes foram maisseveros nas visinhanças de Pozióres,
onde ainda assim estendemos conside-
raveiiueiite a nossa frente para o no-
roeste. Xa noite de domingo, 13 dcagosto, o inimigo retomou algum ter-reno ein Poziéres, mas este foi recon-
(luistiido na terça-feira, 15, Xest.i noite,
invadimos as trincheiras allemãs nahcrtiade de Mouquer, uma milha a no-roçsíe de Poziéres e á mesma distancia
a leste dc lliicpval,

Xa tarde de quarta-feira, 16 de agos-tn, emquanto ¦ os francezes avançavam
sobre Maurepas, avançámos a no^sa li-nha a oeste e sul de Guillcmont, to-mando 300 jardas de terreno a um pou-lo oeste da floresta, Xa quinta-feira,17 de agosto, o inimigo contra-atacou
com violência em Poziéres, empregando
seis linhas de infanteria, mas sem ai-cançar successo.

O facto ó que entre cada uni dos
pontos fortes na terceira linha allemã,
lliiepval-Martiiipuich-Giiillemont c Mau.repas, foram destruídas as saliências,

(lc fóima que aquelles ponlos estão su-
jeitos ao fogo de tres lados. Xós esta-mos neutro de 2.000 jardas de Thiepval,
tendo Lourcelette á esquerda, dentro de1.500 jardas de Guinehy e nas proximi-dades de Giiillemoiit.

A captura de Poziéres e o terreno ele-
vado au norte do mesmo, foi uma das
mais difficeis operações da balalha. E'uma posição vital para os allemães, quea julgavam inexpugnável.

A situação do lado allemão pôde sercollignla por uni acarla capturada, escri-
pta por um official do exercito do 9"corpo, "As difíiculdades na substitui-
ção das forças, hontem, foram inacredi-
laveis. De Courcelette substituímos fo
ças cm campo aberto. A nossa posiçãoera muito diversa da que nos havia
sido dito. A nossa companhia sosinha
substituiu um batalhão inteiro, embora
nós tivéssemos sido mandados substituir
uma companhia de 50 homens enfra-
queridos pelas baixas. Aquelles a quemsubstituímos não tinham idéa alguma
onde o inimigo eslava nem a que dis-
tancia ou mesmo sabia se algumas das
nossas tropas estavam na nossa fronte.
Xão tivemos idéa da nossa posição até
as 10 horas. Os inglezes eslão a 400metros distantes do moinho dc vento
.-.ÍJin do morro. Xós teremos de obser-
val-os esta noite para não sermos fei-
tos prisioneiros. Xão temos exeavações;
nós caiámos um buraco ao lado da es-
cavação principal onde deitámos e apa-
nhaiiios rhcuniallsmo. Xão temos nada
para comer ou beber. liontcm cada ho-piem teve duas garrafas de agua e tres
(iron) rações de... e estas têm de du-
rar até sermos substituídos. O iricessan.
te Iroar dos canhões está nos tornando
loucos e muitos dos 'homens eslão inti-
lilizados."

Xa África oriental — Uma impor-
tante estação militar costeira rm lia-
gamayo, a ,i<i milhas ao norte de Dares-
saiam, foi oecupada pelas nossas forças
navaes no dia 15 do agosto. O generalvon Dovetiter está proseguindo ao lon-
go da Estrada dc Ferro Central e às
forças dn general Sniutli estão proxi-mas da linha. Xo entanto, o generalXorthcy esiá sc movendo para o sul,encurralando as forças inimigas enire
ns suas columnas c as do exercito prin-«pai.

Londres, 2r. — O inimigo atacou
violentamente a nossa nova linha
0' sle de Haut-Bois. e attingiu rertos
pontos, de onde aliás, foi immediata-
mente expulso. Oulros • ataques tema-
dos em vários logares tiveram o mesmo
irr, casso.

Conquistamos no norte dc Bazentin-
Ic-Pelir, novas trincheiras.

O inimigo bombardeou «om parti-calar violência Uaut-Bois. Haniel e
Owilly.

Os nossos aeroplanos. a despeito dabruma, fizeram úteis explorações. Xum
dos "raids", um dos nossos aviadores
fez descer o apparelho até muilo pro-xiu.10 do solo e mctralhou a infanteria
allemã nas próprias trincheiras.

Varias noticias
Ainda o caso do

capitão Fryatt
_ Londres, ei — (Official) — A sa-tislaçao universal com relação á dccla-ração definitiva do presidente do con-sclho (lc ministros de que o governou.-itaniiieo não tolerará reatamentos di-

plohinticos com a Allemanlia cniqiianln
não tiver sido reparado o assassinato
do capitão Fryatt, que foi fuzilado pororilen, de uma corto marcial allemã porler tentado salvar o seu navio mercaii-
te não armado do ataque de um suljnia-
nno .-illeiuâo. Um caso semelhante a
ser tratado com a decisão dos governosalliados é o do general Vesliovitch, o
ministro inontcnegriuo, Xa fuga dn
general Vesliovitch do Montcuegro, o
eniniiiauilante austriaco prendeu o seu
velho pae e irmão e ameaçou enforcar
aos dois a não -ser que o general vol-
lasse c se _ entregasse. Subsequente-
mente o irmão foi morto, emquanto queo velho pae foi poupado por um acto
especial de clemência. Mas os ullragcs
austco-hungai-os são lautos que foram
agora compilados em uma relação or-
ganizada pelo professor Reiss, de I.au-
sannc. Testcniunho em abundância de-
monstra uma ferocidade especial con-
Ira os servios, como provam os cri-
mes, como os do uso de balas explosi-
vas que rasgam o sen caminho através
do corpo, pulvcrisando os ossos e diln-
ecrando as carnes. O bombardeio dc
cidades abertas tambem formava, parledo programnia que abrangia a destrui-
ção de hospitaes e museus, Evidencia
ampla é dada em relação a terriveis
crueldades executadas a sangue frio o
perpetradas cm prisioneiros c não com-
batentes servios. Mas ainda mais nó-
tavel lêm sido ultimamcníc os metho-
dos allemãcs na Bélgica, e nos distri-
ctos da França oecupados por elles.
Ali a população civil tem sido sumina-
rianicntc enxotada rm differentes di-
recções com o fim de forçal-a a traba-
lliar para a Allemanha, Entre as Íris-
les scenas de coragem e desespero, fa-
milias e trabalhadores têm sido sepa-i
radoa e ns seus membros dispersados'
por lal fôrma a deixar pouca esperança
de que jamais possam.se encontrar no-
vãmente. Esla separação tc-.n sido rea-
lizada debaixo dc methodo:; militares e
sob uma disciplina militar com tão pou-1
co respeito á humanidade, que tia re-
clamação solire este caso o papa viu-sci
obrigado a apresentar mil protesto ao
governo allemão, embora sem rcsul-'
tado." ,

Rioina, 21 (A. II.) — Tclegrammá.i
de Zurich para o "Giornalc d'Italia" cil-
zcm que as noticias referentes á atti-ut
de da Romania teem despertado na Aus-
tria-IIiuigria uma anciedade verdadeira-
mente febril.

A imprensa salienta a importância da
acção dos allirJilos na frente de Saio-
nica. O "Corrieic cl'Itália" crê que ne
trata de preliminares dc grandes opera-
çues próximas.

A "Idea Xazionale" noticia em tele-
gramma ile Corna que vários bandos lios
lis nos austro-bulgaros percorrem a Al-
bania septcntrional cortando ns vias de
ibastecimcnto. Os circulos militares d«
Vienna, accrcsccnta o nwsnío jornal,
mostram-se muito preocctrpadós com io-
dos estes aconlccimentos.

Londres, 21 (A. A.) — Telegram.
mas de Constantinopla trazem a noticia
ile ter um soldado turco tentado assa?-
sinar o general allemão von Sandra.

Paris, 21 (A. II.) — O jornal d'".
Genebra "l.a Suisse'1 publica, o i,..!o
de tuna petição dirigida ao Cons: ilin
Federal d.i Republica Ilctvctica. lem-
brando que a Suissa deve levantar 11111
enérgico protesto contra a 'deportação
das populações do norte da França, acto
qtte classifica dc manifestamente con-
trario ao direito das gentes e que fere
directamente a dignidade dos neutros
signatários das convenções de Ilaya.

Londres, 27 (A. A.) — E' cada vc*
mais grave a situação da Albânia, t*
commandante d"«s forças útisiriacus n.Uc
ali "i- encontram, pi\liu reforços.

Em outras linhas de batalha
Os búlgaros oecupam

Florina'Athcnas, 
21 — A oecupação de Fio-

nua pelos búlgaros causou grande con-
sternação nesta _ capital, principalmentenos círculos militares,

O rei Constantino teve a respeito di-
\cisas conferências com os chefes do
estado maior do exercito e com os mi-
¦listres.

O avanço dor. búlgaros na direcçâo
dc Kavala tambem causa inquietação,
embora se acredite que vile não passade uma manobra politica destinada a
ter influencia sobre a Ruinania e a af-1
fectar o espirito, publico na Grécia, nas
vésperas das eleições geracs.]

Paris, zr — (A. A.) — Xoticias dc
Salonica. dizem que na linha de íien':e
dos 'Balkans tem havido grande nctivL
(ia.de m-stes últimos dias, cabendo ás
tronas anglo-francezas dirigir as opera-
ções com resultados "avoraveis aos aí-
liaderj,

Xrj região de •'DciTart houve forte
duello de artilheria.

Londres. 2; — (A. A.) — O» Itir.
cos derrotados p?!os inglezes no Sinai,
foram dispersados, ficando cm mão dos
inglezes vários prisioneiros.

Londres, 21 — (A. A.) — Está in-
tf.!ramente confirmada a noticia de
hontem, que dizia í-írem cs greges -eva-
cr.rdo, sem um tiro, as aldeias da frou-
teira grego.bulgara.

Pmíí, 21 — C\. II.l — As tentati-
vas de contra-cfieusiva gerniaao-btilga-
ra nes flar.cos da linha aluada na "Ma-
cedonia, com o fim do inutilizar os pia
nos do general Sarrail, nenhum í-ffcitb
tivcrail) sobre a execução destes.

Xo combata de -Moglen, os búlgaros
perderam quatrocentos mortos, seiscen. |
tos feridos e quarenia «; tres prisionei-1
ros.

A GUERRA NAVAL
Berlim, 21 — (Official) — O álniM

rantado allemão communica cm d.v.a do
co di- agosto :"Um submarino allemão afundou
hontem nas proximidades da costa les-
le britannica dois cruzadores inimigos
e avariou um couraçado por meio de
torpedos."

Kova Yorli, 21 — (A. A.)—De Be:--
r.a chegam telcgrammas confirmando
as perdas allemãs, 110 combate do mar
do Morte, que foram de dois subnutri-
nos, sendo ar, perdas dos inglezcs «le
dois couraçados, torpedeados por sub-
marinos allemães.

Londres, 21 — (A. A.) — Está per-
feitamente desmentida a noticia que
os allemães fizeram circular de qua
nas coslas inglczas nm submarino poz
a pique am vaso de guerra da mari-
nha britannica, ,

DR. ALBERTO DO RECO LOPES --
J)o_ Hospital tia Misericórdia, Vir.s uri-
narias. operações cm geral,
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do liospitoi tia Misericórdia, Moléstias dt
K«rffQvAA, narii e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES ^
Octilisla, prof. da Fae-.ilil.-nle de Mtdiciwu
ConsultórioI rua Sete de Setembro n. 95.-

IA 8194),
¦*¦<* *¦» «I *¦

XO PERU'

Uiiía grfivo opernrin que
toriiiiiia ,

iíiilS, 21 — (A. A.) — Terminou a|
pando dos trabalhadores e empregados
da estrada dc ferro e do porto dc Tru-j
jillo.

Bebam só Café Ideal
Roubo de jóias

O sr. Ernesto Mauro, residente á rti»'',
da America, procurou hontem. o 3" ie-;
legado auxiliar e queixou-se de que or
ladrões haviam penetrado ná :--.:a resi-
dencia, de onde roubaram varias joias.t

O caso foi lambem levado to conhe-
timentot da policia d» 8' districto.
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FINANCEIRA

>'<N» lyiga do Commerciò, sob ta pre-
«Mencia do eomm.ndador .Uamallio Or-
j__g_*>, reuniu-se hontem, is 3 horas da
k»rde, um «levado grupo dc financistas
m represcnl-nites do nosso alto commer-
•d., dc accordo com a proposta appro-
p/ada na •última reunião da classe, pro-
movida a io do corrente, naquella in-
otituiçâo, cam o intuito de redigir um
»it_mori__ referente á crise.

Ã sessão foi aberta com _. iprescnça
•dos srs. conselheiro Joio Alfredo, drs.
JViioira Souto, N. de Andrade, Sá Frei-
ire, tEsmeraldino Bandeira « Accacio
Hitite, commendador Vouco Ortigão, ge-
meral Serredello Corrêa, Otlion Lconar-
•dos, .Rodolpho Hess, Leonidas Detsi,
Miranda Rosa, Antônio Camacho Filho,
Otmrado Niemeyer, Paulo Meglie. Vi-
«torino Ferreira, Pedro Siqueira Que;-
iroz, Alfredo Ferreira, Bcrtholdo 'Hici.

mer c Raposo de Medeiros.
Abortos os trabalhos, o sr. Ran.al.no

Ortigão oxiplicou o fim da reunião, que
«ra permittir que os banqueiros •finan-
•cistas, jurlsconsultos * commerciãntcs
«e pronunciassem sobre o .moniento fi-
inanceiro, cooperando todos com os seus
conhecimentos para n solução da crise
que 'lios assoberba, n.i •hypothese do «o-
i-erno acceitar o parecer c os conselhos
dos que a Liga considera competentes
sobre o assumpto. , _,.„ ,

Depois do sr. Camacho Filho ler o
expediente, constante de cartas de dl-
•versos, uns acccilando o honroso mau-
dato, outros recusando-se c alguns jus-
«.ficando por afazeres a sua ausência,
usou da palavra o conselheiro João Al-
.redo, para declarar que neccijava, o
convile, para cooperar ao 'lado da Liga
do iCommcrcio e dos •seus dignos com-
pinheiros da grande commi.são, fia ela-
•boração do memorial .qttc devera ser
apresentado ao igovcrno como sol-.it.ti3
mara a crise que võm fazendo a mle-li-
cidade <lo Brasil c das classes que co-
operam para a su,i riqueza. Pediu, rm
¦seguida, licença para se rclvrar, com-
_iromettcndo-sc a comparecer a próxima
sessão, que deve, realizar-se depois de
amanhã, segundo foi deliberado depois.

dfalou cm primeiro logar, sob.-_jo.-ns-
sunipto da convocação, o general &...,
z.dello Corrêa. Disse que a crise que
nos assoberba não c de caracter eco-
nomico. O paiz tem o seu cate bem
cotado, a borracia cm alta e a pectta-
ria .cm desenvolvimento. A crise u ape-
nas de caracter financeiro — a inipossi-
bilidadc cm que está o lhesourò liara
tfazer os pagamentos internos e. exter-
nos ao .mesmo tempo. Sc paga os itilor-
.nos, faltar-se-lhc-á recursos para os
•pagamentos externos. Para o atino dc
.i.i-, só o serviço da divida interna e
externa ascende a 304 «ni! contos, 011
seja, inais de metade da receita touil
da Republica. E accrcscentn: _

—, •!•:', como sc vê, uma situação de
bancarola! Apresenta á consideração ua
commissâo, como base dc estudo, uma
grande proposta, encerrando diversas
medidas.

Disse acreditar que uma vez adopta
das cilas, .poderão alliviar o

Para todas as
Affecções

Pulmonares
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Tome-se sempr* a

1 Emulsão de Scott
ExpKtorante e Reconsti-
tuente ao ue.no .empe
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CARTAZ DO DIA

Theatros
CARLOS GOMES - "No paiz do sol"

(revista). A's 7 3J4 « E» 3|4- .,,.,,„-__
PALACK-THl*ArRE - "í-a dnelicssa

dei bal Tabarin (opereta). Ao » 3"^..,"RECREIO- "A Tiçâozinho" (comedia).
AR_ÍPUBUCV- Attracções e einemato-
C 
ThsB' 

'-EspecSo da companhia
Molasso. 10 0)2.:. *A's ail=,

*
Cinemas

AVENIDA — "Um lord estroina" (dra-

IDE«, — "O dctcctivc contra OJ fal-
sarioa (drama); "A viagem do mar" (come-
SS? •-Usslíaçâo e loucura" (drama. 1
"Eclair Journal" (do natural).

IR1S — "Ciúme de inuao ; U .«;
no inysterioso" e Tublira approvação
(dramas). . . ,,« _r.

ODEON — "Hipocrisia" ou A 
jerdade nu'a" (drama). Pouca,?sortc_ (ço

media) e Tropa servia em Salonica c bom-
B ria linha de frente (do nam™l*.

PVTIM*' — "Corações que -oe-WJfíffflj
e ".A viagem do mar" (dramas) e "Mair

jornal" (revista).
ifi * *

Circos
EUROPEU — Euucçiio magnífica'..'
SP.Nl_I.I_t — Espectaculo exccllcnie,
PllCRRE — 1'uncçáo variada.

PRIMEIRAS 
*

de que o seu nome, na situação espe-
cialissima cm que esta collocado, não
seja conveniente. A presidência decla;
rou que o concurso do dr. Sá Freire e
indispensável e designou para comple-
lar a conimissão os srs. Othon Lconar-
dos, Vasco Ortigão, Bcrtholdo Tlieiner
D Paul Méghe.

O dr. Vieira Souto suggcriu o nome
do dr. N. dc Andrade para rclaior ge-
ral da comniissão, ficando encarregado
de estudar todos os assumptos, idéase
imcdiitus que suggerirem nesta reunião .
e nas que se lhe seguirem. Approvada jate quinta-feira, pois
esta indicação, foram encerrados os tra-
balhos, tis s lioras da tarde, com agra"
ilccimentos da presidência.

Sociaes
UAI AS INTIMAS

Fazem annos hojo:
A sra. d. 1'abricioim C.cnlil Balirn, mae «o

sr. Anselmo Goulil Ualiia, .uiiccionano do
l.uljoraiurio IMiarniacculico Militar;

 o menino Carlos, neto do general Leon-
cio dc Medeiros;

 o menino Maurlllo, nllio do 1" tenente
ilo Exercito Raul Mello -Muller de Cam-

— a sra. id. l.uiza dc Brito Pombo, esposa
di sr. Scruphim C. Pombo, negociante de
noasa praça; , a sra. d. Sara Monteiro, esnosa do
coronel J. Monteiro, neüociantc de nossa

j — a menina Conceição da Auparecida,
filba (Io capitão Diuiz Luiz Nunes, da Bri-

i irafia Policial;
lliesouro ] n sra. d. Alzira Nociicira (lc Souza,

•salvar o paiz O general Scrzedello esposa do sr. Alfredo Comes 'de Souza, fiel
Corrêa .terminou o seu discurso, 

-dcefe 
H''^3-^^' d„ iiczelldc:

rando que os alvitres lembrados Ue w-1 _ . „lc,.,i„., Mirette, filha da professora
jar a circulação e elevar a (|iiola ouro , llui,|icll ,]. joanna flores. ' ' ' ' -

con-são simplesmente inconvenientes
iraproducentes.

A proposta apresentada pelo general
Scrzedello Corrêa, que ficou sobre a
mesa, para estudo, consta do seguinte!

i". Um plano de fundas e rigorosas
economias nas despesas pjiblicas, espe-
cialmonte no que di_ respeito n estradas
de fer.ro c obras em execução.

2". Não preenchimento das vagas i|iie
sc forem dando no funecionalismo da
.Republica, durante der. nnnos, d. modo
a .rcdui-il-o ide um terço.

3°. Suppressão dos impostos sobre os
vencimentos e reducção deste? durante
cinco annos, de 31500$, para cima, dc
30 "|"; de 11111 conto de réis a ,*, :..oo5,
_o "1", e de 200$ a 500$. 2 °i".

4". Reducção das pensões superiores
a 500$, 5 °l°. .,

5°. Reducção dos vencimentos ue
llciputados, senadores e ministros. Sup-
pressão de prorogações rcumucràdaa,,

_". 1 °|° sobre os depósitos em caixa
nos bancos nacionaes ou estrangeiros
cm todo o paiz.

7". 1 "l" sobre dividendo dc bancos e
companhias nacionaes e estrangeiras
com siide no paiz.

H". ,. °|" sobre os lucros líquidos aa
actividade commercial .em todo o paiz.

9". Imposto sobre o vicio e o jogo,
fumo, bebidas alcoólicas, cartas de jo-
gar, perfumarias, sedas, tapetes, lãs,
confecções de velludo c seda para clia-
péos de senhoras. .

'Seguiu-se com a palavra o dr. \ icira
Souto, 110 intuito de encaminhar os tra-
balhos preliminares que a Liga deve fa
zer, 110 intuito de elaborar ,1111 iiicmo-
arinl completo acerca dos impostos que
foram suggcridos pela comniissão de
Orçamento da Receita e das .modifica-
ções que esses imposto:; devem soffrer
ou das substituições que a Liga do
Comnicrcio julga .preferíveis para che-
gar ao mesmo fim, obtendo egual resut-
.fado para o fisco, com menor sacrifício
paira o conunercio. Híle discurso produ-
ziu forte .impressão.

O sr. Ranialho Ortigão demonstrou,
baseado cm publicações recentes, que a
renda arrecadada cm ouro é superior as
necessidades do governo; julgando, por
isso, que o governo pretende não co-
brar ouro para as suas necessidades no
exterior, mas augmentar impostos para
as suas .necessidades cm papel, o que
trará grande oscillação na taxa cam- j
bial, j!i Iorque o comnicrcio comprará
mais do que o que precisa o governo,
já porque o governo, voltando ao .mer-
cado para vender, age como especula-
dor do cambio, fazendo o mesmo oscil-
lar ide modo desvanta'oso para todos,

r quer quando o conunercio compra, quer
(i".-.re,'o o governo vende.

li por isso lhe parece que se deve
pensar em dar ao governo somente o
que cllc precisa para as suas necessi-
¦dades em papel, porque dessa forma
desapparccerá o dcscqtiilibrio.

O dr. Vieira Souto voltou á discussão,
para declarar que os cálculos em qtte
ora se baseia o .sr. Ranialho Ortigão.
foram mandados pu-licar_ pela commis-
são de orçamento da receita, não sendo
exaetos, pois a mesma, commissâo já
possue outros dados mais precisos.

O sr. Uamallio Ortigão lamenta que
esses dados, publicados com caracter
official, sejam considerados itiexactos,
porque o commerciò, para agir com se-
gurança, precisa conhecer esses novos

Tavares,
sobrinha ilo sr.

funecionario dasJerse Jansen
Obras lítiblicris,

o teueiiie Auionio Vllltla, funecionario
da Iiispcctorin dos Serviços de PropliYlaxia.

o capitão Antônio da Costa Cardoso,
ium.eion-.rio da Inspectoria Aos Serviços dc
Prophilaxia; .

,. sra. d. Ildcfonsino. Tires. cspo*a uo
coronel Jos-_ Fauliiio da Silva Pires;

a sra. d. losmlia Pov;
 „ sr. Antônio dos Santos Azevedo.

Riiarda-livros da Meai e Benemérita Cnina
di Soccorros 1). Pedro V:

_ a senltorita Carolina Carvallmes. fillia
do sr. Almeida Carvalhaes, direclor do
Jlaiicn Coninicrcial;

_ o sr. Orlando Moreira Itaotista, empre-
Rado no commerciò desta nraca:

o sr. Angtistò Ismael Percstcllo. em-
oreRiido ida e.isa II. Uosa & Filhos, desta
''"'-''a 

sra. d. Lucinda da Motta llastos.
esposa dn sr. Antônio da Motta llastos,
proprietário do "Stadt Munclien":

 o galante Iiiluardo, fillio do nosso
couipanlieiro de trabalho Thcotonio Cabral;

a interessante .lurcma. filha -do nosso
eonipanhelro José l'clix_de Andrade:

o sr. DomiuROS doncalvcs Silva;
 o dr. Adolnho Bandeira Rodrinues,

clinico nesta capital; ,-;•..__'. , _a sra. d. Porftna Osório dc Carva-
It.0, esposa do sr. Paulino Antônio de Car-
vaÜio, solicitador -lo nosso furo:

a sra. d. Colo .Mesquita, cunhada do
conhecido clinico -nesta capital, dr. Barbosa
Romeu; , „ , T.Vez aunos hontem o dr. Fernandes Li-
n.a, cx-vice (.overuador do Alagoas c pre-
sidente do directorio do Partido Democrata
daqticllc Estado.

—Fez aunos liontcm a sra. d. Anna Lo-
pes. virtuosa esposa do sr. Plínio Lopes,
conceituado negociante om Cascadura.

—Pasãiiu hontem a data natalicia da sra.
d. Alzonir.. Lopes de Iiarros. esnosa do
sr. Orozimbo lianos, negociante na nossa
maça.

* * *
BAPT.S:VD0S

Festejando nntc-lionlcm o baptizado de
suas dilectas filhiiihas Mofalda q \ohmda
euoheu-se (le festa o lar do distineta casal
sr. João Puntiesc e cl. Margarida MazzuKa.

Serviram de padrinhos da .alante Mafal-
da o sr. Antônio Rodrimies dos Santos c
sua esposa, mine. Maria Rodrisuus (los San-
to=. e da travessa Yolanda. o sr. David
Francisco Pinhel e sua esposa, d. Mana
Pillliel. :. * *
BODAS DE PRATA

O capitão oliarmaceutico do Exercito Fa-
rias (le Mendonça e sua esposa, d. Virgínia
dc Mendonça, têm hoio o seu lar cm festa,
pois commemoram a oassaecm do 2.Í0 onm-
versario do scu consórcio.

A's o horas será rezada uma missa em
acção de -raças, no altar-mór da matriz ido
Engenho Novo.

A' noite, o capitão Mendonça e sua es-
nosa receberão, em sua residência, as pes-
soas amicas mie os forem cumprimentar,
offercccndo-lhcs unia ehavena de cha.

* $ *
FESTAS

Rcaliza-sc a 17 dc setembro vindouro, no
pariiuc da praça da Ropublica, a festa do
Centro Carioca, com um attrnente nrouram-
ma confeccionado ucla sna directoria.

tít ílt àH
COKPERENOIAS

Realiza-se hoje, ás 3 lioras da tarde. _
sessão semanal da Directoria da Sociedade
Nacional de Agricultura.

Após a sessão usará da palavra o dr.
l'inno Dutra, f|iic dissertará sobre "A in-
dustria dc carne em -Matto Grosso".

OS FILMS DE HONTEM
Os salões do elegante cinema da Compa-

nhia Clnematograpiiica Brasileira conserva-
rain-sc liontcm, durante o dia e a noite,
repletos dc um publico fino o numeroso.
F. esse plienomeno naturalmente se repetira

o novo programnia
hontem ali estreado é dos mais suiTrdicn-
«lentes, garanlidorcs de um suecesso infalu-
vei e incessante. Dclle sobresác o grandioso
drama — A verdade mico ou A hypocnsta,
admirável trabalho psychologico, extraído
do celebre romance dc Luiz Wcbcr, em 5
actos altamente emotivos, de iiiagcstosa
concepção, com um dc-cmpcnho magistral,
ipor artistas de nomeada. Completando o

progranima, são, mais. apresentados no

Odcon: Tropas sereias cm Salonica c bom-
bardeios na /ililm de frente, film da actuc.li-
dade, autorizado pelo grando estado-maior
francez, c Polira 'orle... interessante co-
media, pela querida actriz Musidora.

alais um licllissimo e attracntc program.
ma está oxhtbindo, desde liontein, o chie
salão ido Pathé. A nota predominante desse

progranima c constituída pelo empolgante
drama da vida moderna — Corações que sc

degladiam ou Mais do que irmão, drama dc
linda concepção, em 4 ningestósos actos, cs.

tnpendo trabalho da fabrica Corona. Segue-
se-lhe na tela a delicada comedia — A
virgem do mar, film cm que se observam os
caprichos da versatilidade feminina, cm lan-
ces os mais graciosos, lí, por fim, o íi-loír
Journal, o último numero, com os mais rc-

centes suecessos mundiacs, destacando-se* a
oecupacão dos correios cm Salonica pelas
tropos francczas, a. conferência dos alliados
cm Taris, e as modas femininas parisienses.

O confortável centro de diversões que é

o cinema Avenida, operando honlem a lia-
i bitual mudança de cartaz, passou a offerc.
I cer aos seus iniiunicros habitues um unico

film. Ks5c, porém, pela sua intensa acção
dramática, polo vigor de seus lances, con-
slitue lim progranima encantador. Intitula-
se elle — Um l°rd estroina. E' uni vibran-
te idrania social, cm 5 actos da vida real,

profundo estudo psychologico de mil joven
aristocrático, teniH como protagonista o ap.

plaudido artista \Varrcn Rerrigcn o çom
uma cuidadosa c impeccavel m:se-cn-scci:c.

O Ideal, o conceituado cinema da rua da
Carioca, offcreceu-uos hontem a prcniiire
àe um programnia dos iv»is surprchenden-
tes. F.stá elle assim organizado: O dctecthc
contra os falsários, elcctri-itnto romance po-
licial dc longa metragem, em 4 actos reple-
tos dc episódios emocionnntissimos; A Q>ir-
gem do mar, romance dc fino lavor artistieo,
de máxima moral e ungido do' um mysti/-
sentimento religioso; Dissipcçõo c loucura,
sur.rehcndcutc drama 'da vida real, de-lan-
ces os mais violentos, cm 4 actos;^ c, por
fim, como oxtra na matinée, o Eclair Jour-'
uai, com uma excellente resenha das ultl-
mas oceorrencias de notoriedade uo Velho
Mundo.

Estão dc parabéns os freqüentadores do
íris, o popular salão da empresa Cruz Ju-
nior,

E isso por uma simples razão: o program-
ma horitetn ali estreado i dos mais arroba-
tadores, tendo todos os elementos assegu-
radores de brilhante exilo. A sua cotnposi-
ção é a que so segue: Crime dc irmão, sug-

gestivo drama, de trágico enredo, cm 5 lon-

gos actos, estupendo trabalho da fabrica
Fox; O Ji'110 mysterioso, bello drama de cn-
trecho ciniiiciiteiiioiitc sensacional, envolto
cm scenas de mysterio, que fazem vibrar de
emoção o espectador-, PnMí-. approvação',
lindo c delicioso drama cin 3 partes.* *
«A TIÇÂOZINHO", NO RECREIO

Figurava liontcm, na premicre do cartaz do
Recreio, Paul Cavault, subscrevendo a au.
toria da comedia A Ticõozinbo.

Estava feita, com o citar-se o nome

de ensaiar a peça - "faro d..-«tida.",
cora a qual se despede do nosso .ue-.o.

. 
¦

A companhia do 'Éden Theatro, de Lis-
lioa, parece que vae ter uma nina incs_ro-
tavel na revista.fantasia — Ho paiz ao

Pelo menos, i o qui se 'PÓde deduzir
da grande concorrência que tem apanhado
o Carlos Gomes c dos applausos sem con-
Ia diariamente dispensados aos principaes
artistas. ,„ ,

Hoje. "No paiz do sol", nas duas ses-
sões. *

O transformista Silva Lisboa .conquistou
as sympatliias do publico brasileiro.

Ainda hontem, no Republica, foi elle alvo
de uma grande manifestação, ao termina»
os seus interessantes trabalhos.

Na tela «erâo hoje exhibidos iilmB do»
melhores fabricantes. _

Na quinta-feira próxima, será cxlnbido o
sensacional film — " Witland-Morati*r, em
que -se reproduz o «maior campeonato àt
"box." que se tem realizado no mundo.

*
A companhia Molasso organizou um pro-

¦sranuna sttnplesmenlfc irta_.ni.ico para as
tres «sessões de hoje.

Na primeira sessão, será representada —
"A Sonanibula", peça do agrado do po-
Mico; na segunda, haverá a "premiére" da
peça em i acto c «dois quadros — ''Sonho
de artista", fazendo os protagonistas O.
Molasso c Anna Krcniscr. c na terceira —
"_\uior d'apache". na qual Molasso e Krcm-
ser têm dois soberbos papeis c* dansam a
celebre valsa -dos "apaches", que sempre c
bi.ada, lal a maestria -com que a bailam,

Cada sessão principia pela exhibição -de
¦um "film" das mais reputadas fabricas.
Depois* sc fazem ouvir, no scu variadissimo
Tepertorio, attracções que -toda*» as noites
são vivamente üpplaudidas pelo publico.*

Ainda não é hoje que se realiza a festa
nrtjstica de liertini, o oiuerido primeiro
actor cômico -da companhia Vitale. Por»
que não i-ôcic 'ficar concluída a tempo a
montagem da opereta O forcador, que vae
á scena pela "primeira vez nesta temporada,
em recita híc Bertini, o festival em «su»
henra ficou transferido para amanliã, que
£ quando se «realiza a annunciada n* ré*
cita -de aasignatura.•lim vista do que, attendendo ao succefso
sempre crescente da bella opereta de iLeon
Ilard, a empresa resolveu dar hoje a ul-
tinia c -definitiva representação «du Ducha*
sa dei bal Tabarin, em que Bertini c Pina
Gjóana tèm verdadeiras creações.

A companhia parte iiuprctcrivelmcntc
tpárà S. Paulo no -dia 24.

* # *
Circos
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A GUERRA O incidente Zeballos-
Souza Dantas

Vii*e, hot-tem, mas _5o te .
/alar. _an vão •t_i*ei chegar para juittp
de ti, ¦__» aquelle povo todo não aea.-
xava...

Onde?
No ODEON. E, a prtíposito; mas

que enchente -..-•.
Não "sei. como te' admiras, pois

ainda ha poucos dias mte dizias quo
enitir.. nrogramma sáe .programma te o
ODEON só tem enchentes... Mas re.
pito comtigo: — a verdade deve-se da-
zer, nom que dôa.

 E hontem tratava-se mesmo da
VERÍDAiDE, e VEIRIDADIB N-U'A, o
esplendido íilm quo por cento vae Fl-
car na tela toda a semana., c eu vol-
tarei a ver. ,

Não resta duvida que foi o me-
lhor film hontem apresentado, e o que
é mais, o que attraiu a maior e me-
lhor concorrência. Está provado que o
Odcon, com seus .programmas, se wr-
nou o .ponto preferido v sempre; -irocu-

rado pela melhor so-leita-dp carioca.

O circo díuropeu annuncia -para boje mais
uma excellente funeção, «ua qual estreará
a "Olj-mpian Troupe", ji aqui opplaudi.a
-.11 outroí theatros.

O espectaculo, qtie tem um programniaotírnheiue, terminará com a emociouant-c
tfarça — "Preto contra branco".

0
Depois de uma temporada felicíssima,

despede-se hoje *do publico da Tijuca a
Krande companhia eqüestre, ' 

gymuastica «
zoológica de mr. Jean Pierre. ü especta*
culo de encerramento reali-iar-Se-á cm ho-«menaRetn â grande família japoneza «e ao
tony Martiin Antila. que, por scu turno,
dt-Iicaiu-no ás classes academicas, ás cxmas,
familias e ao povo cm gferal.O programnia dessa festa está organizado
com muito gosto e cheio <!e attraètivos.

Itr, l'ierrc, «oites dc ir 'para Uotafogo
•dará amanhã e depois doi- únicos -es-
ipcctaculos -no Colyseu de Novidades, erecto
«io lloülevard Vinte c Üito dc Setembro
n. 203.

*
A companhia qui ora trabalha no Spinelli,

realiza hoje uma funeção cheia dc attra-
c tiros,

p espectaculo, nuo , consta clc números 1 vizinhança,* uosvariadissimos, terminará com -o melodrama 1 _,. habitavamilitar — A noiva ilo sargento, I ' -_' ' ' '

Um caso triste
UM POBRE HOMEM VICTIMADO

POR UMA HEMOPTYSE
A policia do 6o districto £01 infor-

mada dc que numa casa de commòdos,
á rua do Cattete ri, 2-3, havia fallc-
cido mysteriosamente um pobre ho-
mem. ,

Para o local seguiu a autoridade
competente, verificando que nada lia-
via de mysterio na morte de Octavio
Chaves ou Cassiano de Oliveira — nem
o seu nome se pòdc a;tc agora saber ao
ceno, pois que cllc usava dos dois.

Esse pobre homem vivia, quasi se
pôde dizer, da caridade publica. En-
viava livros a algumas pessoas e por
meio dc cartas solicitava uma qualquer
quantia.

Uma vez, 'fora encontrado a deitar
sangue pela boca. A Assistência foi
chamada a soecorrel-o. .\Mlicou-o e
púl-o fora de perigo.

E o infeliz continuou a sua vida
miserável e triste, a. Implorar esportu-
ias, a depender da caridade publica.

É a sua triste vida despertava o bom
coração (.aquelles a quem implorava,
por meio 

'das 
suas cartinhas, e assim

elle ia evitando a morte por inanição
011 os horrores de uma enfermaria des-
sa casa dc supplicios que é o nosso
hospital de caridade da praia de Santa
Luzia.

Mas se conseguiu, graças ao 'bom co-
ração de algumas pessoas que o uão
deixavam no completo desamparo, cs-
capar á fome, a sua vida* miserável
dava logar a que moléstia terrivel lhe
fosse minando o organismo de uma
fôrma irremediável.

De quando em vez vinham-lhe os
alaqucs mais fortes, hcmoptyses terri-
veis, que punham cm sobresalto a sua

humildes comniodos

MUSICA
a.\".o'.h:tta RÚDGI* MUU.F.R. —

Sem poder deixar dc attender aos pedidos
sem conta que recebeu, para realizar um
concerto nesta capital, antes de voltar para
S. Paulo, a brilhante pianista brasileira cujo
nome oncima estas linhas íixott a noite dc
segunda-feira próxima, 28 do corrente, para
essa festa de arte.

Vários admiradores da notável artista, cn.
tre os quaes estão muitas senhoras da uossa
melhor sociedade c alguns membros da co-
loniíi paulista, preparam uma calorosa dc-
monstraçüo de apreço á senhorita Antonietta
ÍUidgc ..rúller, nessa noite, por motivo do
exito tritimplial que alcançou recentemente
em Rticnos Aires.

O concerto da illustre pianista será no
theatro Municipal, o a noticia, poslo que só
hoje divulgada, está sendo objecto de uni
vivo interesse nas rodas artísticas e no nosso
alto meio social.

st í*: :•_!
Varias ¦

Hontem vciu-lhe um desses ataques,
porém mais violcnlo do que nunca,

(Diversas pessoas chamaram a Assis-
tencia. No momento em que o desdito-
so homem era conduzido ao Posto
Central, falleceu, muito embora tives-
sem sido empenhados esforços, para
salval-o.

A policia não teve nenhuma infor-
mação a respeito desse infeliz, que ai-
guem suppõe fora cm tempos empre-
gado da Central do Brasil.

dámagestade
ás habitações;

Procure ver a variada ex
posição da

Marcenaria Brasileira
As empresas industriaes

por. fim nomeado chefe dc

PAIiIiEOMIENTOS
Victima de nertinaz enfermidade, quo lhe

vinha .*ios poucos minando a existência, fal-
leceu hontem, á Larde. o dr. Knéas. Mar-
condes Ferraz, chefe de sc.ção do Ministc-

Jados para sobre elles a conimissão cer-1 rio dn Agricultura,
oar os seus trabalhos de firma a 4,i. 

| 
O dr hn™ .herra-i ^f™-^-bntar em ouro.apenas a parle e_.rict.i-j ^ ,üistrict0 c comn ,_ áeugais> auxiliar, no

mente necessária para os compromissos ROVOrno Campos Salles. Também ã polieia
do governo. I de S. Taulo o extineto prestou serviços re-

Falou depois o dr. N. de Andrade, I levantes,
mie começou dizendo que o commerciò O dr. línéas Ferraz foi secretario do dr.
devia iniciar os seus traballios formu- Ko^lpho Miranda.._no Mm^crio_d_at_Agn.
lando um enérgico protesto. Pisse que a
má arrecadação da renda é que está
contribuindo para a crise. Faça-se uma
boa arrecadação, e o governo terá o
sufíicientè para os seus compromissos,
e até para conseguir saldo. . _ j

O orador, baseando-se em estatística,
procurou justificar as suas palavras. Ci-
íou o Kstado de Minas, que. tendo nua-1
tro milhões de habitantes, eontribuc!
com 42 centésimos por cento (!) O que
indica que lá não sc arrecadam impôs-:
tos. ou, por outras palavras, que actual-,
¦mente mineiro não paga imposto 1 Citou |
ainda, de passagem, que a exportação j
tio Estado Oriental para o Brasil, se*
giintlo a estatística daquella Republica, i
foi em 1915 dc nove milhões de xar-
que. accusaitdo as nossas «.-..tatisticas'a entrada de ires milhões anenas, uma
differença digna dc nota. porque é de
6 ¦nilliüosl O orador cor.tinuou por
longo tempo neste terreno, sendo ouvi-;
do com a maior attenção.

O sr. Berllioldo Tlieiner apresentou
depois unia longa proposta, crcando
novos impostos de consumo sobre Iam-
padas electricas e outras mercadorias,
ainda não tributadas, lista proposta fi-
con ainda para estudo da conimissão.

O sr. Ranialho Ortigão lembrou a
suspensão dos trabalhos, peio nderuita-
do da hora, e suggcriu a nomeação de
uma comniissão. destinada a _ reunir os
trabalhos c elementos indispensáveis
para seu esludo e confecção do mento-
rial que deve ser apresentado no go-
verno. Acceita esta indicação, designou
nara essa conimissão os srs. drs. Vieira
Souto, N. de Andrade e Sá Freire.

O dr. Vieira Souto declarou p_i:.nr
nue essa comniissão deve ser mais nu-
morosa, e allcgou, por sua ve». que está
_r,i> a pressão da giande .alta de tempo.

A presidência observou que a com-
•missão poderia escolher novos compa-
.nheiros i'3ra a hoa execução «do seu
•manda!'!. O dr. Sá Freire .concordou
tánib; 111 com uma comniissão mais nu*
nr_rosa, principalmente de represenlan
"tes do commei

¦do

festejado comeiliographo francez, a maior
reclame que poderia ter a companhia Aze-
vcdo-Scrra, para a estréa do sen novo pro-
gramma.

Paul Cavault ícz-sc querido e admirado
da platéa carioca, desdo que cila viu, ap-

plaudilldo-0 numa longa serie de represen-
tações, o seu .delicioso vandcvillc cm 3
_,ctos — j.feiiiim do clwcolatc, peça de um
Piitrccho encantador, urdido por mão de
mestre, e cujas primicias, no palco do Ee.
creio, tivemos por Aura Abranches, quc:
com o seu gracioso typo artístico, nos apre-
sentou um trabalho magistral, no papel de

protagonista.
Do mesmo autor da -V.iiiiin io chocolate,

.. comedia liontcm estreada devia ter attra-
divos c seilucções que reaííirniassem os
superiores qualidades de escriptor theatral
reveladas naquella por Cavault.

Foi assim pensando, a prejulgar A Ti.

çSasinho, que o publico affluiu hontem cm
cassa ao Recreio, convencido de que ia
assistir a um espectaculo quo o prendesse,
que lhe agradasse c que o satisfizesse sem
reservas.

F, não se enganou 110 seu critério.
A comedia hontem representada, em pri-

meira mão, pela companhia Azcvcdo-Scrra,
cheia de vivacidr.de, cs-

cultura,
secção *

O enterro do saudoso morto, que era
cunhado do coronel Marcondes «ila Luz, rea-
I12a.se hoje. ás 4 horas da tarde saindo o
íí-retrn da rua Lins o Vasçoncellos n. 333.
uo Meyer.

O dr. T.ncas Forraz deixa diversos tra-
balhos sobre questões jurídicas e adminitra-
li vas.
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TKATAMEXTO DO ESTÔMAGO í
VISANDO O FICADO, URINAS

il INTESTINOS COJI O

ERKESTO SOU ZA

é interessantíssima,
irresistívelcripta com uma graça sadia

reunindo seguros dementos de suecesso.
A par dessa circumstancia, outras se Ih

vieram juntar, para que o nosso publico

Dentro >.le poucos -dias, o confortável
theatro, da avenida "Gomes Freire registrará
.1 estréa de uma nova companhia nacional,
composta -dc excellentes elementos e queali fará .tuna temporada de cinema-tlieatro,
propriamente idlta. Os 'espectaculos chie*
matograpliicos que ali se estão realizando,
com tão Rrande concorrência c tão des-
usado suecesso, passarão a ter, todas as
noites, -mais o concurso -da representação
de uma peça pela nova companhia; A
Brande lotação -de que -dispõe aquelle bello
theatro permitte que os preços sejam tão
módico?, que constituirão um verdadeiro
brinde ao puhlico. «TC' este o elenco da
nova troupe: Maria Reis, il.ola llrieha, Ma-
ria ferreira, Xatlialina Serra, Piora .Sor-
riso, Maria Isaura, Judith Bastos c Her-
miuia Splauo; Brandão, o popularissimo,
que 'Será o onsaiador; 'Silveira, Leopoldo
Prata, Coimbra, Leonardo dc Souza e Ar-
tinir dei Oliveira. Maestro, Raul Martins;
ponto, Soares; contra*regra, Cruz; cabellei*
reiro, Mattos; guarda-roupa, Ãngcüto, Dis-
põe, ainda, a nova companhia, dc um vli^ci-
plinado corpo -de coros, 4c -doze lindas ru-
semblistas, A estréa será com a rcvucltc
om (itiatro, quadros — Mais uma!, orginaí•ílo conhecido -escriptor Alvarenga Fonseca,
musica do inspirado maestro Costa Junior.••$? Ròapparecerá ao -publico carioca, que
muito a aprecia, 110 próximo dia 1 de sc-
tembro, a companhia de comédias c vau-
dcvtllcs I.ucilia Béres. A Iroupe, que o
«pplaudido actor Leopoldo l'ráés dirige, Se
apresentará «agora ao nosso publico magni-
fica menti, apparelhada para nos -dar ainda
recitas mais brilhantes que as que nos pro-
porcionou fartamente no Pathé, Para -seu
elenco entraram outros elementos magnifi.
cos, como, por exemplo, Adriana 'Noronha,
a intelligeute actriz que o nosso publico
conhece c aprecia. Infelizmente, porem,'* tere-
mosncompanhiaiLiJcilia Percs noT.yrico por
pouco tempo, pois que cila tem -dc ir, nos
fins> do mez vindouro, a «S. Paulo, áfittt
de inaugurar o novo theatro Boa Vista,
daquella capital, Mas da 'Paulicéa decerto
a excellente troupe regressará 00 Uio.

<$* Amanha, ás 2 horas <la tartlo, na se-
cretaria -da lífcola Dramática 'Miiuieipal, o
sr. Vieira Cardoso procederá â leitura de
sua "pochade" — O macaco, que é desti-
nada a «uma das empresas theatraes desta
capita!.•^ Por telegramma recebido pela em*
presa 1'asclioal .Segrcto, sabe-se ter embar-
¦cado a bordo do paquete Itassueü a velha
companhia do llieatro S. Tose, fundada a
1 ide julho de 1911 e da qual fazem parte
artistas, -desde a sua fundação, como o pri-
meiro actor co-nico tAlfredo 'Silva, tão que*
rido da nossa platéa,

A companhia regressa do Iíio «Grande do
Sul, oiule fez uma-.frutuosa temporada.

Iv' provável que a estréa da troupe se
dé com peça nova c em breves dias, pois
é ella esperada ncsla cidade a 23 «do cor*
rente.¦O N> dia fi do «próximo mez -de ¦setem-
bro, realiza-se, no Apollo, n festa artística

sra. lV.myra Torres, uma figura de

PARA A CULTURA DO ALGODÃO,
CANNA, ARROZ. CAFÉ", CACAU,

ETC.
Deve constituir-se breve, em socieda-

de anonynia, a "Companhia Agricola e
.industrial S. Francisco", formada com
.elementos do alto commerciò da nossa
ipraça, para explorar a industria agricola
em uma grande parte idas margens do
rio S. Francisco, em Minas.

A referida companhia, que já possue
dtias importantes fazendas nas inargcn.
do citado rio, niunicipio de Jamiariã.
pretende ali .desenvolver a cultura do
algodão, canna, paina, café, cacau, arroz,
borracha c ainda a criação de gado, de-
dicaindo, comtudo, especial attenç3o á
cultura do algddão, para a qual aquelle.
.errenos offerecem admiráveis condi-
toes. ...

Para por cm pratica a sua idea, a
Companhia que já tem o apoio do pre-
sidente do Estado dc Minas e do mi-
nistro da Agricultura conta com a co-
oociação dos pequenos c grandes capi-
tantas, .pois que o capital será formado
-.ior meio dc acções ao portador.

encontre motivos dc sc regozijar comsigo j destaque da scena portugueza.teve 
c;;, ! Representflr-se.il n  Murcha iiupcial.

Ide ifenri Ilataillc, tomando parte nesse cs-
pectaculo toda a companhia do Polythcama,
dc d.i.boa, c outros elementos a cila cs.ra-

mesmo,

Exlracto flnitlo dns Ires no-
zes : Noz ilo Koln, Noz Vomica
e Noz Mosctuln, contciiilo niiula
u MEI.ISS.-,e*o AN1Z o o G1.IÍ-
VÃO—BVSPErSIA, ANESIIA,
ni'.I!II,IIiAI)K NV.KVOSA. jCUás
(liücstõcs, nino Iiaiito, neso do
estomnso. tlôrcs ilo cabecu,

o fnltn «le appetlte.
GRANADO _.'C.-l0deMi...o._l_

SHS-.-MffllC-MttM -> DOU _U_S*__-rri alVJZ
m. il_a-»<i'*-*J5->***i» g*—'

No Club Militar

pola hoa inspiração quo
ir assistir a uma das sessões do alegre:
theatro da rua do espirito Santo.

Assim é que, por exemplo, a representa-
cão assumiu proporções de um verdadeiro
o indiscutível suecesso, pelo irrcpreliensivel
c harmônico desempenho dado á peça pela

i ccinpanlua, que teve os papeis liem distri-

j huidos, de modo a ser a sua defesa brillian-
' temente feita, numa homogênea congregação

de esforços.
K como se tudo isso não bastasse, ainda

ha a accresccntar um facto dt relevância
no caso: na peça de Cavault liontcm levada
.1 scona. estreou como contratada da compa-
nl.ia Azcvcdo-Serr.1 a apreciada artista Ju-
dith Mello, que entre nós creou a Prlmcro-
sc c que é mais um elemento de alta valia
para a trottpc a qtte acaba de incorporar-se.

A hora tardia cm que terminou a segun.
da sessão, não nos permitte .detalhar a ro.
presentação A'A Tiçâozinho, o que, com mais
vagar, faremos amanhã.

Apenas, para terminar, dizemos hoje: ti
peça ora em scena no Recreio merece ser
vista c apreciada pelos amantes dos bons
espectaculos dramático.:.

reclamos"

1 VIDA EK110RDS

3191HÉ
Ernesto Souza

BRONCHITE
Rouquidão, Asthma.

Tuberculose pulmonar.
GRANDE TOHI50

.Di. o _pp;ili. e produ. a
torça muscular.

(MANADO * C„ 1» de marco. tf.

O CARVÃO NACIOXAT.

Mais

AS OPERAÇÕES NO MOSA
E NO SOMME

Paris, 2i — Foi publicada a seguinte
nota oítieiosa:"lEmquanto sc desenvolvia com inten-
sidade o tiro de destruição e do neutra-
lização contra as posições inimgas, de-
moustratído a firme ántenção dos allia-
dos de prose-fitirem na luta sem tréguas,
os francezes alcançatam um novo sue-
cesso entre Guillemont e Maurepas, mpo-
derando-se de um bosque poderosamente
fortificado a oeste da herdade dc Foi-
Femon, atráz das ultimas posições con-
quistadas c que os francezes tinham ut-
trapassaldo sem atacar para não retardar
o seu avanço. Depois tia consolidação
das _iovas linhas, as nossas tropas redu-
ziram essa nosição o delia se tornaram
senhoras ,apoderando-se dos **uc a de-
fendi-om e do material, apezar dos esfor-
ços desesperados dos ai!eui_es( caindo
assim nas nossos mãos um novo c serio
ponto de defesa do inimigo no -_aminho

que vae dar a Combles."A rcacção dos allemães contra a
frente ingleza foi sem resultado.

"O ultimo progresso 
'dos 

aliados per-
mitte-llics dominar agora, para leste e
nordeste, a depressão do terreno que ê
o theatro idas próximas operações.

"A perda da aldeia dc Fleury e o re-
ciio geral da linha allemã ao norte de
Verdun constituem graves decepçõe»
para o inimigo, o qual está resignado
a não fazer nenhuma forte reacção. A
despeito das forças accuniuladas e do
encarniçamento dos assaltos, não pode
retomar aos soldados dc Verdun uma
pollegada do terreno conquistado."Depois de seis mezes de luta mciiio-
ravel, as tropas francczas enfrentando
forças combinadas de artilheria, mui su-
perior á de todas as batalhas preceden-
tes c de infanteria, escolhida entre os
corpos da "elite", repellem-nas victorio-
samente e tomam mesmo o ascendente
sobre o adversário que devia vencer a
todo o custo."

Londres, 21 — (A. H.) — Escreve o
correspondente da "Agencia Reuter"
junto ao quartel general do exercito
britannico em França:"Nos combates dos últimos dois
dias fizemos não menos dc 2.000 pri-
sioneiros não feridos, pertencentes ás
tropas de escol que nos oppõe o alto
comutando inimigo. Não ha duvida ai-
gunia dc que a moral dos nossos adver-
sarios se acha profundamente abalada.
•Os prisioneiros, com effeito, ao mesmo
tempo que reconhecem os effeilos na-
turaes das longas e terríveis experien-
icas a que tem sido sujeitos, não ces-
sam, nas suas conversas deagora, dc
ferir a nota de um accentuado deses-
pero. "Para que. continuar?" — pare-
ce ser a pergunta que de todos os la-
dos se formula, entre os allemães. Os
prisioneiros allemães não põem duvida
em reconhecer que o exercito allemão
attingiu já o extremo limite dc poder
dc resistência -humana c que 110 seio
das classes militares sc começa a fa-
lar ás escondidas, favoravelmente á
paz. Pudessem esses soldados — diz o
correspondente — conliecer amanhã a
completa verdade sobre a situação, e
estou convcnòido que as palavras ape-
nas segredadas agora sc converteriam
cm clamores ante os quaes não have-
ria barreira possivel, -

Ainda na noite de ante-hontem dois
pelotões de soldados dc Saxc, affron-
tando todos os perigos que ameaçam os
desertores, penetraram nas nossais li-
nhas a gritar a plenos pulmões:"Kamerad I Kamerad." Não liavendo
ainda começado o ataque actual, todos
a esse tempo descansavam nas nossas¦linhas. Os saxoiiios explicaram porém
com a maior franqueza os motivos que
se tinham levado a desertar: Estavam
fartos, fartíssimos. — disseram . " Ser-
vir a "Vatcrl.ind", afinal de contas,
não consistia cm fazer-se dizimar sob
o fogo 'homicida da. artilheria inglcza.
Outros 'havia, muitos outros, da mes-
nia opinião que elles, e esses, se não
desertavam, era só por quo lhes faltava
a coragem.

Essais palavras confirmam plcnamcn-
te a infereiicia, dc que o iiisucccsso
dos contra-ataques allemães recentes
está intimamente ligado ao abaixamen-
to moral que' sc produziu entre as
tropas. Effecttvamente, de todos os
esforços para reconquistar o terreno
perdido, dc tamanha importância para
quem pretende manter a oecupação do
norte da França, só um obteve, nas ul-
timas quarenta e oito lioras, um peque-
no suecesso de pouca duração, -lissa
excepção não constituo porém senão a
confirmação da regra, c os demais
ataques dissiparam-se antes mesmo dc
haverem podeido attingir as nossas po-
sições. A infanteria allemã, segundo to-
das as appariiecias, já uão quer iivan-
çar cm obediência ás ordens dos seus
commandantcs."

Paris, 21 — (A. H.) — Os jornaes
conimcmoram hoje o sexto mez do
inicio da batalha dc Verdun.

O sr. Richepin, 110 "Matin", e o
sr. Pichou, no ''Pctit Journal", .con-
sagram artigos enlhusiastas á batalha
de Verdun que, dizem elles, brilhará
sobre toda a historia da guerra e so-
bre a historia da França."

PORTUGAL NA GUERRA
Lisboa, 2: (A. II.) — JA se apresen-

taram ao commando da columna de ope-
rações de Kioitga os tenentes Mattos
Prcto,É da Armada, e Gonçalves, dc in-'fanteria, e mais dois soldados, que ha-
viam ficado prisioneiros dos allemães
c que ha pouco 'foram libertados pelastropas .poituguczas.

Londres, 21 (A. II.) — .A Caniara
dos I.ords votou hoje o tratado de com-.mercio entre a Inglaterra e Portugal,

Paris. 31 (A, H.) — Parte brevenien-
te para Lisboa a missão militar anglo-
fr-inceza. que vae cooperar com o Es-
lado.Maior portuguez na preparação (ni-
litar para a participação de Portugal
na guerra.

COSTUMES CHIC ?...
LaMaison Nouvelle
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üm artigo de "El Diário", de
Buenos Aires

_?h_h__ Aires, 21 — (A. A.) —• Sob
o titulo "Liquidação", "El Diário" pu-
blica o seguinte artigo: "Icrminaram,

como logicamente deviam terminar, as
turvas intriguinhas movidas por um
órgão da imprensa desta capital contra
o ministro das Relações Exteriores do
Brasil, sr. dr. Souza Dantas.

O ex-chaucellcr — que inventou e
fez circular o telegramma numero nove,
resumindo nessa obra todo o scu me-
xerico habitual — acreditou ser oppor-
tuno o moniento offcrecido por certa
amável cortezia diplomática tida para
com a sua pessoa pelo sr. Ruy Barbosa
para desafogar velhos «sentimentos e
reincidir nas suas conhecidas manhas
de falsificação e enredo. E' assim que
enviou daqui para o Rio dc Janeiro uma
mesquinha intriga, forjada quem sabe
onde, contendo baixas allusões a um
reuresentante diplomático do Brasil cm
Buenos Aires c que hoje dirige interi-
namente nesse paiz, por um acto dc
transcendental confiança do scu gover-
110 as Relações Exteriores, nn ausência
do titular cffectivo, com ordens de ser
para aqui recambiada telcgraphica-
mente.

Os effeitos dessa íuachina.ao estao
ahi patentes e, como era de esperar,
ainda unia vez, o tiro saiu pela culatra
e, justamente, quando elle se dispunha
a recolher os resultados de sua perfi-
dia, chega-nos aqui a noticia de que
todas as forças sãs, conscientes e rc-
speitaveis do paiz vizinho se congre-
ga.,. — a presidência, o Senado, a Ca-
mara dos Deputados e a verdadeira
imprensa — para defender o ministro
interino da calttmriiosa pecha e para
evidenciar toda a sua absoluta corre-
cção.

No Brasil, necessariamente, 'este ns-
sunipto teve a importância imerecida,
uma vez que nelle estava envolvida a
reputação de Souza Dantas; mas aqui
não podia ter «lie a mesma repercussão,
por 'isso que todos nós conhecemos o
cavalheiro, o diplomata c amigo sem
jaca da Argentina e, desde o primeiro
momento, reduzimos logo «ssa aggres-
são á sua legitima proporção e puze-
mos inteiramente a amostra o manipu-
lador da grosseira intriga com a figura
inconfundível do scu autor á frente.

Hoje, terminadas as coisas e mais
uma vez apresentando no Brasil o au-
tor, esperamos que será esta a ultima
vez que nos vejamos obrigados a apou-
tal-o -como reincidente no velho *>ropo-
sito e traçamos estas poucas linhas co-
mo epitaphio da questão. Ç_

As relações entre o Brasil ie a Ar-
gentina. longe dc se abalarem, demon.
straram solidez e offoreceram uma nova
opportunidade para a prova de que não
as ipodem abalar intrigas e mexericos,
attendendo á sua causa, qtte são peque-
hinos intreresses de feira.

Os dois povos se apreciam c respei-
tam já solidamente, liquidando-se des-

SOFFRIMENTOS REMEDIAVEIS
DA MULHER

A cada hora do dia a mulher seníe
um ou outro achaque que a inconunoda,

E ní maioria dos casos as mulhere.
fazem de conta que os seus so.írimeii.
tos são naturaes e nue teem que s-f-
frel-os com •paciência.

¦Continuam oecupando-se dos tralia-
lhos da sua «asa ¦_ da sua familia. des-
curando a debilidade que consideram
como muito natural e característica do
seu sexo.

E' esse o erro que commettem mui-
tas mulheres. Não é natural nem ue-
cessado que as mulheres estejam sem-
pre padecendo. Pode ser t\ \; e

V. S". esteja real-
mente enferma e
que os rins sejam
a causa com 21
conseguintes consc-
quencias. Os resi-
duos e venenos qus
os rins deveriam
eliminar ficam nu
systema e atacam
os -tecidos, nervos
e articulações, cau-
sando dcbiiidad.,
náuseas, nervosis-
mo, dôr de costai
e ilhargas, areia,

pedra, hydropisia, debilidade da bexiga,
somnolencia, rheumatismo _ sciatica.

Não abandone os rins. Prestc-Uies a
auxilio que pedem ao primeiro indicie
de que andam mal.

As PÍLULAS de fosteb pau a
OS RINS são exclusivamente para 01
rins e bexiga, c se sc tomarem a tempo
calmam e saneiam as delicadas iiieni-
branas dos rins, limpam as vias urina-
rias e fazem com que 03 rins recupe
rem a sua actividade c expulsem <k
conpo os venenos que teem causado lan-
ta miséria e soffrimento.

As PÍLULAS 1MC POSTEI. PAPA
OS RINS acham-se á venda em todai
as Pharmacias.

Enviar-se-ã uma amostra grátis, fran
co dc porte, a quem a solicite.

FOSTER-McOLELLAN 00.
Dopt. O. Caixa do Correio 1062

Rio de Janeiro

ta vez attritos ou difficuldades de in-
dole subalterna, que, por ventura, tor-
nam mais solida, .ainda que .passagei-
ramente, a atmosphera fraternal que
cerca o Brasil c a Argentina.

A e.stas simple3 observaçpes querc-
mos fázcr, ao mesmo tempo, que salicn-
tamos a habilidade, a franqueza e a di-
gna altivez com que, corajosa e sobran-
ceiramente, Souza Dantas esmagou a
intriga anonynia, trescalaiido a conheci-
do '"bqudoir" masculino que mãos bem
conhecidas movimentaram contra a in-
alacavel personalidade do eminente ini-
nistro interino das Relações Exteriores
do Brasil."

flitenos Aires, 21 — (A. A.)  "La
Época", órgão do Partido Radical, a
que, como sc sabe, pertence o presiden-te eleito da Republica, dr. Ilipolito Iri-
iroyeti, conunenta a altitude do Senado
Brasileiro a propósito do requerimento
do scnadot/Mcudcs de Almeida, rclatl-
vp ao 'telegramma numero nove.

O alludido jornal felicita-se pela de-
monstração dada pelo Senado, declaran-
do definitivamente morto aquelle des-
agradável assumpto e considerando esseacto dos senadores brasileiros comouma verdadeira obra de cordialidade
americana.

Quando nasceu Teixeira
de Freitas

Ciiriiyha. 21. (__. A.) — O "Diário
da Tarde", cm seu numero de hoje,
entrevistando a familia Ue Teixeira de
Freitas, aqui residente, no Alto da
Caixa d'Agua, obteve declarações du
filho ,e do neto do grande jurisconstilto,
dizendo que a data do scu nascimento
não é cm 19 de «gosto como ahi en
suppõe*, mas a 19 de novembro de 1816.
Além dessa importante declaração, a fa-
milia de Teixeira de Freitas prestou
informações detalhadas sobre a vida do
consolidador do nosso direito civil.

***maM f» Il * 1 IU —- " '

O sr. Lauro Miiller partiu
para Ottawa

Nova York, 21. (A. II.) — Telegram.
mas de Atlantic City annunciam 4er
partido com destino a Ottawa, Canadá.
o dr. Lauro Muller. _>

lHoje devia realizar-se ali o ..-ilinnço
offerecido ao ministro das Relações Ex-
teriores do Brasil, pelo duque de Con
naught, governador geral do Dominio

Um bandido
AS SANGRENTAS FAÇANHAS DO

ADEODATO
Florianópolis, 21 — (A. A.) — G

celebre bandido Adeodato, novamente
inquerido, confessou haver assassinado
cerca de vinte c cinco pessoas, inclu
sive Aleixo Gonçalves. mo m tm i —

seiiii«mn oxporicucin
feito hoje

.P.ealiza-se hoje, ás 9 lioras da manhã,
á rua do Aíjliidaban, ..16, 110 Meyer,
unia experiência dc turf a e de carvão.

Essa experiência será feita cm pre-
sença do ministro da Marinha.

MM_H *fr'*g_>*-**ÓH--*-»'*-' ' '

•»<> TeleRrammas da Agencia Anterica-na:
Montevidéo, 21, — Foi limitem represen-

toda, pela segunda vez, no theatro Solis,
n opera Caàeaux de Noel, do compositor
francez Xavier I.croux. A rc.preseiitíiçiio
constituiu um grande suecesso para o nu-
tor -e para os interpretes, que tora:., clia-
r.!.Mi03 repctiJas vCfles á scena.

O publico fez uma grande ovaçuo ao
-nmcítro Leroux, que dirigia a sua opera,
cohrindo*o de flores,

Buenos Aires, .1. — Tom melhorado lias-
t.-inte o estado dc saude (lo notável actor
d. Fernando Uiaz de Mcmloz.-i. director da
companhia dramática ¦G_.crrero-DIa'i. -de Men-
dor,-., que desde alguns dias s. acha ícria*
mente doente.

¦<_> Xo intuito de proporcionar no publico
elegante nm dia íeu. a tlircecão da compa-
nhia do Eden-Theatro, Je Lisboa, res'o!.eii,a
exemplo do que costuma praticar no seu tnea-
tro da capital portuguesa, tornar os especta-
culos da-9 quiittns.íuiT.:., no Carlos Gomes.
recitas da moda.

As recitas da moda r.o Carlos Gomes co-
meçarão iá e--t,i semana, tendo a compa-
nliia do lEJen-Thcatro, dc Lisboa, escolhido
para Inaugural-.*.! — No fiaic do sol, peça
que Í.111I0 ttm ali agradado.

i .¦- O llgQ->cg>"a__>-o*?»^EU---•"-¦ ' —— '

A tuberculose na Argen-
tina

A SUA PROPAGAÇÃO NAS TRIPU-
LAÇÕES DA ESQUABKA

Buenos Aires, 21. (A. A.) — O dr.
João Castillo, tnedico-operador e sub-
inspector do Serviço de Saude da Ar-
mada, cm informação levada ao co-
nheciniento das autoridades superiores
da Marinha, chama a attenção das mes-
nias sobre as proporções alarmantes que
está tomando a tuberculose nas tripu-
lações da esquadra.

Segundo a estatística organizada pelo
mesmo suVinspector, o numero de in-
dividuos atacados pela terrível doença,
é de i_ por 1.000.
--— 1 -i.M-_^-^^t*ffi*t>«*ff»ri*ll ¦******¦— . .'¦¦

Nn vida tenha por lctniua
Beber somente IRAClíMA.

cio. Procurou
de ___er parte da commissâo, receoso

A CONFERÊNCIA DO CORONEL SA-
MUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA
Xo Club Militar, realiza-se amanha,

¦'iã S boras da noite, a conferência do
tenente coronel Samuel Augusto _ de
Oliveira, que dissertará sobre "A jus-
tiçn militar.*' , , . ,

•Essa palestra comprenendera duas ¦

partes: a primeira, historia e critica,.
falando o orador sobre "o que sejerai
leito" e "o que se pretende fazer'; e
a .segunda, construetora, "o que sc- deve
fazei'", com uma conclusão — "con-

ceito da justiça e seu nanei social.'*'

Theatros
I_.jr.01t o mais franco e hsongeiro agra-

do. por parte do publico cr.15 hontem en-
clit.i o Recreio, a hilariante "e soberba co*
media de Taul Cavault — "A Tiçíor-inlio ,
cheia tíe episódios cômicos os :r.ais ititeres»
sa-itc*. „

Nas duas ses_.es desta noite, aquella
peça será repetida pela comprnhb Al__-_-
.ire Azevedo.

Na vidn tenlin por loniitui
Bobei' somente IRACEMA.

-*¦-•*— f_1 *--*—*' *•-. -

A companhia i*ortu.tte_a aue trabalha |
a Anollo. não dá c=-.c_!_c-_'o hoje, afim ooa.

OS PEQUENOS C0..TÍ1A1.AX1.0S

Apprelicnsuo ile CO srosns
de botões

De vários estivadores, foram iionlcm
apprehendidas 60 prosas dc botões de
ntadreperola, sendo 30 a bordo du vapor
francez Sequona, pelos officiacs adua-
nciros ali de serviço Silva 1'inío e As-
sis Freire, c .10 110 poslo fiscal que íiça
entre os armazéns 17 e :S do Caes do
Porto, pelo official João Baptista Us-

NA RUA IIADDOCK-LOIIO

Preso guando íurtava uma
peça de fazenda

Pela policia do iõ1 districto foi pre
so em flagrante, 'limitem á noite, o in
dividuo José Pereira de Castro, Iara-
pio con-hecido, no momento cm que
procurava furtar uma peça dc fazenda
cio estabelecimento denominado Bazar
CVosso. sito á rua Haddock Lobo, 4-

Km poder (lo larapio, que já _se ia
afastando, foi encontrada a peça dc fa-
zenda, que inimediatamente foi entre-
gtte ao proprietário do estabelecimento.

O larapio ioi autuado t me'.! ido no
xadrez

As perdas dos russos
Berlim, _i'.— (T. O.) — Coramiin.

çou-sfi recentemente, ipara s-e ter uma
idéa das perdas soffridas pelos russos,
a lii-t.ori.i do regimento de infanteria'
11. 2H2, o qual. .para preencher os cia..ros de suas filei-ras, recebeu, a 17 de
julho, mil homens, provenientes do
acampamento de tropas dc ".«wlograd;
no dia .seguinte, 18 de jullio, recebeu
mais mil do ateatmipainento de Revoga-
reti Vollcns!.; a 23 de julho outros 111.il,
cesta voz do acampamento de Pawlo-
g-rod. Em summa, no rrwqucno espaço
de tuna sumaria, esíe regimenito lece_
bcn tun 'total de tres mil homens. O
3f.il cffectivo, depois do combate de _
de asoato, ara, de trinta ou quarentahomens somente, o que quer dizer queeiie perdeu ao todo sote mil homens.
Os prisioneiros russos declaram quedepois do dia 2 de agosto só havia mil
homens de ..sorva, dis_)oniveis fará o
icfiiineitto.

Aeroplanos austríacos em
Veneza

Vienm. 21 — (T. O.) — Communi-
ca-s.* offiüiainctí.e qule, Tia nioite de
i" d-j agosto, «ma esquadrilha aerca
attstro-hungaTa atacou Viemeza, respon-
dendo ao ataque do inimigo contra Tri-
estre. tA esquadrilha bombardeou ex-
tcn_iva.ive.nto a estação ferro-viaria, o
arsenal, os estabelecimentos militares e
os depósitos. Obscrvou-sa um grande
incondio no deposito ferro-viario. Ou.
tra csquadriüia aerca aSacou com exito
o porto imerior de Grado, as baterias
italianas do Isonzo superior e os esta-
belecinienios inilitares de líonfalcone.
Apezar do violentíssimo fogo dc defesa
do Inimigo, todo., os aeroplanos re_
gressaram ánrjol____s.

as aj-Urid-MlM imil_.sr_9 tlefliam lesta-belecido_ acamjpamentoa (prini-Uivos .para
^f,r. 

so-cialisas, que estavam .causando
tlitfintld-iidies ao governe, e que, entreoutros, catavam initomados nestesacampamentos todoa .os membros daredacção do jornal "ieipziger V0II.9-acttung , *

Novo ataque á estação
aérea de Papenhalm

B<ri*.i«», 21 — (T. 0.) — Communi-
oa_.s_ officialmente que alguns liyidro-
planos allouiãcs bombardearam exliensi-
vãmente, na noite de 15 pana 16 de
agosto, a estação de aeroplanos de
P-iipeliolm, tia __h_t do Ocscl, e os acro-
planos Inimigos, aterramdo próximo da
cosita da ilha 'Runeo. Todos os appairc.
lhos regressaram indohines, aipezar do
violento fogo dos canhões anti-aorsos
inimigos e a.pczar dos combates aéreos
que tiveram de sislentair.•Durante a noite, quairo aorop.amos
inimigos aiacaram Angcrnsee, causando
damnos de somenos importância,

v_ * 1

Halicz está sendo bom-
bardeada

Londres. 21 —, (A. A.) — As tro-
pas russas que desde dias se vêm ap-
proximando de Halicz, estão neste
momento ' bombardeando essa importan-
te. posição austríaca com forte artilhe-
ria pesada.

«s

Desembarque de italianos
em Salonica

Londres, 21 — (A. A.) — Tele
grammas de iA-"terias para os jornaesdesta capital confirmam o importante
desembarque de .rapas italianas em Sa-Io nica.

Essa noticia causou nqui boa im-
pressão, visto que esse facto vem af_firmar mais nma vez o mais completo
e iiíctio atocordo entre as nações allia-das.

Fallecimento no Recife
Recife, ai (A. A.) — Fallecerat*.

d. Emilia Moreira Tavares, esposa do
dr. Adcmaí Tavares, .promotor publico
dahi, e a menor 'Maria de Oliveira,
'filha do megociante Manoel de Oli-
veira. ¦— o o» 1 —

Um individuo de máos
bofes

A'_GEEDIU O DESAFFECTO E QUIZ
RESISTIR A' PRISÃO

Na madrugada de hoje, (por tim mo-
tivo de somenos importância, houve
uma discussão .entre Frankliu Carlos
Alberto, de 21 annos, solteiro, mecan:-
co, branco e residente á ru„_ General
Pedra n. 26-), e Pedro Rogério, de 29
annos, solteiro, branco, brasileiro e rc
sidente ú rua Frei Caneca n 509.

0 caso passou-se A rua Senador Eu-
zebio, próximo da de Visconde de Sa>
pucahy.

Depois de discutir por alguns momen-
tos, acaloradamente, Franklin saccou ie
um revolver e disparou dois tiros con-
tra Rogério, que foi attingido por um.
bala no "entre.

Houve alarme e a policia compareceu,
O soldado do cavallaria n. 21, do 3'

esquadrão, Manoel Olegario Nobre, deu
voz de prisão ao criminoso, mas este
tentando resistir apontou o revolvei
contra o polioial.

O tiro, porém, falhou, e Franklin toi,
por fim, agarrado, não sem grande dif-
ficuldadc, pois que, mesmo desarmado
iain'da tentou resistir.

Efíectuada a prisão, por ter sido suh.
jugado o criminoso, foi elle conduzido
aluda aos solavancos, até ã <séde do 14'
districto.

A Assistência foi chamada a presla:
soccorros ao ferido.

Dentro em pouco chegava no local
um attto-ambulância que conduziu Ro-
gerio ao Posto Central, de onde, depoli
de convenientemente medicado, foi re-
movido para a Santa Casa.

O estado do ferido é muito grave.
oo» » *m a 1 —

Na vida tenha por lemmn
Beber somente IRACEMA.
 1001 « oob 9 _¦

Aeroplanos italianos
sobre Trieste

Londres. 21 — (A, A.) — Commu-
mcaiu de .Roma mie sote aeroplanos
bombardearam violentamente a cidadede Trieste.

ISão anulai ignorados os resultados
desse bombardeio. «io-cbii»

A Turquia pacifista
. Londres, 21 — (A. A.) — Alguns
jornaes desta capital .publicam longos
telegr.tmmas da Constantinopla dizendo
que já se iniciaram manifestações ,pa_
cifist.-js nas ruas da capital turca.

_ Grandes massas de povo, exaltadis-
sumas pedem a .pau e aceusam os respon
saveis pela guerra.'A policia dissolve os agrupamentos
violentamente, fazendo corrorias c cs.
ipaldeir.indo os necalcitrantes,

O nordeste da Hungria vae
ser evacuado

Paris, 21 (A. A.) Sabe-se

ESMOLAS
De um .inonymo recebemos a quantia A

10$. -vara ser assim distribuída: Aos tono
corações, :?; Pelas Chagas de Christo, 25;
Julicta c iHrailia, 2$; Corações caridosos
2$; Pela graça de Deus, s$ooo,

1 ¦¦ —-----—oCBttw\xt*fra^/fcmm*Kt]t>fi*&mamtmma. ¦ 1 1 ¦*

INGLEZAS
As lecitimas cnsemh.is só nn

CASA LONDON
Unico deposito no Rio, Xeruoi

sob medida
50$000, 60$000 e 70$0ÕÕ

Aviamentos de 1* qualidade.
Cuidado com os imitadores. A
nossa casn 6

RUA URUGUAYANA, *_3G
'"**"** tft H ITTir

aqui, por telcgrammas vindos da Su..
sa, os quaes revelam informações aus.
triacaa, que foi dado ordem á população
civil para evacuar o nordeste da Hun-
gria.

!-_
Não precisn do reclame "LAMBA-
RV". Aeun niinei-nl natural. Dodo.
sito Th. Ottoni **._ — T. 355. N.

Uma fabrica de munições
pelos ares

Londres, _i - (A. II.) — Hoje demanha deu-se formidável explosão nu-ma fabrica de munições do condado de

Os acampamentos para
socialista), na Allemanha

Berlim, 21 — (T. O.) — A A-,c*i_ia
Transoceap .eaebeu nma informação I Yorksliire.
das a-_-torid-_.es com'*>eter_tes, declaran- Parece r-ue o numero de mortos édo falsas as .no'.icias, segundo as quaes grande.

MOVBEENTO OrERARTO

.ÇKXTRO COS.nTÕpÕlITA — São co»
yi-dados todos oa socioa quites a comparecer
_*, assemblca geral ordinária (_« convoca»
Çuo) hoje, as 9 i|_ horas.

Ordem do dia : leitura da octa anterior:relatório da conimis?âo de poderes; balan.ecte annual do thesourciro; jornal official:
IiercciitaRcin ao cobrador e clciçâj da com-
mipai-i iU cnlinric-r.o,

ULTIMA HORA 
"

Idaünã Fontoura So«
bral Pinto

Priamo Cavalcanti Sobra! Pin-
to, e seus filhos, Natalina, Ku*
bens e Hcraclito. Virgínia I'on-
toura Fassleher, Tinoca Fontoura
de 'Andrade, e Erncstina Pontou-

ra, convidam aos que 
'lies são parentes

e 'amigos pnra o enterratucnlo de stt-i
querida esposa, mãe e irmã, IDAI.*N*A
FONTOURA SOP.I..V*. PINTO, a rea-
lizar-se boje, 22 de agosto, ás 4 horas
da tarde, e que será feito no cemitério

j de fí. João Eaptista, saindo o fcr.tro
. da rua Ypiranga n. 67, Laranjeiras. An-
I tecipadametnc, mui sinceramente, agra-
j decem aos <|-ue concorreram a essa ob»
' de misericórdia. ("...',->'

t
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Os sports
TURF

ijO-KEy.-L-B
N5o tendo fi-cado organizado o pa-

íco amitinciatlo para .hontein, a dire-
cloria resoH-ett eífecttiar a corrida de
domingo próximo com 03 sete parcos
constituídos sabba.do ultimo.

¦Os parcos serão disputados na se-

guinte ordem:
"Bolivia" — (Exclusivo para apreu-

,li2cs) — 1.G00 metros- — Premio, -róis
1-iooÇüoo. — IRévé, d'Amotir, 5* W-
lei; Pistacliio, 51.; David, 5.*; Multe
'Moncy, 52; Merry liay, 5=1 

"rtinio,

«ju; Miss-Linda, 50; Monte Christo, 50
c Naida. 50."Chile" — 1.450 metros — Premio,
1 :5eio$ooo. —Espanador, 55 kilos; Pai-
ta, 53*, -Mont Rougc, 5.*; Saüta Rosa,

50; Aistilla, 50, c Duque, 50.
"Argentina" — *,ooo meti-os --Pie-

inio, 1:6oo$ooo. — Mistella II, 53 M-
!ios; Dionéa, 53 i Vesuvieniic, 53 '• Me-
diiza II, 51 j Barcelona, 51, ç Iniágc,
'51.

"Peru" — i.Coe metros — Premio,
i :50o$ooo. — Ma,ipii II, 53 ltilos'Mãke
iMoncy, 53; Heiios, 53; Aluado, 5*;
Paraná, 5.; Monlc Christo, 5-*, e Co-
lònibina, 50."¦Uruguay" — 2.0110 metros — Pre-
mio, 1 :Coo$ooo. — Fidalgo II, 53 l;i-
lus; Goylacaz, 53 j Mont-Blanc, 531
l.ord Canning, 53; Atlas, 53, e Fanto-
mas, 53-"Clássico America do Sul" — 1.450
metros — Premio, 5 looO*"ooo;— Aratl-
tci,S7 ldlos; Favorito; 57; Delphim, 56;
Guayaniú, 53; Iluno, 53; Hurrah, 53.;
Hygéa, 5*; Flecha III, 52; Zilali, 51;
Ildbc, 51; Ilorlcnciii, 51; llclvetia, 51,
e Fapullia, Si."Clássico Brasil" — i.ooo metros —
Premio, 41000*000, — lioliiilh, 55 hi-
Ios, Interview, -54;_ Swiiarltarto, 5-!
Patrono, 53; Enérgica, 5-*; Mysterio-
so, 51; Ilouli, 40; c '1'riiinipho II, 49.

FOOTBALL
CAMPEONATO lHtJ.SV. '.I EA.MS

Botafogo "versus" Hnmoiigo
No campo do Botafogo, á rua 'Gene-

ntl iSeveri-tio, realizou.se honteni, pela
e.uinhã, o encontro entre os olubs aoi-
ma, ipara o campeonato de terceiros
teams.

O Botafogo, ojK>" uma peleja bri-
lliante, (leiirctott o Flamengo jie-lo score
d. ,i goals a 2.

J*. »*; -Ij

'....U.XMO POS VKMIO.S

Os Ilypotliclicus vencem
lAlais uma vez rcalizarani os Ilypo.

dísticos um -enconliro do «.torneio dos
Velhos. Desla feita o embate foi lc-
vado a effeilo 110 campo -ío 'Flainengn,
contra a equipe local dos "Aquáticos",

Os iHjipfftliet-cos lograrain vencer a
1 niocifiiaiive 'partida pelo score dc 4
goal9 a *.

Os goals (lo vencedor foram marca-
dos: uni, por I.oló, e toes, por Caüli.

1 P.endibene),
* *': ü:

A ULTIMA ASSEMBI.í:A DA ÍT-
DllltAC.ÃO BllASn-BIBA

BE SP015TS

1. raUIicm-ão fio accordo Ue uni-
iieneíio dos sports

Kis o resumo offie-ial da 'assembléa geralextraordinária, realizada cm 19 de agoilü
(it- 1016:"As ío í | _: horas do «lia 19 <lc ãgO-SlOAn 1916, na fede social, ú rua Buenos Ai-
us 11, i,,6. -desta «íp.tal, reuniu-*:., a -pri-
meira asnenibléa geral extraordinária, paratralar da unificação do sport nacional e da
(Teaçíío da Confedera. 3o iSul*AmcrÍcana dc
iüotbnll.

A sessão foi presidida pelo dr. Antônio
Mendes de Oliveira Castro, presidente cai
exercício, sccrelarkldo pelos sr;. Ulialdo -l.o-
1*0 e l-_f..yelte dc Carvalho 1* Silva.

Os delegados dai sociedatliH filiadas ío-
ram os seguintes:

Sports terrestres:
1,'iga P.-.ráonsu dc Football, tene-nlt 'IJeii-

«Jamin Sodré;
J.ig-3 Metropolitana dc ¦Sjjorts Athleticos,'). 

A. dc 'Sousa «Ribeiro, dr. Marie folio
<¦ Heltiir _,uz;

A-ssacitição Paulista dc Sporls Allilelicos.
«-li, .-.Par.oi.dcs Romeiro, major Bernardo dc
Oliveira e 'Affonso dc Castro;

jt/íga Sporriva Par-niactise, -tir. r-indólpho
Collor, Salvador Vslics c Alberto de- 'Sil-
vares:

federação Sportiva Uio-Gnudeitse, ilr.
I.itayettc úc Carvalho <- Silva.

.'•'paris amiaiicos:
¦V-ederatjiVo dos Clubs tle Regatas da .Ha-

üiia, commandante Raul Dal tro, l-uiz Jor-
iliiu c Edgard Leite Uibciro;

Federação -Iraslleira das 'Socjcdades

•cluir dentro em .breve as ncirc-eiuçfjcs para
« vinda do iC. A. I*aulistano, «cm *i 7 üe
setembro, a esta capital, disputar uma par*
lida com o club carioca.

ReálisloUíSe domingo passado uo ".groiiud''
do. Brasil F. C, sito á rua Assis Car-
neiro, na estaçüo da Piedade, a importante
prova de As.-iaciation, cm disputa do oanu
pepitato instituído pela 

'I.igu 
Suburbana dc

Huuthall, entre 0.5 clubs acima citados, oa
quaes sa enfrentaram sob ti dirccçüo do"referee" do - dc Juulio -I'. C.

tOs "teams" bateram-se com nuiita per*
feição, apresentando as duas "-iqulpcs- a
mais etnnpkta prova de "traininjí", rcsul-
tando o .partida ser disputadi.ssinm e não
faltando "francos applausos P°r «i»arie da a3-
sistencia íios jogadores das tinas "elcvens"."Terminado 

o "match" verifitiou-se o sc-
ííninte resultado :

Tcreelron "teams", empate de 2x2.'Scf-einilos "tcoiiis". empate dc 2x2.
Primeiros "treuns" venceu o Modesto

pelo "score" dc óx-,

AMI3H10A FOOXJBATjIj OLIII
O eapitfio do America designou, para n

semana correnle, os seguintes " trainlii.s"
do 1" c 2o "teams" :

Icrça-rcira 22, no campo do America, á-15 11- horas : 2" "tcam" versus -•" "ti-ani"
do líotafogo 1\ C.
. Mesmo dia c hora, 110 campo do llota-'

mino : 1" "team" dcrjii» 1" "tcuui" do Do.
talogo F. C.

, Quinta-feira, 24. no campo do America,
as 14 11- e- 16 horas: 2" e 1" "te-ams"
versus 2" c 1" "teams" do Aridai-liy A. I-'.

iü capitão siolicitit eiie.ircciilninente- o com-
pargeimento dc todos os jogitilores.

RÒWING
SrOIlT OI/UJl FliüMIMiX.SR ,

l'.ste club «pretende realizar cm 3 du se*
Içiubru vindouro, no "sro-.ind" do Byrou
I-. Club, uma cnoaiitadora felu de sporlsj i
fi.Ktiraiido tres "matclu" et. "foutball" c
diversas .provas de othldtismo, qm scríu I
denominados "Cluli dos Furivca»", C. Ma-
llilfacllira <• Capitão Victorino Sclluclilbicr.

Os vencedores da festn dc domiiipu íin~ '
do, foram os srs.: 'lvuclydcs Araujo, Sot-
tc:. Jacobino Desterro u Luiz Gonzaga.

Ko encontro dc "{ootball" saiu vencedor
o Ipiranga F, Club, num "score" do 5x0.—¦ ¦— O om «o — '

A melhor é a jda 'Cpíitrianhia i
Mantifaclora

lassa tíe Tomate-
de Conserva.' Alimentícias

I » «»-0*_-a
AS 11VAH QlMi ItECLAaWAM

Fiilta de illmiüiiação
Pedem-nos ns moradores da rtta ^Ce-sarlo, 110 trecho coinprcliciidido entre a

rua I.uiz Silva c ma Guillieriniiia, 110
Engenho de Dentro, chamar a attciic-Iio
da Inspectoria de Illuminação para a
falta de iiluniinaçüo que muito os pre-
judica.

Y*—- ^mo
Para as creanças ra-

chiticas

do
«..¦.no, dt, Antônio Mendes «tle Oliveira Co_-
tro, major Ariovisto dc Almeida Hcgo c
Alberto de Mmidouça;

1'tderaiiãfi iPaúHsta daa 'Sociedades do
Keino, Ubaldo l.obo, I.amartiue Alves c Ar.
Miur Alegria.

Sports (icrccs:
Aoro-Cltib llrasilciro, ílouorio Sello Ma-

c liado. \_
Deixaram de ser designados dois «ropre-

sentttntes da I/iga ParAenso de Football c
da Federação Sportíva Rio-Grandcnse.

Deixaram de comparecer, por motivos jus-
tificados, os srs. major lícrnardo de OH-
veira, conimatulante Raul íDaltro, •Luh Jor-
d5o c Alberto Mcmlonça,

¦"Xo expediente foi lido tun telegramma
ide I-ontlres, relativo á filiação á "'Kód-ra-
liou Intcrtiatlonalc Football Association",

lNr> '-expediente foi lido fònibem um offi*
./io tia federação lürasilclru de Football
l-S. 'fatilo), pedindo iiifofiuaçücs sobre w
deliberações da 1?. li, S., relativamente á
unificação tio «sport nacional c á creação
iia Confederação Sul •Ante rtcana de Foot-
ffiall, c .conimunicaudo que ;i lyiga Paulista
de Vootball, a seu pedi.io. já &c dirigiu á
íAsfiociaç&o 1'auliáta de Sports Athlcticos,
«afim de tomar effectiva a parte do «accordo
¦ li ri de- julho, que llie db: respeito.

1'urani approvndns as bases, do projecto
tle imii-çaçã-D do sport nacional, assignadas
*n\ 21 dí junho ultimo pelo exmo. sr, dr.
ll.nuro MiÜlcr e pelos srs. dr. Álvaro Za-
miltli (FmVração Itrasilclrn de Sports), dr.
Mario Cardlin (Fetlcracío lirtlsilelra de
liiiitl»!!), J. A. dc Souza Fibeiro (I.iga
Metropolitana de 'Sports Athleticos), Oscar
Porto (Liga Paulista dc lrooib;i!l) c dr, Be-
.Medcto Montcncgro (Asiociação Paulista dc
Sports Athlcticos).

Foi resolvido que d projecto dc estalu-
tos a ser discutido seja <Iepoís apresentado
como projecto ;'t ossembléíi dn Conferação
lilrasiloíro de Desportos, a constituir-se de
«ecopjo ec-nt as bases de 21 de junho pie*
ximo passado, supra referida*..

Foi approvado duc, rara o opprovaijilo
definitiva do3 estatutos d.a Confederação
lírasile-ra de Desportos, sejam convocados
em assernbléa oh representantes das socie-
«dades filiadas á (Federação lirasüeira de
.Sports. assim co-mo o.* representantes da
Federação 'Paulista «de Sports Terrestres Ca
ser fundada pela cláusula IV, das bases
¦de 21 dc junlio ultimo, com os elementos
da I.iua Paulista de Footlinll c da Associa-
ção Paulista de Sports Athleticos) e da
3-iga Mineira de lfootball, que fazia parte.¦_*uí 21 de junho, ú<\ Federação Brasileira
de Footliall (S. Paulo),

Foi iniciada a discussão do projectn dc
«reforma dos estatutos da Federação Urasí-
¦ieira dc Sports, ja approvado pelo sen con-
sc-llio.

Foi adiada n diícuàsão do art, i° desse
projecto,

O art. s" do ptoecto aoffreu as seguinte*
emendas:

No parágr.lplio 4" foi rittgnicittado, no fim,"directamente filiadas".
Xo par-agraplio y foi augmentado, no

princípio "procurar",
N'ii parasrapho O" foi accrescldo, no fim,"estrangeiras*'.

Os artigos 3, 4 e 5 foram approvados sem
emendas.

Foi approvado o "Seguinte proposta:"A assembléa geral da Federação Brasi-
.fira *lc Sports dá plenos poderes á dire*
cloria para deliberar sobre os providencias
(preliminares, que «porventura sejam necessa-
.ias á pralicabilidade das bases dc unifica-
ção ílo sporl nacional, nos casos que líão
íhajauí sido previstos ua presente assembléa.
é>ala dns sessões, 10 do agosto d-- 1016.—
•írt.í Marcondes Romeiro, Affonso Castro,
P.itgard tc'te lilbtiro, Arthur Alegria. Il.-r..
fim So.lrc, llriio.- ),u:, Alberto Silrarcs,'J.iitdolplta Paliar, èiclla Machado, Salvador
SFróts, Sousa lUboiro, Laiiia)'thic Aires, Ma--
*i'i Palio."

\ mesa foi incumbida de telcgrapliar ao
*x:no. fir, consetíieiro 'Kodrigucs Alves,
íjite tanto icr. -pelo spor! nacional, quando
c.a pre?ld0.1cía da Hepublien, '•fclicitanUo-o
ipi! 1 s:«a cliejiida a esta eap.tai.

Que construetores ....

Nem ás plantas elles
obedecem...

Ci tenente Ediiartlo de Moura Pilho
etinlialou com a firma Machado Costa
& Comp. a construcção dc um prediu,
110 terreno (le sua -propriedade, ii rua
Lucio , de -Mendonça, junto ao numero
32, isso pela importância 'de 16 :.ioo$ooo.

1'ara isso levantou-se a _ respectiva
planta de accordo eom as exigências da
Prefeitura e inteiramente no uosto do
proprietário.

Quando já ia adc.intada a obra, o te-
nente Moura descobriu um gravíssimo
erro dt construcção, de que resultou o
Sacrifício dc todo um lado do edificio.

Os construclores, cffectivauiente des-
Obedecendo ás indicações da planta, dei-
xaratn aípcnas 11111 espaço de 92 ecuti-
nfètros, o que segundo a postura muni-
e.ipal impede a abertura dc portas 011
janellas daquelle lado.

lí o proprietário depois de- fazer unia
vistoria na 5" pretoria. para constatar
o inicio da construcção propoz unia
acção 110 juizo da 3° vara eivei para
rescindir o contrato c ser indemnizado
dos prejuízos perdas e -dainnos q-.n si
liquidarem na execução.

Nesse sentido foi a sentença prof--
rida lionleni pelo tir. Ovidio Uoliiciro,
juiz daquella vara.

¦ ¦*—Tti li*. iT-T" "ir Vir'

Quem quizer ler sempre as ultimas
novidades 6 só na easa Braz «atuiria,¦¦Sente neral da ATI.AXTIDA.

78, RUA GONÇALVES DIAS. r3
Entre Ouvidor e Rosário
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Nil íi' VAltA OÍY-aTa

fiiin noção jiiiva cobfttiiça du
1'llipi'CStillKl

José llniuo Nunes emprestou por nina
escriptura de confissão de divida la-
vradn a r'8 de outubro de 1015. cm
notas do tabcllião Nocniio da Silveira,
no marechal Antônio Vicente Ribeiro
Guimarães, quatro contos de réis,

Como não fosse essa- quantia paga
na época estabelecida nn contrato, pro-
poz o credor, na .*,'« vara eivei, uma
acção executiva para cobrall-a, usando
da acção e-pressaniciite determinada
na escriptura.

Feita 11 penbora, oppoz o devedor
embargos de millidade do processo e
impropriedade de acção, unia vez que
a usada só cabe para cobrança dc de-
terminados titulos e eiu casos especiaes
e taxativos.

O dr. Ovidio Romeiro, entretanto,
tendo ein vista o accordo das parles,
constatado na escriptura, rejeitou liou-
tem os embargos, julgando subsistente
a peiiliora.

--«_iH©-H-l3>-«flH!5iw«»«-—*

MAIS UM INCÊNDIO
D-I MIHlHA-rO-MO PHARM-V-

OE-XIC-O DHVOltA-X)
l-KL-AS Cffi*-_n£*.S

Fotico ante. de Ires horas da niadi-u-
gada de hontem, irrompeu um vioiento
incíiidio no laboratório da antiga pbar-
macia Fféiré Aguiar, á rua Conde de
Bomfiiii 817, esquina dc Lcil. de
Abreu, bem em frente ao ponto dos
bondes ila Muda da Tijuca.

O coinmaiidante da guarda 110etur.ua
local preseiititi o sinistro c immedia-
tantente deu aviso ao Corpo de Uom-
beiros, que proniplaniente acudin.

a\laeado por todos ,os lados, foi o
fogo dentro cm pouco dominado, muito
embora de.pois dc ter causado grandes
prejuízos, O laboratório era de pro-
priedade do sr. Francisco A. Kocco,
fabricante de Creolina, e dos prepara-
dos do seu invento "Dcsinfectiaa" e"J-colina".

A pharmacia*, que é dc propriedade
dos sr". J. Arnaldo & C, sofírcu gra-
ves prejuízos pela água, que lambera
invadiu a barbearia dos srs. Antônio
Corrêa e Manoel Augusto Alves, e al-
faiataria do sr. Carlos Lopes, 110 pre-
dio 819, da rua Conde de Comfiiu.

Os prçjuizos do sr. Rocco, que tinha
o seu estabelecimento Seguro em 2S
contos, na Anglo Sul Americana, são
avaliados em 20 contos e- os prejuízos
causados aos demais estabelecimentos
em 10 contos.

A policia do 17a, districto esteve no
local c deteve varias pessoas, que fo-
ram postas cm liberdade mais tarde,
depois (le ouvidas 110 inquérito. São
ellas : Mario Gama, gerente da phar-
macia. Álvaro 'Macedo Pimentel, em-
pregado da mesma, Gabriel Rocco, fi-
lho do sr. Roceo. Antônio Corrêa e
Manoel Ausitsio Alves, donos da bar-
bearia, c Carlos l.opes, proprietário da
alfaiataria.

Ninguém sabe explicar a origem do
incêndio.

O delegado do 1;° districto nomeou
peritos para o exame dos escombros os
srs. Mario Gordilbo e Álvaro Cunha
Mello, que liontcm mesmo iniciaram
esse trabalho.

<«o«»i

Aggredido e ferido a na-
valha

O pedreiro Raul de- Mello, pardo, dc
31 annos c residente 110 morro de São
Carlos, foi hontem, pela madrugada,
nas immediações da sua residência
aggredido por tres -desconhecidos, que
o feriram a navalha.

O infeliz recebeu vários golpes nas
costas, sendo soecorrido pela Assisten-
cia. A policia do ç*1 districto tomou co-
nliecimcnto do facto.,,. — .,. n--m^B»-q_> «t.bp_-

NO CAMPO DE
SANT'ANNA

O festival promovido pelas
clamas de caridade de

S. Vicente de Paulo
As damas de caridade de S. Vicente

dc Paulo, promotoras desle festival, a
favo:- dos seus pobres, estão organi-
zando um programma que despertará a
alienfcão do publico ouioca, sempre
prompto a soecorrer os necessitados.
Para que o espectaculo seja completo,
convidaram alguns dos primeiros artis-
tas nacionaes e esperam ã collaboração
tle muitos outros, assim como de distin-
ctos amadores de sport. Tudo nos leva
a acreditar que a tarde de 3 do próximosetembro, ficará marcada artisticamente
c que as desveladas promotoras c os
seus pobresinlios carinhosamente rece-
lierão o auxilio de que tanto necessi-
tam,

Funecionará tambem o Theatro da
Natureza, generosamente cedido pelos
seus propriotarios, tendo entrada fran-
ca, todos os alumnos das escolas 11111-
nicipaes e os grupos de amadores dc
musica que queiram abrilhantar a festa.

«Os preços para este deslumbrante cs-
peclaculo são: camarotes com 5 entra-
das, I5?ooo; cadeiras, 3$; galerias,i$.íoo; geral, iÇ-ooo.,
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a Unica e U CD Ml AVerdadeira cuni da nCflWIM

CoMulta daa i
9 (ei 13 e i

das * ís 5.

O domingo <
até melo •

dia.

011

quebradará
Smíi operuc-So. lUrtentc- (le Ki-iixellas e Aitrcntina. Medalha do ouro,

1'ai-ls
Quem compra um CINTO que não seja feito

**ob mciüda, conrorme a sro**stira da -íiKKMA. na
maioria -daa vczh exp6e-jc *o éslrangplamento do
4rtt*-t.uo e corre o -perixo da morte /entre horríveis
<iore>.

I*o írende ettabejeciniento do Professor LAZZA-
RIM todoi oa uppcrtlhas são fabricado.*- sob mtv
dida, coaiorme o caso c * enfermidade, não tendo
i.ei-lmma mola de íerro, são leves e invisiveis, garan-
tindo uma contenção suaye c perfeita, lambem das

líaruia* »•; toais volumosas; t*odendo o daente trÁUailur, íacer teercicíoí de gy-•nnntrca 011 enuitaçüo, ficando completa mente curado, sem operação ol.uma. As
pa"oas qttc soffrem -da üernit, escreratn lioje mesmo ao Vvoi. l.a__arirj, atiro de
obter o tratamento gratuito.

Declaro tque ia-ctalo uio do CINTO do 1'roíe-sor LAZZ|ARI.S*I fiquei com-
plctamente curado de uma Hcn-La l_srro tal, <;ue soffru ba longo., aunos. Attea-
tando eisa cura, tambem renovo a mtnh r ' 

íratidão — Maaoel Garcia do Amaral, jCci.uva-n.eitre da -Fábrica de Tecidos "Corcovado".
Tenho o -prazer de comrmmicar-lhc que dnpoís rie applicar durante 2 metes o

seu Apparelho, a mlrtha quebrarfura rediuiu-sc, curcudo-se cumpletamente.. Meus
¦inceros «.radecraentos — C. C-itaneo. rua I_vradio So.

Favas nara curai- em pouco teinno Ubcsidade, Itius moveis, Ven-
tre caldo. Debilidade ucrvo.a o Itliciiiiiatisinos, iii-onrias nara se-
nhora o Cavalheii-os.

RIO DE JANEIRO - L-UtGO DE S. FRANCISCO N. Aí.

CÃES DO PORTO
Rei-.-;.*.-* iltia vapores c embarcações <.u e sc- avhavun

(no trccbn enirejíae í Compügníê du Port ) m> di.i -1
ras da manliã.

KMtSAR CAÇfüES

;itra:-iil-s no C«çs dc Portt
lc -fosíii dé i9ro; ás 10 ho-

1
o-Ba»*v.vv-a.

CO-MDVCEDRQIO
Rio, 2- dc ngosto de loifl.

XOTAS DÒ DIA
Hoje, ás 3 Iioras da tarde, devirá rcali.

car-sc a assemblc-ii da dlrasll Mercaiitil, e
«' -¦ Iioras da tarde, a da Companliia I'rc-
dial America do Sul.

Xa Directoria Geral de Obras e ViaÇÜo
aa Prefeitura serão recebidas, m_ hoje» ás
a Iioras ria tarde, propostas para n con-
Strucção ile um «pontllhão na jiraia do Cia-
leão, 11a illia do Governador,

ASSIiMBLÉAS C0XVOC.-l DAS
Antônio JannÜ22Í, 1'í!Iiü_, c Comp. dia

f»4r ás -J horas.
Sociedade Anonyaia lCstamparla Leão,

tíia^ 26, ás 3 horas.
Companliia Estradai dei Perro Federaes

Brasileira (Ride Sul Mineira), ilia .10.
t límpresa ile Terras c Colonização, dia 30.
a 1 hora.

Banco Mercantil do Uio de Janeiro, dia
30 á 1 hora.

Banco de Credito Rural Internacional, dia
30. n i liora.

Companhia Commercio c. Navegação, dia
3*iV*as .*. horas.
. Companliia Grelhas licünomicas, dia ji,
a< 3 Iioras.

Companliia dc Avlcullura. dia 31. ás 3
horas,

Companhia Urasil, dia 31, ás 2 horas.

CONCORRÊNCIAS
ANNUXCIAC.IS

Directoria Cera! de Obras c Viação da
Prefeitura, para o calçamento a narallclc-
Dipedos sohre base do maculam, da rua Oc-
neral Argollo, dia a- ás * horas.

Estrada de Perro Central do Urasil, para
a construrção de sete carros dc luxo e
transkrmaçáo de dois carros _dc pa.sasei-
ros, dia 31. ao meio-dia. -iP

REUNIÃO DK CREDORES
Fallencia de H. I,cite. dia .5, á 1 hora.
l-V.iencia de Agostinho de Souia Mar.

enes, dia -3, á I hora.

Al.COUAO
Untràdas om io: não houve;
f)esde i°: 0. [.(4 íarJos.
Saídas cin 19: .to 1 ditos.
Desde iü; ü.táú fardos,
lvcistencia. era aV; dc tarde: 0.-4.1 ditos.
rosiçaÒ do mercado: mirai.saüu.

COTAÇÕES
rerr.ambuco Nominal
K. G. do Norte Nominal
l*li_liyba ... ... N-m-til

• :,' I: 
"' I" 1

f.anvão I.-.. 1. . . ( vat!.-,.
1 IVapor | Americano | "Bantu" | Desc. de carvão.

3 ICliatas. ...I Nacionaes . . . .| -.versas I C|c. do Pe-tiusylva.
1 nian?.

8—3 Lli.it.-i3  Naciouscs I Diversas I Clc (lo "Minas Ce-

S—« Vapor  Iiígleí I "Platarcli" I
7—4 Chatas [ Nacionaes. . . . . j Diversas I Clc, do " Cometa".
7—S Chatas 1 Nacionaes  Diversas  Clc do "A. lolin-
II I soai **.

;—6 iChatas  Naeionaes I Diversa- | Clc. do " ftírilu '.
o | Chatas.... I Nacionaes .... I Diversas I Clc. dn "Walter D.
II I No>i:s".

;:S ." . . . 1'Dcs.-. de cen, da
II I tab. II, 1

<-\ o IChatas 1 Nacio__aea . . . , í Diversas I Ksp. de mangaüea.
P. iiajg. iChatas.v... Nacionaes . . . . í Ui-persas I Clc. de oiv. ranores;

9 I Vago.
I'. to Ponl&O I Nacional I "¦Kstrell.,"  CaUotiigcnu

10 \'ai>oi- | Nacional  "Ui.ina"  Cabotasei-.i.

15 Vapor | Prance'. **ikr.ij-- inivil!-.-' ) Rc:. couro,",
'«a .1 1 Vasa.
1-* , -. I ! Vaco.

7—is [vapor  rraocez. . . . . I "Scnüana!' I
iS ICliatas  Nacionaes . . . . | Diversas I Des*. de- basageni.

T.Mauá | Vaga. -

•o. a Samniãvo rònsec v
M. Unisiloirní 10..a ,S.'.
Agdsliuho Per-Ira j 10, a

lio;;
le-lldo

As

lido

BOÍ/SA
a Uolsa fiinccioi.ou aa mada,
hcíiltJadij regular iinin.ru dc nc-

CAMBIO
Honlem, este -mercado abriu indeciso, com

saques a 12 <i;|3j d. e dinheiro parn as
letras dc cobertura a ia 19I3-' c i-- sIS. d-

Durante o dia u -mercado pítSSou ;» íun.
ceionar cm posição frouxa, vigorando para
o fornecimento dc cambiaes as taxas de
ia i|_ o 12 17I3:; d., esta sóiuc-itc 110
Bnnco do Urasil.

1'ara os \tiles ouro o Banco do Urasil
udoptou a tíixa de 12 33(64 d.

Us mogoclos oonhecídos foram regúlarcs,
fechando o mercado em posição calma, eum

(¦.-saques a 12 >\\a c 12 17(32 d. e dinheiro
para as letras dc cdberturti n 12 9*lití il.

Koram afftxadas naa labellas doa bau-

apólices da União íicaram fracas; as
Munic.-taes, dc «igoõ, a«> portador, frouxas;
as MiiHfirqSi as èopujores, as ac.Òcs das
¦Loterias, as das Docas da Iíahia e as da
Ucde Mineira, mantidas; as das Minas São
Jeronymo, -sustentadas} as das Üücas do
siantps, a> Mvjnicipaes de il 2ú -c as de
i_ti4, 'firme..

VliXDAS
Al-d.ices :

(.era-', dc 200$, 5, 74Õ$OOÕ
Dilas Mem. 1, r-S-jooo
CDitas dc i:oou?, t, 2, d. . 796J000
Ditas idem, s, a. . ... . ,-'i;$ooo
C. de Ií. de l-'crro, 7, ioj ;69$noo
]ÍÍtas i(lci), üo, jo, a. . . ?70$ooo
Ilitas idem, --, "6S$ooo
S. da ilíaixnda, i, _¦, a. . . ^üoSooo
C. do T-hcsbttro, de 500$, 1 ;6o?ooo
Dilas idem, de.*i:ooo$, 1, 2, 4,

4, 7. iu, 10, 20, 7Ô8$ooo
Ditos idem, ioo, 7;o$ooo
Muiiici'iaes de j. 20, porí, 20, ,t:o$ooo
•Dhas de njoC, port,, 20, a. 197J000
Ditas idem, 5, )p$joo
Ditas de 1914, port., .2, io, a. 1945500
Ditas idem, 2, 15, 195Ç000
_í, de MiniiS Geraes, de i;ooo$,

4, 5, 5, n. *7o$'joo
K. do Rio. de 500?, nom., s- 4L5J000
Dito (40(0); cxijúros, 2, 2b, rü-j-uou

Bancos :
Urasil, j-n, jo*$ooo
CommcrciaJi -, 3, a. . . . :j5?ooo

Dcbcntures :
Loterias -\, do Itrásíl, 250, a. i2?ooo
1£. 1''. do .Norte, iod, a. . . t.(?ooo
Minas S. Jeronymo, ioo, a. -'.'íboo

Dcbcntures;
ií,

Maceió. . . .
Aracaju*. . . .
Sul

ALCOO-

36 ffráos . , ,
:8 .ráos . . .
•\o ffráos . , ,

ALKAFA
Níiciotial....
estrangeira kilo.

AZEITE
Penalva, lata. ,
Port, laia de 16
Portuíiier, lata.

. i45$ooo i5o$ooo
. t.4$$Qòo ijojooo
. MSloo. i-joíoo»

- 4S0 litro*
. -4o$'>oo -SoÇou»
, 350$000 j6o$ooo
, 260J0ÒÒ ít a;o$uoo

S.!,-u .1
5J70 a

$j3o
$3So

litros

francez, lata de
Vrancm. lata

ALPISTA

.tSooo a ,l$ooo
a8$5O0 a loSooo
iSfoo a 35000

i6 litros 20$ooo ;. _j$ooa
.... ,i5ooo a .lijoo

Xorte

iiorasj.

Tecidos JJoiafQgo, 50, a, ¦¦ . ¦»
'l-'iat l,u\, s, ¦.-.. .\'ilrú dc Alcântara, 50, o. .
Confiança Industrial, 20, a. ,
Docas dc Sauti';, 20, a. . -

Letras;
Ilauco C. II. dc Minas Ccracs

7 ojo. 17, 

OKFJSRTAS

ü.oiidics. . ,* -,
Paris. . . , -.
Hamburgo. . ,

A' vista ;
t-ondres, . ,- ,
Paris. ....
Hamburgo, • -,
Itália
Portugal. . .
Nova Vork. .
Montevidéo. .
TIcspatjha. . •
liueuos _\ircs.
iBuíssa. . . .
Vales do cafe.
Vales ouro. •

O SR. P0NS0N mi S. PAULO

A sun iii-inicii-ii contci-oiieiu
S. Paulo, .1 — (A, «A.) — Chegou

honlem a esta capital o dramaturgo
belga sr. Foiisuu, que foi recebido sym-
patliicamcnie nos meios iutelleetuttes e
¦realizani, no salão do Casino Antarcli-
cn, uma conferência sobre "Aquillo 

que
viu quando os allemães entraram em
Ilruxellas".

IS -112 a !
$684 a
S,-.|o a

12 1 li n
S694 a
5.7-t 5 .1
?6.15 a

3SS80 11
*I$Oí*0 o
4S10;-, 11

S3.10 n
1S730 a

$776 a

$607
$750

1- ,*|S
S701
5755
S6Ó3

«Í568
-1S x 51
•4S-55

$SÓÕ
IS7.15
S793
S6J'

-•-157

LIBRA,-' '
Os soberanos foram cotados a io^Ü-o, íi*

¦cando com vendedores a io?9-o -.. compra*
dores áquelle preço.

As transacções conhecidas careceram dc
interesse.

¦ «—''¦«ng-o^^Sfr^&i-Bra..»-»-- ¦

Caixa de Conversão
PORTO & C.

São quem melhor ágio pagam 6 o]o.
AVENIDA RIO BRANCO 49 t 51,

Superior a todas as emuisõss
Não contém oleo

mmUCtXÒ *C>'*--ffl**-*>.*_«U*--l .

_**•'¦•'AS 110 THESOURO
As letras papel foram cotadas ao rehalè

de 8 11.| por cento, ficando com veudedo*
res, cojtformc a dala dc emissão, aos és-i
Ircmcfe de Sn 8 1J3 por cento c compra-
dore-3 de S i)_ a n por cento.

j Os negócios divulgados foram dc pouca
; monta.

SILVA I,1MA. RIBEIRO & C.
Rua Marechal Tloriano Peixoto, 46,

Únicos que prestam boas contas de* cafá

O A P B '
MOVIMÜNTO DO MERCATIO

7."íí'cj- Saccas
Lvxistcuciu em iS, de tarde. . , 227.442

Líntradas cm i«

ALFÂNDEGA

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
BER, é que a Joalherin Esmeralda, dc-
vido .1 ter dc entrar cm balanço, está
vendendo por preços tão baratos que
causam espanto I

" 'Tn. rf**i <0 "Ti' itt*— ••

foi p[*oxr\ci.\i)o
l) juiz da 4" vara criminal pronun-

ciou honlem João Manoel Sltnl'Anna,
como autor do defloi-Jincaío ele- uma
menor.

FLUMINENSE-HOTEL
lti<foi*iiiiiil(i sob novii (Ilri-ccnri

íi Aiiosentos imi-ii 200 pessoas •*:
O (íno ninis convém ;u*s intssaei-i-

i-os (Ui interior. — Preços:
Ounrtos com pensão 7S c 8S000

ilinrios. Quartos sem neii.no
4.S00» c 5$000 ilinrios.

Prncn <ln Reiiltbllen 207-—Rio do
,'i-itii'ii-o. I3ni fronte no Oamoo ile
BnnfAillin e no lado (In E. V. C.

*¦'-

--
d-

trabalho? ila '.is.-i mUltra foram suspen*
¦, ?$ i\s Iioras, para sarem rcetietlailüs

i i\: liiorns da proxinifl 
"íiitlula-feira, --.|

elite.

* * «-
KNCONTTíO i.vri'i;i:s'i »1M Aí,

O C. \. ('iiiiliMtniio >iró íogiiT rom
¦oMineró-.-t V. O. '.'

&r.s;iu!Ílo nr-s conitMilo America vie con-

XA MAKIXHA

ftciiiilüo tio conselhos Oe,
guerra

Deve reunir-se. ua Auditoria Geral
da Marinha, hoje. •*_ do cortenlc. no:
nieio-dia, o conselho dc guerra a que j
respondem n cupitno-tencnte cngetilieiro
¦nacbtiiistil José Joaquim Soares c o *" (
tenente coniniissario Eduardo Duarte dc
Albuquerque Figueiredo, do qua) ó pre-1
sidente o capitão dc corveta Heilor Xa-
vier Pereira da Cunha e juizes os ca-,
pitâes de corveta medico dr. Eduardo |
loão Jiuptisla G.iülari, do Corpo d.t Ar-;
mada, Ricardo Grcenhalgh Barreto ej
Vicente Augusto Rodrigues; cngenliei-r
ro machiiiista Artliur Alves Portilho I
Uasios c conmiissario Pedro Caetano
Duarte Nunes.

Os réos coniparcccrSo,
¦i. ¦ — — i_B»<>N»f- ¦¦¦¦  i

Hotel Nacional, vjtÃDioíV-'
líxccllcntes accommodüçõfti rj-1"-1 fitiiilías c -
cavaihelfds dc tr .tíinifnto. Coahtlia de i* tortiem, Dinfrias dc ti$ c 7$. Sem diária. |
4$ooo. 

'lelepli 44i',r. Aive; «, IRiheiro. ¦«) ;
. —«^——--—— ^»tlV^.«—fUj^^^im»»- ..-.- — . 11 -.11 -mmm.

Na Bibliotheca Nacional ;
UMA NOVA PALESTRA DO INS1-J**- «
CTOIt ESCOLAR MENDES VIANNA !

Não tendo podido, em sua ultima pa-1
lestra, tratar dn parte pratica do ensi- j
uo das noções <k- umuiemàttca u de
-sciencias pliysico.iiattiracs, n.-i escola i
íirim.n-i.i. o inspector escolar sr. Men- *
t!t'< Viíuína rtSiúhstrü, na -nrovinia quin-1
la-fcif.i. ás 1 i;-i horas da larde, nu ili-!
«*.-.,''t ... J-facional, umii -palestra s;i;i-1
plíiinniar sobre o ref.vilo assumpto. '

Por portaria de -liontcm, o inspector
designou os escripturarios I.obo Bote-
lho e Ribeim Ca'alão, para classifica-
rem e avaliarem as seguintes mercado-
ria, apprehcndidás como contrabando;

g.| baralhos de cartas, approheudidos
pelo official aduaneiro José Rocha Ua-
iptisla, em * do corrente-; S-chapéos de
palha do Panamá, pelo official João
P. Fontoura auxiliado pelo marinhei-
ro Francisco dos Santos, em 3 do cor-
rente; ú pistolas de dois caímos, pelo
oííicial Cláudio de Figueiredo auxilia-
do pelo remador j. Alves Barccllos,
tambem cm 3 do corrente e 60 bara-
lhos de cartas de jogar, tambem polo
official Cláudio Figueiredo auxiliado
pelo remador Barccllos no dia 1" ainda
do correnle iiu-z.

Foram deferidos os rcqticrinicn-
los de Scliubaclc lirans & C, M. Mal-
tos c Companhia Electricidade e La-
voitra, pedindo prorogação do praso
que lhes foi concedido para apresenta-
Cão das facilitas consulares por cuja
falta assignaram termo de- responsabi-
Iidade.

O.-, requerimentos de E. Salattie
& C. e F. R. Moreira íi C, petlhido
restituição dos direitos de consumo
que dizem ter pago a maior pelas notas
ns: 5.675 dc abril e 3.0.11 dc maio ul-
limos, foram indeferidos,

Os comniatlduntcs dos vapores,
Darro, inglez, entrado cm 1*5 de «íeve-
reiro, PUvernais, francez, eni _* ele mal
ço, Èikvard Prince, americano, em 11
ele abril do anno corrente e Amiral

de Lamornais, cm dezembro do anno
passado, foram coudeiiinados a pagar
os direitos eni dobro das mercadorias
que deviam conter os volumes que' dei-
xarani ile descarregar, sendo designados
os escripturario* Alberto Coimlv.i e
Mario Corrêa, para procederem á re-
spectiva avaliação.

-- A certidão requerida pelo cx-ope-
raviu c ttcUutl marinheiro desla repar-
lição Bernardino Machado de Andrada
foi mandada passar.

Foram deferidos os seguintes pe-
didos de restituição de direitos pagos a
maior: Germano Boettechcr, i •-t5*$88.i;

.lolin & R. Zeismig, CoSon.-; Crashley
C. .|*4S*-*o; Prejawa & C, toS$86o;

Carvalho Silva ti C. Ri$i46; David è-i
C, ijSi').|c; e Companliia Uxnresso Vc-
deral, 61S773.

Foi concedida n baixa do termo dc
responsabilidade, pedida por Ch, 1..
lèhert.

Em um requerimento de Alvadia
Moraes X C, pedindo vistoria em um
volume que receberam pelo vapor Fer-
di, em julho ultimo, foi exarado o se-
guinte despacho : -— "A* vista do que
informa a commissão de Vistoria, pro-
siga o despacho."

—O k-ilãn dc mercadorias caidas
em conimisso, rcalrzado, hon!em, nu
Cáes do Porto, rendeu .;:-.-.-$ooo,

I-, V, Central 318.060
T-\ l;. IvCODOldina, . , 340.960 9.317

UtUradas cm 20:
1*. lf, Central. , . ai-.ulw 3.534

Total y.... 340,293
límbarques cm 19:

K, Uniduü. .... 5.41G
LCuropD >• .--iro
Rio da Prata. , . . . *¦ 376
Cabotagem, ...... i.u 6,271

Insistência t'111 -°. úc tardo, . . . 334,02a
Líntradas desde u di.i 1 de itilho ate

; lionlem, ií).! .007 saccas. e eiiibaroucs, eni
! CRtial período.. 353.'371 ditas.

1-bntcm, esto mercado abriu fraco, com
! regular numero de lotes 'cxpostoa á venda
i c alguma procura, tendo sido cfiectundas,
| de manhã, transacções dê 2..«,41 »saccas. nas
; liasos d<- 9?3oo c 9$40o, a -arroba, tielij ty-

111 r. *^—
A' tarde, foram rcáli-.idos n-ÈgociOs de ce:-

: ca de 2.500 saccas, aos mesmos preços da.
i abertura, fechando o mercado cm calma.

A Uolsa dc Nova York abriu com 3 a 5
I DOlllOS dc l),ixa.

0S700 c 0SS00
o? 100 ü o$4üo

S. S?(100 c oíoòo
*)...,.. 8$5oo c 8.Í600

PINTO, LOPES & C.
Rua Floriano Fei-coto, 174 — Pres.

' tam a» melhores <-i.iu.ii de eafé.

Lagc Irmãos conimunicain-tios erue as
. svas cotações dc café são ;¦¦¦ seguintes:

ii$Ciiu
IOS300
I0Í0U0

.i 0S700
q$400
')$000
S$6-io

-*.7.,r;v_;RMra!í*Wá^»-~re-r»«

A Agencia Geral das Cooperativas do
Kstado de Minas com muni c.i as segnintei
cotações ds cate por .' »;!_-*:

Typo,
oeste ,1- Minas

Cafés de
procede*

urras
_\-t-

lurt.

C-eracs do, 1:1005, .
I'.ni|i. de ii "o.i. . .
Dito dc i*;'ji). . .
Dito dc tq 15. . .
Dito dc 1,91c . .
JÜto dc iglt. . .
Judiciárias • ¦ ¦ ¦
K. «lo llie, (4»l*l
1". do Riu. dc 5011$.
nom

Dilo de soo*, -wrt.
Dilo de M. Geraes
Dito do 15. .Santo
lluiiicip dc 1900 .
Dilo, nom. . . .
Dilas de 1914, ort.
Ditas nom. . . .
Ditas dc 1904.
Ditas de 1904.

Bancos\
ComJnercial ....
Brasil  .
Lavoura _. . -. - .
(Commcrcio ....
Nacional üfasil . .
Mercantil

C. dt Seguros:
Brasil
Garantia . ¦ • - •
Minerva
Confiança
Amos  •
União do-a 1'roi-nct,.-
rios

Varcgislas ....
Cruzeiro do Sul. .
Intccridadc. - • •
Indemniza ti ora . . .

listradas âs Feiro:
.M. S. Jcronymo. .
Eíoròcstc, ....
Goyaz
Ucde Mineira. . .
Norle do llrnsil . .

C. dc Teaidas:
Urasil Industrial. .
S. Fèüx. ....
M. Fltimiitcnse . .
Alliança .....
Corcovado
1'ciroi'oHl.iini. . . •
V. Industrial . « ¦-. 1>. de- Aleamur»
America Fabril . -
Ksperánçã . . ¦ •
Carioca , •
Confiança Iudiistrnil
Cometa
Tijuea

C, a-l£'CI---Il
Docas dn llaliia. .
D. ile Santos, nom.
JDitns au port. . .
I.ou-ri.is ......
T. e Colonização. •
'jv c Carruaceiis, .
Centroí I-storis. _.
Mclli. do iMiuanuiui
lln,-i-i-r.lleii ....
Mere. Municipal. .

Dciiíiiliireii
C. Itrahmn. . • ¦

.llne-as de Sanlos. .
Tec. Moueeiifc . .
America 1'nbril, . .
'I*. o Cnrrua-ieiis. .
Confiaiiçn Industrial
llrasil Industrial. .
'fecidos tiiriuen .
1'roii. Universal . .
Tecidos liotator-o. .
Mere, Municipal. ¦
Tecidos Alliniw. - -
Industriai Mineira. .
r.uz Stcaric.-i . . •
Hanco União. - . .
l-aluil Paulistana. .
Tiiue-a •'•-.-'
Tecidos. Corcovado .
H. AIcÍno . . • •
e; Helena ....
Ti-oe. Industrial . •
S. Kosalia ....
l-i.-it Lux . . . •

7Õ0SOOO
802S000
770500b
?6'S$ooo
7S.|$u«J<>
yCSÍooò

Suííoo

•;7-Sooo

Süuíoor,
[97$ioo

t05$ò'òo

1G.-ii.J1H,
soajooo
i(io?otio
-Óii?í'00

ÜioSooa

•IjSooo
27S00O

85$ >oo

li; j$UC'J

300?..00
300$aou

go$ooo
3ü$00'i

lloÇ 1
*>d':

aúJ$íoo
ja-i$ooo
20U$000

I005000
*!00$000

io8$ooo

fiij$0'_0

200$000
i6o$ooo

:-'5í«;o\i
i8o$ooo
190$00o
igoSõbo
íyoÇuoo

"95*000

sãoíeoo
7CSS000
r66$ooo

•óu$ooci

74S50O0
rySuoo

.ti; $000
4J5ÍOÜO
7705000
;-io$ooo
ll>7$000

I94$500
195J000
¦•¦5$ 

obo
3j8$0OÒ

155$000
200SDOO
[2I5OO0
i6o$ooo
175J00O
2039000

20Í000
_ij I £000

16$ e-uo
tíoíooiA

S.íú$ooí5

iio$ooq
12íSo09**0
57Í000
.0Ç000

,-: j*. Doo
21 Suou
3*5$obo
1J$S00

l?íi$ilOO

1 -üíou-ií

i6j$ooo
t6o$ooo
1708000
2605000
_o_$ooo
130(000
130S000
J2Ci$OO0
103Í000

-.l^.SOO
,l*,0$'.iOO
,i-;ü?ooO
1jSooo
ríaso

6o$ooa
iS$ooo
40J000

OuJoOO

ig5$000
ao2$000

iqõÇooo
iqo$ooo
1HSÍ000
i8o$ooo
i8o$ooo
ig7$ooo

!Q2$000
I80SOOO
1QO$000
I70$ooo

.inSooo
184-S000
i8o$ooo
icoíooO
l93$ooo
iqO$000
rzo$ooo
178$ooo

Nacional. . .
GsSraiigelrii .

ALGODÃO
Pcrnámbüéb .
K''o Grande d
Parahyba . .
li.-.rá. . . .

l;R_e*
Claro C-S,
Uscuro. In

BATATAS ' 
'

Nacional, nor kilo. , .BORRACHA
Mánsabeirn, cemforme n

cinalidade, pnr 1 í \a.
liACALHAO

rclxèliiii t
Ca?pe ,
Noruega  

°

Kse-OSSill
BANHA " 

'

-.iiiha dc Porto Alegre,
'ata dc 2 kilòs, . , 

',
Dita. idem, lata de 20
kilo

Dii-i da Laguna lata
. Brande
Ou;, rie Itajaiij. lata de

2 kilos.
Hlu idem. lata grandeli.ij df Mina», laia d*

-í ldlos.
Dita idem. lata e-ranje-

CARNE SL-CCA
Kio d.i Prata:

^Rtos c niantiis, , , ,
Manias

Rio Grande ;
Puras mantas. . . , ,
Mantas

Matto Grosso:
Tatus e mantas. . . ,¦S, Paulo-Minas o Kio .

CARNE DE l'ORC0
-D Paraná c Santa Ca-
lharinn

Uio Grande
CIMENTO

Dova. « » . , . 4 ,-.atile' ir.il ......
Iíaudcira Sueca . , .
Rcx ¦..¦;
Alplia ,
Pyramidc
Wiiite Sc Brotiicrs. , , .

CHAMPAGNE

Francesa , ,
Portugueza •- ,

COUROS

Olcinu, virçemi cm ti-
jolos, 4 kiles

Oleina e virgem, em ti-
jolos pequenoSd .1 küoi

Oleina e virgem, cui ti*
iolcj 11, i, 2 ldlos, . .

Especial, em tijolo», 4 k.
fispecial. cm tijoloi, 3 k.
Kspccia), ide-n n. 1, a k».

líspecirt! dt peso ....
Virgem de pe-so ...
Virgem superior, . .

VINHO
Riii Grande ....
Collares, tinto, superior
Dito, infeirior. . , .
VirffeC" da Peri***. . .Por ion kilofc l ,,

HStoooa -,6$uoo | J.erde- portuguei. . .
5<i$ooo a j;$ooo 1 ws-oa, «mio. .....

| Pito, branco. 14 grãos
Figueira, tintoNominal

Nominal
íVominal
Nominal

48Ç0ÜO a soÇaoo
Nvmiuál

Hespanhol tinto. . .
P:to branco . . .
Vermouth (Cíitzauo)
Portuguez ....
Francer, caiva. . ,

VINACRE

mercadorias, ao mesmo: i; de saes. a L.a. l'igiiciras! o. ,1 ('.. Ilocucdier; -- íar-
dos de mercaJr.riiK. ao iiiesnio; iu cáiiài decaiidls, ii V. MÃiut-iro ,S: l'.: a; saccos ilemniíiila. a 1'Jlsutiras Macein,; .; a Coun
l-iujc; 15 c.-,i.\as de presuntos. íi C-unpaniiiiiloslvira; 14 barrisa dc ulcci. 11 Siramasn1-onseca: 0. a S. I-ihi X- l".: ii -a lli-iu-
fv l.i 11., a J. M. Ii-cius: ii) a Uclidiim
['tintes; 

-tn. n Ucrnclilo ."!¦ t'.: 2- nn
_ I(loyri Brasilêno; 40. lul Miíiislcrio 'da Mã-rinliai =1. n .1. Rainlio* ..,;. u n;-ue & C;

15. á Cmniniihitt*
Imra S i*.: .•;. a

II. i.. Il.oiiliirisi

MAlíllJilAS

>'ATORKS llt-l-liIiAUOi"

<àotlirii;ln„-fj,-i c c.cs. "i;. Mar|(iirèta"
iSoyn Vork, "_,'upy*' '
Uin da Pr.tii. "l.eõu XII!". .' .' ,' .
IVirtrj <!o nerte. "Ceará"
C-Kibt e e.-c-.. ••Ineitliv'. ......
Iiislaterra e¦"«•«*.. "l)cnii.-rar„", . . .
Rio da Prata, "Pampa"
I'ij da Prata, "Luisina*-.". . . .Portai elo norte. "iVlmiru-Hi jacesúaj"I iii-tiu dj Sul. -.\-v.i'" ' 

,n.an.in.i e- escs., "Aniu"
.Norfolk n escs., '¦''.''kie-i'' .
Inglaterra c cs«.. "Orissa". .'
Portos do su!, "Sitio" . .
Sáiitns, "Minas Remes". . .' 

' ' 
mPortos do sul, "Miivrink'. .1-iSi.iuirra 1- cse-s.. "T)rlna", . , . .Nova Vork e cses^, ">. Paula",Nova York e cscs.r, ''llvron". .' ,* 

' 
]líio da Pçata, 'Slírisia"-. .....','

Ilorueoà u cbes,, "l,ii;crw
Portos do norte. '*Oliiid:i". ... A

Setembro :
Calhtt Ü Ci:'.:., ".I;'li.'4"

¦: . VAPORES \ SAIRKoaario t* Ca^t-à., "Cnbfttaò"
Kio da Prata. "K. 'Marearei".' 

.' ! 
',

Rio da Prata, !Scqiiano'l
Perntun.uco, "llniilia". . ,
Rilbiln ,1 c^í., "Leoii XIII". . . AAracaju e esc-., "liapcnüia'"
Victoria e escs., '•'espirito Santo*". . .lortcs da norte "Pará", . ,Havrc e cs.:?., "Pampa"
1-.-H.1V.1 ".l.uiíiau.i'
S, lüddis c CSCS., '*'lVlXiili:ilú". . .Kio ,i.i .Prata, ".Ucmernra"-. . .
Çaravollai e escs., -'JUnládolnliid". . .Portos do sul, "lwuba"-. .....
Itiieiius Aires c llavre, "Corcovado". .

vi iidkui c escs;. "Grí1--;.!"
.ie.-o5e.oo a-5-|o$oooj ].„..,-,, c (.. j. 

- ..,,..;.;„¦-.

480^*01000 teruU;^i^^s'': 
'• '•::

-/oo-ooo -a-800*000 1Vr,ui 
«» 

|» „.»»P»!)
.Nilo J.ll 1

.-3

Por caixa

sja.io z$S3o

i$70n 1 í»oo

iS-oo iSaoo
3S.100 .-iS.too
3$ySò -'$550
i?;oo t$70o

Por kilo"r8> » . S780
$íi'o a $530
$6op a Síioo

Tipa
i_;>S-oo d taoSooo
SSOSboo a .-i*>->$ooo
450Í005 tt 480S000
4609060 a 5405000

.""oíooo ^oo$Òoe
,-jjí_oo .-tC$ouo
34$ooo fl j6$ooi>
42-fooo '_ 44fooo

$jSo ?J40

Por pipa
;*,ioSooo a ,i5o$ooo
,Mo$oüü a SSCtÇooo

sos,, "Te-reiicc". ."Iltlll.-,--
«o cíff--.. "Minas (Icrncs

ao$ooo iei$ooi

,17$ooo jSSooo
75$ooo ;_?ooo

VjJocu. y.ijijoo

So$.|0O il

«5i5'oli a
"óS-oo a

SiSSoo a
S1Ç600 a

6ó$oou a
S4Ç000 ti

i$i_u ii
lííjo a

$90} ,1
i$ioo a

StjuO il
$680 a

t-1'ouo

85$aoa

rojjoo

84$ooo
8.-$3oei

;* .$000
t"'-J$0ü0

l?JÕO

I$22Q
i$3"0

i$:oo

1Í00O
Í7-I0

Por barriu*
-_$000

Nio lia
25$00Ò

-5$ooo
Nãc lia

25$000
-üÇOOO —

Por caixa
j-joJíüoo a atoSooo
nsíooo a i-.;fooii

Par kilo
j$Soo a 3$oooSola "Pelotas", ....

Sola "Mineira commum" 2S400 a
Sola "S. Paulo", commum --$6oo a
Santa Catliariiia, de i*. . j$Soo a
ScRiinda c baixa. . . .$400 a
Corrceiro (o -tieio). . . i;$oou a
Atanadas. R, urande (cada

da um). ....... »4$ooo o a6$oo,
Atanadas. iniVno." até (ca-da íun). ........ i6$ooo a iCfooo
Alsnadas le Campos (cada

a$8oo-i$ooo
3fooo
J$4°0

I/J500

Branco .....
Tint.-

VELAS
ürataílei., de $ c t, cii.\a

dc 35 pacotes .... ,i4$5C0 a
Paiuenas, de s c 6, caixa

di 23 pacotes, . . . 9Í-Ü0 a
Praga Us de .*, caixi de

20 pacOtCS 2-$-ClQ u
£>ocomotorâs, de 6, caix.t

de 20 pacotes 3i$soo a
Carro, caixa de ,10 pacotes i.s$5ro a
Carro "lírasileira", caixa

d. 30 pacotes. . 2Ô?ooo a
Domesticas, caixa dc za •*
pacotes .' ,*$soo a

Loconiotoras " Mratilciras,' 
úe 6, c, tle -o iiAcotcs 24Í000 a

Condor, c. dc 2* pacotes ,*j$oüo a
lírasileira. caixa de 25
pacoi-s 32$ooo a'lírasileira 

. em laia, i-
lata.-- 33$50D a

Paulista, caixa át ^5 pa-
r cotes. . ... 23X500 fl

Vpiranga, idem. . , 37Ç5QO a
Colombo, idem í6$ouo a
Colombo 2. id_:n. . . 2*t$ooti a
DIVERSOS
Agu,t-raz, pur Itiloi . 1*400
Amendoim cm casca, por

100 kiloa 34$ooó o
AlcátrSo, por kilo. . i$aoo
Çançica, por ioo kilo.*. j;$doo a
Fubá de milho, joo ks. 8$oou a
Farello dc trigo, poi ioo

• kilo-? ,*-S?oo a
Gatolina, por caixa. . 11)5300 a
Uctiobra, por caixa . 48S000 a
KevoíeiJ-, por caix.t . .-$450 o
Pimenta da Índia, kilo j$5qq a
l.iiiRiias do 11. Giand
uma

I,sdrilhos(, por milhciro 330ÍP000 « j_o$ooo
Mfltte em folha, por küo S-ioo a S600
Polvilho, ioo kilos. . 'íiSooo a S4$ooo
P-S...S, por caha. . i8Jooo :i iB$ooo
Picsüritos, por libra . ^$«-00 a .,$400
Tolhas, por niilheiro. . .tjoíooo a 3jo$ooo
Toucinho, por kilo, , $000 a .jioo
Tuuiòca nacional, por ioo
kilos ;'ti$in)u a 44$D00

Ticniüço». por roo kilos Não ha
Vigas de aço, por l.i'o $;jo a $550
Mossoró iÇooo a 4$5oo
Calio l-'rio 3JS00 11 -lijoo

14*500

9^X0-

22$000

ai$SOO
l.i*50o

;o$_oq
1

aj$500 ;

^4$000 !
.1*5000 .

32*000 ;

3JÍ500
*3*S00 I
37$S00
s6$ooo !
-;i$ooo

, Uacutia c ésc
Nova Vork i*

j Rio da Praia
! NoVa Vor

Uio da Prata, "Üyroí
Portos do nerte, "Bahia" , ,0
Itaialiy e escs., ."Itniiulia" -w
lliu da Prata. «'.'I.incr" 3c
Aniâlcrdam «c esc.1-., "Piisüi". , 

*. 
, , ¦*«

Montevidéo e escs.. "Goyaz" :i"
Hecifo o esc-... " .\. Jnceífuay*** ... 31-i- ii' -ia « »

ASSALTO A* I!IA l'AI)l!i:
Mifjüi.rjjco

Pede-nos o advogado Carlos Rienid-t
Machado declarar não ser elle o p_ir-i-no do ladrão "Moleque Mnrinlin", «-
sim o rábula Ricardo Macliado.

mmm
r:i|)it:)l 3VMli-r.il

Resumo ilos prêmios do pl.ino
n.-íü renll-oSa em 21 n-josto ile !'.>:(">.

PHMMIOS Dn 25:0005 A 1*.ÓM„030
oonsono

27S0,;
21101..
ÍGOSSi-.

rêl-oq 1470-2.
26$7Òp

6$ooo I

9$65Ò i
•,0$000 ;
2$S00 j*$;'oo ;

i$_oo a 1S400

l-ali.MlOS DB
46233 24011', 06732
35333 42515 66198
24893 543'" 70835

2.O00S000
I -.OOOSOD.
ItOOOSOOO
LtOOOSOpO

200*000"(V.G1 8933
20331 47685
75995 432P6

um).
Ancora. ,. ,c*;ia«'-
Verde . . . ,
Preto. . . ,

CACAU

-ahia. . . .
Pará
Pernambuco. .

CEBO-LAS

¦0aí$000 .1 _6$O0O

i)$ooo a i^S-300
pjooo a 1 jIíooo

>tA.\a'i:,-'IO I)B IMPORTAÇÃO
Pelo vapor nacional "-Marolin?, dòa por-

Kio Orando . . .
ERVILHAS

Nacionaes
Ditas estrangeiras. .

FARINHA DE MANDIOCA
Ue IVirtu Alesrc:

lii.iecial
Primeira
Fiii-i
GrossaDe Laguna.

vapor 11:
tos do sul — Carga recebida: r.ooo sacros
de fi.ri.ilin, a Ctmlia Carneiro; 538, ;i Fer-
r't_ IriiiTio; n«_ saccos de cera, a I-cc Vil-
lelfl; 1 caixa, 1 rnlo c 1 fardo tle couro,
a lireisaan: 30 caixas dc fumo, a J. Jur*
giwns; 5 «e colla, a íjée VHIelai S$4 la:"
doa de nifafa, roo síiccoí de farinha c
250 dc arroz, a Guimarães irmão; 2.70a
dc farialin, i.ooo de feijão, ?8; de arroz.

> 1 ,S.í7 fardos de lilfüfa e .jj dc ftiuiO, «í
, orflem,

Pelo iMpor nacional "Dãhíit", dos por.
tos do norte —¦ Corsa recebida: 3 _ saccos ji de farinha, a R. Pcrnandc,; 15 ílítoá, a '

1 A. Morgadq; ;í volumes de camarões, no |Cento j mesmo; joii fardn? dc algodão, á or-dc-rn» '
2$$uú a 3?ooo ' 10 saccos de mi/ho, ú ordem: 1 volume

72233 63432 49213 7-Í730
PHEMIOS DE 1.0ÜJ000

IÍÍI344 08:121 38524 365 17.43
28214 C02Í2 63667 1-1215 8039
74076 11350 7726 28916 54614
64017 77598 51868 116249 28016
63196 41529 85214 30793 «58629
79915 6.1308 6162 3ÜÍÍ3 57234

APí-l*OXIM.U/ÓI'S
72479
2781

DEZENA si
72480
2780

CENTENAS
72500
2300

'iit/tfi o .•¦•i,''.i 2O0-5O&O
2779 c 27.S1 100S0OO

DEZENAS
72471 .-i 72480 103000

771 u 2780 20S000

Kilo
-Vito lia
Nâo b_,

Núo Ua

Nominaes
loSnn.* ,j !_o$ooo

33Í800 st 34S400^7ÍSou ã sS$ttoo
3i$8oo a ,i.'$joo

-Não ha

PARINHA DE TRIGO
(Vor saccos dc 44 küo;. ;¦Moinho lr.gks

Hilda, Nacional i
Nacional 1
ilírasilcira •

Moinho Flumínens*"Especial

S. Leopoldo ....
O. O. 

Moinho Santa Crus
Vcrol

ifi$70o .1 t;$Soo

litiuldps)

iCS-ioo
t5S800
15?J0'J

i6Soon
I5$50u
I5$Ó0D

Sanl-a Cruz
1'íiiilicca. .

FEIJÃO
Preto

De . Porto
Dito. idem,

16$ooo
i.íí-SOO
uísoo

«egre.
ili terra

ido IcUoB*-,'.too 11
i6í;oo -1

¦)-*200
líooo

Diio. Idem, dt Santa Ca-
tlwrina G$750 a

Djio mante.Ka 2i$7oo a
Hito dc- cores diversas. I3$300 a
tJíto, mulatinho, , , 15S000 a
Dito, amendoim.... .lojooo a
Dito, branco, idem. . i6?yoo a
Dito, vermelho, idem. 13$,*00 a
Djto, enxofre 19*200 a
Dito, branco, estrangeiro oõ$ooo a oítooo
Dito, fradinho, idem, fi-Soou a CjScoo

FUMO
Fumo em corda
Kio Nove: For kilo

F.special. ..... , i$ôoo h r$70o
Regular „ ijaoo a

üul dc Minas:
Segunda. * . . (

10*.,00
23$3 o0
-0S000
18Í100
213.70a
iS$.1oo
i6$70õ
¦ "i;r'o

>300

XIJÓLOS 1)10 aiíkai.- nacio-
NAES K l\(a,!-'.zr.S

HUA D.-V Aia-l-AXOEtiA 110

PriiüAirrt. ..-,,,
Ttrccira ..,,., t

Goy.in o:

lietüilar.' .'.'.'.'. 
'. 

I
FUMO EM FOLHA
Do jtio drande:

i* amarello ,-
2', idem
i', cnmmum . • » , .

jÇ-"ioo a
if/oo a
Jfioo a

.$000 «T
1Í300 a

IttlOO
15.100
$8oo

2$200
:5íoo

I*

i$250 a
I$Uli) .1
1515 íi
.Joso a

'$150
1*150
i$aoo
I$100

Ilf.XDAS PUBLIOAS
¦REClíUIíDOSIA DK MINAS

tdaçüo do dia 21. . ip:iArrce-adaíão Jj ma si. . io:..;.i$iõo.
Lie 1 a 21 3.iB:96i?46C
Km egual periodo do anno
n-ussado 3381930S777

AI.FA.VDIvCA HO KIO DE JANTEI RO
Kcitda arrecadada liontcm;

1ÜI1 ov.vo
¦Km papel, 

ha

i-'o:o: iS.|;S
1; ii-i.v-íiS"

idem
FRUTAS

* Maçãs; caixa, . , • 23(000
Petas, caixa . , , ¦ 70$ooo
Mangas, caixa .... Ná
¦ "v.i' Rio Cirande, oaixa Niâo ha
Ditas, estrangeiras, barril so$ouo —¦

GORDURAS
U!o da Vralíii idem. . Non.ina!
lt'o Grande Nominal
Matadouro . . . . — $750
Xarrnieadíií* do interior ?roo ,t ?75o

GLYCERINA

•lim cgua

«Total; . .
jrrc.adr.ila dc
,-orren'tc. . 

".
-icriodo dc

191:4-1

. . 4,i4,i:.i.i4Ío3l
1915 3.346:S6^$539.

| Cofntnutn
1

Cor Commum Cn;
1 1 

iiS.-.i.i a it$430 iiSj.i.i a nSl.io
io$82S a 1.1 $0391 io$825 a iiSo^ç
10S417 a toííijij io$-1i- .1 io$(J2i
io$ouB a lo$2ia lo$oo8 a 1 o$_!i_t
9ÇC00 a 9ÇS04] «rj$6oo a «""-So.*

Preoos oorrentss ílo mercado
do Rio de Janeiro

Mercado: calmo.
Cambio: u 17,,j-. ír.ico

1 l'.uitai fb-lu.
Observações

\ O? cafís rt^Ttricinos nch*Ti* -
I doá, dando «icnoa *d:is cotaç&c.^
, qualidades acima dc 7 não acor.ip
; livaracnte.

ARROZ NACIONAL:

lltilliado.
Tisi-.-eial.
Ilitu mi;:;
J3itn Ikiju.
l-ito ile. 11
Dito rciiuii
Dim. i.icn

rte, liranco .

új Norte.

naani tzin-

±**HrO"$ll>mV*0!m** SVNTOS
<*IIt(*l:l,0 DOS OFPfOíAKS RE-

FORMADOS DO KXI-:i!( ITO
V. ARMADA

Km 10:
líntradas:
Desde

A Otilxii Soneftrcntc png«
um pecúlio

Comiminictim-iios:
"A' i-xina. viuva ílo (tenernl de tli-

visão Sevcriaaio Carne-iro ela Silva
Rtfío. fallecido n 18 «lo corrente, foi
pano 110 ílite r.nmcdiato á inliuniaçüo
do corpo, o pecúlio de ,*4*íono. corre-
spondente a i '4 sócios <inite-s sobrevi-
¦.'ente*;, «i razão ile 3$ooo.

f:'.' i, 6° -íi-eiulin puno por essa ,-hso-
i-iacão, íiuidailn a 3 dc jiinli" dc toi.;.
lendo siiln ti t" dc ijiiÇoüo ; o 2" <1o
i~nSimi ; ,1 i" dt- 'i.tíiMjf; o i'« de
--.(ifooo, e o ;• dt :i'-í'0O.

40.054 saccas,
Si.í.o;*; -saccas.

Média: 42.70., saccas,
Saídas: 1 ió.IjoS caçoa?.
Uxistcncia: 1. soo..-; »ó saccas.
rreço por 10 kiloí: 5-Çpoo.
1-osiçüo d«i mercado, calmo.

ASSUC.-V1*
l,'.ii!.*'.-iti;;- _4ii to: it.soo saccos.
Desde i°: 106.537 dilos.
Saidas etn 10: 3.025 saccos.
Desde i°: ii.-.j.tj dito?.
li-iUtcncia- e-in --I- de tarde:

saccos.
Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES
Br-tiro ,-rvt.li,l
Co-stal ;.:. ircllo
M-e-Cttvo
Brano, - «o:u-
UajsCarhihJ . . . • • »

ira.572

3-sr-* ^ sõjo
%S\z* h $::o
S4-" ti Süo
46ro a Mm,*ãa. a ;55"

ARRO?: ESTRANGEIRO
Acallia. .ie 1» :'
Dito de !'
Inflei

ASSUCAR
Iíranco cryrtal. ....
CrysiaJ, amr.telio . . .
Mascavo
Uranco, t" liortc. . -
SoniC-ios ......
NfascavinHo

ÁGUAS MINEKAES
Nacionaes:

Caxumt.ú (48 íarrafa-) .
Lanibary (4$ Rarrafasl. .
Carahirquira (4S "arr«t.-is>
S. Lourenço US garr.fa.l
Salnlaris (18 .arraias. .

Estrangeiras:
Vir.li-,- (50 garrafas* . .
Perrirr (30 garrafas) . .
Dita (too (farrafas). . .
Sciler.- í-a «.-irratai . .
V. Salüadas (48 garrafas 1
C. M ura í-iS Barrafias)

AGUARDENTE

t>C(> \ Bruta, bem vazllbame, .
ílrutfi. em lata- de ta iU

e _5 kilos ....! Loura, «sem vazilhame. .
j L-iir.-.. «cm latas de 12 t\a

c 25 líilos
j Branca, sem vazilbatne .
: Branca, eni latas de I*-[4

e 23 Itüo?
I Branca cm latas dc 4 kiu>í*
I ürmica, cm latas «ie 1 c

¦J W.a:
MANTEIGA

• Modesto ¦"-alour, sortídrt
; Bréltl Frcrec,, lata . . .
i Lcpeletier. lata ....

;ilo3 . Modesto Ciíior.e, Íí.h, , .
G5$doó 1 t- Urum
¦*3$joo De Minas ......
joSooo MILHO
4íSooo Amarello, da terra. . .
3-S$3oo 1 Dito, branco, idem. . .
40S000 Dílo da tevra, mix to. .

MADEIRA
-Vãe, lia . Americanj. pé. .

I -Títkina. ilnzta. .
Sponoc, dutia. .
Stir*;o. branco, o nè
Dita vermelha. . .

.Pinho do ParapÁ
Sf»-;o :â qualidade. . .
$;10 js qualidaib . . .
i-o Tnlioa . ...

.1640 OLEO
! IV linhaça, laia. .

$310 ! Uilo. liarri';. . ." ' PHOSPHOROS' 
Olho.

I'ur Itilo
4$o_.i a 4$ooo

4tooo
55000

5S100
6$ooif

_$IOA
ójjuo

100
-6$?oo a
-.,Ví*oo .1
.i'j$7')o a
.ii$;iio a
,-t6$700 a
3fi??oo a

00 a *i i $ t o ->
Não ha

.'.-í.i.o a 40*000

S-70 a
í;oo a
S4J„ .1
$670 n

Nao lu
?-t'-'.i a

4$100 a
SÇ0O0 a

5 $100 ri
6$ooo a

6$:oo «
C$200 a

6$.;oo a -ijjo»

Não ha
NSo ba

3*000 a 35400
Não li.

,-^íooo a 3$2úo
2$8oo a -tj-ioo

•iiSoao
n$700
S$,-uo

S440
*i.lÍ(-00

$050
'?OO0
liOÜÜ

**4$ooo
lí-lisiOO

-aao

.•nf-r.t.
i amoos
.a'nif.

38$ooo ¦¦ Ki-ilhanre. . .
z3$ooo« Pinheira. . ,'-1J000 ! Vpimnga. . ,
íí$oou ; MÍn.o3.. . .
i4*oiw Raio X. . .

I Brasil . . .
íS$-ooo
S-iSeo» ! Pr cera :--¦i$a-ja 

I Ollio . . .
Momtual } Vptrani-ra. . .

i*S$ooo a .*(*iÍoooi Rain \. . . .
48J000 1 4:J"!ooo I QUEIJOS

Da MillKS . .
ilit-nao n i;uíooo j SABÃO
í5j$ono a lüosooo ,
MSioor) a 150Í000 Em a; tijolot.
I45ÍOOO » ijo?e.ool _a- 9 barra». ,

.SSooo *
--,'1-r.oo a
-'ÍIOO 11
a.iíooo a
S.*$C;0O a

•i8$o*io a
5-6(000 a
70?ono a

QS400 a
SJgno ;;
S?-oo a

$420 a
iS3$ooo a

$o;i a
t.000 a
iSjco a

74S000 i
OiSaoo ,

Saiu ,

iSjOO
15650

50$5<io
Soíooo
49Íono
405000
4S$ooo
48$ooo
47 $5 00

(Í4Í000
Gj$ooo

«90 .lí-ao

Por kilo
t?oo a $700
Sroo • $,-00

72.01 a 72500 I2S000
2701 a 2800 SSOOO
Todos os numòi-os terminados om

TeS tem 4*000
Teitlos os mimoros terminados om

8 têm 2500.) oxcejiluamlo-se o* inr-
mitiailus eim 78.

O fiscal dei soverno, Manoel Cosiiii
Pinto.

O director-assifentí, dr. Antônio
Oh-ntho dos Sanlos Pires, vicc-iircsi.
sidente-.

lí director-presidente, Alberto Sara*iá ,té

O escrivão, Pirniino da Cauluaria.
de coirtarSefi, á ordem; 6tj fardos de altfo-
dáo, 11 Siqueira & Cai .}8 ditos, a Un ul
Senra; 33o ditos, a Siqueira R C; 26 liar-
ris ile oleo. á ordem; ;S fardos dc .lli,-.)- 1 -jn„;„ ,1„ lA.i,..!,, ,1„ 

~i>.~\ 
•"

dno, -i Siqueira & C; (,,, ditos, a Fabricio LOtCl Ul (IO KstUlIO (lil liilltlíl
Cl, 'Pcdrosat *" ditos, a Siqueira íi C; nosumo doS pratllios da 82* 0X-i.onoo áaee-ós ile assucar, 11 ordem; 1..-00 ,„„„„,«„ ,,,, ,.,,,,'., ,, ,» „ , 1dilos, á ordem; u íaeVos de farinha de }l'ace;\o lio pliinp II. 1G, 011 ImiK!-
trigo, ,i l„ Brasileiro: 100 ditos d< arron, ! I1CI0 do Instituto Goographloo e
a D. Aiiuiar Mello; 30 barris de oleo, <i : IlislOriílO da 11,'iliia o OtltrilS ilittttlli-

13 ditos de residuu dr oieo. f^õús, de beneficência o instruccftonineis de álcool, á_ordem; roaU*ía_n Olü 21 de! tlgOStO do l'.l|(, soli
a prosidencia ri.i dr, Kdgard Doria,
fiscal do governo.

125- extracção do 1016
PHEMIOS UK 10:000$ A 200S000

jnmes Maenu
ao incsmo; s
$n ditos, á ordeai; j.í dito?, a *.. Az«
vedo; 50 dilos, a C, Mendes; 50(2 ditos,!

.1 ifigueirodo .Marinho; 23Í3 iíto», .1 G, ;
Monteiro; ,|o|a ditos, a T- M, Rocha!
nsjj ditos, a Ferreira (Braga; a.'*i fardos
de algodão, a Fabricio Gome;- Pedrosa; \t$ ¦
quartolas de oleo, oCosta Pereira Ãfoiai :
_ «caixas de vaquetas, :i C. P, Cerqueira; j
3 ditas, a R. Silva; e ditas, n A. An- '
drade; -• ditas, a Bordallo & C; i dita,
a llrei-i.i.n ü C; 1 dita. o Jatiot Ko.lv: ,

i dita, a .]/. Lourenço; 1 dita, a .1. . • j
Coelho; i dita, a K. Plácido; 25 toneis 1
de álcool, á ordem; 25 ditos, ;\ ordem; \
.15 ditos, â ordem; 270 sr.ccoi dc Cocos, j
á ordem; 1 caixa dc charutos, n J. Jnr*
gtietis; 100 saccos de farinha, á ordem; .
17 n:umarrados <ie cotiror*, a J. Meyer ; \

Pelo vapor iiijlcz "Vestrls", de wova !
Vork" — Carffa recebida : 1 caixo dc con-- :
ro, á ordem j 1 dita, á ordem j t dita, ã ¦¦
ordem; 1 dita. á ordem; 1 dita, .1 ordem, i
_ ditas, «'. ordem; t dita. a Guiniurães T*. '
Cerqueira; _ ditas, a Verr-cira Souto; 1 ;
dita, a Antônio M. da «Silva; 2 ditas, á or- \
de,.-.; 6 ditas, a Padula; i dila, a TJ. J. :
iSmait; 1 dita, a Pinto Antrclo; i dila» «í
ordem; 2 ilita? a 1". Jorge dc Oliveira; !
1 dita, n José Silva; 1 dita, á ordem; 1 \
dita, á ordem; 1 dita. á ordem; 1 dila, 

'

á ordem: 1 dita, a Pinto Ângelo; 1 dita, j
.1 Ivaria Plactilo; 30 saccos dc ccvadinlia, I
A ordom; :o caixas de fermento, á ordem; •

caixaa tle íimeixaa. á ordem; 1.-, caixa

35965...
33208...
221)46...
40897...
il.SO...
7017...

122071...
| 8-tí...
I 9iS...' 13'C8...
l«944...
22158,,,
29921. ,

10;000"ú0í
1:5005001)

50 'S0I*U
¦JOO !QI10
aoojono
25OS00O
250SOOO
200S00O
P.OJgOOO
200SOÜO
2tiO_O00
2OOSOÚ0
200*000

PI.RMI0S DE luOSOOt)
25100 27021 36002 304*1 "5803 a

40246 41814
PREMIOS DU 80*000

175 7091 12209 19S18 30850
45812 47433 511058

APPR0XIMAC013S

. oor,.',

35961
35201

j22011

do damascos-, a ordem: co caixas dc farinlia
de aveia, á ordem: 75 caixas dc fermento, á
ordem; z.í ilitas. á ordom; 6 caixas de lu-
pulo, A ordem; 200 cíiixag tde maçAs, á
or<lem! -200 caixas de rwras, â ordem; $n]i
caixas de ameixas; 50J2 caixa*, da daiaas-
cos, á ordem; 20,1 caixas de maças, á or-
dem; 2?o caixas dc p-ra-i, á ordem; 200 |
caixa; de ameixas, á ordem; ioo caixas ^? ' 

35íK)ldamascos, á ordem; »io caixat dc peraS, á oqòni
ordem; 10 caixas dc ameixas, á ordem; 10 | ^"áà.caixas de dama.ecós, a ordem; 600 caixa.5, f «#*wi
dc maçãit, a Ferreira irmão; 150 volumes
dc ameixas, ao mesmo; 550 caixas dc perns,
ao -mesmo; too caixas dc damascos, vir* me*.
mo: 1.500 caixa. .!, mav.a, au incsmoi
1.010 caixas de peras, ao mesmo; 150J3
calvas dc damascos, uo mesmo; 300(2 cai-
xas d. ameixas, ao hiesmo; t.oooU cal-
xaa dc peras, ao mesmo: 200 caixas rie ma
çã-j, ;'i urdem; 150 caixas de peras, h or-
dem; iooIj caixas de ameixas, á ordem;
50b caixas de damascos, á ortltttnj 20 c;it-
xas, ao mesmo; 20 caixas do ameixas, á
ordem; co caixas de peras, ,'1 urdem; 20
dç dcmasco.4, á ordem: 100 caixaí de ma-
çãs, â ordem; roo caixas de *peras,

35064 e 35968 75*000
33207 o 33209  50S00O

22647 2SS0OÍ*
DEZENAS

35970 10*000
35210 ioíOOO
22650 lOCOOO

CENTENAS
36000 SSOOO
33300 3SO0O
22700 -.'300(1

Todos os numoros tormin*>_os em
65 têm 2S000.

Toiins psnum.ros torminados em
5 lem ISWiO.

Os numoros preniiiidos pelos 2
tlnaes do *primeiro premio não tem
direito .-i terminação simples.

Os eoncesionarios J. Pedroira _ C

a

a

X.Ov_C2H53R3:_â_
DÜ

£5 BSSÊiíSkí ESTADO 10 i §.mi so SIU

6170.
300',.

aveia, «a Guinlc; tí caixas de papel, á or»
dem! lóri ditas, á ordem; 10. ditas, á or»
dem; 20 ditas, á ordem; .-,. ditas, à or-
dem; 23 ditas, á ordem; 2 ditas, á ordem',
2 ditas, á ordem; •>: ditas, á ordem;
58 ditas, á ordem; 43 ditas. :i orJem: s3
dita.--, .í ordem; 30 ditas, » Navio Ennes;
50 caixas de sapolio, a Rnoch .Morgans;
ro«i caixas de sapolio. a Knocli Morganá:

Pelo v:.|i-r ine-lcz Plularcli, ele Londres | 22íj!).
c cçcalaP. Ca rea recebida: 20 barris de, isfíj ioleo, ;i Jorire Aliar**!; ~. a J. -Mendes: 10. i oifi{'
a Soares Sobrinho; ioo lata.** a Vieira Sai. I ÍJÍIJqres; 1*0 birris, a. Davidson Pulit-n; ioo j 

-.'•'—'•
saccos de arroz, á ordem; 2 caixas v 7 iOüH.-..
volumes de chá. a Sabrosa íi: C; .1 caixas n 11 Gã«
de papel, a Almeida Maroues & C: 36 bar- i vçn%
ris dc (Tomnia. a Aeost l^erreira; n; ditos -ic/üc'
do tinta, n Jorge Aliarei: :; cnixns, nn I-lov' i AA'
Brasileiro: soo i J. M. 1'r'eita,; *-, a Da- i 17401,
vj]son Pullen ív t\Y .1.1. ao mesmo; 100 dc í
anil, .1 C. N*. £,efrl)vrej :, a P. de Araujo; !
7"Jiarr;cas c íi caixas dc tintas, a J, Ral. \
nlfo í- C-:*j;ú5 latas, á Companhia Costei* I
ra; o barris 1* 28 caixas dc nrovisfies, á |mosma; a-; barris de alvaiada.- n W-ilson }Sons; 43. a Norton Meeaw; 20 barrica**, n í
B. Maia; 'o, a losé Lino í: C; S liarris [de verniz, á Estamparia União; 1.70o bar. 1
ricas dc cimento, n I-rv. Voule S C; í.oot>
barri cá ¦¦ de cimento, a Torce-Aliar**!; t-S2o,
,1 N. Maia: i.aon, a Hbiie & C; 2,000,
a A. ii. Fontes: f'21. ri Companhia Co*;-
f ei ri; t .04o. a .\.. F. Foules; : .000.

Auotorisada por contracto de
0 de Rotoinliro dc 1U12

Extracção do 19 de agosto 101*.
PRÊMIOS Dl, 30:000* A 1*0(10*000

30.-OTOS00O
3:000SO0O
StOOOSOOO

; ItOODSOOO;
1tOOOgOOO
1:00t)„(l00
liOOlWUO
l:000j*00,
l:OO0í00'J
1:0«ri$000
1:0Ü0S009,

PP.EMIOS DE500SO00
Í005 6R"4 10fi31 11733

1.Í318 l'?77
5 11810
200S030
,'MZ -.Oi.ti

10330 :or,!.»l
13783 13S19
1*10?'.' 1C.UÍ

1978
12679 12835 i->*. TO

16317 17010 I.--I
piiRMios ni-:

1295 :í35;i 3«.i19
4243 ..0S0 ív.7

10802 J1095 1355>i
13031 1-5385 lí'05

17020
PP.EMIOS Dl

2140 2727 3960
K't«t 9375

12131 127SI
7201

11503
15301

toosooo
4114 507.*'

iur.02
15007 1056Í 1S20-1

tü-í-7'.i
13074
18012

City Improvements: i jo caixas dc genebra,
a Cía>ton ObshurK. fo. ?• omesmo; mu. n
0. X. r.etevbre; oo. a Carvalbt* Rucha; 10
dti bitter**, rir. mesmo; rn de nrr^untos, ao
T-loy-d Brasileiro; ao dc sardinhas, «e mes-
nio; io dc ostras, an mt-smn: i* ile lagos-
In-;, ao ipf"mo; _* dc farinha o El- Marli
& C: s dr fermento, ao mesmo; ; de área- ,
mies, ao mesmoi ' dc molhos, a .1. A. Uo j 17;i tèm 100$ fl OS tomiinaüOS em 79ilrii.i-cs & C.i 2 de mustarda, ao mesnr
_ do fermento aojnesmo; 2 de sêmen!
;in meímo; 2 dc pimenta, ao mesmo; t
gínger ao mrsmo; ao dc «conservai., a 1 n
mo: 2 -de passas, ao mesmo: 2 dr cravo?.
mesmo* i de rapeciariai. «o -mesmo; i

Tortos os numeios terrritmidos om
têm 50S. além do qualquer pramltr, que ll;e caiba por sorle.

: Paliam l.01"J prêmios do 2G$Q3*
_ue constam ela l«;tu geiui.
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A cutis de
creanças a
que não se
presta a de-
vida atten-
çãoé arrui-
nada com
o uso de sa-
bão usual.

Todos os
Paes cuida-
dosos usam
para as suas creanças o afamado

Sabonete de Reuter
que tem a virtude de conservar-lhes a cutis suave e brilhante

como o setim e perfumada qual uma flor.

CENTRAL DO BRASIL
GUIAS DE IKSPBOÇBO

Foram expedidas guias dc inspecção
_0t «guintes -empregados: Machinista
AiehlUes Sexto, operário Manoel Tava-
tm, Manoel Fernandes, Bernardino Ot-
tero, Joaquim de Oliveira e Belmiro da
Costa Cruz: praticante de telegrapho
AstragiMo Jovino ide Oliveira; quar-
to eeerlpturario José Alexandre Cir-
oe; ajudante do i° deposito Antônio
Ftrrelr. Braga; trabalhadores Clesio
Antônio Mario, Manoel Domingos, Josc
de Lemos, Antônio Leite, André Mello-
ae e Horaclo VlaBadares; eonferente
Arnaldo Manoel fcrnandes Junior;
ajudante de manobreiro Wencesláo Du*
oue Estrada J guarda-freios Flausino
Ribeiro e Joio Pacheco, c graxeiro cf-
fectivo Quimalino de Mello.,

— Foi recoramendado aos agentes
que devem indicar nos despachos de
•ntlss de amostras dos viajantes do
commercio o bilhete, a caderneta kilo-
métrica, etc., de que estiverem muni.
___ _
Gottas Virtuosas *g§§;
Curam hemorrhoides, inales do ¦• utero
ovarios urinas p a' nronria Cvstite.

AVISOS
CORREIO— Efa repartl-So expedirá ait>

lu pelos seguinte* paquete*:
Htie:
Cubatão, para Rosário dc Santa Fé. rece-

beiido impressos até ao incio-iliii, cartas pnra
o exterior ató á i da tardo c objectos para
registrar até ás 11 da manhã.

Plutarcho, para Santos, c Rio «Ia Prata,
recebendo impressos até ás 8 horas da ma-
nhã. cartas paru o interior até ás Sil—,
idem cora porte «duplo e oara o exterior ate
Ss 9.

Amanhã:
Pará, para Victoria e mais norto- do nor-

te, recebendo impressos até as 8 horas da
tnanhft, cartas para o interior até ha 8i|2,
Idem com porte duplo até ás g e objectos
par» registrar nté ás 6 da tarde dc hoje.

Itaferuna, para Cabo I?rio, Victoria. Ca-
ravellas, Ilhcos, Bahia e Aracaju recebendo
impressos até á i da tando. cartas para o
interior até á i i|-, idem com porte duplo
até ás a c objectos oara rej-istrar até ao
meio-dia.

Itatiba, para Victoria, e Recife recebeu-
do Impressos até ás 8 horaB da manliã. car-
tas para o interior ate ás 81.2. idcm com
porte duplo até As 9 e obiectos parfl rc-
«istrar até ás 6 da tarde dc hojo.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
DELLE MATTOS

MANICURE
Especialidades cm prtparos pari

unhas.
Sete de Setembro n. 58 (*° andar*.

FOBMICIDA MBRINO
O unico exterminador das formigas.

Jlerino & Matiry, rua Ouvidor n. 163.

Diabéticos! Tomae água
— da—

M o 1 g a ç o

HYDRÓIJ
iFórmula do especialista dr, Leonidio

.Ribeiro.
Poderoso rezolutivo empregado nas

hydroceles, Iicmatoceles, sarcocclcs, or-
cintes e tumores de qualquer natureza.
Deposito: rua S. Francisco Xavier, 367.
Telephone, Villa, 2'86.

. ...

DECLARA
-
IES

BEN.: LOJ.:. OAP.:. DEZOITO
DE JULHO

Hoje, ses9.:. de Fin.:. ás horas do
costume, — Duarte Estrella, Secr.:.

(S 7474

BEN.:. LOJ.:. OAP.:. HENKIQUE
VAM-ADABES

Hoje sess:. dc eleições para cargos
vagos. Peço comparecimento de todos
os Il.rms:. do quadr:, — O Secr:.
Sousa. (7.119 J)

BEN.:. LOJ.:. OAP.:. AMIZADE
FRATERNAL

Hoje Sess:. de 'fin:. peço o com-
parecimento d.e todos os Ilr:. do qua-
dro — Sect:. losè Soures Loureiro Fi-
lho, 18:. (7447 J)

GR.:. OR.:. DO BRASIL
Devendo chegar rio vapor "Itassucé",

esperado no dia 23 do corrente, o illus-
tre Ir:. Dr. Octaoilio de Camará, de
volta de sua viagem ao Sul, ein com-
missão do Gr:. Oriente, convido os
M Maç:. o U,oj:.. da Federação a
comparecerem ao seu desembarque no
Cáes Pharoux, afim dc dar-lhe as boas
vindas. — Gr:. Secr:, Ger:. daOrd:.
— Daemon. 7381 R)

RIO DE JANEIRO, 21 DE
AGOSTO DE 1016

Illms. Srs, Uquidantes da "A União
Internacional".

Rua V. Inhaúma, n, 53, sob, nesta
Pendente desde Novembro de 1915 a

liquidação do pecúlio pertencente .10
sr. Domingos Moreira da Cunha Leite,
dc quem sou representante, sem que
obtivesse solução durante o período de
funecionamento da Sociedade, fomos
felizes agora, dirigindo-nos aos pro-
bos liquidantes da mesma Sociedade,
que sem delongas fizeram nesta data o
pagamento da respectiva quota.

Por tal motivo, apresentamos publi-
camente os nossos agradecimentos. —
(Ass.) Domingos Alves da Costa,

ASSOCIADO DE SOCCORRO»
MÚTUOS A' MEMÓRIA DB

SALDANHA DA GAMA
RUA OE S. PEDRO N. -06

Sessão do conselho administrativo,
hoje, ás 7 horas da noite.

Rio, 22 de agosto dc 1016, '— loão
R. Freitas Lima, secretario.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE A'
MEMÓRIA DE D. PEDRO

DE ALCÂNTARA
RUA 'DE S. PEDRO N. 20Ú

(Edificio próprio)
Sessão coinmeinorativa do 28° anni-

versario social, hoje, ás 7 horas da
noite, para distribuição de donativos a.
orphãs, protegidos pcla Caixa de Cari-
dade Tliercza Christina Maria. O sr.
presidente pede o comparccimeitlo dos
srs. conselheiros e associados.

Rio, 22 de agosto dc 1916. — loa-
guim Pinto Sampaio, secretario.

ASSOCIAÇÃO GERAL DE AÜXI-
LIOS MÚTUOS DA ESTRADA
DE PERRO CENTRAL DO
BRASIL

Asscmblca geral extraordinária
(2" convocação)

De ordem do sr. presidente desta
Associação e de accordo com a resolu-
ção da assembléa geral ordinária de 23
de julho ultimo, convidam-se os srs.
associados quites a se reunirem em as-
sembléa geral extraordinária, 110 dia 27
do corrente, ás 11 horas da manhã, na
sede social, para se resolver solire as
alterações a fazer no Regulamento da
Carteira <le Domicílios.

De accordo com o paragrapho 2" «lo
art. 94 dos Estatutos, esta assembléa se
constituirá com qualquer numero dc so-
cios que se acharem reunidos na sala
das sessões, ás 11 11_ horas.

Secretaria, 21 dc agosto de 1916. —
Alberto Máximo de Almeida,, 1" secre-
tario. (R 7521)

6 7476

O LOPES%F
mai» rápida nas loterias e offere*
ce maiores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151; Qui*
tuuilu 79, esquina da Ouvidor;
Io de Murço 53, largo do Estacio
de Sli 89, General Camnra 363,
/canto da rua do Núncio; rua do
Ouvidor 181 e rua 15 do Novem-
bro 50, 8. Paulo.

O QUADRO
Resultado de hontem:

Antigo. ... Gallo
Moderno . . Gallo
Rio. ..... Leão
Salteado. . . Vaccti

Variantes-0-72-45-79
Rio, 21-8 - 916 _ 74*18.

I. AMERICANA
731

RlO-21-8-916 ... 1*749**

Propaganda
607

Rio -21-8-916.' R 7500

PROTECTORA
916

Rlo-21-8-916 M 7493

Águia de Ouro
C 862

16-1-22-12
Rio—21-8-916

A Capital
871

Hoie às 6 Iioras
Rio 21-S-916. S 7481

A Garantia Federal
934

Rio, 21-8-916 J 7d03

S 7515

A Universal
362

Rio, 21-8-916. 
ÍÍlH!ilÍÍilíll!!IBI!l!lli«i«>nil!«lll!n»llll!a|

[ ÜILIljI |
1 311 §
I 21—8—916 O %Vm

V. Ex1. tem necessidade de deu-
tes artificiaes ou de qualquer ou*
tro trabalho dentário por processo
completamente novo ? Procure, de
preferencia, o esforçado cirurgião-den-
tista Dr. Silvino Mattos, cujos elo-
quentes e reaes uttestados de sua
proficiência ahi se seguem, além de 20
annos de constante pratica. Eil-os :

Laureado com o 1° prêmio da secção
cirurgico-dentaria, na Grande Exposição
Artistico-Industrial de igoo; concurren-
de, em 1903, no Districto Federal, á
Exposição Preparatória da Universal
Nortc-Ãmericana; premiado com medi-
lhas de prata e de bronze, n.i Extraor-
dinaria Exposição Universal-Interhacio-
nal de 1904, em S. Luiz, nos Estados-
Unidos da América do Norte; •— cm
'905, pela .cientifica Associação Astro-
nomica de branca; galardoado com o
Primeiro (irantlo Prêmio, na Por-
tentos» Exposição Nacional de
1908; e com medalhas dc ouro, na
Exposição Internacional € Scientifica
de Hygiene de 1909, na Universal Ex-
posição de Turim — Roma — de 1911
e, em 1913, .no 1° Congresso Pan-Ainc-
ricano de Odontologia.

3 - RUA URUGUAYANA - 3
Canto da rua da Carioca

J 74-5

BANCO LOTERICO
R. Rosário 74 o R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
Bão as' casas que offerecem as

maiores vantacens o caran-
tias ao nubllco.

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

RILRETES DE LOTERIA

Remettein-se bilhetes para o
interior mediante o porte do
Correio. — FRANCISCO & C,

Rua Sachet n. 14

UMA CASA FELIZ
106, RUA DO OUVIDOR, loSrilial i praça li de Junho n. 51 _ Riode Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Atísoi — Oa prêmios sio pagos nomenino dia d. extracção.

FERNANDES & C*
Teleplione -.051 — Norte

VIAS URINARIAS
Syphilis o molc.tias ào

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina da Nápoles e hnbili*
tado por títulos da do Rio do
Jnuidro.

Cura especial e rápida de es-
ueitamentos urethrae.- (sem opera*
ção), gonorrhéas chronicas, cysti-
tes .hydroceles .tumores, iinpoten-
cia. Consultas das 9 ás 11 e das 2
âs 5- Lnrgo da Carioca 10, sob.

UNIÃO SOCIAL
SEDE — RUA HOSPÍCIO, 314
q° anniversario da fundação social
O conselho administrativo, commento-

Tando o 9" anniversario da fundação da"União Social", realiza uma .essão fes-
tiva, terça-feira, 22 do corrente, ns 8
horas da noite, distribuindo os donati-
vos annuaes ás orphãs filhas dos so-
cios, conforme prévio sorteio, c mais,
os diplomas dos titulos honoríficos con-
feridos pcla ultima assembléa geral, e
a medalha de ouro, Legião llunianita-
ria. Convido os srs. sócios a compa-
recerem a esse acto conimcmorativo da
nossa vida social.

Secretaria, em 19 dc agosto de i«_)i<".
— loão da Cosia, secretario. (R72S8

IR.SIANDADE NOSSA SENHORA
(. DA CANDELÁRIA

No «Ja 22 do corrente, á 1 hora da
tarde, pagam-se ns pensões aos irmãos
soecorndos, correspondentes ao primei-
ro trimestre vencido.

Em 20 de agosto dc 1916 — O the*
sou rei r o, l.u-iz Francisco Moreira.

OREMIO B. A' MEMÓRIA DE
CAMILLO CASTELLO BRANCO
SECRETARIA — RUA S. PEDRO

NUMERO 200, SOBRADO
De ordem do sr. presidente, convido

os srs. sócios a se reunirem em assem-
bica geral, terça-feira, 22 do corrente,
ás 6 11- horas da tarde, ncsla secreta-
r'a, para discutirem e votarem o pare-
cer da Còmniissão de Contas e eleição
da nova administração. Uio, 20 de
agosto de 1916. — O secretario, dr.
¦_n_>!i-l0 üiogo Tavares. (.1 7141

SOCIEDADE BENEFICENTE HO*
MENAGEM A' .JOSÉ' DA CRUZ

SEDE — RUA JARDIM BOTÂNICO,
438 (GÁVEA)

(2" assembléa geral ordinária)
De ordem do sr. presidente, convido>s srs. sócios a comparecerem á segiin-

da assembléa geral ordinária, <iue se
realiza no dia 23 do corrente, ás 7 11_
horas da noite, para discussão e vota-
ção do parecer «Ia commissão fiscal e
eleição da nova administração.

Rio, 21 dc agosto de 1916. — Da.io-
berto de Carvalho, secretario. (J 7I-S3

O 25" SORTEIO DA SECÇÃO
PECÚLIO PREDIAL DA "iilO
DE JANEIRO"
Como acontece sempre que se reali-•a um dos sorteios mensaes da vanta-

josa Secção Pccuüo Predial dn. con-
ceituada Sociedade de Seguros de
Vida "A Rio de Janeiro", o realizado
hontem, correspondente ao corrente
mez de agosto c que fiira transferido-
do dia 15, por ter sido santificado
esse dia. importou no mais amplo su-
ccesso, devendo a honesta e laboriosa
directoria do referido instituto dc pre-¦íidencia estar satisfeita, por poder mais
umai vez pôr cm evidencia a solidez
das operações do estabelecimento de
que em boa hora lhe foi confiada a
jestão.

Realmente, cada vez mais "A Rio de
Janeiro", discretamente, porem com so-
lidas bases, vae desenvolvendo as se-
cções em que opera, ahi estando a
constatação na pujança de sua Secção
Peculio Predial, que tantos benefícios
tem distribuído nos seus 25 sorteios
realizados e bonificações annuaes a
•eus associados.

No sorteio «lc lionler.i, foi resgatada
a apólice n. 245, pertencente á senho-
fita Eneida Silva, residente em Cam-
pos.

21-V11-1916. — Vm assistente.

>' .

1EN.:. LO.T.:. OOM.:. E ART,:.
d» DO QUADR.:.)

Quinta-feira, 24 do cor.:., ses.:.
éf.:. dc posse. O Ven.:. pede o
comp :. de tod.:. os Ur.:, do «íi-.al.:.
*- O Sei»-.:., Fundão, (. 7461

EDIÍAES
INTEN DENCIA DA GUERRA

COSTURAS
«Dislribuição de peças de farda-

mento a matiu.act.irar, ás costureiras
matriculadas sob ns. Soi a 9"o, nos
dias 21, 23 e .'5, até 'ás 14 horas.

Previne-sc ás sras. costureiras cpte
só serão attendidos os numeros an-
ntinciados, assim como o não compa-
recimento implica na perda da dis-
tribúi.ãó a que tem direito.

I G., 20 dc agosto de 1916, — Ca-
pitão ISpaininondas Cit 11 ha.

IniiHiniiut ¦¦«¦«««¦¦¦ini

Amencâüà
7.9 .

Rio-ai-8-lwii • J 430

Caridade
111

S7477

Fluminense
7848

OURA RADICAL
{| Da GONORRHÊA CHRONICA ou
RECENTE, emi poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem dór, garante-se o
tratamento. Trataniento da syphilis.
Afp. 606 e 914. Vaccinas de Wright.
Assembléa, 54, das 8 ás 11 e 12 áj 18.
SERVIÇO NOCTURNO. 8 às 10***
— Dr. Pedro Magalhães. R 8549

V. Ex, não qosr mobilar sua
oasa sem gastar dinheiro ?
E' o que pôde conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos os
moveis; rua do Riachuelo a. 7, Casa
Progresso.

Operaria
4393

¦»

s im

Variantes
48—03—11-9 i-W

Rio—21—8—91b S 7-ÍS O

mwwm
RODA DA FORTUNA

¦DE-

Tecidos ie li e algodão
PAGA SEMPRE OS MAIS ELEVA-
DOS PREÇOS E A DINHEIRO a

Comp.1 dc Industriaa-Textts.
RUA TH. OTTONI, 36

Caixa postal 1009. Tel. Norte 4306.

Juventude
Alexandre

Paz com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,
não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabollo
e extingue a caspa com ires ap-
plicaç«")es.

Vende-se em todas as perfu-
marias — Pharmacias e droga-
rias. Preço ,.$000 rs.

OURO
I brilhantes e jóias usadas, compram-se;
1 na rua Sete de Setembro n. 112. Joa-

lheria Diamantina. 4489 J

3257 1038 7396
357 03S 306
57 38 «6

__, _ __ Mas La-
Cj T IV lí: V banca & G.
» ^ I VI ¦ são os queVcJ-.LXT-.i-. «in têm pago
mais pretnios e que mais vanta-
yens offerecem a seus fregue-
zes Largo de S. Francisco de
Paula, 30. A casa mais atiliga
neste gênero. S 7408

^TÍ_i _ff.S?\*_'_t TL JP* lll JTV____flP»-- fflif Ifi&ÍM
C2tWJc?ssl- -s*m$= Vi?__"-*-&¦-*

1541 3577 163.2!
541 

~577 633

41 
' '^7^1 ~~88

GRANDE KOTEI.
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheir03.de
tratamento. Optimos aposentos, rica-
mente mobilados dc novo. Accessoi-5,
«entiladores e cozinha de i" ordem.

Knd. Telear. "Grandlio-.cl"

O BICHO"
Admirem o. acertos d'O BICHO, Síih-

¦..ido, milhar 5111.1; liontem centena 4-8 I
Leiam este jornatstnho d-arittmeiite e
acompati-hemi uma d_-_ sius chapínlias.
Hoje o TIRO ua bonqwcfirada é certo !
SiJrpr.za-s todos os dins (J ? .17)

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem e gozar saude?

Só 110 Café e Restaurant Rio Branco,
rua Marechal Floriano n. 195, aberto
dia e noite.

A CASA MUNIZ
Aluga um espaçoso escriptorio com

dois comparlimentos, por -o?ooo. Ou-
vidor 71.

mmMiã
".-*'  *¦?<•' •'""¦' !''" \-\_\ ' "L^:--

. '..WV,/' . -.V**\5'V>#.^

(em Íórma de pílulas)
0 mais poderoso especifico para a cura da Sypliilis

e de todas as doenças resultantes da impureza do
sangue.

ü DEPURATOL é imminentemente superior nos
seus effeitos a todas as injecções.

Garante-se a cura.
Tubo com 3í pilulas, 8 a 10 dias de trataraonto, 5|000, pelo

Correio mais 100 réis; 6 tubos, 27S0OO, nelo Correio mais lglWO.
DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares

63, Praça Tiradentes. 63 — Rio de Janeiro

TUBERCULOSE CURADA!
Só com o STENOLINO. é que se

consegue curar e evitar a tuberculose,
anemias, pulmões fracos, neurasthenia,
fraipieita geral com dyspepsia, impoten-
cia, memória fraca, dores no peito, fe-
bres intermittentes, pallidez e flores
brancas. Importantes atras em todo o
Brasil e estrangeiro. Procura extraor-
dinaria de toda a partel Granado &
Filhos, Rua da Uruguayana n. oi, Rio
de Janeiro. Vidro, 5$, pelo Correio,
8$ooo. (R 7388)

DOENÇAS NERVOSAS!!
Neurasthenia, palpitações, «dyspepsia,

vertigens, fraqueza geral, anemias, cõ-
res pallidas, falta dc regras, flores bran-
cas, corriméntos, dores nas costas e no
peito, cansaço, febres. Cura-se com o
STENOLINO. Unico remédio na moda,
receitado pelos sábios e .notabiliilades
médicas — Drogaria Granado & Filhos.
Rua da Uruguayana pi. c Drogaria Ro-
drigues, rua Gonçalves Dias, 59, Rio de
Janeiro. (B 738.)

Bom quarto mobilado
Aluga-sc uni grande bem mobiliado,

com kluas janellas em casa de estran-
geiros sem filho; luz electrica, banhos
quentes e frios, preço soSooo, para vet
iodos os dias até 12 horas, á ma Barão
de Petropolis 164. R 73-t

SÓCIO OU SÓCIA
Para uma grande pensão «bem afre-

guezada, no Cattete, com o capital dc
i-iooo-fooo a i5-.ooo$ooo; para infor-
mações, na rua do Cattete n. 203,
casa de «moveis. (S 6854

MÉDIUM ESPIRITA
•Largo da Sé n, 3. (7003 R)

PROFESSORA
Precisa de quarto' mobilado, indepen-

dente, com pensão, até iooffooo. Em
casa de familia socegada. Resposta
nara A. O,, no escriptorio desta folha.

(S 6164

fl Nof re-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias
MACHINAS PARA FUNILEIROS

Vende-se _iversas usadas. Trata-st,
«na rua da Quitanda n. 147, Rio de Ja-
neiro.

HYraO-MAGNETISMO !

Quereis adqtiiril-o rapidamente?
Procurae vos inscrever 00 curso do

professor KADIR, á rua Mariz e Bar-
ros 87.

Pelo 6eu metho-o de ensino, com b
lições, nualquer pessoa poderá infiuen-
ciar e dominar os outros. Trabalho»
de Soiiinambulismo scientifico e outros
assumptos da vida. 7180 J

Torrefacção de café
Vende-se unia installação completa

em «perfeito estado ihovida. 4 eleetrici-
«dade com o motor de 5 HP, prompta a
funocionar, com MOINHO- ALBION «
discos sobrcsalentes. Tambem se vend*
um grande lote de depósitos «para gu_r-
dar o café. Ver . tratar na rua Bar-
cellos n. 4, junto ao viaducio da E. de.
Ferro Central, cm S, Christovão.

J 6843

NICKEL
íEscrupulosamente bem contado - e a

ioi$4oo por cada 100$, vende-se á rua
Hospicio, 14Í, sob., das 8 á 1 da 'arde
e das 6 ás 8 da noite; tambem vende-
se prata. (S 748C

MACHINISMO DE CAFÉ
Vend.-se um com capacidade para 250

arrobas diárias, Machinas garantidas.
Preço rs. 8:ooo$ooo (junto ou separa-
do). Paidtia, E. do Rio, com Neves ou
Caixa postal 1832, Rio. R 7."=-

VIOLONCELLO
Vende-se 'uni violoncello Villanme,

por 500$°oo. Avenida Pedro Ivo, I2t>,
ás 9 da manhã. R 73S-

Segundo andar, predio novo
Aluga-se o segundo andar da rua da

Qtiilati«'à n. 123, entre Alfândega e Ge-
neral Câmara, próprio para familia ou
grande escriptorio. J 7451

GRANDE ARMAZEM NO LARGO DA LAPA
•Aluea-so esto vasto nrmazom situado na rua Visconde <le Mnrán-

_uanc n. 5, próprio nara restaurant, bar, botequim, confeitaria,
cinema on outro nejiocio limpo. Trata-so na Companhia Cervejaria
Brahma, rua Visconde do Sapucahy n. 200.

A'S SENHORAS
e SENHORITAS CARIOCAS

— Quanto gastaes anniialmente com
vossos vestidos e vossos chapéos ?

Unia somma considerável, e nem
sempre ficaes bem servidas.

Pois bem, com a 5* parte do que
gastaes em um anno ficarcis habilita-
das para sempre a fazer, vós mesmas,
com todo o chie, vossos vestidos e
vossos chapéos, c as respectivas flores
para cnfeital-os.

Ceulenas de senhoras iá tem ali se

preparado e eslão contentissimao.
Experimcntae«

Avenida Rio Branco 106-108

Casa para casal inglez
Gratifica-se oom ioo$ooo a pessoa

que indicar uma casa em Santa There-
za, que coi-.vcnha. Deve ter boa vista
para o mar, grande quintal, 3 quartos e
muis dependências comiinins. Aluguel
até ,.oo?ooo. Para ser oecupada em 110-
vembro ou mais cedo. Respostas a M.
J. B. (R 61163

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. S. quer comprar moveis a presta-

çõt-s por preços baratissimos, entre-
gando-se na 1" prestação, sem fiador,
c na Casa Sion; rua Senador Euzebio
ns. 117 c 119, telephone 5209 Norte.

(J 6382)

GURA Dt TÜBSMJM33
DR. A. DANTAS DE QUEIHOZ
Modernos melbodos de tratamento

medico e clrurgico. conf'orin«e a melhor
indicação. Consultas, das 8 is 11 da
manhã. Rua Uruguayana ti. '43.

8901 1385 2609
901 385 G09
01 85 09

DERAM HONTEM
Antigo  478 Peru
Moderno  425 ' Vacca ,L
Rio  Í88 figro
Salteado Burro
2- piemio  780
3"  161
4- •  658

042

A Cruzeiro
967

Rio, 21—S—916. S 7465

A IDEUL
36í

RÍO--2--&-916 S7168

GUARDA FIEL ! ! !
Quem precisar lim superior Cofre rara

guarilsr seus documentos e valores conlra
i-.iiilio e Foro. deve dirigir-se .10 deposito «los
Co.RtJS Americanos onde encontrará gran-
.!« stock novos e usados, nacionaes e estran-
geiros dos .-.iclhores fabricante» e de «liver-
sos tamanhos de 100$ para cima. (6031 5)

RUA CAMiRRINO N~. io4

ESCRIPTORIO
Aluga-se um, grande, cxcellente, hy-

gienico, arejado, com salas dc espera
e telephone, por módico preço; na ma
Umi-uayana n, 3, sobrado, lado da
sombra. J 74-14

Vende-se um pequeno c novo predio
entre Santa Thereza c Gloria, na rua
de Santa Christina n. o-, ver no mes-
mo e tratar na rua dos Inválidos n. 60
com o sr. Lopes até ao meio-dia. N.
B. todos os bondes de Santa Tliercza
passam na esquina da rua. (7534)

CARAMUJOS
Vcndc-se grande quantidade o 15000

na Flora S. Jcão. Rua de 3. Pedro.
281.

GONORRHÉAS
cura infallivel em 3 dia», sem
ardor, tisando "Gonorrhol". Ga-
rantc-se a cura completa coni
um só fiasco. Vidro, 3$ooo, pelo
Correio 5$5on. Deposito _er?l:
Pharmacia Tavares, praça Tira-
dentes. 62 — Rio de Janeiro.

CACHORROS
A lepra, sarna, gafeira, «larlhros e

todas as manifestações malévolas da
pelle, nos cachorros, cavallos, gatos e
nas varias espécies de gado, são cura-
das com o "Sabão Dogue". Este sa-
tão mata os piolhos, pulj-as, bernes,
bicheiras e os carrapatos nos animaes.

l.ata 2$ooo, pelo t.rreio 3$ooo. Pc
didos a Perestrcllo & Filho, á rua Uru-
guayana. 66 e Avenida Passos 106.

Em Nictheroy, drogaria Barcellos.
S 6849

; Bibliotheca ds Obras Celebres
Vende-se t.ma collecção dc. livros,

completa, inteiramente nova e de quali-
<lade superior, por 2005000, E* ética-
drrnada em Ro.rburgh. Custou_450$coo.
Propostas por carta a Antônio, posta
vestanie do Correio da Manhã,

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do Monte

de Soccorro, compram-se; na praça Ti-
radeutes 64, Casa Garcia.

PETRÓLEO AMERICANO
Evita a queda dos cabellos. dá-lhea

brilho, torna-os macios e flexíveis e
cura caspa.

Em toda9 as Perfumarias e Droga-

CAMISEIRO
Precisa-se um cortador dc camisas e

ccroiil.s. Fabrica, rua Avistide.s I.obo
n. 96. R -5S3

COLUMNAS DE FERRO
Compram-sc 6 a 7 usadas, porem cm

bom estado para agüentar solira.o;
quem tiver escreva para a padaria Mar
e Terra, á rua Archias Cordeiro -16,
Meyer. S 6SS8

GMSÜiSUEAi.
. stiaa coii-plicaçôes. Cura radical por
oroccüos teguros e rápidos. Dr. JOÃOABREU. Das B li 11 : dai 1] ii 1)
horas; 64, rua de S. Pedro, 6|

Oleo de ricino gazeificado
espumante

"Tomando e rindo" — 0 melhor
purgativo. Aromatico, de sabor agrada-
TCl.
Deposito; GENERAL CÂMARA, 128

(4918 J

TERRENO
Aluga-sc -um com contrato por sete an-

nos, tendo uma pequena casa, toío cer-
cado âc ara_.no. iii+fiados prcjprlo pana
qualquer cultura, mcifando ioo por 200. a
dois minutos de_ uma estação servídb portrens de suburbiers, tendo agira encanada,
Tara informações na rua <la Prainha 100,
armazém, dos io ás 12 horas Ae, manha.

J (7181)

PREDIO
Aluga-se ;-. fiuuilb. de tratamtnt-o o

da rua Gonçalves Crespo n. 53, trans-
vers.-J á rua Campos Salles; para tra-
tar, no mesmo. S 7470

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-
lha de ouro. Curam: prisão de ventre,
dores de cabeça, vômitos, doenças do
figado, rim - rlieumatismo. NSo pro-
duzem eólicas. Preço, i$soo.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua doi
Andradas 45; á eua SeRr-de Setembro
ns 81 e 99, 1" de Março 1.0 e Assem-
bléa 34. Fabrica: Pharmacia Santos
Silva, rua Dr. Aristides Lobo n. 229.
Telephone n. 1.400. Villa. 3058

CARTOMANTE PROFESSORA
M. M. ALTINY

A mão, imagem da alma
CHI HOMAXCIA, CARTOMANCIA,
MAGNETISMO 13 TELEPATHIA

Se os ollios são o espelho da alma, é
n mão o reflexo <la nossa personalidade.
J-i a KscriiíÉ-ura puzera na boca dc Joli
estas palavras : "Inscreveu Deus SIGNAKS
na mão dos homens, «fim de que todos
com ANTECIPAÇÃO pudessem conhecer
os seus destinos". As linhas das mãos são
como um alphnheto que permitte ler no
nosso próprio coração e no coração dos
outros. Sãti sifíiiacs moraes c signaes pliy*
sicos, o retraio traçado iwlos fios nervo-
sos e extrasensiveis do cérebro. *6e o co-
rebro e o coração pensam, c a mão que
executa e «ctua,

A professora M. M. Altiny, reçentcmen*
ts cheRada a esta capital, é a unica scien*
tista da America diplomada na leitura -pc-
hs linhas das mãos — assumpto em que
sc dedicou durante Q annos. E* tambem
CARTOMANTE OCCUMSTA FORMA-
DA pela lielf.ic.-t. depois de huver percor*
fido o Kgypto c as Índia-*. E' fundadora
do "Centro Sciencias Oceultas" desta ca*
pitai e do dc Buenos Aires. Tira qualquer
malefício. Resolve ntrazos de vida, realiza
casamento.*, e cura 'pelos fluídos occtiltos —
o magnetismo inclusive — e não como ge-
ralmente se fa*.. Não acceita paíramentos
«não depois de obtido o que se desejai
lAlteiiile a chamados, das 10 ás 4. RUA 110
MATTOSO N. 20. (M r--i8)

AVISOS MARÍTIMOS
wemmmeemmnmmjmemmmm-ms-nim 11 __

LINHA DO NORTE
O piquete

PARA
Sairá amanhã, quarta-feira, 23 do

corrente, ás 12 horas, para Victo-
ria, Bahia, Maceió, Recife, Cabe.
dello, Natal, Ceará, MaranhSo, Pa-
rá, Santarém, Óbidos, Itacoatira t.
Manáos.

LINHA AMERICANA
O paquete

Mis tas
Sairá no dia 29 do corrente, ás

14 horas, para New York, escalan-
do 11 Bahia, Recife, Pará e San
Juan.

LINHA DO SUL
O paq-ueteSÍRIO

Sairá sexta-feira,. 1" «lc setem-
bro, ás 12 horas, para Santos, Pa-
ranaguá. Antonina, São Francls.
co, Itajahy Florianópolis, Rio
Grande e Montcvideo.

£ Este paquete recebe passageiros
e cargas para Pelotas c Porto Ale-

fre, 
com transbordo 110 Rio Gran-

e; e para Matto Grosso somente
cargas com transbordo em Monte-
vidéo.

LINHA DE SERGIPE
O paquete

Almirante Jaceguay
Sairá quinta-feira, 31 do cot-.

rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravcllas, P. Areia,
Ilhéos, Bahia, Aracaju, Maceió ,
Recife.

AVISO — As pessoas que quei-
ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros, deverão sn-
licitar cartões de ingresso, na Sc-
cção do trafego."

ATTENÇAO
As enconmiendas do Lombritjuciro

Cirne e Xarope Vacurail para nsthma,
são feitas á rua dos Ourives 88. Dro-
garia Araujo Freitas. (J 7434)

DINHEIRO
Direolamcnte, sem eommiss3es, em.

prestt-se sob hypothecas, até 30 con
tos. -Rua do Rosário n. 105, 10, co «i
Maria. (B 73S11I

LOMBRIGAS
Para expellir as lombrlgas e outro

ro-o XAROPE VERM1FUGO DE P
porque:*.• — E' muito agradável ao pala
O frasco sempre bem acautelado, para
que é alguma calda de doce.

a.° — Alem de não irritar os in
outros verr.ifugos, é dado em doses

_.* — Não j-riva as creanças de
nem de «ua sitide.

4.* — Tem propriedade laxativa, e
uso, tomar nenhum purgativo.

Applicado tanto para creanças co
Remette-sc pelo Correio 1 vidra

Tidroí, por 35$ooo.

s vermes do corpo humano, o sabe
ERESTRELLO, deve ser preferido.

dar, tanto assim que c preciso gttar.-r
que as creanças não o tomem, suppondi

testinos, comi acontece com muiloi
muito diminutas.
seus brinquedos, nem de suas comidas,

por isso não e necessário, após o seu

mo para adultos, — Vidro, 3$ooo.
por 4$ooo; 6 vidros, por j8$joo, e 1-

Vende-se na A' Gáiwafá Grande
RUA URUGUAYANA, 66
Perestrello & Filho A .113

AUTOMÓVEIS
Na casa de penhores á rua 7 de Se-

tembro. 235, rendem-se dois automóveis"Berlict" "landaulet), e um "Pope", 110-
vos. Preços vantajosos. (9429 J)

AUTOMÓVEL
Vende-se um Bianchi, 30 H. P. pro'

prior para particular, com pneus novos t
pouco uso, .preço de oceasião. Rua Pedro
Américo. 70. J 11X4J

BOULEVARD S. CHRISTOVÃO N. 10
Aluga-sc este preilio com todas as dependências, coinpletninciit-.

reformado, em locar de erande movimento, para botequim, bar ou
restaurant. Trnta-se na Companhia Cervejaria Bralinm, rua Viscon-
de Bapucuhy n. 200.

GRANDE ARMAZEM
Aluga-se o da rua da Alfândega

n. 380, eom cinco portas, serve para
grande negocio; trata-se na egreja ao
pé. 382. (M 721:4)

Ml K A
e outros produetos íniiicraes, compram'
se qualquer quantidade. Offerla com
amostra e preço, á Caixa 1'oslal 11. «r,.i,
Rio de Janoiro. Rj 7282.

& c.
CASA FUNDADA EM 1878

Unlooa depositários do cimento injçlez "WH1TB
e BROTHKlífS", tinta liyjjieniea OLSINA,

(.AWNOLi Tt.Hf»I_I. para matar o carrapato
do gado

TELEPHONE 274 -- Rua do Rosário 53, 58

PHARMACIA
Por «preço módico c com urgência,

vcndc-se uma, cm Botafogo; informa-
ções á rua da Quitanda n. 120, 1° an-
dar, com o dr. Moraes. 3811 J

CURSO DE PREPARATÓRIOS
MENSALIDADE 25*000

Diurno e nocturno. Professores dl
Collegio Tcdro 2". Rua Sete de Selem,
bro 11. ror, 1° andar. (J C..80)

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UROFORMINA cura a insuiiicicncia renal, «s cystites, pyclltes,. nepliriict,

urethrites, cntarrlio da bexiga, inflanunaç áo da próstata. Dissolve as arca* e ««
cálculos de ácido urico c uratos.

NAS BOAS PHARMAGIAS-RUíir DE MARÇO 17 - Deposito

LEIS DO BRASIL
97 volumes encadernados, desde o

anno de 1808 a 1S8Í. vendem-se, por
preço commodo; trata-sc na rua Sena-
dor Currêa, ... (R 7020

FIBRAS DE VEGETAES
Compra-sc amostras o preço pari,

Queimados, lí. do Rio. Pharmacia São
Tlioimi ou praça 15 de Novembro .12,
Rdojoaria. Rio. (R 674S)

PÊNDULA BRA1_/

n
1-19, IIUA DA QUITANDA. 1-ift
BÉLOJOÀRIA UMO-TEMA

—-Especialidade em concertos de relógios e jóias a preços módicos—-
<irnnile sortimento de relógios Vicia, Torre e outras nualidndes"CLUBS MA1SONXETTK" — .Ioias e relógios .1 prestações scniimaek

de 5$000. — RECEIiEM-SE ASSIGNATURAS.

AUTOMÓVEL
dou-
uin«i

Um particular deseja trocar um
blc-phacton novo, perfeito, por
barata, proposlas com esclarecimentos
á Cai.xa"do Correio 1823, 3680 .]

sala de jantar
Vende-se uma com 6 mezes de u.-n

formato pequeno e baixo. Para ver o
tratar á rua Senador Dantas, 45, p.v
vimento terreo. (7258 B)'

Abreu
SiSobrinlio.

GRANDES REDUCÇÔES nos pre-
jos como sejam: camas para solteiro,
-5? a 35$; ditas rislori, para casados,
40$ e 45$; lavatorios inglezes, 50$;
toilettes commodas. 100$ e 105S; guar-
da-veslidos, 35$ e 45$; guarda-louças,
,.5$ c 45$ooo; guarda-pratos, supe-
riores, 110$ e i.u$; guarda-vestidos de
desarmar, 100$ c 110$; mesas elásticas,
5"S e 55$; mobílias estofadas, 130$,
140$ e i8r$; ditas Sul-America, 100$ e
110$; cadeiras para sala ou quarto,
75$ e 8u$; cadeiras de balanço, 35$ e
40$; dormitórios, 420$ e 4-c?, superio-
res em arte e fantasias belgas e estylo
allemão, 500$ e 510$; diversos modelos
a escolher; sala de jantar. 380$ e 400$;
ditos estylo allemão, 390$; superiores
de fantasia, crysiaes c cadeiras de cou-
ro, 830";; camas de arame, 10$ e 12$;
colchões de crina, 12$ e 25$; capim,
3$ a 10$; e tudo novo e de primeira
qualidade ao

LEÃO DOS MARES
110—LARGO DA LAPA—110

— Pecam catálogos —

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Forimiía «fc R. dt Brito, da Pharmacia
Raspoil, approvada pela Insptcloria
de Hygiene.
Receitado pelot m-ii ib*Ili*dos medico!,

contra ti ifíe-çõei do tubo («'tro-lme6ti-nal. principalmente contra aa diarrhéai re-beldes, acompanhadas de eólicas, dyjente-
riu e meienterlt-a, dlirrhéai da dentlçlo 1das convalescenças dai ítirea ji-tcj e duuoleatiai pulmonares, comeguindo aenipremaravilhoiat curai.

Modo de JS-r: vejaie ne vidre.
Preço. *$ooo. Deposito — Drogaria

Pacheco, n dos Andrádai, 45, •• de
Março 10, •/ ' Setembro !t e 99 e Ai-
aemblía 34, Vairicí^ Phannacia Santoi
Silva, á ru» Dr. Aristides I.obo 22a
Tul. ».4<~o. Villa. Rio de Janeiro.

PÍLULAS de caferana
OTJBA31

Sozõck-TII alei tas
Febres palust-r.es

Intermittentes
Ncvralg-ias

llulto cuidado com au imitações e fnlslíicações

Únicos depositários, Bragança Cid & C. -Rua do Hospicio 9

GAPILINÃ
OURA

- CONSTIPACOES
INPLUENZA, TOSSES, ETC.

Mme. OLYMPIA
Cartomante brasileira. Celebre pelas suns

prophecias sobre os annos de 1914 e 1915.
Consultas verbaes e por correspondência.
Seriedade e discreção; r. Carioca ij, sob.

_i:i!HII!n_n;ll«liil!n_-i!lllll:ll!lii-||;i!llllllHli!i;-_l!!!|R
i A CURA Dl !

SYPHILIS |
Ensina-se a todos mn meio de gtaber ae tem syphilis adquirida §.

|l ou hereditária, interna ou exter- Éj
na e como podem cural-a fácil- m
mede em todas as manifestações |B

j| e períodos. Escrever: Cai.xa Cor- m
reio, 1686, enviando sello para B
resposta. g

¦fcH:,:iB,lHB:::lIÍ!1S::!]B»l.!R';'«'i;_':'?E:i;;.B'!*S
M 3A9A

R SENHORAS E SENHORITAS
A Casa David Ferro
íi Rua 7 dc Setembro 124

Recebeu as mais lin-
«ias bolsas de couro eseda.

434

GIGARREIRA
Precisa-se ter noticias de EHsiá de

Oliveira Gonçalves ou de sua filha
Francisca. E' favor escrever a Arthur
de Oliveira. Rua Maxwell -03. Rio.

(J 74Ul

RHEUMATISMO
FACTOS E' O OUE SE DEVE EXIOIfl

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Allesto que, tendo prcseriplo as GOT«TAS OLLEBER a docitcs de rlieumaii.i-mo articular ehronico obtive os mcjhou:'resultados.
S. Paulo, 18 de julho de 1915.

DR. A. FAJARDO.
Attesto fjue tenho empregado no rii*r\matiimo articular agudo, com íeüz resut-,tado, aa Gottas anti-rheumaticas Olleber,e só tenho razões para recomn-.eiid.-u c« t

preparado.
Em ti dc meu gráo — S. Paulo, Jde outubro de 1915.

DU. CESIDIO DA GAMA E SILVA.
(Firmas reconhecidas).

Attesto que nos caso*; 01 muis variadut
de_ riieumati*mo( cm que lenho lançadamão. em minha clinic*i das Oottis anti-rheumaticas de Olleber, os resultados obti-dos tem sido satisfatórios.

O relçiiilo é verdade e assim o allc3'.o.S. Paulo. 10 «le maio .lc 1016.DR. ROBERTO COMES CAI.DAS
(Iirma reconhecida).

TUm". sr. Manoel R. Rebelle—S Paulo tDeclaro qtte soffrcndo lia «loij anr,.T «fi?um rlieumatismo ehronico, que me olirijta-va a andar de joellm-, por nfio o poderfazer de outro modo, me ir.ra.-u dailos. ;c-Io sr. «Ir. Roberto Gomes Cuidas dois vi"aros do preparado "Gouas anii-rheuma.iti.^de^ Oljcber". estando eu hoje quasi curado,
pois ando liem dispensando qualquer nm-
paro pira o fazer, "'aço esta declnraç* - -
bem daquelles que como eu, sao vi..
do rlieumatismo, e que encontrarSu

Gotlts de Olleber" allivio e cura pauseus sofíiimentos.
S. Ta/ülo, 13 de maio de iqi6.

MIGUEL GACCION"".
(Villa Joaquim Aniunes a-A).
(Firma reconhecida).

Preparado puramente vegetal. Approvailo
pela Directoria de Saude Publica do Ri«>de Janeiro — Vende-se naa ruas: Ãn.iiv-OM 41, S. Pedro 40 e Chile ji—Depositu.

.r..i»
na»

TRABALHADORES
Acceitam-se 20, .-o * mais. canucir'"»

e lenhadores; informa-se na "rua Flack
n. 154, estação do Riachuelí. J 601S

W-B
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VENDAS EN LEILÃO
J. LAGES

ESCRIPTORIO E ARMAZÉM, RUA
BUENOS AIRES N. 8s

Teltphone n, 1901. Norte
ILeilSos a se effectuarem na semana

(Je 21 a 26 de agosto de 1916:
HOJE, TERÇA-PEIRA, 22, ás 5 ho*

r&t *
Leilão de moveis ao Boulevard 28 de

Setembro n. 7*** ._«.. ___,._, .
AMANHA, QUARTA-FEIRA, 23, ás

'4 horas: .-'-.- _
Leilão dc predio £ rua Mariz c Bar-

ro» n. isí.
QUINTA-FEIRA, 24, á 1 liora!
Leilio de predio £ rua Hilário de

Oouvi» 80, Copacabana; será vendido
ú rua do Hospicio 85, armazém.

QUINTA-FEIRA, 24, âs 5 horas:
Leilão <le moveis ú rua Belfort Roxo

n. 56, Leme.
SEXTA-FEIRA, 25, ás 11 lioras:
Leilão de mercadorias na estação Ma*

ritima.
SEXTA-FEIRA, 25, ás 4 lioras:
Leilão de predio á rua Honorio 148,

Todos os Santos.
¦SABBADO, 26, á 1 hora:
Lell&o de moveis á rua do Hospicio

ll. 83, armazém.
pSABBADO, 26, á 1 hora:
Leilão de predio á Estrada Real de

Santa Cruz n. 1876, pertencente a mas-
sa (aluda de Martins & Ramalho; será
vendido á rua do Hospicio 11. 85, ar-
mazom.

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preçoCASA. BMA.ZIL

Rua "7 de Setembro _xr. 135
TELKPHONB 5438-Ccntral

PRÍ.CISA-SE 
de errwnadcirai!, engom-

madeiras a cozinheiras. Trata-se árua Dr. Lins d« Vasconcellos n. 380.
 (7173 C) U

PRECISA-SE 
de olficiaes Luis XV, -rua do Lavradio n. 98. Paga-se bem.

(6715 D) R

PRECISA-SE 
de alguns trabalhadora» e

paga.e por dia de C$ a 10$; ruaDr. Lin» de Vasconcellos 380. (7174 D) R

PRECISA-SE 
de uma mocinha de 11 a

14 annos, para recados; na rua D.
Manoel 11. 33, Não «c Íaz questão de cor.
_____________ (7*3»'D) J

PRECISA-SE 
de um compositor quesaiba tambem de impressor, para tro*balhos pequenos, que fale mais de um

idioma; cartas :io escriptorio desta folha
a D- R. (6967 D) R

PENHORES
Leilão de penhores

EM 22 DB AGOSTO DB 1916

JOSE' CAHEN
7 - Rua Silva Jardim - 7

Tendo do fazer leilão cm 22
de agosto de todos os penhores
vencidos, previne aos srs. mu-
tuai-ioi que as snas cautelas
Dodem ser reformadas nté &
hora do leilão.

leilão de Penhores
EM 24 DB AGOSTO DE 1016

L, GONTHIER & C.
HI.NRY & AHMAXDO.Successores

Oasa fundada em 1867
45, RUA LUIZ DB CAMÕES. 47
Fazem leilão dos penhores ven-

cldos o avisam aos srs, mutuários
quo podom reformar ou resgatar
as suas cautelas até ú véspera do
leilão.

IMPLORANDO A CARIDADE
Por inttrmedio deita redacção, ippell.m

pira a caridade publica, as seguintes te-
íi horas:

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
«Um disso doente e tem ninguém para sua
companhia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, com
85 annos de edade completamente cega e-ptralytica;

VIUVA AMANCIA, com 63 anno» de
«dade, quasi cega;

ANNA EMILIA ROSA, pobre vcllii-
•ilia, viuva, com 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cíga
e sem amparo de família;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cega de ambos os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
travado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. com oito filhos me-
riores:

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
lha icm o menor recurso para a sua sub-
•iitencia;

i. SENHORA ENTREVADA, di rua Se-
jtilior de MattosinlioJ. 34, doente, iinpossi-
pttlitadi de trabalhar, tendo i.iph filhas'Üindo uma luberculoia:

VIUVA SOARES, vellia, sem poder
(trabalhar;

VIUVA SANTOS, eom 68 anno» de
edade, gravemente doente de moléstia in-
cur ave!;

THEREZA, pobre ceguinba «em. auxi-
lio de nmgueb;

VIUVA BERNARDINA, com ;S au-
noi.

PRECISA-SE 
de um ppratico de phar-macia, que tenha boa letra e tragaboa cond_cta, da ultima caia que cate-ve; tua Harmonia n, 54, Saude.

(7071 D) B

fT>I*ÍI-CIiSA-SlE <te uma cread. para todo
I A serviço cm casa de pequena familia 111a rua Costa Lobo n. 79. (7403 D) J

ALUCA-SE 
a easa assobradada da rua

do Rezende n. aa (entre Gomes Freire
e Lavradio), pintada e forrada, tem oito
aposentos magníficos, duas grandes salas,
com installação electrica, grande quintal.
abundância de agua « outras commodidadcs;
os chaves estão no armazém da esquina
Gomes -Freire o trata-se na rua D. Ma-
noel n. 14. (743a R) J

mmmmMmmmsmWmWmtmm
A'S REFEIÇÕES...

UM CALIX DE |

Guaranesia

ALUGA-SE 
o predio á rua do Senado

n. _77, completamente .orrado e pin-
tado de novo; as chaves estão no armazém
da esquina e trata-se na rua Gonçalves
Dias 11. 33, sobrado. (7423 E) J

ALUGA-SE 
o i° andar da rua General

Câmara n. 162; trota-se na loja do
mesmo. (7248 E) J

ALUGA-SE 
uma boa porta, na rua Ma-

prechal Floriano; trata-so 11a rua -"aula
Mattoa 11. 1S6. (734i H) J

ZZIS-

fi.

OARAOES
Procure a nossa eopccinlidacle de ...opa alvejada e
pannos moder os pnra limpeza de metaes é peçasdelicadas — Grande economia
Cia.de Industrias-Textis rua Th. Ottoni 36 — Caixa 1009

Tel. norte _30G
Fabricas — Kio, S. Paulo, Salto, l.ati-a 

ALUGASE 
uma boa sala de írente, m».

.bilaila ou não, com pensão; na rua
Silva Manoel n. 53, a um casal ou dois
rapazes. (6zSa E) J.

AIAJGA.SE 
uma boa «ala de frente, bem

mobilada, na pensão da praça Mau-
n. 73, a" andar. (7.32 E) M

A 
I.UGA-SE, a pessoa distineta a melada
do a° audar á prata Tiradentes 53;trata-se das 3 ks 6. (7505 E) S

ALUGA.SE 
a casa da rua Antônio Ba-

dajós 37! aluguel 80$; estação do Rio
das Pidras. (?ío6 M) S,

ALUGA.SE 
0 predio da rua Presidente

Barroso 87; aluguel 130$: as'_haves estão
no 85, o trata-se & rua Evaristò de Veiga 2.

(?.W g) S.

A 
LUCAM-SE. a 3SÍ. 4»$ «5 -"$, 3 cx-
cellentcs comniodos, na ma V. Itauna

5... sobrado. .,-.,. '(748,1 
E) S

ALUGA-SE 
um quarto de frente, a pes-

soi decente, na rua 13 de Maio 37- casa
de familia. (7460 E) -

ALUGA-SE 
um quarto, com iantíla e luz

clectrica, oor 35$; rua 1° dc Marco 145.
(7467 E) S

AI.UGA-.__. 
um bom commodo com todas

as comtnodid_des. a Um casal, na rua
das Laranjeiras 79. Perto da lí. F. C. B.

(7503 E) S

A LUGA-SE o armazém da rua Menezes
___Vieira 11. 21; trato.se na rua Visconde
Rio Branco n. :_. (6163 E) S

PIÜECISA-SK 
dc uma boa empresada de

meia edade para lavar -e cozinhar cm
casa de pequena família, que durma no
aluguel; no becco do Rio n. 25 — Cat-
tete. (7207 B). J

PRECISA-SE 
de ageitciadorcs — Rua

D. Vicença n. 4, enfrente á estação
do Rio das Peilras. (7231 D) J

PRECISA-SE 
de meninos

de embrulhar sabonetes;
fandega n. 103, loja.

com pratica
rua da Al-
(7SI2 D) S

PRECISA-SE 
de um caixeiro com pra-tica de .seccos e molhados, dc 12 a

15 annos; rua Carolina Machado n. 108,
Madureira, (7401 D) M

PRECISA-SE 
dc uma boa cupom ma deira

para hotel, que dè liança de sua con-
dueta; rua Aqueducto n. 324 — Santa
Thereza. (7494 D) M

FRECISA-SE 
de uma costureira dc olu-

.péos dc homem, «a chapei ária Pas-
sos; á rua Marechal Floriano Peixoto
n. 71. (7473 IJ) S

PRECISA-SE 
de uma mocinha para li-

dar com creança, para casa de fami-
Ha, dc condueta afiançada; paga-se 15$;
rua do Cunha 76—Catumby. (7307 D) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Silva Manoel

n. 127-A, com. hona comniodos; as clia-
ves «stão no n. 127. (6857 lv) S

ALUGA-SE 
a easa da rua AttiMa n. 16,

com tres quartos» duas salas, cozinlm,
quintal, bonde dc cem réis; as chaves cs-
tão no 18. ¦ (7061 I!) J

ALUGA-SE 
em Santa Thereza, uma casa

nova, com tres quartos, duas «alas, lua
electrica e mais pertences, por 140$; infor*
ma-se na rua Mauá n. 84. (6984 E) J

ApLUGA-SE 
uma casa eom quaTto, sala

e área, c entrada independente; na rua
de S. Leopoldo 11. 33! as chaves no bo-
tequim. (7069 E) J

ALUGAM-SE 
bons quartos, a .10$ 35$ e

40$, a casal que trabalho fora ou a
moço solteiro; rua Prainha 7. sobrado.

(7248 E) M

A 
LUGA-SK, por 180$. o 2» andar do
predio á rua dos Andradas 82. canto da

praça General Osório, com 2 salas, 1 quar-
tos, saleta, cozinha, installação electrica,
etc.; trata-se na chapelaria. (5182 li)- )

ALUGA-SE 
um esplendido auarto. a mo-

Cos solteiros; na rua do líospicio oti.
(725.1 E) B

Poderoso Mé-% Tali»

As Dores de Ventre
podem ser sympto-
mas de Lombrigas

ou Solitária
As dores de ventre, a comidião na

parte inferior dos intestinos, a diarrhéa
umas vezes e a prisão dc ventre ou-
trás, a sêdc insaciável c outras des-
ordens someihantes, são symptomas dc
Iombrigas. O Vermifugo "TIRO SK-
GURO", pdo Dr. II. K. Peery, é o
mais efficaz e seguro do que se co-
nhece hoje para a extirpacão das loiji-
brigas e solitárias. E" dc ac.iío muito
proínpta, c do ordinário -pista limo -<i
dõsc para eliminar do sysleina, em
poucas horas, as Iombrigas' c solitárias,
Não precisa de outros purgantes para
completar a sua acção. Compre o Ver-
mifugo "TIRO SEGURO", do Dr. II.
lf. Peery, o unico legitimo, c não admit-
ta outra coisa. Fabricado^ exclusiva,
mente pela Wright's Indiat" Vcgctable
Pill C., de 372 Pcarl Street, Nova
York, N, V.

Fomos os primeiros! -..
Que adoptamos as vendas a prestações e com este belloSystema são innumeras as familias que mobiliaramSuas casas com os nossos Moveis e assim vivem felizesE cheias de conforto. Visitem-nos e avaliem os nossos preços e condições.MARTINS MALHEIRO & C. ??»»»»???????? RUA DA ALFÂNDEGA N. ui.

ALUGAM-SE
NA

SECÇUO DE PROPRIEDADES
DA"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80' Os seguinte* prédios:
* ÍA* chaves nos mesmos ou ' conformeindicação dos respectivos cartaies).

Para tratar daa 8 ás 6 da urde.S._ CHRISTOVÃO — Ru* Costa Gui-
marães 22, casa 3, com 2 quartos, 2 salas,
etc Aluguel 55$ooo.BOTAFOGO — Rua Condo de Irajé,
'75, com 3 quartos, «alas, etc., tem luz
el«tnca. Aluguel 1358000.•i_0TA_OGO — Rua de S. Clemente
tt. 233. com dois findáre» o magníficas
accomuiodaçõcs ppara familia de tratamen-
to. Tem luz electrica. Aluguel 2505000.

A LUGA-SE a casa n. 14 da ma Tava-
_í_Lres Bastos, para -pequena familia, ou
casal de tratamento, tem -fogão a paz, gran.dc porão para armações c duas entrada**,
as chaves estão no ur mazem da esqtiiun,
onde se trata. (6994 ü) ll

ALUGA-SE, 
om casa de familia. uma

optima sala de frente, com quatro sa-
cadas, muito bem mobilada, própria paracasal ou cavalheiro de trato; rua Bento
Lisboa 11. 25. Tel. C. 6082. (7247 G) M

ALUGA-SE 
a casa n. 14 da rua Alice,

Laranjeira, pintada e forrada dc novo,
por 140$; as chaves ua rua Laranjeiras ,.8-í,
padaria. (724. (!) M

ALUGAM-SK 
comniodos de fronte, por

50$. CuS e mais, até 30$; na rua de S.
Clemente n. 49, próximo da praia,
li - (-106 G) J

ALUGA-SE parte do i° andar do pre-
dio n. 135 da rua 'Sete de .Setembro,

pnra consultório;
Cavé.

trata-se 11a Confeitaria
(7258 E) J

ALUGA-SE por Go$, a casal sem -filhos,
grande sala de sacadas, tem electrici-

dade. chuveiro, etc, com pensão, por
120$, não tem onde cozinhar e lavar; na
rua de SanfAnna n. 33, 'por cima d'A
1'ortuna. (6982 E) J

ALUGA-SE 
a sala da frente do i° an-

dar na ma Theophilo Ottoni n. 85,
com divisões próprias para escriptorios.
Trata-se no arinazenu (O943 E) J

ALUGAM-SE 
bons e arejados commodos.

próprios para casaes; na rua do Ria-
chuelo n. 6s; trata-se na sala n. 4.

(7084 E) J

AOS DOENTES
CURA radica] da sonorrhén chro-
nica ou recente, em ambos os sexos c

ti- -1 _¦!¦.¦ u *i _• 1. _ I em P0"**0" d'«. Por procewos moder-Para transpor aifficuldades, ganhar muito dinheiro, ser amado, | nos.sem dôr;garante _e o t.atanieu'
gnsar saude e bem estar, e vencer vossos inimigos, adquira um
CASAL das poderosas PEDRAS DE CEVAR. As legitimas e ver-
dadeiras são recebidas da índia, pelo professor Aristóteles Ita-
lia, á rua Senhor dos Passos, 98, sobrado—Caixa Cos-
tal 604, Rio. Envie $300 em sellos novos do Correio, parareceber curiosas e interessantes informações detalhadas. GRA-
TIS, cm carta fechada. Envia-se para todos e para toda
a parte.

PRECISA-SE 
<\c uma orrumadcíra que

passe roupa a ferro; rua Prudente de
Moraes n. 124, Ipanema. (7..!.. lí) J

AO DEITAR...
TOMAE UM CALIX DF.

Otiaranesia
¦iiiiiiiiniiiniiiiiniiaiiHiiiiiiiiiiiiíii

mm.

PRECISA-SE 
dc boas costureiras c oju-

dantes, á rua Barão do Uio Unanco
n, 33, sobrado, antiga travessa do Sc*
nadpj. (7..149 D) J

PRECISA-SE 
dc uma .menina de 12 a

14 nimos. para serviços leves; á rua
Conselheiro Zaeliarúis 11. 94. (7484'C) S

I

AMAS SECGAS E DE LEITE
OFFERECE-SR 

uma ama de leite, cila-
de 19 a ao annos • dá informações <la

•flua condueta; rua Barroso 11. 121 — Cn-
(lacalxina. (7.178 A) II

PREÇ^SA-SE 
de uma ama soeca, me-

nina, ia annos. Trata-se na rua dos
Ourives n. 143, sobrado. (6912 A) J

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
Â'XUGAJSE 

perito cozinheiro de forno
c fogão, condueta afiançada; ua rua

ltapirú' n. 1138. (7.101 J) )

ALUGA-SE 
uma rapariga, para cozinhar

c serviços leves, cm casa ile familia:
rua Francisco Eugênio íoi. (fi.uo B) J

ALUGAM.SE 
tioas cozinheiras, arruma,

deiras e coupeíras, amas seccas. gente da
roça; ordenado módico; rua Commendador
Telles iS, Cascadura. (6767 C) R

I-R.KCISA-SE dc uma cozinheira; na ma
1'arahrba n, ií — Mariz e Barros.

(72-19 1» J

PRECISA-SE dc uma coalnheira de for-
no c íogão, na rua das Laranjeiras
5=7. (7.-08 B) S

PRECUSA-SE 
de uma «ozlnliclra para

pequena família; rua Senador Euzebio
n. 406, sobrado. (/ip.) It. J

CREADQS E CREADAS
PRECISA-SE 

de uma ereada para t-ulo
o serviço, que durma ntí olugud;

trata-se na rua dos Ourives n* i-i.i. so-
.rado. (7140 U) J

PRECISA-SE 
de uma ereada 

'pira 
ser-

viços leves; rua du Rezende n. 74,
loja. (7313 C) B

PRECISA-SE 
dç uma. cre.ul.i para co-

tinhor c mols serviços, r.a avenida
Uto Branco n. 243, a° and. (6282 li) jf

PRECISA-SE 
de uma ereada para todo

d serviço; paga-se 25$; rua do lios-
pitfo 11. 77, 2" andar.. (7|G_ C) S

PRECISA-SE 
ile um menino ile 15 a

17 annos, para empregado de casa dc
inoveis; sú "_e acceita dando referencias
de sua condueta; tra.a--se á rua Senador
Dantas n. ro.j, casa de moveis, (6294 D) J

PRECISA-SE 
de uma empregada para

serviços em casa de pequena familia;
rua Bento Lisboa n, 79 X. (7304 D) .1

PRECISA-SEbanca
lar"

dc t bons cortadores de
ia Fabrica dc Calçado "Po-

á rua de S. Cbristovão n. 552.

CASAS E CÔMODOS, CENTHÍ
ALUGA-SE100$; na

uma porta com fundos, jior
ru ados Arcos n. 64.

(6S79 í) s

AI.UGA-SIC 
um bom quarto, na rua do

Rosário 105, i°. (7240 15) M

A 
LUGA-SI'. o armazém á rua Santa Lu.
zia 11. _3_; trata-se 4

Março n, 4, *-y
ua Primeiro ,de

(?i.*5,:_) J

to, Impotoncla, cancro *. philitioo,
dHrthros, eciemai, feridns.ulceras.
Appl. 606 e 914 — Vaccina _e
Wright—estreitírnento dc urethra: appl.,
do poderoso especifico contra molestiai
venereas, etc. Pagamento após a cura
Consultas diárias, 8 ás ia j 3 is
IO da noite—Ar. Mem de S» 115.

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SR 

uma sala de frente, com
quatro janellas, a rapazes decentes, casa

do familia respeitável; na rua TayJor n. ...
tapa. (6968 F)'R

_ -JUdA-SiE na rua do S. Bento
-ila*. 30, 3" nnda., esquina da ve5tro' "01" <"°*
Avenida Rio Branco, sala de fren-
tc, mobilada, pensão, _S pessoas
200$; uma, iaoi.000; casa de
família. (J 6949) E

ALUGA-Slv 
uma casa, no becco da ,La^

goinha n. a.i, -perto dos bondes do SU-

ALUOA-SR 
tun escriptorio tle frente; na

rua do;Rosário n. 120, i° andar; tra-
ta-se no Cafe Mourisco. (.271 1.)

ALUC.A-tíl. 
uma espaçosa sala de freii-

tc; na rua Sete dc Setembro n. I9>.
1» andar. (7.*.; E) 11

ALUGAM-SIC, para escriptorios. boas sa-
las. com sacadas para o iardim da praça15 de Novembro* rua Clapp 1. (366 E) S

A IiUGA-SB nm escriptorio no 1°
-^nilar do liygionico predio da
rua Seto do Setembro 209. Tele-
plione 165, O. (J 5973) E

ALUGA-SI*, 
cm casa de familia. rodea-

da de jardim, uma sala mobilada, sau-
davel, telephone. luz clectrica c utn commo-
do por 30$; na rua ilo Rezende 11. 19S,
esquina da rua Riacliuelo- (6593 f'*> J

UI! IM UL
(NOMES REGISTRADO)

_ra a inflanaeireaçã® e pupga-
ções dâss olíhos

£-*___-_. todas o>@ pliarmaciELS
o caLrosrajri©_s

A..UC'.\-Slv 
por 3?ii$ o 1" andar do pre-

dio do largo dc S. Francisco dct Vau-
la n. 25, por cima da Perfumaria NimcB,
próprio ipara familia dc tratamento.

(7-8.1 IO J

ALUGAM-SE 
as casas ila travessa do

Senado n, -i c rua da Misericórdia
n. mi; trala-sc tia rua da Alfândega 1,14,
sobrado. (-.171 K) R

A LUGA-SK o 3" andar do predio da rua
_-.1l.-1 Asseilllilihi 1)3. cnlre Avenida e Iarsn
da Carioca; trata-so uo mesmo. (6S.hK)S

A LUGA-SE uma boa s.ila de fr,-ntc. bem
_-Lmobllada, á avenida Mem ile Sá ti. pio.

(6843 E) S

33RECISA-SH- 
de uma ereada para ttm

casal, para todo serviço; preferc-sc
portugueza; rua Victor Meirelles n. 16,
estação Riaolinelo. (6057 C) li

PRECISA-SE 
de uma boa ereada, pata

copeirá c mafe serviço., que s.til.a
servir bem á mesa; na rua Marechal Fio.
riano n. 53, sobratfo. (fA$& C) S

A LUGA-SE uma boa sala de frente, a
-f—moços sollciros, na travessa das Bellas
Artes 11. 5. Í74J-' E) J

PRECISA-SE, 
para uni C-vil de trata-

mento, de uma ereada branca, limpa
e multo esperta, para ajudar ua cozinha
e tralar da roupa. Ordenado 6o$ooo( rua
Conde de liomfim i2;g. t,7_14J O J

PRECISA-SE 
de uma menina para pou-

co serviço, em casa de pequena fa-
pniitia; praia das Saudades n. 7 — Dota-
'o_o. (7370 C). R

IJUICCISA-SE 
de uma boa ereada par.ajudar a todo serviço, que seja Um-

lia e desembaraçada; á 111a Evaristò da
Voiga 11. 126. loja. (*.|oo C) J

ÍJREÇTSA-SE 
de uma arrumadelra e co-

petra- para oasa de íamilia de trata-
mento; rua Riachuelo n. c;6, (;.}i3 C) J

IJRECISA-.SE 
de uma menina de 8 a

10 annos, pira a companhia de um
•casal sem filhos; trata-se na rua Santa
Alexandrina 13 A, casa 11. S. (rPido C) J

PUÉCISA-SE 
dc uma menina de 12 a

14 annos, para serviços levei, dando-
ee casa, comida, roupa c pequeno orde-
nado. cm casa dc família; á rua Valcnça
«1. :o — Caiiiinby. (C-ro C) S

PRECISA-SE 
de uma «mprenada de to-

da coníiança; na rua Evaristò da
Veipn 11. 20. (7490 C) S

EMPREGOS DIVERSOS
/ALUGA-SE uma moça branca para arr-j-
¦iViiin d ei ra, coueira ou «ma secca r rua
Sclimidt 4* \ asiponcclloi 1, casa n. 6, Águas
Jirrtas. C716J G) J

A LUGA-SE, nara casal 011 pi-nuena fami-
_0_Jia. a metade da casa confortável c in-
dependente, á rua Larfta .i, sobrado; alu-
rucI módico. ("44.1 K) J

!l,UCA-SH nma pala de frente, própria
ij j.a rua do Hospício

(6S36 E) S
A MIC

-Txpnr.i
11, 174, iu andar

A LUGAM-SE as seguintes casas para fa-
XXmiliai
Kua General Tcdra iío. para nofto.

cio c familia
Rua Mariz c llarros 11. -fu. . . .
Kua Mariz e Barro* 11. -*o. iliver-

sas casas, na "Villa EiiRenic",
desde

Rua José Clemente n. 47. .....
Rua Santo Christo n. 102

" " " a loja do 11. 199
Rua ilo Ctinlia. a loja do 11. 64, . .
l!-.ia Carolina Meyer n. -.1
Rua S. r«lro. o i" amlar do 11. 251
Ladeira JoSo Homem n. 71
Rua da Gamboa n. ._.-•••••
Rua da AlfandcRa, o sobrado 11. 229
Rua ("eticral Câmara, rara negocio,

a loia do nredio n. 121. . . . _.
Una Viuva Cláudio ti. 321. própria

para negocio c familia
Tratam-se á rua S. Pedro

líoS
«3*

toiS
le*S
01S

110$
ioiS
1.2$
132*
M.-S
siS

¦54

210$

uns
com

Cosia Tirana & C. (7100) M

- LUGA-SE o jtrande c claro armazém
Xida ru.i Vasco da Cama 11. 170. pro-
prio para varejo. Para ver c tratar na
rua Sacliet 11. 12. sobrado. (flpiS* E) B

A ILUG.VSE por 110$ o preplio próprio
_f__Lpara negocio, á rua General Pedra 134;
cliaves no n. 138 c trata*se na Comp. de
Administração Garantida, á rua áa Qttt-
tanda, (.3. (-0.3 E) R

A _.UG.\-SK uma esplendida fala de fren-
-Tite. no 2n andar da rua Sete de Setera-
bro n. ru. Trala-se ua loja. (6879 lv) J

A I/UGA-SE ttm bom nuarto sem mobilia.
_rVa ttm senhor de tratamento, em casa de
casal sem fiilins; na «venida Gom.3 Freire
a. 93. eobr»'- (7430 E) J

4 LUGA-SE o 2o andar da rua Tlicopliilo
-TJLOttoni n. 205; as chaves estão no t°. c
trata-se na mesma rua ti, 14;.. (",íi»H K)J

A TvUCA-SK utn cxcellente quarto mobi-
xXlado, com ponsío; na rua Silva Manoel
n. 52. (6280 lí) J

A 
LUGA-SK uni attartc
pendente; rua Silva í

iiiilct-mobilado,
Manoel 134.

(6915 io j

A il.f/CA-Sl'. uma sala, própria para es-|
Xxcriptorro ou offieina; na praça Ttradet.- jtes n. 48. i° andar; trata-se 110 _;u andar,

(.282 E) J

A 
ILUGA-SE
res 11. 3J

4. Rracluielo.

a casa da travessa do Tor-
trata-sc na mesma, das o fis

(7191 E) J

A LUGA-SI. unia sala. nara moços soltei-
-r>rn<: ou casal som filhos cem pensão;
avenida Passos 118. (r.toi K) J

chave e informações nn
(7052 F) J

ALUGA-Slv 
ou vcndc-se o predio da nia

Taula Mattos n. 30. Aluguel '1355000.
(-706. IO J

A IíUGA-SE um bom c modesto sobrado,
---.na rua Monte Alegre, ciíuuiia pela la-
deira do Castro, com duas salas, dois quar-
tos c mais commodidadcs. Aluguel 8o?;
manda-se mostrar e trata-se na rua _*_;¦
nador Pompeu n. 171, armarinho. (6983!.)K

A LUGA-SE o nredio dn rua de Santa
-__C!iristina n. 121. tem cinco quartos,
duas salas, luz electrica, banheiro, bom
quintal, esplendida vista para a barra, etc.,
etc. As cbaves na mesma rua n. 127;
tratar na travessa de S. Francisco n. 32.
Confeitaria do Anjo. (6998 F) R

ALUGA-SE 
n predio da rua Santa Chris-

tina 100 (Santa Thereza); ns chaves
estão no 96; lrata-se na rua do Rezende 00.

(7163 F) J

ALUGAM-SLC 
aposentos mobilados, com

todo o conforto; ua rua do Passeio
n. 70. (1872 F) J

ALUGA-SE 
o preilio n. 28 da rua Tlico-

tonio Regadas (I,apa); trata-se á ave-
nida Rio Branco n. 58; a chave está no
Grande Hotel. Aluguel, 200$. (6801 F) S

A 
LUGA-SI. magnífica sala com ou sem
mobilia, com luz electrica, banhos quen-

tes c frios: tclephone 44.(4, Central, e todas
as mais çommodidades, por preços commo-
do3. na praia da Lapa 48. (7.1-.* 1:) J

ALUGA-SE 
um esplendido sobrado, na

rua do Riachuelo n. 19, cotn duas sa-
las, tres quartos, quarlo de banho, nuart*
de creados c área, todas as Ítis_allaç3e*j
modernas; para ver e tratar no loja.

(7279 E) R

ALUGAM-SE 
a casal Sem filhos ou a

duas senhoras, aala c quarto de frente,
com pensão; rua Vpirauga 37 Laranjeiras.

(6922 C) J

ALUGA-SE 
ou nrrenda-se o magnífico

predio, a praia de Botafogo n. i«6:>paraver e tratar das 2 ás *t. (7393 G) R

ALUGAM-iSE, 
na avenida da Gloria, _

rua do Cattete n. ,123, diversa» easl.nhas. por 101$ mensaes; as cliavc» est3ono n. XV; trata-se á rua de Santa Luzia"* 'o*- (7.172 G) R

l-BIKiWlllH*
UZAR A

mwmaemsi
1Guaranesia 1

E' PROLONGAR A VIDA |

A LUGA-SK uma boa casa. com tres quar--íi-tos, duas salas, cozinha, latimi. cliuvci-ro c quintal; trata-se na mesma; travessa-arao Guaratiba n. ,i6( Cattete), (7...7G)J
A LUGA-SE espaçosa sula do fron.

"f*Ho l>em mobilada, em casa de
faniiiin frunceza, socegada; na
rna Voluntários du Pátria 420.

(J 7265) G

AI,UGA*SE .por 273$ooo mensaes o fire*¦dio dc dots pavimentos, á rua Barcel*
Ios ti. 35, Copacabana, primeiro pavimento,tem duas salas um quarto, copa, despetvsa»
coai-üra, \V. C. e no segundo pavimento»
quatro quartos, banheiro, W. C, jardimao lado do predio, quintal aos fundos, com•um quarto, banheiro, W. C; chaves á mes-
ma rua n. 3o; para tratar na rua da Al-
fandega a. 98, coai o sr, Maia, telephona
1870 Norte. (7811 II) J

MUDE, PfiAM FORMOSA
E MANGUE

ALUGA-SE 
um sotão. com dois quartos

e uma grande sala, para um casal serio;
a rua Dr. Mesquita Junior n. 7. amiga
travessa da Saudade. (7204 I) D

ALUGAiSE 
a casa 217 a rua Livramen-

to; 2 salas. 3 quartos, cozinha, quintal
c clectricidade. (7191 I) M

ALUGA.SE 
o nredio da rua Visconde de

Itauna n. 555, com 3 quarto» 2 salas,
saleta. banheiro e ouintal; trata-se 110 mes-
mo, das 8 ás " horas. (7127 1) J

liiwiiiuiimiiiipWiwl
ALUGAM-SE 

confortáveis salas e quar-
. tos, bem mobilados, grandes e peque-

nós. com ou sem pensão, a casaes ou cava-
Iheirps, cm casa no centro de jardim,'cíòin toda a hygiene, tratamento de fami-
lia estrangeira; na rua das Laranjeiras 275-

(7154 G) J
'A 

I/UGA-I-SE aposentos com non-
•^"ksão, confortáveis, desdo 4Ç
por dia o 100$ mensaes, luz ele-
ctrica, teleplione e uma bella sala
de fronte. Pensüo Familiar. Pra-
ça Josó de Alencar 14 (Cattete) .

(S 0744) G

A LUCAM-SE uma boa sala dc frente e
--.alcova, bem areiadas e completamente
independentes, ua rua Bento Lisboa n. 73.

(712a 0) J

ALUGA.SE 
uma oorta. própria para bar-

beiro ou reloioeiro, á rua D. Carlos I
n. 33, antiga Santo Amaro Cattete

(7169 G) J

ALUGA-SE 
uma oasa, i ladeira do Le*

me n. 12, em Bolnfogo, com duas sa*
las, dois quartos e mais dependências, para
familia; as chaves estão 110 11. 8.

(6189 G) J

ALUGAM-SE 
por 160$ os predios novo»

da rua Real Grandeza ns. 326 c 328,
ipàra familia dí tratamento, tendi» sele
quartos, duas salas, fogão a gaz, electrici-
dade,-etc; as chaves por favor 110 11. 330
c* trata-se na rua General Polydorò 27a,
com Campos, Silva S C. (38411 G) )

A LUGAM*S15 quartos bem arejados, com
-t-A-ou sem pensão, em casa de familia es-
trangeira: na rua do Cattctc n. 1, so-
brado. Gloria. (ü.-8i G) J
.A LUGA-SE. cm Hotafoeo á. rua Real

--^-.Grandeza n. 210, canto dc General Po-
lyidoro, uma casa por 150$; chaves 110 n.
220. defronte. (7303 G) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua do Cattcto

n. 45, com duas salas, tres quartos,
banheira quente e frio, cozinha, despens*.;
\V. C. e área para lavar, com tanque, j
caixa d'agua, etc; trata-se na rua tia Ca-fef
rioca n. 41. loja. (7-S't G) R

AL
____¦

LUGA-SE 1>or 455$ o -predio a rua10 
«e(if-trata-se lia Comp. de Administração

ruiiti-2j á r.ua da Quitanda n. 68.
(7ot.) G) R

ALUGA-SE 
por 250$ o predio da rua

D. Marianna 11. 124, com cinco quar.
tos,, tres salas e -porão habitavel; chaves
ho armazém da esqíitna e trata-se na Comp.
de Administração Garantida, á rua da Qui-
tanda n. 68. (7010 G) K

ALUGA-SE 
-por 1225 o predio á rua

Assis Bueno u. _n; chaves no tt. /$.
trata-se na Comp. dc Administração Ca.
rantida, á rua da Quitanda, 68. (7oiSG)R

-R.XJ.A. TT-R.TT-a-TT-_--.-yA.--JA. OT. 91
Drogas novas
Remédios CTarantici.O-.
£>os mais aíamados fabricantes
-Preços sen. competência

Temo. em nosso armazém: uma balança americana, sen_trei a1 gramma, para pesagem gratuita da uossa freguezia.

ALUGA-SE 
bom quarto cotn janella par»a rua, com ou sem {tensão casa da•pequena família. Mattoso 204. 

'Bonde 
Uocem tais i porta. ________/> J

ALUCA-SE, 
por 120$. a casa da ruaViscondessa de 1'irassinunüa; tem luselectrica; a cliaye esla 110 n. 25. (r_..4j>U

ALUGA.SE 
a casa da rua Dr. Campoi

_ bailes n. 11.., com todas as accnmmoda-
çoes para familia pequena e do tratamento:esta pintada e forrada de novo; tem Rar. e
electricidade. banheira esmaltada: as cbaves"° "¦ "M-X. (710.1 J) J

ALUGA-SE 
a casa da rua ltapirú'

com entrada pela rua Goulart n. .
com dois quartos, duas salas e mais de-
ipeiidencms; as chaves por favor na mef.
run rua n. 245, venda: trata-se na rua ilo
Kosano n. 158, 1» andar. (6.129 .1)

AI.UGAM-SE 
em Catumby, boa» casas,

preços commodos. Trata-se á rua Mu-
galhüci 22. (8245 J) 1!

ALUGA-SR 
por 85$ o predio á rua llr.

Carmo Netto n. 138; chavei no 131
c trata-sa na Comp de Administração Ga.
rantida, a rua da Quitanda n. 68,

(7016 J) n

267,

ALUGA-SE 
_ rua Conselheiro Sampaio

\ íanna n. 60, casa 2, com cinco pe.
ças, quintal, entre a travessa da Luz Ser-
!__n_j (7028 J) K

Ari».
ALUGASE 

por 152$ o predio á rua
tidea Lobo 11. 146-lV; cliaves 110

e trata-se na Comp. de Administração Ca-
rantida, a rua da Quitanda 11. 68.

(7010 J) H

_T
ALUGAM-SE, 

casa de senhora dc respei-
to, predio novo, como todo o conforto

moderno, dois,quartos sem mobilia: rua Car-
valh dc Sá n. 33.A, junto ao larco Machado.

(6S59 G) S

A LUCAM-SE, por 62$. uma sala de fren-
¦ixte e quarto; dá-se nciisão; praia de Bo.
tafogo 18ÓJ tclephone 2194, Sul. (7J64C)'

ALUGA-SE. 
por CGS mensaes. na rua

Christovão Colombo .o, um chaletzi-
nho para um casal sem filhos; as chaves cs.
Ião no 52. (6842 G) S

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLíl

ALUGAM-SE, 
no Leme, somente a fa.

niilias escolhidas, as excellentcs cas-as
da avenida Margarida, á rua Salvador Cor-
rea n. fia. (891 II) J

ALUGA-Slv 
a casa n. 170 da rua dos

.Tonclcros; 2 salas. 3 quartos, (rrando
quintal e terreno até as vertentes; aluguel
160$; a casa está aberta desde ás 2 ás .. da
tarde. (7250 H) B

AILUGA-Slv 
Rrande e confortável casi

da rua Sara n. 83, Praia Formosa; tra-
ta-se no n. 90, ou com o sr. Pacheco, a
travessa do Paço n. 10. Preço ióo$ooo.

(7047 D J

ALUCA-SL 
a casa á rua Atilia n. r,

próximo i de Sauto Christo, para pe-
quena familia; a chave está na rua Orcste
11. 4'). põriü daquella. (7176 I) M

ALUGAM-SE 
casinhas pintadas de novo,

com muita ngua e quintal, á rua Vis-
conde de Sapucahy n. 310. (6604 I) J

ALUGAM-SE 
duas salas de frente e di-

versos commodos; au rua Coronel Pe*
dro Alves n. si. (6562 I) R

ALUGA-SE 
o grande

da Gamboa n. 137»
armatem da rua

... por -preço baixo.
Chaves no sobrado e tratar na rua de Slo
José 26. (1824 I) R

ALUGA-SE 
s grande armazém da rua

Visconde d« Itauna ns. 32
ta-se uo "fluminense Hotel"

34t

ALUGA-SE 
por preço l-rato, boa casa

com tres quartos, duas salas e bom
quintal. Informa-se na rua Cardoso Ma*
rinho n. 7, escritório, Praia Formosa.

(6970 D R

Sôpci da Veia Renal de Cabra (Ça;w
(ANTl-NEPHniTICO) - 

'
Soro Aiititctanico, SOro aiitiiliphterico, Soro Normal cie

Cavallo, Soro antlm.ningococroco, Soro ant. streptococclco,
Soro anti-pn(Mimococrico, Soro aiiti-alcoolico, Soro antiilyscn-
terAo, o outros aconselhados pela sciencia.

Preparação recente c cuidada — São encontrados no* * Laboratório Paulista de Biologia * *
Rua Quintino Bocayuva _!¦_—S. PAULO, e cm todas ns phar-

macias, drogarias e casas de artigos de cirurgia.
^Depósito 110 j?io de Janeiro: — It. da Assemblón 7, sobrado.*a__a_---_______a

ALUGA-SE 
o predio da rua Santa Clara

n. 100, Copacabana, constando dc andar
torreo. i° t z° andares, com esplendidas
accoiiunodaÇ-cs e terraço com linda vista;
está aberto, e trata-se ú avenida Rio
llranco 171, Companhia Perseverança In.
tcrnacional. Í7^ H) R

ALUGA-SE 
em Botafogo, no becco, do

Leandro n. 13. quasi na esquina da
rua Real Grandeza, uni predio com porão
habitavel c com commodos para familia.
está em obras para limpesa geral e púilc
scr examinado c para tratar na rua da AJ-
fndega n; gi, sobrado. (..'üa G? ;°

ALUGA-SE 
o predio da rua Ue.il Cran-

deza n. 43, com ninco qjivlos, duas
salas, entrada independente, cozinha, ç!i;>.i.
dois banheiros, de-Pcnsa, jardim, unintai,
etc, luz electrica; para vcr.e tratar ra
mesma rua, esquina do S. Clemente '53,
(armazém. (íiias o) 11

ALUGA-Sl;. 
por contrato, o predio da

rua Moraes e Valle n. io, Lapa; tra-
ta-sc ua nia Buenos Aires n, igS

\ .«UGAM-SE ns casas da rua Joaquim
xVSilva 2g c o.t, Lapa, completamente
reformada- - c miodcrnn.nentt! preparadas,
contendo cinco magníficos quar tos, lu» cie-
ctrica c Saz, para \uz c coziniia; trata-fe
na mesma rua, canto i\n becco do Emperlo,
venda, com o sr. Valentim. (6873lf)S

A lT(UGA*SK uma boa sala de frente, a
JCJLrapazc!) ou a casal sem filhos; ua rua
Monte Alegre n. 17- (7-1 i-t V) .1

A LUGAM-SE as casas da rua do Trium-
__-p!io ns. 18 c co (Santa Thereza). pro-
!>ria„ para familia dc tratamento; as chaves
estão no n. 16, c trata-se na rua tü úc
Março 11, S,-. (7451 !•') j

ALUGA-SE 
por 137$ uma casa na Villa

Palácio; Silveira Martins 7''. as <-f.n-
a-es na- casa IV e trata-se na rua l!-e-
nos Aires 11. IJ-I, 1° andar. OpSg G) S

A 
LUGA-SK por ü.-$ uma casa na Villa
Jacyló; Pedro Américo 3.t; as cii-i.ts

110 11. 100 e trata-se na rua D:i?_ns Anis
ii. 144. _J audar. 0.4'J° G) S

A iLUGA-SE por 101$ tuna ca;a na Vil-
líJLIa Jacyló. Pedro Américo 84; os rha-
va no n. 100 e trata-se na rua Bueno*»
Alrca 144, i° andar. «-1-9- Gj S

A LUGA-SK por _.o$ mensaes a casa no-
j_._V.va dc sobrado, á rtm Oito de Dezcm-
bro 11. Si, tendo 110 pavimento superloi
quatro bons quartos, bom quarto de banho,
com banheira servida por agua quente t
fria, lavatorio e \V. C. o 110 inferior,
salas de visit.i.i e de jantar, copa, cozt
nha, despensa, \V. C. e um quarto. P.ira
informações á mesma rua ir. no e tra-
to-«n na rua Thcophilo Ottoni 11. 43. so.
.rado. (51-1' G) S

A 
LUGAM-SE duas casinhas., novas., com
electricidadc,

n. 10. ca si 11 ha
fi rua Dr.

III e IV.
Costa ífcrraz
(7-oi C)

A LUGA-SK, na rua General Polydorò n,
___\_?*;o. a casa n. 2; as cbaves c.tão na casa
fi c trata-so na rua da Alfândega n. 161,
loja. (7-188 G) S

\ LUGA-SE n boa e hygienica
¦Apcasa assobradada da rna N. S.
de Copacabana 1080, para fami-
lia de tratamento. Trata-se á rua
do Ouvidor 1G3, com o sr. Duarte
Keliv. H

ALUGA-SR 
uma casa com dois quartos,

duas salas, cozinha, etc., em Co.vicaba
na. á rua Uarroso n. 67, Villa Mimi. as
chaves estão 110 11. 73, onde sc trata, c
para informações na rua da Alfândega
11. i-2. Treço, id.ooo. itlop II) S

ALUGA-SE 
a pessoa do comniercio um

bom quarto mobilado, próximo do bonde
c dos banhos dc mar; na rua Nossa Sc-
nhora dc Copacabana n. 45» Leme. (II)

ALUGAM-SE 
os bons predios da praça

Ferreira Vianna ns. 70 c "C (Ipanema),
tem Indo o conforto necessário; trata-ss
na Dli.irmaci.-i. (<ÍQ99 H) R

A 
LUGA-SK por 'preço barato boa casa
com dois quartos, duas salas e bom

quintal. Informa-se á rua Cardoso Marinho
n. 7, escriptorio. Praia Formosa. (CçfioOK
A LUGA-SE o predio novo, tendo

*cl-no Io pavimento: saleta do en-
trada, sala do visitas, grande sala
do jantar, despensa, cozinha o ba-
nheiro; no 2° pavimento; 4 espa-
çosos quartos todos com janellas,
W.C., agua para serviços dos quar-
tos, não tendo corredores; nn rua
Nery Pinheiro 38. As chaves cs-
(ão no hotel da esquina da rua
Affonso Cavalcanti o trata-se com
David & 0.,á Av. Rio Branco 102

(R 7376) I

ALUGA-SE 
o bom predio da travessa Ha.rão de Tctropolis n. :. pegado ao 154

da rua Barüo de Petropolis. no ponto d<»
bondei di Kstrella, onde estüo as chaves;
aluguel 202$; luz electrica, boa banheira, .quartos, duas salas o nor6o habitavel; traia-
se na rua do Kosario'ios. (718a .*.,! J

ALUOAM-SE 
bons commodos, na VillaYolanda, desde 30Í. para solteiros un

familias; rua Bandeirantes ç. próximo a M.
e Barros, (7455 J) _

A 
I/UGA-SE o predio terreo com electri-
cidade, da rua Machado Coelho 10-.

O preilio esti oberto. (7396 J) J

ALUGA-SE 
a casa n, II da rua IV.

Mattos RodrÍRucs -n. 19, tem <Íoís quar-tos. duas salas e outros comniodos; nSo _
avenida. (7jo7 J) J

ALUGA-SE 
um predio, á rua Eleone de

Almeida n. 35; trata-se na rua de Ca.
tumby n. 1105, onde se acham as chaves.

. (73.1? J) .1

A 
ILUGA-SE um predio moderno, n.«o.
bradado, por 150$, a rim de Santa Ale-

xandrina n. 143, com porSo habitavel,
quatro salas, tres quartos, banheiro, cozinha
e installação clectrica c a gaz; chaves no
n. 181. (;j4o J) .1

HADDOCK-LOBO E TIJUCA
ALUGAMSE 

as casas da ma Silva Gui-
mar5es ns. 52 e 54, Fabrica das CM-

tas; trata-se na rua do Hospício n. 198.

ALUGA-SE, 
por 230$, a casa da rua

Goncral Roca 115, Kabrica das Chitas;
tem O quartos, porão habitavel. luz clectrica
e vasto terreno. (7121 K) J

AT.UGA-jSR 
uma casinha, á rua Gari-

lialdi n. 112, Muda da, Tijuca. por 80S
mensaes; chaves na casa 3. Trata-se na rua
¦Sele de Setembro .0. (6910 K) J

AkUGA-SJ. 
nina boa easa, com installa-

ção clectrica, á rua General Jtoca ur.
casa 1; as chaves estão na rua Des_ri.b-.r-
gador Izidro 5. (Goto K) }

A 
LUGA-SI; o magnífico nredio & rua
Conde «lc Bomfim n. 831; trata-se em

frente, na pharmacia Lacerda. (7081 K) J

ALUGA-STC 
o predio novo, de sobrado,

com nu.itro quartos, jardim e entrada ao
íado. baulieiro, e luz electrica, próprio para
familia de tratamento; prolongamento da
rua Mariz c Barros 517; trata-se no 5U.
onde cstüo ns chaves, fim da rua Barão d«*
Amazonas. (7063 K) .1

ALUGAM-SI* 
em casa de familia, Ilad-

dock Lobo .22, lioa sala de frente, bom
aposentos, com ou «em pensão. Pensio ít
domicilio. (_2oi K)M

ALUGA-SE 
i rua dos Araujos 75, t

casa n. 2; as chaves 110 norão n, 6, t
trata-se á rua Conde de Bomfim n. 117.

(6771 K) H

ALUGA-SE, 
por 130$, o predio novo, dj

rua Sergipe ti. 120-À; chaves no n. 120.
Kngeuho Velho. (7246 K) S

Ai-VUGAM-Sl. 
dois bons quartos para ca>

sal sem filhos ou homens sós, bem are-
jados com janellas, no sobnado da rua Gf
meral Pedra n. 423. antiga S. Diogo, pro»
ximo no Ivnt.cposto de carnes verdes. Alu-
yuel 30$ c 40?- (638j

ALUGAiSE 
por 93$ n casa da rua da

Gamboa n. 265; trata-se na rua da
(Alfândega >n. 12, Peixoto & C. (7.252 I) J

MEDICINA MODERNA
O especialista DR. CARLOS DAUDT — com installação moder-

na e com louca uratica dos hospitaes euronêos, earante fazer des-
apparecer rapidamente as dores fulEurantes da tahes dorsal, da
inyelite sypliilitica, assim como as crises dolorosas do rheumatismo
polyarticiilar, du polynevrite. das caimbras, etc. Possue methodo
especial nara o rápido tratamento da impotência nervosa ou nono-
cocelca. das perdas seminaos e da phospbaturia. Tratamento mo-
derno dns atrophias e paralysias musculares. Som medicação de
droeas, cura em poucos dias por methodo suave, a collito chronica,
n atoiiia intestinal e sobretudo a prisão de ventre. .,__,_,„
Consultas diárias das 2), ás 5 lis. á r. Uruguayana 43, sob. (J7116

A LUGA-SE uma c,
jÇlJ.aranjeiras n. 2.1

ra/inlicira, á rua da*»
CüSH 20. (72*5G) J

*_> cm
tti n/a í! Li ri n mm—.

A IíUGA-SI*. um bom quarto a cavalheiro
-íA-dc tratamento; Assembléa C8 :" amlar.
nro.-imo á avenida Central, (7180 1-') J

ucte
Tira os cabellos supérfluos do rotto.

colio e braços. Encontra-se nas ca3»s: Ba-
ztn, Hírtnanoy e Cirio.

ÁLUGA-SI. 
uma perfeita cozinheira dc

forno e fogão, coai bastante pratica dc
fíigãÒ 'a gaz; na ma General Polydorò
n. .(i, quarto 23. Botafogo. í7-57 G) J

A LUGA-SI. cm ca*a de familia, a um
xjLmoço de todo o respeito, um pequeno•091 'lissstiy; op una «u íoc5i!3d tuoa ojienl)' C741" 

G) J

AIíUGA-SK 
r-f>r ro$ a cisa da rua I;er-

nandes Guimarães n. 91-VI; trata-se na
rua da Alfândega 11. 12, Peixoto &' C,

(7233 C) J

ALUGA-SE 
um .-ip.irtamento, á rua Viel.

ra Soulo n. 15S, centro de jardim, com
duas salas, quatro quartos, luz *-*Ic"rifa «
mais pertences. _________

A LUGA-SE por 250$ 3 boa ca _ da rua
___Paiila Incitas 11. 95. com duas grandes
sala*, quatro bons quartos, grande cozinha
com foBlo a gaz c a lenha, copa, despensa.
b.inhcira com agua quente, grande _quintal,
bom gallinheiro, tanque e Uliimlnaçao mix-
ta. As chaves eslão 110 n. 253 da rua
Barata Ribeiro. Ig '" 

j
A ILUGA-SE por 350$ a casa da avenida

__.Afat!tica n. -.10: trata-se na rua da
•Alfândega 11. 12, Peixoto Si C- (72.-..|lil J

A LUGA-SR a l>oa o hysienica
-pf*Jca-sa assobvaoda da rua NT. S. de
do Copacabana 1089, para fami-
lia (le tratamento. Trata-se na run
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

K_aHEHíi!K_f_»S!_l;fl

O DEPURATIVO fí ANTI-RHEUMATÍCO
aimai_n pBI

OE S. JOAQ DA BARRA

1 RHEUMATISMO
ARTICULAR,
MUSCU..AR
e CEREBRAL.
ARTHRITISMO.

MOLÉSTIAS
DA PELLE.
ERUPÇÕES.
DARTHROS.
ECZEMAS.

SYPHILIS.
ULCERAS.
FERIDAS,
DORES.
EMPIGEXS.

B e em qualquer moléstia de fundo escropliuloso, herpetico, e syiihilitico o uso do "TAVUY.V de S. João da Barra" é sempre vau- g
tajoso. Sua necão favorece o regular funccionaiiiento do ESTÔMAGO, FIGADO BAÇO c INTESTINOS. «
A' VENDA EM QUALQUER PHARMAOIA E DROGARIA — ARAÚJO FREITAS & COMP. — RIO DE JANEIRO. |

i:. .i_a''ini',:__* ¦ :ES '__*¦: i*_::-is-.;__ : _;'' s '__-:: 13-': ;i.:-;..-jp".ií-!':.-!-.'! :_3.;p"í__,-'i__:i:.;-_'.;.3::i.!_*::..i_-".:ií_;'r'S':pi3;*"_**:':ii_-:::.a::--s_í.::íE"*.;__:i::!_-::v:__:':-;c_ : .:_..-:-iS".iSiiiE.^siiiE-iriB^ia^ia^^iiiis^i^ria^-i-ú-i.-iianí
A LUCAM-SE uma linda s-.la c quarto

XlLde frente, com ou sem pensão, a senhor
de tratamento ou casal; rua Rodrieo Silva
6 2" andar. (7323 E) J

ALUGAM-SE, 
a rariiizcs de tratamento

ou a casal som filhos, esplendida sala de
frente e tun tom auarto, juntos ou separa,
dos; tom luz clectrica; na rua Lavradio
184. sobrado, ,-asa de íamilia. (7320 E) J

ALUGÀM-SE 
quartos mobilados, com

muito asseio. bpinhos queiiles c frios,
ct*m ou sem dcü-Tio. só a cavalheiros; av.
Passos .10. sob., casa de familia. (7323 K>.

A LUGA-SE cm caía de um cisai sem
_n.fuli.-is, uma sala dc frente, mobilada,
*¦ um senlior de tratamento; na rua do
Senado 11. 17-*. */*-'33 E) M

A ,LífGA-SE ppor 120$ -11:11 esplendido
-TJLquarto com pensão* *i rapaz dc fino tra-
Umeuto: sa rua do Uctendc n. 19.1.

(7287. E) R

GÂÜETE, LlieANJEíBAS,
BOTAFOGO E UM

ALUGA-SE 
o oredi

neral Polydorò n
electricidadc.

predio n. IX da nia Ge-
SS, Botafogo, icm

(7027 G'j R

A 'LUGAM-SE boas casa? com todo o con-
-^l-forto. para pequenas familias; na rua
D. Po!_'..ciu 11. 70, Boiafojo. (7027 G) R

ALüGA-SF. 
a casa n. 06 da rua Delphi-

(Botafogo), tom tres quartos, duas sa-
las c luz electrica; para informações nn
barraião. 17046 G) J

A I.UCA-Slv um commodo independente,
xi.com todas as comomdidades. rua do Cat-
tete 5s, eiPiuiiu de Guaratybí, C6059 G)

A LUGA-SE uma casa nova com emeo
___TL.corr.part.mentos, instai lações dc luxo, fo*
gao a gaz, por 100$. sito á rua Dezenove
iic Fevereiro n. 56, Ilotafogo. (7-13-lCl J

i .I.UGA-SE a casa n. 6 da rua üento
_ÍXiàboa n. 79: as chaves no n. 81, tem
tres quartos, duas salas, cozinha c quintal.

(73-tS G) R

ALUGA-SE 
uma boa casa a rua D. Mor.

ciana n. 5, com tres quarto*, duas sa-
las. porão habitavel gaz. clectricidade, etc.

<7377 G) ft

A LUGAM-SE a 90$ _duas casas
-CLvessa Comendador

¦',..

tra-
Oliveira, Botafogo,

trata-se na rua da Passagem
(7374 G) _

,. LUGAM-SE para nejocio, ns iejas do
_TÍ.prcdio da Tua do Cattete 11. 47, com
morada para familia, luz electrica e gaz, c
ircnle támbcm para . becej do Rio.'rj2i G) R

ALUOA-SK 
por 100$ hoa casa com tres

quartos, duas salas, gaz, clectricidade e
todas os dcpcmlcncias; na rua Pereira Pas-
soa n. ,tS, Copacabana. Informações á
avenida Atlântica n. 76a. (63SSH) J

ALUGA-SE, 
a senhoras,

mobilado, em casa de
Domingos Ferreira n.

um aposento
familia; n« rua

32, em Copacabana.
«595 H) J

A LUGA-SE a boa _ hygienica
•^4-cnsa assobradada da rua N. S.
do Copacabana 10S9, para fami-
lia do tratamento. Trata-se á rua
do Ouvidor 163, com o sr. Duarte
Felix. H

\ IXGA-SE por 25:1$ a cara da rua lííir-
X-Lcelíos n. 34, Copacabana, com boas ac-
commo_ía;ões para familia de tratamento;
trata-se r.a rua da Aiíandcira n. 12, Pel-
js.to _ C. (7-*So H) J

GÂTUfvIBY, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

ALUGA-SE 
o sobrado da rua liarão do

Amazonas n. 19, pintado _e forrado, a
capricho, iproprío para família dc trata-
mento, perto da rua Conde de Bomfim,
r.do da sombra, tem trc3 srandes quartos e
varanda, luz eleclrica, etc. (7190 J)

A LUGA-SE uma casa assobradada, com
JrVdois quartos, duas salas, coziniia e des-
pensa, quintal e porão; na rua dos Coquei-
ros n. 4.-A, Catumby; para tratar, no n.
38. om frente, onde estão as cliaves.

(7306 j) j

A LUGA-SK a esplendida casa, á rua S.
_£__-J_iiiz n, 23; as cliaves estâo no êstabu-
lo; trata-se á avenida Central n. 137 U°
ardar, sala 38). (7-0- J) M

ALUGA.SE 
o sobrado da, rua ltapirú",

por i3o$r aberto das io ás 1 horas.
(6955 jj j

ALUGA.SE 
a casa da rua do Chichorro

n. 20, em Catumby, a chave está no
n. 34 c trata-se na rua do Rosario n. 84.

(7035 J) R

ALUGA.SE 
a

n. 10, Kío
a casa da rua D. Eugenia

Comprido, com duas salas,
tres quartos e mais dependências, gaz c
electricidade. Alugue! 130?. A chave esti
no n. 8 e trata-ss na rua UruRuayaua
i-S e 130, loia. (7078 j) J

ALUGAMSE 
boas ca>inlias n .75?. &3$

c 90$, com quintal regular, pintadas e
feiradas de novo.t ííondes de cem réis,
próprias para familia Tepular; na rua Frei
Csaeca n. -5--", trata-se na avenida Sal-
vador de S;'3ii4. (7093 J) J

ALUGA-SK 
uma casa muito limpa, com

luz electrica, própria até -para viverem
dois- casaes, independentes; na travessa Les-
te u. 28, líio Comprido; trata-se na mesma.

(7058 j) j
* lT,UGA-Slv a confortável casa titã á ru»

-__-Dr. Costa Ferrai n. 68, Uio Comprl-
do, com duas ra'as, dois quartos, cozinha,
illuminação clectrica. (/Q37 J) R

ALUGASE 
por 120$ mensae*1 a boa casa

da rua .Tosa de Alencar n. 69, Catumby.
Tem luz electrica. Ai chaves estão no
armazém da esquina da rua Eleone de Al-
incida n. 68. (6641J) J

-_¦ .,,.-, ,..-,._.¦,-.,....,_. , ¦„ j.. ,._,., ¦_

ALUGA-SE 
uma excellente casa. na rua

.S. Cláudio -3, com muitas accommoda-
çÕre para família de tratamento, quintal e
clec:ricidad(.; as chaves na rua Maria José
45. Estacio, onde to trata; creço i-v':oo.

1-915 J) J

ALUGA-SE 
o predio â rua Pinto Oue-

des 11. 72. Muda da Tijuca; 3 grandes
quartos, duas salas, despensa, banheiro, etc;
aluguel 140?; chaves, quitanda da esguina.

(7415 K) J

ALUGA-SE 
a casa da rua dos Araújo»

n. 64, .próximo á Conde de noinfiin,
com varanda ao lado e grandes accommo-
dações para> família de tratamento; trata-
se na rua -niguayna n. 47. (7405 K) J

ALUGA-SE 
uma boa casa nara familia de

tratamento, á rua dos Araujos o"! as
chaves no armazém. _______\S

S, CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

ALUGA-SE, 
nor :oi$, a casa da travessa

Carvalho Alvim 31, Urtttruay; tem 3
quartos; trata-se no 41. (úo;_! L) V_

A LUGA-SK por 71$ a casa III da
*^rua José Vicente n, 92. Chaves
ú mesma rua 111, padaria. Trata-
so na Avenida Central 128, sol).

(J C9»5) L

ALUGA.SE 
uma casa peouena. na rua

Lopes Souza 14. S. Christovão.
(7.*oi L) R

ALUGA-SE 
uma casa, 4 quartos o 2 sa-

las, na rua liarcellos n, 1, íí. Christo.
vão; as chaves na rua Lopes Souza 14;
alugue! 81$. (7201 M) K

ALUGA.SE 
n, casa para pequena fami*

lia, com todo o conforto. Preço (¦-?;
na rua I.opez Ferraz n, 15; trata-se no
n. 17-A, Barro Vermelho, S, Christovão.

(7117 L) J

ALUGA-SE 
>por 260$ a casa da rua Dr.

José Hygino n.^265; as chaves estão na
rua Antônio dos Santos, n. 50, onde ss
trata. Telephone 1131 Villa. (7.-05L) S

ALUGA-SE 
a casa n. 4 da rua particular

Dulec, com tres ouarlos. duas salas e
mais 'dcpipnileneias; trala-se na rua Pereira
de Siqueira n. 59, padaria, onde estüo a.i
chaves. (6044 L) ,T

ALUGA-SE. 
por 80$, a boa casa da rua

Dr. Garnicr n. iq; as chaves na casa n.
1 ila lii, Júckey-Club. I.i K

g^lHIil
AO LEVANTAR. . . TOMAI
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1 UM PEQUENO CALIX D

Gtiaraneaia
«

A LUGA-SE o sobrado do Boulevard eS
X-k-dc Setembro 216. com 4 ouartos, terraço.,
recreio com caramanclião, ouintal. luz ele*
ctrica. etc; trata-so uo cinema. (7055.,}J

A LUGA-SK a casa da rua .Tockey-Club
mtVn. 193, com tres quartos, dua-: salas,
cozinha e bom quintal; lrata-se na mesma
rua n. iqí; aluguel 12^$. (217$ h) R

- tiUOAM-SB ns cusns da ru»
¦"•D. Mnrla 71 (Aldeia Campista) •
transversal íi run Pereira Xurses,
novas, com dois ounrio-, duas
salas, coziniia, banheiro e tiinaue
do lavasoni, todos os coniiiiodoi
illiiniiiiados a luz eleclrica. A»
chaves no lonul. Trata-se nn rua
Gonçalves Dias 31, próximo da
cidade, a iioucos passos dos boa»
dos de Aldeia Campista, cuia nus.
saeeui em duas secções 6 do *_00
leis. Aluíiieis 100S e 908000. Jü

A LUGAM-SI. rs casas novas, da rua
_C_-_.Co.ta Guimarães ns. ..9. 41 c 43. cm
S. Cbristovão, próximo â praça Argentina,
bonde-s tle S. Januário, com boas accom-*
modações, para familia refutar; as chavei
estio em frente, nj armazém du sr. Urutu
dão, e trata-se na rua da Alfândega n, 12JI
aluíuel razoável. (CSio 1.) S

ALUGA-SE, 
na rua de S. Luiz G*-nzag*

n. 334. uma loja, para qualquer ht^ocío;
as paredea revestidas oc azulejos brancos; d*
bem para um boteqúlrns _s chaves reüin no
SCbraiio; llugtltl v>%. V.O.;+_.) X
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& CORBEIO DA MANHA — Terça-feira, 22 dc Agosto üc liiiG

^T__r^lr ^Tr
Marca resistada

«tpaes pharmacias e drogarias desta cidadã o da todo o Brazil

GONORRH E'A.
Blenorrhngia ou qual quer corrlnunto da urethra, cura radical om 4 a 8
dias! Com a maravilhosa lnjecç.o seccativo e capiulas 401. Qunado tudo
falhar, oste extraordinário preparado sempre triumpliará. O unico allivio
tia mocidade 1 Experimenta, e vereis o efloito assombroso^ Não ita go-
norrhóa quo resista a esta prodigiosa descoberta.

Vende-se na Drogaria Granado á Rua 1. de Março li • 18 o nas prin-

A LUCA-SE a casa n. 19 da rua General
_t_l_Cana'_arro, nova, com optimas accom-
modações e bom quintal; ns chaves no n.-ja da mesma rua; preço 200$. 16a.lt>!,)lt

I A LUGA-SE «ma plttoresci» casa
Unicom lindo jardim, para pessoa
tio bom gosto, lognr saudável,
bondes de IOO rs. com 2 salas, 2
quartos, copa, quarto para creada,
cozinlia, etc, etc. tudo limpo. Tra-
ta-se 11a mesma, rua Sergipe 19,
S. Ohiistovgo. (J 7164) L

AI.UGAM-SIS guartos, a 20$, s..$, ..0$
e ,15$; na rua íumíiin n. 98; tém limita

af.ua e muito terreno .347 I<) R

•A I.IjOA-SIÍ a grande casa da rua Major
_L_LJ'*oiiseca n. ..o, ponto do., bondes dc São
Januário, com 5 quartos, 4 salas c mais dc-
pendências, loirar muito saudável; para ver,
acliam.se na cliavcs na rua t>. Luiz OonzaRa
n. 108; preço Ma$. (73.14 l.) M

AI.UCA-SIÍ 
uma lioa casa, para família

de tratamento; na rua da Alegria 167;
us chaves no 1S9; trata-se ua rua do Rosário
jos, hotel. (5126 '«) o

LUGA-SIÍ uni «cxccüciltc sobrado, pre*
novo, com grande quinlal, a íamilia

•de tratamento; na rua liarão do Mesquita
•11. 7-«li. .Andarahy Grande. (733a 1.) a
Ü£.

AT.ÚCAM-Sl. 
dois conrortaveis aposentos

de frento, cm casa dc íamilia dc tra-
...incuto, casar tiovn. banhos quentes c frios,
c boa 'pensão querendo, locar esplendido
ipara s. saudc; na ma liarão do Bom Uc tiro
n. ruií, bonde Andarahy Grande. (_-3iSI,)_

AUT.A-SK, 
á familia de tratamento, a

casa da rua Dcrliy-Cliili 11, 4,1, com duas
salas, quatro quartos, despensa, banheiro
quente. \V.-C, cozinha, norão habitavel as-
.malhado, dividido cm salas c quartos, tan-
que «lc lavar, W.-C. c quintal; trata-se na
run Viscondo dc Itaniaraty 11. 17. onde estão
as cliavcs. (7.121 I.) U

AMJGA-SK, 
por 75$. boa casa. com, dois

quartos, electricidade, crande * quintal,
etc; rnn Alves Montes u. bonde S. Jami.n-
rio; trata-sc na rua Ciintir.il 29. (7.17.. ..H

AJ,U_A-S 
., por 51$. uma easa a pequena

familia; trata-sc ú rua Figueiredo 48,
Meyer. (7480 JI) S.

AI.UGA-SJ. 
uma casinha, sala. quarto c

cozinha,' pelo aluguel dc 30$; na rua
Clarimundo de Mello 234. casa 3; a chave

110 23a; trata-sc rua Figueira ao;, Rocha.
(-245 M) J

FERIDAS, jãgjfc
libro», eezemas, «ardti, pannos, eo-
I micliões. etc., desappireceni rápida-

mente usando Pomada Lusitana.
Caixa i?ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça i.iadentes n. 62.
(Largo do Rocio). (A .030)

AI.UGA-S _ a casa da travessa do Rio
Grande do Norte 8_, Meyer, próximo da

estação; com duas salas, tres quartos, cozi-
uha, jardim o bom quintal: ns chaves, uo 79.

(7.157 M) R

AI.UGA-Sl. 
um enorme, capinzãt, com bar-

ração c paslo abundante, na fazenda Boa
Esperança", estação Hóriorio Uurcèi; Linha
Auxiliar; trata-se na mesma (7.. .4 M)R

AI.U. 
AMrSÉ os seguintes predios: um,

magnífico, á rua «Leite. «Leal n. 9 (La-
ranjeiras), com 'boas accommodações -para
familia ou pensão; um bom armazém, com
cômniodos i>ara familia, na rua Visconde dc
Itauna u. 87; um macnWico sobrado, 'no
Boulevard 28 de Setembro n. .154*. um ma-
Riiiíieo sobrado, ú rua do Senado n. 371;
uni magnifico sobrado, á «rim Catumby n. 3a,¦esquina da dc João Ventura; umâ bom or-
mazem, á rua Frei Caneca 11. 58; dois pre.
dios, á rua S. Januário ns. 70 c 74. dois
dilos pequenos, ii rua Dr. Nabuco de Freitas
149 o 151; um dito, próprio para negocio,
à rua Coronel Pedro Alves 11. -Ui (Praia
Formosa); um dito para familia pequena, n
rua D.« Ivmilia Guimarães 11., 56. Catumby;
um dito próprio para negocio á rua Dr.
Clarimundo de Mello 11. .17. (Piedade) j um
dito para pequena .familia, á rua Dr. Si/va,
Pinto n. ai; um dito para peduena família,
á rua Assis Carneiro n. 281 (Piedade) j uma
casinha, na avenida da ladeira do Morro da
Saude 11. 0; unia dita íi travessa S. Salva-
dor 11, 58; um predio á rua dc S; Pedro
n. 3o_, próprio para ¦ nefiocia on officina! e
trata-se na rua da Quitanda n. 87 Conipa-
nhia dc Seguros "União dos Proprietários.

(a.iao M) J

AiiUGA-SÉ 
lini-içasa. com

tos, quintal e luz clcclrica: 80$: rua
Teixeira Innior ioo.

salas. 2 quar-
rua

(-•«j M) M

\M_
__\ %Nir ¦

Mps=_-:—]B

¦ <_•_-_, g

A 
I.UGA-SK, por 80$, uma casa, com 2
quartos, 2 salas, etc; ver c tratar, á rua

1'ossolo 66. (7.158 I.) K

A I.UGA-Slv uma easa, á rua S. Januário
_Í"l_o.. por 140Ç1 a chave
onde sc trata.

c estão no 11, Ho,
(7334 li) lí

A l.UGA-RH a cifii n. 30 da rua 1)r. Silva
XVVinto, com entrada ao lado, 2 salas. 2
«íuarlos, 1 saleta, mais dependências c uni
gratide quintal; as cliavcs estilo no Boulevard
2S «.ii: Sclcnibro n. .Ma; Irata-sc na rua Ha-
vão dc Mesquita u. 731. (738-: 1,)R

ALT 
...A-Sl*. uma pequena casa. á.ruá Sc-

nador Nabuco ti. 67-Aj preço 46$; trata-
su na casa I. (7.1/Q I.) H

AI.UGA-SK, 
por 130$, n casa da rua

lime rcnciaiin 1-; trata.sc na rua da AU
farklcga 12, 1'cii.oto .. C. (7231 .!.) 3

A r.UGA-SH, cm casa dc familia de trata,
__u_nt<>, uma esplendida sala, çom ou
sem pensão, .só a pessoas dc respeito; rua
]liituruna 120. (7256 )<) J

A 
1,1'CA-SI*, a boa casa assobradada, com

-entrada ao lado, lendo 1 quartos. 2 salas;
banheiro, cozinha c nuintal. na rua do t.on-
sulloriú n. 45, próximo ú avenida Pedro
Ivo; Irata-sc com Guimarães, á rua I.uiz dç
Camões iC. (72C1 I.) J

A LUGA-SK. por 150$. o predio 52 nia rua
ivilclla do S. I.iii/i. Andaraliv. chaves no
.... trata-.se ú rua do Ouvidor i/.t. das a
ás .. lioras. {7262 l,) J

4 I.UGA-SI''. a casa da rua Coronel FI-
Xlgueira dc Mello .137. com todos os me-
llioriiiuentos; exceliente ponto para dentista
ou atelier. (0845 1.) S

AI.UCAM.SK 
hs casas das ruas Maxwell

ns. -ii_ c ,|2ü, c Gome, Braça 48 e
(7441 D .1

A I.UGA-SK uma easa para .pequena ia-
xXmilia, eoai duas sala., dois <iuartos, pin-
tada. tí forrada dc novii c mais dependeu-.
cia«, com luz electrica c urande quintal;
na rua Sru.id.ir Octaviano n. : = l, casa IX,
«inde sc irata. 17336 l.) 1>

4 I.L'1'.A-SI-:. iK«r SoS, o sobrado da rua
__.da Liberdade .16 (S. Christovão);
chavos csíãQ n_ çorão
Quitanda n, 114.

trata-sc na ru» 62
(Ó720 M) J

A I.UGA-SH a casa da rua Maria c. Bar-
JrVros .t3.., com ,*. bons quartos c maisjK*-
pendências,
Kiiayaiia 47-

[amilia; trata-so Cru.
(Õ.-SÚ I.) J

,4 I.UGA-SK a cifa da rua Krncsto de
XxSoüita n. .1«. Andarahy Grasdo. com
duas salas, tres nuarlos, cozinha c quintal:
„_ cliavcs uo n. .10. (6r8i 1.) J

4 I.UGA-SK uma boa casa com 2 salas,
_\.| quarlos. porão habitavel. bom quin-
tal o tudo mais que t*. iireci. j pari _er ha-
pitada por íamilia «lc tratamento; rua Se-
nador Furtado 11. 124; as chaves no i-'2;
Irata-se na rua Theophilo Oltoni 11. 152,
(obrado. («v.r-i '¦) J

GLYCEROPHOSPHATO
GRANÜLADÜtROBIN -

(OLVCEHOPHOBPHATOS da CAL e do SODA)
O unico Phosphtto utimilnel QUE __0 FÍIIQt o £ST0ffi_60

AOMITTIDO em todos os HOSPITAIS de PARIS

Infallivel nos casos do RactlítiSiriO, DBhllldaÚB
dos Ossos, Crssçenca das Creanças, lactação,
Gravidez, Heurasthenla, Excesso ae Trabalho.

Muito agradável d_ toma . n'um pouco do água ou leite.#. „.—
ViNOl rou Jonto : Í3, Ho» da _-ol_í*f, PARIS.

encoam.SE nas pmciPàts hhmaoias.

GANHAR DINHEIRO --
Tendes algum desejo que apezar do

vosso esforço não-conseguis realizar?
Sois infeliz em vossa familia ou em
commercio? Prccisaes-descobrir alguma
coisa que vos preòccupa? Fazer voltar
para vossa companhia alguém que se
tenha separado? Curar vi,cio dè bebida,
jogo, sensualismo ou alguma moléstia?
Destruir algum malefício ? Kecnperar
algum objecto que vos tenham roubado?
Alcançar bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Revigorar a
potência? Augmentar a vida qu memo-
ria? Adivinhar números de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? Empre-
gac 03 ACCUMULADORES MEN-
TAES XUMEROS 5 e 6. Xada tini de
feitiçaria 011 contrario á religião. 15'
uma descoberta da influencia occulta
da própria vontade, paia dar ao magne-
tismo da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio ila luneta em rela...
á vista, ou como o phonographó que fala
por causa da voz que nelle foi Erava-
da, como a da saturação da vontade nos
Accumuladores.

Todo o dinheiro que se gasta com os
Accumuladores recupera-se logo com
grande lucro 1 Xiirricrosos attestados fa-
voraveis estão nos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado i* são por nós
vendidos desde ha doze annos! Contra
factos não ha argumentos, L'111 Acci-.i.ni-
ladoi* sozinho dá resultado; mas os dois
(ns. 5 e 6), quando estão reunidos cm
poder da mesma pessoa, servem tambem
para hypnotiz-ir ou niagnetiziir, curar sò.
com a mão 011 eni distancia, emfiin são
muito níàis cfficázes para qualquer fim.
RREÇO DE CADA UM 33*000.

Se não Dtulerdcs comprar já os Accumu-
lpilorcs, coíiipraç o Hypnolisnw Aforltt-
naiite, com o qual obteveis muitas C0Í7
sas c rjijrr esta apenas io$ooo.

Os pedidos de fora devem ser envia- .
dos com os importâncias cm vale postalou cartas de valor rcgisttado á — 1_\-
WRHXCE & C, rua da Asscmbléa, 45,Rio de Janeiro. Dá-se grátis o Maga-
zinc do Dinheiro. j S53

^Tende-se por 9 contos o pre-
v dio assobradado, novo, cm Villa

Isabel, com 3 quarto», 3 snlas,
jardim o grande qnintal; offertas
ã rna Tlieophilo Ottoni 83, 1" and,

(9 6853) X

VEXDK-SS 
4 predio da rua S. Luiz Gou-

zaga n. 255, medindo 17X110,50, com
frente para duas ruas. As cliaves no n. 284;
trata-sc na praça Quinze de Sovem 'bro, .2.
alfaiataria. (S 6851) '-N

VEXDK-SU 
o predio da r. das Pa'«ir,-i-

ras n. 30, perto da t. S. Clemente; in-
formes e Iratos á r. do Hospicio n. 19S.

(S (.854) X

TTitvl-UIi-SK o predio da rua Conde dc
V iLeopoldina n. 159; rende {00.; infor-

mes e tratos á r. . do Hospicio n. 198.
(«S 083.1) N

VttX.DIJ.SE 
o lindo pa'riroonio á fltaVis-

conde dc Sanla Isabel h?""
nove prédios;
cio n. 19S.

trata-sc a
67 e 73. íão

r. .!a tro..jii-
(S GSs.. N

TÔNICO CAP1NETTE
_.„ !ÍS__^\!»í^i.SSW^^ * - S
ma «eradavel e iKniiidom »kI« 1 «dom.

Á VENDA NAS PERFUMARIAS E DROGARIAS
EM S. PAULO — OASA LEBRE., BARUEL A O.. B BOXIOAO

V'EX1>.-S12 
ura terreno na rua Jternarda

esquina da rua a dc fevereiro; trata-
se na rua Manoel Victorino n. 1C9. Col-
choaria. (_¦«•» 'X) R

VEXD.EM-SE 
por 90 contos trts predios

oecupados por negocio, á rua Conde de
Iicn-.fiin; trata-se á rua do Hospício, 19S.

(M ,-185) X

VIvXDf;_'E 
por i8 contos uni predio,

na rua Condessa de itclraontc i.Enge-
nho •Sovo); a 3 minutos dos bondes de
I.ins de Vasconcellos, no centro de ter-
reno. ja-Mim e gradil na frente, cam 3
janellas de irente, entrada ao lado, com

\7__X_R_SJ5 
uma casa com duas salas c varanda corrida na extensão <!o prelio, 4

dois i|i_:tos, com grande terreno, me- falas, 3 quartos, cozinha; quarto de baniu _
d.ido i.i|- nis.de largura por 1;'; dc cx-1 etc; Irata-sc com Mourão, rua do Kosa-
tensSo, eoai multas arvores .frutíferas, e rio 11. 161. -^-n:_ a casinha, ven.l--..c barato (o preço sc
diri a quem fio apresentar); na r_a 1'rin-
cèza Imperial n. íií, Kcalengo, com M-i-
noel Veniandes, (R 7JT5) *NT

\TEXI>I'_ SE por li contos em
y Botafogo, o predio da run Dona

Carolina 38, com 3 quartos, tros
salas, jardim n:t frente o quinta);
offertas ii rua Theophilo Ottoni
11. 83, 1" andar. (S 6852) K

NICTHEROY

da rna
Al.UGA-SIÍ, 

por 100$ a
Bittencourt ila Silva 11. 33. »o Itiacbue-

Io com 2 salas, -• nuartos. 2 entradas c
quintal; as chaves no 11. ;|.|, armazém.

(i.21 M) J

A 
I.UGA-SH, por 60$. lioa casa, com .1
quartos, ii sr.las, cozinlia, .banheiro c

W.-C; as cliaves estão na rua Amalia 7.*,
Dr. Frontin, onde sc trata, bonde Cascadura.

(Mos II) .i

GRAVIDEZ Evita-«e
náajtdo as
velas an-

tisepticas. São iiiofíensivas, coimr.oikii
e de elíeito seguroi Caixa çom 23
velas 5.000, Pelo Correio mais $6ou.
Depositário: praça Tiradentes 11. C.«,
pliarmacia Tavares.

A I.UGA-SIC uma casinha, por preço 1110.
.-—.dico, uo IÇíicantado, ú rua Francisco
J''rago_o n. (6607 M) J

A I.UGA-SU o predio da rua Inuassu nl
XXi.ií, e.n Cascadura. com quatro quartos,
duas' salas, despensa, cozinlia; nia, tfogãoeconômico tanque para- lavar. W.-C. no
centro de unia crande clihcarn: trata-sc nn
rua Dr. Mesquita Juuior 11. r. nnl-.Ka tia-
vessa da Saudade. " (7?o.í M) B

(150+

A IjXJGA-SE por 102. a casa 16
^ÍMla rua Hoa Visin. Chaves á rua
Archias Cordeiro -ISÍÍ. Trata-se
na Avenida Central 128, sobrado.

J 6996) M

4 I.UGAM.SIC confortáveis caias, dc 41$ a
__.C 1$; tratam-se com Alberto Rocha, ;'i rua

I C. llciiicio r,o-*, Jacarcuaguá. <f>.. 17 -M) H

A I,UG.\,\l-SU casas cara família, a -tí?
_„8oÇ; ua rua José dos Reis; Irata-
sc na mesma rua 11. 30. (7.101 _) J

-! A I-UGA-SK, cm c-isa
c i __n:n Imm liui

'¦___ ^^Ç_ V*S í. o luiignifico (írèdio, còni ex*
Xicelícáte chácara, tlu ruu' Marquez do
l|araná 11. 3„3. Trata-sc na ailtiga Casa

. o:..-.a Mhruuesj na Po.it_ Centra.*
C439S T) K

TyT.iíNDE.&K por 17.0.0$ üina casa asso-
V 'bradada, com 4 íiuartos e inais depen.

delicias, cm S. ChrÍstq\"So; para informa-
cõ~.s na rüa" tio -Hospício n. u, cliarutaria
»Ío caie, (J 7264) N

\rEXDEíí-SE na "Vil!.. j.a._l_a." excellentcs lotes de terrenos
em pequenas prestações do 5$
em deante. Os srs. pretendentes
poderão tomar os trens da Linha
Auxiliar do "Rio tVOnro" o pro-
curar em frento á Estação da
Partiu» o escriptorio da Compa-
nhia Predial. Prospectos o plan-
ias são distribuídos na rua dn
Alfândega li. 28. (X)

¦\. KXl.KM-SIC por 18 contos quatro ca-
.' sas com terreno, rua Barcellos ns- 4S

o 54, S. Christovão: trata--: á rua t"ru;
guayana n. 42, loja de louça, .U;-Si)N

VKNDI-I-SH 
por 13:000$ o predio da rua

Antônio de 1'adtia Jl.-l-lt; «lachueto,
á rua Vinte c Quatro de .Ma o,próximo dc-com duas salas, cinco quartos c mais

pendências; trata-sc uo mesmo, cont-ia^pro-
prietaria. --1 

"°=4) N

VliXDliM-aiv 
por 12 contos dois predios,

á travessa S. Diogo, .porta c.janella,
2 salas, 3 quartos, corredor, cozinlia ¦_«

quintal cada predio; para .mais informaíoe»
com Mourão, rua do Kosario n, 161. i-"*

trf-iXDK-Sl-. uxa casa com duos salas,
t dois quartos, cozinlia, agita, latrina, lua

electrica c jardim, murada, construcçao no*
vai por 5:000$, podendo ser parte em pres.
tações, na riia -Xabor do Kcgo 11. S, esta-
cão tle It.unos; informa-Se na mesma ou na
Padaria Central. (bli»;i) -^

\rt;xni;-SI-: 
á rua Salgado Zcii!ia_, perto

.'dã rua Conde de lluiníiin, couiortavçl
predio; trata-se _ rua do Hospicio n. 198;

DENTES ARTIFICIAES
NOVO SYSTÍ3MA

9

ESPECIALISTA
Pronuncia clara c perfeita das palavras. Mastigação cgual á dos

dentes naturaes. Segurança a toda a prova.
Commodidadc absoluta

IttJA DO CARMO 71 -CANTO DA KUA OUVIDOR

VIvXliK-aií 
por 50 contos um prc.no a

rua Alice, Laranjeiras; informes e tra-
tos á rua liucnos Aires n. 10S. (_-7fP5_'*.

PATINS
_*\^__^

"MO- . 
j

\7*'_vN0EJ*S 
13 por_ 1.4:000$ o cv_cliente pro-

d-0 ila rua VifComlc «!c Abaete n. 4-*
bòulcvanl \*i:ite c Oito ils Setembro,; com
accciii:nqda.õc3 para farinüa de tratamento,
n _• minutos -tio bonde, centro de .ciraiio
dc ir.\;;; trata-sc coni o proprietário, no
nicsníò, das ; da matiliü ;;'j meio \.i...

1.1 ?2t.) 'X

VliXDlvS!-: 
lim esplendido terren

2oXtio, 10.1.1 plantado dc arvores

AI.UGAM-SU c.isas na Villn . Kdiiiunilo ;
J\z quarto», -• salas, Iu_ electrica; alugutl
ijí'*?; rua Jo,i Dominpucs it... uma dita,
no u. ira. por ;i?; nu estação do 1'it'ladc.

l;.iGg Jl) 1!

pequena fainilia,
quarto, para um oil dois rapa-!

zes decentes; rua Ferreira Nobre 1, esquina
da rua Marques de l.eão, l^j*..»^* 

p^lppjB «6—Tel. Norte, 10..4 I

Cjm ro-li.3 'le alf.nviiiiò, filiva e aço,
para senhoras, liomcns e cretihças'.

CASA (ÜÍ..O TURCO

A LÜGÀ-S1Í ou vende-se unia cr.-.inlc clia- __""'._""""' _ ..__,,__, __

^^__rw«fl^ COMPRA E VENDA OE
Jt. Lomba. (•l.)|>u .) J

PREDIOS E TERRENOS
ClS 8 fl BGCGOCS B i C.,*-" «¦._ _¦ «V.-, Asudo1'_«.«, 

'r.,u:';.,i' 
._._"_. i \. IvXHIí-SK .Kcilinclia), i«*%7 ¦ ¦ ¦y-w.wy.------- BLl-stnnte dc estaçüo at. ila liora a pc, à < ) ¦",'¦<•' i':'fJ"'. :'- pr-.3ta.-_smw _¦ ....-_. _.. i . _ _.. .. * . : fi i«im,Ii ll.irt in. , i> (•".'llnri-i _

Com o 606 e 914 gastaes um dinheirão
e não ficaea curados

As injecções de mercúrio vos debilitam
Só o ' _E_3Nr_e_3F_C3}i:i__" remédio ve-

getal é que cura realmente a Syphilis.
G08T0.30 B UTIL •

A' veridn nas ilrogai .as : S. BI'. Pacheco, (iranarto
& Comp., Araujo Freitas & Comp. c Iodas as boas
pharmacias. 111'"""

acues, ou troca¦_ _ por uma casa nes
sul-tirmu., com água c luz; di.ía íía cs-
iat,--iü ,í m'r;uto.. com -t co__n.o_o3 c niais
depciuicncias; es-çrever para a rua J,ri-
Ritcircdu Míiçalliãcs «. ;.), Copàrabana,
pira Josc da Silva. CropjX)-.!

tle
. , , ... plantado ac arvores Taiti*

í.ras, tendo iitil preiHô velho, jiorêni, ren-
Jc:nlo, r;o saudável bairro das AgiHS Fer-,
reas; irala-se.-á ladeira d_ Ascurra n. j_o.
coni o proprietário. (J ;."3. N*

VT-lvXDA', compra c hypotliccas <le pre_l.t»3
\ e lcrrenb:0ii_in localizados, com JV.lc-'¦rino, r;ia Urusuoyaita n. 8, teleph,, .\,
3.330. l.l _7.-!_^'
TTKXDEM-SK (im nrosincõt-s nih-

v enlflcos lotes do torras, nn rua
Silvn Telles, em (Nr.iiicaliiJiin. Tra-
ta-ise ú run «In Alfândega 28, Coni-
nimliia 1'redial.  _ N
TTiÇXDR-Sli o exceliente predio ila rua

V D. Anna Xcry n. $$, eom duaa salas,
tpjntru fiimrtüs, u,_nlieÍro, saleta, etc, nu
centro de terreno __•_ 10X5;; \cr, das 4
horas _:n ,U*aníe. ltondcs á poria, j. Club c
CascaJnra. (..I ;.ti.*) N
¦\7"1Í.VI_;.M.SK iluas casas, tuna ilo nego-

1 cio, (;.;e estát alugada a uin botetptnn,
c outra para familia; _ Brande terreno, con-
strucção nova _ moderna, cm frente á _s-
t*aç3ò (iuintino Iíp.ay_.*ai trata-sc «a mes-
ni.i, rlia República :i, iÒ, Preço ;:ooo$ooo;

I.I ;lu;l i\

i Riaeht.elo,
parte, «Jc pia-

t .l«n*ui:.( portuçs 
'dc caiítarÍa,icoin cinco com-

modo?, agu-a, -esgoto e quinia., bondes à
porta; tratar f-ó da. i_ á 1 1 [2, riià do
Kosario ii, íií., tabclliãõ Uoqnvtc, com Cas*
tòl.o llranco. Preço 5:ooo$opo. (R?3ÍÍ3)NT

Xr.IiXDU-SR por 10 contos «ni prc.llo a
\ n:\ 'flicodor. da Silva, entre Souza

Vranco c Abaeté. em «centro dc terreno,
íc:'t:o <lc cllãlct. srailil Jc ferro e jar. nn
na frente, 2 salas, 3 quartos, cozinlia, lia-
nheiro tanque c W. C, tendo mais nos
fundos lima casinlia com unia sala, uni mar -
to c terreno <lc 10X.3; trata-se com Jlou-
rão, raa do Rosário n. iü'i. *X

TTíBXDKjS . unia lioa casa nova, na rua
V l-'rri Caneca; trata-se á r. Senador Dan-

!a_ 11. .H, sobrado, '-''

V.RNDKM-SE 
por 15 contos dois prédios

á ru.i Tavares CE. <lo ¦Encantado), no-
vos, feilio moderno, assobradados, altos, no
centro dc trrreno jardim c frradil dc terro
na frenle, entrada ao lado, 2 salas, : quar-
tos, cozinlia, despensa, banlieiro, tanque c
W. C; trata-ío com 'Mcurão á rua do Ko*
sario iüi 0.1 á r. Souza 1'ranco 47. N

\T);.\'ni-;-S'lv 
a prestações nicn-acs Jc 95>' ou niais, como sc combinar, a casa da

praça I.opcs Itibciro 11. 1 . próxima a estj,-
cio dc Bomsuccesso, reformada de novo,
com «luas s-'a3, tres quartos, bom quintal.
Cur. clcclrica, chuveiro, latrina c demais
coniáiddidadfs; as cliaves na cas.i ao lano,
rua D. Isabel 11. i;o. (J ¦'¦"-) •_

MÀJESTIC PENSÃO
Praia de Uotafogo 3S4, Tel. 931, Su! -•

SuccuMal á rua da3 Laranjeiras 31S _e] .
5*136, C. — Preços módicos. Uondei á port/.

MIGUEL II. SIXEL & IRMÃO

Vl-.xni.-ftl., 
em «S. Christovão, imi ter.reno com 12X15, Perto dn largo d.

Çapcclla, por 3:1100$; trata-se com o dono.á rua Chaves Varia 11. 52. (J 71J0) .

TZEXDEM-âB na «rande veiiüu1 que ora se inicia, esplendido,,
lotes de terrenos, distantes da es-
taçâo do Anchieta 10 minutos,
a pé, • 100$, chi pequenas in-os-
tncões mensaes, tomando o com-
prndor posso na 1* prestação;
construcçao á vontade e livre «le
impostos o licença. Terrenos fer-
teis, de 1* ordem, par» chácaras e
bellos locaes. muito saudáveis ji«.
ra morada. VassKcm de 1', $500.
Tem aenn encanada e luz clcctrli»
cm Anchieta, cm frente aos terre-
nos. Os lotes medem 12X50. In-
formações na Pharmacia Itom.irin
cm* frento it estação. (¦. 87) N

VKXUJvM-SI-; 
por preço dc occâslâo <*i

l»reílio3 da rua sBambina Jts. ,i e ,¦) ,T,
Aldeia Canipista; traia-se & rua Cacliamtiv
ti. 1, Meyer. (J 7122) X
¦\. KXr.I-_.\t-SK por preço de.oceasião os

V predio. á Iravessa da -Gloria ns. ,\j e
4t; irata-sc eoai o ])ropriét_ri_j _ rua C<i-
eliaiíiby n. 1, Jreyer. (J;i-i) N

\rJyXDÉ-Sl. 
por .... contos um predio de

sobra ti Òj ã rua lliguel dc Frias, entre
as ruas Visconde de Itauna e S. _ Clirista«
vão, a Útn minuto dc diversa., linhas de
bondes, com 3 janellas de frente, safadas
de ferro, tendo no sobrado 3 solos,-.3 quar-
tos, despensa, cozinha, quarto coin baúliciru
c W. C, grande terraço c quintal; c::i
baixo*, rotula'- c jánclln, 4 salas, 3 quarto»,
co/.::iÍ.a, despensa, banheiro, tanque, \V, C.
e pequeno quintal; trata-se com M.our_-\
rua -Io ,í.0Kirtó n. ,.61. N

VENDAS DIVERSAS

iilm terreno
M-. K.

"T-7'tKXDK-SK 
grande terreno e cnclieira, :

dois ^ quar' ! -^ r;i;i t'ondc tle llonuim; Í:iforma*_c ;
ões, iiuc' tc- ' r'-'a Alegre n. s_ Ai.l.ia Cai mista.

Oífertas a este jurini. nara {-1^ 73°ú -'
Í70

p__I.lIA.._/ii«ii. caça cm
V.7 toã c mais aeeummodae*

para
Xi .1

T7 KXDKM-. IÍ quatro chácaras bois, «a
\ Roca ilo Matto e Meyer, ambas ilisíiõcu.

de grande arca dc terreno. Preço ile ocet-
íiiP_>; íruta-sa á rua dn ,..uv.'dor 11. 1

. 0030

J AfiKNlii-l-SK por fi:onó$ um predio divi-
I y _dido _ .1 tres lialiUac_.es. cm terreno dc
1 __jX^íi uns., á rua liarão Nogueira da Ga-
i ma 11, -7 íS;, Cbristoyão); tratar á rua
! r(úiz Carneiro 11, o fi, Ki. cantado.

. __. _ <R'**3-iiii JS'"tTHXDK-SlC uma casa cm Ramos, á r«.n I 
"l^EXl.KM-SK 

nas ruas Jardim
V Sylvio 11. f.!ó, com 3 (juavtos, _• salas, j V JU.fai.i-fO

com Cândido. <_ ;..?-) N

Oitis, Miignolins,
Accucliis c outras, em ]n-ósl'á{Gc_
niensacM do 70S000 cm lieniite.

\I,U(!A.SK, 
110 15. de Dentro, á rua Jl.-.r-

tlia dn Koclia 171. confortável casa nova;
por -t5$; informar ua casa V, cm Cascadu-
ra. á rua Itatnaraty si; a cn.sa IV, por 4,r3,
informar lia casa 1, - traiar, á rua da
Quitanda 127. (/Sm -M) .1

VLUGA-SI'! 
uma bon casa á Kstrada de

Santa Cruz 11. 19I*. : as cbnvcs estüo 110
11. io;o, . pnra tratar no n. --.MO. (r.íii-^í)*^

A IJ
__-S-.li

LUCAM-S1. superiorea cômniodos aca-
m filhos ou pe_oas que traba- I

tmr ..-.-S. no nredio a.Sf>bra.ln(lo
Christovão .iu. ('«mi '•) Jllttni íór_,

da rua S.

\ r.UGÁ-Slv por S.i$ o prrdio assobi-.ida.lo
_Vn. VII da rua Umbelina --.i, pintado
de novo. imito .1 Caiicella. bons cômniodos,
electricidade c quintal. ____£?ÍLÍ__

,i LUGA-SIÍ, por r*,í o predio á ru.i Ha-
_ Vr,_ de limi Retiro 1.. -A-I; cliavcs 110
11. 156, e trala-se nu Companhia ue Atum-
nistriição Garantida, á ru.i üa Quitanda CS«

__>_'._ _?_¦__•
confortável casa

rua ..uiarai 11. o*' (Andarahy), pro-
pria par.i pequena familia dc tratamento
ns cliaves com o encarregado da avenida, no
Menino local; Irata-sc na rua Sachet n. 1^,
sohradn. (üoSfi W »

A r.ÜGA-Sl«: a nova e confortável
_\-i.i rua Amaral 11. O" (Andarahy),

VI,Vi'..\-SIC, 
por 200$. a

do predio
esplendida loja

riu S. Christovão 197,
uropría p;í*:i uegeeio, coin 3 portns para
esta riu e ; pcla rua llurío de lgnntciny;
uliiivcs no lloulcvaril de *. . Cliristoyão B6;
trutii-se 1111 Companhia dc Administração
Garantida, á rua da Ouilandii 68.

(;oo6 T.) R

A 1.UGA-SK, pôr SiS. o prelio à rua
_l.i-'.i«.'.a l.rcira s.i; cliavcs no ti. .8*
irata-se *iia Companhia dc Administração
Garantida, á rua dn Quitanda '«..

(7011 T.) I!

l.UGA-SIí o sobrado da rua S. Chris.
com .1 ouartos. c 2 salas;

chaves no ítoulevard S. Cliristo.váo So;
tratn-se ua Con-.|iati!iia ,',<¦ Administração
Garantida, á rua da Quitanda 63.

(;ooo I.) 1.

VLUGA-Sli. 
p>. t.iuÇ. a boa casa da ru.i

Gonsaga Uastos : . coni -• salas, «i '.mir-
no ; 1;

TOSSE
Tome PEITOltATi MAHINHO
Kua Sete do Setembro 1S6

A LUGA-SK a casa d,i rua Or. Billhõcs
-txiG,.; trata-sc na mesma, Kngetilio deDentro. (7j4J ai) )

A LUGA-SIÍ o nredio da rua Iliio dc De.
_C_-zembro n. (u>. com (irandcs acco t 'moda-
ções, luz electrica, jardim c chácara; as
cliavcs estão na mesma; i'."ra tratar, na rua
dc S. 1'ranciscn Xavier n. 212, l.*.;i5.|M)l.

A I,l'i'.A.Slí 11 casa da rua llraulld C.'.«r-
JTXdeiro n. Oo, acabada de construir, por
preço barato; estação llercdia de í*á ou
Kiacliuclo; trata-se no 71. )'»;.?() M) K

çõ_jnlia, tanque, cte,, ilUiminad» a lt;_ cie
ctriea e coin agna, situ-nda cai superior
t.rrtiiit todo arborizado com ;iN.(,!i ms.;
i;;1.'''."''-' j"_ l:-ci:'":l ****• :'xi :'',,'. _f_ I iuagnlflcos lotes de terrenos em

.._ .. _:.__; l] ruas rfiçeiitemnute abertii*. e onde
TJgT.K-fDIi-91. uma exceliente chácara com J iá e\i.síi*>n ímtgiiificos Jinlacotes.
Jiló"- qinirloÜr. saias", niais 

'_£"dl., 
í °S &&* Viiril"" d(?S,1ü 2:500!í!

4 I.rtiA-Si. a ca..a à rua Mallicus ipilva
XXlCji, por 60$, com ,i quartos, 2 salas*
ci<2tnba, muita agna, (.rando terreno todo
plantado; trata-se na mesma, Meyer. bonde
dc Inhaúma, Pilares,

eus. __ ms, dc frente per i-....
tios, lindo pòmaf, frente para du;
ra Üoca du Mallo, bon_!e._ á po
1). Adelaide u. 103, *o:.d:í iióde ve;

J.o_ar?o :i. uo. com
(J ..80 X((,,-..„ M)K ***ri iiiíor-miçõss r.

o sr. '-Sct!o.

Acrii_.LÍ-eo-,_íd.iscarl...'.™;1 _i_,11.,-.: VKNi'l!_K'1,;,-r :vo>iosac™:<h'tâ
¦ . 

ilo. hosano .**.. i,.i.-.u)J ,,„_ cunl , s.d;x% . q.anrt05i co7.in!n, des-

tra.Le na rua 1'kneiro dc Março » 
' 
J J^^Jjj?^.^^

^___ .___!. .._._ I liora. (J 70S9) N
A I.GG.A-SH tuna essa para i,c;;o*io,¦ ón | xrKXT)l.__B, „,„ bwn .'AtiST,som pomai

^l-rciilo a cancella dn estaçio da I.rai, | , ptant«.__s. ngua náscentejipres-dc ,1'inna, na esnuina da rua Gaspar, com , c' , - • ,I,ia.ii.-iciio: 
Kstrída dom tos çonuuotlos e independentes, para fa- cb . Gra. dc-Clirist:ano Silva,milia. Ieni água, chuveiro, latrina, lanqii», . ¦. . ._

fofião; pia, bom terreno p _i:ita.b, o mai'* \\ '__ 
' *.

commodidades. Informa-sc i.a mesma. ¦ | 
*%7".ÍCNIMC-SU :nn">;:io em Í;.-ibiirSo,• «guri¦__ „__. '.'1"L-—____ I ^ prapriá encanada e nn! pés' de arvores

i niiM __• 
' "' 

.)-.. ¦ , i I frutíferas: tratar com Pe.legrinoi- rua Uru-
Áeii,., SV u51 '! "'. "'' "rt da i guayana n. S, pila quaniia de r.:ooo$oòo._CXSilva n. í.7, Sampaio; trata-se a rua , í. _.o_\ v
Hu.--.ios Aires K,3. (5153) ,Si  ... ...... l__'__í._.:.

(__;,: ;o lot«'tlr> 10 'metros de frente. ín-
ma-. 1 l'oniini;ões 11.1 Gonipimliin Predialrmui nn ,,,m ,-j,, Alfândega u. ÍÍ8 N

' "iriíXIMíM-SK. |ior verdadeiro preço dc
V oceasião, dois bons lotes de terreno:.,"a rua Botafogo ti, 95. medindo xada um

1 !__í*»o c prompíos a ..i.i.a:-, á vista ou aí
proít:i;õc-;; trata-se ,'i rua do H_clmelo, 4o5. I
pharraocia. (lt r3'';!. N

E¥ITAM-SE
TRATAM-SE

CURAM-SE
Todas as Doenças

' DAS

VIAS RESPIRATÓRIAS
pelo emprego das

Pastilhas VALDA
ANTISEPTICAS

v-v_/uv__t

VENDEM-SE
em todas as Pharmacias e Drogarias

_-_A__VVV_/__.

Agentes geraes
FE11REIRA NEWKAM9 ô C'<»

rua «ia Quitanda 164 - Caixa, N. 35
RIO OE JANEIRO

"IfliNUM-SIÍ em boas condiçi.s, á rui
> Mario Xazarcth il. 47; trotar nos dia»

uteis ás 18 horas e nos domingos todo o
dia. uma boa inoenda para canna, mil boni
motor clcctrico 3 11 I*, uma copa t. balcão
e mui!. 3 outros objectos (R 6991) O

\7«lvN"DIí SI* 0:1 permuta-se 11111.1 grande e
V rica matta, logar saluberri.no", eom opti-

mas estradas c perto da -Estrada dc l;crro;
informações com Azevedo, avenida Kio
llranco ns. 15 e 17. (R ri;j) M

\rKNPK-Slí 
um restaurante «ovo e bem

a.rcffuezadò, por 2:500$; o nio tivo c o
dono ter de se retirar para fora; informar
com o sr, Campos, á rua de -S. Pejro, i;o,
da 1 ás .1 horas da tarde. (J ;3S.|) l)

\ 
7" I-.X O li-SIC 11:11a sala de jantar dc pe*' roba, cçwn 17 peças, com 6 mezes de

lísOí por preço muito barato, para -desde-
cupar o logar, 011 troca-se por um objecto
que não o.etipe logar; rua do Cattete, 105,
loja. (I 71S1) O

\r.i;XlHy-SH 
um moinho .Ue vento com'

bomba, aduplação própria para grande
cbacára c elevação d*agua á grande altu-
ra; i_1.0rn.a_sc na rua Camerino n. .|-*.

\nC.\I)l-;-SK 
um grande cão, «exceliente' vitia; rua .Mario Najareth n. 55, l'ie-

d.ide.  ¦. (J-/-Q58) O

\rii;.\nKM-SIÍ 
dois dunlierque . para dc_

oecupar logar. -novos; travessa da J.a-
goa n. -íií, líotafojjo. CR-7Ò.45) O

VCXnií-RIv 
um automóvel licenciado em

bom eFt.ido, por -_:ooo$ooo; trata-se ni
Curasc "AIliaiH*.", rua Senador 'lúizellio,
330.  ú-i-li' O) K

\7'.liXI)KM-Sl-; canários e canárias, bom
repro dueto res, na rua

meio ij.- (Cattete).
anto Antaro nu-

(ó;oa O) M

VKXil-lí-SH 
por preço baratissimo, meia

mobiHa para sala dc visitas; na rua
Rodrigo Silva 11. 6, 2" andar. (G911 O) J

TT-ÍNDIvM-S 15, nas grandes deniniiçües i!ji
V Obras do 1'orto, í rua do Senado ns. -35

e 237 e rua Haddock I.obo n. m, riga-
mento de pinho dc lei, caibros, ripas. ««•
Boalho, forro, caixas d'agua, zinco, trillio»,
telhas. c«!lia c conduetor, e outros varie,
materiaes. (J 55*13) O
"\^l-:.NDJÍ.\l...i; á rua Iladdock I.obo nt.

? mero 417, canários de raça, .ra..cez_t
prõmptos para reprodútção c cães Hon Ter.
rier puro sangue. (.'jS7 N) _

*" ~—' 
j \jT'l.NTÍ)lí'ft!í unia ea_a completamente -no-

|ÍiIllIWiiI«l!iíSIHIIiI«EIB ,Íin_riíL..,i^ilaU^";8,,rpéÍÍ

_* ü-tovãc

tos, terreno, electricitlad
trata-se UruKuayana nl«,

cliave
tias 2 as ,_.

C653S I.. R

Chris-
Al.l'l'.A-SI-: 

a casa da oraia dc S. Chr
tovão n. 16.1; a cliave no n. h>i.

lr.ita.se na rmi do Hospicio n. i.|4, i" and.
uro-* 1.1 s

V l.UGAM-SU, por 11_.. boas e.i?as. com
-CVtrcs quartos, tinas salas, etc, bondes do
100 r.ii, S. l.uiz Duráo; ás ruas -Mourão

• l> Valle c l;ttiii'.i-,.i; as cliavcs na praia «lc
S. Cliristovio 161; trata-se na rua do
lloípicio i.t*i, i" andar. *¦.-'_. ]*) j'A_T.UCA-SK a «««a n, .*5 da rua Major

i-or-eca, Sãn Cbrístovâo, com cinco
<iuarto_, duas saiu?, lur. electrica c mais
.lepcndcf .cías para familia tis tratamento.
Na casa tem unia pessoa até s., io lioraa da
manhã c trata-se nn rua da !)-.':.!a:!'.'.a •-¦>:¦.
onda estão ai chaves. l-lio- !*_ J

:~: uoraçao ;-¦ -.oração do
j| normal *' bebedor A cura da igi

il X
IS ¦Çf-lvXülí-SK ¦¦•.ii sitio; inC.ir.:iiaiõcs co-.n
__ ' t o sr, Antônio t'lianas, rua ila Candeia-' 1... (H («:i_) .

rápida e

embriaguez
-MM l.lllll_JVX___i. ..»¦--_/__)

ieal eom o SalvÍl_ÍS«as GoTTAS DE SAUDE, i I ^ÍsÍTT _[ormulas do «Ir. Cunha Cru/, com íií _s-.i- yú j i duas iioas caias,

r o_ 11. 39,

\7 j_.\'i)K-Sc. cn l.otnfogo um bom predio,
V na rua h. C-irol.na n. 38; pòd_ fer

examinado .1 qualquer hora dn dia: trata-
. . com a proprietário, no msísmo, Xào ?e
»tln.it;__i iní_rmedsarto5. (I. G9Í.1) X

¦^TTiXlll-.M-SU !:¦<¦_¦ casas novas, de tijo-
V los c to _ia_ francezas, toda*: por tres

conto?; é pccbiucba, negocio decidido, â rua
1 «iberntõ santos n. 19, estação llcnto lti-
bcir_t; trat.i-_c ii r. brei Can cm n. fio.
casa ,. i.i 73(3) «X

\ti«M)>*..*.i; num .ma oara, na rua <«r.'.o
V .Magriço, l'.-ul,:i, por preco fatoarei; tra-

na me3raa r.opes.
l.l -S-!4> N

¦\7K.\l)K-^3. 
por _,_:._...$ um proàío 5:0-

V vo, i.'.n centro dc terreno, Junto á rüa
Pereira Nunes. Accei!-.-.«..sc ««íícrlas; irata*
sc á rua Io Carmo n, t_, 1" aidar.

(.1 72, .) 'N

TT.IiX)>S-SK um predio por 6 contos, -no-
. vo. de c.instrucçân moderna, a travessa

Tose iBonifacio (H. de todos os Santos),
2 minutos c.is bondes, assobradados, com
2 janellas de frente, entrada ao lado, com
portão de ferro, varanda co-r.la na exten-
são do predio, a saias, ,1 quartos, -despensa,
quarto com banhos, clc; trata-se com Mou
rão, rua do Kosario 

' n. -íji. \
\. I-NDI-¦*.!

V gei.i il.
cio n. .il.

T_ K'.VDK-Slv por 27 c»n(os um predio no-
V vo fertio moderno., á travessa Derby-

Club, niaesta transversal á rua 'S. 'Vran-
c!s:o Xavier, próximo ao Collegio Militar,
assobradado, alto, no centro dc terreno de
:^X.i... com . janellas dc frente, entrada
ao lado, varando, .. salas, 5 quartos, des*
pensa cozínlta, quarto eom banlieiro c bom
quintal; trata-se com Mourão, á rna do
Rosário n, 1 ji ou ú rua Souza l:ran-

CO II. 47. ¦-. 'N

TTRNDiEM-Slí e compram-se moveis uu*
V dos, mobilias completas de quarto, etc,

paga-se bem; na rua Senhor dos .asso»
n. 4, loja, (] 29S:) O

\riv\IMi-SM 
dc tudo que tiver serventia,' quer commercial ou particular: lindas

Armações para botequins e barbeiros, bo-
te;.", pliarmaci.is, armazéns, etc., espeliioi
de todos os tamanhos, machinas de coâ-
tura; de escrever, registradora?, -c psra car-
pintei ros, transmissões, cofres dc ferro, toí-
dos, divisões com vidros e sem elles, pren-
sas de copiar, secretárias, copas de_ mar*
more. balcões, meias pé de tronco, bicycle-
tas, louças novas e usada.; rua Vrci Ca-
heca ns, 7, 9 c ir, Casa 2.ncyclopcd!c_ -•
Teleplione n. 5,032. O

Vi-:mii-:.m.si. 
ui

torio, todo de
uma bancada e um lava*

mármore c mais moveis
para barbeiro; na rua Anna Barbosa nu-
mero --S, Meyer, I...10O O) li

\7!_|vX-}l.-'SJ_ 
o contrato carmação de secj

cos emolhados e licenças pagas ate ao
fim do anno, rua -S. Francisco XavÍert
91.; tratar a rua S. Bento 11, 5.

( .-ta O)'

o predio da rua Miguel An
;-; irat.vsc á rua do .Ilospi* . .- . 

(j r-í9) -N TT^KXÜh-Sr. o terreno com nm oor 40.
dc ter-¦V71-.XI1K.I-. 1* baratos quatro lo

V --nos- trata-se á rua Visconde dc Itauna rua Central C,
n. 74, com Albino. (R ;-'.S) N

V prompto a edificar, da rua dr. Dias da
Cru. n. t^o,; Meyer, com o proprietário;'amara, 32$ (Floriano).

(J 6.610) N

¦ *»i»iiW__S!«ilK^

I aii

prestações iiicusac_.i
¦^ . ,..- ,....,, a rua Cuilherminadc pratica dessa cpceialmadi*. Vrn- 151 Caniuion, letrada Xova do Vinircnlio da Pe-íi-iu-se uas drojrarias: PACHECO, ma ¦ u-ii. Uantos; chaves, nor favor, com o sr.los Andradas ,15—Uio. 1 Harticl & C.\ !_, .-apii-o Vi.ir.i Ferreira Sobrinho; iraia-s:rua Direita 11. 1 — S. P.-._-.u. ijj.,) j j 1 â avenida Kio llranco 171, Companhia Per-

_ verauça luícrnacioual. .,._-_ í>.>_. R

t>

3_«) ¦

\ 1«U(»A-SI. uma boa casa, por i,.o$. com
-T_Lt.es quartos, duas ralas c mais depeu-
dencia», na rua Jlor_;cs Monteiro 11. .1.1.
KiiRenho dc Dentro; tem porão habitavel,
prandc quintal c jardim; trata-sc nn ^nu-
fíntaria Paris cm frente á estação do Kit-
senho dc Dentro. (7-'.o M) j

GATHARRO DOS PULMÕES
Ciirn v.ijiidu oom o

VlílTOKAl, DK MARINHO
Ktia Seto de Setembro 186

A r.ÇGA-SK uma casa com duas ralas,Xidois quartos; á rua I.opcs da Cru;; 11.
\7KMlK-'r.lC 

0.1 alnga-re uma casa ua rua
Kdtnunilo 2:, 'ferra Nova, com .; ((Viários

 -,- -.—• ¦.-'>—- "¦¦ ^•¦'•. -.»_¦ satãs, cozinha e :• barracões com __ m_.n, proMmo«nos bondes «Ia Piedade, dc írente c f.,- de fundos, todo caiu p'.a:;-Moyer; prew Sog incnsaes. (;,,.-f, ,\I) U tns «le tin.__ ._ _ 
^ ^ Qj.jj.... ,,
prietario, i\ i,uca-s ie. piXÍ.11. io;, com _

quintal; cbaves
Dr. Clarimundo
ti-.do.

or ..ii.>, a casa da rua Sá
artes 2 salas, cozinha c
too. _ trata-sc na rua

Miilo in Si,
(70

frutirerns; trata-se no morro
Ponla do Caju', com o pro-
l.ourenço. 1 lí 7031) _

_7EX1)I!-SI-: tl_

A T.UGA-SE poi-cLrua Pcrnamln
co_iuba; estação

_,  _ .'qf... construcçao ... .
J;»cnn- I ^ dra *-' cal. reformada dc novo, a pns-

; M) ,1 i tações nicn.aes tle 1-..5 0.1 "¦..¦.iá, c condi-„_ 1. j çjjt,5 vantajosas, tudo como sc combinar, pa-
a c._i n, 12o tí-i 'a negocio c familia, com muitas c immo-

om rala, quarto e i didade.-, a..ua, latrina, tanque, chuveiro, cPL.,
ngenho de Ucntro. I ao lo.lo ila estação d,; Um» «lc Piiiua, e

1.-10S M) J ! ua es-piina da rua '.asp.ir. Tem armação V
bom terreno plantado; informa-se na mesma.

Anua i.i rio-') N*

ALUGA-SE, 110 Andarahy, por i.«a$
_ Vsacs, uma boa

•.cn-
que £c presta paia

tinas pequenas famílias, na rua Souza Cru::
jl, a;; _s chaves estão na casa junto, c
trata-sc na rua da Ouitanda nS. (oji.iI.i.1

A LUCA-SE. por SoJ mensaes. n casa .|
ilii villa ú rua Oito le Hesembrn n. S.--A,
rom sala _c visita, que tambem pódc ser-
\ir dc quario por ser independente, tala dc
jantar, dois quartos, cozinha. W.-C. e ba-
nheiro com commun.eaçãõ interna tanque
para lav..Ki._ut luz rlc;tiic,. c* quintal; para
informações, á mesma rna n. no, c trata-sc
á ma Theophilo Uttoni u. .t.. sobrado.

ÍS14** LI S

SUBÚRBIOS
.1 LUCA-SE o predio novo e eU;:.-.:iic. da

.Í-..-..1 Cardoso c6fi.ll; duas salas, -• uuaf-
tos, cozinha. W.-C.
íallaçao electrica 1
ni) n. .6C-A.

banheiro interni
focão a ca_: cliavcs

(7.11.1 M) .1
» I.UOAM-SIÍ com carta dc fiança, na

Jleslaçãn dc Rainoí, cisas para moradia,
.1 , . *!c So$, tem acua, luz, \V. C, _um-
ul. Trata-se i "Villa Andorinha'', onde
estão ai chave?. Carta de fiança.

(6250 _11 T

Vl.VCA-SE 
11111 predio, por 4;$; tein sala,

qi ar to, cozinha, pia. tanque, latrina c
chuveiro; para ver c Iratar. na Kstrada dc
Santa Cruz ». -U.l, rilarcs. bondes iW
lnhau-.ua. (fiOSl Ml J

ALÜGA-SE 
o predio da rua

Nery ;•.,-,
D. Anna

em S. 1'rancisco Xavier, com
grande chácara e accominodaçtie_ para ia-
¦titia le ira:.mento; cs chave, estão no
». -09. (6.st) M) J

| A-_.UGA-SK a casa da rua Republica 59,
jt\.----.-\ duas sa*os e dois qu_.no.*, varanda,

ia o !•.•». (7;m M) S

Al.l(.A-Si'. uma esplendida vivendo, pro--Al.r.a para familia dc tratamento, com ;<o-rito habitavel, iar-dim im trchte. amplo ter-reno murado, bondes ú poria itluiniuada ielectricidade, situada ;'i rua L'r. Lins deVasconcellos n. .|Si; as chaves acham-se nn
prrdio cen frente; trata-se á rua Sete dcSetembro 11. ijo, loja. (oS;.i M) .1

A LUGA-SU o armazem n. 10 da ruaJXVoTto Alegre, csr.iina ila do GrJo-Pará
(no Labuçu, Jíiixculio .Novo) baratissimo
c próprio para qualquer n cro cia, com mo-
rada pira familia; tr_ta-£c no mesmo.

(6777 Ml )

ALUGAM-SIÍ os prédios á rm__Ncry 430 e .ij.-, cm fronte i lí. do,Rocha; trata-sc General Câmara S<_: nlnsnelMf^-LXBUM-SK terrenos em Copacabana
.oo$ooo, (r.«;6 JI). JI | V nas__ruas X_. S,. dc Copacabana. Con

V 
LUGA-SI! a -boa cas.i ú rua Lúcio do..Mendonça, Villa Gerson, liamos; as cha-

por favor, com o sr. Tose Miguel de
Oliveira, .. listrada do Apicú 11, 6; preçoSós; trata-sc ú avenida Rio llranco 171,
Companhia Perseverança Internacional,

1,,-iS.t M) n
A LUGA-SK, ¦.¦¦:! i'"a--.*.-.ilurT~Ã—rua it._\lm„ n. 3-'', 1 casa com to-.L ss as com.modidades para família, por so$; c nova.

(,_,1I -M) M [

tc Ramos. Domingos h*errcira fl oulras;
sc á r. li. Manoel s3. Cl m.ON

\Ti;.\'n!-:.M-.-'K o palaeete e avenida
V rua -lu Sistíoso n_. 1 ... c íoíà: trata-

com o proprietário, á 1 ua Cachamby :i.
(Preço dc oçcaÇio). ij ;•.-.•))

|DR. CRISSIUMA T. ^!h^tr^^^-t: 1
H cem especialidade, r.s doenças di urethra, be.-.isa. testieulos, próstata e rins. 9B utero e ovarios. Cnr.i radic.il da; hérnias, estreitamento da urethra. hydro- M
M ceies c tumores do ventre. Operações em (_er.il. Cons.: ma liociriío Silva. 7, m

\ 
LUGA-SK o nn-.lio da rua Peru
n. it«.-.- com todas as coinmodidad

namuuco
les paraíamilia, inclusive Ittz electrica, por diminuto

preço; as chave*; na („_nda, junto, casa f*.
(70J6 M)1 K

4 LUGA-SK o predio 11. .ti
_i_Iaio, pintado c íorífeiin 1
sc á mesma rt;a n. í1..; ;;; cln. .«,:,;.

tra
. a rua
£ novo
sves estao nn

(70.-0 SI) 1

A LUGA-SI__.da Cruz Mcyi
s.l n.

chaves.
rna I.opeí

VENDEM-SE S^SST. in'°"
Ci.DAlir. — lí;;a VUior.dc Iljuna, .1

tire.Üo.: i;*:i do Senado, i predio; rna
tir. Sciutlo, 1 terreno com 6,50 por .-15;

j Ia beira dc S*anta Thereza, 1 terreno com

, 
""¦M..k._ÍlíOMHA, 

siiliurb-tM lll Cen-'¦ f_l — 18 casas e.:'.f:cadas em terrenos
[cotn 15.000 m.-.; terreno, cm lote;, ._ Co$,
fi_[.$ e ijü?; os compradores *\c 5 n í.*.

lote, tém desconto de 5 °j° e ns tio ítí
Igícs para mais, descontos de 10 "j°, oi
.e.rci-o. de í?o$ e i_o$ têm «ngua encau*

I nada. A cfdade de •Maxambomba é i-Iti-
! minada a elc_;r:ciJ_«lc o cm

,,- i bondes

'.T.BJíUlv _-SK lotes dc terrenos á rua Dr.
^ liego l.opes (largo da Segunda-Feira),

a dinheiro ou pr. ___ç-"-e$; trata-se á rua «lo J
Carmo n. ü6, 1" andar, telephone ..Si?N««;;e. O r-I-9) X B_ ~"

Ar]ã'l)l.*M-SK. t.11 Viitnrio (iri'..l. 1
' K. do Ferro Looiioldiiia. a .'í5 m

íiiiiiutos ik* viaeont, lotes do ter-;!_.
íonos tle 10X50. 10X67,50 o
maiores, «lesdo .150$ a 1:500$, á
vista ou cm urestações, itiinfnr.nc
tabeliã nli:ii\o. Tem naua, ennnli-
/•.aila <Io rio do Ouro, iiiissimom (le
ida e volt», om 1" classe 500 rs;,
e i-iii i!" classe. IJOO réis :

Preços Signal Prestação
I.oto de 1:50Ò$175S06oI:í7SOOO" " l:_00$;«.O.S000 .IO.S0OO" " ItOOOS 50..000;_..S000" " ._1iOSi40S000:_0S00O" " 700.?»5$000!l7$r.00" " «oos':ío$ooo 15S000" " 500$!-i5$000 12S500

_.->«$ _2!ji..0Oll800O

Solução psterillsaila para atiostliosia local em
pequena cirurgia e cirurgia

dentaria

C,__U lís«_i

¦«^ 
___. ^_T0

_.. _nvi\ UW

,.oJTü0J-__- I
.íWica

A'-)p*,°'v"í_.r_i^-—— 
Eífoito immediato, seguro o "

-—¦ inoffensivo. — Nio contem cocafua nem seus 1
dorivádos — A' venda nas casa1. : Hermany, Cirio, Morono, etc. ¦

Rio de Jancito — Prbgo caixa do 2. ámp. CiOOJ. n OíOl _
i..i_-i:imii:!i:»iiBi::-!i!W::i.ifi»

KXl.ii-.SlC, com urRencia, um magniiic» | 
'¦Tr-BXDE-SB, 

em S. Cliristovão, num doli.-.*.l o..em consirucção; iri.:j-=c á rua V. melhores pontos, com bondes de fioo
I, ». Uamingos, . perto, os jire.lios assobradados, quaíi no.

(J ;uúu) . voj, da na Francisco Eugênio _n. 114 e| nS| tríta-se k rua da Quitanda, S_i, sobra'
asnítico jircd.o par-, | do, «Ias 11 às 5 lioras da tarde, com o

ltof|i-e. (S 649) N

\\
Josc lí.:;..

ITivNI-K-SB u
V familia dc tratamento, cm terreno <l-c

13X2íi,., a _o min-.;ios do centro: tra.
ta-se á rua Visconde _icUiii_y, 4(1. esta-
ção de Mangueira, (ir45 N") R

[7.E. DE-SE um b--,rn predio, em Taciiré- ,.
T pajuá, i rua ür. Cândido Ucuicio

n. ,..o, com 6 quartof, s_ia., ha nheiro,
.. _c .-_ r<_>. ..____ 1 W> "-'•' luz electrica c porão habitavel, 110
!50ü,,17S500| 9$0_O | centro de grande chácara arborizada! par;

ver e tratar no mesmo,

\7iENDK-SK 
o confortável predío da rua

. Visconde dc Tocantins 11. .1., estação dcTones os Santos; trata-se 1:0 mesmo.
(M 7331) X

Xo local se ciientttra oessoa cn-
carretüitla ile mostrar os terrenos
o trala-se cnm o proprietário, nos
dias uteis. ií rua S. Januário SO,
das l ás 7 (In tarde, e nos doiniii-
tfos, d:is S lioras (lll inaiiliã á 1
hora ila turilc, em Vitiario (ieriil I

(lt -liei.') X :

y::Mv;.;i! por .|.*:-..«, S um prcd'd no-* vri, cm centro tí_ terreno, cm rua trans- jveria! à da Aí fonso Penna; i rata-se á rna
do Carmo n. •.'.., :" ander. (} ?_•__) N*

./¦I-:__l--. K por r:cco$
V á estação do _ __yer;

junto i 111.1 Imperial; tr
Carmo n. 06, 1" andar.

\r.i:XL-vSJC por j:Soo$ooo uma boa casacom terreno, á rua -Santa .\arc:=a nu-mero i.- ,i:.-.aÇão da 1-enlia; trata-sc aoi*i lado :;c vlia.et verde. (6-05 X) T

i-ii predio junto
nm i»..r 6:000$

;ía-se á rua do
Í.T 74.) N

TVKNT_C-: .-; um predio :;a Cidr. ic Xova,
1 ci ai tres ir.i.-.rtof, duas sala', cozinha c

bc:n quintal; uula-se ã r. í. [,co[H)!dò, 322.
i'_ _S_i) N

_ri-:X»::-í!-:, r.a rua da America, um ; ra-
y ilio eom doia nuartos, íh:.$ sa._ •, cozi»nha c mai.- dependeu ciai, por 5:000$; r. da

Alfândega u. i.i". i" andar. <í* r 137) N

1IOX0R1O GKKGKL,

Gonorrhéa,
._..; r •-KítVItya- - -V-_*^t|l «_t *|_f 1. Mjq(Jcuram-sc om O dia. com

Injecção Marinho jSS
Kua 7 de Setembro, 180

_r„_
n. nfi, c trata-se' ú avenida Rio Branco''i;i, I A.iniliar ~ Terrenos a 300$ n lote.
Companhia Perseverança Internacional. ANDRAUb AKAV.TO, subúrbios • da

(riSl JI) J Auxiliar __ Xcncaos dc 505 a 100$, o-— .—•  \oiC
I.UCAM.S1*. duas casinhas, com sala, Fazendas, sitíos c cl13car.11 ein v.-.ria.

uarto, cozinha o clectrlchladc; preço localdades e por preços ao ;...-.v..-c dc to*
1.:;líoníio Xoyo. j co*.

(;a..a Jl) R | Para raa:â iníorniacScs, com Corrca¦« Dias, á rua r dc Setembro -o. sob., dns
i I.IX.A-SK a c.=a 11. 115 á rua Tavares 2 :'._• 5 da tarde. (O??; X) S

\T__0__I-S_ boRH lotes de ter-' renos de 12X50, losar alto e
saudável, a 100S, em prestações
de IOS: é liom empreso de capi-

breve tc.-1taí: ° loenr fi de crande futuro.
j passagem de ida c volta, 1". GOO

A Iodos ÓS quo sof-
frem ile qualquer mo-
lestia esta sociedade
enviará, livre de qual-
quer retribuição, os

».•• I. .*. Ií." meios da curar-se. EN-
VIEM PFXO C0RUK10, e.n carta techaJa—n.-ae,morada, syniptomas ou
tmirilfo.taçúB. da moiastta — i sallo para a resposta, qua recaljaràó na

Cartas aoslNVlálV'_[S-_iix_ Carreio U_.voltado Correio.

\r_v_.l>E-Sl., 
com urgência, um predío na

rua-Torres Hom cm n. níl, Viüa lía!ic!,
cõm 3 quarto-", _ _.i"a.., cozinha, íanqvic,
\V. C, e ORua cm ípiar-tidadc. Preço <..ouo$.
acetita-s. unia ofíerta razoável. As cliavcs
estão no açottií.ie fronteiro; r. da Alían*
d.ga n. ;ju i** andar, Jas 2 ;.. G,

(Jt 7.-.1) X

XriE.NUE.M-SI-; 
diversos predios, baratos,

próprios para família de tratamento c
ren.I.i, ds capitães, 1105 bairros dc Botafogo
e Tijuca c ruas transversaes _ do Cinde
«Ie llomfini c lladdocl; I.obo, São Christo-vão, Villa IfabcJ, Andarahy c subnrbíos;
íratn-.c á r;ia dò Ouvidor 

"11. 
ioS, i,-.!,i 3,com o sr. fandido. (J foj:.) ,S'

XTUJQIÍ-Sl*. um terreno á rua Dr. Kciva. 11. iSi'. medindo ia i.nXion estação lin-•i£n,ie:r-i .Nen.i. 1'reco de cecasi-ão: trata-se r.a rua do J-.spinlieiro, io. fPie.lad»).
 .__ (õSoí N) S

^7'K^'_l•.¦2i•. por preço de oceasião o pre-«lio da rua Dr. Maia Lacerda n. 53;lrata.se coin o proprietário, rua Cachaiíby¦¦• > (%'«r). (J 7:15) N
T71vND];.ai-_ nina casa nova, tendo cinco. commodoa srandes, por 4:500$, em
p.-cs:a?«_ . srande abtimento a dinheiro, c-uirente á estação de Terra -Nova; rua D.t-lera n. ;. listrada prestação a:ooo$ooo.

(K701J) N

i.i , réis: r.inlm .-Vu.viliar, estação de 1
. ' S. Matheus, escriiiturio em frente Ia» á estaçüo. (H 902S) X

AI.U
_L_U;._.. .
03S; rua Va_ Tokdo 1.7S;

_X(Kncáuti_c); trata-se á avenida Hio ,
Branco :;i, Compaiüiia Perseverança r«cr. plOMTRA-SE uni ler:
nacional. (71S3 Wi) Jlv/ lha, nas «eçuinte. nus

{ Pá, Mattoso. Vancondc
V I,UGAM-S1J, por ;6$. 3 prédios, ú rua

Vnciitc Costa k.;: chaves no n. t_>_3i;
Companliia ile Administração

nüda, á rua da Ouitanda 68.
(;oia ..!) R

..CJGA-ST. uma casa, com ito torj

fcrdir 

AI,l?G.\-SIi, 
Por i.|.*S. a cisa da raa Ta-

varis Ferreira .15. Kocha. coin boas ac-
•nnniodações para íamilia de tratamento,
«ai \u2 oltctriesi chaves no 70. (6S:.M1S

VLUGA-SK 
a cata d.i ma Bello Hon

íonto 11. -I. estaçüo Jo Koclia; as cha
ves c.uío na mesma rira ti. 2:,; uaia.se tia
rua General Câmara .iió sob. (O.iaoJI)R

Hori- disíanie .. minutos da estação; informações

iu casa vc-
Salvador dê

Itâtm., Senador
Kuzcbio e Riachuelo, ou transversaes a
estas. Propostas c niais informações, a
Corrca Dias; ma 7 dc Setembro 20, _¦>!...
das - ís 5 da larde. (6SSúX)S
"VraXDE-SE 

por a metade do valor, pot
V ecudono ter dc retirar*_.e, a casas

novas, Situadas ;'. rua 2livaua\\a Corrêa;
inais 3.3 i>rcd:cs proxiinos á Ca:icc._i d

\ LUGA-SIÍ unu bc.i casa. com tres quar-
__t. s, duas salas, ]tt_ electrica! ira rua
¦_*cií£t".Í..Íro Jobim n. 46; a-c chaves s-t lado,
110 <,-A. à;iKeiibo -Novo. (65=0 M) K

na incsma rua n. 70; irala-s; na rua Mer- ; S. Chri.tovão, nrc rendem 3 contos por
ido 51, Companhia Itacolomy, (M) [ mez; recados para F. S. de Alnitída; 1^1

redacção do "Correio da Manhã .
(73 _ X) S4 I.fGA-SK o palaeete da rua -*.i de Maio

Xi-i.-.i. nara numerosa familia de tratamen-
to ou collegio dc iB ordem; tem gran-lc
jardim c chácara; trats-se 110 mesmo, uas
io ás i* horas. (ti-sg M) lt

"-^ICNlü'. .-.!¦: dois bons predios .'i nia
V S*. q. do Copacabana ns. Sjo e Si-*:

trata-se no Si_ <1 r.iO) X

TTÉXDE-SR o predio novo para familia
. d: tratamento, da rua 'Duque de Ca-

xias 11. SS: trata-se ceai o p. .prietario.
(Ktir_) _

"V .li.VnE-SIi a c;vi da ma D. f.uiía nu-
y v.ero (.7, Glortfl, _ terreno tem 3X53,âí. chaves eslSo no ar*mã_ím n. 2; iraíi-.e

na ral Bento Lisboa n, 154. (35,35 X) j

Neurastlienia — Esgotamento nervoso
Falta de memória, pliosolinturia, eonvale.cencias das molesfin.«rani-se eom o uso do IIEMAIOGEXOI. do Alfredo de Ca valhÔ'
Q«eCtem°M.o us<? T*_.f.fUI_° . °,S «««tado/1 expoutaneo^"os
EstadS. -ln____?;-*_. «Ia _nl í0,lns as Pl**wnaclas do Rio e dosJistauos.—Depositários: Alfredo de Carvalho & C. _• de Marco tO

"\vK.\Di-:-Sl-: uma boã casa de 2 quartos,V 2 salas, dependências, jardim, bom
quintal com arvores frutíferas, gamnheiroíetc, para ver a qualquer liora. na travessa
Xcnenle Costa, i.t. Todos os Santos; paratratar, rua da Quitanda, _, com R.-,dri-
gata. (6001 __ J
¦\7-EXDiE-SE 

muito barato uma casa, r.a
y rua Andrade dc Araujo n. 3.1, r.o

Rio das Pcjr..s; o pretendente pôde ver
e tratar na mesma, Aos domingos tem
pes*;a para tratar. (S 5.1.S) N

\j _iXl.l-.-S.. um terreno cc-i io _.. de
. frente c 37 ds fundos, toda arborizado,

ror 5Ò6S, r.j rua GalUIeU n. .. ?, Meyer,
-ar,dr dc Cachambv. (U ;.-!.-j M

TTEXDEM-SK 16 predios, cm formato
J de uma grande avenida, á rua Torresllomcai, rua esta parailcla ao boulevard\inte e Oito de Setembro (Villa Isabel),entrada uma parla larga, com grande por-tao de ferro; um corredor lodo cimentado,

çom quatro predios r.a ircale, dc porta cjancl,.*, com a salas e um quarto, c 1 * pre-dios dos lados, com porta e janella. com2 salas, cozmba e W. C. rendendo S:8ooSpor .-.uno; tra-.a-sc coin Mourão, ú rua doRoV'r-'3,.."- I.61, f'*1 «i rua Souza l'rancon. 4,-, Villa Isabel. jj

^7"EXDi:-SB mu

V l-.MM. SE uma casa -feitio de chalet,. tendo :o;,'a metros dc frente por .2dc fundos,, tendo esplendida Mia de visitasidem «Jo jantar, 5. quartos, sendo 4 coniJanellas, copa, cozinha, quartos para crea-dos, tt. C. interno c externo e bom quin-a; para ver e tratar._ rua .Senador Xa.bueo1 n. Co, logar mais saudável dc VillaIsabel, dias uteis das ta ás 4 horas _
P.„_S.*-„n/"isJo3-J-:!5 9 « n hora,.
Ís»S i í,?,00y r_ra 'nfofmaçOcs cora Mou-
go, á rua uo Rosário „. ,$. 0l, 4 ru.._____3___-___-VMia Isabel. .

V ENDE-SE ii)U bonito predio,! V^Xm*-SK um liom terreno arborizado'novo, de (res andares. Bito illu mí„fj°ra._i a,,c .''_***"• rm aliada e
quasi no centro da cidade, pelo tar,' m D?amantw n 

eíoPara 
.fL..7.preço do _8:00O.S. Rende -.50$ I

iiiciiMic-i, -i-ni!., unia ait.i ii,'<-Iiiii_ I VrJ___>^'M"^_,M_' -3Í co:!!°3 1'Jal" Pr«-
cha Trnta-se com o dono á rua MTpAif&J. ffijá? ^Jt,'^de Março CU, Cisa de Camillo. •>•> M°, com - laias, _ quartos co__,a

(J 60S5) I. i _ .l;"n*al« rendendo tudo 400$ 
'mensaes:

TTiyXDlvSl. oves a -$6oo o duz:n, .de cr!-
V Ünlia de r..ça npurada: Orpingtons,

Amarello, Cliristal. Rod J. Red, Vly.
moutli, branco c Kok; tambem vcndcm-ío
frangos o frangas das raças acima, íi%
trada Xova da Tijuca n. 5H*.

(R -.5.9) O
¦\. «KNDK-SE uni bom piano americano-,

_ 11:11 dito allemão _ aim dito Riltcr, ain-
da novos c perfeitos; troca-se, concerta-se
<: afi:ia-sc. Ao Piano de Ouro, lia .jo annos,
ilo Guimarães, rua do Kiacliuclo ri. 423,
sobrado. (M 7217) O

^^^!^"I>IvM-S)v 
e compranK=c ni.vcis, lou-

ças e qualquer objecto de uso. paga-snbem; rua do Hospicio n, 170, IJriiiOO

XTdiXDIJ-SIÍ, arreiado, ium «rdadcii
V ttelliEsimio cavallo jiequ ira, anui to ir

iro c
. . manso,

marchador, próprio para creança; trata-se Ã
r. Jockey-Club 11. a-i. (J 744.) U

\rir,Xl_CM.SB 
machinas (caça-niclieis;',

coniplctamente movas; r, da Alfa-ndcg-ri
11. i3r, i" andar. (,J 7440) q

\n-;NlllvSH 
um relógio tasi (redondo),-

para automóvel; rua Uruguayana, le^.i
(S ;-)S7) (J,"IfJ.Xni.-Sl. macarrão branco, por ,.ta:a-

V dn, a .00 róis por kilo; á rua Senador-
Euzebio, i.|.|, Cuiz Blaso. (S0S4fi)r.

TJ.KXDEM^IJ um lavatorio com duas lia*.
V vias, para barbeiro, <• uma secretitiá

americana; rua Senhor dos Passos n. i'S.i
(S ,-.)7:) Q

"^Tl.NlMvM-SK: uma mobília para sala de
visitas, 10 peças, So$;.uin toilcttc-coni-

moda, ....?; uma mesa elástica -com ,1 taboa?,
.0$; :im guarda-vestidos, claro, 50$; tini

guarda-louça, 55$; uni guarda-comida, com
gaveta, 30$; «ma cadeira de balando e mais
enoveis; na rua Vinte c Quatro tir; fNFair»
u. 3o(i. '" Í.SCSCo) O
"VT-lvX-Dlí-Sl. 

uni piano, bom para «Studo.
perfeito, falta afinar. "Preço .90?; .i

rua General Pedra n, 142. (S ;-ií)C) O

VTitvXDK-SIÍ, na hzenda Roa Kspcranç...
^ >Uonor!o Gurgel, um cavallo inteiro, da

bonita estampa, próprio vara g-ranbão, o
10,- cabras e cabritos. Preços para liquidar;•trata-sc 110 local, com o gerente. Eugênio
«topes. (Ii ;jr5) O
"%7KXDK_ 1-f.K 'Utn caminhão com pouco*V :.?o c quatro animacs c os competente _
arrcíos; para ver c Iratar na travessa Car-
valho Alvim u, 47, com o sr, Annibal.

(R 7362) O
"ÇTJvX-DlvSí. 

por 60$ uma linda armação
Y para qualquer negocio; .:a travessa!

Guerra n. o-, Afadureira. (R;3úi) O
-TíiXIM-i-SK uni bem montailo deposito de

. p_o, com forno « volantes; tfím com-
modos para família ou alugar; r.ta Lc.-
poldina K.'S«i n. _.;3, cm frente ú cStaçâ.
dc Olaria. (R 73,,-^j Q
TTJJSDE-SIC uni magnifico piano allemão,-V raiz dc nogueira, cordas crit.i. .1. ;, ba-ratisssimo, do particular; na rua D, Mar.cana ti. Cj. (_. -3.,) 0.
Tri-A H.-sI-, uma antiga e artística cama'. de bronze; por favor, i rua da Alfan---iCB.-i n. m.|, sobrado. 11 r-130 O
Vn._DI.-SI.; am Hnda divisão de peroba'. Para escriptorio, lustrada; vcndc-se ba,ralo, para ^desoecupar logar; na Tua Se.nhor Jc Maltosmhos n. 143, Íoi-..

LL________
__ _JfDI_ SI'- u:n forle Piano, mci-i cauda,T de afinação duradoura, pelo i-.4i.niii.cante preço de rSo.; rua do Senado, im.'

CJ 73 .) O

V__ D_" _*> 1,m ""Bnifico pia-no de> Ijcytl, de particular; na rua I,u.'- de«-aniues n. 16, empresa dc mtiJança.
(R ?35.. a

T7!,\"n.'.-.._.. /digo), concertam-se piano",. fazem-se caixas novas, clareiam-se n:a^fins e .ifiiiaiii.sc, rua Dias da Silva n. rc,Meyer; cartas a "¦J-rbrcs". <R,-_55. n

TRASPASSA-SE
rriR.\,SPAS£A.SE uma boa pensüo, raJ. . centro, c. _n muitos _icn .tnista-; re,
gocio urgente. Informa-se no Café Pr*fnsv.r- nu da Aliandt. ai _. IV1

ísV «bb_«m___k:_i r. * ¦ i2;5;?i_ m;-;3 „« ;5 :lí'_ _:_?_.____>¦_.._ 1*1 _j___ •:_____
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Artigos para alfaiates e

costumes de senhoras
Vendem-se a preços de invportaçío,

•a rua do Hoapicio n. 94, L»>a J. *-•
Soares . C. ___„

TRASPASSA-9E 
ura» boa. tendinha. fa-

zendo bom negocia, vendas só a di-
nheiro i o motivo c dc ter outro netrocio,
- de não poder estar á testa do mesmo.
Informações á rua S. Cbristovão n«i,
íabrico de cerveja Oi-u-erro. (73-- P) _

TRASPASSA-SE 
um bom «r-naiem dc

seccos e molhados, cm bom ponto,
iia.tr. pouco aluguel e tem morada nar,
íamilia'; o motivo da venda é ponj-r o
«Jono não pôde estar á testa do negocio;
«rala-se na rua S. Lins Gon-aga fl. 94.

1.0040 tr) J

ntHASPASSA-SE um bom ormazem de
I liauidos c camcstivets, tendo commo-

<los para lamilia, em um dos melhores
.pontos do Rio Comprado, o,logar presta-
se para nm barateiro; o motivo c o dono
.iclur-sc doente; para informações, com os
«rt G. Affonso & C.\. rua I á-1 Marco
n. 8. "_____!__

mit AS PASSA-SE com contrato em opti-
I mas condições, uma excellcnte loja.

esquina de rua, própria para WM** "£
gocio; informa-sc na mesma, 4 rua da
Assembléa n, aa. -Cs8-> r> -

ACHADOS E PERDIDOS
1,-1 

SAMBEI. HOF.MANN; 13, travei
_ «i do Rosário. Perdeu-se a çaotelj' - (74S8 Q) Sti. 78.798 desta casa.

LGONTHIER 
_ C". Henry _ Ar-

. mando, suecessare». Perdeu-se.a çau-
tela 11. I7..a»5, dcsla casa. (7008 Q) J

>EIÍ DEU-SE a caderneta da Caixa Eco-
nomica n. 81.B67 da 3" «"-• _. _

(-975 Q) K

PERDEU-SE 
a cautela n. 0.274. -5

Monte de Ssccorro. (0854 O) J

PERDEU-SE 
a apólice .cral, antij-n, de

5011$, emlttiia n» anno de 1869 c con-
vertida em «ur» em 1890, de n. a.-»6i,
averbada cm nome de Genovçva Maria de
Almeida, solteira, maior, brasleira—Rio de
toei», «7 de, julho »c ioi«. P. P. En»*
Üo Edgardy-Bo-el. (7°7* 0' J

PERDEU-SE 
a cautela n. ? 1.749. 'Io

monte de Soccorro do Rio de Ja-
nciro. -69"' Q) R

PERDERAM-SE 
as camelas n. 30.077,

30.978 e 40.079 d- Mo".,e --_•».
corro desta capital. (74-7 Q) J

DIVERSAS
A 

ARTIGOS PARA CHAT-fiOS DE SE-
NHORA E NOVIDADES -J. Lo-

lio & C», im»orladorcs, rua do Hospício
n 120. Aos sra. negociante' e modistas
.Io interior, rcmetlctemos qualquer: eiiconi-
menda. W66 s- '*

, ii iI,Ui'.AM-SH cm .Petropolis, duas casal
__.mohiliiiras, com jardim; trata-se pelo te-
Jeplione 10-8 Sul. (70..* b) K

RltUMADKIRA, precisa-se que saiba
coser alguma coisa; rua Vieira Sou-

lo n. 158, liiaticiua. (7IQ-I S) J

AFINÁDOR 
de pianos — Harmonia

bem o piano e mota os bichos se
os liver; Café Guarany. Tcl. 4191, Çcn-
trai; (7.14C S) lt

Callista
f».„iiel u.aga, especialista em cm.«.S"u

callos e unhíis encravadas, tem «lor. etr., t
Ouvidor ios, sob. T.N. 1505. Ao, dominrn
attende chamados i domicilio. Ttl, Nona a6ji

DINHEIRO 
— Quem precisar «ob h)

potrheca», mò negócios sérios, > á ru;
lluenos Aires n. 198, ontiga Hospício.

('35 S) ¦"¦

DINHEIRO 
— Empresta-se «obre tiro

raissorias, moveis e demais garanlios
ea rua do Hospicio n, 119, '" andar
com o sr. Rodolpho Thomaz, das o bor-
áa iz e de 1 hora as.4 da Urde. (61898"

DINHEIRO 
sob hypotíiccas do predio»

cmprcsia-ae drrectamente qualque
quantia, de 3:000$ pura cima cm boa
condiçües, na cidade e subúrbio*, .oi
promptidão c toda confança; rua do Ro-
sario n. 172, sala n. 6, ultima, no fim d'
corredor, com o i-r. Julio. (73»3 S) U

ESriRITISMO 
— ConsulUs grátis, «r

irundas, quartas c sextas, das 10 ri»
manhã ás 4 da tarde. Travessa da I.U'
4, sob.; Haddock Lobo. Cosa dc famili.
respeitável. (74»3 S) S

IESCOLA 
MASCULINA, curso primam

;j e secundário dc portuff., chorog., t
Historia do IImsil, autos tu. et u-tu a e diur
nas; mensalidade iu$; rua 1" de M.uç
n. 1.3, sobrado. (75n!)S) S

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura ranida com n

INJECÇAO DR MARINHO
Rua Sete de Setembro 180

I7IAZENDA 
— Oflcreccsc um senlio-" 

para admimstrr-ir uma fazenda d<
criação, ou lavoura, dando dc si ns 111c
IIiüh-s referencias, Cartas no ar. Ançii-ao
no escriptorio deste jornal, (7438S ) J

FÒUNECE-SE 
pensões aiulsis. ua ru;

Silva Manoel n. s>. C'381 gj J

GRAMOPHONES 
e chapas, trocam-se

de $5uü o 2$; vendem-ic de $500 :.
3$; corupiümJjo usada», Concertanuc
gramopliones c vendcm-sc a 20$ c -Sí-
Coinpromíe, rua Uru.uayana n. ij*.

(suo M c

HYPOTIIF.rAS 
— Emprestam-se m

contos a 12 °|" 00 nuno, wh predios
muito bem situado», solida garantia; in
(orm-fi-sc na nta Caixa tf'Agua n. 12, com
D. Maria dc Almeida — S. CrirUtovSn

(75-6 S) S

HiTOTHECAS 
desde 8 »|-, aoitformc

localidade c laranUa; J. Cl. Dart.
rua da CJuilnnda (i.l. Icitrria. (50018" I.

ri'tir«-a«MBMaMMMM-«BMMM»»«l).-tt.,l

PROFESSORA 
lecdora P-rtiiciMIr,cez tbeorico e pratico, pf-ttlAdio, pintura • oleo, aquarella ,>

cramico, p)-ro_ravura, ele, « iv.ih
le airullta. Preços inodicoa. C.ianindoL
ua 1'croira dc Almeida n. 5, — Miltl

(,_3kr 3
^El.I.OS novo, • utidos para co.'—tll~ cnniprim-se t vendem-x á rvr,

,c Setembro 51 "Centro I-hilatelic -r.

M i-1
OENUORÂ ou moça seria une pryJ dc um bom quarto, aqui 110 «1-•om ou sem |.rn..-„, onde nio 't,
nquilinos, delíe carta a VfiniUj
iJ.U.A moltiltda, nhtffa-<e parti -ts..
J ou raniz .Ii.iji.-i,.. . rua i-^dc1 40, sob., peno da avenida ÜM.*-

(_i)i_
IiyPOCRAPÚIA, 

« nni, baislrir-,
ponde-se ¦ caru,, iiediurlo ur'-,'<• 1ende-se • diamidns. Telrph. Noite «I'asa Torre,, riu Senhor dus Pis- s

"io. (4JII]

TKADL-CCOES 
li VKKSftKS -. 

~P_\

haliiliiaila. cucarrett-M dc tMclafl jj-eco módico. Inclez. francez e U-iparJ-.ndereço: Celso Uucinu, nu Piriili-- 15—S. riirUlovlo. lli.xe aa nieihí•rítrcnclas.  
____ -I

rKKNS 
de « >.-:nla, |> ->r- f!»iuv, '. "-(I

loucas, vidros «lc., preçc. I..-H
in.os, rata Hon Maiclié, ni VôllflrU.

ia 1'stna n. j;i. („14V r-

ÜMA 
aenliora viuva de mela rdide, i,

1 'nu f;!!u dc IJ Mü'.--. dtÜ^jA-arse cm ca-a de mui familia, on¦enhor viuvo rom ftllm», COfrlO- í«vve*i",'iia e fiara aux-lur ttoi lervlçw* -/>n.r,!•os; na rua Joio Ií«"lrt|p.ic» n, lj(»3—S. Franciscu Xavier. Saliri.il-#
cr e e-crever, (ÍIu-»Sj)

UMA 
lentiOM nllcml procurÉ uni". ¦

locac.io como gove*' Me. Tcffl :tica i!r»;c ter viço lia nti * ai.no!-,' e
tende hem de entinha. Oc*r}a uifll t
dc família de alto iratameulo. m» .'-•.rnlior dc r-ladc, ou dc uma i\i:V *•
Cartál tto "Correio da MauíiS". d.ta
'iiici.il M ___!___*

LTMA 
senhora ilticl. emprcpit.»?

/ OHtt dfl um c.iwl *cm iiUuxe. Q l
ijuen.» fnini.iA, para ijUdAf BOl Mfr-M,
mcuou lavar nem rupummar; cpici,\ ,n«ar dlrlja-.c ., propr» para tratac I- __Rtthn ("niría II, JÍ, r-lra.li Hci.l, ni
Caicadura c (-..i-ci-tim.; uin bi (iotí i
lc ficar com pcipicno urdrn ido, _*c-(i

liem tratad.i. (73..B -?

\''ESTI 
DOS pelo, uitinux lisuriiics,

fcccionain'»p com c.cfian<:u t&*
a preco» Inritlahuoi i á tua da . .
»¦ i". f 7 j 1 .'•
a—--_-_-_-a-a-_--__wi •:.»'.

HYPOTIIF.CAS 
na cidade c subúrbios

grandes ou pequena* quantias: rapi-
der c juro módico. Informa o sr. 1'imcn
ia, rua do Rosário ti. 147, sobrado, fun-
dos. (-7.1" S) H

A LUGAM-Sl'. lemos do casaca, sobre-
_ÍZ_Lcasaens, stnoclíings; rua Visconde Uto
Branco 36; tel. C. 44'5. (1925 S) A

AGENTES 
nos Estados, ncceltam-se na

fabrica de carimbos e gravuras, á rua
Snclict 11. 18—-Kio. Peçam _ condições a
Josc Xavier. Optima comniisnüo.

(68S1 S) J

A' 
KUA CA1UOCA, 44, a", nio em

curso e desde 10$, o professor que
estava na rua 7, ioo, r", mesmo -para
concursos ensina! portuguez, fraiic, nrí-
tlmi., álgebra, ricogr,, etc (r-97 S) M
¦pTCYCL„-TTES usadas — Vendcm-sc
JL> por preços admiráveis. Qualítuer con-
certo, reformas .pinturas; ver os preços
da Casa lírasil; rua do Cattete n. 105,
tel. 17.14, Central. (íljç>3 S) If
"O.CYCI-KTA 

para carregar volumes —
Ij Vende-se uma feito dc çnconunemln,cm Inglaterra*; preço de oceasião; rua do
Cattete n. 105, teleph. 1734, Central.

(7180 S) J

T)0l.i-ADOS 
a machina Sinr-i-r — Pro-

> íessora com 13 annos tle pratica no
Kurojisi, lecciona com toda a pcrfcíçSo.
Lor dado!} cm branco, rendas, mtvtít, ouro,
trabatliòg nrt.sticos c acceita encomnien*
das, ínclu-sivc, para egreja* * rua Etelvina
n. 25 — EslaçSo Olarin. (I.StR SI S

C10.MF1I 
IIF.M ? só na pensüo dc num-.

J Solange, á rua lluenos Aires n. 158,
loja; tratamont» especial a ($300 por rr*
feição; assignantes á mewi 60$, íóra 70$.

CHAPftOS 
pnra cenlioras e creanças —•

J. V. Madeira Junior, f,ucco_sor de
-Mme. ílenriqueU „ C.*, íarco da Cario*
ca n. 6, i° andar, próximo á rua de São
José. (içiSi S) J

COM 
l'R A-SE qualquer quantidade de

jóias velha s-, cnm ou sem pcl ras de
qualquer valor e cautciai do Monte dc
Soccorro; paga-se liem; na rua Gonçal-
ves Dias 11. .17, Joalheria Valentim, Tc-
leplione 994, Central. (<'>_ot S) lt

("HOUTINAS. 
Hpclcfl, t pinturas a oleo,

J moveis c. de escriptorio, compra e
tambem encr-ixota paru mudança, J. J,
Martins; rua da Alfândega n. 124.

(5120 S) S

cARTüFS DE VISITAS — Cento :•$:
Ourives 11. 611 — Papelaria. (.l--8o.Ç)S

COtLETES 
DE SENHOHA SOB MF.

DIDA a 1.-$ — Mme. Marie I-rnio-,
^fr>I|eteíra diplomada pela Academia de
Paris c^ com casa cm Parta, montou seu
atelier á rua da Assembléa yZl i° andar.

(157 S) S

COMPRA-SE 
ouro paga-se hem; n:i

joalheria (Casa de Confiança) ; á rua
Gonçalves Dias tt. ,19. Tel. 41:7. Cent.

({,18-Si J
riARTOMANTirMnic' 

"xicoleiti"--"-"~K7
V-' Ai? o presente c futuro com clareia;
consultas todos ns dias dc 1 fis í>. Só
liara eenhoras; Uu arque de Macedo n. 51.

(.11 rs S) it

CONSTRUCÇÕES, 
reformas de prédios,

pequenos reparos e pinturas, paga meti*
<o cm prestações; tratar com <» constru*
clor Michalski, rua Uniffiiayana ti. 8; le-
lephone 5,136, Central. (37a S) H

CARTOMANTE 
e far qualquer t-.il-a-

Iho paro o bem, não usar dc cerimo-
nias em falar no que desejar et e trata de
feridas chronicas outras doenças; rua
Oliveira n. .18, fundos da capella ,1o Am-
paro — CVisoadur... (.1260 S) J
CARTOMANTE d. Maria Kmili-i. n re-
XJ Icí-rc c t* do Hrnsíl c Portugal, con-
sagrada pelo clcrq, nobreza c povo, como
n nini-i i»crit,i riais èStia8 prcdições, cônsul*
.as cm assumptos íntimos e eotumercincuj
ás extnas, familias do interior c fora da
cidade, consulta por cn-rtn sem a prcíen-
ça -dar- fCssons, única neste centro; á rua
de Santa Í»ti7i-i n. 24R. sobrado, junto â
avenida líio llranco, casa dc familki de
toda^ a seriedílde. Nota'1—D. Maria Em-«
lia é a cartomante mais popular cm todo
o Brasil. (6933 S) J
/"lOMPRA-ST! uma lire::si l:yili.iu!ii-:i, á
t_/ rua da I.u? n, \i&. Trata-se de ma-
nhã nté o hora». (;-">.. S) H

COMTRA-iT-SE 
moveis; qualquer quan-

tidade. L\igtun-5e bem; rua dn Uns-
picio n. iro. (7if.« S) I

ESTOFAS USADAS E SUJAS
Compra-se qualquer quantidade, a

BOM PREÇO mirando de qualquer
logar

A Comp* dc Industrias Textii — Rua
Th. Ottoni, 86. Caixa |k.>iíil loug.

Tel. Norte -306.

IMPOTÊNCIA 
— Curj-íe com n« (tar-

rafo* de cotuiba, remedio vegcral, viu-
do do sertão <\o Ceara. Encontra «te na
rua de Santo Christo u. 99. Ií»fl4i S) J

TOJ-A 
— PrccnsA-sc de tuna no centro,

J para negocio limpo. Quem tiver "li-
rij_,-sc á rua da Constituição ti, 10 — Sr.
Sulialo. (;.-f,j S) ]
"jl.TOyL.lS — Con.praiBe qualquer quão-1T-L tidade, bem como objectos «nltRoí;
moveis de csorijilurio, cofic*. etc; run
du líosario n. 145. ("143 S) )

pia-MOVEIS 
— Compram-ne motutUs,

no., quadros, tapete*, trem di*
nha, roupas de caras, etc, rua S. I.ai/ C, ,n.
zagii 11, 20. (8500 S) lt

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
AMIGAM.SI! 

i|iijrlr.t moliüadot, ,.:,
jn$ c ÉoJ. toil.i o conforto; na m

Kio DmilCO n. 11. .-• andar, (rt.t ™:

|J>UKf!lSASK ile uma menina ?;mar conta dc tiuii crcftnçl At
n«i dos Amiijo. it, toí, c.-;

111(1 
IISASK

para t-.lo o
Ar Si IL OI M-.t.

de uuu
urrlço- r,

(«8»» J. -

errada '.^.*i'
I -Vflli.i» \ i

1 f.tt!j; ,

"1 
f OVEIS usado* — Compranvie nmbi-1TX liario* completoSi avulsos, objectúide arte, anUgiddndes, ornamentiçÕCí, po-nos de bons autore*, etc; nu rua Sena-dor Dantas n. 45, lerreo, cam K. Ki!>"''"• (91,4 Si S

I IMPOTÊNCIA i
ESTERTTyinADK.

NEirnASTlIKMA.
ESI-BKMATOI.l.nrtA

Cura cortn, rnillcnl t- rmildn.
('Unira olcetro-modlcn osní-i-lnl

DR. 
'CARTAXO 

JOVIXK
das r.-iciililades Uc. Melicitii -de
Nápoles e Rio de Jaiíeir»:

Das 9 íis 11 e dn, * ai 5.
Itnreo dn Cnrlot-n, 10. sob.

TlffÃlSON NATÍIAN ,v CECtT.K — a.*.
iiL nm UrtiBiiayana, •-*. Tílcphoiie 115.
Cent. Tailleur cottturíer, costumes laineur
Robcs, Matitcuax, sob medida. C50J9 S) II

MÉDICOS
Clinica de moléstias tgj
senhoras e syphilis 7;„f.r-.
tencuurt, panciro, cura o. luruo'.
seioi e ¦! 1 VCflttf, at motesiUl Ól\
urlnartat, senlliei, a metrttei, ú\
mentiH ulcrlnol e v«|ln*tei e re^viUtíi\ men ..runçrio por proctMO teu, Aj',o 6dG e o.J, com ou ttm ¦"•' ;úo e íf
tem dor, Irai» a lulitretllo-í e li«--l
(quebredurfl) tem «;-e;ji;io. Consvíhp
prríeitanicrtc RpparetfiBrJoJ nu (torf.*
Silva af,. eiquin.i da r*a d. Asiem'
dat# :o is .- ila urde, Telephone n. ..- '
reddfnclc: '• Senador lluitbln n. -
Ccn-ult», itrvi.. Çti8, S}

para n d:ai*iir>S'<fc-'rataiticnto da» doen _
1.. cs.-otr.aB*1! intt-Stiíii
fi.ridn. -lulnifivs, ti

__ ,.'-*",. rin*. oisii'1, e-V
pelo DR, KEKATO DE S0CI2IA ,*
PES. Preces módicos, H\m S. Jd
39, das 2 áJ 4 (tllellm as qiiatlil-fi-ir.-.-

A .

lw:s. ti:i\i:ii;.\ (-"oimiiijÍ
! "Altlll.AlilMi 11 UtlXIIO— Vi
I lyith.h-i, vim itrinaii-t r mol*. Vftj
1 tet« do homem e du mulher, "-0 c i}* *
I elllt. medica, mcd. de c-ean-ja.. nt*
I de Suriiilin, 31.5, ila, 1 ii j 1 j .li

Tel. i.j, C. (C-.I ,« I

unsi

MME. 
7.IZINIIA, esclareço loilo, ,«

pontua da \ da c concerta, Cônsul.
1 ;¦- graus; rua Felicio n. jS — Ca-ca-
duro. ("¦*>' Si J

Tli|"OVEIS — Aliigam-ae, compram-te e
jLfL vendem-se na Intermediária; rua do
Cattete .-o, tele;.!i. 557. Central. (J49»)J

dr. mviNo mm ;
jrOTJÇSTIAS IVTI-ltVAS

KSTOMAOO — «AflAn-*. - Tf-
TESTIHOS - KINSB .'iH.MXIB.
etc. C'i-i.u!liirIoi tiiiwl!,.4ril|* MlW''
o. 5. Tflrph 2.37t, P. O;- .. fh
húraa. Itc-deitria: ir«rc»i»i Torrei*
1,-. Trlci.ii i.ji.t. Ccnl.

DENTISTAS
DENTISTA 

a fj«<i-i nirn—>»t pari .
r^çin a craiiiio, platina, curti

desde o primei*,' da. Tri!talhei d<r
pa, coroas, p v-.s, ttc.« t'J* preçosmos e trabalho* e-itantidiit, r. i Át:
dora Médica, na nu dt» A-! -Ias í:
tobrado, ejujulita tb nia Genent! ('¦>
Irlr;-' . S -r • •;• 1

MME. 
FARIAS MOURA; participa á

suas fregucrnis c amigas, que mudou. que
pc jura a rua do Hospicio n. 17
d.ir. (68

Tome 1-i.ITORAI' MATllKrlO
líiin Selo de Setembro 180

Ê^DENTIST/
lt. ll.ilil.i'. Voll l'lllllrlii ns(l'."ll
Ksp. nn oliltiracücs a ouro pl.it i

rsni.il:e c evitaeciV» cotliplcl-ivjei
,rin dúr: colluca d<-nir< cem cir ¦-
chapai, a pneo, rrdutUlo» (lar; ..-,p
do r <ni:ili|iicr iral-ilhn e neceii-i puiiicitioi patci-!!.iiloí. Pu .1 ,l.i /uai-.
ás fi d.i noilc, Aos -Imntngoi ».', ,-t<'..,
liorat. lina Marechal Floriano 1'eiN
n. ,|i (sutitadol, proxí no . nn»','
fiitRvaita,

TlirOÇO nUctitlio une i.ila (rancei, porliTJL une/ c italiano, para todo e qua
quer serviçot doméstico e j.irjins, \.n

isa de famrfia ou botei; dando bo:
(•crctic.es, Ofícrta» á K, M.. ncjita I

DENTISTA 
— ("fliniira um (cia |*-

e,»d,rw', mi a, |,ul« Uonta-sliiTi
casa de lamrüa o-j liotcl; liando Loa» rr. S-_ÇJl"-!"v1"-  ir.-.lvrv
fi-ri-ncins. Oricrras á V. M.. nesta l«.|_*~ *?'
lha. tr."'-» .Si HjlV-iMIMA .- Ahipiw |-.,.- -,,,*. r-d,

.— __ —.— i x.t ta.laf, um itab.ue.r, vt* «- .. */¦<

MliKIAM 
SIÜIAIi Scriiv-. — I"rn-:«..-<e| «'""i, <la« * i< IJ nn*., te*n bim ihs

...il.cr desta nenlioro, clicf-au. Ita p ••!• j l-;1.'»" ««•"« « l»!-'iwic. !n iii.-j,
mezes (fc Lisboa; quein souber pe.-c

informar para a rua t.Ieticral Cabluclt
17;. ir 1.1» ."•> .1

MOVEIS 
tisadoi

vendem
nluir dus I".

em perfeito eAfanfl¦ muito cm conta: ru*-. Se-
ní u<. I t — \(>. Í4.i> S) S

OPTIMOS 
apoicnlos, nlupim-fe 4 pra:jde Itouifoço c Mart|ue_ <ie Abra nte.

em casa dc famíliaPreços cxccpcionacs,
raná ii. Tclepltonc

de lodo
rnata-se trav.

(rui
l'n-

Ca.a Cirio por ol«<«iiii„ do
'••-in M

]\IA'rHTAP-I.-.csl Ane.!1»^. ' .1
tf *,..!**, SUppU-ltlA tO-I-»t IH SÍ1J:V.

«pprovjilo pei, .<nide 1'aWica. (?il|i S
I »IN»lrTHÕ"-r"Kinj,|r.t.v,e 

'* 
j';7l~1/ vurãvci* a itrj.;»7Uii*r- Jo «ul

carta, nc.tc jorn»'., n M»'j. i;i,;"-JP-'

DENTISTAS 
- Oo-,-». ,lr air» 7, ¦;]

no l,,l«.r.iigiio da r.» L"rr.i.in>viri 'jm:'

_±*_&yirjz..__i_m__\tm&J!BiX

COFRES USADOS
Vendem-se tres. cm perfeitocitado, *»or metade do itu valor.

Rua Uruguayana 143

-du.

H 
1 

iEXTISTA -
! ' de dentl.l

!., i.,r questão i
noel Villiü
I ... dc llrn

(ris.i

Cotnpranc ttmi cq __.
,«: pTt-s,,, lii;,sl<i, fi

c?i -jfcm. TraHi i|mi?
rs..i Ur. Itali-ik-, ,., ,-,\
Iro. (f'.-í <

AMUli;.
(esquina da Theophilo Oitcnii % -|-i\l|'|\| jl RFDO ,v„ c 

'i

a__B_a_a_-HB_9-a_B-aa-a--i ü |Ç < l.i;«f\ ü''-m rr,„ JcARTOMANTE espirita _ Só
taíí fica cão t depois da pr.-.ítt.i

guír o que descia—Mattoso ,t.t. (7233 S)M

ríÕNSTANTES novidades da E'poca -
\J Novos (rramoplioncs e novos diMos;
rua da Con<tiruição n, 36 — Cosa Kau-
lhaber {t C.»,-, (;-.u Si M

CUUSO 
nocturno (Te portuguez. fieogra-

phia, atríttimoltca e olgebra, 15?; p-c-
i>;ira-fo paia concursos c exames de ad*•nissilo; rua Corrfblio n, 'P — S. Chris-
tovão. (7123 SI J

COPIAS 
A" MACHTNA?.., Terc:s cnm

perfciçSo em qualquer idioma e e
preços razoáveis feitus pur Sleiio-Dictylo.
ffrapha muito cnmpètente. Iuformaç5es:Tel. ;oa. Sul e Casa Stcphen, S. losé«•• "7- (roa S) B

CASAI. 
?ciii (illios ou icU n tres ca.valheiros dc toda a respeitabilidade,

neceitam-sc cm cisa de tratamento t á n-aTVIarqnc- dc Abrantes 7C. Tambem se d\comiila a domicilio. (657ÍÍ S) 1

COMMODO, 
aluga-fc co-ir"^'!"".

tr.ida independente, moliiladn •¦ i não
com ou sem pensão, cm casa de 1 imi-h
rcsufitavel; rua Taylor 17. (rinf- Si M

CONSUI.T01UO 
dentário, alugo-i-e S

rja da Carioca 64, h* -,".*-, 4*,s e f»'.?.
rlc 8 lior.1*» ás ,. 1 tottis <la tarde. Xão é
electrieo, Trata-se cotn Raphacl.

(61C- S) s

ÃKTOMANTE—Mme. Conccpcion, con.
«ulta na ma Frei Caneca n. iqf». sob.

Preço 2$ooo. -*r s~ - >¦ S

CÍIUMBO 
— Compra-se qualquer quar,.

li-li-.lc; paga*sc bem, com o s.J. (ío-
xncç Junior. a rua 7 de Setembro n. 109.
Cosa de Musicas. (75*0 S) S

Cl 
O M í' Í!ÃMÍ!f; vilrs de Sou-a l'r.i~' .$700 o cento, eni Quanto durar («te

•nnúncio; ma <h I.aj»a 10. tri-'. t** 1

DINHEIRO»— Qualriuer quantia, ;, ju.rt-_ módicos, para lin>othec£i>, «nü-
tíirwis, canções etc., rom J. Pinto; rua
M Roísrio, 134, tabelliao. (6joa S) K

O 
VERDADEIRO virtuoso .v.tr..e:->-i
Ínfallivel para (.lugar casas c c«nt*

modo.*', bem csu-ínt para casai ' commcf-
ciaes, amoítras ,;$"oo; rua Itapiru' \t>..

(71.17 s> .1

OIIY 
i- OROIIO' írescM. Peroba c ti.

uirnta il.i Costa, icndc-se, á rua Sr-
nador Euzebio n. -to, (r.-rí S> U

complr !•'.
tem cpr e o-.itrr» (rabalboi -.araifi',-
trstrma ap*r(ri-nailo. pre^or, iri-.-.iii>
cm pr-s:a;.'i). da, 7 da miiili» 4l j,''oite, rua do lioipi'iu rt, j.-.-, i'AÍff..tu nida l'a»»oi

T>RECISA.SE dr r.nin sala
1 cm caía do familia,

de visitai,
Caltetc ou

d.i cidade, para fer oecupad«a de
1 Itora nfi 5 d.i tarde, para C0U*ulta» dr
uma manicure, l';tín--e o que »e tr-aíer.
Respostas nesta rci-flcçSo, cm cart^ í»*
cli.idn, para lt. I". N. (7155 S» J

DENTISTA
.Jn

C»l>'CU'.Htll.
Ir-baHiA- a
ro < dir.tci 1

ciac». Gaiiincte monlado cui iir,,|
!h;i* nitul-rnoj, ,!. clec!ricíd»»,t. t'r{—«lico». Da» j ás b horas, -lun-í:

__ ale ás 3 horas. TinvcsM it i (*'l

rENSAO 
— Fornece-se hem feita, de I t ¦¦*(' ile I'au!a. ;;.

rasa de familia;
n. -5;.

na rua do Cs:!e'.c
(G)

T>KXSAO de 1» ordem, íartfl, variada r
X emi twicinho: dá-se .'1 mesa e a in.
miei:'o: na r.:a Aristides Lobo n. c.t. Tel.
2-.K2. Villa. (-J-5 S) 1!

5 .mu
IJEOUEKA 

íarenda — Pessoa di'
dc pcoiieno capital, compra, dí

to boas terras, alcum matto, abun-lar
dagT-ta. Exisc*se muito bom c!*ma ffí
cisa cm l.oin estado, perto dc c*'~c.o
em prosperidade de ncfiocio. Carta.

PARTEIRAS

cir.a *:e Mailrid, una ts
ç« da* íenrierai * ht
vomtiio '?, (¦ <r pti -;i-ív.

tj'lir., rj'aa,,!.< e fíc-
Avci.it G«

-s;'r*í*rrrj

det-ilhcí. indicando local, mínimo prcío er 1 todos, AvciJ. ' - r, rir::r -. 7-,tk
con lições: para Tciítsra S C. Rim .b »te-, "¦,-'•'« ,' 

-m'. <.' • il .11 «,
Hospício a?. Í6S16 S) Jí Em '«•••« *• .-*»»'» '•••' •-•>'*-., •

T>AVOES — Vendem-se tim icvio «I _» ~~~

Parteira Mme.Brrm"Vcndero-se «nt icvio t
p-tvãa~ uotsji. cm ptwtarai porji-o$. TuaUr na trareau S. I.uii. Anda-

rahy. (ri^a .*•) S Cnm prütía iU M.-.crr-. U,*.?,
s> t.'c:o c frf.àr,,- nirn- i •• • " "".. "~* I "'•'* fito.esiias a tti.rn c r,..i :,

de respeito: á rna Morae*. e Süv.i lio „ ?-**-*"?-' - chamados 4 *j-.*r -itiçr j
enfrente ao Colli-io .Miüiar. (S) ITelWtliMlf n. 4.U;-). Cftnra'.. U.ii

QUARTO 
com pensão, cluga ?e a doU |rapare» seri-?s» cm w..vdc famil» í k \rua Riachuelo n. 213

UARTOS
nhor, I...

leiül Calilnríl ti. J.J.

- PARTEIRA
UARTOS — Alu,M-n--r a c.»*l ,«-. «e. " í

pensa», I-o.i. tanlifiro.. '*¦*» *•« l'ni':'
i prande j-irdim. cm t._vt dc família r«*í-e ¦ | í*: * t^i-
I tavel, a ru* Uaril e Uarroi n

(68.*.- S) S'Ci::;-;no n. ioj

A rir»
motfr. Pi

t, trata <!r
e itüspcrí-í-'?. \(

t ifaiaitid.i, .'. 4.. .
«ti» icSíJe-fli.*.!», i IJBl

-" 1

M Wr
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Os spons
TURF clulr dentro cin breve as troifociuç&c

si vinda du C, __¦ Pau listam*, cm

JOCK.V-CLUB
NSo tendo fk-ado organizado o pa-

treo niinunclado para iliotitem, a dire-
ctoria resolveu effcctuai- a corrida de
domingo próximo com o? sétc pareôs
constituídos sabbado ultimo.

Os «parcos serão disputado? na sc-
gv.iirte ordem;"¦Bolívia" — (Exclusivo para àpren.
duos) — i.Goij metros — Prêmio, róis
i :.ioo$ooo. — 'Révc, iVAinottr, 52 ki-
los; Pislachio, 52: David, :,-•; Multe
'Money, 5.-; Merry liay, 52; rrunfo.
•Su; Miss-Linda, 50; Monte Christo, 50
c Naida. 50."Chile" — 1.450 metros — Prêmio,
i :5oo$ooo. —'Espanador, 5.. kilos; 1'al-
ta, 53; Mont Rou?c. 32; Satlta Rosa,
_-«-, Caslilla, eu. c Duque, 50."Argentina" — 2,000 meiro? — lírc-

iuio, 1 :lioo$ooo. — Mistcllà II. 53 ki-
llosj Dionéa, 53; Vesuvienne, 53; Mc-
du-a II, 51; 

"Barcelona, 
51, c Iniagi-,

-'•"Peru" — t.Cop metros — Prêmio,
1 :soo$ooó. — Muipú 11, 53 l;ilos;Makc
.Money, 53 ; HcHos, 53 ; Alliado, .2 :
Paraná, 5.; Monte Cliristo, 52, «- Co-
lombina, 50."¦Uruguay" — 2.000 melros — Pre-
cv-io, 1 :6oo$ooo. •— Fidalgo II, 53 kl-
Ins; Goytacnz, ",i; Moilt-Blaiic, 5." I
l.ord Catining. 53; Atlas, 53, e í"amo-
mas, 53."Clássico America dc. Sul" •-• i-(30
metros — Prêmio, 5.tooo~">ooo.— Aran-
to,57 kilos; Favorito, .-"¦; 

"Oelpliini,56i
Guay.míi, 53; II11110. 531 Hurrall, .-,">;
lly..éa, jjS) Flecha lll, 52: Ziláli; 51;
ilibe, 51; ll oitcni-i.i, 51; Ilelvi-tia, 51,
«: Fagulhõ, 51."Clássico lirueil" — [.«100 metros —
Prêmio, 4:ooo$ooo, — Golialh, 55 ki-

MAIS UM INCÊNDIO
TOI HllOIlATOllll) PHAllM..-

OI-OITOO UKVUltAlM)
I..I.AS CHA*M"ll.\S

rouco atiles rli* (ves hnras da in.ulni-
üiIh tic hontein, irrompeu mu v.òfcttio

a líuica « UCD Ml AUnlailcira ema ila n Cli HilM
011

queliraílüra
CAES DO PORTO

setembro, u esta capital, di-piitar uiiia mr- ; ine-.ndio 110 laboratório da antiga pliar-"ISVV^i.u^Viid.. 
".. '¦nu.auA- ' «¦£¦. V''' ABtiilU.', ii rua Conde de

«Io Brasil 1-'. C;. silo á rua Assis Cirr-; '¦?"**"".tlm, *"" esquina dc Leite dc

Sem oiirrHcfKi. latentes do Bi-nxullns e Areeiitina. Meilal.m Uo ouro,
Paris

Quem rompi, um CINTO que não seiu fti',11 ^^ ... 
«oti mcilida. «aintonne > irossiira «Ia lll-.KMA, na H_4_________| CoMulta «lasnuiuriu rins vrxm, expòrir _u esttnau£Íi Ia mento dn ^H ^fl o ás 12i»vf*#iiitK. o corre o •penso Ua morte entre horríveis "™***™**™1

done*.
Nn jranile csiabdiciniento «io Professor l.A/.ZA- jl_.i___.i__RIM iodos o-, upportlliüs -«àü fabricado*. roIi me- K| fifçStSfl *** domingo

»iidii. coufu tme o iaio e *. enfermidade, náo lendo ^E ^£ffy3 '1l!; me'°
t.íníiunu mola ile feiro, são leves e invistvT.ilj gárati- dia.tir.do imiti conteuçüo suave c perfeita; umbem dus

ftelççAo dn vaporei c einbtir-m-Õcí «me 5** achava..' ntrucaflos nn Gnes dc Tort»
(na trecho èntrejiue i Cpinpairmè du Port ,i nn di.t si *U- sbosíó ile .pro, ás -o lio-
ras da nmtihã,

KMBAR CAÇOE. .
AKÍJA.1ÍW j 

'J*_A.S8 
MA.AU 

K_t.AJ._t ufí-tlí\'.\i,-l'-

l I
das a ís 5.

.1 Americauo,
neiro, na esuç.in du fiedade, u iiiiirariaiitel (Vbreii, bem em frente ao ponlo dos
prova ile iAís-cifliioii. em dUnUlu «In «in. bondes da Minlu da Tij'iica.
l'.ecn.ii:i insiitnido inl.i H,ig.i Sfibiirliaiia «lc | ü .on.imand.ntc da guarda uocturiia J.IliriíU* «s mai.. volumosas; i«o'Jeu.lt> o dwiue triballiar, ínjer exercidos ae gy1'potball, ruu,' os cliilis acima çitailuí, os ; |ocnl preseillill o sinistro c ifimf-tlia- ra-utita 011 e.ult_.So. (Icando ruiipleta nienle tr.r.iilo, sem operação nltiiiiia. Ás 1
quaes se çiilrentaram soii n .lirií-.in. «Io | ijuiciiic dru ;u;so no Corno de IJoiu-i P«*"õ«s «i»e «ofírom Jj lleni* ist.ev.m Iroje «uesnío ao 1'róf. l_u-arini, atim «le !teferee «Io j de Juuli.» -I-. t. beiros nu,, nromiilanipntf. léiiilin üb'-cr ° irtttmehto emlultu.0« "leams" .bateram-sc cou, .milia :.er. -1'""« " 10(W»"" 

\\W C'! f';, „! D.elaro q„r fa«Mlo mo «lo CINTO «lo Profénso: LAZZ,_RINI fiquei com-fuça,), iipresenlaildo as iluas : "«inliics a. i-í"»^ ° I1"1 lo,i0" '.' lff< *01. l' plrta.nr.nr curado «Ir umn UeiUil- üscro lal, .me sdfffü lia fougot -unos. Attrsmais cunipTeta prova de "traliiing-*, r-su.-J:loBo «Ini u, çm pouco donuiliido, muito um|0 e„a cura „.„-,„.,„ lenovo _ ,m„h n gratidão - Manoel G-rcl. do Amaul. «latido _n partida ser «lisputndissiiim u nao ¦ embora «Jqpois dc ter causado grandes Ctnit«.n«»tre «Ia Eibrica de Tecidos "Corcovado". Ifallüiiilo francos ojnilausos nor ¦j.afic «li as- ] prcjllizos, Ü laboratório era dr pro- '1'enlio o «.irn.er de commniiiiar.llie que «Icpoi. dc appl««--r duranle i metes «i ¦;'^'".';!,"f 
. " "Ti •• s. 'r' dcv-"9 ' priciliidi- du sr. Francisco A. Kocco, «« Apjmrellio, a milíia quebradura redmiuue, cure.ido-.e completaiiietite. Meu. !

. nitii ,è ,"•• i„ • '"U'!""* ° M"1 fabricante de Creolinii, c dus prepara- «nceroí .fruleamentos - C. Caltaneo. ma lavradio 8o.' 
Terceiros "traiits" empate «le -x ¦ I ,los (l° SCH invwilõ "Desiufcctina" c l'nviis pura curar om pouco (empo Obesidade, líins inoveis, Ven- !
Scçiinilos "teams",'empate dc-x"-'." ! "1,colina", U. caiap, Di-liiliilnilc nervusa o Illieiliiiutismos, in-oin-lns parn se-
Primeiros '"teams" venceu .. Modesto i A pliar ma cia; «íuc «i dc propriedade "liora ó Oavnlliciros."'J,"T" "X"*' • 1 vS^ju^tg lua;' tf ""g- R^0 pis janeiro '-- La^iifift de s _rjRa:yüíSüo ür. 42:
AJIJ.1U0A 1'OO'ri'AI.I, (ll.ril j Invaüiu a barbearia d»s .-r>. Anioniu y-'..'.*'T**""'™^''*:""'""°'"!W'*w'*^"^ *"i;™*'i"..'."'.'

O _ii)lt„o do America dcsi.nou, para a | Corria c Manoel Augusto Alves, c nl-
senmtia corrente, os Benuintcs "irmuings'' i faiatftria do Sr. Carlos Lopes, 110 pre-du i" e -» •'team." dio Sm. da rua Conde «le Boilltím.tcrca-fcira 22 no campo do America, ás Os prejuízos -do sr. Rocco, que tinha

fi 
tcüin versus -ü "team 

j 0 sell estalieleciiiu-iuo seguro cm .S
contos, na Anglo Sul Americana, s««« |,

1 IVapor

3 IChata».«,-.'. I Nacionaes

8-3

«-4 Vapor,.
Chatíi»..

. Clratas..

7-(, Chálas.i
Ü |Cll5lU5. .

Ml 
1'. . iClimas. .

i\zg. íí'h;itaí..
y

Kacionscs.

Inglia . .
Nacionaes.
Nacionaes.

Nacionaes.
Nacionaes

NaciotifiUs
¦Nacio.iites

•• Baniu"..

'¦ilíw.sàs'.:
I

Diversas..
I

"PluKircli*
! Iilver.-.-,-..

lüvcrsa
Uivci-sn:

1 Diverias
í Uivtrs_i

I \!UK<t.

.....:.i víigo

I C|
uiaii

carvão,

l-.niisy.víu
'.Minas Ce-

Cie .1,1
omcln".
A. íoiin*

PÍUl

D.

«:*

C03Vn_VCE]RCIC)
Mesmo dia 

"«•' 
lio'i,i, no campo «lo Dota- i -0"!.'". na Ansl° -*1" A'">»e~''"*">*'; ír"-' , H'"¦ 22 de agosto «le 1916.

«Í..II0 1 1» "iia-n" versiu 1" ""ic.ai" ü0 Bo.'. ¦avnliados cm 5o conios e os prejuízos NOTAS UO Dl \lafoRo l'. c. causados aos demais estabelecimentos ,, . . '"''-•*"r' '"- * '•¦

¦¦ il-- li
do l»utafop..i 1

Oumht-felra, ;.. noís u l|.. e iP hora?
versus 2° c 1» "'teams" do Andat-li.v A. C, ; local c deteve várias pessoas, niu capuao -solicita eiicarocidnniente o com. '"lartcinietitu tle todos us jogatioub.

¦impo dn Arnerii-a. | cm in contos."Icains'" A policia do t;°, dislriclo cslc\. no

ROWING

fo-
ram postas em liberdade mais tarde,
«l«i>"i> de ouvidas 110 inquérito, São
cilas ; Mario Gama, ivcicuii: da pliar-
macia. Álvaro Macedo Pimcntel, cm-
pregado da mesma, Gabriel Rocco. fi-
lho do sr. Knc'-n. Antônio Corrêa c
Mancri-i Augusto Alves, donos da bar

ar otigcm do

los, Intervier.', ...|; Saitiarítnno, 5-;,«, Ypirangti 1-. Club, mui
1'atroiio, 53:; Euergiía, ...; Mysterio-j
so, 51; Iloiili, .9; e Tritimpho 11, "o.

si-OHT oiirn ri,i;.Mi.\'i;\sK
tembí-o SSfí »Írimnirmi|n 'li'vr«„ 

j V-"' • L;iÚV" 1'"P~S' l"!*0!*"6""*'*' íh
V. Cluli. um 1 encaniaüora íesin «le sporla, alfaiataria.
figurando ire.- "matcru" da "fouilull" .- Ninguém sr.be cxji
diversa;- provas dc titliletismo, í|uj scrüu incêndio,
denoinliiados "Club tios f-uriv.-a-", C. Ma- « D delegado do 1;" di-triclò nomeou..nuíacturii c Capltjo Victorino -SdiocliUiier. peritos para o exame dos escombros os..'-«¦ dores ria festo «le d.oroinjN. fin. | srí M_„.in Or.riüllin e Álvaro, .CunliaMello, que Iiontem mesmo iniciaram

S3c traltallio.

Hoje, hs ,1 horas da tarde, deverá rtt.ii.
j nr-sc 11 11_c111l.ini da .Urasil Mercalllil, c

ãi .* Iioras da Urde. a da Coiripaaliia tire*
ilial America «Io Sul.

N;i Directoria Cera! de Obrns e Viação
du Prefeitura serão recebidas, oté hoje, ás
2 horas da tarde, propostas para o con-
strucção de um ¦íiontilhão r.a praia do Ga*
leão, Jia ilha do Governador.

ASSI-IMIU.KAS COXVOC.l I)AS
Amonio lanr.a/.-.. riilms, c Cum?. dl»

=4., ás 3 horas.
Sociedade Ãnonynia I;staraparla í.cão,

tüai ^6. ás ,i hora*.*.
Coinpaiilii.i listradas «le Perro 1'cderaes

Brasileira (Kr«le Sul Mineira), «li
foriiui bs sr-.: «fiuelyde.i Arniiiq, bot- i

tc.". Jacoliuio Heilcíro a l.ui" Goiiz:"_o.encoiu.ru 
ile "iootb.ill"' mi., vcuc

AI.CODAO
hutradà. tnu 19; nSn houve.
Desde 1": o.i.i-i íar.loi.
Saídas chi iy: ,íoi ditos.
Desde 1"; ...GÓ6 tardos.
Uxisrencia cm ei; de tarde: 11.J4.1 dit«is.
1'osiçãu do meicQflo: nuraU-jj-Ju.

COTAÇÕES
Pernambuco Nominal
li. lj, do N orle Noniuial
Píi-hj-ba ... ... Nominal

I\ 10 iPontiló ! Nacional .¦io !Vapor I Naoicn..

U iVapor I Jram

;-~i8 |V.«p««r  l-'raiiccí.
ifí IChatas.... NbcianaCJ

P. Mnui 
I

"Ustre
"Uran

" lij-..i.'.i!iiv'iilc'

'ScquanaT..-.
! Diversas....

1

.1 C c. do •• l'.r. lu"
.1 Clc. dn "Walli

! Noycs".
;rDesc. de gen,

I tal.. Il.i
..! Knp. dc maágjuièz.
.( Clc. dc Uiv. vanofes.
.1 Vaco.
.1 CiilioUigeni.

.. Cnllotagctn.
¦ Vago.
.1 Vage.
.1 ll-cc. eú-.iros,
.! Vago.
.1 Vago,
i llcsr.
! \'afiO.

BOLSA
a Uolía funccioiiou au-mads,
rev.tirado regular líQtncro dc ne*

Maceió
Aracaju'
Sul

ÁLCOOL

36 tráos-S t:r;io«! ¦
A" sr.il'

ALPAFA
Nacional
Üístrangeira kilo. . .AZEITE
Penalv.-t, lata. . . .
Pon. lata il» 16 liti
Portuguci, laia. . .

14j$QÕ0 A iSmúooo [i45$óõo .1 130*000! Oleina, virgem, cni li-
.45I0OO a ijutüo»! jolos, 4 Ulcs

r>)cina c virecn1. em ti*
1S0 litro» Jo!" pequenos, .« kitci

-.«.-..cio a 330500» Oleina c virgem, ein ti"
•5«to««,i a af.ni.iwo joio» n. I. 2 Inlos.

bajag-m;

l'or caixa
-$230 a -Sujo

I$70') fl iJíOO

1S--.10 a

incrcadoriiis. an mó.iiin: ia Hr snes, 1 h.W. l'i|!iiciras; o. «1 (.. Iloelteelier; .:-, far-doa ri.- uiero.-iUcri.-is, nr, niesnio; 10 cai.iis .eicniidla, a I". Mi.nu.iio ,\; c.; .¦, saccos dei.iiiiçn'..,. a Hldiuiiras Mac.il.,; .í a fumIrmão; 13 caixas .li- presuntos, iV. CuinpaniiaCostora; i.| barris." dc oleo. a Saraihago¦onseca;/.. a S. l_..-, „ C; i\, a lli:m:S; 1..: 16, ., .1. M, Prcilas; 10 a Uclpltim¦nuirii: .*n. .-i IJerni-liI.i 3" C: _.- nnIjoyd Brasiliaro; "40..-0 
Uinisi.Wb "ila Mn-nnlia; =4. n .1. |*ninli-v ,.;. n Iliiu} Ü- C;10 a S.-i-.«!iinii.. fiinscra; 1... ú (-(i-.iir.nlii.-ria. Ilrasil.v.raj ..«..a S. Ura S O.: a-, 11Ajipsttiiliii Kcrvira; 10. » II. 1.. llnpkins;

MAIUTJMAS
'.' VCDRliS liSf.EUADO"

Çot'tciiilj_,-jjn e escs. "K. MaríartNnv.i Vork. "'I':ip>'" ....
llio da Pr.ia. "í.eon XIÍI". . . ,Portos «io íierle. "Ceai'."
Cí/itiz c cfi-5.', ".facjtliy 
Inglaterra e r ¦--... " !)i v- ara*'. , .Rio da IV.tta. "{'anma*'. ,liii da Praia, "I.-.iisinn;'.". . . ,1'orUu «In itorle, "iVlmiiaiite lacej.il!Portos Aa Sul. "A-sn"'. ...',.'
toRitria <• e.cs., "Anna"
Nullolli 1: i-...., '•jriUtgy."
Inglaterra 1 escs.. "Oti^.i". . . ,Portos do stnl, "Si*.iV-
Saiitiu, "'.Minas ücraes". . ..;¦¦..Pnrlns do sul, ".Uavrink". . . .liigialcria o escs., "Uilnn", . , ,Nova Vork c i-m-.-, "S, J'.u:-.,". ,'i Nova Yorlí v i-m*--.. "Jtyríui".

I llio «Ia Praia, --1'iimj". ...,:,.
!-I.oruf.-o3 c ases.. "I.íw..:"

Portos do nurlo, '"Olinda". . . .
Setembro :

CallaU li <.¦¦',. "(J;;i„".

»A
-I

-lí

~2\

Iloiilen
lenilo =:.!
gocios.¦'As; apólices da Uniiio ficaram fracas-, as I Fram-e», l.ita dc itMiuucipaes, Je 1906, ao portador, frouxas; I Çrancce. lata . .ns Mineira;, ns Pupulorus, as «c.ócs «Ias | ALPISTA
Loterias, as ílas Doca? ua llahia e as da ;
Kede Mineira, mantidas; ns da* Minas São j Nacicn..'

$j;o .1 $j3o
5j;o *..|8o

,1?00l) ,1$000
jSSsno "jojooo

18500 ..Sooo
39$000 ti jajooo

j$dot& .iijoo

£ Empes, de Ter™, e Cnlonü.çãõ. dia S„ \ ^^% SÍSÍ±* ^ !h,^Z dei %$&_

" «ie

. i-.ii, .re.vi ue terras <¦ i-««innii«çiio, «na 30, ,j!.ml0*, ,, \|-.;:.;„ r. __ ,¦ .,u 1 hora. ...i.ii.u., «n -i ...i.ui*..í*_. «av - -u
IJanco Mercantil do Rio .le Tanciro. «lia . "•"''' '1,:mi' ,,„

30 á 1 liora. .,_. K l-.-NDA.

Massa de Tomate- vv>A iiicíhor é a
Cr

Mil!

Aggredido e ferido a na-
valha

- Alimentícia-
~-m .> *QL~*-^^m~pm

FOOTBALL
i-AMriioxATírTii: :;>. ii:\ais as iums qvk iikii.a.m.im

Botafogo "versus" Flniiiciigo VnMii iio ill.iniln'nsnú
i Pedem-ruos 05 moradores da rua .Ce

nas iinmc_ia«,'õcs da sua residência
agçredido por ires 'desconhecidos, Que
o feriram ;i navalha.

. . . . .... ¦ .. .... . . O infeliz recebeu vários golpes nas
N<. cainpo «.o Botafopro, n rua Gene- | sai.;0i no n.eí.lu, eon,nrcl.endido entre 11 , costas, sendo soecorrido pela Assisten-

ral beveriano, realizou-se liontem. pela rua ___,_., Silva e 1Lla Guilhcrmina. noi cia. A policia do ." districto (ornou co-

Banco «lc Credito Rural Internacional, «li.
..0. á 1 liora.

Companhia Commercio c Navegação, dia
3-., ás _-. horas.

...... Companhia üreliias l.conon-.ic.is. dia .ILO pedreiro Raul de Mello, pardo, rtc ¦¦ _( 3 toras.
31 annos e residente no morro de São | Companhia .lc Avictillura, «lia .11. ás 3
Carlos, foi homem, pela madrugada,; horas.

Companliia Brasil, dia 31 as 2 horas.

I Engenlio de Dentro, chamar a âttenção nhecimciito do facto
da Inspcctoria dc llliimiiiacâ" para a *" '"
falta dc illuminn__o «íuc muilo us pre- J
judie,-.¦ —_——  WH^W ip —ii

-4 ,&2^--K-e*^ |

aivanliS, o encontro entre os olubs nc.i-
ma, para o campeonato dc terceiros'. cm».

O Botafogo, após uma peleja bri-
üi.uit".', dennccoii o iPlantengo i««-lo scorc
i!« .i goals _ _.

TOKXÉIO DOS VKUIOS

O.- ll,v|Hilli«'liciis vcni-ciu
iSlais uma %-ez '.realizaram cs Hypo. ,(bélicos um ¦encontro do «lorncio dos jVelhos. Desia feita o ombate foi le-

vado 11 ofííàío 110 campo do 'Klatnetifío, |
contra a equipe local dos "Aquáticos". |

Hs dlj-pctlieticos lograram vencer 11 ;
«¦moeiiMiaiite partida pelo scorc dc .', ',
Rüals a c. j

Os goals d., vencedor Xorarii iisarca- \«los: 11111, por l.oló. c tres, por Caáiro
(Pendibeae). i

A n.TIMA ASSEJniLlüA HA l'K- fijem aS plailtaS elleS a-acreditar que a tarde dc 3 do próximo
IU:i;A('.\(» BIl'ASI_/15lllA , •_, 'setembro, ficará marcada niiisticatiieiite j Foram afíixada. nas ubcil..*

1>K SPOKTS ODBÜleCem. . jc que .n desveladas promotoras c 051 toi.
_,, , , »r„, , 1.-,11,„ seus pobresilihos r.uinliosanitntc roce-: i.oiidrcs.O tenente Eduardo de .Moura Filio, ^ 

j,ari _
contratou cons a firnu Macliauo Cosia | llamburg

flciiçfio ilus sports |_ Comp, a construe«;ão dc um prediu.
liis r- resamo official da assembléa scr.il 1 110 lerreno dc sua propriedade, ú rua

f.traordinaria, rcai.iadii e:u :_ dc agosto Lueio dc Mendonijn, junto ao numero
«f,.1"1"! I 32, isso pela importância "de i6:.|«.üfooü."As -oii." horas-do dm 10 d- ¦

Para as creanças ra*
chiticas

1 » «a 9 mm

Que construetores !...

ás plante
obedecem.

NO CAMPO DE
SANT'ANNA

O festival promovido pelas
damas de caridade de

S. Vicente de Paulo
As damas de caridade de S. \'ic«'nt«:

i tic Paulo, promotoras «leste festival, :i' favor dos seus pobres, eslão organi-
zaiulo um progranima que despertará n

j attcnfcão <Ío publico 'carioca, sempre~ 
prompto a soi-corrtr os iicucssitndos.1 1'ar.a que «> cspeèlaculo sej*a completo, J Uanoi dn llratíl*.
convidaram alguns «los primeiros nrlis- « l'«ra os vair> ouro .. Danço dd Urasil

; tas nacionais c esperam .1 collaboraenò I «*>i*>» " •?« <*«" l2 .i.n«-i «1-' tic muitos outros, assim eomn ,1c distin- I . 9S mogoctoa conhecidos foram rcgiilarcs

IpdLÍ-fs:
fíçraes dc **uo$, 5, Ditas rdeni, t; 
Ditas de i;ooo$, 1, 1, a. . .
Ditas idem, *:, 
C. «lc li. dc 1'Vrr,.., 7, 10, «

1 1 Hlas iilcai, .-... 10, a. . . .
llilas idcm, --, 

| S. .Ia ;llai.\.Kla, 1, ¦:, a. . . .
._, . _. C do T-i-csuiiro, dc 500^, i a

íimr<mi,ni«'.'m . ,. UltóS idllll, «lc • I 1000., :, .'. 4,CO-fGOKnBXOIAS a, 7. ,0, ,„, .__,, 
A.\.\T.\CIAU..S IJilas idcm, u.o. 

Bircctorij Geral .le Obrns c Viação «Ia Mimiciraes dc £ -o, port, .-•., a
Prcfc(.tura. parn o calçamento a parallélc-1 )^}as !'*-' '¦'¦>{,'-< l,,j;;-. *-'u. o. •
úipõdos sobre base do macadam. da rua Gc-[ y.1-15** J«cíu, s, 
neral Argollo, dia .5 As a horas. | 'l1-1' Ao igi-i. po-"t-. -", 10, a. .

Estuda dc l'crr_ Central (lo Urasil. par.i : J»taS idem, .-,. 15, a. . . . .
a ciinutrucçrio «lc sete carros dc luxo c ... «lc Miti_.s l.craes, de noooç,
transf. miação de dois cairos,..Ue p.ij-.i_;ei. •!., .-..-. a. 
m-, ,!ia ii, o,, meio-día. \f-: Ao llio. dc 500J; nom., 5, n

«Duo t.í; ', exijuros, --, .«j, .1
I REUNIÃO DE OBEDOllES | B*$eoij aFallchcia dc II. Leite, dia i«y 4 1 hora. j Cowmcrêiü. -,' í V' .' .' .' •Fallencia «ie Agostinho .lc Soma Mar. Bcbcntiires ¦ '
í "-M. ,,:-' j3' • ' 

___¦ i Loterias X. .1. Urasil. ^50, a -

O.VMBÍ0
> liontem, este mercado ibihriii imU-cisiv çom; saques .-1 12 .i?!.t.. d. c dinheiro liara ns
I letras de cobertura a 1-' ipl.i-' «¦ i-" si?. '••

Durante o ilía o mercado passou a tun-
cciomir rm jwsição frouxa, vigorando para

1 o forucciiuento de carúhiaca a, taxas de
i.- i|j c u i/'.i- o., esla âómciite nu

, !*'•¦

i \<.;o íli.-uidr iio Norte."
i rjrahyba 

74<í$ooü I CiarA, ...,.,.
7,-Íooo 1 , li RUU
;y£*íooti j ^_!aro (jSh libra»;. .

Minas b. ,H-iO!iy:ao, ioo, a. .
Dvbcntures:

Tecidos Uotafogo, 50, a. . . •
«l;ial l.u\. .-, a. 
S, 1'cdro dc Ak-.uit:,:,!, so, a. ,
Confiança Industrial, -o, a. ,
Doc.is dc 'Santo-., ^o, a. . .-.fli-iu;
lianco C. II. de Minis Ceraes,

dc muitos outros, assim oomo dc distin- I . "s mosoctos comiceiuos ipram reguiurcs.
cos amadores de .port. Tudo nos |«va;_ l^dua V'\Tf 

"^'^t^™«^
n acreditar nuera tarde dc 3 do próximo 1 ,¦,„., us |clra, ,](. cobertura a 1- ulili fl.

OFF1-KTAS

«I01 ban

1 nitiflciieno ili> .accordo Ue mu-
.v

. A s -o i|. , noras -do <lm 19 «lc agosto ]._,_._, isso i,.ramoi,.se a respectiva
n. TV.": de.£,£«pl!.l,à re'uanin,«"n & I R»*»» "'' accordo com as exigências da
meira asoenibléa ccral exiraardiiiariu. p.n.i ! rrctciiiir.i c inteiranicmc 110 «osto do
tratar da unificação do sport micioi.ai e da proprietário.• 11.Mi.r1;> da ConícJcraçjo Sul-Ainericana dc. Quando já ia adeantada a obra. o te-
l.otball. nente Moura descobriu mn gravíssimo
MÍlirV; ^.^a^V^tfíml ««».,. ">.struccão, de que rcsiillo,, o
t-ercieio, sccreUrkido pelos srs. Ulwido i.a-\ saçriíu de todo um lado do edifício.

_ I"*unccionar. lambem o Tlu-atro da « ijhj^,
Natureza, pcticrosamentc cedido pelos | Vm*.
seus propriolarios, lendo entrada fran- 1 Hamburgo".
ca, 10.I.is os alumnos «las escolas mu-, Itália. . ,
uicipaes e os Rtiipos de amadores de l".ortiignl.
musica que queiram abrilliautar a festa. I r'' ;

'Os preços para esle ilcsluinlirniHc es- Montcridén.

peciaculo são: camarotes com ,. entra- i Htieíius Aircdas, i..?oot.; cadeiras, ..?; galerias, Suissa. . .- Sjno; geral, 1S000., ! V.-ilc .lo cn
Vales om o.

' 
S.S.» " Í&7
5,-40 5,-50

12 i'.| 11 11 ,l!S
Sõgí ?;«"¦!
S-45 .1 Sjss
$6.13 SS65

sSSâu :$q(>ü
.|$i)Ou J5.il
4S16. .|S-'S-

SS.in 11 SS6S
I«.-.pi 1.7.15
S;7li Sr-i -

S69.I
=$15?

0 Sil. 1'1>XS0\ UM S, PAULO LIBRAS
| Of» solicranos foram cotado*}.a iqfüoo, íi

A Slia |il'illlOli'll i 11111'cii'iiria cando com vendedores a lofpoo c c.-ixpt.
* üotví aquelle preço.

.) c Lãf-yctte de Carvalho «• Silvo. | Os construetores. effe-tivatnelilc dcv
Os delegados dai sociedades filiadas io-1 obedecendo ás indicações da planta, dei- I

raro oí seguintes: I xarain apenas nm espaço de «jc ecuii-1
]'irV'VV'iV.- 1-ootball lenenlc Boi m-'l,'os- ° *"!><' s«f*"ndo a postttrn muni-! S. Paulo, 21 _ (A A.. _ Chegou I A, ,,;„,. ,t<;,es 

'c.ulicadas 
careceram «lc \ ,._.'

i-raiS Soãrí* I cipal impele a abertura de portas ou hoiilcm a esla capital o dramaturgo interesse. r m.i' 
h'<s<s Metrópotitaria dc «Sjiorts Athlelicos. I janellas daquelle iado. I lielga sr. Fonson, «pie foi recebido syjtl* I .',,',V'Í¦ 1 paiiucamcntc nos /-» . /-.

Iiiin d. 1.009. . .
Diio dc lyis. , .
Dito dc róis, ,-''..'
l.itll ;!.- 111.. . .
ludiciarias . V . .
K. «io llio (4 "l~l
F. do Rio, dc 500$.

nom. ...
I"ito «le «çoS. iwrt,
Diio «le M. l~.ua'.-.
Diio «Io K. Sanlo

smíiS I MuniCíp ile 190O .
Dito, noip. . . .
Ditas dc 1914, urt.
Ditas nom. . . .
Ditas dc lyo^. . .
llilas dc i«)04. i'.'it.

Üaticas:
Conimfrcial ....
Urasil. ......
Lavoura
Coojmcrcio ....
Nacional Uu.-il . .
.Slercantíl

C. di Segui os:

V(ió*5qo.-S4Í0OO
;0;Wo'j

77=>000
íioyiooo
«n:$;co

iOâSooo

_*_-.-$Ql*0

iC.-j.i.i
zos%uoo
160Sfítio
i6o?í'00

S10Í3P0

1075000
;69Í000**70Ç000

;6o|ooo
;6òçooo

75S$ooo*-;'o$ooo

330$U00
I97$qoò
rçpÇooo
194S500
1955000

77u$ooo
41s$ooo
;S?oüo

302$000
: J5.0UO

i_$ono
1 |$000

ibOíOOQ
190J000
igoíonu
i90$üoõ

; >ímjoo
Íi3o$eoo-•G3$ooo
;66$ooo

;60Ç000
;.|5$U('«
r.)~ooo

dt?$ooo
a.-iJ.loo
f70$000
710J000
I97$ü00

lísciro. toem.
BATATAS

Kacíònal, poi kilo. .BORRACHA"tanj-iibeir.-. i-«'i:ln«-nie «1
aualld.idc. pnr 15 ki.
BACALHAO

['cixcliui

IÍ--00

360.00011 j;o$««oo I Especial, cm tijolos. 4 )•. jijoos -*.;|oo' Especial, cm Hjoloi, .1 k. ^$550 -$55^
Especial, We*.i 11. t,a i.s. ii;oo-a 1S70U

Por lulo
Especiiil de peso .... Í:E-> a . S/80
Virgem de peso . . $sso a $5*0
Virsem superior. . . $6or a $õooVINHO P.pa

Vor ioo kilo»
ftitooo a fiGíooo
5íi$o»o a ,.7$ooo

NW.Ínai
Nominal
Nominal
No minai

4SJCU0 a coroou
Nominal

.i'*n;;if
«\illi-CT

. _ 
"-'APOllJiS 

\ SAIU
Ki«° A., Prata"
Hie «ia Prata, "bcqnanc". . .rernumliuco. "Itmiliu". . . .Bllhán e eiCS., "htali XIII ", .Aracaju c csci.. "lliipertlllll". .
Jictoria e escs-, '-líspiiii., iam,-,Portos do norte 'Tara", . . ,Havre c escs., "l.mpa", . .Gnnova "Liiir.iaiia '. . . .
S. l-iildis e ctcs., '"'IVi.-.niiiihi
Km da ¦.Prato, " Demernra"

• 4
*4

Rií. Cirande i*Gtt$oOo a r805000 Caravollas e esc- "1'lii!
Collares, tinto.itipcrior . iccíono - 560S000 _v.„. [\„ Sl||~"ú']'..,,.« !••
mio, inferior 45o$noi>',i 4«ii_.ooo JUionos Airc» V llavré' ":r'.,.',
Virjtec «Io rorlo |6o$ooo a S40.000 ciiÍA. e' _sc= -'(V',''
Verde portURtie*., , . . 460'Çooo a 54o?c-oo ]{;vif{. {* (.t_ 

" ..1.. .,.'*;,-¦• '
fcisbo», 'intu Não lia l.ivcri.onl e'rsi-= "<;.,'*r-.««t"''
Dhn. branco, u criou . 48o$ooo a -*o$.«no pV-V, ,, .," ;.*f.,,. .' - " '
Figueira, tinto
Hesnanhõl tinto, , .
D:io branco . . .
Vcrmt-utti (Cinzaiio)
PortitRuez . . . .
Francet, caiva. , ,

VI NAU HE

¦/.cf.ó.;*.*.» P„no,2o,u,: »a!1 .
4«$ooo a sooSooe jffiSH-^i!^5- 

"' '"~% ' ' '.••
*4?ooo. 36Ío'iO \ví ".i./p ,c íil-S" - erence".

. M$ooon jSíooo ji","'!' 1 ¦"• ' r"!.\.t ' •¦ •
a.:*™.- a .4foo, fe^íu.. ^r^T.^J

IJto Branco ....
Tinto

! VI.1.AS
jo$o«.j ii 40*001 • Grandes, de « e C, cai-a

dc a." pacote- .... 14Í5C0 a Míiioo
Pequenas, dr S e í', caúa

Portos «Io iiorle, 
""I.l««lii,i".

. í.ioSooo a tSoJoooj Mahl •', e6CS..;";I.laitub..".
.¦j.íoÇoao ! . ."'¦.l ' ¦*

IV pipa
ioon ;

* **O$OC>0

¦jafne
Noruega ,
Kscossia, , . , , ,BANHA
J.inli.i de Poiu Alcijre.
. laia dc 2 liitos. - -
ui'.i. idcm, lata d
kilo

Dita da Laguna, lata
grandei~««a (ie Itajalij. lata de
¦¦ ki«os

ll.U idem,, lata grande 81.óao :,ll.u «Ir .Mm_r, lau i.

,i7$ooo n .iSSoío
7.ifo«i«> b ;-8$o«io

9J$OÒo a yjfooo

ac no
-oVioii .«

Sií.oo n

"•4.000

B3$;oo

Amslerdani e escí., "1':. .
Mpiilcv.idco e escs,, "C.oya.". ,
Jíecifc c escs.. ".\. |íaccjçaay".

¦-_ 1' «P« «. an».
.11

de jj pacotes. . . . <i$joo » 9Í-0-« 'ASSALTO 
.V IU'.\ Í'A 1)11.5ll.1411l.ls .Ir :, cai", dt .. , ,

20 pacotes -.-Sooo a 225000 imui iji.i.mi
I< oco moto ras, de C, caixa rcdc-no.s o advogado Carlos R-í curti A

dr 20 pacotes. .... -ji$t,oo a
Carro, caixa dc ,.*> pacotes i5Ç*.ro a
Carro -'llrasílcira", c;;ixa

d*- ,io pacote*..
Domesticas^ caixa de -.*

pacotes

I _ uiviius u ;utv*.i*-*.iu*j -..mus ivicurue
aijsoo Macliado declarar não ser elle o patr.i'35-0- no «lo ladrão "Moleque .Marinho", .

róSioo a r9$.oo Locomolõras "llrasilcii-S,
, «ie 6. c. il- .-.. pacote. 24$oon a 24J000024300 .1 |-«|goo Cnn.br. t. dc .-. nacotes 32S000 - .-,2$ooiiSjÇSooI fírasilcira, caixa dc 25

-ojuoo a _o$ooo 
' 5'"' ° ra',u'a Ricardo Machado.

- 3$$oo a a3$soo :

Ivil pac
Dita «nem, lata «,-nmJc -|S

« ARME SECCA
^ Hio il.i Prata:Paloi e mantas, , , .
Mantas  ,jlíio Grande :
1'uras nimitii
Mantas

Multo Grosso:
Tal..* c mantas, . . .
S. 1'anto-Miius c Kio .
_CARNE DE PORCO
Co Paraná c Saiu.. Cstharina ,
Kio Grande

CIMENTO

6CS000 a j-25'ioo Jlr.-isil.ir_
OoSooo

1

em lau, 12

iu iic .'5 pa-
.1..Í5

a ",-Çooo

a .1JÍ500 i

llffli
IÍ1J0
1 $ I -'li

*9'o ,.*:-.'.- .,

Suo

::pcí

Dova.

lie..''
Alulia ,
P.vramiilc
White & Drotliers,

CHAMPAGNE

Fiancef.i. . , ,
Pcrtucueia . . .couro.-;Hl4"5«>«> I

195Í000 «... ,, , „1 !>oi.', "Pelotas"
.«iSSooo

t55$000
í»üo$ooo

I ,!lí*-OQ
iftojooo
175Ç000
20..Ç000

S«.la "Mineira commum"
Sol.t "S. Paulo", commum
Sania Cathariua, de r*. .
SeRnmlj c baixa. . .
Corrceiro lo meio), . .
Atanadas, li. Urende (.«dada um). .

lata.-.
Paulista, caUs

cotes. .
I Ypirnnfa, idem. . . .i>3'>2 I Colombo, idem

Colombo 2, idcm. . . .
i$«-o I DIVERSOS
1 $.--"0 Agu4-.ru, por liilu. . .

! Amendoim em casca, porIÍ300 IOD Ilüos
1Í..1IO Alcalrão, por kilo. . .

J Canjica, j>or 100 kiloi .
j Fubá c!p milho, ioo 1;..

i$ooo ' ftire.lo de tri^o, ro: ido
fv-io .1 5740 i kilos

GatoHnn, por cai**;». . .Por barri» Genebra, por caixa . .ii$ooo KerozcnP, por caixa . .
SSo Ita Pimenta da índia, k.io .— 25$oooj línguas do R. Grandi

.-5.000 1 11111,1  l$2C.O 2 !$4«0
»áo ha ; T.idrilhüü.. por milheiro yóSooò ijoJoqo«síooo — Mntte cm folha, por kilo ' S400 S600í.-Çooo -- | Polvilho. 100 kilos. . iCSooo s.iS«>oo

I Passas, por caixa, . iSSooo -a jRíooo
Por caiia Picsan-.os, per lihia . :,$-oo .«$400

40Í000 a 210*000 I Telha», poi milheiro, . "-üíooo jjctooo .2«fooo * 135(000 i Toucinho, por kilo. . $.;««) ijico
1 Taoióca nacional, p_r ioo

1'or líilo ' kilos. 3Ú$ooo .1 44$ooo jj$Soo u "tJooo, Trcmoços, por iuo kilos Náo ha."S4oo a a$8eo , Vigai «le aço, por kilo S550 S;;i
$600 .1 *»^ooo I Mossorn i$o(jo 4$soo I

Capital 3'>"l<>r*il
21X500 n *:j$5oo -., .
J7$;«i.) a J7$-oo 1 Resumo dos prêmios da plano
.6S000 a ;6s<ioo i n.r.ío roallsnda em 21 n__;ostode 1016.
.-íooo.a »3$ooo| PUEM10S OE 25:0003 A.liOáosOM

2478  SótOOnSODO
2780 2:00OS000III:...)(. a 3Ü.0 J i <J(_G1  1 "QOOSOQO

3iíooo-« 26sVV«ll:'s  l:nO0.«lM
sSooo a iii$oo«. I .7042  liOOOSOOO

l'ItÍ5.\l!0í lii" 200S003
462.3 24016 66732 36261 SD33
35333 42515 56198 .U3:ll 47685
2-4893 .>i32 70835 73995 43286

7:2-253 63432 -''.i-B 74730
PI1EMI0S DK IO'J,.000

S6344 68:121 3SS24 365 17442
28214 00242 63667 14215 3039
74076 11350 7726 28946 54614
01017 77.W8 51868 -'16249 28616
03196 4152':! Ü5214 80793 58621'

1^400 —

.= S70o 6Sí«uo
iq$3O0 ig$â5ü
i-Síooo ro$ooo
:.'$4;o 12SS.10

iÇ^oo ;Í;oo

2$Soo a
3$400 a

15.000 a

.1*000 : Cabo I :
JJ400 .

:;Ssou
3$8oo H *i$j'JO ;

Am-

.1. A, dc So-.tia íRiheiro, úx. Mario Pollo E o iproprietario dejiuij de íiuer unia pailucamcntc nos meios mtellcoiuaea e Caixa d_ Conversão Coníiaiic:e llcltnr il.uz; vÍ3toria na 5" pretoria. para constatar «aluara, nu s_l.~o do Cnsluo Amnrcti-1 _. I Am.-. .
A-s-ociucfii. Patillst.. dc Sparts Atlilellc**.! 0 inicio da construci.-.'o nropo- uma .-"¦•. uma conferência sobre "Aquillo «i«ie ... * u » l O * .. . União do

dr. vM-rcondes Homero, major Ucrr.ardo dc - , • , a .-. i .... viu «inaiidi. cs allemãe. entraram cin! i"»o quem incllior apio pagam (. o,«j. pun. .
Obwlrace «ífonso dc -Castro; 

V, -i-,li o V tr-rn'c ser indeninii-tdo Uruxéllas". AVENIDA RIO BRANCO 40 e 5.. V-u-cRÍ-t-liga Spor.-iv-i. Pnnniueiisc, .Ir. Liudolplio rescinair o contrai- «- sei iiiuutiniü.iuo __  Ctu.ciro
Coltor, Salvador Prúcs <• Álhciío dc «Sil- dos .prejuiros 'perdas e .nimios (i
¦ arf?: ! liquidarem na execução,

l-c.leia.ão Jportira Uio.Cr_-.idcnse, dr. ! _\>sse sentido Coi a scnlctiça prof
. "' ,; ' ,: rida liontem jiclo dr. Ovidio Uou-.cir

juiz daquella vaia

•Cí-O—<C_&-^-.CíT»w

Sports aquáticos:
Vcdira-ji-o dos Clubs de Regata5 da Üa*

conimandntite Ratil Da.tro, l,.'.i/ Jor* [.lão c Edgard Leite Hibciru; __Federação llrns»!ei*a 4;-. "Snríila-Jc- do
RectiOi di. Antônio Mendes de Oliveira Cos*
tro, üiajíir AriovÍÉto de Ain.cida Rego e
Alberto dc Mendonça;

FederaçSo 'Paulista das 'Socicdadeü do
llerao, Ubaldo I.obo, I.a.iarti.u Alves «¦ Ar.
íiiur Alegria.

Sports aercos',
Aero-Cluh llrasiieiro, dluncr

cliado.
Deixaram dc ícr «eí-ignados d*

tentames da JL-iga Paráens,; dc 3-.ía Federação r«Sportiva Rio-Gramlcnse
Deixaram de comparecer, .por motivo

tificados, os srs. major í-ternardo do
vttlra, c o atina nd ante Uau; iPaltr.;-, !,:::,
filia e Alberío Mcniio:u;a.

i

Quem quizer lêr sempre as iiliimaj
novidades _- só na casa lira,*. L,auria,
«ente neral «Ia ATLAXTIDA.

78, RUA COXÇAI.\-l*S DIAS, r3
Entre Ouvi lor e Rosário

l.|-'.'lt.\S DO THESOUKO
As Ir trás ."ipi-l foram cnladaü ao r.í» ,íe

j do S .[.* por cento, ficando com -.vendado-
cojtfarine a data dc .miasio, .tos cx-

.trcmòí dc 3 u 8 1Í.5 r*or cento o coiiipra--
don-j de 8 i|j a p por cento.

Os negócios divulíjadús foram de i-ouca

1» 1'ropncla.

Inlcifridadc. . . .
«Indentniudora . . ¦

listrados d. Pena:
XI. S. Jtrviiyim.". .
Nuroclc

\^ VAUA CIVCI,
Xclto Ma

repre
1'iuu noção para .oliritiieii ilu

l'lll[ll'.'S|ilIl«l
Ju,." r.ii-uo Niiiit. emprestou por uma

•,... i csciiptnni dc coiiüsião de di-.iiU la-
Oijll vr.id.1 ;i tS de outubro de ipií. cm
Jor. I r.otaf do labclliüo Xocmio da Silveira.

Superior a iodas as emulsõs
Não contém o!eo

Ki.lc Mineira. .
Xorlc V.nllrafi!»-nta. | c. Je Tcivlos:

SILVA LIMA. .RlilEIItO .. C. | Vl-lli^.''''.*'"3''.
Run Marechal Floriano Peixoto. 46, i M Fl*_mfc.rn&c .

Unico» «í'.ic prestam boas contas dc café. ! Alliiiiiçn . . . .
Corciivudo, . . .

(' V P lí I .'ctropoIitAiin. . .
MO\ 1.MKNTO DO X1KRCAB0

"*C <_.Mtta-.C«-WN«s—

ALFÂNDEGA
l'ur porlaria dc 'hontem,

..istcncia ri
I utrad -s ci

1. l'-. Central.
, !¦'. Lcoiioldii

18. de
¦1l8.06l,
¦.40.»j60

Untradas cm 20:
nspccior | K, !•'. Central, .

Xo espedienle foi lid«« tini tcliíramnia
de Londres, relativo á fü-açâ-.i á "íí-ódcr-i-
liou luteinatiuiialc Footbail A>.-ociatiõn".

Tola! ....
L'mbarnueâ cm m:

Unidos, . . • «

W expediente 
'foi lido tanibem um of íi-

.io da Pcdcraçáo lUrasileiru dc r.iotliail
tS. 1'aiilo., pe.Iiti.-lo informações ralirc as
dilil.fraçõti. «Ia I-. II. S., rciiiliv.-inicnle á
unificação do sport nacional r n creação i
.1,1 Confederação Siil-Aincricana de Font- | embargos de millidadi- do processi
bali, e coiuiiiiiuicaiid,-! que ij_J,iga Paulista I impropriedade dc acção, unia vez
<je Footliall, .-, scu pedi!., já se dirigiu .i i .. us-ida só cabe para cobram
Associação Paulista de • Sports At'il.:l:cw, I ,(.r:.,.,,.„loB tilulus e cm casos esp"afim de tornar effecltva a parte -uo oceoruo '
• \i ar dc jullio. que lhe 4_ít* respeito.

Foram apprí'va.bf ns base» du nroj

37<>
ioo

no marechal Antônio Vicciili^ Rib-,iro I di-i;;iiou os cscripltirarios Lobo 
"Bole-,

Guimarães, quatro contos «lc reis. I lho o Ribeiro Ciulão, para classifica-j
Como nãn fosse essa quantia P-i.ta ! rem e uvali.ii.ni us seguintes mercado- '

na época estabelecida nn contrato, pro- i rins apprehcndidas como contrabando:! i;tlr0|)3
noi o credor, na 3" vara eivei, num | 8.| baralhos de cartas, ajiprclicndidos I Kio dá Prata.', 

'

acção executiva pata cobral-a, usando í pelo ofíicial aduaneiro José Rocha lia- Cabotagem, . .
da acção expressamente determinada | «ptisla, cm - do corrente; S.chapéus dc

- i-scriptura. palha do Panamá, pelo ofíicial João [ ht-i-tcncja cm ;¦«.
F..ita a pciilmra, oppoz o devedor P. Fontoura auxiliado pelo marinhei- j |,m.,'_.™ 

U.0,!LS-' 
_ro Francisco dos hantos, em 3 do cor- | ccil,i periodo. 233..-71 «lilás,

rcutc; ó pistolas dc «lois caímos, pelo j Hontem, esto iiitreado abriu fi
«ifiicial Cláudio de Figueiredo auxilia- : regular iiiinicro «lc loics cspnst

csnc-iaes ''° 'll;'0 rciiifidor J. Alvci' lambem em 3 A» corrente

6.-71

10 laiile.
o <!i;t 1 .ni.

c taxativos.

com
venda

HaiceUos, í c alRtinia procura, tendo sido efít-cturulns,
('ti liara* 1 l'c n'01^1*"'- transacçúes dé s. "".-ii -ií-íc-c

. dr. Ovidio Romeiro, nlrcianlo, , "•« .de cartas dc jogar, lambem pelo 
™» »« -'"- —' " «""'">¦ ^ "'

official ( laudio Figueiredo auxiliado A' lardc. foram rcall-ados neeocitfr. de cer-
nos ii!csiii'-s urc.t
nercado cm

0S700 r o58on
oítoo o (1S400
KSooo c o$«oo
BSsoo c írt-íCyy

da.t ¦fsr&á? «a^^S | is* «a, TJJZtJüJ^- \ T0\^*rlla*no <Ha ,u ainda l £l
S°CFMe,& oleira' fc S^j. t '">' 

f 
™h^' >^"á° «toi»1™»- I - l1^ 

"deferidos 
os rcqucriiiicn- 

"aISU'^

¦Maria Cardim (Federaçün Ilráilel.a de 
*l 1'ciihora. lü5 Je Sclmbacl; lirans _ C„ XI. Mal-' 1 '»js «le U-.i.r-

Foíilboll), J. A. «lc So-.ií.i Fibe.ro (Liga ~cii-»-«E»-rtHi-" I tus ,.. Companhia tflectricidadc 1: La-
Xlelropojilafta dc 'Sporls Athlelicos), Oscar O QUE A TODOS INTERESSA SA- voara, pedindo prorogação Au praso1 s' )rorlo (Lha Pau.isla de Fiioibad) e dr. Be- ,,...". i,v,u,f.,.i., E-m-mld- dc-<l»c lhes'foi concedido para apresenta- «. . .-icd c *j Mo:'trnfpro f.\5«ociaC2o Patiljita de ; !>!;<. '. nue ,-i iwanu: ia usníeraiuB, ac- .'.,,., ,
<n..i. if.i_4>_{ •¦>-.-¦ j.»j ........a .çao das facturas consulares pnr cujarports Atlilcticos). j v;(i0 n ,,._. j. cl)«rnr et'.". balanço, esta '

PINTO. I.OPKS & C.
Rua Floriano IVikoio, 174 — 1'rrJ-

Iam .1. melhore, rmiiai dr café.

I falta assignaram termo dc responsabi-
Foi resolvi.!.- que 0 p-oje,:!.. dc esi.iHi-1 vendendo por preços tão baratos que lidade. i

».s a ser discutido seja depois apresentada j CBtisam espanto! ' ~ O» rcqtteriinentos «lc E. Salaltie j
.-..mo prr.jr.ti, .. assembléa d- Confcraçãó mem-m-*e>m^mm—--———  _ C. t 1'. K. .Moreira fi C, pedindo 1
llraiilciro «lc Desportoi. a coiiMiluir-ne de .,.,,,....,.„..,„ restituição dos direitos «le consumo , .iK-cordo com as l.ascs de =« Ae junho pio- MU 1'liO.M M I.1IK) dizem ler liauo i. t".üor pelas nol.is ' 'a.-e IrmSios coniinuiiicara-nos nec
Mimo passado, supra referidas. ( ,, ,',.;, 

- 
j'_ s-.-n. rolacíe- de cate sie as sewinieti

.| O jui. da .C vara criminal pronun- , 
"„..» 

&am iiidcfcridjs ^}^^^.'r^^"-^^J^^^^^^"!"°y*io nuc' IÇ*-0,1 ciou hontem João .Manoel SanfAmia. -'Os commaiidiinlc. 
'dos 

vaporc»,! typ03 |m:<K,t,
do defloMiiicnlo de tinia ! Dano, inglez. entrado «:u i, de feve-

¦ rciro, Niveriuns, trance/, cm -' dc ma:
ço, F.dward Princc, americano, em 11

Industria!

,.V- v--;A;-!.1.'ca"^":Vr':larac. . . -2, .44- . _:.,trTlll.„ . , . .
I Carioca. .... •. •,

, ... j 1 niifiiinça liiu.iiin.-il'___. Cometa
Tij*-ca.

, .,, | C. Ih-.entis:'¦' ll...,-:.s «Ia llalua. .
II. «!e Santos, ivjiji.
llit.-is au po". . •
t.aiefia!.- ......¦p. e ColuíiízaçSo. .
1" e CarmnRcns. .
r.'::lr..n Pastoris. ¦
Melh. do Maranhão
ll.wci.tica ....
Mera, Municiiul. .

£','.'. ¦v.lurrs:
C. Ilrahina. • ¦ •

-Uocas dc Suínos. .
Tec. Ma;,".', nre . .
America Fabril. . .
T, o Carruagens . .,
Confiança Industria.
Urasil Iivl-aítrinl. .
Tcidos l-iinoci .
Prol.. Cniversa! ¦ .
'i'....i.|..5 llolaíui.".'. .
Meie. Municipal- •
Tecidos Allianca . .
In.l.n.tri.il iMuieir.. .
t.u- Srcnric." . . ¦
liaueo União. ¦ . ¦
Fabril Paulistana. •
Tiiiicn .....
Teci'los Corcovado .
S. \l«-'«1«) ¦ • ¦ '
S Helena ....
Pi «c. lnUislrial . •
S. ütlsjlii ....
lim l.i«x ....

•i:«S..

,i-$«i-i"
_7$utio

8.S.0-.

i3vi$uoo

i;o<i.a.,
-0HÍ.I00

.VIO.CIU

zojooo
_»íl$O00

I6S--00

,'"-'*'"'•,
..,.1=00, 

Vr;J

iioí.ioo 1 Preto
I -**-_[>oo

;;S*o ! Üali
10.000 1 Parn.

«Ia um). ,_ -4Í110 11 ;6Joo. . 'ciu varar nacional "..aromi , «los P
Atanadas. iniWio.- aié (ci- « 

'-~? do «ul _ larga reechulo: t.000 sac
da um) i6$-_*; a ifí.oo',-r fuinho, a Ctiniia Carneiro; 5.1'.*», a V

«jll.n.1 Ias le tüinpos (cada' um)
IA"*»

CACA t«

ai

Foi approvado que. pa'n e , approvação .
definitiva dos estatutos da ConfcderaçÜo i
)trasite-ra dc Desportos, .sejam convocados coiuu auto
tm assembléa o*-- rcpre^entíuitcs das socie-j menor.
-dades filiadas á federação Ilrat-Í^eira dc [Sport», assim como cs representantes da' ^. riM-tir-mcr •*-•¦ n. _*r'-r1-cdcrsMn Paulista de Spfrls TerreMie, (,. FLUMINENSE-HOTEL?_r fundada pela cláusula IV, da" ba.es

lc .'i de junho ulltnio. com os ciemeiihiB Tínforiiinild Slill IlOVíl llllTCCÚO
Liga Paulista «le l-oolball - ! ,;. .\posen(OS píini 5SOO iii-".<iiiiis

de nbril do auno corrente e Amiral :
S d.' Lanwrnais, «.in dezembro do íiiuk. '

passado, foram condemnado* a pagar,
os direitos em dobro «las mercadorias

..:.«. Paulista «le Sporls AtWtlicos. e «Ia Uj , convém HOS .iaSMECl- I 'i,,e ,levjam. comcr os vo!u,"u' 1 
<|Ue "*?*'"I.iea Mineira «lt J-potball, que faz 3 parle, ' , :„.,,,.i„,.  Pi-oenc -saram de descarregar, sendo designados

:;l:Vo.fc,Í^K"l'.:,'h,f0jtra,<' 
"r'""£lra 

Q..rts1.o"t\rô_sho-$1r8lò00UH «crhjtur.rio, Alberto Cpimbr.i c.,. loo.aa.i (... taaioh tllnrloi*. 
Oii.irt'"- s*.*iii iM-nsâii I M:1™ Correa. para procederem a re-

4.
.1 mSGno
.1 n-Sioo
,1 iu$ooo
• 9$7n<>
.: 9$4oo
,\ o$ooo
.1 SlCoo

I

Foi iniciada a discusi.'... d . pr.ij
Teforuna dns estatutos da Kederacãc
iiirn «lc Sports, jà approvado

.$000 «• [>$000 «lim-ios. ! spectiva avaliação.
Ui-.-ieii dn Hcinililieii _»7—llio (lo T A certidão requerida pelo tx-opc-

rario e aclual marinheiro .lesta repar-iiirn «lc Sports, jà approvado pelo sen w.i- TlMieiro. Rm írente no Cninin. lio ¦"»'" ',', f""1'1".! mar nneiro «lesin rçpa *
«¦-"Uio. BniifAiinn e no lado da IJ. !¦'. C. I 1""'.-'° «.rnardino Machado de Andrada ,

—' ^-_--___m__-  ' "" mandada passar.
Foi adiada <i dtoussTio do art. i« O.-.f. í"-.. ,,,,,, 

'"TTT"^^"^^ ! — Poram deferidos us seguimos pc-]

A Arencia Ceia
Kslado .1- Minas
cotaçüci de caíè p

íimiiti'
11 i

projecto.
O art -> do pioc«'to soffreu a» seguinte!

enendas:
No par«igrapíio 4" fs>i ntignientado, no í«Uj"directamente filír

\.\ MAIUXIIA

l!«'liiii:i«> ll.
i dido. dc restituição «lc direitos pagos .1 : .ryf

,, , 
'maior: Germano lloclt.cltcr, i:4.--$SS4l

eoil-1'llios «l*- |,,i„, S K. Zeisinig, 60S605; Crashley

í C*f« do sul e i Cafci de ontrai
I uíst. (le Minas | |.ro.-ed_ic as

po. !

'''ti & C. .|-4$j-o; Prejnwa «S-. C, iq8$b'6o;« I
Deve reunir-se. ua Auditoria Geral Carvalho Silva <* C. si?i4.6|-Daviill&j |

No par.-ignaphn 5" foi aiiginenlado, "»L, 
Marinha hoie 22 do corrente, ao *•« 14?i'mo; c Companhia Expresso l"c-j

principio "precurar ... .. .. m,.i„_,i;,,

[ Cofamum Cor Coninuira Co:
1

| uj.-.i.i n iijt.ii)! iiSj.i.i a ii$t.i«j
! ti)&.-5 a n>(i.'ol iu$Kjj a i !?Q-"*Ç

I Ií*$Il" a lo$--Jij IO$tl- il IO$f>i'l
! 1í'Juo8 ;t IO$jtI2| (0$0ütí ;i p.?-•!.-

I 9S600 a 9~"i_|) o$6uu a -¦¦.¦¦.4

-eáHF^''"; ^'^ n° f'm' 
| SS"°õeS!to«?r^h^ 

! d 
-Eolgccdida 11 ,,ix:i do termo de 

'

' K ' 
J machinista José- Joiuiuim Soares c o 2" I rçspuusabilidade, pedida por Cli. h. «

Os artifros 3, a c « foram approvados sem . tenente comniissario Eduardo Duarte «lc 1 hbert. .
emenda-. I Alliuqucrque Figueiredo, do qual é pre- | — Em um requerimento de Alvndtn .

, sidente o capitão dc corveta Heitor Xa-1 Moraes & l.. pedindo vistoria em 11111;^ - - -- ,Foi approvada o -cg-ínlc propofla: I vier Pereira da Cunha « juizes os ca-1 volume que receberam pelo vapor / cr- j«\ jMwniUéa «ral da Federação liradi- r,j..-,_, ,],. corveta medico dr. Eduardo '•', cm Julho ultimo, f«.i exarado r. se-; .. V', . V,-i,'. ..-«•„"•in, dr Rports.da plenos poderes a dire- ', -,' _;,_,,...„_. Oaillari, do Corp» da Ar- Rtiinlf despacho : - "A' vista do que ].' 
''-V'1'1"'

-^Sil___«- ^^M-rS^^'^a^£* -«*«¦*. «icar,J*' G»*»*»'** JLirr. to e ! informa a comm ssão dc Vistoria, pro-1 
*''' ' 

Observações
^" ^rrnUüidrule d ; 

"u«'t 
Si If.'.- Viccntr Auguslp «odrlguesi ci.Rcnhçi- siK.-, o despacho." [ Os cafés sn-erteanos a-ha.

!ão do sport nacional, nos casos qne não j ro machinista Arlhur Alve
2i ijr»m sido previstos na presente assemblia. llu.,-.os c còmmissario
.-i-'.! dus ses-írs, in «lc ago-lo de ioiC.— Duarte Nunes.

Os rcos comparecerão

1'nrtillioi —0 leilão d,- nitrcadorias caidas ) dns.. «land" men 15 -das coínçú
Pedro Caetano 'cm commisso, realizado, hontem, 110 1 «P'a'i ladr-s .a «u dc 7 não ac:

Ciics do Porio, rendeu 4 :,.."..$«im.. .«vãmente.

¦ «lepreci.u
itiuna c m
mliaai rela.

4.-I.I Marcondes Romeiro, Affomo Castro
TiÚffOfd Le le UUíeiro, .Arthur Alegria, tlen-
fim üc.lré, Heitor Litc, Alberto Silvares, 1'Liudolplio Collnr. Netto .lf_.-/««i„-, Salrador\!lXrft.m\ T_ppir.tinl RÜA l>0 I,A' ...i-miii nn i." vi-i>ci r<i
ÍFrâes, Soma Ribeiro, Laiimninc Alves, .««•. »/-orej IMaClOIiai, vraDIO, 55 - ¦ I'OR-MA«OS )0 l-.M.I.i II"
ii.< Tollo," ! ¦Excellcniea accommo.líiçofv p.ira familia. e V. AI.MAlX*

i riiicil.d Dos (i|-mciai:s RE*
ÍExceHentes accommo.líiçüfv p.ira familias
rav-il.icrr-*-'- òe tíítíníenlo, Coahtlia de i* |

A mesa foi incntiihuLi de tetcitrapliiir ao o*r,,; „l.,i,"1.'-' de Sf;; ?*>• %ni diária. |
*&?.•?,. sr. conscÚitiro Jiodrigucs Alves,
oue tanto iti pelo Bí'or. nacional, iptando
ma prcsiiloaela dn Ueptibllett, '-fclii- ia-.i!lo-««
jiili sua «.hegada a esla eaviiai.

li- trai..ilhn- ila Mfíiinlilé.i fiiraiii lusotn-
#is as _ ífi lisras, para sarem iretioftadüs,
í 3i> itílborns ria pm.-inui-i|:ti:ila-fe--ra, -"4
ia Cff.-retite.

Ktooo, Teleph. 44(1;, Alves *. 'Ilihfiio.
.„.*-,-- «ni « ao* mem**

A Ulli_.ll lli-ncfii-iitli
11111 pi'«illi«>

I"»!í«

Na Bibliotheca Nacional Cominunicam-nos: ,
1 "A exnu. viuva «Io fiencral de. ai-

UMA NOVA PALESTRA DO INSPF. I visão Scveriano Carneiro «Ia Silva
CTOI! ESCOLAR MENÇES VIANNA ' H.iin. fnllecido ;i iS tilo corrente, foi

Não tendo podido, cm sua ultima pa-| "."'"' "" ,,iu i''"""''li';"-' a iiüium:.ç,-áo
lestra, (ratar dn parte praitcn do ensi- lln n,""i'"' " yl'nh" 'lr 3^M"' T""-"•j 110 das noções (de inatlicniaiiea «• ,]c j Bpondciite a 114 sócios ••¦"•'_. sobrc-.i-

**•!-- ! sciencias physico.natiiraes, na escola 1 vcnics, A razãu dc ..$000.
BNCONTTIO l.N'ri.:tll-S'rilH'.\I. ,nrim-niia, " in-neclor . srí.lni sr. Men-i . f':' " .tV' necillio mer, por essa a---o-

•—¦ I íli'4'Viaiimi nializirrú. na .rro-iina quin-1 ciagãu, fundado .1 3 de jiinlin d, ioi_5.
O C. \. riillllHltni" >'if" 1'itr.ir rom ¦ ta-feira, :is 4 i}. Iioras da l-mle. na Hi-:j temln sidn -d ,1" de í..o$ol.h; «. :" <le

•I>*i4!ni"!l"i0« V. "C? ' Mi.itli¦•«;¦¦ "f.-.cioiwl, uinii pidestta sup-1 i/i.Si«o«.•. «. 4" «le ai..S«ioii| o 1" «lc

«tíiuirlo nos constou o America me .on- pleitwnt.r sobre o referido assumpto. Icji.omi, ¦ o 5* dt .85^000,

S -.NfOÍ

l'.iu nj:
Kniradas: 4').í».-;a sacras.;
Uesde i": Ki ;.t«r*: wa-t;n,
Mcdin: ¦le-TO.í sacca».
Saidas: iio.OoS !*acca**,
Uxisteiiiio- 1 .«.*.¦("-. 110 mecam
JPrcço por io kiltj-: íínou.
Posição do mercado, calmo

ASSUCAU
limrail.ii cin «..: n.-oo saccos.
Desde 1": i(«t...::ir "iltos.'Saldas rm io: .1.025 saccoa.
Dc-ui'- i°i ii-'-.t.(4 ditos.
KxtbtctJcia cm :i, de tarde: 1Í4.

Posição do mercaiio: firme.
COTAI.TUIS

Ilranrti rrvHal Js?o .1 %6~a
CtJ-Slül a::lr„'.'5 $5«" » t?S"
Mn-cnvo '*«-<> u *«"¦
üt.ii: .'. " lorte S«>ri. .-• *.nn •
Uasc.vmba  íjoa a ;;.so

iooSooo
aooSooo
108JOUO

¦«jÍ-ikío

j:$oou
,"tr>$ooo

1 J-t.500

I-Oj.1.10
32$000

|t0$0ü#

lí. .1.1100
160S000
170(000
J(ÍO$000
iooSooo
lJD$000
1 -toSooâ
1joSooo
I65ÍOOO

2.1$ 500
4<iO$òoO
.t.UÍOOO

1JÍOUO
r$-'50

CScoa
;.S$0O0

4'lj'JOO

ÍWÍOOO

I<)Í$1'00
_-.-i5.yu o

1 fj6$üOO
iqu$ooo
iBSJooo
i8o$ooo
iBo$ooo
Kjrtooo

I02$000
1Ro$ooo
iiJC $<*)¦¦* o
i7«i$ooa

,-0$000
iSiSnao
18o$ooo

Pernambuco. .
CEEOLLAS

Uio Cramk .
ERVILHAS

Nacionaes Kp:
Dita. esiranji^iras 1 «*-i'

FARINHA DE MANDIOCA
Dc !'orlu Air_.t-:

r.-peciii! ... .
Primeira. . . ,
Fina.

MA.MFliSIO DK IMPORTAÇÃO
Pelo vapor nacional "Marciai", doa por-

saccos
. ,.,.,, .. Fer-

I raz Irm5o; iõ_ saccos de cera, u Lcc Vil-
01J000 .-. ,.«,$000 ' 'c'-"! ' caixa, i rolo e i fardo dc rouro.
-*'ooo -¦ I a liresõJn: jo caixas «le fn-no, a J. Jur-

1 guens; s «le cella, a I.ée Villela; 534 far-
Knti 1 dos de nlfafa, rjo saccos de farinha t

250 di* arruz, a .Guiniarâtí' fritiao; ¦**.;¦¦*¦
de fariaítn, i.ooo de feijão, ;8; dr arroz.
i .S.?7 fardos dc alfaia e 40 ú; fn:i:o, '•,

IV'» v.toí-r naciun-a! "Iíaliu". daí por.
tos do norte — Carga recebida: 3 saccos
de farinha, a K. Fer.-..«iiilc«; 15 ditos, a

7-J015 60303 CiSS 30443 57234
API"l\0.\IMA.*Ó'*S

72-S7T 1 724P.I SOostlOO
.::'.' o 2781 IOOSOOO

DKZKNAa
7.47I :\ 7-21"0 ',0'i»0

2771 a 27S0 .15000
CEi\'J'ENAS

72401 a 72ã0o I2S000
2701 a 2300 SgOOC

.$000 n i_-$e_.o
(1Í5C1 .1 WJOOO

Kilo
Náo ha
Nüo ha

Não ha

Cento
J"$S'.9 it J$OO0

volnaicà cc cawarues,

Todos 05 numero, lermlaados cm
78 lem 4g000

Tnilor. os números terminados etn
s têm 2~u0i QXce_ilutinilo-se u_ ter-
i.-iittailuü em 78.

O fiscal do governo, Manoel Cosini
Pinto.

O «lireclor-assi«'snte, «Ir. .-Ini.i.ii.)
Olvnttto dos Santos Pire3, vice-presi.

IJOÍ-MO

A. Morgado;
niesmo; ioo fardos de algodão, ã ordem* . sidente.
!.-. saccos dc in-iio. ' ordem; - volume; Q _lirei-lo«-presiiienle, Alberto Sanha .li

Ae cdirt.ir.-i.-E, á ordv.ii; 66 larjj. Je al.o- t:ameeo.
dão, ii «Siquelu „ C.; t8 diioj, a líaul O escrivão, Firinino da Canluariasenra; ,-i.tii dito.;, ,i S.ijuelra s C.j .'t. liar-
ris dc oleo, Ji 

'.ordem; ?*•. fardo*}
, a Siqueira & C.; :'VmkíoV i Loteria »lo listado da Rniiia' ' -7&Ü *'3$í^'1'' lv,lr05í,: ,' 'l;:"~' -1 ^""V. V V;: llesumo dos prêmios da 22" oi-

-.'.oo diuiV 
1oídíniitt.''-iis<..,4le 

fari'iilin'*\lc j tm.cçao do plano n._ 16, em hoilu-"'.-¦'¦'  NSoba uigo, a I,. "Irasileiroi ioo ditos de «rroj, "Cio uo insuiuio l.POs'i"íi|iiiicn o
,_ 

' L~í'":na; )a ii. Aguiar Mello; ,w barris de oleo, o Histórico lia llhliia 6 OlltritS ili^lil lii*"farinha* 
riu-" TRir-rí '""ll "* ) '*""" Ma'*'1'"i l3 <a."ti>* .le residno«de ¦ yieo., yões, de bonefteoneia n instrucção

u«rV «< . kPos ricços li td.il " "/.w01-*"',!0",.'*4 '"',ít'.jl'<.''Vw realizada em 21 do agosto de HUG sob
\oiZ%2, ,4 kl'°" !'""s h"l»to) 

U;,^ liotTc^uXl: _ol." ül." » Presidência du drb Edgard Doria,Iluda, Naciuna  ií$ooo a i6$,|oo a «Fiaueirciló Marinho; ._.• «líio», a G. llSoal do .overno.i'$,.. :« i5$8uo Monteiro; 4o|* dins, o T. M. Rocha;. 125" extracçÜO da 1010' 
1.' ínmiiifiij*

4 - t.i sj !ci r.j
Moine

Especial
S*. I.eoraldu
O. O. 

Moinho Santa Ct ut
Pérola
Santa Cru."feijão

freio
Pc Porto Alegre. . ,
Dito. idcm, dt terra. ¦Hnn ««lem, «le Sai.'- Cn-
tliarina

1 Mio maniuiiíj
líilu «lc tnres «iiversas
l-i!n, mitlatinho. . . ,
Dito, amendoim. . . ,
Dito, branco, idem. . .
Dito, vermelho, idcm, .
D;to, enxofre. . . . .
Dito, branco, estrangeiro 00$oco a oíiioo
Diio, (r.idinho, i.lrin. . (íjSjm a 64l«ooFUMO

Kmno em corda
R:n h/ove :

F.special
Kepnlar, . . .

..lll de Mina..:
Sepnnda, . . .
Primeira, . . •
Ttn-ei.-a

PHEMIOS U1-: 10:0005 A 200500.
i6íran _
15-5.1..
15$.CO —

júlooo —
i_Sjoo —
14Í500

too 1í;1oj
i.Vli.0 .1 ."4SJ00
i6í;üo -30*000

i6$?5o ,\ iS$3qo
21J700 ií.lf.ioo
13SJOO roStiOo
1 s$ooo iSí.ioo
aoíooo 2i$7oo
16Í700 iS$.ioo
i3$aoo a . iíij;tio
19Í200 iyÍ?oo

roí kilo
i$6oo u i$"oo
tjíoo r 1 $,100

19J400U
.-«.«.{«.OO iqoíooo .
iCoíooo ijoV.oi. 1 ,.\''p ¦:'!''¦

I Iteirtilar—-—'- j FUMO F.M FOI HA
il.IOl.IIS IUO A IU AH. NAl IU- I i). ,{i„ Urandc:

S'\l-S 10 IJÍOIiKZKS '* ..niaiello

ia \ i.a aupaxdeoa 110 |;:; ;-;;•,,- •; ; .•
i 2\ ideoi

. FRUTAS
m:xi).vs i-uiiiaoAS \h^>. ™<*

ijooo r.
IÍÍO.I 11

$600 a
ii.i

OD
100

$3o«i

Jiuii.i a
líSOll u

:$_oo
1 $600

'5150

1 $ 150
if .'ÜD
1S10.

ItF.Cl.lIFUOUlA Uli MINAS
Arrec-ila-üo «!•> dia si. . ioi(i._S-jO,
|ic 1 a -1  3.S*S~---*-ieC
lim eKiial |.eu«'Jo do anno
pijsa.l  .I.lS.'Ot''""-77

AI.FAXlWvílA l'0 KIO DE JANEIRO
Uenila nrrci-j'! ula bonlcni

l-Sni .'-.in
Km papei

VtMi, caixa
Mangas, caixa ....
I '¦. 1 ¦ Kio («rande, c*\xt.
Dita):, estraiiReiras, barril

GORDURAS
Itla .i:i Praia, idcm. . .
1.--0 Grande
Matadouro

ijo:oi..$4"8 I Xarqnead-j «Io interior
•-!I4-i.$iS8 ÜI.YCER1NA

Total
•arrr.-.i.la.la de l

-91:44 r$í.'66 nmí3, ücm vaxtlhame. .
1 Bruta, em titãs de ia ijj

l.l4.t:.l-4foSl , e -' lii,os "... " " "
eriodü de -y15 i.MáiSo^.jjj feura. sem ratilhime. .

., l.oiK.i, ctii tatu-i de u i|j
kilo*.

i $.*••"*> a
l$100 a
i S15 o a
lju.0 .«

2JÍQ0Ü —
¦f.ojooo —

Não ha
Nâo lia

50$ooo —

No.T.ina!
Nominal

~75»

.,-«... .« -7(0

For kilo
lí Jt.*) ,.$U0i>

4$ioo a 4I000
5$0(O A 5?ouo

35963.
33Í0S.
22646.
40S97

i.«ÍJ''«J j 11-;.' dilos, a Ferreira illrasts; 350 f:
! de algadflo, a 1'abn'cio Gomei Peitrosa;
| íiuarto!as dc oleo, sCosta lareira "Mai
1 .• caixas dc vaque tas. n G. 1\ Cerqueir
j - ditas, a K. Silva: 2 ditas, «i A. A' draic; 2 diias, a Burdallo & C.; 1 dil

a lírei-;3an _. C,; i dita, fl Janot I\o!.. .
1 ilha, a I,. Lourenço; 1 «Fia, o .1. l.l 114*10
Coelho; 1 dita, a F. Plácido; _ toneis 1 7017....
«Ie álcool, .1 ordem; -;, ditos, «i ordem; 122071;.,,
.15 dilos, ' ordem; ;;«> íaccoj dc cocos, 841 

'
,í ordem; 1 caixa de charutos, a .!. .11:r- ¦ ^,„'
yatii:; \(m> «ecos de faiinlia. á orJein; J tf,yÍ!Í* •" *
1; .nir.'an-1'liii .lc couros, o J. Mcycr; 1J'G8....

Pelo vapor inffle*. "Vostrls". dc ""•«'V.V r.'',Mi...,
Vork" r- Carga recebida : i caixa de cou- 122158,,»,
ro. á ordem; i dita. á ordetn; \ dit-a, á [ ogtjo|'
ordemi i dita á ordem; i dita, á ordem, I *
_ ditas, à ordem; i dita. íi Guimarães V. •
Cerqueira; a ditas, fi Kcrroira Souto; i
«iila, n Anioniu M . da Silva; - ditas, á or- ;
«lem; «1 «lilás, a Padula; i dita, n I». J. :
Si-.ut; i dita, n Pinto Ângelo; i dirá, A
ordem; j dita? a !•'. Jorge de Oliveira; !

i dita, o José Silva: i dita. á ordetn; . !
dita, á ordem; i dita, á ordemj i dita,
á ordem; i dita, a Pinto Ângelo; i dito, j.1 l'uria Plácido; ,ío saccos de cevadinha. i
à onletn; io caixas dc fermento, á ordem; |
i-, caiMH dc snirlxiii, á ordem; ij caivas j 

'13207 ('. 33209
1-í damasco?, á ordem: *.'o caixas dc farinha i í?ííii"i c 2Í6-.7

dc aveia, â ordem; 75 caixas de fermento, 5 j. .„,..,., .
cm; ;'.-, ditas, á ordem; 6 caixas de !u- Uh/.l.INA>

dein; aoo caixas de uiaçíls, á 351161 il SúOTOmi? de («eras. ã ordem; 5««'; : _..,-i_i_ -d :i;,~pi
22611 a 22650...'.!!..!.

CENTENAS

ordem; a*
cai\AS de aa;t
roí", á ordem:
dun; 250

axttt 50U caixa-, dc ilomas*
o caixas de maçãí, ri or-
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| Branco, setn vaxilhatne
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_$ioo -i
6|O0O m

._'aa
6Souo

dc aniciKas. i ordem; lou caixas de ! 355101 » 36000daiiHiscos, a ordem; .10 c:..<.-,i «lc heras, a VVQ. „„mnrilem; 10 cux-ii «le ameixas, a orilmi: io , "', ' " .,'.,, 
caixa» «lc ilanmscos, á ordem: 600 caixas 2*601 a -'2,0ü
Ae maçã», n Ferreira liniJo: j;o volumes 1 TodOS OS nilHloros teriliilUdos etn«le .-.meixas, ao mesmo; «5.1 caixas ile íicras. 1 at: ,/¦,„. ncniin
ao 'mesmo: 100 caixa, de damascos, -ao me». I V'"1 *i>w<->.
mo: 1.5.1.1 caixas ,!' inai-ãs. au uicsníoi I OfldS PSIiUlIieFOS tOrmilinuOS Pill
1..110 i.ixa. «lc [.eras, ao meíiu.i; 15,1)_> 5 Iam IJOI.,
ciiv.is de «lainnsíos. no niesmo; 300I1 cai- Os numúl'ns preillitldOS poI&S 2
x.-is «K" ameixas, ao incsiuo; i.ímol- cal. ¦ Unnos do primeiro prêmio li,~l.) tem
:.V t ílrd^iV^^isV^,^ 

"o,\ú}\^0 » torm.na.au si.nnlBS.
dem: i.if.|j caixas dc arceixiis, ã ordem; L s COn06BlOnnrl08 J. 1'Cürolra 4 C
Sola caixa*, de damascos, á ordmn: so cat- __,

, xaa. ao mesmo; 20 caixas de ameixas álr,.r.!.n.; .-,. .-aivit, de perus, A oídeur.' .-o X-0,3?33*F_IJâl.
de damascos, a ordem: ioo caixaj de ma- .-.,,
cã*!, .a ordem; ton caixa.1? dc iberas, «à or-'
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AUR02 .'.'ACIONAI.:

lliiiliadii
ico Liloi

k«;«.
l.rnnR. ,

« .\'o-:e.

iii$,-i>o Os'ii'16
5.*.$..00 .1 sSS.on
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.Vil.» ha

«.«.-i -i 
11 $100

.Ni*> h^
1l3$,iao a 4ü$ouo

f,;o Sf'."0
f.o» $530*¦••.> íi«'i
SiV;«i :« Joijo

_ Nio lia
$460 Ç;,:o

ki.n**..
MANTEIGA

• Modeafo Halone, •*¦»rt iJ^•»
Urêtel Prcre-;, lata . . .

i I,i prlctier. lata ....
j Modesto Caione, liU , .

í* Hrnm
f.»c Minas

MILHO
,\tinirello. 'I.i terra. . .
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Sticvo, Urnnco, o i"*.
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üahia. ,..,... l.sfooo t isoj^oo ! Ea- o b»rr£i.

Unio X.
11 ia si; .
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Oinn . . .
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l$ll'i(i 11 f$OO0
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veia. o Otiinlc; 8 cai.vta de jiapcl, à or-
«lnii: lón .liias, f, ordem; in ditas, ' nr. I
deroí so ditas, á ordem; .*•.** ditas, á tir- ;«ljm: 3,t .liras, á ordem; . dit.u, á (.r.lcmi !." Hilas. á r.r.lcni; 51 «lilás, «i ordem-, I
?;S ditas, ã ordem; 4% dítas. ;i nr.lcm: _fi :
ditH.í, á ordem; ,*tn ditas, u Xavio liimcí; j50 cnis.-.s dc sapoli.i, a Knocli .Morgans; ' l1'¦'•
mn caixas de sapolin. a l-.imoli Morgans"; í 3004

l'cl..-.«.: t inclcr Plntarch, de l.omlres 22.'i'.'c r.;c.-i!:.s. r..ic.i rcccliúla: ia lianis de isi',1oleo. :. Jorsc Allanli 5. 11 J. Mendes; 10, ».„
a Soares Soliriiiho; mo latas ,1 Vi..ira Sm- - ,res: 111 l.irris. a Davidson 1'uütii-, 10,1 I 2323
sotvos de arroz, á ordem; .: caixas c 7 10ti83viiliimcs «lc .liá. n Rahrnsa & C; .1 caixas hllGndc papel, u AIiiilÍ.I-i Muiuiics í; C: ir, bar- : \\7afiris .lc noturna, n Acnst Ferreira: n~- ditos fl.,Cr-'.> unia .1 l«in;r Allard; 2: caixas, nn I.l.iv.1 « 1<"''''
llrasiieiro: roo 1 I )l, Freitas: :•-. a Dn-117*01

Vilson Vnl!<-n ív t".V m. ao mesmo; mo de !
anil, n C N". T.efrlnr»-. i. ;\ i. òç Anulo; \-«ritricar. e -• caixas .lc tintas. 11 T. Ral- |nl". & _.:.#_- latas, á Ci-inii-.inliiíi Cnstei- Ira; o barris c 2S caixas do nrovisõOR. a jmesma; ,t,. barris dc nlvaia h. ;« Wilson 1
Sons; a. if, n Norton Mceaw. -o barrica.-*, a
Ti. Maia; ço, a losr l^inn «fí ('.; 8 barris!
dc verniz, á l*siar;iparia Ünitlü; 1,7011 bar-
rica-- Jc cimento. ,1 i*rv. Youle ífc (.: 1.000
barrica» do cimento a 1*iruc Aílanl; t.520,
.1 ií. Maia: .i.aoo, a Hime .\- C: :.o«.o,
.i A. '".. Pontes; »-.¦*;. U Companhia Cot-
teira: 1.040. a A.. V. Fontes; : .noo, -'i
Cily lmprovement-s; 1 i-i raivas iio B«ipT>ra,
a Clavtoii OliíliurRI 50. n «.uiisnni; iu.
C. N*. r.efevbre: on, .i Cirvatlm Koolia; io |d** bittfi*«. ao mesmo; to .!c nreMintos. ao I
tílojiJ Tlrasliciro; 40 de sardinhas, «o mes- |
nm; rn ãc ostrae, an •mm.to: t. do lasíos-j
tas. nn mesmo; 2 de farinha a ÍI. Mani [
i- C,; <; de fermento. 00 mesnio; ; ,li* are;.-

Auotorisada r,f"* contrneto de
C do setembro de 1012

Extrncçio «le i'-1 «lo agosto 1914
PHEMIOS DE íIOiOOÜS A L'0001000
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ao mesmo; 2 «le pimenta, nn mesmo; 1 ilí Pj .« caitB por SOrtD.
sin-cr no nirsnm: ao dr tonservas, nn „«»s lallillTt ÍOV.I premiu-, flf 2'iJOilC
mn; ide p-sra.. no mesmo: - de cra«'Os. '-«bu-l lIOllSlHm tlfc líSta g6l'íd, '? 1
n-esmo; 1 «lc «.peciariai. to -rne.mo; 1 dc
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A !a "Vlllé de Parts ffiXSA.ffyir' Ato»** CORREIO BIX MÃNHl — Tèr^Eiríí, 2â de^oãío »e 1Ô1*
(Tt_l»_-lll«-C-___T--.l>l!-MII-J00C00l

A eutis de
creanças a
que não se
presta a de-
vida atten-
ção é arrui-
nada com
o uso de sa-
bão usual.

Todos os
Paes cuida-
dosos usara
para as suas creanças o afamado

Sabonete de Reuter
que tem a virtude de conservar-lhes a eutis suave o brilhante

como o sctini o perfumada qual uma flor.

CENTRAL DO BRASIL
GUIAS DE INSl-UOOrlO

Foram expedidas guias de inspecção
603 «eguintes empregados: Machinista
Achüles Sexto, operário Manoel Tava-
taa, Manoel Fernandes, Bernardino Ot-
tero, Joaquim de Oliveira c Bclmiro da
Costa Cruz: praticante dc telegrapho
Astrogildo Jovino ide Oliveira; quar-
to eicripturario José Alexandre Cir-
ne* ajudante do i° deposito Antônio
Ferreira Braga; trabalhadores Õcsio
Antônio Mario, Manoel Domingos, José
de Lemos, Antônio Leite, André Mello-
oe e Horacio Via_lada.es; couferente
Arnaldo Manoel fcrnandes Junior;
ajudante dc manobreiro Wenccsláo Pu-
oue _ Estrada. guarda-freios Flausino
Kibeiro e Joio Pacheco, c graxeiro cf-
fectlvo Quintalino de' Mello.,

— Foi recommendado aos agentes
que devem indicar nos despachos de*___1_._ de amostras dos viajantes do
commerciò o bilhete, a caderneta kilo-
JTW.rica, etc., de que estiverem muni-
doi.

BEX.: __0J.:. OAP.:. DEZOITO
DE JULHO

Hoje, sess.:. de Fin,:, ás horas do
costume. — Duarte Estrella, Secr.:.

(S 7474
llEíf.:. LO.l.:. OAP.:. HENRIQUE

VALLADAHES
Hoje sess:. de eleições para cargos

vagos. Peço contparecimento de todos
os Urrais:, do quadr:, — O Secr:.
Sousa. (7..19 J)

Gottas Virtuosas
Curam hemorrhoidi
OT«r»n*. urinas r a*

de Emes-
to Souza

males do utero
npri*. Cvsttte.

AVISOS
CORREIO— Ef. repartição eipediri mm

ru pólos ncguinte. paquete.:*?•/' :
Cubatâo, para Rosário Je Santa l'c. rece-

bendo impressos até 30 meio-dia. cartas p:ira
o exterior ale á : da tardo c objectos pira.*t'f.ist.'*iT até ás 11 Ha manhã.

Plutarcho, para Santos c Rio da Trata,
recebendo impressos até ás 8 horas da ma.
nhã. cartas par.» o interior 3t_ ãs 8 _!_.,
idem cora porie duplo e nara o exterior ate
Ss 5.

Amanhã:
Pará, par3 Victoria e mai-» porto? do nor-

te, recebendo impressos até as 8 horas da
inanh?., cartas para o interior ate és Stia.
idem com porte duplo até k* o e objectos
para registrar nté ás íi da tardo de hoje.

Itafserttna, para Cabo Frio, Victoria. Ca-
ravcllas, Ilhéos, Bahia e Aracaju recebendo
impressos ate á 1 da tande. cartas para o
interior até a 1 i[_, idem com porte duplo
até a*. 3 e objectos oara registrar até ao
meio-dia.

Itatiba, para Victoria. e Recife recebeu-
do Impressos até is 8 horas da manliii. c.ir-
tas para u interior até ás 8i'_. idem cnm
porte duplo até .ás q e objectos para re.¦giltrar até ás 6 da tarde dr hojo.

UEN.:. MM.:. OAP.:. AMIZADE
PBATKI.NAIo

Hoje Sess:. dc Tin:. peço o com-
parecimento de todos os llr:. do qua-
dro — Sect:. José Soares Loureiro Pi-
lho, 18:. (7447 J)

GR.:. OB.:. DO BRASIL
Devendo chegar no vapor "Ita__ucé",

esperado no dia 23 do corrente, o illtis-
tre Ir:. Dr. Octaoilio de Camará, de
volta de sua viagem ao Sul, em com-
missão do Gr:. Oriente, convido os
MMn.:. c LI.oj:. da Federação a
comparecerem ao seu desembarque no
Cáes Pliaroux, afim dc dar-lhe as boas
vindas. — Gr:. Secr:, Ger:. daOrd:.
— Daenwn. 7..S1 R)

Agava
A Hora
A Real
Garantia

119
383
443
294

S 7476

O LOPES Cs quem
dú n for-

tuna
mais 1'upiil.*. uns loterias c offerc-
ce miiiiircs vantagens ao publico.

Cnsa matriz, Ouvidor 151; Qui-
tamlii 79, esquina dn Ouvidor;
1° <1« Março 53, lnrj-o do Estudo
de Sá S9, General Cumaru 363,
«uito da rua do Núncio; rua do
Onvldor 181 e rua 15 du Novem-
bro 50, _). 1'aulo.

DIO DEDE .IAXI.II.O, ai
AGOSTO DE lttl«

Illnis. Srs. Liquidanlcs da "A União
Internacional".

Run V. Inhaúma, n. 53, sob, nesta
Pendente desde Novembro dc 1915 a

liquidação do pecúlio pertencente no
sr. Domingos Moreira da Cunha Leite,
de quem sou representante, sem que
obtivesse solução durante o periodo de
fuiiccioiianicnto da Sociedade, fomos
feli.es agora, dirigindo-nos aos pro-
bos liquidantes da mesma Sociedade,
que sem delongas fizeram nesta data O
pagamento da respectiva quota.

Por tal motivo, apresentamos publi-
eamente os nossos agradecimentos. —
(Ass.) Domingos Alves tia Costa.

«O QUADRO
Resultado de hontem:

Antigo. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

Gallo
Gallo
Leão
Vaccu

Variantes
iO—72-45-79

Rio, 21—s - .16 II 7..-S

|. AMERICANA
7S1

Rio—21—8—016 .

V, Ex'. tom necessidado do den-
tos artificíaes ou do qualquer ou-
tro trabalho dentário por processo
completamente novo ? Procure, de
preferencia, o esforçado cirurgmo-den.
tista Dr. Silvino Mattos, cujos elo-
quentes o renes attestados dc sua
proficiência ahi se seguem, além de 20
nnnos dc constante pratica. Eil-os :

Laureado com o i° prêmio da secção
tirurgico-dentaria, ua Grande Exposição
Artistico-Industrial de 1000; concuiren-
te, em 1903, no Districto Federal, á
Exposição Preparatória da Universal
Norte-Amoricana; premiado com inedn-
lhas dc prata c de bronze, na Extraor-
amaria Exposição Universal-Intennacio-
nal de 1004, cm S. Luiz, nos Estados-
Unidos da America do Norte; — cm
¦ 905,. pela Scientifica Associação Astro-
nomica de França; galardoado com o
Primeiro Grando 1'remio, na Por-
tentos» Exposição Nacional dc
1008; e com medalhas de ouro, na
Exposição Internacional e Scientifica
de Hygiene dc K)09, nn Universal Ex-
posição de Turim — Roma — dc 1911
e, em 1.1*1. .no 1° Congresso Pan-Arne-
ricano de Odontologia.

3-RUA URUGUAYANA-3
Canto da rua da Carioca

J ?.-*_

ÚmiBML
J 

fl.).'.'.* 
•¦''

1a Soe.'o ./'.

' *,c-- -¦'Ir*. ¦ -;. •-..*.•.'» -: *¦. •• • ]. .....

AVISOS MARÍTIMOS
1 ¦¦-—1„ i_.h_.ii. 1 ium_i 1, j

_-__-__________a__aa________Ma^ • __a___agat

(em fôrma do pilulas)
O mais poderoso especifico para a cura da Sypliilis

e de todas as doenças resultantes da impureza do
sangue.

ü DEPURATOL 6 imminentementc superior nos
seus effeitos a todas as injecçóes.

Garante-se a cura.
Tubo com 32 pílulas, 8 a 10 dia. de tratamento, ii.OO., petoCorreio mais .00 réis; C tubos, 27S00O, pelo Correio mais i.u.0.

deposito GERAL: Pharmacia Tavares
63, Praça Tiradentes, 6!3 — Rio de Janeiro

II 7499

Propaganda
607

Rio —21-S—í>16." n 7500

BANCO LOTERICO
tt, Ho. nrio 74 o R. Ouvidor 70"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
Eão as casas que o.fcrocem as

maiores vantiiceiis o caran-
tias ao nublico.

TUBERCULOSE CURADA!
Só com o STEXOI.INO. é que sc

consegue curar c evitar a tuberculose,
anemias, pulmões fracos, neurasthenia,
fraqueza geral com dyspepsia, iinpotcn-
cia, nicnioria fraca, dores no peito, fe-
bres intermittentes, .pallide/. e flores
brancas. Importantes curas etn todo o
Brasil e estrangeiro. Procura extraor-
dinaria de toda a parle! Granado &
.•'ilhos. Rua da Uruguaj-aiia n. oi, Rio
dc Janeiro. Vidro, 5$, pelo Correio.
8$00O. (R 73»»)

916
Rio—21-8—916

GTflRA
M 71.3

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

BILHETES DE LOTERIA

Reinettein-so bilhetes para ointerior iiicdlniito o uorte doCorreio. — riIAXOISOt» _. c.
Uua Snelict n. 14 !

DOENÇAS NERVOSAS I!
Neurasthenia, palpitaçõe-, dyspepsia,

vertigens, fraqueza geral, anemias, cô-
res pallidas, falta dc regras, flores bran.
cas, corrimeiitos, dores nas costas c no
licito, cansaço, febres. Cura-se com o
STIÍN0I.1NÜ. Unico remédio na moda,
-receitado pelos sábios e notabilidades.
módicas — Drogaria Granado & Filhos.
Rua da Uruguayana 91. c Drogaria Ko.
ilrifiics, rua Gonçalves Dias, 59, Kio de
Janeiro. (1) -38,)

Bom quarto mobilado
Aluga-se um grande,bem moliiliado,

com kIuiis janellas em casa de estran-
geiros seni filho; lur uleclriea, banhoí
quentes c frios, preex) .soÇoüq, .jiara vot
Iodos os dias até 12 horas, á rua Darão
dc Petropolis 164. R 7j2t

SÓCIO OU SÓCIA
Para uma grande pensão bem afre-

guezada, no Cattete, com o capital dc
ia:ooo$ooo a is:ooo$ooo; para infor-
mações, na rua do Cattete 11. 205,
casa dc moveis, (S 6854

MÉDIUM ESPIRITA
¦Largo da Si n, 3. (700,1 R)

PROFESSORA
Precisa de quarto mobilado, indepen-

dente, com pensão, até 100.000. Em
casa de familia socegada. Resposta
para A, O,, no escriptorio desta folha.

(S 616.

Águia de Ouro
C 562

16—1—22—12
RÍ0-21-8-.16

A Capital
871

ASSOCIAÇÃO DE SOCÜORROS
MÚTUOS A' MKMOI.I.. DE

SALDANHA DA GAiMA
RUA DE S. PEDRO X. 206

Sessão do conselho administrativo,
hoje, ás " horas da noite.

Rio, 22 de acosto de 1910. — João
R. Freitas Lima, secretario.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
DELLE MATTOS

MANICURE
Especialidades cm prepare» ps-l

unhas.
Sete de Setembro n. 58 (2' andar',.

— o ¦ 1 ¦
FORMICIDA MERIXO

O unico exterminailor das formigas.
JJerino & Maury, rua Ouvidor n. i6_.

1-00101 » a m

Diabéticos! To mafi água
•—dn—

M o 1 g a ç o

HYDRóL
Fórmula do especialista dr. Lconidio

Ribeiro.
Poderoso rezolutivo empregado nas

hydroeeles. hcntatocelcs, sarcocclcs, or-
chites e tumores de qualquer natureia.
Deposito: ma S. Francisco Xavier, 367.Teleplione, Villa. ____.

DiiBioes
UNIÃO SOCIAL

SEDE — RUA HOSPÍCIO, 31.,
o" omitfcr.ona i/,j fundação social
O conselho administrativo, conimcmo-

rando o 9° anniversario da fundação da"União Social", realiza utna sessão fes-
tiva. terça-feira, 22 do corrente, ás 8
horas da noite, distribuindo 0s donati-
vos annuaes ás orphãs filhas dos so-
cios conforme prévio sorteio, c mais,
os diplomas dos titulos honoríficos con-
feridos pela ultima assembl.a geral, e
a medalha dc ouro, Legião lluinanita-
ria. Convido os srs. sócios a compa-
recerem a esse acto commcmorativo da
nossa vida social.

Secretaria, cm 19 dc ..Rosto ,1c 1916.— João da Costa, secretario. (R72S8

IRMANDADE NOSSA SENHORA
DA CANDELÁRIA

Vio (Iíi 22 do corrente, ,i 1 hora da
tarde, pagam-se as pensões aos irmãos
soecorridos, correspondentes ao primei-ro trimestre vencido.

Em 20 de agosto de loifi — O the'
soureiro, Luís Francisco Moreira.

GRÊMIO B, A' MEMÓRIA DE
CAMILLO CASTELLO BRANCO
SECRETARIA — RUA S. PEDRO

NUMERO 206, SOBRADO
De ordeni du sr. presidente, convido

os srs. sócios a sc reunirem em assem-
Mca geral, terça-feira, 22 du corrente,
ás 6 i|2 horas da tarde, nesta secreta-
ri, para discutirem e votarem o pare-cer da Commissâo dc Contas e eleição
da nova administração. Rio, 20 de
agosto de 1916. — O secrelario, dr.
Augusto Diogo Tavares. (J 7141

SOCIEDADE BENEFICENTE llÕ".
ME.VA.'1'..I A1 JOSÉ' DA ORU-.

SEDE — RUA JARDIM BOTÂNICO,
43S (GÁVEA)

(a* assemblèa geral ordinária)
De ordem do sr. presidente, convida•s srs. sócios a comparecerem á segun-

da assemblr.. geral ordinária, que se
realiza no dia 23 do corrente, ás 7 11_t
horas da nuitr, para discussão e vota-
ção. do parecer <la commissâo fiscal c
eleição da nova administração.

Rio, 21 dr agosto de 191O. — Dago-oerto de Car.-allto, secrelario. (J 72.3

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE A'
MEMÓRIA Dl. D. PEDRO

DE ALCÂNTARA
RUA DE S. PEDRO N. 206

(Edificio próprio)
Sessão commcniorativa do 28° anni-

versario social, hoje, ás 7 horas da
noite, para distribuição df donativos a
orphãs, protegidos pela Caixa dc Cari-
dade Tlicrcza Christina Maria. O sr.
presidentr pede o comparccimcnlo dos
srs. conselheiros c associados.

Rio. 22 dc agosto dc 1916. — Joa-
quim Pinto Sampaio, secretario.

ASKO0IAÇ..O GERAL DE AÍ.XI-
I/IOS MÚTUOS DA ESTRADA
T)i: PERRO CENTRAI, DO
BRASIL

Assemblca geral extraordinária
(2* convocação)

De ordim do sr. presidente desla
Associação e dc accordo com a resolu-
cão da assemblèa geral ordinária de 23
de. julho ultimo, convidam-se os srs.
associados quites .1 sc reunirem em. as*
semblía geral extraordinária, uo dia 27
do corrente, ás 11 horas da manhã, na
sede social, para se resolver sobre as
alterações a fazer no Regulamento da
Carteira de Domicílios.

Dc accordo com o paragrapho 2" do
art. 04 dos Estatutos, esta assemblèa se
constituirá com qualquer numero dc so-
cios que se acharem reunidos na sala
das sessões, ás 11 i|2 horas.

-Secretaria, 21 de aROslo de 1016. —
Alberto Máximo dc Almeida,, 1" secre-
tario. (R 7521)

Hoje ás 6 horas
Hio 21—S-«.>16. S .481

A Garantia Federal
934

IA CASA FELIZ
.... . "í. RUA DO OUVIDOR, 106Filial _ prucj ,, de Junho n. 5i _ _*•_„

«_^ de JaneiroCOMMISS-ES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Atíso: — Os |irrmioB•íMiio du d- exlr_r.ç_0.
suo pagos no

Rio, 21—8—916 J TJOj

nio,

A Universal
362

21 -8—01G.

i ¦:,i'W^_!iiillli:.l-'
«. _ ._.__' '

Mii.iNaiinniiAg

EDIÍAES
I\Ti:\l)i;.\('lA DA GUERRA

COSTURAS
Distribuição dc peças de farda-

mento a inamtf.icttirar, ás costureiras
matriculadas sob ns, Soi a 050, iu>->
dias 21, -3 e 25, até ás 1.) lioras.

iPrévine*se ás sra<. costureiras <çt:c
só sprão attcndidiis os números an-
nunciados, assim como o não compa-
recirncnlo imiplica 11a perda da dis-
Irihuição a que tem direito.

I G„ 20 de agosto de toió. — Ca-
pitão Epatninondas Cunha.

iú
311

21-8-916

Sfi'.«5«.. !B"«JB' :SI '»'.B': iRifli

i\iiM'*'icaiia
7.9

ni.o-'a-s-i*-iü

Caridade
111

S '.Iã2'._.
¦í«*:h

J 430

FERNANDES & C*
Telephone 0.051 — Norte

VIAS URINARIAS
Sjuhilis e molc_tins ào

senhorng

DR. CAETAXO JOVIXE
Formado pela Fnculdiidn de

Medlcfion du Nápoles e hnblli.
tado por titulos da do Rio do
Janeiro.

Cura especial e rápida dc es-
ireitamentos urethraer (iem opr.r».
ç5o), (.onorrhéas chronicas. cysti-
tei .hydroeeles .tumores, impoten-

j cia. Consultas das 9 ás 11 e das 2' 4» 5- Ijnriío dn Carioca IO, sob.

CURA RADICAL
Da GONORRHÉA CII.UONICA ou

RECENTE, eni poucos dias, por pro-
cessus inod-rnos, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da sypliilis.
Afti. 606 e 914. Vaccinns de Wright.
Assunbléa, 54, das S ás 11 e 12 a. 18.
BERVIÇO NOOTUBNO. 8 _>s 10---
— Dr. Pedro Ma.allifícs, R 8549

I Wofre-Pame de Paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

NICKEL 
~~

'Escrupiilosatuentc liem contado e a
ioi$joo por cada ioo?, vcndc-se á rua
Hospicio, 141, sob., das 8 á 1 da 'arde
e das 6 ás 8 da noite; tamlwm vende-
se prata. (S y-ffG

ÉCHINISMO DE CAFÉ
Vende-se uni com canacidade para 250

arrobas diárias. Machinas x-arautidas.
Preço r3. 8:ooo?ooo (junto 011 separa-
doi. Padua, E. do Rio, com Neves ou
Caixa postal 18.12, Rio. R 7.122

MACHINAS PARA FULEIROS
Vende-se 'diversas usadas. Trata-so

na rua d« Quitanda n. 147, Uio dc Ja-
noiro.

mi-NO-MAGNOTISMO !

Quereis adqiliril-o rapidamente?
1'rocurac vos inscrever oio curso do

professor KADIR, á rua Mariz e Bar-
ros 87.

Pelo 6cu methodo de ensino, com íj
lições, nuatquor pessoa poderá influen-
ciar e dominar os outros. Trabalhos
de Soinnambulisinò scientiíico e outros
assumptos da vi.I.*t. 7180 *J

LINHA DO NORTE J
O piquete

PARA'
Sairá amanhã, quarta-feira, 2.. do

corrente, ás lã horas, para Victo-
na, Bahia, Maceió, Reoife, Cabe.dello. .Natal, Ceará, Maranhão, Pa-
rá, Santarém
Manáos.

Óbidos, Itacoatira

LINHA AMERICANA
O paqtic-.t

Minas us
Saíra no dia sp dtS corrente, ás14 lioras, para New Vorlc, escalan<lo n Bahia, Recife, Pará e Sai

Juan.

LINHA DO SUL
O pari-t-ctcSÍRIO

Sairá sexta-feira, 1" dc setem-
bro, ás 12 lioras, para Santos, Pa-
ranaguá, Antonina, São Francls.
CO, Itajahy Florianópolis, Rio
Grande e Montevidéo.

(., Este paquete recebe passageiros
e cargas para Pelotas e Porto Ale-
gre, com transbordo 110 Rio Gran-
dc; e para Matto Grosso somente
cargas com transbordo em Monte-
vidéo.

LINHA DE SERGIPE
O paquete

Almirante Jaceguay
Sairá quinla-f-eira, 3.1 do cor-

rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas, P. Areia,
Ilhéos, Bahia, Aracaju, Maceió cRecife.

¦AVISO — As pessoas que quei-ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros, deverão so-licitar cartões de ingresso, na Se-
cção do trafego"

ATTENÇÃO
As cncomincndas do Lombriguciro

Cimc e Xarope Vacurait para astlima,
sao feitas .. rua dos Ourives 88. Dro-
gana Araujo Freitas. (J 7434)

DINHEIRO
Directamente, sem commiss.es, em.

prcslti-sc sob h.pothec.is. até 30 contos. Rua do Rosário u. 105, i°, com
j_£aJ______ (B 738»)

LOMBRIGAS
e outros vermes do corpo humano, o sabi.DE P ERESTRELLO, deve ser preferido.

¦ preciso gu-nl.t
tomem, suppondt

Para expellir as loinbrlgás
ro.o XAROPE VERMIFUGO
porque:

i.* — E' muito agradável ao pala dar, tanto assim queo írasco lempre bem acautelado, para que as creanças não o
que é alguma calda d; doce.

2.° — Alem de não irritar os in testinos, com. aconteceoutros^ Vínr.ifugos, é dado em doses muito diminutas.*••* — N"0 *-"Va as creanças de seus brinquedos,
nem de «na smde.

4.' — Tem propriedade laxativa,
uso, tomsr nenhum purgativo.

Applicadt, tanto para creanças co mo para adultos — VidroKemelte-sc pelo Correio 1 vidro por 4S000; 6-droí, por 35Í000.

por isso nao

eom muito;

nem de suas comidas,

necessário, após o feu

vidros, por
3$ooo.

18.500, e

Vende-.se na A' Garrafa Grande
RUA URUGUAYANA, 66
Pereatrello & Filho

A 71»

VIOLONCELLO
Vende-se 'um violonccllo Villannie,

por 5oo$ooo. Avenida Pedro Ivo, 12.,
ás 9 da manhã. R 7332

Fluminense
7348

S7.:8

V, Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pódc conseguir facilmente,

por alugue! mensal e módico, todos ot
inoveis; rua do Riachuelo o. 7, Casa
Progresso.

Operaria
4393

S 7.V.

Variafi1.es
Hio-21

48-93—11-9.--W
-8—91b S TÍS O

MMWm

DE -

..io. ie li í alpio
PAGA SEMPRE OS MAIS ELEVA-
DOS PREÇOS E A I.1.MIEIR0 .1

("omp." <!c índüStrias-TcxtU,
RUA TH. OTTONI, 36

Caixa postal 1009. Tel. Noite 430C.

Juventude
Alexandre

Pai com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,
não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre d.son-
volve o crescimento tio cabollo
e extingue a caspa com tves ap-
plicacões.

Vende-se .tu todas as perfu-
tnarias — Pliarmacias e droga-
lias. Preço .1,000 rs.

Torrefacção de caí.
Vcndc-se uma installação completa

em perfeito estado movida < cl.ctrici-
ilado com o motor dc 5 HP, prompta a
funecionar, com MOINHO- ALBION ,
•discos sobrcsalontes. Também se venci"
um grande lote dc depósitos para guar-
dar o café. Ver c tratar na rua Bar-
crllos n. 4, junto ao viadueto da E. d»
Ferro Central, em y. Christovão.

J es-j

GRANDE ARMAZEM NO LARGO"DA LAPÃ~
AIiik.i-sc este vnsto nriiinzom situado nn rr.n Vlscoiido do Mnnui-

ctinpe n. n, próprio nara restiiurnnt, liar, liotonuim, confeitnrlncliieiini ou outro necocio llniiin. Tratii-se nn Coiiiuuiiliiu OervelarlnIíi ilimn, rua Visconde do Supuciiliv 11. 200.

Segundo andar, predio novo
Aluga-se o segundo andar da rua da

Quitanda n. ia.., entre Alfândega e Ge.
neral Câmara, próprio para familia ou
grande escriptorio. J .4511

E SENHORAS
e SENHORITAS CARIOCAS

— Quanto gasta.s aniiiialmente com
vossos vestidos c vossos chapéos ?

Uma somma considerável, e nom
sempre ficaes bem servidas.

Pois bem, com a 5* parle Ho que
gastaes em um anno ficareis habilita-
das para sempre a fazer, vós mrsmns,
com todo o chie, vossos vestidos c
vossos chnpéos, c as respectivas fltircs
para cnfeital-os.

Centenas de senhoras iá tem ali sc
preparado e estão con'*'utissinia_.

Experimchtáe1

Avenida Rio Branco 106-108

OURO
brilhantes e jóias usadas, compram-se;
na rua Sete de Setembro n. iu, Joa-
lheria Diamantina, 4489 J

RODA DA FORTUNA SIM!.,.
T*'^_

3857
357

57

IO.'. 8
o:ts
38

721)6
ÜÍ.G

Mas r.a-
bancu & G.
São os quo'
tím pagoi

niiiis promios e que m;iis vanta-
gens offerecem a seus fregue-
zes Largo cie S. Francisco do I
Paula, 30. A casa mais antiga
neste gênero. S 7.08;

VÊR PARA CRER ?
(Jucreis comer bem « gozar saude?

Só no Café e Restauram Rio llranco,
rua .Marechal .'loiian.j n. 1.5, aberto
dta C noite.

O 25" SORTEIO DA SEOOAO
PEOÜIilO PREDIAL J»A "ÍtIO
DE JANEIRO"
Como acontece sempre que sc reali-'.,1 um dos sorteios mensaes da vanta-

josa Secção Pecúlio Predial da con-
ceiiuada .Sociedade dc Seguros de
Vida "A Rio de Janeiro", o realizado
hontem, correspondente ao corrente
mez de .irjosto e que fôra transfiridr.
do dia 15, por ter sido santificado
esse dia. importou no mais amplo su-
ecesso, devendo a honesta (- laboriosa
directoria do referido instituto dc pre-
.idencia estar satisfeita por poder mais
uma; vez pòr em evidencia a solidez
das operações do estabelecimento de
que em boa hora lhe foi confiada a
jestão.'Realmente, cada vez mais "A Rio de
Janeiro", discretamente, porém com so-
lidas bases, vac desenvolvendo as se-
cções cm que opera, ahi estando a
constatação na pujança de sua Secção
Pccirio Predial, que tantos benefícios
tem distribuído nos seus .5 sorteios
realizados e bonificações annuaes a
ietts associados.

No sorteio dc
a apólice n. 2.15
rita Eneida Silva, residente em Cam
pos.

Ji-vn-ioiiS. — Um assistente.

BEX..*. I.O.T.*. COÍf.:. E ART.T.'
(1* IX) QUADR.:.)

Quinta-feira, 24 do cor.:., sei.:.
«...:. de posse. O Ven.:. pede o
comp :. de tod.:. os llr.:. do quad.:.— O Secr.:., Fundão, (S 7.16:

*__fi_KL JSr *S%-5!
¦ 1511 ..577 l(i'--V— - -<

5-1 577 (.23
41 77 22

8901 l«85
901 J.85
01 "85"

GRANDE HOTEI.
— LARGO D\ LAPA -

Casa Para familias e cavalheiros de
tratamento, Optimos aposentos rica-
menle mobilados dc novo. Ae.essoi.s,
rentiladores c cozinha dc 1* ordem,

Knd Tfl.ffr. "Gramlliotcl"

O BICHO

A CASA MUNIZ
Aluga uni espaçoso escripiorio com

dois coniparliincntos, por 70$ooo, Uu -
vidor 71.

GONORRHÉAS

Casa para casal inglez
ioo$ooo a

sn em Santa
hr

pessoa
Th cie-

Gratifica-sc com
que indicar unia c
zn, que convenha. Deve ter bon visia
para o mar, grande quintal, .. quartos e
mais dependências communs. Aluguel
ate- ,.oo$ooo. Para scr oecupada em no-
vembro ou mais cedo. Respostas a M.
J. II. (R 6963

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. S. quer comprar inoveis a presta-

ções por preços baratissimos, entre-
(•ando-se na l* prestação, sem fiador,
é na Casa Sion; rua Senador Euzebio
ns. 117 e 119, telephone 5200 Xortr.

(J 6383)

cürí¥"Wb_^w_1í
DR. A. DANTAS DE QUEIUOZ
Modernos inethodos de tratamento

medico e çlriirgic.. conforme a nicllinr
indicação. Consultas, das 8 ás 11 dn
-Linha. Rua L'ru_u.'iyaiiu .1. 43.

Admirem «»
(jrstto, iniliioir
J.i-am (.--te
ocompaiihcii)

acertos d'0 UICH0, tob-
5193; hontem centena .((~.S I
jornalsinlio dbnbmente c

uma da'0 suas cii-pinhas.
Hoje
Surjort.

TI HO
tcxl s os

Ixinqucãrado
dias t

¦- certo I
u -.17)

FIEL ! ! !
8901 2009

009~"Õ9

GUARDA
Que ' .-c sar um superior Co.H para

guarda ' aa -locujnentoi c valores contra
r.iuím c ' ;n, deve dirigir-se ao deposito *!o&
r')rnKs AMi:r.j-_ANos onJc encontrará gran-
des stock iiovoa e usados, nacir-naes e estren-
geiros Jos melhores fabricantes c «Je dl ver,

tamanhos He 100$ para cima. (.6031 S_)
RUA CAM.* Kl NO N*. io4

hontem, foi resgatada
pertencente í senho-

I-EI1AM HONTEM
Antigo  4?8 Peru
Modurno  425 • Vncca
Rio  .88 'ngro

Salteado Burro
2- piemio  780
3'  161
•» 658
••• •  042

A Cruzeiro
967

Hio, íl-S-916.

ÃIDEAL
36í

Bio-21-»-9I6

S 7465

S7466

ESCRIPTORIO
Aluga-se um, grande, excellente, hy-•penico, arejado, com salas dc espera

e telephone, por módico preço; na rua
Uni!*u_.an_ n. 3, sobrado, lado da
«ombra. J 7424

B:
Vende-se um pequeno'c novo predio

entre Santa Thereza e Gloria, na rua
de Santa Christina n, 92, ver no mes-
mo c tratar na rua dos Inválidos n. 60
com o sr. Lopes até ao meio-dia. N.
B. todos 03 bondes dc: Santa Thereza
passam na esquina da rua. (7534)

CARAMUJOS
Vende-se grande

na Flora S. Juiíu.
.81.

Iiiantidade
Kua de 5.

i$ooo
Pedro,

cura infallivel em 3 dia», sem
ardor, usando "Gonorrhol". Ga-
rante.se a cura completa com
um só fiasco. Vidro, 3.000, pelo
Correio 5,500. Deposito geríl:
riiaruiacia Tavares, praça Tira-
dentes. 62 — Kio de Janeiro.

CACHORROS
A lepra, sarna, gafeira, darthros e

todas as manifestações malévolas da
pelle, nos cachorros, cavallos, gatos e
n;.s varias espécies dc gado, _."to cura-
das com o "Sabão Doiriie". Este sa-
hão mala os piolhos, pulgas, lienir...
bicheiras e os carrapatos nos animaes.

Lata 2$ooo, pflo Correio 3$.100. l'e-
didos a Perestrcllo ir Filho, á ma Uru-
guayana, 66 e Avenida Passos 106.

Em Nictheroy, drogaria Barcellos.

S 68.9

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do Monte

de Soccorro, compram-se; na praça Ti-
radeutes 64, Cuia Garcia.

tr: BibüothGca de Obras Celebres
Vende-se una collecção de livros,

completa, inteiramente nova e de qnali-
dade superior, por _oo$ooo, E' euca-
.ernada <*m licxbunjh. CustoU^SO.OOO.
Propostas por curta a Antônio, posta
restante do Correio da Manhã.

COLUMNAS DE FERRO
Compram-sc 6 a 7 usadas, porém cm

bom estacio para agüentar sobra-lo;
i.uem tiver escreva para a padaria Mar
e Terra, á ma Archias Cordeiro 316,
Meyer. S 6888

GOiaORRH-iAi-
¦tias complicaçôet. Cura radical poi

uroensoí tr puros e rápidos. Vt, JOaü
*HHEU. _.i» 8 io 11 e dai IJ il 1»
o*íir_._; 6a rua di S. Petiro, 64

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas e premiadss com meda-
lha de ouro. Curam: prisão de ventre,
dores de_ cabeça, vômitos, doenças do
figado, rini e rlicumatisino. N6o pro-durem eólicas. Preço, i.joo.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua doi
Andrada» .5; á rua Serü^de Setembro
ns 81 e ço, i* dc Março 10 t Assem-
bléa 3... Fabrica: Pharmacia Santos
Silva, ru» Dr. Atistidcs Lobo n. 329.
Telephone n. 1.4.00. Villa. josS

CARTOMANTE PROFESSORA
M, M. ALTINY

A mão, Imagem da alma
Oiril.OMA_.CiA, CAIITOMAXCIA,
MAIiXlíTl.HMO E TliLI.PATIIIA

olho*, suo o espelho da alma, c
> reflexo da nossa personalidade.-irii_r.ir.-i puzera na boca de Jübivras : "Inscreveu Htus SIGNAES
dos Jjoniçns. afim du que todos

St os
11 ruão t
Ji a I*
estas pai.na m5o
com ANTICCIPAÇÁÕ pudessem 

' 
conhecer

(is seus destinos". As linhas das mão? s'io
com.» um atphabcto nue permitte ler no
)'os.-*o próprio t coração c no coração dos
outros. São si^uaes moraes e siçnaes phy*sicos, « retrato traçado [wlos fios nervo-
sos e extrasensiveis do cérebro, *6t. o ce-
r.íirn c o coração pensam, c a mão quee.tcciila e octua.

A professora M. M. Alliny, reçentcmcn-
t; chefiada si est.i rapii.il. é n uniea sclcn-
tista d.i America diplomada tia leitura pe-Ias Unlias du.. m3os — assumpto cm ijue
sc dedicou durante o annos. E' também
CARTOMANT.R OCCUI.ISTA FORMA-
UA pela He!j_.ica, depois dc haver «ptrcòr-
tí<1_) <i^ lig)'pto e as Intui-. I-.' fiiiui.»il>«rit
do "Centro Seiencias Occultas" desta ca*
rit.il e Jo de Buenos Aires. Tira qualquermalefício. Resolve atraros de vida, realiza
casan.cntos e cura ipclos fluidos occnltos —
o maRttctismo inrlu-ive — c nao como í.e.
ralmenle se faz. Não acccita pagamentos

nflo depois de obtido o oue se dese'

AUTOMÓVEIS
Na casa dc penhores i rua 7 de Se-

tembro, 335, vendem-se dois automóveis"Berlict" "landaulet), e um "Tope", 110-
vos. Preços vantajosos, (9429 J)

AUTOMÓVEL
Vende-se um Bianchi, 30 H. P. pro»

prio para particular, com pneus novos e
pouco uso, preço de oceasião. Rua Pedro
Américo. 70. J (;k_jj

BOULEVARD S. CHRISTOVÃO N. 10
AliiBii-sfi rsto predio eom todas as dependências, coiimletnineiit».

reformado, om locar de grando movimento, pnra botequim, bar on
rostaurnnt. 'JYiila-.sc na Compiinliiii Cervejaria U.uliiiin, rua Viscon-
de Knntifiiby n, _!Oft.

GRANDE ARMAZEM
AltiRa-sc o da

n. 3S0, com cinco
grande negocioi trata-se
pé. 3S*.

MIKA
rua da Alfândega , e outros produetos mincraes, compram1
porta-s, serve _ para j se qualquer quantidade. Offerla coin

na eRrcja ao amostra c preço, i Caixa Postal n. 973,
(M 722.) I Rio de Janeiro. R. 72S2.

& c.
CASA FUNDADA EM 1S73

Unlooa depositai-los <lo cimento in___,le_ "WHITIO

e 1-KOTHKKS", tinta hygienica OLSIIMA,
SAKNOL ,riíll,___i: para matar o oarrapato

TELEPHONE 27-1 -- RuVdo Rosário 53, 58

PHARMACIA
Por preço módico c eom urgência,

vende-se uma, em Bctafogo; iníorma-
ções á rua da Quitanda n. 120, 1" an-
dar, com o dr. Moraes. 3Ü4t J

CURSO DE PREPARATÓRIOS
MENSALIDADE 25$ooo

Diurno c noctumo. 1'rolcssorcs Jl
Collegio Pedro 20. Rua Sete de Setem-
bro n. 101, l" andar. (J 6380)

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UKOFORMINA cura t, insuíficiencia

«refhrites, cat.inlio da liesiua, ínfl.mmaçíi)
cálculos de ácido ur.co c uratos.

renal, os cystites, p>ctitcs, m nepliriici,
da próstata. Dissolve as arca» e os

NAS BOAS PHARMAGIAS-RUA1° DE ÜRÇ017 - Deposito

LEIS DO BRASIL
97 volumes encadernados, desde o

anno de íSoP a 1S8S, wndem-sc, por
preço commíxlo; trata-se ua rua Sena-
dor G-irrèa, 3. (R 7020

FIBRAS DE VEGETAES
Compra-se amostras o preço par»

Queimados. E. do Rio. Pharmacia São
Tlionié ou .;>raça 15 de Novembro ^2,
Relojoaria. Kio. (R 674S)

DKAlIL kei.ojo.uua QUITANDA, llft
UMOU-EMA

—Ef.ieuiiilitlnilc em concertos ile reloeios e joins n preços módicos—
(•rnoulf sortimento ilo reloirios Vicin. Torre e outriii nnnlidniles"CLUBS _IAlSt)N\i:i"l'K" — ,lolns e reloeios a prestações senuinuei,

Ue R$000. — iu:t*Kiti;.M-sr. ASSIGNATUIIAS.

AUTOMÓVEL
Um particular deseja trocar um dou-

lilc-pliaeton timo, perfeito, por uma
barata, propostas ro:n esclarecimentos
á Caixa do Correio 1825. 36S0 .1

sala de Jantar
Vende-se uma cotn li mezes de u>*_

formato pequeno c baixo. Para ver e
tratar á rua Senador Dantas, 45, pa-
vimento ti rico. (7-5'! BV

Abreu«Sobrinho

tAttende a chamados
MATTOSO Ií. 20.

¦s iu as a. UUA DOS
(M 7-18)

PÍLULAS de caferana
CTJBAJl

Se-_«_R»5! alei tas
ITebrei* painst-rcs

IntPfinitteníes
Ncvralj^ias

lliilln cuidado com nu iioltaçílcs e folslllcarfies

Únicos depositários, Bragança Cid & G. -Rua do Hospício 9

PETRÓLEO AMERICANO
Evita a queda dos cabellos, dá-llica

brilho, torna-os macios c flexíveis e
cura caspa,

Em todas as Perfumarias e Droga-
rias.

CAÍDO
Precisa-se um cortador de camisas e

ceruulas. Fabrica, na Aristide.. T.obo
n. 96. K 6553

Oleo de ricino gazeificado
espumante

"Tomando e rindo" — O melhor
purgativo. Aromatico, de sabor agrada

GENERAI.
Tel.
Deposito: CÂMARA, 12S

(4918 J

TERRENO
Aliyp_*M tim com contraio por fcic an-

no?, tendo umn pequena casa, to-fo «cer-
cado <íe aramo 'Ilibados prc|iJH?o para
qualquer cultura, mctfan-do 100 por 200, a
dois minutos dc uma cstaçio servMta por
trens de iwburWo*, temlo ag\ra encanada,
Para _níonna(;õc9 na rua o_a Prainha xoo,
an.vtrrm, dis 10 is 12 hor_us >lf. manha.

j (.181)

PREDIO
Aluga-se a família de tratamento o

da rua Gonçalves Crespo n. 53, tians-
versa! _ rua Campos Salles; para tra-
tar, ao mesmo. S 747» T«l

GRANDES REDUCÇOES nos pre-
jo». conto sejam: camas para solteiro,
*5. a ,1.,-, ditas ristori, para casados,
4"$ e 45$; lavatorios ingleses, 50,;
toiletles commodas, 100$ r 105$; Riwr-
da-vesiidos. 35$ e ^..$; gttarda-louças,
3.5$ e 45$ooo; guarda pratos, supe-
riores, 110$ c iío$; guarda-vestídos de
dcíiirinar. ioo, c 110$; nu.sas claslicas,
5"f e 55S; mobílias estufadas, 130$,
140, e !¦.;¦$; ditas Sul-America, ioo? e
110$; cadeiras para sala ou quarto,
75$ e S.iJ; cadeiras de balanço, .,..$_ e
40$; dormitórios, 420$ e 450*», superio-
res em arte e fantasias belgas e estylo
allenifio, 500$ e 5íO$; diversos modelos
a escolher; aula dr jantar. 3_o$ e 400$;
ditns estylo allenião, J0'<S; superiores
de ...nt.iüia, ciyslaes e cadeiras de cou-
ro. 830$: camas de arame, 10$ e 12$;
colchões de ciina, w$ e -5$; capim,
3$ a 10$; e tuJo novo e de primeira
qualidade no

LEÃO DOS MARES

CAPILINÃ
CURA

- CONSTIPAÇÕES
INRJJ1.NZA. TOSSES, ETC.

110—LARGO
— recaiu

OA LAPA—110
catalogo. —

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Formula de R. de Brito, da Pharmacia
Raspail, approvada pela lnsptcloria
dc Hygiene.
Receludo pelos mili nbolli-Ioo mcdleos,

cootra •¦ tfftc.r.eo do tubo _iit.o-lnt_t.ti.
ntl, principalmente contra ta diarrhéaa re-
baldes, aeompanhadaj de eólica;, dyoent.-
rias e meoenlerltea, diarrhéas da denilçío <
dts c.nv.ilcsc«nças d«i ftV.rci fravet e du
kiolestiii pulmonares, c.nieguíndo lemprt
maravilhoini curaa.

Mnd» de .sar: vela-ae n» x\ira.
Preço. o.$ooo. Deposito — Drogaria

Pacheco, n dos Andradaa, 45, i* dc
Março 10, •/ .' Setembro íi « 99 e Ai-
«embl.» J4, -'»_tica, Phannaeia Santoi
Silva, á rui Hr. Arinidti I.obo, _ij—

1.400. Villa. Rio de Janeiro.

Mme. OLYMPIA
Cartomante brasileira. Celebre pelas sua«

prophecias sobre os annos de 1914 e 1915.
Consultas verbaes e por correspondência.
Seriedade e dilcreçSo; r. Carioca ij, sob.

V~m\Cxt, «'"«»» ¦^¦¦rir«~à':B:'iB

1 A CUKA DA I
SYPHILIS 1

Iodos unt meio de
sypliilis adquirida

Ensina-se a
saber ee tem
ou hereditária, interna ou exter- jg
na e como podem cural-a fácil- g
mer.te em todas as manifestações ¦
e períodos. Escrever: Caixa Cor- |3
reio, 1686, enviando sello par.i H
resposta. f__j

mmmi
M 34.14

1:M":1B'':IIS.:B"_!:',B','C.,:_II''B

A'S SENHORAS E
A Casa David Ferro
á Kua 7 de Setembro 124

Rpcobcu
das bolsas
seda.

mais lirr
couro o

.34

CIGARREIRA
Precisa-se icr noticias de EHsiá de

Oliveira Gonçalves ou de sua filha
Francisca. E' favor escrever a Arthur
dc Oliveira. Rua Maxwell 103. Rio.

(J 7411)

julho de 1915.
DR. A. FAJARDO.

RHEUMATISMO
FACTOS E' O QUE SE DEVE EXIGIA

DOCUMENTOS IMPORTANTES
Attesto que, tendo nrescrlpto as GOlV

TAS Ol.l.F.lll.I. 11 doentes de rlieumatis.
mo articular ctiromco obtive os mcHioief
resultados.

S. Paulo. 18 de julho de 1915.
A.

Atiesto fjiie tenho empregado no rlir».
mattimo articular acudo, com íeü_ rtit.ly
tudo, .vi Uottas anti-iheumaticaii Olleber,
e só tenho raxôes para recoramendai c* t
preparado.

Em ti dc men trráo — S. Paulo, :•_
dc outubro de 19:..

DU. CES1DI0 HA GAMA E SILVA.
(Firmas reconítecidas).

Attesto que nos caso*, n*. tnuis variado*
de Hicumati*mo( em que tenho lançada
ni5o. etn minha ctinic* d;ts Gotta- a nii-
rheumaticaa de Olleber, m resultados obtt-
dos tãn sido Mtisfutorios.

O referido é verdade e assim o attesto*
S. 1'iulo. to de maio de 1916.

DR. ROBERTO GOMES CALDAS
(Firma reconhecida).

Illm". sr. Manoel H. Rcbelle—S Paulo;
Declaro que soífrendn i\i iloij an',.« d*

um rheumatismo chronico, que me obriga-
va í andar de joelhos, por nüo p potlt-rfazer de outro modo, me foram dados, re-
Io sr. dr. Ruberto Gomes Caldas dois vi-
dros do preparado "Gottas ant.-r_.eumai.ica»
det Olleber". estando eu boje qttasi curado,
pois ando bem dispensando Qualquer am-
paro para o fiier. Vaco esta dcclnr..-,-* 1 .1
bem daquclles que como eu, sSo victima»
do rheumatismo, e que encontrsrfio m*"Gottas de Olleber". kllivio e cura pat«seu*, soffrimentos.

S. Paulo, ia de maio de 1916.
MIGUEL GACCIONK.

(Villa Joaquim Antutflts j-A).
(Firma reconhecida).

Preparado puramente vegetal. Approvmlrt
pela Directoria de Saude Publica do Rio.
de Janeiro — Vende-se nas ruas: Andra-
dM o)i, S. Pedro 40 e Chile ji—Deposito.

TRABALHADORES
Acctitam se 20, 30 -e mais. earvoeiro.

e .enWorcs; informa-se na rua Flack
n. 154, tstaçío do Riachurla. J 691S

__ • .  .• ,-...>. ,.,, . yM:&úí
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CORREIO DA MAIVHÂ.-- Terça-feira, 22 dc Agosto de 1916 7

^j^aC_#»SC^^
JID,.S EH LE1LJ.0

J. LAGES
tSCRIPTORIO E ARMAZÉM, RUA

BUENOS AIRES N. -S
Telaphone n. 1901. Norte

I<ell5os a sc effcctuarem na semana
IrJe ai a 26 de agosto de 1916:

HOJE, TERÇA-FiEIRA, -2, is 5 to-
fai:

Leilio de moveis ao Boulevard 28 de
Setembro n. 78.

AMANHA, QUARTA-FEIRA, 2», -»
'. toras:

tellão de predio á rua Mariz c Bar-
jro. n. isí.

QUINTA-FEIRA, 24, á 1 lior.it
Leilio de predio á rua Hilário de

Oouv&a 80, Copacabana; será vendido
ú rua do Hospicio 85, armazém.

QUINTA-FEIRA, 24. ás s lioras:
CeiUo Ue moveis ú rua Bolfort Roxo

n. 56, Leme.
SEXTA-FEIRA, 25, ás 11 lioras:
leilão de mercadorias na estação Ma-

ritim.i.
SEXTA-FEIRA, 25, ás 4 1'oras*.
Leilfio dc pnexli» _ rua Honorio 14S,

{Todos os Santos.
SABBADO, 2G, á 1 hora:
Leilio de moveis á rua do Hospício

11. 85, armazém.
SABBADO, 26, á 1 ltora:
Leilão de predio á Estrada Real de

Santa Cruz n. 1878, pertenoerile a mas-
sa fallida de Martins & Ramalho; será
vendido á ma do Hospicio 11. 85, ar-
inazoai,

PENHORES
Leilão de penhores

EM 22 DH AGOSTO DF, 1916

JOSÉ' CAHEN
7 - Rua Silva Jardim - 7

Tendo do fazer leilão cm 22
dc agoslo dt- todos os penhores
vencidos, previne aos srs. mu-
tuarioi aue as suas cautelas
-podem ser reformadas nté &
ltora do leilão.

Leilão de Penhores
EM 24 DH AGOSTO DE 191C
L. GONTHIER * C.

HENRY « AKMAXDO.Buccessores
Casa fundada cm 1SG7

45, RUA MT/i DE CAMÕES. 47
Fazem leilão dos penhores ven-

cldos o avisam aos srs. mutuários
quo podem reformar ou rescatar
•s suas cautelas até ú véspera do
leilio.

IMPLORANDO A CARIDADE
Por inuirmedio deita redacção, appellam

pira a caridade publica, as seguintes te-
uhorat:

VIUVA ANNA DO AMARAL, céj-, e
-Um dista doente e «era ninguém pira sua
companhia, recolhida o um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, . com
85 annos de .dade completamente céu e
paralytic»;

VIUVA AMANCIA, com 63 annos de
edade. quasi cega;

ANNA EMILIA ROSA, pobre vclht-
...ia- viu va, com 70 innoi de edade;

KLVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
e aem amparo de família;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cega de ambo-s os ollios e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
trovado, sem recursos;

VIUVA LUIZA. cora oilo filho» me-
norte

VIUVA MARIA EUOENIA, pobre Te-
lha tem o menor recurao para a íua sub-
•iltenciai

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
rilior dc Mattosinln». ja, doente, impotsi-
fcllitada de trabalhar, tendo d.ia* (ilhas
• ando uma tuberctilnéa;

VIUVA SOARES, velha, sem poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com ÍS ouro, de
edade, gravemente doente de moléstia in-
curavet;

THEREZA. pobre ceguinl-.a sem auxi-
lio de ningueb:

VIUVA BERNARDINA, com ;3 an-
noa.

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA BRA.ZIL
Rua 7 de Setembro 2X1". 13S

T_-_-_.jPHONE 5-38-Cên.tral

laniu-nBiaíinaii^api^iBi-iai,
AO DEITAR... g

TOMAE UM CAUX Dli B
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AMAS SECCAS E DE LEITE
OFFERECE-SE 

uma ama de leite, ed.v
cie 19 a ao anrtna; da informações da

auft condueta; rua Harroso n. 1.1 .— Co
paeabana. (7^78 A) Ií

PRECISA-SE 
de uma ama «ocea, me-

nina, xa annos. Trata-se na rtta dos
Ourives n. 143, sobrado. (lv;i- A) J

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
! A T.UGA-S.-. perito cozinheiro de forno
¦tle fogão, condueta afiançada; ua rua
Itapiru' n. ''38. (7.101 J) 3

AI.UGA-S1! 
uma rapariga, para cozinhar

c serviços leves, cm casa de familia;
.ua Francisco l.ugcnio ioi. (ô.íi*. lt) J

ALUGAM-SE 
boas cozinheiras, arruma-

deiras e coupeiras. amas tieccas. gente da
roça; ordenado módico; rua Commendador
Telles 18, Cascadura. {6767 C) R

PRECISA-SE 
de uma cn-iinlicira; na rja

Parahyba n, 36 — Mariz e llarroi.
(7-* 19 D) J

PRECISA-SE 
dc uma cozinheira de for-

no e fogão, na rua das Laranjeiras
ji. .1*7. (750S H) S

PREC1ISA-SE 
de uma •cozinheira para

pequena família; rua Senador Euzebio
n. 406, sobrado. ("•.•¦} It) J

CREADOS E CREADAS
PRECISA-SE 

de uma creada para todo
o serviço, que durma n;i aluguel;

trata-se na rua dos Ourives li. 143, so-
3>rado. (71-0 D) J

PRECISA-SE 
de uma creada pira Fer-

viços leves; rua do Rezende n. r-i.
loja. (7-13 C) B

PRECISA-SE 
de uma creada pa" co-

linhar e mais serviço*», ra avenida
Rio Branco n. a-.i, a" ond. (í,*Rí B) J

PRECISA-SE 
de uma creada para um

casal, para todo serviço; prefere-se
porôugueza; rua Vietor Meirelles ti. ifí,
estação Kiaoliuclo. (6957 Cl R

PRECISA-SE 
de uma boa creada, -vira

copeira c inata serviço?, que s-iiba
servir bem á mesa; r,a rua Mareclial Fio-
riano n. $2, «obrado, (W5-* C) S

PRECISA-SE, 
para um c.vrl de trata-

mento, de unia creada branca, limpa
fi muito esperta, para ajudar na cozinha
e. tratar da roupa* Ordenado 6o$ooo. rua
Conde de Bomfim 1.79. (7.143 C) J

PRECISA-SE 
dc uma menina para pou-

co serviço, em cas-i de pequena ia-
milia; praça das Saudades ii. 7 — Dota-
íogo. (7370 C). R

PRECISA-SE 
dc uma boa creada pnr**-

ajudar a todo serviço, que scji lim-
na e desembaraçada; & rua Evaristo da
Vòíío a nt. loja. (7400 O J

PUEÇISA-SE 
de uma arrumadeira c co-

perra, ¦pura cvwa de fami fia de trota*
mento; rua Riachuelo n. :y(i. (7418 C) J

PRECISA-SE 
de uma menina de 8 a

jo annos, pira a companl&a de um
casal sem fillios; trata-se na rua Santa
Alexandrina 13 A, caça 11. 8. (7.160 C) J

P.._ 
.. .

14 tir-noí-, para serviços leve., dando-
»e. casa, comida, roupa e pec|Ueno orde-
nado. cm Msa de familia; á tua Valença
ti. ta — Calumby. (6S.-0 C) S

PRECISA-SE 
de uma empresada de to-

da confiança; na rua Evaristo da
Veiga n. 20. (749» C) S

EMPREGOS DIVERSOS
IA I.UGA.SE uma moça branca para arru-
'X_.niadelra._,cnncirs OU «ma secca; ru:,
Schmidt ét fkKonceUoj J. <tu n. 6. Aauas
fírrta». O16J C) I

PRECISA-SE 
de ornunadeiraa, engom-

madeiras o cozirdieiras, Trata-se á
rua Dr. Lina d« Vasconcellos n. jao.

(7173 C) R

PRECISA-SE 
de officiaes Luiz XV, &

rua do L»vradio n, 98. Paga-se bem.
(6715 D) R

PRECISA-SE 
de alguns Iraballiadore. c

paga-se por dia de 6$ a 10$; rua
Ur. Lm» de Vasconcellos 380. (7174 D) II

IJRECISA.SE 
de uma mocinha de ia a

14 annos, -»ara recados; na rua D.
Manoel 11. 3a, Nio se (az questão de cor.

(7I31D) 3

PRECISA-SE 
de um compositor quesaiba tambem de impressor, para lio-

balhos pequenos, que fale mais de um
idioma; oarlas 110 escriptorio desta [olha
- D. R- (6967 D) R

PRECISA-SE 
de um ipratlco de phar-

macia, quc lenha boa letra c traga
boa condueta, -da ultima casa que este*
ve; rua Harmonia n. 54, Saude.

(7071 D) B

PRECISA-SE 
tíc uma creada para todo

serviço em casa de pequena familia:
na rua Costa Lobo n, 79. ("¦.¦-.» D) J

ALUGA.SE 
a casa ussobradada da rua

do Rezende -n. aa (entre Gomes Ercirc
e Lavradio), pintada e forrada, tem oito
uposcntof) inagnÍfÍco<<, duas grandes salas,
com installação electriça, grande quintal,abundância dc ngua c outras commodidadcs;
cr, chaves estão no anuiucm da esquina
Gomes Prcire c trala-sc irá rua D. Ma.
noel n. 14. (743^ K) J

¦nni»liBL1«iilillillBW!liR!i!IMW|l
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AiI,UGA-SK 
o predio :'i rua do Senado

11. 277, completamente íorrado e pin-
tado dc novo; ns chaves estão no armarem
¦Ia esquina e trata-se na rua Gonçalves
Dias 11. 33. sobrado. ("4" '•) J

ALUGA-SE 
o

Câmara n. 162; trota-sc na loja do
andar da rua General

na loja do
17*43 E) 3

AILUGA.'SE 
uma boa porta, na rua Ma-

rcchal Tloriauo; trala-sc na rua Tau'a
Mnitoi 11. 186. (734i 15) J

li

OARA O ES
Procure a nossa cupccinlidade de estopa alvejada e
pannos mnde-r os paru limpeza do metaes o peças

delicadas — Grande economia
Gia.de Industrias-Texlis rua Th. Ottoni 30 — Caixa 1009

Tel. norte 4300
Fnbricas — Uio, S. Paulo, Salto, I(ati'.i»

A 
LUGASE uma boa sala <le írente, mo.
.bilada ou nfio, com pensão; na rua

Silva Manoel u. s*. a um casul ou doi.
rapazes. ((,2%-s E) J

ALUGA.SE 
uma boa sala dc írente, bem

mobilada, na pensão da praça Mau-
n. 73. 2° ondar. (7J32 K) M

ALUGA-SE. 
a pessoa distineta a melado

do 2" audar a uraça Tiraileutcs 53
trata-se das 3 ãs 6. (7505 E) S

ALUGA-SE 
a casa da rua Antônio Ba-

d.-ijús .17; aluguel 80$; estação do Rio
das Pedras. (7106 M) S

ALUGA-SE 
o predio da rua Presidente

Barroso 87; aluguel 130$; asehaves estão
no 85, o trata-se t tua Evaristo de Veiga 2.

Oí.W lv) S

ALUGAM-SE, 
n 35$. 40$ c 4*$, 3 cx-

cellentes commodos, na nia V. Itauna
53. sobrado. (74R* lí) S

ALUGA.SE 
um quarto dc frente, a pes

soi decente.
de família.

na rua 13 de Maio 37. cara
(7»oo E) S

ALUCA-SE 
um ouarto. com ianulla c lus

electriça, oor 35$; rua 1" de Março 145.
(7467 E) S

AI.U--A-SK 
um bom commodo com todas

as commodiiUdes. a «ni rasai, na rua
das Laranjeiras 79. 1'crlo da E. V. C. B.

(7503 E) S

A LUGA-SE o ariuazc-n da rua Mcneies
-l-Viiira 11. 21: trata-se ua rua Visconde
Rio Branco 11. ia. (6163 E) S

PHEÇISA-SE 
de uma boa empregada de

meia edade jwra lavar e cozinhar cm
casa dc pequena íamilia. quc durma no' '" Cat-.»»>, ui» |'"--J uvi iti -aitiii..i,
aluguel; no becco do Rio
tete (7217 B). J

PIcECISA-SE 
dc agenci-adore». — Kua

IJ. Viccnça n. 4, enfrente á estação
do Rio das Pedras. (7-31 D) J

PI.i_CISA-S.. 
-de meninos

de cmlmilhar salíor.etcs; rua da
fandega n. ioj, loja.

com pratica' 
Al-

(75'-' U) S

IJR1-.CISA-SI. 
de um cahceiro com pra-

tica de ícccoü e molhados, dc 12 n
.5 annos; rua Carolina MacJiado n. 108,
Madurcirá. (7401 U) M

PRECISA-SE 
dc uma hoa cnfrotrimadcira

para hotel, que dC* fiança üc sua con-
dueta; rua Aqucducto ti. 3:4 — Santa
Thereza. (7494 U) M

PIIBCISA-SE 
dc uma costureira dc cha-

péos dc homem, na cltopelarni Pas-
pos; á rua Marechal Floriano Peixoto
n. 71. (7475 1») S

PRECISA-SE 
de uma mocinha para li-

dar com creança, para casa dc fami?
lia, de condueta afiançada j pa(ra-se 15$;
rita do Cunha 76—Catumby. (7397 l-O J

ALUCA-SE 
a casa da rua Silva Manoel

n. 127-A, com. bon. commodos; as cha*
(68-7 10 sves -catão no «.

ALUGA-SE 
a casa da rua Attna n. 16,

com tres quarto?, duas salas, coriuhn,
quintal, bonde de cem ríis; as eliavcs cs-
tão nn 18. (7061 15) 3

ALUGA-SE 
em Santa Thereza, uma caso

nova, com tres quartos, duas salas, lu»
electriça c mais pertences, por 140$; infor-
ina-sc na rua Mauá n. 84. (6984 E) J

ALUGA-SE 
11111a casa com quaTto, sala

e área, c entrada independente; na rua
ile S. Leopoldo 11. 33; as chaves 110 bo-
tcquim. (7069 E) J

A LUGAM-SE bons quartos, a 10$ 35$ c
X_L40$, a casal qnc trabalho fora ou a
moço solteiro; rua Prainha 7. sobrado.

(7.48 E) M

ALUGA-SE, 
por iSo$. o :• andar do

predio à rua dos Àndradas 8?. canto da
praça General Osório, com 2 salas, * quar-
tos, saleta, cozinha, installação electriça,
etc; trata-se ua clmpclaria. (518- 15) 3

ALUCA-SE 
um esplendido auiúlo,

Ços solteiro»; na rua do Hospício
a mo-
<iC.

(7-.V1 15) II

Poderoso AÉi tékh

As Dores de Ventre
podem ser sympto-
mas de Lombrigas

ou Solitária
As dores dc ventre, a comtclmo n:i

parte inferior dos intestinos, a diarrhca
umas vezes c a prisão dc ventre ou-
trás, a sèdc insaciável c outras lies-
ordens sonicllmnles, são sj-mptoinas dc
lombrÍ!»a5. O Vcrmifugo "TIRO SE-
CURO", 'do Dr. II. I-\ Fccry, í o
mais efficaz e sepuro do quc se co-
nhece hoje para a extirpação das loiu-
brigas e solitárias. 1>- dc acção muito
prompta, c do ordinário basta uma sâ
dose para eliminar do s.vslcina, em
poucas Iwras, as lombrigas e solitárias.
Não precisa de outros pnrf-anres para
completar a sua acçüo. Compre o Ver-
inifiigo "TIRO SEGURO", do Dr. II.
K. Pccry, o único legitimo, c não admit-
ta outra coisn. Fabricado atclusíva.
mente pela \Vri(;lit's índia/, ' Vegctahle
Pill C"., dc 37a 1'carl Street, Nova
York, N. V.

ALUGA-SE 
parte do 1" andar do pre.

tl-O n, 135 da rua Sete dc Setembro,
para consultório; trata-se
Cave,

Confeitaria
(7-5S E) J

AJ.UGA-SE 
Por ílo$, a casal sem filhos,

itranrtc sala de sacadas, tem electrici-
dade. chuveiro, etc, com pensão, por
uo$, nãn tem onde cozinhar e lav.ir; ua
rua de Sant'Anna n, 33, por cima d'A
Fortuna. (09S4 15) J

ALUGA-SE 
a sala da frente do 1° an-

dar na rua Tbropliiln Ottoni n. 85.
com divisões próprias
Trata-se no armarem.

para escriptorios.
(Ó945 E) 3

AT.TjCAM-S!'. 
bons _ arejados commodos,

próprios <para oasaes; na rua do Ria-
chuclo n. 62', trata-se na sala n. a.

(708-1 E) 3

AOS DOENTES
CTRA radieal da Konorrhéa chro-
nica ou recente, em amboi os sexos e

., ,...,,, .,,.,. _ ' • Ien* P°uco» «íi»», Pnr proceMo- mòder-Para transpor difficuldades, ganhar muilo dinheiro, sor amado, í_os,scmdar:__rante-se o tr-triiueu.
gosar saude c bem estar, o vencer vossos i-iimkos, adquira um to. Jmnotoncia, cancro -ypitilitico.

dartlii-o-, ocieinau, rerlrtns.ulçemi."I — Vaccina de
de urethra; app!.

Fomos os primearos! - ¦ ¦
Que adoptamos as vendas a prestações e com este bello

Systema são innumeras as familias que mobiliaram
Suas casas com os nossos Moveis e assim vivem felizes

E cheias de conforto. Visitem-nos e avaliem os nossos
MARTINS MALHEIRO & C. ??*+*????????? RUA DA

preços e condições.
ALFÂNDEGA N. ni.

AIjIIGAM-SE
NA

SECOAO DE PBOP1UEDADES
DA"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
Os seguinte* predios 1

, (Aa chaves nos mesmo,-» on conforme
indicação dos retpeetivos cartar.es).

Para tratar da. 8 át 6 da tarde.
S._ CHRISTOVÃO — Ru* Costa Gui-

ma rães 12, easa 3, com 2 quartos, 2 salas,
ele. Aluguel 5s$oi>o.

BOTAFOGO — Rna Conde de Irají,
17$, com ,i quartos, «alas, etc, tem luz
dectrir.a, Aluguel us$qoo.
if-iOTAKOGO — Kua dc S, Clemente

n. 333, com -d-oi*. andares o magn-fícas
acconimoilaçücs para familia tie tratamen*
to. Tem luz electriça. Aluguel aso$nuo.

ALUGA-SlC 
a casa n. 14 da mia Tava-

rea Hcstos, para pequena familia, ou
casal de tratamento, tem foRão a gaS», «ran.
ú. porSo para nrinaçõcs c duas cnlrada-s
es eliavcs então no ürmazem da esquiim,
onde sc trata. (6904 (',) lt

ALUGA-SR, 
om casa d, familia unia

optima snla de írente, com quatro ea.
cadus, muito bem mobilada, própria para
casal ou cavalheiro de trato; rua Hcnto
Lisboa 11. 23. Tcl. C. 6u8a. (7347 C) M

AI,UGA->SB 
ou nrrenda-se o magnifico

predio, a pmia de Botafogo 11. iSO; paraver e tratar das a 5s 4.
. Para

(7.193 G) R

AtUGAMíSE, 
na nvenida da Gloria, á

rua «Jo Lattctc n. ,133, diversa, easi.r.has. por 101$ mensaes; as cliavca estãono ii. \V; trata-se á rua de Sinta I.uaia
"• -03- (7372 C) R

W!::-i<:<K';H:Br-:::i^ :¦::«! rinii^pi-ii

IUZAR 

m

Guará nes ia 1
j| E' PROLONGAR A VIDA §-JI!l!liaiiini!!Bil!i!|iil!l|l!í;iHII|||!!|i|BI!!!n!:|||||li

A LUGA-SI-, uma hoa casa, com tres quar.--.tos, ijuas salas, cozinha, taiiquo cliuvei-ro e quintal; trata-se na mesma; travessaliarão Guaratiba n. ,-6( Cattete). (74.17COJ

A LUOA-SK espaçosa saiu do fron-¦«Jtò liam niobilnilit, em casa tle
familiii fraticpza, soccgnãa; na
rna Voluntário, tlu I-atrlii 420.

(J 7205) G

A'LUGA-SK 
por J7*$ooo mensaes o pre--dio dc -dois pavimentos, á rua Barcel*

¦°s n. 35, Copacabana, primeiro pavimento,
lem duas salas um quarto, copa, despensa,
cosinlra, \V. C. -e no segundo pavimento,
quatro quartos, banheiro, W. C, jardim
ao lado tio predio, quintal aos fundos, com
•um quarto, banheiro, \V. C; chaves á mes.
ma rua ti. 39; para tratar na 411a -da Al.
f.-.ndí-ç.-i 11. 98, com o sr. Maia, telcphont,
1870 Norte. (78)1 II) J

MUDE, PüáIÂ FORMOSA
E MANGUE

ALUGA-SE 
um sotâo. com dois quartos

e uma giandc sala, para um casa! sirio;
á rua Dr. Mesquita Junior n. 7. antiga
travessa <la Saudade. (7204 I) B

ALUGA-SE 
a casa ai7 i rua Livramen-

to; 2 salas. 3 quartos, cozinha, quintal
c clc-ctricidadc. (71-91 I) M

ALUGA-SR 
o predio da rua Visconde de

Itauna li. .155, com .- quartos a salas,
saleta. banheiro e auintal; trata-se no mes-
mo, das 8 ás -; horas. (7127 I) J

ALUGA-SE 
a casa n.

Lara
da rua Alice,

laranjeira, pinta-da c forrada de novo,
por i.ío$; as chaves ua rua Laranjeiras 38-..
padaria, (7--4Ô G) M

ALUCfAM-SK 
commodos de fronte, por

51$. 6u$ e mais, oté iu$; na rua dc S.
Clemente n. ig, próximo <da praia.

(710O G) J

IftilÜUÜIMIIIUHIMl
ALUGAM-SE 

o casal sem filhos ou a
duas senhoras, s«la c uuarto de frente,

com pensão; rua Vpiranfra 37 Laranjeiras.

£_. (.93- 
C) J 

1
quar- I

peque- j
nos, com ou sem pousa o. a casaes 011 cava-
Ihcirjis, cm casa no centro de iardim,
còm toda a liygicne, tratamento <le fami-
lia estrangeira; na rua das Laranjeira!* :;5-

(7IU C) J

ALUGAM-Sl. 
confortáveis salas

t03, bem mobilados, Krande» e

H.TTA TT-EtTTGI-TT-_-.--g-A.ia-J__ _ST. 91
Drogas novas
Remédios garnnticJ.oi.Dos mais aiamados fabricantes
Preços sen. competência

Temos em nosso armazem: umri balançn americana, scnsifel a1 gramma, para pesagam gratuita da uossa freguezia.
-B--H-3-B-_B-_-a_H__a_BB-_i

A nirrili eii' nnnEMiini ,.nm ..,.,,. A. LUGAM-SE, casa de senhora dc respei-i».IiUOaM-__i aposentos tom piit-, __}0t predio vo< romo t0(|() q C(„lf„rt0-í^são, confortáveis, tlcsdo 4$
por di» o 100$ mensaes, luz ele-
ctrica, tolepliono o unia belln sala
do frente. Ponsflo Funiülitr. I*ra-
ça José de Alencar 14 (Outtctc) .

(S G714) G

A LUC.AM-SE uma boa sala ic freme e
-—.alcova. liem arejadas e completamente
Independe ti teí, na rua llcnto Lisboa n. 7J-

(ri-J O .1

A I.UGA-SE uma oorta. própria r-ira bar-
——.beiro ou relojoeiro, a rua D. Carlos I
n. 35, anlisa Santo Amaro Cattete

(7160 (¦) J

ALUGA-SE 
uma cbm, á ladeira do te*

me ti. is, em Botafogo, com duas s.v
Ias, dois quartos c mais Jepcndenrias. para
íamilia; as chaves eslão no li. 8.

(6189 G) .T

ALUGAM-SE 
*>or 160Í os prédios novos

da rua Kcal Grandeza ns. "a» e 3'»,
liara familia d! Iralamcnlo, lendo sete
quartos, duas -ralas, fo-ííio a f-ar, electrici-
daiie,"etc.; as chaves por favor no 11. 3}"
e lrr-ta-sc 11a rua General Polydoro a;*,
coni Campo». Silva & _______] z_ 1

A I.UGAM-SE quartos bem artj.-iilo-i, com
_l1_ou sem pcnsüo, em
(ranj.eira; na rua
brado. Gloria.

do
asa dc fami-ta es-
Cattete n. i, so-

(6s8i (',) )

Ilotafoco á rua Real
canto de General 1*0.

CASAL das poderosas PEDRAS DE CEVAR. As l.pilimns e ver- App{.^ 006 e" 91-dndeiras são recebidas da Iadia, pelo professor Aristóteles Ita-;*\vri(,ht-estrcitamento ue uretnra; .ppivi * n*r.\ se
lia, :i rua Senhor dos Passos. 98, sobrado—Caixa 1'os-**0 p°dcro,° e-peeifico comr» moiesuai .__.cra»dc_i .¦«.
t-tl «fi_. líí« ir n vi o *"ífin om collr,a nnvna rln Prirpein nflrn ,*«n»re*s, «tc. Pígamento apAi a cura ¦ h Juro. uma caja nor i-oí; chaves no n.i.u oo*, Kio. i.nvie í^iuu em senos novos ao _orreip.^para 0on.ultM cii..*rinH. 8 ás ia; 2 is -.õ defronte. (7303 g> j
receber curiosas e interessantes informações detalhadas. GRA-
TIS, cm carta fechada. Envia-se para todos e para Ioda
a parte.

moderno, dois.ouartos kwh mobilia: rua Car-
valh dc Sá n. -j.A, junto au lariro Machado.

(6S-g G) S

A LUGAM-S.fi, nor 62$. urna sala de fren.
-Cxtc c nuarto; da-sc ncnsSo; nraia de Ho-
tafono 186; telephone ;io4. Sul. (7jC4(',)';

ALUÇA-SI-.. 
por 6G5 men.acs. nn rua

Cbristovão Colombo so. nm ciialetzi-
11I10 para um casal sem filhos; as chaves çs-tão no 5a. (C?4J G) S

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLON

ALUOAM-Sl., 
no -Leme, somente a fa-

millái escolhidas, as cxccllentes casas
<la avenida Marmirida, á rua -Salvador Cor-
rea n. Oa. (8gi II) J

ALUGA-SE
casa n. 170 da rua dos

Tonclcroé; 2 salas. ,1 quarlos. Krando
quintal e terreno até ns vertentes; aluguel
160$; a casa csia aberta desde ás 2 ás 5 da
tarde. (7-50 H) B

AILUGA-SE 
crande e confortável easa

ila rua Sara n, 83, Praia l-ormoia; tra-
ta-sc no n. 00, 011 com o sr. Pacheco, a
travessa do Paço n. io. Preço .Go$ooo.

(704? d j

ALUCA-SE 
a casa á rua Atilia n. 7,

próximo i de Santo Christo, para pe-
quena familia; a chave esti na rua Orcste
n. 4';, -perto daquella. (7176 I) M

ALUGAM-Sl. 
casinhas pintadas de novo,

com muita tifriia c quintal, á rua Vás-
conde de Saiiuraby n. 310. (6604 I) J

ALUGAM-SE 
duas salas de frente e <ti-

versos commodos; .ia rua Coronel Pe-
dro Alves n. si. (656» D R

ALUGA-SE 
o grande armarem da ru»

da Gamboa n. 137. por preço baixo.
Chaves no aobrado e tratar na rua de Sio
José aí. (1S-4 I) R

AT.UOA.SBVisconde d, Itauna n». 31
Krande armazém da rua

34! tra-
no. Fluminense Hotel". (I)

A 
LUGA-SK por preço Imrato, boa casa
com tres quartos, duas salas e bom

quintal. In.orma*sc na rua Cardoso Ma-
rinlu n, 7» escri|_torio, Praia Formosa.

(6970 I) R

PRECISA-SE 
dc uma

passe roupa a ferro;
Moraes n. 124, Iponema.

arrumadeira que
rua Prudente de

(7J0.1-» J

PRECISA-SE 
<le boas costureiras c nju-

dantes, h rua Uarão do Kio llranco
11. 33, cobrado, antiga travessa dn Se-
nano. (7.-149 D) J

PUECfSA-SE 
de uma -menina dc _u a

M auno?, ipara 6crvÍÇOS leves; á rua
Conselheiro Zachorias ti. 94. (7484 C) S

I_t*UECI9A*SE 
dc uma creada para tndo

o serviço; paga-se 25?; rua do lios-
l>icfc 11. 77, 2" anda-., (7162 C) S

PRECISA-SE 
dc um menino de 15 n

17 annos, pora en.prr.gadu de casa dc
moveis; sõ íe acceita dando referencias
de sua condueta; trata-se fi'ruo Senadot
Doutos n, 104, casa <ic moveis. (0^94 IJ) .1

)REC—SAfSK ile uma empregada para
serviços em casa de pequena íamilia;¦ - 

(7.104 D) .1rua Hcnto Lfóboa n, 79 X.

1ÍU.ECISA--SE 
>ic bons cortadores de

banca, na Fabrica dc Calçado "IV
lar", a rua fie S. Cbristovão n, 553,

CASAS E G0MM0D0S, CENTH
AI.UGA-SE 

uma parla eom tinidos, j»or
100$; na ru ados Arcos n._fi4

ALUGA-SE 
um bom a

Rosário 105, i°.
uarto, na rua do

(7--40 li) M

A LUGA-SK o armarem á rua Santa Lu
XXzia 11. 232;
Março n. 4.

trala.se i ma Primeiro i)<
(71.-.* ."..) J

10 «Ju noite—Av. Mem d» SA 115.

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

uma sala de frente, cora
quatro janellas-, a rapazes decentes, casa

dc familia respeitarei) na rua TavJor n. -í.
Lapa. (6g63 V) R

A IiUGÂ-SK na inn ilu S. Bèntò
¦í^-ii. 30, 2° ntiilar, esquina ilu
.Avriildn Riu Urntico, snlii d? firn-
tc, muliiliulii, iionsHO, — pessons | A LUCA.S
-OOS; niua, 130$000; cas» do| •í-4*p-u1-1 M
funillla. (J »i)-l») 1

ALUGA-SE 
uma capa, no becco da La-

Roinha n. a.i, -p_rto dos bondes do Sil*
veslre. por 70$; cliavc

19.
informações

(705* K) J

ALUGA-SE 
um escriptorio ile frente; na

rua do Rosaria n. \zot i" andar; tra-
ta-se no Café Mourísco. (7*7i E)

ALUGA-SÍ5 
unia l

te: na rna Sete
1" undar.

snaçn-a sala dc fren--
dc Setembro n. 19V

(7--l>7 E) B

\LUGAM-SE, 
para eícriplorioi. boas sa-

Ias. com sacadas para o iardim da praça
15 de Novembro; tua Clapp 1. (j66 E) S

-SE ou vcndc-sc o predio da rua
attos n, _o. Aluguel I3s$ooo.

(70.0 10 3

A LUCA-SE um bom c modesto Sobrado,
XJLna rua Monte Alegre, ciíuuúa )Kli: Ia*
deira Ao Castro, com duas salas, dnis (|tinr-
tos c mais commodidadcs. Aluguel 8->í;
manda-se mostrar c trata-se ua rua S*.*
nador Pompeu n, 1;:, armarinho. (Cy8jl:)lí.

A LUGA-SE o predio da rua
_C"_LCliristÍna n« i-J. tem cim

A jjUGA-SB «im escriptorio 110 1°
-í~*«-ii(liir il» lijgleiiico iifüilio ilu
run Seto tle Setembro iíO!>. Tele
¦ilioiii" 165, O. (,1 5973)

dc Santa
inco quartos,

duas salas, luz electriça, banheiro, bom
Quintal, esplendida vista j*.ira a barra, etc,
etc. As chaves na mesmn rua u, i-7;
tratar na travessa de S. Francisco n, 3»..
Confeitaria do Anjo. (6pg8 F) R

A LUCA-SE cm casa dc familia, rodi-a-
-TXda dc jardim, uma sa!;i mobilada, sau*
davel, telephone, luz electrici c um commo.
do i>or to$; na rua do Rezende n, íqS,

(6S79 V.) R cFiiuina da rua Hiachuclo. ;(6.93 _) J

••,«• -i- .1 i \ LUGA.SIi n predio da rua Santa Chris-
mi},t. ICIC"j _txtina ioo (Santa Thereza); as chaves
1 5973) El estão no g6; trata-se na rua do Rezende go,

(710* V) 3

CDLLYBO MOURA Kl
(NOME REGISTRADO)

G&ara a inflan-DV.açâo e pupga-
ções dos ol§-OS

-ESXrL Í.OC3L-3LS -3LES _OlO-EbTCXXl.ELClELSS
e c3Lro__:£-iir_.Eai_3

AILUGA-SE 
por .*;o$ o i" andar da rtc-

diu do liiriio dc S. l'rattc_co dc Pau-
Ia n. 53, por cima da Perfumaria .Nunes,
pro;>rio -para íamilia vio tratamento,

(72S.1 í-) 1

ALUGAM-SE 
as casas da iravos-a do

Senado 11. ;: c m.i da Misericórdia
n. int; trala-sc na rua dl Alfândega IJ4,
sobrado. (7.171 fc) R

ALUGA.SE 
o 2" andar «lo predio da rua

da Assembléa o3, entre Avenida c largo
da Carioca; trata-so no mesmo, (68.|4-*.),S

ALUGA-SE 
uma boa f.ila de frente, bem

mobilada, á avenida Mem de Sá n.
(6S43 E) S

ALUGA-SE 
uma hoa sala dc frent.-, a

moços solteiros, na travessa das llellns
Aries n. 5. l?-'* E) J

A LUGA-SK. nara cisai 011 in-nuciia fami-
X-Uia. a metade da casa confortável c in-
dependente, á rua l.ir-u 41, soliraJo; ulu-
guel módico. (744.1 li) J

dc írcnlc, própria
na rua do Hospício

(685G B) S
AiLUGA-SE 

uma s-.ila
para escriptorio; na

n, i° andar.

A I.l'GAM-SE as sestuintes casas para fa
-T-Liiiilí-t.
Kua General Pedra 150. para pcro-

cio e familia
Rua Marli c llirros 11, ;6t. . . .
Kua Mariz c llarrn* 11. 2-.n. diver.

F.is casas, na "Villa EuRcnic",
desde

Rua Josc Clemente n. .17
Kua Santo Christo n. ioj

" " " a loja do n. ioo.
Rua do Cunha, a loja do n. 64. . .
Km Carolina Meyer 11. *.i
Rim S. Po-lro. o 1° andar do 11. 1151
I/idcirn Inüo Homem n. 71
Rua da Cair.hòa n. 5.1. ......
Rua da Alfandrun. o sobrado n. j*o
Kua General Câmara, nara negocio.

a loia do predio n. 
'121. . . . ,.

ltua Viuva Cláudio n. 121. própria
para tiecocio e familij
TraUm.«e i rua S. redro 11 "

\ LUGA-SE o 2" andar da rua Thcophilo
X-LOttonÍ n, 2»$; as chaves estão uo -n. e
trata-se ua mesma rua ti, 1-1:1. (7308 E)J

A T.UCA-SE
—_.t-j<jo, com .
n. 5a,

excellcnte quarto raobl-
io; na nia Silva Manoel

(6.-SI li) 3

A LUGA-SE um quarto iiiile-, mobilado,
pendente; rua Silva Manoel 1.14.

<-g«5 E) 3

A-T.UCA-SE uma salaf própria para e*-
-tJLcnptorro ou officina; na praça Tiraden*
tes n. 4-. i° andar; trata-se no a" andar.

(O*R* li) .1

AILUGA-SE 
a casa da travessa do Tor-

rei n. 31 trata-se na mesma, das o As
4. Kracliuelo. (7191 li) J

ALUGA-SE 
uma sala, nara mocos soltei-

ros ou casal sem filhos com pensão:avenida Passos 118. tr..oi E) J
0111 uuarto a cavalheiro

sembléa 6S 2"* nndar,
nida Central. (71 So li) .1

ALUGA.SE 
um bo

de tratamento! A

ALUGAM-SE aposentos mobilados, com
XjLtodo o conforto; ua rira do Pa<;3elo
n. 70. (187-1 1-) J

ALUGA.SE 
o predio ti. aS da rua Tlico-

tonio Regadas (Lapa); trata-.c ú (ove*
nida R.o Branco n. 53; n chave está no
Grande Hotel. Aluguel, zoo$, (6801 F) S

ALUGA-SE 
magnífica Fala rom ou sem

mobília, com luz electriça. banhos quen-
tes e frio*-; trltphouc 4444, Central, e todas
.ij- mais commodidades, por preços commo-
do*, na urai.i da Lapa 48, (7.1.'l 1-') I

A-.rGA-Sl. um esplendido sobrado, na
ilriia do Riachuelo n. ig. com duas sa-
Ias, tres quartos, quarto dc banho, quan*de creado-- c arca, todas ns insmuaçõea
modernas; para ver c tratar no loja.

(im y.) R

ALUGA-SE, 
por contrato, o predio da

rua Moraes e Vollc n, io, Lapa; iv;.-
ta*se na rua Uuenos Aires n, toS

AiLUGA-SE o sobrado da rua do Cattelo

Iranheira niienlc c frio. cozinha, dcsiiensi
W. C. e irca para lavar, com tiiiniue,
cai.\a d'ai!iia, ele.-, irata-sc na rua da C;i^
roca ti. 41, loja. (7*^'' G) ™

-435$ o predio á rua
laytà 11. ioi; eiiaves no mesmow:

trata-se 11a Comp. de Administração li-
ruiitiiia, a rua da Quitanda 11. 68.

(7014 01 R

SE por :.1"$ o predio dá rua
. . arianrffl n. i.*-l, coin cinco quar-

tos, tres salas c forão habitave': chaves
no armarem da esquina c trala-fc na Comp.
de Administração Garantida, á rua dn Qui-
landa n. OS. (7010 G) K

ALUGA-SE 
por .

.Hiimaytà ti - iíi

A LUGA-S
__.D. Mar

ALUGA-SE 
por ia*í o prc.Iin a rua

Assiu lliieno li. 41; chaves uo 11. *5.
trala-íc na Comp. dc Administração (V.i-
rantida, á rua da Quitanda, 6H. (70i*!C',)U

-¦----¦ mw_ mTfcw-_-_-—-«->¦ • ———_—-_- —— — ii__-iii ¦!- 1 wibi—ii__m_____WT,_v_mm__m

Sôrqja Veia Renal de Cabra (S;;ino)
Síiro Antitctnnlco, Soro niit.iili|ihlri-ii-o, Soro Normal de

Cavallo, Soro antimenin|-ocnccoco, Soro antl-stieptococcico,
Sôi-o atiti-imeumococrico, Soro anll-ulcoollco, SOro antlilysen-
tor#t>, c outros aconselhados pela sciencia.

Proparação recente e cuidada — São encontrados no* * Laboratório Paulista de Biologia * *
Rua Quintino Itociyuva 3-J—S. PAULO, e em todas as pitar-

macias, drogarias e casns de ni-tigos de cirurgia.
[Dçpõsitq no (tio dr- Janeiro: — l{. dn Assenibloii 7, Hobrndo.

A5?LUGA-SE o predio da rua Santa Clara
100, Copacabana, constando de andar

terreo. 1" e 2" andares; cem esplendidas
accommodações e terraço cnm linda vista;
está abertOi e trata.se ã avenida Uio
Uranco 171, Companhia Perseverança In.
tcrnacional. (710.' H) R

ALUGA-SE om BotafoRO, no becco do
--.Leandro n. 1.1. quasi na csiiuiiiii ila
rua Kcal Grandeza, uni nreilio com porão
habitavel c com cominodoi para familia.
eslá em obras para limi-csa geral c pode
ser examinado c para tratur na rua da Ab
fniIcK-i 11, ')i, sobrado. (515' _) 

°

ALUGA-SE 
o predio da rua llcil Gran-

dcia n. 4.1. com -linco 11.111I0S, duas
salas, entrada independem*, cozinl-.a, copa,
dois banheiros, despensa, jardim, quintal,
etc., luz elcctrlral para ver 1 ir.-itar na
mesma rua, esquina de S. Clemente .'.-5;
larmaicm. (-'i-.í •-•) K

Villa
ri.a-

trata-se na rua Uuc*
andar. (4-S0 C.) S

ALUGA-SE 
por 1*7. uma casa na

1'alacio; Silveira Martins 7-
• cs na casa IV

nos Aires 11. 144. 1"

4 LUGAM-SE as capas da rua Joaquim
_HLSilva sjj e 94, Lapa, completamente
rcfórmadal c modernamente preparadas,
contendo finco magníficos quartos, luz clc-
ctrica e Raz, para lu/ c cozinha; tratã-í-c
na mesma rua, canto do becco do Império,
venda, com o sr. Valentim. (6873LÕ0

A 
I.UGA-SE i-ar i:.-$ uma casa na Villa
jacylú; Pedro Américo 8.11 as eu ,/rs

no n. mo p Irata-se na rua Iln»*fs Ains
ii. 144, i-1 andar.  _jj__ 

''^

A -LUGA-SE por ici$ nma casa na Vil.
--.ia Javyló. Pedro Américo 8*: as rlia-
ves no n. mo e Irata-se na rua Buciioa
Aires 144. i" andar. ,4-91 G) S

A 'I.UClA-Sl, uma ka_ «.ala <lc frente, o
-—.rnpazes ou a casal sem iillins; na rua
Monte Alegre n. 17- (74i.j l*') J

A l.tK.AM-Sl; as casas da rua do Trium-
_TV[»!io ns. .8 c 20 (Santa Tltereia). pro-
prtas para familia dc tratamento; (15 chaves
estfio no n. iO, c trata-se na rua iu de
Jlarço 11. Sr. (7451 l-') J

BjÍMiraefe
Tira 01 cabellos supérfluos do rosto,

colio e braços. Encontra-se nas cisas; Ba-
xin, H.r_nant.y c Cirio.

\ LUGA-SE por sao? mensaes a vasa no-
/Iva de soiirado. á r-.r.i Oito de Dezcm.
bro 11. Si, tendo no pavimento superloi
quatro bon- ouartos, bom quarto de banho,
com banheira servida por afilia iiuchM t.
fria. lavatorio e \V. C. e no inferior,
;.-ilas dc visitas e dc jantar, copa, xozl
nha, despensa, W, C, e um quarto, 1'ara
Informações á mesma rua ir. no c Ira-
I.l",- na rua TlieoPllilo Oltciu II. 43. so-
Urád*. (514- G) S

* I.UGAM-SE duas casinlias. novas, com
/Velectricid.idc, 11 rua lir. Costa Ferra*
11. IO, casinhas III c IV. (7101 G) S

A LÜGA.SE. na rua General Folrdoro n.
__i..'*;o, a casa n. 2; as chave» estfio na casa
6 c trata.su lia rua da Aliandci-a n. 161,
loja. ("•S8 -') S

* LUCA-SE um
x\j,8ronjeiras ".LUGA-SE uma cozinheira, á rua das

281, casa .-o. (7--5SG) J

\ 
LUCA-SE uma perfeita cozinheira dc
forno e fogão, com basta ptc t pratica dc

fOg36 n Baz; na
11. 41. quarto 33.

rua General
llntafotTO. (7:

Polydoro
7 fc) j

A LUGA-SE a boa e liyglcniea
^-*-asn assobradada da rua N. S.
do Copacabana 1080, para fami-
lia dc tratamento. Trata-se á rua
do Ouvidor 102, com o sr. Duarte
Kclix. H

ALUCA-SE 
uma caia com dois quartos,

duas salas, cozinha, clc, em Co-acuba
na. á rua llarro-iii 11. 67, Vi-la Mimi. ai
chaves estão no n. "3* onde sc trata, c
para informações nn rua da Alfândega
n. i*z. Preço, !i)*.i-oo. itlog U) S

ALUGA-SE 
a pessoa do commercio nm

bo-.n quarto mobilado, próximo do bonde
c dus banhos de mar; 11a rua Nossa Se-
nhora de Qopacabana n, 4=i. Lctne» (If)

ALUCAM-SE 
oi bons prédios da praça

Ferreira Vianna ns. 70 c 70 (Ipanema),
tem indo o conforto necessário; trata-ss
na ulfarni.-ici.a. (Ó99Q IO R

AT.UGA-Sl'- 
por 'Preço barato boa casa

cum doii quartos, duas salat e bom
quintal. Informa-se á rua Cardoso Marinho
11. 7, escriptorio. Praia Formosa. (GofioDR

A LUfi.V-SM o predio novo, tendo-^no 1" pavimento: saleta de cn-
trada, sala de visitas, grando snla
do jantai-, despensa, cozinlia o ba-
nheiro; 110 2o pavimento; _ espa-
çosos quartos todos com janellas,
W.O;, agua para serviços dos quar-
tos, não tendo corredores; na rua
Nery 'Pinheiro 38. As chaves es-
lão 110 hotel dn esquina da rua
Affonso Cavalcanti o trata-se com
David & 0;,& Av. Uio llranco 102.

(R 7370) I

AILUCAM-SE 
dois bons quartos para ca-

sal sem filhos ou homens sós, bem are-
jados com janellas, no sobrado da rua Oe*
ncral Pedra n. 423. antiga S. Diogo, pro-
ximo ao Entreposto dc carnes verdes. Alu-
Kliel 30$ e 40?. (6SBJ

ALUGA-SE 
por 0-$ .

Gamboa n. 265; trata-se na rua da
caía da rua da

a da
lAIfanilcfra n. I-, Peixoto & C. (7252 I) J

MEDICINA MODERNA
O especialista DR. CARLOS DAUDT — com installação nioder-

na e com lonirn pratica dos hospitacs ettropêos. carante fazer des-
apparecer rapidamente as dores .11l_11rnn.es da tabes dorsal, da
myclito sypliilitlca, assim como as crises dolorosas do rheumntismo
polynrtictilai-, du pòlyncvritc, das calmbras, etc. Possue methodo
especial para o rápido tratamento da impotência nervosa ou nono-
coccica, dns perdas seminaos e da phospbaturia. Tratamento mo-
derno dns atrophins o parnl.vsias musculares. Som medicação de
droeas, cura cm poucos dias por methodo suave, a colllto chronica,
a alonia Intestinal e sobretudo a prisão de ventre. ,,_._„
Consultas diárias das 2 ?. "s 5 hs. a r. Uruguayana43, sob. (J7110

I VO \-SE 11111 apartamento, á rua Viei.
ra Somo 11. 15S, ccnlro de jardim, comA

duas íalas, quatro quartos
mais ficrtcnci-s.

luz electriça
(r-in-s II) 3

A LUGA-SE por :io$ a boa ca?a da rua
-"VPaul.i l-'rcitós 11. 95, com duas grandes
salas, qualTo bons quarlos, grande eozlnlia
com fogão a gaz o a lenha, copa. despensa.
banheira com agua quente, grande quintal,
bom Rallinliciro, tanque e iltuminaçao mix-
ta. As chaves estão no n. -f?3 *¦ ¦ ""

Barato Ribeiro. [__

A LUGA-SG em ca'a ile familia, a um
_Xmtiço de lodo o respeito. 11111 pequeno I
¦001 'l':-snM op ciu vu íogiuau mon ouc-il»

(71 if' C) J

ALUGA-SE 
por 70? o cas-_ da rua l-'cr-

nandes GuimarScs
rua da Alfândega 11. 1-*

flt*VI; trata-se na
Peixoto £. (-*.

(7-SJ C) J

dn rua
II) J

A IIUG S-SE pnr .110$ a casa da avenida
A.\l'mtica 11. 8.I0! trata-se na rua da
¦\lliinoVlm_llj_If, Peii-o'» Si C- (?-'-lM' )

A LUGA-SE a boa o hyRientca
^^icnsa nssobníoda dn rua N. S. de
do Copacabana 1089, para fami-
Un de tratamento. Trata-se na rua
do Ouvidor 102, com o sr. Duarte
Felix. H

Bl^SilBT^fíBKrHSSItK.aiJiaiíSHíSaH

O DEPURAT1VO E ANTI-RHEUMATÍCO M
nus**3Í

IfllJ

qiS
ijft$
ioi?!•-*$
ijai
142S
61$

I5'$

.10$

14"$
cim

Corta Braga S C. (710") M

ALUGA-SE 
o grande e claro armazém

da rua Vasco da Cama n. 179. Pro-
i»rio para varejo. Pafa ver e tratar na
rua Sachet n. u. sobrado. «Í0S7 E) u

A ILUGA-SE por 110$ o predio próprio
/Vpara negocio, á ma General l';ilra 134;
eliavcs no n. 1.18 e trata-se na Comp. dc
Administração Garantida, á rua da Qui-
tniida, 63. (7015 E) R

A (LUCA-SE uma esplendida sala de fren-
_-"_k.tf. no t" andar da rua Sete de Setcm-
bro n. ai 1. Tratase na loja. (6879 E) J

ALUCA-SE 
um bom quarto sem mobilia,

_ um senhor dc -tratamento, cm casa de
casal sem filhos; oa «enida Gonrea Ereire
a. 83. •ott-'*- (7430 E) I

DE S. JOÃO UA BARRA !

SYi-miiis.
ULCERAS.
FERIDAS.
DORES.
1.MI-IGEXS.

e cm qualquer moléstia dc fundo escrophuloso, herpetlco, o syphllitico o uso do "TAYUY.V dc $'j°j*oJLa.mvtn" 
6 sempro van-

tnjoso. Sim ncião favorece o rt-í-ular furicclonámento do ESTÔMAGO, PIfíADO «AÇO c LN1KM Mft, _.vm_n
A' VENDA B5I QUAI.QUEB PHABMAOIA B DROGARIA — ARAUJO FREITAS & COMP. — RIO DE .lAM-.IRO.

UTÍEUMATIS3IO
ARTICULAR,
MUSCULAR
e CEREBRAL-,
ARTUR ITISMO.

MOLÉSTIAS
DA PELLE,
ERUPÇÕES.
DARTHROS.
KCZEMAS.

mmmmmmmmmmám^^
AhLUGAM-SE uma linda sal-i c quartoA LUG

__.de fr
de tratamento ou casal; rua Rodrigo Stlra
(, a" andar. (73*.l E) 3

A 
LUGA.M-SE, a rapares dc Iralaniento
ou a c-is.il sem filhos, esplendida sala dc

frente e um bc.ui n-.iaito, iunlos 011 separa-
dos; tem luz electrira; na rua Lavradio
1Ü4. sobrado, casa dc íamilia. (;.l-'o L) J

A.M-SE quartos mobilados, com
as-scio, banho, quentes, e frio»,

com ou Bem oeiisSò, sc> a cavalheiro.*-; av.
Passos 40. sob-, casa -le familia. (7.I-0 E)J

A LUGA
xjunu.to

cm casa de um casal sem
uma tala dc frente, mobilada,

i:íi senhor de tratamento; na rua <jo
Senaila n. 172. ¦¦-'-3 *•) M

A LUGA-SB
_H.fil!ios, um

AJ.UGA-SE 
çwr 1:0$ -um esplendido

QtfBrto com -pens&o, a rapaz dc fino tra-
Ume»to; na rua do Uczcnde n. 19.1.

(7187. li) K

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

IX d.l rua Gc-
cral Polydoro u. 55, Botafogo, tem

electricidade. (7°-; G) R
ALUGA-SE 

o predio n.
nc 

'

A LUGAM-SE boas casa! com todo o con-
-/"Vforto. para pequenai familias; na rua
U. Polysena n. 70, Uolafo.o. (7^27 C.) R

AI.UGAjSE 
a cisa n. 9<i da rua Delphim

(llotaíoco), com tres quartos, duas 9.1-
Ias t luz cleclrica; para informações no
barraco. (7°4» G) J

A LUGA-SE um commodo independente,
xXcom totf
tete 3;

ilas as comomdiüadcs; rua <lo Cnt.
CK-i-a <ii Guaratyba, (.059 G)

¦LUC..VSE uma casa nova com cinco
compiirtimcntos, Installaçücs dc l-.ixo, lo-

-pão a saz, por ino$, sito à rua Derenovc
de Fevereiro n. 56, Botafogo. ______ )

ALUGA-SE 
a casa n. 6 da rua Bento

Lisboa n. 791 as chaves no n. 81, tem
tres uuartos, duas salas, cozinha • quintal.

(73^3 G) R

A ILUGA-SE uma boa cnsa á rua t>. .Mer-
-Xclana n. 5. com tres nuarto-, duas sa-
Ias porão babitavcl, gaz, electricidade, «tc.

(7377 G) «

ALUGAM-SE 
a •*,¦-,$ dua3 casas a tra-

vessa Comendador Oliveira. Botafogo,
ns. 14 c 16; trata-se na rua da Passagem

(73;4 -) "
ns. 14 c
a. 11S.

ALUGAM-SE 
para nesocio, os iojas do

predio da Tua do Cattete II, 47, coin
morada para familia, luz electriça e gaz, o
frente tambem para . becco do Rio.

'jjzi G) R

ALUGA-SE 
por 100Í boa casa com tres

quartos, du-is r-nlas, gaz, clectricÍ4ade e
todas os dependências; na rua Pereira Pas-
toa n. 18, Copacabana. InforrnocJ.es i
avenida Atlântica n. 7f-a.. (6588H) 3

ALUGA-SE, 
a senhoras, um aposento

mobilado, em casa de familia; nn rua
Domingos Ferreira n. 232, em Copacabana.

«595 
H) J

A LUGA-SE n boa e liygionica
•-^cnsn nssobt-atlada da rua N. S.
do Copacabana 10S0, para fami-
lia do triitiiuiento. Trata-so á rus
do Ouvidor 102, com o sr. Duarte
Felix. H

ALUGA-SE 
por 250$ a casa da rua Uir-

eclios n. 34, Copacabana, com boas ac-
coínmodaíões paru íamilia -de tratamento;
trata-se na rua da Alfândega n. 12. Pei-
xoto ií C. <?2J° 10 J

CATUMBY, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

AT.UGA-Si; 
o sobrado da rua Rarlo do

Amazonas n. 19, pintado c forrado, a
capricho, 'próprio para familia dc trata-
mento, perto da rua Conde de Bomfim,
tedo da sombra, tem trea Brandes quartos e
varanda, luz electrici, etc. (7190 J)

A 
LUGA-SK uma casa assobradada, com
vloi-r» quartos, duas salas, cozinha e des-

pensa, quintal e porão; na rua dos Coquei-
ros n. 4í.A, Catumby; para traiar, 110 tt.
••?. otn frente, onde estão as chaves.

(7.106 3) 3

ALUGA-SE 
a esplendida cosa, á rua S.

Luiz n. 23; as eliavcs estão uo estaliu-
Io! trata-se á avenida Central n. 137 (2°
ardar. sala ,-S). (7*0» J) M

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Itapiru',

por 130$- aberto das 10 ái J horas.
(6955 J) J

ALUGA-SE 
a casa da rua do Chicliorro

n. 20, em Catumby, a chave está no
n. 34 c trata-se na rua do Uosario n. 84.

(7035 J) R

ALUGA-SE 
a cisa da rua D. Eugenia

n. 10, Kio Comprido, com duas salas,
tres quartos e mais dependências, gar e
electricidade. Aluguel 130$. A chave está
no n. 8 c trata-se na rua Uruguayana
128 e 130, loia. (7078 .1) J

ALUGAMSE 
boas casinha» n ,75?, Ss$

e qoJ, com quintal regular, pintadas e
foyadas de novo. Stondes dc cem rcis;
próprias pttra. familia regular; na rua Frei
Cívica 11. *.*-! trata-se na avenida Sal-
vaiior de Si )it4. (7093 J) J

AI.UQA-SK 
uma casa muito limpa, com

luz cloctrica, própria até -para viverem
dais-casaes, independentes; na travessa Les-
te 11. -»8, líb Comprido; trata-se na mesma.

(7058 j> j

* 'LUGA-SE o confortável casa sita á rua
—\.Dr. Costa Ferrai n. í8, Kio Comprt-
do, com duas $,va», dois quartos, cozinha,
illuminacão electriça. (7037 J) R

A 
LUGASE por taoj mensaes a boa cnsa
da rua Jos. de Alencar n. 69, Catumby.

Tem luz electriça. Ai chaves estüo no
armazém -da esquina da ruo Ivleone de Al-
meida n. 68. (6641J) J

ALUGA.SE 
uma excellcnte casa, na rua

S. Cláudio 23, eom muitas aecommoda.
çfins para familia de tratamento, quintal è
electricidade; as chaves na rua Maria José
45. Estacio, onde te trata; oreço i-o$noo.

(.915 J) J

AjLUGA.SE 
bom nuarto com Janclla para-a rua, com ou eem pensão casa da•peauena familia. Mattoso 204. Iloude da

cem réii â porta,  (7067 .T) J

ALUGA-SE, 
por tao$. _ casa da rua

Viscondessa de 1'trassinunga; tem lua
electriça; a chave esti no n. 25. (7Z54J)-

ALUGA-SE 
a casa <la rua Dr. Campos

Salles n. ns, com todas as aecommoda-
Cõcs para familia peauena e do tratamento;
esta pintada e forrada de novo: tem paz e
electricidade. banheira esmaltada: as cliavc,
no n. 117JA. (7103 J) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Irapiru' 2C7,

com entrada jiela rua Goulart n. 2.
com dois quarto*, duas salas e mais de-
pendências; ai chaves por favor na mes-
ma rua n. J45, venda; trata-se na rua Uo
Rosário n. 158, i° andar. (6329 T)

A'LUGAM-SE 
em Catumby. boas casas,

preços commodos. Trata-se á rua Mn-
galhãc, aa. (8245 J) V.

ALUGA-SE 
por 85$ o predio á rua Dr.

Cnrmo Netto n. 138; chave- no 131
c trata-se na Comp de Administração Ga-
rantida, á rua da Quitanda n. 08.

(701Í J) I?

ALUGA-SE 
a rua Conselheiro Sampaio

Vianna n. 60, casa ., com cinco pe.
ças, quintal, entre a travessa da Luz Ser-
torio^ (7i,i8 J) K

A 
LUGASE por 133$ o 'Predio i rua Aris>
tides Lobo n. 146*-V; eliavcs 110 *?4

e trata-se na Comp. de Administração Ga-
rantida, á rua da Quitanda n. 68.

(7019 J) lt

ALUGA-SE 
o bom prodio da traves-a Ba.

rão de Petropolis n. i. pegado ao 154
da rua Barão de Petropolis, no ponto dos
bondes da Estrella. onde estão as chaves;
aluguel 202$; luz electriça, boa banheira, 4
quartos, duai salas o norSo habitavel: trata-
se na rua do Rosário 5ios. (718a !.,! J

ALUGAM-SE 
bons comtnodo3. na Villa

Yolanda. desde ,10$, para solteiros ou
familias: rua Bandeirantes ', próximo a M.
e Barros. (7455 J) S

ALUGA-SE 
o predio terreo com electri-

cidade, da rua Machado Coelho 102.
O predio esti aberto. (7396 J) J

ALUGA-SE 
a casa n. II da rua Dr.

Mattos Rodrigues -n. iq. tem -dois quar-
tos, .luas salas e outros commodos; não é
avenida. (7397 J) J

A 
LUGA-SK um predio, á rua ICIeone de
Almeida n. 35; trata-se na rua de Ca-

tumby n. 'tos, ende se adiam as chaves.
(7.1.1? J) .1

AlLUGA-SE 
um predio moderno, -is«o.

bradado, por 130$, a rua de Santa Ale-
xandrina n. 243, com porão habitavel,
quatro solas, tres quartos, banheiro, cozinha
c installação electriça c a gaz; chaves no
n. 181. (7340 J) .T

HÂDDOCK-LOBO E TIJUCA
ALUGAMSE 

as casas da rua Silva Gui-
niarães ns. 52 c S4, Fabrica das Chi-

tas; trata-se na rua do Hospício n. 198.

ALUGA-SE, 
por 330$, a casa da rua

General Koca i-S. Fabrica das Cintas;
tem G quartoa, porão habitavel. luz electrici
e vasto terreno. (7121 K) J

ALUGA-SE 
uma casinha, i rua Gari-

baldl n. 112, Muda d—, Tijuca. por 80$
mensaes; chaves na casa 3. Trata-se na tlu
Sete de Setembro 90. (6910 K) I

ALUGA-SE 
uma boa casa, com instai Ia-

ção electriça, _ rua General Jíoca n.-,
casa Ij as chaves estão na rua Desembar.
Sador Izidro 5. (C910 K) J

ALUGA-Slí 
o magnífico predio 4 rua

Conde '.le Bomfim n. 831; trata-se em
frente, na pliarmacia Lacerda. (70S1 K) J

A 
LUGA-SI. o predio novo. dc sobrado,
com quatro quartos, jardim e entrada ao

lado. banheiro, e luz cloctrica, próprio para
familia de tratamento; prolongamento da
rua Mariz e Barros 517; trata-se nn 514,
onde eslão as chaves, fim «ia rua Itarão de
Amazonas. (7063 K) .1

A LUGAM-SE em casa de familia. Had-
.f-Ldock Lobo 4:?, boa sala de frente, bom
aposentos, com ou sem pensão. FensSo «i
domicilio, (6202 K)M

A 
LUGA-SK, á rua dos Araujos 75, •
casa n. 2; ai chaves no norão n. 6, «

trata-se á rua Conde de Boiufiin n. 117.
(6771 K) R

ALUGA-SE, 
por 130$, o predio novo, dl

rua Sergipe n, 120-À; chaves no n. 120,
Engenho Velho. (7246 K) J

ALUGA-SE 
o predio á rua Tinto Giic-

des 11. 72. Muda da Tijuca; 3 grandes
quartos, duas salas, -despensa, banheiro,etc;
aluguel 140$; chaves, quitanda da esquina.

(7415 K) J

ALUGA-SE 
a, casa da rua dos Araujos

n. *5.j, .próximo á Conde de Bomfim,
com varanda ao lado e grandes accommo-
dações para família de tratamento; trata-
se na rua Uruguayna n. 47. (7405 K) 3

ALUGA-SE 
uma boa casa nara familia dc

tratamento, á rua dos Araujos o-;; a_
chaves no armazeni.  ___!

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

ALUGA-SE, 
por 101$, a casa da travessa

Carvalho Alvim 31, Urueuay; tem 3
quartos; trata-se no 41, (->o;2 L'* -Jí,
-7-1 o—¦=-

X LUGA-SE por 71$ a cnsa III da
-»3-»'aa Josí- Vicente n. 92. Chaves
á niosmii run 111, pndnrln. Tinta,
so nu Avenida Central 128, fiou.

(J G995) L

, LUGA-SE uma casa peauena, na rua
LLopes Souza 14. S. Cbristovão.

(7-*oi D R

ALUGA-SI. 
uma casa, 4 quartos o 2 sa-

Ias, na rua Barcellos n. i, S. Christo.
vão; as chaves na rua Lopes Soma 14;
aluguel 81$. (7201 M) R

ALUGA-SE 
n casa para pequena faro!-

lia, eom todo o conforto. Preço 62?:
na rua I.opcr Ferraz n. is; trata-se no
n. 17-A, líarro Vermelho, S. Christovão.

(7117 D 3

ALUGA-SE 
por -60Í a casa da rua Dr.

José Hysino n. 265; as chaves estão ná
rua Antonto dos Santos, n. 50, onde sc
trata. Telephone 1131 Villa. (7*o5L) .f

ALUGA-SE 
a casa n. 4 da rua particular

Dulce, com Ires nuartos. duas salas e
mais -dependências! trata-se na rua Pereira
de Siqueira n. 59, padaria, onde estno as
chaves. (6044 L) J

ALUCA-SE, 
por 80$, a boa casa da rua

Dr. Garnier n. iq; as chaves na casa n.
I da villa, Jockey-Club. (úoS* L) K

g AO LEVANTAR. . . TOMAI 1
| UM PEQUENO CALIX' P g

1 Giiaranesia 1
«l!llBiíi:!Í^i!:,!-;!<:!líil!f3!i;iEli_i»-IB:i:íâl::i_:,ll

A LUGA-SE o sobrado do lioulevard e!
XVde Setembro -16. com 4 ouartos, terraço-
recreio com enranianchão. quintal, luz ele-
ctrica. etc; trata-so no cinema. (/0$5L)J

ALUGA-SI. 
a casa da rua Jockey-Club

n. iq:.. com tres quartos, duas salas,
cozinha e bom quintal; trata-se na mesma
rua 11. ios; aluguel ia.'$. (jq-S D R

A TjUOAM-SB ns cii.ib.-i dn ru1-)
-^-n. Mnrln 71(AIdi-ia Onuiplsta),
trnnsvprsnl fi rns Pereira Nunes,
novas, com d«l?i nuartos, duns
salas, cozinlia, lianliciro e tnnnue
do lnvaiteni, todos os commodoi
illiiiiiiiuiilos n luz cleclrica. Aa
cliavos no local. Trnta-se iu» rua
Goncnlvcs l)ius 31, próximo da
cidade, a poucos pnssoa dos bon-
dos do Aldeia Onmpistn, cuia prs«¦.iiEcin cm duas secções 6 do ÜOO
leis. Alu.iicls 100S o 9!)t;000. Ii
Mi ¦¦¦¦ -— —¦ ¦ —- - '¦——¦- —-¦ -,..,-.,. — ••-^

ALUGAM-SK 
?_ ca=as novas, da ru»

Costa Guimarães ns. .19. 41 e 43, cm
S. Chri.tovào, próximo á praça Argentina,
pondes dc S. Januário, com boas acconv
modações, para familia rcRUtar: a. chaves
estão cm frente, iu armazém do sr. lírau-
dão, c trata-se nu rua da Alfândega 11. 1211
aluguel razoável, (08io L) 5
______—— ¦»!¦¦ ¦¦ ¦¦ — m ... ¦ „ ¦ —-4

A LUGA-SE, na rua <le S. Luiz Gonzaga
j.*Vii. 334, uma loja, t>ara qualquer t.egdtio;
as paredes revestidas oc azulejos brancos; úk
hem para um boicquim; oa chave-* CBt3o no
sobrado; alugatl *,»?. 1-j'i.l.) I

_ ;_mík._: ..._,_.-.__.....•_..... ¦-___J\';!__..__ ___ ,•_'-., ¦_.-¦_-¦¦<.:-_*¦_".>:¦-¦__ _Oím_________:__.^__ii_

¦¦;:;*gm

¦' __la
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CORREIO DA MANHA —Terça-feira, 22 dc Agosto dc 1*jj_6
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404 GONORRHE'A

Marca registada*lpae. pharmacias e drogarias dccta ciando o de todo o Brazi.

feS'^ ,(,K?1<Iuer corrimento da urethra, cura radical om 4 a 8
.»n_f._!? a mari»v lho. a injecção seccativa e capiulas 401; Quaudo tudo
íi_=1S_ .il5 •?trSordi .ttr.!P Preparado sompro triumpUará. O unico allivio
í__íhA° ade' Exporlmentao e vereis o effoito assombroso 1 Nao ha go*

Março 14 • 18 o nas prin-
norrhéa quo resistu a esta prodigiosa descoberta,vende-se na Drogaria Granado á Rua 1. de >

A LUGA-SI', a casa n. tg da rua General
__l auabarro, nova, com optima. nreom.
modações c bom quintal; as chaves no n.
.1-1 da mesma rua; preço 200$. (6g_6l,)l<

IA _UGA-SK uma plttorosca casa
l^*)com lindo jardim, para pessoaUo bom gosto, logar saudável,
liondes do 100 rs. com 2 salas, S
quarlos, copa, quarto paru ereada,
cozinlm, ete., ete. tudo limpo. Tra-
ta-se nu mesma, run Sergipe 19,
8. Christovão. (J 7161) L

\I,lí('.AJt-Slí 
quartos, a io$, _<:$, .10$

c ,15$; na rua Boniüui 11. ijí; tèiii muita
atua e muito terreno  (Sa*; I.) R
'AI.-GA.SI* a Rrandc casa da rua llajor
j__l-ouseca 11, ao, ponto dos bondes dc .Su
Januário, com 5 nuartos, .1 salas c mais dc-
pendciicias. loear muito saudnveli para ver,
ãchám-sc as chaves na rua S. J,uÍ__ Gonzaga
n. 10S; preço 14-$, (7-31 I.) M

lioa casa, rara familia
. na rua da Alegria 167;

us cliaves 110 1 Cy; trata-se na rua da ltosario
hotel. (51.6 I.) S

A1.UGA.RH tuna
-*\tle tratamento;

AI.IT.A-SK, 
por 51$. uma casa a pcpiuciiafamília; trala-sc u rua l*i|ruclrcdo .8,M*1''**** (7480 M) S

AT.UGA-81. 
unia casinha, sala. quarto ccozinha, pelo oIurucI de 30$; na rua-Iariniiindo de Mello ...a. casa 3; a c'iavetio _;; trata.se rua Figueira 2117, Hoclia.¦r-MS M) I

FERIDAS, e m p 1 n-
w gem, dar-

Mhros, ec_emas, sardw, pannos, co-
nucliõcs. etc, de.apparecem rápida
mente usando Pomada I.u_itmin.
Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
lavares. Praça Ti.adente. n. 62,
(tarço do llocio*i. (A 4030)

¦ ,\ l.-'GA-St. um cxcellente sobrado, pre*
__f\.l_p novo, com grande quintal; a íamilia
<le tratamento; na rua Har3o tio Mcüqnita I
11. r-'p. .Andaraliy Grande. (753* 1.) S j

AT.UGAM-S13 
<íni_ confortáveis aposentos !

de frente, em casa pie fu:-.:ili;i de tra* j
lamento, ca.a ¦ novai banhos quentes c frios, :
c boa 'petisSo querendo, logar esplendido
ipara a saudei na rua I!ar:",o du liom Kctiro
ii. pi", bonde Andaraby Grande. (;ji8r,)S |

A I.I'GA-?K, íi família dc trat.in-.ento. a
_T_casa da rua Derby-CIub 11. 43, com duas 1
salas, quatro quartos, despens... banheiro 

'
"incute. W.-l'., cozinha, norãpi babitavcl as-
Koalhátlo, dividido em salas e quartos, tan-
«llie ide lavar. W.-C. c quintal; Irala.fc nn I
run VÍKoudo dc Itamaraty n. 17. onde estão !
as chaves. (,-,s_i I.) H !

o.i ca«a, com dois |i quartos, clectricidade, crande Quintal,
etc; rua Alves Montes u. bomle S. Jamia-
rio; trata-se na rua Ciirii.ii _o. (?373Í,)IÍ

AI.UCA-SJ*, 
a casa da travessa iIpi Rio(.ronde do .Norte C*, Meyer, próximo da

estação, çom duas salas tres quartos, cozi-nha, jardim 11 bom quintal; ,is cliaves 110 79,
_..____  C"" 

*D R
ALUGA-SE uni enorme capini-il com bar-XAraçâo c pasto abundante, na fazenda BoaUspcrança, cstaçSo Hotiorio Glíritel, l.inb.iAuxiliar; trat.i.sc na im-snía (.1*1 M)l!

AIíUGAM-SK 
os seguintes predios: mn,

magnífico, a rua Leite Leal n. 9 (La-ranjeiras), com .boas acconimodaçrtes paiafamília 011 pensão; um bom armazém, com
çoniaioilus para tamiiia na rua Visconde dc
Itauna 11. 8?; 11111 inaciiiíico sobrado, 110
Boiilevaril :N de Setembro n. 354; um ma-
nililico sobrado, 11 rua <!o Senado 11. 271;
11111 magnífico sobrado, A rua Catumby n. 32,¦esquina da dc João Ventura; 1:111 bom or-
mazem, 11 rua Frei Caneca 11. í8; dnis pre.dios, a rua _. Januário tis. 70 c 74 dois
dilos pequenos, á rua Ur. Nabuco dc Freitas
'49 u 151; um ilito, próprio para negocio,
á rua Coronel Pedro Alves n. edi (Traia
formosa); um dito para familia pequena; ú
rua D. (''milia. Guimarães ti. 56, Catumby;
um dito próprio para negocio á rua Or.
Ciarlinuildo dc Mello 11. 37 (Piedade); um
ilito para pequena familia, á ma Dr. Si/va
Pinto n. si; uni dito para periuena familia,
á rua Assis Carneiro' n. 2X3 (Plcxlailc); uma
casinha, na avenida da ladeira do Morro da
Saudc 11, 9; uma dita i< travessa S. Salva-
dor n. 58; iim predio á rua dc S. Pedro
11. 301*. próprio para negocio ou offieina) e
trata-se nn-rua da Quitanda n. S7 Còiiipa-
iiliía de Securos "União dos Pro pri etário 3.

(.1.1.-0 M) .1

A T.UiíA-SV. -imncasa, cnm 2 u\h$. 2 quar-
X-ltÓs, quintal c lua; clectrica: Sai: rna
Teixeira lunior 100. (7^2 M) M

Al.UGA-Si:. 
por 7.5$, boa

quartos-, clectricidade,

Ar.UGA-SK, 
pnr í_o$. tinia rasa, com 2

quarto**, 2 salas, etc.; ver e tratar, á rna
1'ossolo M. (7.15S I.) K

A LÜGA-SU uma easa. íi rua S. Januário-Alô., pnr 140$; a chave c^tão no n. Ho,
onde sc trata. (7384 1.) lt

A 'LUGA-SI* 
a cara n. 30 da rua Dr. Silva

XVrinio. com entrada no lado, 2 spilas. 2¦quartos, 1 salda, mais dependências e um
Rratidc quintal; ;is chaves cstfio uò Boulevard
.8 ur Setembro 11. 34a; trata-se na rua Ila-
váu de .Mesquita ti. 731. (73S.: L)R

A LUGA-SI* uma pequei
_*_.nador Xábiico n. o,--A
m* na vasa 1.

na ca.a, a rua Sc-
preço 46$; trata-

(7.1*0 L) 1!

|'___-Srl
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«pm GlYGEBOPHOSifHATO
Granülaeí&ROBIN "

(OLVCEHOPHOSPHATOS ile CAL e da SODA)
O UMco Phosphtto Uttmlluel QUE HiO FATIQ» o EÍTO-MCOADMITTIOO em todos os HOSPITAIS dü PARIS

infallivel nos caso9 do fíachitismo, Debilidadedos Ossos, Cnsçema das Creanças, Lactação,Graoldez, Neurasthenla, Excesso de Trabalho.
Muito agradável dd tomnr, n'um pouco »lo agua ou leite.

Vimu rou ._hto -. 13, Hu» d» _»of_-y, paris.
í#oo*M4.5£ #43 pmeieitt HWiaàOHÍ.

GANHAR DINHEIRO «
Tendes algum desejo que apezar ilo

voesó' csfor.9 não conseguis realizar?
Sois infeliz em vossa familia ou em
comniercio? Prccisaes-descobrir alguma
coisa que vos prcòccup-i? l*'azer voltar
para vossa companhia alguém que se
tenlia separado? Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo ou alguma moléstia?
Destruir algum malefício? Recuperar
alguin objecto que vos tenham roubado?
Alcançar bom emprego ou negocio? Ka-
zer casamento vantajoso? Revigorar a
potência? Atigni.ntar a vida ou niemo*
riai" Adivinhar numeros de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? límpre-
ga- os ÃCCUMULADORES MEN-
IAHS NÚMEROS 5 e c. Nada tèm de
fcitiçnrpa ou contrario i religião. K'
uma descoberta da influencia oeeulta
da própria vontade, para dar ao magne-
tisiuo da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio da lunein cm relação
á vista, ou como o plionographo que fala
por cau-p.i da voz que nelle foi grava-ita, como a da satura.ão da vontade nos
Acctiiiiuladorts.

Todo o dinheiro que se gasta com os
Acciimtiladpr.s recupera-se logo com
granJe lucro I Niímcròsòs acostados fa-
vpraveís estão nos norsos 30 magazines.
Scmníe .leram resultado c são por nós
vendidos desde ha doze annos! Conlra
íncios não lia argumentos. Ulii Acciiiuti-
Indor sozinho d. resultado; mas os dois
("?. 5 e d), quando estão reuniilos cm
poder da mçsiua pessoa, servem tainiicin
p.ira hypnotiz.-ir 011 magnelizhr, curar sò
com a mão óti e:u distancia, eiiifihi são
limito mai3 offic.iz.es para qualquer fim.
RjU-,0 DE CADA UM 33$ooo:
Sc não puderdes comprar já os Acrumu-

líidorcs, comprac n Uypnotisnía Afcrlu-
i;.iíile, rum o qual obtereis muitas coi-
sas t- qu; c. s-a apenas loíom-i.

Os pedidos dc fura deV

T*_BND_Í.SB por 9 contos o pro-' dio assobradado, novo, cm Villa
.«aliei, com 3 quart-s, .1 snlit-,
jardim o grande qnlntal; õ_fci*tai*
n rua Xlicoplillo Ottoni 83, 1" and.

(9 0853) N

VE.\UJ--Si5 
_ predio da rua S. Luiz Gon-

zaga ti. 235, medindo 17X110,,0, com
frente para duna rua.. As cliaves no' n, i'á_;
trata-se na praça (Jtiiuzc dc Novembro, 4-.alfaiataria.  (,s 0831) 'N

\T-KXDK-.1-: 
o predio da r. dos lVur-i-

. ras n. 30, pcrio da r. S. Clemõite; in-
íoraies c t.-at03 i r. do Hospicio n. io3.

(S 6.34) N

t.7p|-:m)í':-s,iv
V .lcopoldina

mes e tratos

o prcüo da rua Conde ile
¦}• 159* -rende 500$; ínfor-
á r. do Ilosn.cJO n. 198.

C-S 6854) N

Vlí.\-|)K-.Slv 
o lindo patrimônio á rua Vis.

conde dc p_ania Ualicl n*. 6; c 73. ião"¦¦- prédios; trata-ic á r. do lto.jpi-
>£>S. (S ÓS54) X

novo
io n

\71*:XI>i;-SlC uma ca_
\ dois ijiir.ítos, co:u |

A com «ditas salns c
. ... grande terreno, nie-

dndo ii>i|j ms. de largura por 17, dc cx-
tensão, c.-i.-n muitas arvores frutífera*, e
unia casinha, vcndc-se barato (o prtço se
dirá a quepn so apresentar); na rua 1'rin-
ci.a Imperial ti. 1I1, Rciilt-ngo, co:n M.i-
noel l-Vriiandcs. CR?a7S) X

XrjEN.l)li-Sn por 1-1 conios eni* IJotafoso, o iirrilio dn rua Dona
Caroliim 38, com 3 quartos, ires
snlas, jardim na frento (* nuintal;offertas ií rua Tlicopliilo Ottoni
n. 83, 1" andar. (S 6S52) K

TONBCO CAPSNETTE
-larivillioto preparado para fazer naicer cabellos, eliminar a caspa, dir bri.

lho, conservar a cor natural, desenvolver o creicimento, dando ios cabclloi um are*
ma agradável e tornando os macios e sedosos.

VIDRO 4*000

Á VENDA NAS PERFUMARIAS E DROGARIAS
EM S. PA.IiO — OASA WünHB. BAR VEL & O., E B0XI0A0
__________________ UNIVERSAL

VliMHvSl*. 
um terreno na rua Ilernarda

esquina da rua a de Fevereiro; trata-
sr na rua Manoel Victorino n. 1C9. Col-
choaria. (1571.1 jX) R

VKXDK^f-SK 
por 90 contos Iras predios

oecupados por negocio, á rua Conde de
Boráfim; trata-se á rua do Hospício, ii)3.

(M 7185)' N

\riiXDKS'lí 
por 18 contos Ulti predio,na rua Condcssa d: Hclpiionlc liinge-

nlio Xovo), a _ minutos dos bondes -Jc
I/ins tle \".iEco:icelíos, no centro dc ter-
reno. jpirdini e gradil na frenle, com 3
janellas dc irentc, entrada no lado, com
Varanda corrida na çxtCilsSo do pre.Hn, 4
sálns, 3 quartos, cozinha, quar to -de banho,
c!c.; trata-se com Mourão, rua do Kosa-
rio n. 161, X

t/iíxiü-m-si;
. t.is com ter

pnr 18 contos quatro ca-
rreiio, rua liarcellos ns. .;S

a sj, S. Christovão! trata-se á rua (Tru-
giicyana n. ,|j, loja de loiiça, (K 7--8ij .V

VIÍN-DIí-SE 
por 1.1:000$ o predio da rua

Antônio dc Padua n. li. 'Kiacliuejo,
próximo á rua Vinte c Qu.-uro de .Maio,
cotn duas salas, cinco quartos c juais dc*
pendências; truta-sc uo jiicsmo, com a pr";
prictaria. (J 7054) I*.

VICXDliM-aiv 
por 13 contos dois predios,

á travessa S. Diogo, -porta c janella,
:alas, ,. quarlos, corredor, coziniia

quintal cada predio-, para .mais infor:naçuc5
com Mourão, rua do Kosario n, 161. iX

TJ;Í5XD1*<SG uma easa com duas salas,
T dois quartos, coziniia, agua, latrina, luz

clectrica c jardim, murada^ con3trucçâo no-
An, por 5:000$, pi.lcndo _cr p.irtc cm pres-
tat;òcs, na rua X-ibor do licgo n, S, esta-
cio do líamos; infonna-sc na mesma ou nâ
Padaria Cefilral. (S687O.-N?
¦\jr-IvXD-lí--|.: 

á rua .alsa.lo Zenlia, perto
\ ria rua Conde dc liom fim, confortável

predio; trata-se _. rua do Hospício n. 198.
(M -iS..) X

MÀJESTIC PENSÃO
Traia de lioufogo .38.1, Tel. 031, Su! -4_..,cc„r«l a rua das /.aranjeiras9 31S •_*el.

5-130, L. _ I recos módicos. Uondci íi porta.
.MIGUEL II. SIXEL & IRMÃO

VrÍm 
-;SI" e"V'S* C1'"'iOVão, ,„„ ter.

W-íí»! "' '-X',5* p"t0 üo >árgo daI..1Hiell.1, por 311,00$; trata-se com o dono.a rua Çliávcs 1'aria ti (.I7-M0) X

iriíXÜK-.íK por 17:0.105 upii.-i c.-.sa ,-?5o-
> hratlatla. comi 4 quartos c mítis depen-

dencias, cm t1. Cnrlstov-io; para Informa-
ções na rua do -Hospício n. 1.1. charufaria
.lu eafè, í| 7:1,,) X

...cm ser envia-! T-EXÕEMíSE na "Vil!., ravunn"
^c't"..ld''vPi:?-C1".r,i;v:''c,^,f1! V ^'•»<>"t« l5tw-.de f-rcèhòii

wi*i*:\-'rir . r or !";í!"*,u il,:r ]-A*kni peqiíenns vrcstncSes do 5.$um .a 1.1. (_ _ ., „|- da Asscniblca, 43, | cm ili*;intc. Os srs. nrct-ciideiités'V'' 
í, 

* 
t.n?n.°- JJ*'-se Er*'tl:i o Maga- jioderão tomai* o«i trens ilii l.lnlm-Inc do ptali-iró. j 893 Auxiliai- do "Ilio d'Om*o" o nro-

DENTES ARTIFICIAES
XOVO SYSTEMA

9

NICTHEROY

A I.UGA-S15, por 100Ç a cara da rua
_-C____.Jtiuci_coi.rt <ia Silva u. ,í,i. no Hiacliuc-
Ja; com 2 sila?, -j -luartos, 2 entradas c
quintal; 05 chuves no 11. ;*', armazém.

 (7I-'I -Ml .1 ,

VLl*' 
íA-SlC, por 60$, hoa casa. com 3

ouartos. ii salas, coziniia, banheiro c
W.-C; as chaves cstSo na rua Amalta 72,
Dr, frontin, unlc sc traia, bonde Cascadura.

(7102 M) .1

AIjUÇA-SICi 
nor

Umcrcnciana 4..;
Mo?, a casa ila rua

, Ira ta-sc r.a rua da Al-
faisdega i-, 1'eixoto .V; (.'. (72*1 I.) .

A l.l*i',A-SK. em c.-.ía de f-unilia dc trata,
X\j..cnt.i, unia c.nlendida s.úa, com ou
sem pen^o. í-ó a pessoas <ic raspc.to; rua
lliituruna i.i. (7*56 I.) 1

4 M;CA-Sl? a hoa casa assoliradadn, com
_-T\tiiir;ula ao lado, tendo t quartos, 2 sãlãs,
hanliciro, cozinha e nuintal, na rua do Cou*.
sultorio 11. _•;, próximo â avenida Pedro
Ivo; trata-se com Guimarães, á rua \,\Ú7. dr
Camões ifi, (7-'Ci I.) J

\LUGA-SK, 
pnr 150?, o predio 52 k!a rua

Uclla do >*. J^niz, Andarahy. chaves iu
íi; trata.se a
is . horas.

rua do Ouvidor 17.1. das 3
(7-0- I.) )

GRAVIDEZ Evita-».
ü.nt:_.ü as
velas an-

tiítpticas. Sâo inoffcnsivas, ccmmodai
e de effeito se*2uro. Caixa com 25
velas 5$ooo. Pelo Correio m.i. $Sop).
Depoiitarioi praça Tiradentes n, t--*,
pliarmacia Tavares,

\l.rr,A-SlC 
urna casinha, por preço um-

ítlico, no Ivicanlado, ú rua Francisco
l-'ragOío n. _i. (6.07 M) j

4 LÜGA-SU. o predio da rua K'.mí_ú n,
_í"li.-,6, «il Cascadura, cnm tiuatro quartos,
duas Fíilas, despensa, cozinha, nia, ívphn
econômico tanque parn !..,.n\ W.-C. im
centro ilr impa Rrandc cliacara: Ir.iln-s.- 1111
ma Dr. Mesquita Junior n. -. áulica Iipi-
vessa da Sppu.IüJo. ' (:-c-, 11) II

-..p i.lj."..\-Sí-: o intisnifíco fredio, com ex->|ip.vl ente 'Mac.r.p. da i-.ia Marquei dol-sran- n. 3,.-). 'l>rala-sc na antiga Ci*a*-p,:i.-,i Miiniucs, ua Ponto Central.
<*.<o'i T) I*

. pro.ciirnr om (reato ú EstacSo dnI'«tiiii» o escriptorio da Com ita-nhia Predial. 1'rosncctos o nlnn-tns xiio distribuídos uit run daI Alfanilcea 11. 1!8. (N)

O.-04

i I.l't',.\.\t..i; c-j*.is iv.r.i familia, a -1.? c
_TX8o$; na rua Josí dos Reis; traia-
*c na inivma rua 11. 59. (mui M) .1

VI.UGAAftSl* 
casas ua Vlliã Rdiimhiíb"";

; quartos. -• spplas, Uir. clectrica; nluidicí
ijfSí rua Jo.í Uominfiucs 11,*. umh dita,
no ui 129, por 71$; na citr...i,> ,Ipp 1'io.lade.

(;.if,p| !.l) K

1- íjÜfíA-SE por 102S :i casa 16-•-Mia rua liou Vista. Ulmves á rua
IArelilns Cordeiro -tSü. Tralu-se

na Avi-uidu Centrai 128, solirnilo. i
,1 

-;»!*«) m

VI.U(*,..M.Si; 
conforta veis rásasi de -|.* a I

61Ç1 lralain.fi 111:11 Alberto Kocha, á rua p
j C. IIcppíppío 1,0.'. jacarctpi-KUái Cp.;i; M) K

! 4 I.LT-A-SK, cm casa de pequena f.imiHa, !
i xjLum bom quarlo. para um ou dois rapa-!
j .ri decentes! rua .ferreira Xobrb i. esquina)

da rua -Marques dc I.cào, );:t^énho Nnvo.

PATÍNS

\Jr,ftiNW, 
_K por i|.*oou$ o cxceliciitcpre.

p1'pi da rua ViSConi|õ -lc Aliaclé 11. 4a',
boulevard Vipitc c Oito de Setembro, com
nccciiipuodpições inra funiilia ile traianiento,
n _ nijtiutos do lijiulc, cnitro de iirr.-mi
dc i rX,-;.;; trata-se com o jiroprietar'o, uo
uiis.iipi, das 7 d.i niauíiã ao incipi dia.

1.1 7---I-I) «
¦í^liNIllv.Sl-: i,_, esjle.ndido lerrenb dc

1 20X60, to I.i plantado de arvores írttti*
liras, tendo uni predio velho, i'orc:u. ren*
dendo, no saudável bairro das Arikis 1'cr-
reas; Irala-se .á ladeira do Ascurra 11. 130,
cum o prujirietario. ij ?..3)-N

\, 
M.VUA, c.-ra,nra c li>1ioíliecas dc
e tcrrc!ioi0b:in localizados, com

gnno, r;ia Urusunyana n, ., t-l,-i
i _:___.*_ __ '-' *

para seniioras, liouicii
CASA GRÃO

, filirn p aço,'
C!'ra:ii,_s.

PURCO•niiii i.avo. ~t —
(634; M) R OUMÜOJI !)«—Tel. Xortc, '10Í5Í

VI.UCA-SIÍ 
nn vrrilese lima irrp-.n.lc cli-

.-.ira. em Mrrilv; tem ijrandc* ili alei,! PflJ.DOÍ t t/CMflfl Fir

-[¦""íombâ "''vo; ° -r s"ud".ô"m)ü,j I"""»"A v Vcnllfl Ut

4 J.._'..\-SK a casa* da rua Coronel l;i-
_C4.rucira dc _Mcllí» -j,.". com todos os me-
Ihonimcntos; cxcellente ponto pnra dentista
uu atelier. (.úti-i, 1.) S

Maswdl
48 c 5.*.

(7.1*1 1.) .1

A l,ÜCAJI-SK p.s casas das rua:
_ltIl:,., .(i_; c ¦!-¦¦*', c Lioíiic» Braça

A.I.UCíA-SK uma casa para .pequena fa-
jLXttiilia, cotn dtitis salas, dois (juartoj, pln*
t.id.i c forrada ilr nova c mais dependen-
cia', com lu/. 'electrica c grande quintal;
ju rua Senador Octavianò n. jc.», rasa JX,
onde sc tiipta. (7J.fi I.) U

Vf.ÜiíA-Slí. 
por "•'.'$. o sobrado dã rua i

da I.ilierdari
cliaves
Uiiiiand

ide .16 IS. Christovão);
no çorão; trata-se na ru» da
im. 'ií.-o :-D j

\I.l 
OA-Sli a casa da rua Miiriu c ll.ir-

ros .us; com *. bons quartos e iriais 'Ac-

pendência?", para família; trata.se Uni-
Kuayana 47- (6286 h) J

A I,UGA-Rli a casa da rua lirnes:
-ClSoiina n. .-,.1, Andarahy Hrp

de'•ras.o, com
salas, trrs quartos, cozinha e quintal:

as cliaves nu n, .0, (f,.8i I.) J

!,ri..\_Sl. unia hoa casa com ala

tal ò tudo mais* «iuu *¦ iirecisj para $cr lia*
íiitada por família dc tralamctito; rua Sr-
«ador Jurtatlo ti. i2.\\ as chaves uo 122;
lrata-se na rua Thcophilo Ottoni u, 15-.
iobrado, (<p.->7.t I.) J

A LUUAM-SK superiores commodos oca-
.CLsacs sem filhos ou pessoas que traba-'«dado

d .1
pess

hcm íóra, por .toí, no nredio assi
ia nia S. Christovão 314. (6191

Abaixo as injecções
Com o 606 e 914 gastaes uni dinheirão

e não ficaes curados
As injecções de mercúrio vos debilitam

Só o "EjXTBRGILi" remédio ve
getal é que cura realmente a Syphilis.

GOSTOSO E ÚTIL •
A'•¦¦yciidíi tias drogarias : S. M. P:i«licco, GnimVdò

& Comp., Araújo Froitns & Comp. c Ioda. us boas
pharmacias. IltlOGOo

PREBIOS E TERRENOS
(

-<i >M PK-A-SiC um
. ,-,!¦:• Mop

diçtnnifí Oc
j.rcíaçÇeSi 0:1 tro. .
subtirbius. com asm c
:.ii,'ii'j .1 uiir.iito.) com
epciidcnciaii; escre

l*..
 __2j^ *

¦\.TKXI)K.'M-.SK 
i*m iircslncúes mn-' irilifirns lotes do terrns, nu ma•Sllvn Tellcs, «*iii CoD.tcalmiin. Tra-In-M* ;'i rim dü Alfiiiiacea '28. Com-imiilihl*!'roíliul. j<

^rpXN'l)l--Si; o cvcclleiitc iirclio da rua
> li. Anua Ncrv n. **j, com duafl salas,

i];i;i'.ru quartos, banheiro, ..-ik-t.i, etc, no
centro «ie terreno dc 10X57; ver, das 4liórti eni deante. lloiidéã á j..r:.i. ). Cltili c
-a..ail-.ira. _) 7.,.*) N'

T^1'.\*D!".\_ Sii .duas cisas, uma dc iieso-* «¦'..», (jue está alugada u utn biitcquuiíi
o outra |p.ir.-i fi.p-.i.ii.., _ grande terreno; con-
slrucç-o iioyn i- moderna, <*.-n frente :i ts-
t_','-o Diitiitino lloc.iyurnj trnta-sc ua mes-
:11a, 1:1:1 Kéjiübüea n. ií,. 1'rceo ;:ípoo$ooo.

1.1 7-I07) \'

ESPECIALISTA
Pronuncia clara n perfeita das palavras. Masligaç.u.0 cguul á dos

dentes naturaes. í-Ogurauça a toda a prova.
Comraodidade absoluta

ITtA DO OAKMO 71 - CANTO 1>A KUA OUVIDOR

VIvNIMC-Sil-;rua Alice,
por co _ contos um predio a

. Laranjeira.; informes _ tra-
tos ;\ riw JUicnos Aires n. 19IÍ. (M';i.5)X

i\^.)íJfl)K-S,K por 10 contos um predio A
} :vi\ Tliéodoro da Silva, cnlre Souza

1'raiico c Al-aetc, tm centro de ttrrcjin,
fcltlo dc cllalel, gradil dc ferro e jardim
na íreute, 2 salas. ;) quartos, cozinha, ha-
nheiro tall.juc c \V. C.( tendo mais nos
fundosutnn cpsínha 00:11 uma Mia, um quar-
1.1 c Icrrcn.i de inX-1;; trata-se com Mou-
rão, rua do Kosario u. ifit. 3!

\7ily.\'I)!vSK uma l.oa casa nnv.i, na run
\ J*rri Caneca; trata-te à r. Senador Dan-

ía_ n. 3-i, sohrado. -X

"17"KN|ii-:M-.l'; 
|:or 15 contos dois prédios*' á rua Tavares (K. do Kncant..do), «o-

vos, feitto moderno, assobradados, oitos, no
.•entro ile terreno jardâti c grádll dc ferra
na frente, entrada ao lado, 2 «ala., 2 quar-
tos, í-í.zinlia, despensa, banheiro, tanque c
Wi C.í trata*.c eom -Mc.irão á rua do lio-
sario ííli ou á r. Sou/a Franco 47. N

\^i;.VnK-S,K 
a presiaçúes tnc:i;aes .b 05I

ou niais, como 5c combinar, a casa da
praça l.oncs iíihciro 11. ifi, próxima ú estjj;
',*.".ü dc BomSuccessoj reformada de novo,
com d..aa m;'«t_, tres quartos, hom quintal,
Sus electrica, chuveiro, latrina c dèniai3
comníodidàdes; as chave9 na casa ao lado,
rua D, I:-;il>cl il. 170. (J 71110) N

m-r— ¦-<mm.1

YKNDEM-SB na «rando vondii» qno ora .u inicia, csulendlilo-ilotos do terrenos, distantes da es-
a Pé. a 100$. cTn pequenas pies-tações mensaes. tomando i> com-Iirndor posso ná 1* nrestacão-construcção á vontade o livro deimnosjos e licença. Terrenos for-teis, de 1* ordcin, para chácaras ebellos locaes; muito saudáveis pa-ra morada. 1'assecm de 1', $500.J.cni acua encanada e luz eleclricacm ..iiclilctii, em frente aos terre-nos. Os lotes medem 12X50. In-formações na 1'harmacia Romáriocm frento á estação. (j 87) jj

\ri':XI;KM.-l-' por preço de occa_ão os
prédios da rua Bainblna jis. 3 c 3 ."t,

Aldeia ('nnipistii; trata-se i rua Cacliámby
_¦-''..-All''cr*  <J ;'-'-') Oi

\rr'-^M'M-ril', por preço <le oceasião os' prcilioa d travcEs.-i <l.-i Gloria ns. .-* e•li; lrata-se co:n o jiroprietario; á rna Ca-
.!--"!'¦!____. '*. ¦"'"'•"- (J;i-*0 *"

Tpf.XI)E-Slv por .-.1 contos um predio de, sobrado, a rua Miguel dc 1'rfas, entrea; ruas \ isconde de Ilauna c S. Cliristo-vão, 11 um iiuniito dc diversas linhas deIiondcs, com .1 janellas de frenle, Eaeõdaauc ferro, '.cupIo 110 sobrado 3 salas 3 ii-irr.los,.ilcshensa, c.-iihlia; quar!,, coin bán_.irue ,U. l.„ grande terraço e quintal; e:nliai;..', rotula*- c janella, -l salas, 1 quartos,cozinhai despensa, banheiro, tanque, W, C.
e pcp|iiciio quintal- iraln-sc com Mourão,rua pio Uo\irio n, 161. V

VENDAS DIVERSAS
fr_»*D_...E em

V Mario Xazarctl
hoas condiçr-rs, S rui

th 11. 47; Iratar nos diasuteis as 18 lioras e aos domingos todo o
dia, uma hoa moêmlã -para canna, um lioni '
rnoior cleclri.o 3 11 P, uma copa c balcão
—-i"'/1-? °'-;trns objectos. (R.,.91) O

\M;.N'I))-: SM ou r>crr-_ta-sc uma Brande e
> ru-a matta, lugar saluberrinii), com opti-

mas iHlraJus c peno da -Estrailn ilo l:crfo:
informações com Azevedo, avenida Kio
llranco ns. 15 c 17. .R 7175) tf

\ri'iNT>K-SK 
um restaurante novo e Lem'

afrciftiezado, por r:,.oo$j o motivo é o
dono icr de se retirar para fora; informar
com o sr. Campos! á rua de s. Pedro. 170,
da 1 ás 3 horas da tarde. (J 7384) l)

\7i:.\'Dl-:-Rl-: uma
» ru!';., can -,y \

uso,
Cli

rm Asuilu 011 Campo (iraniic,' j \rivN'l'l;-SH fpscliiiicha), 110 Riacliuelo
cstaçfb ali- i|_ I0..1 a pi*, a 1 ." .«IHii ;irr.lii., :•. prrstações parle, dc pi»ou troc.vst

r«n acua•..Un*. com
¦; ctrCrcv'

Riicired ¦ Mdf-jllijcs 1
I p-.ra 1 c.-s. da .Silva.

1111111 cara nes rll''a;,1'-1> porties dc er-Uária, coai cinco com
lu.; ili,*:a ,;.n es-1 modos, .ik'.*.!, esgoto c qiiiulal, liopidi-.. .1
coininodol c mii-p | I',ur,a* trutar r.ó das; ia á 1 i|j, rua do
p.r.i a rua Ki- I «'-''',l n, iifí, tahelltSo lioquctc^ cnm Ca<*

.- 1. ( .ipoiaiiana, t,;l'i, llrailcó. 1'rcço 5 lOilóSo-jo'. I !*7JÜ ON'
(;«?*i.x>J'

"¦UMl-lA-SK

cça du Miiítti c Meyer, amhas
an Ie arca dc terreno. Preço
1r.1ta-.s3 á rua ilo Oinvdor

5, com n .*-. CVimlido. 11 ;

\iT J'X 1II---.SI-: tjran.lc ler.-eno e encheira, ú• » rua Conde 4c IS.i-iifiu:: iníonua-Sc á
rua .M_rc 11. 57, Aldeia Compita.

i.ii 7j8j) N

lTllíNUM-Sl! ;>or (i.-oooS um predio divi-» ilt.lu p-:u in* habitações, c:n tcrrriio ile
.'l\.p'p ms., á ru.i llpirâ.) Xogúeira p!pi Oa.
111:1 11. .7 1. . Cliristovãn); tratar á r,:a
I.uiii Carneiro 11. 95, liocantado.

ili 7349) N

j \7'-i*>;ni.:.'Si-: mia ca•; » íiylvio 11. pi., com
cozinha

____
\I.U(!A-SE, 

110 K. d,- Dentro, :i rua Mar-
tlt:i da Kocha ijri, confortável casa nova,

pnr _j3$; informar na casa V, cm Cascadu-
ra. á rua Itamaraty .1; a ca^a IV, par .0$,
informar na casa I, c tralar. á run da
Quitanda ur- (y»-;" M) .1

VI.UGA-.l** 
uma boa casa á ivstraila dc

Santa Cruz n. tQÜ*: ns chaves catüo nò
Mo. (7.;pn.MlK11. 10:0, f para tratar m

A I.UOA.Slv por S-<$ o predio assobradado
An. VII ila rua Umbclina 23, [iini:ip|o
de novo. iunto â Cancclla, bens commodos,
clectricidade c quintal. <_orU I.) K

A LUGA-SK, pir 75$, o rrc-lio á rua Ila-
i-Lr.o dc H.pppi Retiro 150-A-li cliavc; no
n. 15ÍÍ. t- trata-se ua Companhia dc Atum-
füs.raç&o Garantida, á rua da Cluitauda í»H.

(7017 1.) R

AÍ.UGA-S1C 
a nova c confortável casa

da rua Amaral 11. o-j (Andarall)'), pru-
pria p_r.i pequena familia dc tratamento;
u_ chaves com o encarrcRado da avoalda. no
mesmo local; trat_L-_c tia rua Sachct u. 12.
sobrado. CCi)S- I.) II

A I.l'|-..\-Sl-:.
uíVilo predio

por .'«oi. a esplendida loja
predio á rua S. Christovão 197»

Própria para negocio, com *. portas para
rsta run c ', pc-!a rua liarão dc lgttatcmyj
chaves im Boulevard de í*. Christovão -ó;
iraía-R* ua Companhia dc Administração
(".•.rantida, á rua da Uuilandn 08,

(rootí 1.1 ](

\ r.UílA-SK, pftr í-':$, n predio S rua
íCCh[.',;l IVixira *\y, chaves no n. .)^';
trata.se Va Companhia dc Administração
Garantida, ú iuu da Quitanda l,ü.

_(;_'iI-2 _5
\I.UCA-Slv 

o sobrado da rua í. Chris.
tovão i<r,\ com; 3 ouartos, c -• salas;

chaves no l.rutícvard S- Cbristovão Ko;
lrata-se ua Companhia dc Administração
(j-iüintida. á rua <da Quitanda 68.

(700c I.) R

VLUCA-SE, 
por 150?, a hoa casa da rua

(íu:i?.í;.i Itastos ;. com 2 «-alas. 4 -juar-
tos, terreno, clectricidade; cliaves no ~tj
trala-sc Uruguayana 116, du_> 2 ás 3.

 (6538 D H

A 
LUGA-SK pi ras.i da nraia dc S. ('luis.
tovão ;:. 16.1; n chave no n. iGi, c

trata-.c na rua do líospicio 11. 144, 1" and.
U.qí I.) ri

1 1.1'wAM-SK, pnr nrÇ. hoas rafai, com
.-'Vrcs quartos, -luas fp.ias, etc, bondes do
fjo rt'Í.t S. I.uiz Durão; ás ruas MourSo
fti Valle c Jajtnuzri; as chaves na praia dc
S. Christovão i->;; trata-se na rua do
Jloípicio 144, 1" andar. (.-'5.1 !•) S

, I.UCA.SK a casa n

<iuario-:, duas saiu?, iuu clectrica
i.'*on!eca. Sfio

da rua Major
Christo V-io, com cinco

maia
-lepeudcneíai para familia # dc tratamentá.
Na casa tent uma pessoa atú k\s to horas da
Manhã r trita-se nn rua da Quitanda 10?.
rude eslio r.i cliavr;. (-(15* I.) J

À l.CC.A-SK. no Andarahy, por iro$ men-
Xxsacs, uma hoa rasa, que rc presta para
ouas pequenas .'_:;ííH:.«*, na rua Souza Cru".
v. _}•¦; ns chaves c-tã.*- tia casa junto, c
trata-se ua rua *_a Ouítauda 11S. (6_-i.il.i.i

AI.CC...-SE; 
por Sol

¦í.i villa á rua Oito -lc
mensaes, a cr,sa 4

-Jc Dezembro n, S...A,
com f-ala dc visita, ijue tambem pódc ser-
vir üc quarlo por scr independente, .si.a ^
jantar, dois quartos, cozinlm, W.-C. e ba-
nheiro com commnnicação interna tanque
j»:;;:i lavafíKU, luz electrica e tiuintal; para
iuforrrínç-es, á mesma rua n. uo, r. trata-se
á rua Thcophilo Ulluni n, 4;. ..obrado.

liui 1.1 S

A I.ÇGA.-K .-, casa ,!.i rua Ilrauüi C
xXdeiro n. (»), acabada <Je construir, j.or j rr±r
preço barato; estação Hr.-rJia d.* Ka 0.1 : \f jHiaclmelo; trata-se uo 71. i:;-(> M) K' 

"'

quai
tanque, t lc, ilhiminad

p-.nip agua, r.iiiii.la
trrenn í»jJu arborúrr-da com
¦ at-(-^o nn mesma casa, aíí- £'i*i\.Ç 1 "í :;.o.>Sjoo,

j ctrica

' | ,4 I.I tiA-SI*. a c.i.à 11 raa Mailim-s SiHa
XV11..1, .,ur 60$, ppiiii i quarlos, 2 í.ila»,
cli-iuha. niuitn anna. Krando terreno todn ! V'1
plantado; trata-se na liiesuia, Meyer. Iiond. j "¦
de Inhaúma, Pilares. t6?oo M)K I lr,r'

:ptp, .i nm. » -IXDlíiVf-gl. uns mas Jiirilim

« í'.:/'i!i-' ! I!(*|.i''i<", Oitis, Magíioliiis,
11 superior.) Acencliss o oi:(r;is, 1*111 pt'(:_t n_G<.*s
iN.:.i m-'-; : lli.lism*« ilo ÍO.SO»» 1*111 ili*iin|i','• 

niiifíiiilifiis lotes ilr ti-iiTiios om
mus iccçiitcniiiiitii nbeXns e oniló

com, já ivOsicin iiihgiiificos iiiiliiculu**.
d-r>-i'l'tví<,s í.'i'.0s variiim rtcsilo 2:500l(i

.; ..-"*.*fi_-,j- ['<> lotò tio 10 i:nti'.)s rti* ffòhu. In-
Jar.s iu.,.. fiii-iijiu-Ocs nn, ('iimp.-tiiliiiv 1'rrilinl

.1 ;-.?.*) N*J
icarq c-jr.i
lni'.--n<-iib,

TOSSE
Tome PEITO...... MA1.IX1I0
llun Sete d» Setembro 18G

tra

A I.n.A-Sl-. a casa da rua I.r. BulhÜcs
^liíi.i; irara.se na raesma, Knecnho di-Dentro. _;M_. 3.) 1

\I.l'i'.A-Si; 
11 prwlio do rua Oilo de Uc.

. zciiibro n. iiip, com cramlc.l acro. moda.
eu"-.*, luz eleclrica, jardim c chácara; as
cbaves ç.niij ip.-i mesma; para tr.-.t.-.r. na ma
dc h. I rancisco "ir.vicr 11. _i_. (7..C.|JI)1(

i"ÜE-?il.; uma excellente
a cara ¦p-.ra familia «1

i i|'.iaiip.p, .1 .alas e :u
..,i„„, *1,, frc.te ,p.r

lindo ;>, -nar, írf:r,_ par:

pVÍeTaid. -,:M1"°; JS!".,,-* v..l:,_ t~.'l.jü! ''»» «Ji* Al...-1-lPgi- il. _J8 N
i:iforniaç.J-s r. Oo H.saripi n. uo. com' .-,...i,,.,-, ... 

"" " 
,~'~i ""\p-t:p,. (I *_,.t) X I *J 1--M-h.M-SK,. pnr. virdadcir.i p-cço dc

i 
"-'f'K.NlJ•;_-•: -por .'pi c-,r:.js íi casa da trn*' n\.nla IJotaíògo li. o;, medindo cada i-tn

...1 iariKm, cie, por i„j$;" cínvc*" m,' 
'Vi.l 

,Vv,«!'a l'-r|:'eira l.imn n. ."pi. nn Ki.i- ; ' ,Xi'u _c promptoj a edificar, á vista ou a
Trata-se ua rna do Kpj*arlo t. i*i-sVlil 

¦muilo, t.cabada -ir construir li.i i|iia!r<) cníi' PfctaÇQÇ*; lrata-se .1 rua da R.nchueio. 4uií.
.. '.___'..», I 2". c,im - «alas, _ nuartos, cozinha, <!es- PnarnMieia. (R -3M) X
Si. o predio ila ni» I.ucidin I.a. ! '""ií:'*. I"Stalloç.-o -..:iilar:a com bideí, iiluj
34 Mcycr: chaves 110 11. 81 c- 

'"'n.aíao electrica cm tndos -..i compart.• mi-.üpp:! quarto para crcatlii c «raiiilc ter.
reno; ver c :r;i!^r ua mcsnía, a qualquerhora. (J ;_._,,; rc

EVITAI-SE
TRATAM-SE

CURAM-SE
Todas as Doenças

DAS

VIAS RESPIRATÓRIAS
pelo emprego das

Pastilhas YALDA
ANTISEPTICAS

VW/V/WW»

VENDEM-SE
em todas as Pharmacias e Drogarias

_»-A.--^r-<V*v_V\#

Ae entes gomes
FERREIRA NKWKAMP 6 Cia

n-aUa Quiíanda 164 -Caixa,N.35
RIO DE JANEIRO

\ r.ÜÜA-SK a ci*a n. .9 da
jlclia, com dois quarto.», trci
tal iarcHm,
Traia-fc ui

I 
' 

i ÍX'ftA*l
I X_.RO li.

In Ri
qui:-

rua 1'rimctro dc Março n. 1.
(;ia. MJ .1

\I,UOA-SU 
uma ca

frente á cancella
*-ç IMniia,

;; para ttcsozio, cm :
;l.i cslaçia da llr.r. !

11 a «sqtiina -ia rua Gás; .ir, com
imiitus co mm nlòs c inücttcuiíeatcSi para fa- i
milia. Tem ogua, chuveiro, latrina. lani|n>, I
ÍORàti, pia, bom terreno pautado, <* mai- 1
commodidadcs. Informa-sc ii.i

\7! \'ni;.SIC um l,..ni sitia. ,-.)¦„ p.-mi.-ir< e 'nus plantações, agiu nascentej. p.-tu-lá-se pira p:ipii;ã'> c plaitlaeão: H-.lrada -lo
tab|i.u\ Umpo ürande—C . viu.* bijva»

I.H •:!,.
-M) .1

\rji-.viiK-si* um siiio

^'{.UGA-Slíl ÕÃ \la' rim,Bitten.oiirt da 11!.:^'_} ".""^f ".¦'
_1Si!v.i 11. „,-, Sampaio; irala-íic n ru.: ,'-"'--"'1 

•'• B. 1»--*» ine
llípc-.ios Aire* loB. (51.'.*) ,S I

'urgo,111 !
i'l j.t-s _!'• arvores
!ltgriiio, riía Cru-
lia ila ; ;hOp.$oííci .

ii: ;p-t4) N

r-, •-.-¦_,¦_:_._. *' \r'l'.XI)l*;-.*i!i uma ca.<a cbníplelamciile no.
JK-»-..»-_!__i':i!:!_i!!_B!i-.ni';a.'H1fc-«__IH_:R_|::f.JBí.-l__l>li,:__l,iij__ia,"D_i^-.B"i«|.• í__l_;i_tt:;"__|;v_H'"iV"-*_1"*¦*¦ 'í.BI_' ' v,l; '•rox.l",n i n< >'" "-'fw-aj-i <™'=r
¦'¦" Coia.ão Coração do -S 

":" -'.t,,.*«:''."u* '.;'a * ->->".-¦•'.;!• S.1.1'<*.!Loia;ao
normal bebedor A cura da IR

embriaguez
(lt 7lt!*> X

ÇrUXliK-SIC i-.ii silio; i'if-.i.:i*a;p*pcs com

f> 

.1 sr. Antônio Cliaaas, lua da Candeia-
1:1 11. 30, v.lir.i.lpp. ll! „-i77) X

., \7£X-I)!£-SIÍ cm llotafujo um bom nredio,

¦^rrxiiiCAl-si: ir,-; casas nõi-as,
V Io. ,- t 

" , dc tijo*
t:'li.-.j fraiicezãa, tn.l.-is por lies

çontoj; é pccliitlcha, nc_ocio decidido, i rua
I.ibernlo Sapin-s n, ip, citação limita Ri-
beira; trata-se j r. 1-rei Caucúi 11. 510,"*¦' '• '.I 73lí) 'X

\"rEXI)K-aií 
utnn boa rara, lia rua Criio

.\Ia_r.çn, P.nb-., p,,r preço nizoarclj tra-
ta-w na incínia, nr Álvaro l.opes.

i.i 78.4) X

TrivXpK.SH por _..:.,.*.*? 11:11 |ir__io no-* vo, i:n cstitro <lr tcrrttio, jntiio á rua
1'cnira Xpi:i.-., .\;_cit__t-_c. oftcrta.; trata*
ss ;i rua .Jo Carmo 11. i.ú, 1" ;.-ip|.,r.

(.1 7-;-"i) X

**T.EN'l>t**_E 
i"ii pred;.) por 6 contos, no-

\ vo. _lr cnn*»_rucç5n moderna, á travessa
Iuíx dlonifacio ííí, dc Todos p>* S.intos).

!p,-.itmilos vo ides, assobradados, com
2 jniieí.iia *W freníc, entrada r.o lado, co*n
portilo de ferro, varanda corrida na cslen*
são do predio. 2 *p;ii::s, 3 quartos, despensa,
quarto com banha..,,etc.; trata-se com Moit-
iíío, r»à do Hosario ». 1G1, N

vriixiiii-Si!
v ec:,i n. j

c!u n. ..1.

TTl...M>h-Sl* por .-7 ci»n(os uni predio no-
vv.) fc tio moderno, á trave, a Derby-

Club, rua. esla transversal á rua 'S. -1'ran-
c.s.-o A_vier, próximo r.o Coüesi.i Militar.
assobradado, alto,, no ct.itro dc terreno <lc
i-X.|... com j jaucilas dc frcr.tr, entrada
ao lado, varando, 3 í.ilas, 5 quarlos, .les-
pensa co-iiiba, quarto com banheiro e bom
nuuit.il; trata.se com Mourão, á rua ila
Kosario 11, i.i ou _ rua Souza l;ran*

co 11. .7. No predio da ü'-i Miguel An
57j; i:'.ita-;c á rua do Itospi* .... 

'J 7=51) X : TriíXUK-SK o Irrreno co-n mn oor 40,~,_-;  
,'- , ! _' prompto c-Ufioar, da rua dr. Pias tia¦VTKXDIC.M-, ¦!. baratos qilatro lotes deter-(Cruz .. 170, Meyer, com o proprietário;

Vreno3-, trata-se A riia Visconde dc Ilauna [rua Ccncr.il Câmara, j.-S (l"loriano).
11. 7-1. com Albino. (R 7--7S) -N (J 6.c10) N

'» ?!¦>. 1>>M-SI--
V K-.-au [.opus

;p__«-*i:*.:BSii;8i»:I_rci_CKM^^

i m SoI;i;_p) (•storills.-ila para anosthosia local etn¦ poíiuona cirurgia e cirurgiara dentaria
— —__""_¦ _D_ W*. T!_,\o 1'ul-H.Çi

radical com Salvínis« as GOTTAS DE SAUDE,

exa iiiiia.

* init!

;i 11. Kiroí.nn 11. ,i.S; pode rc."
a qualquer liora ,_n ilia: traia-
Iirüjiri^ijriít, no tlipsm*!. Kfto se
intlerinciliáriol. (1( f.'j:.i) _

".*---> «-¦• ¦;,. Tun: a ("1.1., com 16 an-nos _c praiip-a dessa especiali-«de. Vrii-¦I-ii-íc nas droRanasi l*..'.('IIi:ci). ruados .-,:!,|-ada; 45—Rio. , Duruel ,. C,*'.-.! Direita 11, 1 _. s. J*,-.v!_. (5j0j
M^II-MS.;^^

AI,UGA-Sh 
uma bua casa, p.ir i.;oí. comtres quartos, duas salas c mais dc;pi::-

pcnciaj, na rua Ilorges Monteiro n. 33,I-.nKenlio de Ucntro; ic.n pór5o habitavcl,
Kraildc (limitai c iardim; tr.ita.re na Con.
lutaria Paria cm frente á cstaçüo ilo Un-
Bcnho dc Dentro. (7_s. M) .1

GATHARRO DOS PULMÕES
Curn rniiiila rom oJ-EITOIIAL DK MAltl.MIOItua Selo dc Setembro 186

com
.itirH da Cru. n.

Aloyer; preço 80$ roeníaci (71,10 \l) i;

prcslaçücs mensaes

A I.C.A.SK nm,. c._.. cxjlUois quartos; á rua l.oi.-.A

quintal, chaves ;¦;.
Dr. Clarimundo tie
tado.

A Í.ÜGA*SI5 nor
__.ru.-i IVrn.-nb.-.c'.
cozinha; estação dt
¦, 

'¦<>¦?. a p-a*:i da rua Sá
panos 2 salas. Cozinha r

• ppo. i* lrata-se na rua
Mc!!.) n, Si, J-m-an.

 <-<n-, X) .I

! 1TKNP.K.M.S.K,
1 ^ d .;.-*s Itaas rafe». ;'i i na t'ti;J!iermína

(¦aniinOh, lísiradj Xoia d.i KtiKcnlio .la l'e-
I d-íij Kamos; chaves, uor favor. cj:n o se.
, p;.ipi:áo Viiir.i IViuira -.brindo; irala-s;
ja avenida lii** liranro i;i, Companhia 1'e**-
1 ipcverançii liitcruacionnl, ,,Iti..OR

j ¦» 
7 ;-::-;iJl-;.-lv 0-.i .-_"u_t.i-. ,r unia r:,\i na rna

duas ralar, I > lulniáildn zi, Terra Xova. com'. qtartOí2 s;ila», cozinha c _• harracõsü coat 22 ms.
dc írc-.üc c (,;¦ dc fundas, toda com p'a:v
las -.'pc ar. -us frulifcrnfi;"-U'»ta-se uo r.i.rrn
ti.t Quinta :-. 1, 1'o.iíj do Caju', com o n.-.-
i-r'il.iii.j, João Iiourcnço. (I* ;p.|l X

ttu-xdií-si;
> dra c cal.

j facões mensaes
I ções vantajoj
! ra iui; n-i.j 1
í diJadc

ma
idaei orma da uc it.ivo, a p.» **•

de i^;.5 0,1 mai*'* c cònd:-
, iu.iii como se combinar, pa-
familia, cam r.i.iií;.*. cviiüiü.'ia, 

tanque, c.i-iví.ro, civ..

ALUCA-SU uma psplcnilida vivenda, pro.
£Xpno para família de tratomciito. com pu.rppo Habitavel. iardim na lrchte. amido ler-reno murado, bondea íi poria illumínãtla áelcctncldaidc, situada á rua Dr. Lins dcVasconcellos n. jüi; as chaves :..-!;
prribo oai frente; trata-tc
betemhro n. ijo, loja.

am-.se no
rua Sete di
(ÇS._ M) .1

A t.lIGA-falí o arniaxcm n. .10 da ma
£*-IorU> Alcere, esquina da do Or_o'.Par_tno Cabuçu, J-.nucubo N"ovo) barati«simoc 

próprio para qualquer iickiíío com mo.rai.a para família; lrata-se uo nirsino,
(IPT77 Ji) J

65 a essi 11, i--i
rom esIq, quarto

UtiSCnlio dc Uciitrd. I ao lodo ila estação ,'.,-. l'..-p* ,le l1
f„-io3 M) J I ua esquina da rua Caepar. Tem ar.naçiio c

... .... 1— * I bom terreno plantado; .informa-sc "i mesma'.AI.IC...M-M-, os prédios á rua Anna IJ ; ,.->.*) X-r._i\cry .30 o 4J... ,.„, {ra_u _\. j.;, _n *.p _
Kocha; trata-se Unera! Cáraara í'-,- aluguel tr-IiXDK.\I*SIí terreno. ,-.i Copacabnna',

frz.lfi M), M 1 > nas ruas X. S. dc Copacabana, Con-

V.,.,., 
„,. 

** ftanlc Kamos, Domingos Ferreira .* oulraSlI.tl.A-S!. a;boa casa á rua I.ucio dò trata-se i r. Ji. Manoel zS. fl.-i:OX-Mendonça, Villa Oersòn, Kamos; as cha- .-  ._
ves, por favor, com o sr. (osi- JilinueltiiMipra, n l-:>:r.*.da do Anfcú 11. b; preçoSui; trata-se u avcni.la liii llr.-.nc, 171v oinpaiibia Perseverança Internsçioaal,

(718.1 M) K

A. U-GA.SI-:. cm Cascadura. ii rua liar--_l,p.,.i n. 3)i, , cata com Iodas as com.modidades paia família, por t„{.; ,'. „üva
i'7.'.u M) JI

\;n:Xr>K.U-.-.- o palacete e avenida da
» rua do Mattoso ti*. io<i c 10S: tra!a;e

cp.iii o proprietário, ú ruo Cachamby 11. >.
(Preço de oczasiSo). (j ;no) N

pio-

———" inoffensivo.

f3. s_So ¦*____í
. ilo Sa**11lovia_ __i__. §

me., dc terrenos á rua l'r. ,
liar,-, .1,1 Segiinda-Pcira),

a millieiro ou preitaç.jes; tra'a-sc á rua-Jo
Isrmo n. 66, 1" andar, teleplione ..Kiíí. j
No.-ic, (T -jl-y) X 1
_..__..__,._ m~ ^___i_i^ * í 

~" 
1 '¦• _n 1 ¦ • '"'.*"¦ 1_Í

ynxni:}|.sn, mu ViKíirlo <.ci*nl7 ApptoVíéS-^^r--- Effeito i-rime-into, seguro o rK. do F_.ro liconoiaiita, a .'í« -—". inoffensivo. -Nio contem cocaina nem seus 1
!.c¦^ost0d0,,CiOX80.,• S!.^. : O 

' ,l0'ÍV;!. °S ~ A' VCnl;l !laS ÜaSaS : "Cn,lal,y' Ciri0' Moreno' etc- 1mi-loi-rs, desdo .".GOS ii 1:500$, á i Hl° (le Janoiro - Proço caixa ilo 21 amp, .$00.. n 0191 gvista ..11 cm nn-siiacOps, •••mfiiriiie | |.:;_a>T!Wn_i!!__l^;i_l^__''!*iK^_i:ii'ia!;::'Btaliclla nliai.vo. Tem nsuii cnnnli- ________!____
/'.iuiu (Io riu do Ouro. -lii.siutein dc V''N!'!*;SI'*' em urp;encia, uni masnifiço 1 ."ITBSDIJ-SIÍ, em S. Clirislovão, num dos

ma cala <le Jantar dc pe-
7 peças, com 6 inc/n de

por *>rcço muito barato, para .Irsoc-
pi lugar, ou tioca-se por um objectu

iine não oecupe logar; rua do Citlcte. 10*,°Ja'_ - ________ (} 7'S,) °
\ri"Xln>_IC 

jirii moinho de vcnlo com
bppuilia, adaptação própria para grandechácara o elevação d'agu_ á grande alt-.i-

ra; informa-se na rua Camcrino 11. .t».

^JKXIHvSi; 
i-in grande cão, «xcellente

vigiáj rua diário íÇaziareth n. .-,, Pie»
iladç. (.1 7058) O

^Tir-XDpF.JI-Slí 
dnis Junlterqucs, para ilcs-

occnpar logarj novosj travessa Oa I*'»«
Soa 11. ^i>, Untafogõ. I.H 70I3) O

VK.\'I>K-SK 
um automóvel liccnciajo e^n

_.-mi eslado, por ,-):oon$ooo; trata-se n»
Cp.ragc "Alliança'", rua Senador lCuitbic,
3,10. d-?-)*. O) !(

\M;n1)KM-SK 
canários e canárias, bons

reproduetores, na rua
meio ijj (Cattctc),

anto -\uiir-' mi-
(Ú70J 0) JI

VJiXl)!'.SIv 
por prcçpi baratissimo, meia

npnbi'i.1 para fala ile visita*-, na nin
Rodrigo Silva 11. O, 2" andar. 1Í.911 0) J
T7-'BXJ)I*JI =!•:, nss grandes demolições dal

. Obras do Torto, i rua do Senado ns, _s
e 3,17 e rua Haddoclt f.obo 11. 112, viga-
meiilo de pinho Je lei, caibros, ripas, ->-
si)*;!i.i, forro, caixas d'agua, zinco, Iriilio»,
telhas, ck!|]_i c conduetor, outros varies
maltriats. (J 5Mj) t)

\,ríXDl?JI.SI. â rua lladdock I.obo íi.
» mero ^r;, canários tle raça, franceza,

promplos r-ira reproducção e cãri I-Hn Tei-iier puro sangue. . .^.7 X) n
TTnXDJi.M-SK e conipram-se moveis usa-

> dos, mobílias completas <Ie 'jüirto. etc,
paga se bra:; na rua Senhír J.ps f.p-sos
n^ 4, Ippj.i. <J roS.-.i O

\^-l;-.VDi;.'SI! 
de tudo que tiver strvc_ti_.

q.ier comniercial ou particular: lindas
«rmsções para botequins e barbeiros, lio-
lt:.", pliarmaeias, armazéns, e'.c, espeliics
de todos ou tamanhos, machinas de cos*
tnra(< dc escrever, registradoras « para car-
pinleiros, Iraiisaiissücs, cofres ,1c ferro, tol.
tias, tliviiües com vidros e sen» elles, pren-sas dc ci.piíir, stcrclárias, copas J- mar-
more. ha leões, mesas pé de tronco, l/'cyc'e-
Ias, louças novas e 11-das; rua l'rci Ca-
neca ns. 7. g .: 11, Casa íincyclopcdica-•
ieleplionc n, 5,092. Q

illu ií vullH, om i" cln.ssu 500 rs
o em li" il.isst* !;üO réis :

1'rcçcs bii;nal Í'restaí_o
I.nte (lc 1 :r.OO!.'75S000 .'I7S0OO•' 1:2008 GOIüOOO 30Í.0.O' " 1:000$ 50?000 25«000

V !'.--*¦! II f'!!l
José lloniíacio

[insímcçüo;

"IfJlNDM-SK 
um magnífico predio par«

V^familia dc tratamento, em terreno de
1 jX_:n.., a _jo ntiniitoi do centro; tra.

.¦¦____.-. __v,-.____ _. -Ita-se á ft:a Visconde Nrctheroy, a{>. esta*
8Ç08j__0S000 2OS00O | ção .lc Mangueira. fu.3'X) K

irp,:o-ie a rua , \ melhores pontos, com bondes de fioup' ningos.; _ [ peito, os prédios as.jbradados, quasi uo-
v;ps, ila rua Francisco liilgeilin 111. 114 e
118; t';:ta-se á r;:a da Quitanda, Sj, sobra*
do, ilas 11 ás 5 horas da lardr. com n
sr. Roque. iS 040) X

(.1 7o(,u) X

^;'^'.Nll^:.M-„U 
uma bancada e i'.m lava*

tono, todo de mármore c *;*_.Í5. mo veia
para barbeiro; na ma Anna Uarbosa nu-
mero .»;. Jleyer. (Çjoo 1.1) lt

\ri;NDlv?lv 
o contrato earmaçSa de sec-f

ces emothados e licenças paga', até au
fim do ohno, rua -S. l'rancisco Xavier,
.::¦; tra:ar á rua S. Bento ii. 3.

(p.;-ia 
0)

XJliXIllí-SI! ovos a $600 a -!u';a, dc gal*y Jmlia de raça Apurada: Orpingtons,
Amarcllo, Cbrislal, Kud J. Red, l'!y.
moutli, branco e Hok; tambem vcndcm-so
frangos c frangas das r.v;*>_ «cima, }•',+
traila Xova da Tijuca u. 5*;.

iK (i.-.io) O

A^ÜXDK-SU 
um bom piano americano-

ttm dito alleinãp e iim ¦.Üto I.ittcr, «in..
da novos c pt-rfeitos; troca-se, concerta-sa
.; afm.vse. .Vo Piano tie Ouro. tia 40 anncs,
da Cluimaiães, ma do Riachuelo n. 423.
sobrado. iM ;.-;;) ti

^^:_vX|>KM'SJ*< 
e comprajn-se nAvcís, lc-.;-

ças c qualquer objecto -dc uso. papt-sobem; rua da Hospício n. 170. ü 71.1)0

\7.HX1>K-Si.t arreíado, «um verdadeiro «
bp.!!i...-::iij cavallo (icquira, multo manso,

marchador, próprio para creança: trata-se j
r. Jòckey-Cliib n. ..i. (J 744'!) (í

T751ÍXD1ÍJI.9I3 machinas (caça-nickeis;',
completamente novas: r, da Mfandfg-r»

a ;44o) Qandar.

roo$ 35..000 |ir$-oo-;«(»$ ::o$ooo in.sooo
500$ 25$000 12S500•ir.o. _2$r>oolii$ooo

\!rI*NDI"*SI'* 
um bom prp

paguá, á
dio. e:n T(ic_rê-

ri-.a Dr. l_\_ndMo lícnjcio
,.f*o. com (i quartos, _-!as, bílilieiro,

• _i-*í_w -.-•_;¦'•¦ jlí. n-iiiA/i'! W. Cm luz electrica c porão habitavel, jio.to0.**,.17.S.-00! !)!>0001 ,.-.,(.„ ,._ K,.;,,._ .haçara «rborijada; par;
er e tratar no mesmo.

NrKXDli.SK 
o confortável predio <Ia rua

Viscondcde Tocantins 11. 34, estação Jc
louus os Santos; trata-se mo niriiio.

(JI 7--1) X
vh!h;-.i:
\ cóm térrea

Xo local '.o ciicniiíra iipi-pon .*ii-
cnrrcaiulii il.* niii„|.i*nr <>- (crpciios
O tl'lllil*SO r.int o p.ojnieüirio, lios
(lias iiteli. ií rua S. Januário 8»,
ilas -t ás V d:i (anlc. c 1111. (loinlu-
KOS, ilas 8 lioras ilu iiianliã ií 1
hora ila tarde, rm Viuario (Joriil

(lt *Í10_) .\

To no-
m rua trans-

trata ce ;i rua
0,-4 .)*x

por .iiSooÇooo uma boa casa10, á rua -S.inla Xarcisa nu.
jiitr.) ii. Ksiação da rtniia; trnta-sc ao;*. ' lailo no çhalct ver.lc.

*\r::\'!.V.<-|- 
por -j.*-: ..>..<; iiu* vo, cm centra de ttTreno, ci

vir-r.l â do Affonso 1'ciinn;
úo Carmo n. Cd, i" andar.
¦\*-'i:xpi;.si-; 

p,)r r.ccc
V á rslaçào ,Ij Méyei

DR. CRISSIUMA F°. — £»;S ^com especialidade, '"'"*'

B y

SUBUR8I0S
VI.CO.A-SK 

o prcili.) r.pjvo e elegante, da
rua Cardoso 266-H; duas ?;¦.!:;«. 2 quãt-

tos, cozinha, W.-C.. banheiro interno, ins-
(ül!;\-;áo eleclrica c Íorüo a íta_; cbaves
no n. -Í.6.A. (7.115 jn ,1

* MJCAM-SE com carta de fiança, na
XÍestação í;c Ramos, c^â% para moradia,
a 5ü te 60$, tem acua, luz, W. C, quin-
l«l. Trata-se a "Villa Andorinha", onde
«-Cio ci chave;. Carta de fiança.

f.a.n Mi J

AI.Cf.A-SI. 
um predto, pnr 41$; fc»n f-Ia,

quarto, cozinha, piq, tanaue, latrina e
chuveiro; para ver c tratar, na listrada dc
Símia l'rui n, -141, Pilares bondes de
inhaúma. (6.ji JI) J

AI.UliA-SF. 
o predio da rua }). A

r.ery *$:, era S. Francisco Xavitr,
lpar.de chácara e

una
cnm

iCComir.ndai._C3 para fa-
tratamento; as cliavc*. estão 110

((>p)-ó M) .1

IA J.l.''.;.\-Slí a casa da riu Republica ppo,
*__com duas *a'n« e dois quartos, varanda,
ferdiii. agua o lui. (75*11 ,M) S

AI.UCA-SI*, 
por i.|.-S. a casa da rua Ta-

Víirt-s I* errei ra 35, Kocha, com boas úc-
•nniipp-.hiÇ.Vs para familia de tratamento,
W lu; o!e.:rira; chaves no 70. (684;M)S

.¦nla Ta-a, d:*pondo
apropriadas, tr;t..

i.itro r n-_rio- r- - , '_ "'""'¦¦'?• B-xIgi, testículos, próstata c róis,i.itto c o.anos. f. ura rauic.l dai btrnian, estreitamento da urethra bydro*ventre. Operações em _tral. Con!.: rua Kodriio Siiva 1.i-r.:••,. o.ipintas c sabbàdos, das - ís 4 e diariamente, i 1.1a d.j. ínvá!as 10 !iur.._.

a« doençasc
ceies c tumores do

lidos 11. 10', «obrado,

A I.I i.A-Slv o predio da rua Pernambuco
r-*-!]: ,('-'- co*.n ;"""|1> as comníodidàdes paraíamilia, inclusive lu* electrica, por diminuto
preço; as chaves na ©.-nda, junto, cara 8.

(70.-C. hl)*R

A .,l--l,A-Sr- ° ''"'''o "• 't'*lá rua .Pile_r_....Ma:ip, pintado e forftdá d? novo; trata-
n. ,(io.

nc?!i,a rua 11. 8j; a_ chaves estão
(;o.-o ji) J

Gonorrhea
'" * ¦* - -r.i.vt—m ¦ —1 ¦ tt- "••ilBWpiJiuwjuaj

curam-so cm 3 dias comInjecção Marinho
Iiu» 7 do Setembro, 180

AI.l:'.A.M-. 
a casa n. 11S, á rua I,'i;;c3

da ir.;/ Jlcytr; chaves, pp.r favor, no
n.. ne, c irata.se a avenida Rio llranco 171,
Companhia Perseverança Internacional.

 (J-I8J JI)J
•A-l.UCAM-SK duas casinlias, com saia,

X._ .iiar!o. cozinha c eleclrtcliladc; preço
Jji; rua Va_ Toledo 17». KniKuIio X»vn.

_ (71:3a JI) R

A I.rr..VK!- a casa
XXdincãnüwIc); trata-se á avenida

A I-ÜCA-SK a ca;a da rua Htllo Hori
jLjLzonto n. "r, citação do Kocha; w% cba
xr$ estao na mesma run n,
raa General Cantara 316 fiolj.

lrata-se na
(c.i_.p.\I'R

\ LUCAiSl. uma boa ensa. cotn tres quar-
_r\.tips, duas sala», luz electrica! nã nia
Conselheiro Jobim n. <6; ib chaves ao lado,
110 <4-A. linjenho Jíovo. (6,_o JI) R

11$ á rua Tavares
. ..' á avenida Kio

Urapp.-.i 171, Compaiiliia Perseverança Inter-
nacional. (71.J Ai) J

A I,U_A_I.S1'„ por :Cf. 3 predios. á rua
jC__'J rnente Costa 107; chaves 110 11. 109;
trata-se na Companhia dc Administração
Garantida, a rua da Quitanda _8.

(701a Jí) R

AI.CV.A-SK 
nina casa, com muito terre-

no, rita Dr, Silva Gomes 6H, Cascadura,
distante 3 minutos da estação; iufomiaçliej
na mesma rua 11. ro; traia.s: na rua Jler-
cado 51, Companhia Itacolomy, (M)

A I.UO.A.SKo pal.-.rete da rua ;.| de Jlaio
atX.153. para numerosa familia dc tratamen.
10 011 collegio de 1" oriltm; um grande
jardim o chácara; tmts-se 110 mêsaio. pias
10 és ia horas. (1Í.-.8 JI) It

VENDEM-SE sr,""
CIDADE — Rua VUsv.-jdc Ifaiina, .1

prédios: rua <1> Senado, 1 pre.lio; rua
da Ec-judo, i terreno com (J,;o |ior ..5;
\..\tira dc Sinta Xhcreza, 1 terreno com
:.i por a.i.¦MA.SA.MlíUJlllA, suburbiil ili Cen-
trai -- 18 rasa.; edifioadas em terrenos
cóin (5.000m.-!i terreno, cm lote?, a _¦*¦$,
tao$ u i,.i.$; o*, compradores dc 5 a 1 .
lote?, tem desconto de 5faJ° e o. de to
lotes para mais. descontos de 10 "j°, n.
terrenos de. 150$ c ião; tem «ijüia encau.
nada. A cúbdí. dn Maxambomiw é i'l;i-
minada a electricidadc c cm breve tere-
moi boitdcit.

1I0X0R10 CURCFX, su-furlio» da
Auxiliar -— Terrenos a -.ouS o lote,

AXM-ADK ARAÚJO, miburbios da i Ã
AiNÍliar — Terrenos dc y,. a 100*,
lote.

Fazendas, sití
localdadcs c po

iuu
Cnruii

un prcüa janto
yerj utn p.ir í>;ooo$

ma Imperial; trata-se á rua do
1. .6, 1" iihdar. (J 7j ji)) X

T*"r*-NT-l''*SI* uni predio na Cidailc Xova,
y i'':ii_ tit'5 íituutos, -!•!•.« salas, cownlta c

bom quintal; trata-se á r, _-:. Leopoldo, ^^'4.
(.-> 1SC1) .**.'

IMCXn;-: -SK, «a rua da Ai.iierici, um pre-y dí.o e«.!íi doía quartos, íh\:>$ fãU-, cmI*
nha c mais dependências, por 5:000$; r. da
Alíandeja n. i.m. i" andar. (S740;) X

VÈS'ftBSI-SE bo.nn lotes (Ip (pi*-' rciid*; di: 12..50, lusiu* ulto ofpiiinliivi'1, a _('*>$. oin nvpstnijõcBdo IOS: v liom cmprcKo do cnni-tal; o logni* ('• di* crando futuro,
Dnssncem do idu c volta, 1', 50(1r.is; fiinhii Auxiliar, ostncão do
8. Mntlious, esrriiitorio om frrnto
á csliufio. (lt 9028) X

os rnisxm
_..* ri."

A t/idos ris quo sof-frem ilo qualquer mo-lestia esta sociedado
enviará, livro do qual-
quer retribuição, os
meios da enrar-so. EN*VIEM PF.i.O CORUtilO, o.n carta roohada—n.mf*,morada, symptomis oumaril-ostaçúas da motastla —;

volta d.. C.rroio. Csrtia aoj l.
iiianKostaçtSas da motastla — i salto para a rosposta, quo recobaráó naNVISIVIJiS-.CaU» O.rreio 1125.

^)r'.l"^"l>^"-S:C. 
com urgência, uni predio na

ma 'forres liontcm », .'ifi, Villa Isaí-cl,
Com 3 quarto*, _.* saías, cozinha, tanqye,
\V. C. c nRna cm qunutidade, 1'reco G:ooo$;
avveita-sé uma ofíerta rozoavel, As cliaves
rsíào 110 nçotiííiic frenteiro; r. da Altan*
dtga 11. ijpi 1" andar, das .• às ".

(JI 7--4O X

\*1K.\'U|*JI.Si; 
diversos predios, baratos,

próprios (ara família de tratamento c
remia ds capilaes, nos bairios dc llolafoiio
r Tijuca c mas Iransvcrsaes á pio Conde
dr» Ií0111 fim c lladdocli I.obo, Sá.. Cliristo-
vSo, Villa Isabel, Andarahy c subúrbios;
iraia-fe J raa dn Ouvidor 11. 10S, sala .1.
com o sr. Cândido. (J (...io) N'

\ri,.\ni..si-: um terreno á rua Ur. Xeiva
» 11. íSli, medindo iai|:Xion csiaçio Mn-

senneiro Nen-a, 1'reço Je occasi.o; trata-
se ua rua do lispinheiro, ios (Piedade).

(CSoC X) S

\pvXDU-SI-: 
por prtço de occãsiSo o pre-dio da ua Dr. Mala I..':ccr.Ja 11. 51;trata-se .çom o proprietário, rua Cachaiíby

n. 1 i.\t::.v-r). (J 7119) X

\p'.M)K-*ii; 
uma casa nova, tendo ci::i-o

comniodos grandes, por 4:300$, em
prr*i.i;ip*j, i(:-.-.:iile abtimento a *J'nhtiro, eni
frente .i r*laçã_ de 'ferra Xova

7. 'Untrada presta.üo aíoootooflora 11.
rua D.
ootooo

(R701J) N

•. e í;i.c.f.i* em v
preços au alcance de

Tara 1112:3 íníormaçoc?, com
Dias, 11 rua ? dc ücicmbro co. s
2 :'.*. 5 d.i tarde. (.SP

to-

_orr«*.i

xi""s

'TTE-íDK-.-K 
n predio novo para familia

V de Iratimento, da rua 'Duque de *.'a-

C1üJl.rRA-Sl- 
tun terreno ou cisa vc-

J lha, uas -«eRiiintc* rti.is: Salvador ile
Sá, Mattoso. ( Voncondc Itauna, Senador
Iv.izcliio c Riachuelo, ou trans ver saes a
estas. Propostas c mais informações, a
Corria Dia*; rua 7 dc Solcmbro .0, *ob.,
das 2 ás s da tarde. (1ÍS8O N) S
¦ÇTENDE-SE 

ppor a metade do valor, poi
> seu dono ter dc retirar-se, <* casas

novas, situadas á rua Rivadavia Corria;
inaiíi 33 prédios iiroxinios á C_:iccVl.i de
S. CJiristovão, que icmlcni 3 contos pormez; recados para I". S. de Alm-.lia; 1»
rl.d_c._u do "Correio da Maiiiiã".

(;S35 N) S

ruaITliXUüM-SI-: dois bons pr.-dios
V X. •?. ile Ccppacabana n». **.io

'.ralasc lio Su. fl ?_)!,) Jj

nas 11. 6S; ti íc com o proprietário.
(.Uoi.9) _M

V ii:M)£ SU n rsvi da ma 1). I.-.ii..i nu.
¦\ mero t;, Gloria; o terreno te:n ';N.-.j,

í% chaves e^üo no amtazem n. _; trata-se
n.i rui Ber.iii b,i.lioa 11. 134. (511-5 X) J

VKXD-K-Si; uma boa casa de 2 quarlos,1. a salas, ilcptndp-iicias, jardim, !io:n
ijupnial coai arvorei frutíferas, galllulieiro,etc, para ver a qualquer liora. na travessa
lenente Cost-i, i.i. Todos os Santos; paratralar, raa da Ouitanda
«¦ues.

45, com Rodri-
(6001 .V) J

\rKXD.K-_l-: muilo Larato uma c.-.'a, na
T rua Andrade de Araújo 11. 3,1, 110

Rio das 1'cdras; o prtleiidoiitc pude ver
e tratar na mesma, Aos domingos tem
ícsüa para tratar. (_ 5.14S) X

VliXl.K-.!-; 
uni terreno com 'o ms. de

ficitc c 37 Je fniidos, todo arborlrádo,
por ;oiiS. na r-.ia Oallilcil n. n, Jlryer,
bonde ,1c Cachambv. (R jita) N

^7'l•;x¦|lí- 
SH um relógio taxi (redondo),-

para automóvel; rua Uruguayana, i---'.i
ís 7457) a

—-."iriiXln-l-Slv 
n:acarr_o branco, por atara

1 dn, a -íoo réis por kilo
l'U7. l.||, I.uiz ItJaão.

a rna Senador
IS ÓS4PÍ) (X

TriíXUliJl-Sl*" nin lavatorio com duas lia*
y cias, para barbeiro, c uma sccrctátía

americana; n:a Senhor -dos 1'aSSOS n. iS-i
(S 7-17-) '»

"lriíNlvi-iM-SlC: 
inna mobilia para sala dn

visita?, io peças, 3o$;# um toilctte-coni*
mo .Ia, .¦;,.?; uata mesa elástica eom ,* taboas*
..üÇ; um guarda-vestidos, claro, 50$; v.m
giiarila-louta, 55$; um guarda-comida, cont
gaveta, 30$; unia cadeira de balanço e mais
inoveis; na rua Vinte c pualro de ijrai..
n. 30». Í.Sf.Sío) O
'VTliXiU\ 

S;i -.pp» piano, bom para estudo.
perfeito, falta afinar. iPreço ."joS: á

rua General Pedra 11. 14^. (87496)0
"CJMíXDK-SK. 

na ív.zciula Hoa Ksptranc.i,
\ .Honor.0 Curgel, tun cavai!-» inteiro, da

bonita estampa, .iro;>rio para garanbão, e'iritos. 
Preços para liquidar;.'abras c cabr

trala-sc no !o*a!, com o
Lopes.

«rente, l.ugcnii
(R 7.1J5) Q

*\ 71: \ 1) J-. \I - ST* tun camiuli-io com pouco'
Y uso o (jiiatro animaes c o., competentes

arreios. nara ver c tratar na travessa Car-
vaüío Alvim n. 4:, co.*u o sr. Annibal.

(I! 73'3) I»

\rJíXDK*SK por 6n$ uma linda armação
V para qualQtier negocio; jm travessai

Guerra n. íi--, Jladtircira. (Tt ;.;6i) D

AripXIiK-SI-; uni liem miontado deposito dí
y pSo, -.-.ir.! forno e volantes; tem 00:11-;

modos para familia ou alugar; rua Lc.-
poidlua liegO n. j-|3, em frente á «tação
de Olaria. (R 7305) O

Neurasthenia — Exgotamento nervosoInlla do meiuorlti, plio_nlin(iiii_. roíirRloseenria» dns molcpslln^
_*'roi'_í___ d__í..|_ TJ° «BUAÍÇOqBKOr. Uo Alfredo de Carvalho

Estudos.—Depositários: Alfredo dc Cnrvalho * O. V de Março 10

\n-.MJl'..M-b!-. 
16 predios, r:n formatodc uma grande avenida, á rua Torrestomem, mu esta parallcla ao boulevard\ inte e Oito dc Setembro (Villa Isabel),

curada uma poria larga, com grande por-tao plc ferro, uni corredor lodo cimentado,
çom ipi.itro predios na frenle, dc porta c
janella, com a salas c uni quarto, c 11 pre-dos dos laplos, com porta e janella. comsalas, cozinba e W. C. rendendo 8:800$
por anuo; trala.se com Jlourão, á rua do
Rosário 11, 1C1 ou á rua Souza I'ranco
n. 47, villa Isabel. \*- 1
A/JESDE-Sl- nm bonito prcdlõ,V novo, do tres andnres, nito
qunsi 110 rentro da cidade, iiclu
projo do 28:000!?. Rendo 450$
mensaes, sendo unia alta nechin-
eha. Trata-se eom o dono á rua 1"
do Março CO", Casa do Oainlilo.

(J 60S5) N

\"ríXpi-,-Sl-; 
11:113 casa -fcilio de ch.iict,

trnjo ioi|j metros dc frenle por ?.*¦Ic fundos, IkipIo esplendida Mia dc vi'itasidem Jc jantar, 5 quartos, sendo 4 con!
janclia», ,-„pa, co/.uilia, quartos para crea-dos, W. (.. nitrrno e externo e bom quin-tal; para ver c tralar á rua Senador Xabiico ii. Cg, lo_,ir mais saudável dc VillaIsabel, dias ulcis das 12 ás 4 lioras edomipgos e -feriados. das 9 ás 11 lioras.i/no. i--:..ooj: para InforiiittçSes com Jlou-rao, 4 rua do ltosario n. 161 ou á rua
__u_aj-~a".*-- n. 47. Villa Isabel. •>;
ATl'...r>!-,---!-, um bom terreno arboriiado
. T e ptompto a edificar, rua calcada eIluminada a electricidadc; para ver e tra*lari f"a Diamantliia n, 99. (j 6,84) N

V,'-.ND!'*SI-fiI', por 31 contos quatro pre-» dios a rua Ilario do Hom Uetiro. bon-
ues a'porta, com jardim r.a frente, entradaao lado, com _ salas, _ quartos, coziniia
e quintal, rendendo tudo 40.1$ mensaes;
trata.se com Mourão, r. do Rosário nt.

T7.J._jrftl*Myl_ «ni magnífico piano oHemãoc
V raiz de nogueira, cordas cruzadas, ha-

ratisssimo, do particular; na rua D. Mar-
ciana 11. 6j, (R 7.51) O.

T7'1"*.DI,-SIÍ uma antiga e artística cama'
dc bronze; por favor, i rua da Alfan-

ilcua n. io;, sobrado. ij 7-1.10 d

TTliXDü-Slv uma linda divisão <Ie peroba'> para escriptorio, lustrada; vcndc-se ba*
ralo, para desoecupar logar; 11,1 rua Se>.
nhor dc M-ãttosínhos n. i-ij, loía.

(J 7'0C) O.
_,.,.„ .... —" * ¦  ":—t

\TKXDIv.Sl. um forte piano, mela cauda,-
de afinação duradoura, pelo inslgnill*

cante preço dc a8o$; rua do Senado, itn_
(.1 7.'7) O

\ri'.N'IM'-SR um magnífico piano ,!e
» Pleyel, de particular; na rua I.nie de

Camões n. 16, empresa Jc mudança.
(R 7.1.-0) a,

XjTEXnE.SI'* (iliso), concerlam-se piano»,
y fazem-.«o caixas novas, clarciam-sc mar^

fins p íifinam-sc, rua .Dias tia -Silva n, 20-,
Jlryer; crias a '."rbres". (R,-J5j)0

I

TRASPASSA-SE
rpRASPASSA-SE uma boa pensão, na
X centro, çom muitas pcnsCbuistas-j r.t-*
tíociò urgente. Inforniá»se nn Café Vrk
mcven ru» da Aliandeir ais6. ÍP_ V

"_ííTrr_t_rr.Vírr'.*i^.5i_-'---r--.'..__^^
'"¦#-.**_¦.. .?*_-.*-*;.¦---¦. -«.'^**_*j_-t-*'' _-__k *_w .i_ ^_,_!___ __>__.._____*-__.__. .._.._-. . «ft.-n'_*-_..__y._._-__. _._-  . '."":-..'.'•¦*.'-.": I"'-;-- _;.-:.. :¦_.'.' ..*-. Mã .'¦¦:./' .'*: -'-'2-í- '-//.it-.*.' p„;V:---:*:.'-p
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CORREIO DA MANHÃ — Terça-feira, 22 dc Agosto de 1916 Coroas de flores naturaes Asmm^t1^c. tssr

íêmSBÊÊêSSi

9
x.bi.:k-.ijnKor. -ate..-.-. cjcec^.- ... i

Artigos para alfaiates e
costumes de senhoras

Vendem-se a preços de importação,
¦a rua do Hospício n. 94, Casa J. C.
Soares & C. (J '3

TRASPASSA-9E 
um* boa tendinha, Ia-

zeudo bom negocio, venda*, só a ai
nheiro; o motivo c dc tor outro negocio,
« de não poder estar á testa do mesmo.
Informações i rua S. Christovão n. 221,
fabrica de cerveja C-iuzeiro. (73(16 P) R

TRASPASSA-SE 
um bom armazeni dc

seccos c molhados, em bom ponto,
(iaga pouco aluguel e tem morada pari
íaiuilia; o motivo da venda é porque o
«iono não pôde estar á testa do negocio-,
trata-se na rua S. Lui» Gonzaga n. 9*.

(6840 P) J

fllUASPASSA-SE um bom armarem de
X líquidos c comestíveis, tendo commo*

dos pani lamilia, em um dos melhores
3>oiitos do Rio Compitidc, o logar presta?
se para um barateiro; o motivo 6 o dono
achanse docnlc; para informações, com os
srs. G. Affonso & C.\- rua i° de Março
«1. 8. (73U D J

TRASPASSA-SE 
com contrato em oph-

mas condições, uma excellentc loja,
esquina de rua, própria para qualquer ne-
gocio; informa-se na mesma, a nia Ua
Assemblca n. a=. C6*6* r> J

ACHADOS E PERDIDOS
Íi 

SAMUEL HOFFMANNi Í3, traves
J. «1 do lUsari». Perdeu-se a caiileln

«1. 78.708 desta casa; (7-I5MM S

GONTHIER & C.«. Henry k Ar-
mando, success»res. Perdeu-se a cau-

tela 11. I7<.2«s, desta casa. (70C8Q) J

>ERI"IEU-SE a caderneta da Caixa Eco-
nomica n. 61.867 da 3* ferie.

(6975 Q) R

>ER1)EU-SE a cautela 11. 9.274, do
Monte de S«ccorro. (0954 C" J

PERDEU-SE 
a opolice ceral, áulica, de

500$, emltlMia no anno dc iBúo c con-
vertida cm »ur» em 1S90.dc n. 2.361,
averbada em nome de Genovçva Mana <Je
Almeida, solteira, maior, brasieirn—Rio de
Janeiro, 27 dc jullio cie 1916. P- l>. J.nn-'lio Edgard Bokcl.  (W* O J

PERDEU-SE 
a cautela n. 11.740, do

monte dc Soccorro do Rio de Ja-
neiro. (f,9Rl 0' R

corro

IERDF.RAM-ST. as cautelas n. ,30.977.
,0.078 e 3n.979 do .Monte de Soe-

, desta eajntal. (74*7 Q) J

DIVERSAS
A ARTIGOS MRA CTIAPftpS DK SE-

A NHORA E NOVIDADES - J. Lo-
bo & C", importadores, riu ilo Hospício
n. 129. Aos sra. negociante* e moüistaa
<lo interior, rcinetlcrcnios qualquer cnçom-
raenda. ÍM« S) K

* II.UGAM-SG cm .Pctropolis. duas catai
X\in,il'il.uhis. com jardim; trata-se pelo te-

(70:2 S) Kkelinae |6»8 Sul.

ARRUMADEITIA, precisa-se que sadia
lnuina coisa; run Vieira Sou-

(-404 S) J1o n. 158, Ipanema.

* riNADOR de |úanos — Harmomsa
A l,ciu 11 piano c inata os bichos sc
ns tiver: Café Giiarany. Tel. 4101, Cen-
trai. (7346 S) R

4 LUGAM-SE irmos dp rasara, solire-
.ÍXcasacas BinocWnus! rua Visconde Uio
Branco 36; lei. C. 4415. (49^3 S) A

AGENTES 
nos Eslados, ncccil.im-sc na

fabrica de catimbós e gravuras, á run
Sachet it. 18—Uio. Pecam condições a
José Xavier. Optima comniissão.

16881 S) J

A ' RUA CARIOCA, 44, 2». não em
xX curso e desde 10$, o professor que¦estava na rim 7, jo-j, a*», mesmo pata
concursos ensina: portuguez, frauc, »ri-
thm., álgebra, peogr,, etc. (7197 S) M

OICVCLETTES usadas — Vendem-se
JL) por preços admiráveis. Qualquer con-
certo, reformas .pinturas; ver os preçosda Cnsa Brasil: rua do Cattete n. 105*
tel. i,-.i4. Central, (IÍ--Q3S1 R

TpICYCLETA pira carrepar vohmtcí —
Ji Vende-se umn feitn ac eneonuticntln.
era Inglaterra*; preço de oceasião; rua do
Cattete n. 105, telcph. 1734, Central.

(71S0 S) I

BORDADOS 
a macliina Sitiger — Pro-

fessora com 12 annos dc prática no
Europa, lecciona com toda a pcrfciç&o.
bordados cm bronco, rendas, maliz, ouro,
trabalhos artcsttcoâ e acccttá cncommcn-
dns, Inclusive, para cerejas; run Eifrlrit.a
11. :í — Eütaçüo Olaria. (ilP-R SI S

COMER 
BEM ? só na pcnsüo 'le mino.

Solange, á rua Buenos Ãii es 11. 158,
loja* tratamento especial a i$200 por Ve-
fcjçSo; assignantes á mesa 60$, íúr,-, **ti$.

CHAPIÍOS 
pnra senhoras e creanças —

J. K. Madeira Junior, sucrosor de
Mme. Henrlqueta & C*. íarçi» da Cario*
ca n. 6. i° andar, próximo á rua de São
Josc. (ioí>i S) J

COMPRA-SE qualquer quantidade de
jóias velhas, cnm ou sem pedras (ie

Sualqucr 
valor e cautela"* do Monte dc

_ oceorro; pnga-se bem; 11a rua Gonçat*
ves Dias 11. .17, Joalheria Valentim, Te-
lephone 094. Central. (6291 S) 11

C10RT1NAS, 
tapetes, pir.tiir.is a oleo,

) moveis c de escriptorin, compra e
lambam encftlxota paru mudança, j. J,Martins; n:a da Alfândega n. 124.

(5120 S) s

cARTíiES DE VISITAS _ Cento 2%:
J Ourives n, 6o — Papelaria, (3280 S) S

COLLETES 
DE SENHORA SOI! ME

_ DIDA a trí, — Mme. Marie Lemos,
.•iftÜetetra diplomada pela Academia de
r.iris e_ com casa cm Paris, montou seu
atelier á rua da Assemblca ,15, x" nndar.

(157 S) S

COMPRA-SE 
ouro e naira-sr liem; na

joalheria (Cosa de Confiança); á rua
Gonçalves Dias u. .19. Tel. 4127, Cent.

(Ci8aS) J

pARTOMAIÍTE Mine. Xicoleiti — Pie-
\J di? o presente c futuro com claren;
consultas todos os dias de 1 ás 6. Só
para €e:*iioras; Buarque de Macedo n. 51.

(.u-3 S) R

CONSTRUCÇOES, 
reformas <le prédios.

pequenos reparos e pinturas, pagamen*to em prestações* tratar com o constru*
ctor Mtchateki, rua Uruguayana 11. 8' te*
lephor.r 5.136, rentr.lt. (572 S) B

CARTOMANTE 
c fa* qualquer lrah«.

lho pnra o bem. não Ufar de cerimo-
nias em falar no que deseja rc? e trata de
feridas chronicas outras doenças; rua
Oliveira 11. .18, fundus da capclln do Am-
paro — Cnscadiira. C.iaCoSÍ J
CARTOMANTE d. Maria Emilia, a ce-
\J lebre e i" do Brasil e Portugal, ron*
sagrada pelo clero; nobreza e povo, como
n mais perita na» sua« prediçôes, cônsul*
taa cm assumptos íntimos e commerciaes;
ás exmas. famílias do interior e fora da
adarif, consulta por corta sem a prc?en-ca dns fcssoas, unfcn neste centro; á rua<le Sanla Liii-in ti. 248. sobrado, junto á
avenida Rio Branco, casa de familia de
todn^ a seriedade,, Noin'—D. Maria E:n;.
lia í a carttmnltte nais popular em (o!o
o Brasil. (69.13 Si J

ClOJrPRA-SE 
uma prensa liydraulica, a/ nn da I.117 n. 118. Trala-sc ile ma-

nhã ctí o hora-, (7?o,l R) B

COMPRAM-SE 
moveis; qualquer qnan-tilaile. Pagam-se bera; rui do lios-

picío n. 170. í;i6o S) j

CARTOMANTE 
espirita — Sõ acceita

graTilicaçio depota da prssa-i conse-
gutr o que deseja—Mattoso ,-¦;, (;^;,.. S)M

CONSTANTES 
novidades ila E'poca —

Novos gramaphoncs e novos ditscos;
rua da ConstiWlçSá n. 36 — Casa !-'.v.i-
lhaber 5: C.",-, (7231 S) M

Cl'l("0 
norlnrnn de portuguez, geogra-

juiia, ,-irirlimetiea e álgebra, 15?; pre-
I'ara-=e pau coneii-sos e exames dr .ul-
miesSo; rua Cerrrelio n. 4C — S. Chris-
tovão. (7123 S) J

COPIAS 
A' MACHINA ?... Trrc;s eom

perfeição em qualquer idioma e a
preços r.-aoaveis ftitus por Sleno-Dielylo-
(rrapha muito competente. Informações:
Tel. 702. Sul e Casa Stepben, S. losé
i. it"- (794 S) I!

CASAL 
»cm fillios ou dois a ucs ca-

v.ilheiros tle toda a respeitabilidade,
neceitam-se cm rasa dc iratamcnto; á rua
Marquez de Abrantes 76. Tambem íe d\
comida a domicilio. ÍG57ÍÍ S> J

COMMODO, 
aluga^e com janella, tn-

trada independente, mobilado o;- não
rom ou sem pensÜo. cm casa de íimilii
respeitarei; rua Taylor 47. ¦ (7101,51 jf

CONSULTÓRIO 
dentário, aluga-se á

raa da Carioca Cj, ái a^.s, *í'.s r. fi*.?,
de 8 liorii» ís .1 lioras da larde. Xão é
electrici). Trala-se eom Raplucl.

(Cifi: S) S

CÃRT(mANTE—Mme. 
Conccpcion, cõn.

Culta na ma Frei Caneca ti, igfi, sob.
Preço 2$ooo. (7111 Si S

CHUMBO 
— Compra-se qualquer quar-•íídatle; "pai?a-sc bem, com o st. Go*

tnes Junior, á nta 7 de Setembro n. ido.
Cosa dc Musio-ts. (7510 S) S

COM 
PRAM-9E vales de Soura Cnn a

i$;oo o cento, cjn QUaJHo durar este
•nnuncío; rua da Lapa 19. (rin c' T

|XNTIIEIRO»— Qualquer quantia, a ju-
.— ros modícos, para Itypothccts, enti-
•hrefis. cauções, etc., com J. Pinto; rua
ta Roítrio, 134. tabeUiáo. (6304 S) R

D

Callista
Ni-biiel «tana, especialista em exitücçao

callos e unhas encravadas, sem dôr, etc, •¦
Ouvidor 165, sob. T.N. 1505. Aos domingo
attende chamados á domicilio. Tel. Norte 265V

DINHEIRO 
— Quem precisar sob hj

potlieca», «6 negócios sérios, a rm
liuenos Aires n. 198, ontiga Hospicio.

(¦35 S) F

DINHEIRO 
— Empresta-se sobre pro

raissotias. moveis c demais garantias
ra rua do Hospício n. i»9, 1". andar
com o sr. Rodolplio Tbomaz, das o bora
ia 12 e de 1 hora as,4 da tarde. (6189 Si

DINHEIRO 
sob hypoíhccas do prédios

cmprcsla-ee diTrctamcnlc qúalque
quantia, dc 31000$ ixira cima cm boi
condições, na cidade e suburbios, coi.
promptidão c toda confançn.; rua do Ro-
sario n. 172, sala n. 6, ultima, no fim dt
corredor, com o sr. Julio. (7J63 S) V

,-iSPntlTISMO — Consultas grátis, seE sumias, quaftas c sextas, das 10 rH
manhã áa 4 da tarde. Travessa cía Lu?
4, sob.; lladdock Lobo. Casa dc famili:.
respeitável. (7463 S) S

IjiSCOLA 
MASCULINA curso primarii

]j c secundário dc portuf., chorou., <"
Historia do Brasil, aulas nocturnas e diur
nas; mensalidade 10$; rua i° de Marçí
n. 153, sobrado. (75<i9 S) S

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Oura rápida com a

INJECÇAO DR MARINHO
Rua Sete de Setembro 186

I7UZENDA 
— Offciecc-sc um senlio-' 

para ndmlriislrriir uma fazenda dc
crfcição, ou lavoura, dando de si as me-
lhores referencias. Cartas ao «r. AiiriisIo.
no escriptotio deste jornal. (713SS ) J

ISÕRNECESE 
pensões avulsis, nn rua' 

Silva Manocl n. 52. (5-'8l S) J

(GRAMOPHONES 
e chapas, trocam-se

JT dc ísoo n 2$; vendem-se dc $5110 a
3$; coimuUmJso iisadhn. Conecrtanirsc
gramophones c vendem-se a 20$ e 25$.
Comproni-Sc, nia Uruguayana n. 135.

(5140 SI c

HVPOTITECAS — Emprestam-se -ao
contos a \2 °\n no anno, sob predios

muito bern situados. eoHda garantia; in
forma*sé na nm Caixa d"Apua n. 12, com
D. Maria dc Almeida — S. Cliristovão

(7S2õ S) S

ÍTYPOTHECAS 
desde 8']', ooitforme

JL loc.-ilid.ide c garantia; J. G. Dart,
rira da Quitanda 63. leiteria. (soii S^ J

HYPOTHECAS 
na cidade c sttbiirUios

grandes ou pequenas quantias, -rapi*
tiez c juro módico. Informa o sr. Pimcn
ta. rua do Rosário n, 147, sobrado, fun-
dos. (67.10 Si R

ESTOFAS USADAS E SUJAS
Compra-se qualquer quantidade, a

BOM PREÇO retirando dc qualquerlogar
A Comp.» de Indnsiii.is Texiis — Rua
Th. Ottoni, gõ. Caixa postal 1009.

Tel. Norte 4306.

IMPOTÊNCIA 
— Cura-«e com ns (rar-

rafas dc catuaba, remédio vegetal, vin-
do do «-ertão do Ceará. Encontra-se na
rua de Sunto Christo n. 90. (G841 S) J

IOJ 
A — Precisa se de uma no centro,

i pira iirsix-io limpo. Quem tiver di-
rija-«c á xna da Constituição n. io — Sr.
Sabato. (7.-6.! S) J

MOVEIS 
— Comprasse qualquer, quão*üdade, bem como objectos antigos;

moveis de escriptorio, cofres, etc. ; rua
do Uosario n. 145. (7143 S) J

MOVEIS 
— Compram*ãe mobílias, pia*nos. quadros, tapetes, Irrns dr cozi-

nha, roupas de cama, cie., riu S. I.uiz Gon-
"Bi 11. sol (S599 SI R
TLfOVEIS usados — Comprim-se malii-
iTL liarioa completos, avulsos, objectos
de arte, antijfuldades, ornamentações» pia*nni de bons autores, etc. ; i:a tua Sena-
dor Dsntas n. 45, lenço, com E. Ri-beiro. (9,J4 Si S
^"rTi-Trirr»-*iM^BnB-JitiiriiriiWi>WWBt)i ¦! , fi miiH

IMPOTÊNCIA
RSTIiRILlDAnK.

NEÜRASTHRNTA.
ESPBRRIATORnHM

Cura certa, nullral c rnnldn.
Cliuira eleçtro-niotllca especial

OR. 
'.CAETANO 

JOVINE '

das Faculdades de .'M.ediüiii. ide
Nápoles t Rio de 

"Jittfeirói''•..-!-•-.( •
Das 9 ôs u e dns 2 á« 5.

5 Iinmo da Cnrlorit, 10. sob.

TU"A1S0N -NATHÃN ,v CECTCE — 22.
i?i. rua Urllguayana. a;. Tcleplione .115,
Cent. Tailleur conturíer, costumes tailleur
Robes, Mauteuax, sob medida, C5939S)B

MME. 
ZIZINHA, esclarece iodos os

pontos da vida e concerta. Cônsul-
ti* grátis; rua Telicio n. 58 — Casca-
dura. (4.1S1 S) J
"\rOVElS — Alusam-se, comprara-ie c
XT.L vcndem*se na Intermediária; rua do
Catlele 21), lelepri. $$7. Central. Ü49 S) J

MME. 
FARIAS MOORA, participa ns

sua* -íreguezais e amigas, que mudou*
se jura a rua do Hospício n; in, :" an-
dar. (6855 Si S

CiSlABO
Tome PEITORAL MARTKHO
Ilun Scto de Setembro ISO

TITOÇO alliinão ijiit
XIX fc':lt-*" c italiano,

tala fr&nccz, portu-
para todo c qual*

quer serviço doméstico c jardins, para
Cata dc fami "ia c»*,i hotel; dando boa* re*
ferencias. Ufíerras ú K, M,, nesta fo*
lha. (73C0 S) 1<

MERIAM 
SEBAG Seruya — Precssa-ie

saber desta eenliora, chegada ba pou»cos píeres de Lisboa; quem souber pede-
se informar .para a rna General Caldwell
n. 177. (743ÍÍ S> J

MOVEIS 
usados em perfeito estado

rendem-se muito em conta; rna Sc-
nhor dua Passos ns. 14—16. (4.1^ S) S

OPTIMOS 
aposentos, aluganvse á praiadc HotafoRo e Marquez de Abrantes,

cia ca>a dc hmiiia de todo o respeito.
Preços excepcionaes. Trata-M á trav. IV
raná ji. Tcleplione 1277. Sul. (7145 Si J

COFRES USADOS
Vendem ",se tres, cm perfeitoestado, por metade do seu valor.

Rua Uruguayana 143
(esquina da Theophilo Ottoni)

OVKHDADETRO 
virtuoso üUractivo

Infallivel para alugar casas c com.
modos, bem essim para casas t comnier*
cíaes, amostras 35°f>p; rua Itapirú' ^no.

^'JlJt^ {
0I1V 

e OROIIO' frescos. Pcrnba e Pi-
menta da Costa, vende-se, á rua Se*

nador Eiucbio n. sio. (7271; S) R

PRECISA-SE dc uma sala de vinhas.
X cm casi de familia, no Catte-ic ou
centro da cidade, para ser oecupada de
1 hora ãs 5 d.a tarde, para consultas de
uma mauictiie. Paga-se o (pe se tnatnr.
Respostas nesta redacção, cm carta fe-
cliada. para lt. P. X. (7155 S) J

PKXSAO 
— Fornece-se bem frita, de

casa de iam:lia; na rua do Catteíe
n. 187. (G)
"ÕEXSAO de i* ordem, farta, variada e
X com toucinho; dá-se á mesa e a do-
micilio; na rua Aristides Lobo n. 23. Tel.
»58», Villa. (63.-5 S) R

IJKQUENA 
fazenda — Peatoa dispondo

de pequeno capital, compra, d-.' mui-
to boas terras, algum nvitto, abundância
dágua. Exige-se muito bom clima secco,
casa em bom estado, perto de estação c
em prosperidade de negucia. Carla-s com
detalhes, indicando local, mínimo preço e
coniHçÕcs; para Teixeira & C, Rira do
lltisiiicio J?. (íCifi S) J

PAVÕES 
—_ \'endcni.se nm pavão «

dvaa pQYÔas novas, cm pof-tura, porjao$. Traiar na itravessa S. I.uir. Anda-
rahy.  

(7501: S) S
AUATITOE
\ri OU sen:
de respeito; á rna Moraes e Silva 15
enfrente ao Collegio Militar. (S)

S moliüa.Io.i — Alugam-se com
rm pensão, em <-a-a de familia

QUARTO 
com pensão, alusa se a dois

rapazes sérios, em casa de familia; á
rua Riiuliuclo n. 213, i° and. (72CC S)I!

QUARTO.**. 
— Alueam-vç a c«sal ou se*

nJiqf, boa pensa», bon^s Ijanhciros,
granrle jardim, cm casa de fnmilta ref-pei*
tavel i rua Marit e liarros n. :co.

Í6872 S) S

PROFESSORA 
leccioai portugue-, fran-

cez theorico e pratico, piano, dese-
dio, pintura a oleo, aquarella e pastel,¦cmmico, iijTOigrayuro, etc., c trahallios
lc agullw. Preços módicos. Oliamado*. á
ua Pereira de Almeida n. 5J — Mattoso.

(7367 S) R
M".LLOS novol e usados para collecçâo,
J compram-se e vendem-se & rua Sete
ic Setembro 5} "Centro Philatelico".

(360 S) J
OENHORA ou moça seria que precisede um tom quarto, aqui uo ccnlro,eom'ou sem pensão, onde não lia maisInquilinos, deixe carta a Vianna.

SALA 
mobilada, nlnga-se para um casal

ou rapaz disilincto; á rua 13 dc Maio40, sob., perlo da avenida Central.
(74S1 S) S

rYPOGRAPHIA, 
a mai, barateira. Ros-

ponde-se a cartas, pedindo preços. At-ende-se a oliamados. Teleph. Norte 4261..lasa Torres, rua Senhor dos Pamos, 9S,fo°j (4»8j S) J
TIRADUCÇOES E VEKSOKS — Pcss7al habilitada, encarrega-se dc fazel-ns por"eco módico. Inglez. francez e hcspanliol.'.ndereço: Celso Queiroz, rua Parahyba1. 15—S. Christovão. Dão-«e aa melhores
eferencias. (1207 S) J

IRENS 
de coxintut, porcelanas, cristaes,

Inutas, vidros, etc, preço* Inrali*-
limot, casa líon Marche, rua Voluntários
ia Pâtnl 11. 371. (914O SI S

ÜMA 
senltora viuva de meia edade, com

uma filha de 13 «unos deseja collo*
rarse em casa de uma familia, ou dc um¦ienhor viuvo com filhos, como povernan-ie e j>ara auxiliar nos t serviços domesti-
:os; na rua João Rodrigues n. 60, casa
13—S. Francisco Xavier. Sabendo liem'er e escrever. ((1980 S) J

ÜMA 
senhora nllcmã proctira uma col-

locação como gove*-* 'Mc. Tem pra-tica desie serviço ba tm < annos, e cn*
tende bem dc cozinlia. Deseja uma casa
de família de alto tratamento, ou ile um-.enhor dc edade, ou de uma Republica.
Cartas no ''Correio da MauhS", com o
inicial M. Ifi9.i4 S) J

UMA 
senhora deseja empregar-se cm

casa dç üm casal «cm filhos ou pe-
quena íamííin, para ajudar nos serviços,
menos lavar nem engommar; quem preci*«ar dirija-sc o próprio para tratar â rua
Estlicr Corrêa 11. 36, estrada Kcal, entre
Cascadura e Ciípcrtiuoi não faz questãodc ficar com pequeno ordenado, sendo
bem tratada. (7318 S) J

\ri;STIl)OS f>clo.-t últimos figurinos, con
fcecionam-se com elegância e chies,

a preços baratissimos; íi rua da Carioca
"¦ 10.  (7;ifi SI S

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
AUICAM-SE quartos mobilados, por 33I,.50$ c (ío?, todo o conforto: na avenida
Rio llranco 11. II, 2" andar. (7518 E) R

1JRICCISA-SK 
ile uma menina para In.

_ , mar conto dc uma creanen de collo:a rua dos Amttjos n. 102, casa n 2
(0886 A) S

IJREC 
ISA-Slv do uma creada brinca,

para todo o sen-iço, na avenida Mcmde Sá n. o: soK (68S1 C) S

MÉDICOS
Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis 7c,£rn £;
tencourt. parteiro, cura os tumores dnsseios e do vcnirc, ns moléstias das vin«urinarias, fienilaci, as meírites, os .corri.mculi« uterinoi e vaginaes e regularisa
a menstruação por processo seu. Applicao 60G e g.j, com ou sem injecçao e eitalem dor, trata a tubrrctilose e hérnia
(queimadura) sem operação. Consultório
perleitnineiue apparelhado; rua Rndrigo
Silva 2d, esquina da rua da Assem1!!!;»,
das 10 ás 2 da tarde. Telephone II. z.ju;
residencial r. Senador luiztbin n. 14.-.
Ccnsullns grátis. (41S9 S) J

para n diagnostico e
Irntambnto das doenças
In cstoinago, intestinos,
figado, pulniõcs, cora-
ção. rins, (isso Si etc,

pelo DR, RENATO DE SOUZA 1,0-
PES. Preços módicos. Rua S. José
39, das ; ás 4 (menos *is quarta-feíras).
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RAIOS X

PARTEIRA Mme. Francísca
Reis. diplomada,
faz apparecer a
menstruação '-or
processo aclenü.fico e sem dor; trabalhos garantidos e pre*

ços ao alcance de todos, sem o menor pe-riga para a saude; trata de doenças do
ute.-o; rua General Camara n. 110. Tel.n. 3.368, Norte, próximo da avenida Cen.
tll. Consultai watis. (118 S)

J — M_u

Qft E*>-"i~tf**«G » moléstias de•*rf!H I U9*'111"' o dr. h
DE. andrada;cura, corrimentos, hetnorrhacias e su«ien-soes; de modo simples, evila a giavldeinos caros indicados, fazendo apiweccr oincommodo, «em provocar lirmo.rhagia,lendo como enfermeira mm. JOSEPIII.NA, CALLINDO, parteira do HospiialClinico de Barcelona; consultas diários

irraiis aos pobres. Acceiti clientes em
pensão. Coniullorio e residência: rua do
Lavradio n. 111. lobrado. (304 /) S
Parto,, Moléstias das
Tratamento dos
abortos e suas con-
ssquecia», dos cor-
rimemos, das coü-
cos utero.ovariana, e das reffras irregulares
e prolongadas. Assemblca, 54, d..s is í< 18.
Serviço do dr. Ptdro Maga,hàes, Tclep.
1.009. Cent. (8547) R

SENHORAS

Professores e Professoras
INGLEZ, 

francez, portuguez, aulas c li-
ções particulares (methodo llerlilz) jpreço módico; rua da Alfândega n. 199,sobrado. (94su S) J

lll OI CW Pratico, Mr. Po.
I 1*11 •a 1_ r" M ler garante ensinar""""tm seis mezes, iojtpenaae». Largo ile S. Francisco .16 e ruada Carioca 5J, i* andar. Vae a domicilio,
por preço, módicos. (8180 S) J

I.NGI.EZ, 
francez, porlugucz, allemão elatim. Cursos 15$ mensaes c aulas cmparíicular. Enílno rápido. Paul, nia dc

, ''C(!ro ". Si, i" nndar, esquina da ruau.1 Quiit&nda. (7219 S) II

1)R01'I'.SSORA 
inglc?.i Icci-Joua seu idio-

,ma cm casa c a domicilio; na rua S.
Josc n. 18, t* andar. (7100 S) J

Prof." M.e Altíny -.^"'l'*
nelas rinlias das mãos. Resolve atia/ósde vida, realiza cosamciilos e cura pelosflimlos occultos. iNTio acceita pagamentosenão ilcp.iis ile obtido o que sc deseja;rua do Mattoso u* zo, das 10 ás 4 lio-rai- Cd98a S) R

Corrimentos
curam-sé cm 3 dias comInjecçao Marinho

K.uii 7 do SütainlirO 18»

Foot-Balls
Olympic, League

e Paulista
Raquettes, Calça-
dos, Meias o bolas
para Tcnnis: : :

CASA CLARK
(Desconto aos Clubs)

riMATTRIA ~ Crira resfriados,ciii/iuíiia conslil)a(;0l.s com {c.
bre, broneliiles c asthma. 1'reço, i$ooo.
Deposito: riiitrtnacia Rodrigues, rua
Mnrri-ha.1 Floriano n. oo. (8062 S) R.

SYPHILIS
914. Assemblca 11
ras., Serviço do .,.. . ,.th^l-lS. Tcloiiliòiié i.oon. C

e suaa conscíiucnciàs.
Cura radical, iujecçOes
completa mente INDO.

LORKS, dc sua pre.
paraçõo. App, 606 e

54. das 12 ás 18 ho*
Ur. IM5DRO MAGA-

(S?48 S)R

UBIEUlIHâl
Comprase qualquer quantidade AOSMLLHORES PREÇOS.. Comp.» deIndustrias Teslis.

, -RUA TM. OTTONI, 36Caixa 1009. Trl. .|.ji,r., NoneII!

Gâsaoieiitos
Cartomante espirita, ÍB^!^
fazejujo traballio-s garantidos, para realizarnegócios os mais iHfftccis; cura doenças
pur ir.c-ins cpmpletanicnle descoirlicclilos 110occultismo, tendo o consliliaute cai pou-ros das a prova da verdade c da icrii-da-
dt deste trabalho; r. Arcai lS. (I 74; |)

traia-se com
brevidade,

mesmo scui
certidões, ci-

vil, 33?, e religioso, ;ii$, em 24 lioras
na forma dá lei, .nvcnlniios r justifica-
çTics. eic, com Bruno Scliegue, á rua Vis-
conde do Rio lliancii, .12, solirudo. To-
dos os dias, domingos c reriados, Al-
lendcin-sc a rt.-imailm ,1 qualquer Iiora.
Tilepluuic 11. 4.542, Central. (S 11561

il» 1111
Compantila de Loterias Maclonaes do Brasil

Eatracçoes pablicas sob a fiscalização do governo federal
ás 2 U2 o aos sabbados á3 3 horas, á

RUA VISCONDE OE ITABORAHY N. 45
HOJE HOJES

336-14*

15:0001000
Foi- »800, em Inteiros

Amanhã Amanhã

20:OOO$OOO
Por lüi4:iOemineloa

Safebad^3 26 do corrente
A's :> Imr.lH cl*« tarde—.3U0—4S*

OOOÊOOO
Por «IcüOOO, em quintos

SABBADO 2 DE SETEMBRO
A's 3 horas rta"tarde-3ÕÒ— :*'.*•100:000$ OOO

l*o -*« >'H) em décimos
{Sal>t>aclo, 7 tle, outubro

A»s 3 horas da tarde-NOVO PLANO
ORAHDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

Em 4 prêmios de 50:000$000
Pur 14.1*000, em vl-*c»imos

m-ipTAn^í?08 de bilhctc» ?° Interior devem ser acompanhados do
XaÍíim™ ¦?"£" °n,.,,0.r'? do^Jorròio e dirlsidos aos acentos eeraes
tfiovrPU * C" RV,A J)0 OUVIDOR 94, CAIXA N. 81T. Teleu.
í.'n rtV ," 

e ",n Cí?" P-OUIMARÃ HS. RUA ÜO ROSÁRIO 71. esqui-na do beco dim Cancellan — Qalxu do Correio n. 1.273.

PENSÃO FLAMENGO
Alugam-se a casaes c ca\<illiciros detratitriu-nto salas c quartos, ricamentemoliilailos com pensão, tratamento <lc

prinicira ordem. Praia do Flamengo io.
(J 6020)

RAMOS
A!ur;a-se uma casa para negocio e

com moradia para familia; na Estrada
da Penha 11. 1188 as chaves eslão na
casa .pegado, n. 1186, aonde se trata.

(7030 B)

Mr. Edmond 7 ^"«"""ir- ,sr-"i-dc "meilium clarirl-uciue, distinsiiido pelas imprensas 1ii*ie:1cí-r.i c cstrnURpra pelo aceno its suas pie.ilicõcs, conliutra a dar consultas i>ara des-colu-ilas 1I11 uiialiincr esiiccic; na rua Ce-neral Camara .!.\-, sobrado Mr. Udmoiiiltem siiln freiiuenlndo c admirado pur nu-
Incrosos rlicmei da mais alia categoria, aipieui prcdiKSe o rnulni ila "Museu Xacii*.
ml**, a inorlc iia siw irmã u celebre "Ma*-
{l-"-"? Zizina" c outros acontccimcntjs no*
laveis. (3 ,-4^1)

Mme. Ciei

TiRS. Tl.l.VKIliA COlStlJRA n
•MABKMRDO MARINHO— Pellc,
syphiÜf, vtas urinarias c raots. vcne-
rew <io homem e da rmiÜier, CoG c 914 e
clin, mtdica, anol. «ie creanças* rua Sete
de Setembro 209, dus 4 ás 5 e 3 aa 4.
Tel. 16?, C. C6J4 SI J

DR. ALVINO WW
UVAS.., - '
qr., _M«,, -í
?tlI.MÜK3, 

"
•MOliRSTIAS IXTKRV.'

ESTOMAOO — SIOAPTES laiOS — RINSrÍE.-.?tlI.MÜK3K
etei lOiiíuIttirloí 'iurtnt«iln|i6 -Stírir! '
n. .5. Tclrph. i.j?i. C. D.i» .'» 5s 4horas. Uesideiícla; trnvcs»i Torrei ri,17. Telcph 4.365, Cent,. .

DENTISTAS
DENTISTA 

o rÇrao mensaos para olitu
raçío a granito, platina, cwalirosj

desde o primeiro di.i. Trabalhou de cha
pa, coroas, p.vot, etc, por preços mini-
mos e trabalhos garantido?, na Auxilia-
iiora Medica, na rna dos Andradas ti. Sj,
sobrado, esquina da rua General Camara
lelrpl'., Norle 31:7. íiR

Dr. von Bnllmger da
Graça, 'v° .,l05p- dA 1!<-'"'nc;«::'
11,1 Real Universidade de Berlim. Do-
cnças do tini (exames com a luz), Ci-
rurgia, cuia radical das lirrniiií,, lie
morrlioidcs, estreitamentos da itretlira.
Operações sem çliloroformio e cnm a

ncslhesia rcgiounl, Mcm dc Fá 10.
sobrado, 11 ás 1.2 c ás ,; i|.-. Telc-
ulionc 4.810. Central.

doehçâs m IêsêêM
Tl¥0 E OB SVSTEHA HEBTQSB—
DR. RENA 70 DE SOUZA
LOPES, docente na Fs~
cutâadfí. Exames petos
ralos X, do estomagoP
intestinos, coração, pui-mões,etc. Cura da astit-
ma. — Rua S. José 39> dc
2ás 4, (menos ás quartas-
jeiras). Orates aos pohrcsás 12 horas.

Cancros
3 S) 3 _..

ctirnm-so fncll ocom
[iletamentd ^umi ilur
oom LYiOI.lNA ilo
1'illlllIlIlCI'llllCii Jovi

v u 
1'iisüii gornl: H. \ne38, Tuloph. norle u.'!i.'i. fraco iisum' 
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OFÜTl&Tâ:
R. lliihliis Von IMuiicltiiistcin
Esp. cm obturações a ouro, platina, j

esmalte c extracções compfetiimcntj 1
fcin dôr; colloca dentes cem nu sem '
chapas, a preços reduzidos Garante to-
do i- qualquer trabalho e acceila paraniciiiob pãrcellados. D«s d da manhã, '
ãs 6 da noite, Aos domingos só nté ás ,? :
lioras. Uua Marechal Floriano Peiixoto I
n. 4! (sobrado!, próximo á rua Uru- |
cuayana,

Electricidade T^SW,^
econômicas e Rarantiilm, 11. Teixeira.
Telephone, Central 55J3; rua Peilro A-ue-
rico, 80—Cattete. -((;.* Si S

Cartomante, diz
tudo com ela-
reza o que se
deseja sabe r,

reiiliza^ os trabalhos por mais difficcis
que sejam c bola o tnai para cima de
i|'.;i'm o faz, rua General Caniara -•.( S.

4173 .'

PATARATi Cu™ da cata-
UfilHIlHl -1... 

v.l[n pop ppo.cesso nporalnrin scgur6,c{aHlqu'nr
nim seja 11 odiide dn doente, poloDr. NcresdaRochu,oculistn cnm
longa pratica do sim especiali-
dade no pm e nos hospilaes de
DtIíiii, Vionua, Paris e T.nn-
dres; medico de diversos hospi-
laes desla cidade. Avenida Kio
Branco, 90, dnsIOás 12 da ma-
nlia o de i ás 4 lioras da tardo.
Honorários moderados. Dispõe
de aposentos para liosped-ir-

[ddóntes que queiram estar sob
sua completa direcçâo.

A1125
Düonças Cnm fjiiraiitidu

tíe* «í rapina <io
garganta ossBirvA.

nariz (foiid.cz do iniriz)
OUViflOS processo inlciratuonto

* boca ||0V0- i
I>r. ICurlco «le I.ciuna

!.'prn!'essoi' livre dessa especiali-
tliido na Pdciildude dc Medicina
do Uio de Janeiro. Consultório

, rua da Carioca Hl, sobrado, das
iíâsGda.lurde. J 7Í52

o utileoj!
•o in e dio

fi qu« cura l-'I.OIll',s ni", A MIAS e os
fi Cnn imoiito- das Senlio.*ns,
B Vondo-so nus principaes phar-
s mnoiiise nu Uroguria /vrauJoTroi
3 ias & C.

t&nB ir*ns*asass£**BX-«rfxzan*ES

¦

Quando faço compras, não es-
queço o

ouvieit.
pois 6 o unico preparado com o
qual consegui ter cabello c não
tor caspa.

Não acceilem outro em sub-
etituição,1 exijam o de 0LIVII2R,
que tSrão resultado seguro.
Vidro 3$000
Em toclas a*3

perí it in ai- ias,
cli-og"ai*ias

o pharmacias
e na "A GARRAFA GRANDE".
Uiiitíiinyaiin «C. (A 713-4)

VIOLETA
Vende-se uma mi perfeito estado, do

fabricante F. .'jarlic. Informa o sr.
Riídolplio, ii rua Senador Eiucbio, i*:'.
pliarmacia. (67í0

CREOSGENOL
Moderno tratamento das to.ises, bron-

cliilcs e mais moléstias pulmonares.
ASeiicia á rua da Quitanda 50, sobr.
\'iiiro .'$000. A 6189

(Mas dc Saude
TÔNICO REGEríEUADOR DO ORCA NISMO E RMGn.AUOR DO VENTRB

Cnr.mi il.ieiic.-is ilo estomasn. finado, intestino", dores rlieumatoide*. nervosiumo,enxaqueca», nevralgia*, Jiemorrlioides, fraquera íernl e das orjão da geraçãoc -manchas ila mlle; Uçpos torios: Drogarias! Pacheco, rua doj Andradas
" ' "'" " •-¦''• • •¦¦ - - |AjS9)Itii; 11,-rnel & C, rua Direila ti. 1" Paulo,

Bom emprego de capital
Vchdem-fe dois bons Tédios na rua

Mariz e Barros, cm frente á praça da
Bnnde ra. Preço de oceasião. Trata-se
no Uazjr Ilcrininios, praça da Ban-
deira. (M. Ciagi)

ALUGAM-SE

Dinheiro "~ Kmiu-csta-se sob iiypo-

quantia, n .iiiro*; c conliç-V-s que be (ra-
tarem; tua Theophilo Ollolii 11.8.1, 1" an.
andar. (61*1.1 Si J'nni?fi5i?T:isrfic-

1) ENTISTA — Compra um ecrador tlc
i::irit\iiui; mi S. Luiz Gonzaga n. l-,

<7jjoK) MChrístovSo

lununnnEHd^
car ratlr-

Calniinte curado cm poucos dias? I'ro-
cttiac informações cnm p sr. 1'eijô, que
gratuitamente as offi-rcce. não ccnbe-
erndo caso nenhum negativo 1
Theophilo Olioni iO?, (RC092)

DENTISTA 
— Aluga-se nor 30$ ntlcnn-

tados, um pa bine te, \rw dias por se-
mana, das K ái 11 horas, tem luva instai-
lação cleririca e Icteptionc. Informa-se ua
Cisa Cirio 3»or ol*scquío du sr. Catão.

(;;.|0 S) M

Collegio Sylvio Leite

TySNTISTAS—Local Aneslhcsico "Idcl-
J * eon", supjtlauta todos os similares, iapprovado pel.i Saude Publica, (71S1 Si K

ÍvINHKIRO 
— Kinjin-stasc n juros lu-

J voraveii* n negociaiítea do centra;
cartas ncsic jornal, o Maia. (7.159 S) R

DBNTIS1ÍAS 
— Coroas de n.iro a 5$, !

(,% e 7%; chapas de vulcanitc a 9%;'.no laboratório da ren Uruguayana n. i,sobrada. (^-j S) 
'j 

|
TVEXTISTA — Coinjira-sc umi cadeira, i
XJ de dentista pur preço barato, sò sc
Ur questão d.i íerragem. Tratar com Ma* jnccl Villar; ma lJr. Hulhücs 11. 25.1 —i
Hi-.g. dc JJentro. (6^58 \S) S

KUA
MARIZ

c BARROS ?j6 c 3,'R — Tei. V, usa —
rnternato, seni1*lntemato e exte-nato. Cur-
sos preliminar (para anatjílialtetoO. prima*rio, secundário, commerciai, artístico e es*'
pe.iiil de prejwratorios pira ntímissSo ás
escolas «ttpcriorcs, dc aceordo com o pro*
pramma do Pedro 11. Eníina pratico de
línguas viva1?. Tratamento excellentc, tr*i-
du os alumnos as refcit*6es etn commtim
cn:n a funiiüa do director, (4 m"* S i I

Perolina Esmalte " 
,,1,'",!", "^

adquire e conserva a l*c'le?a d.i pelle, ap*
provado pelo Instituto de Reitera dc Pa-
ris,.- premiado tn Kx posi ção de Míttttto
1'rcco j$ooo. TO' DU ARROZ PEP.O-
LINA, seave e rmbellerador. 1'reço .\%,
D*xtjam este-j preparados, â venda cm lí.»*
das as perJumarías c no deposito deste e
dc outros preparados, á rua Sete de Sc-
tembro n. 200, solirado. Ci 54 O A

PKILÜLflS
iíJRtUOSiAS

Curam cm poucos dias as moléstias
do t-sluiuago, finado ou inlístino.

listas pilolab alciii de tônicas, são in*
dicadas nas dyspepsias, prisões de ven-
Ire, mclcslias do figado, bexlRti, rins,
piútaens, flntulencins, máo e*-';ir, r;c.
?ão uin poderoso digestivo c rcgubri.
tador das sccretSes gastro-intectinaes.
A' venda cm tn1-? a* pharmacias, De-
nosílo: D roca rta Rodrigues, rua G,
Dias, 5Q. Vidro l$500, pelo correio
mais .iou réis. J 71'

Ouro a 1$309 a gramma
ri.ATIXA A «IR^OO

Trata. .ío a fio réis a gramma, bri-
llicuu-s, cautelas do Munte Soccorro c
dc casas <lc itenhores, compram-ae á nta
ilo Hospicio n. -lii. Iinji- liuenos Aires,
uniea cisa que melhor paga, S 74H7

0j tres grandes sobrados dos prediosda rua ào Ouvidor ns. 90-93, com ele-
vador. do lado da sombra, por cima dos
armazéns da Casa Salgado Zcnlia, onde
se Irai a.

Checou mais uma
remessa de foga-
retrós a kerozene,
rápidos eeconomi-
cos, que fervem 1
litro dágua em 3
minutos.
RUA 7 de SETEMBRO, 161

GRANDE HOTEL WlM
Dirigido por Dario Del fanta, Ele-

gantcincnte mobilado. Coiinlm italiana
e fraitctza. Accritam pensionistas nvuJ

SELLOS DO BRASIL
Compram-se por 50 mil réis os tres

de "Olho de l!òi", sendo muito per-
feitos, e por isojboo a íérie dos incla

sos a !:i carlr. Avenida Comes Freire,! nados, Sanlos Lcitüo 6- Comp.,-nia
7, teleph. :i--o. Centra], S (»• Primeiro de Março 11. 39. (51S.1J)
naa^fí^\j^^3T^xn2atí^i£--UTuTXiimsKS

iUHlrJ ?i n

AMEUICAMj
DR C. Kl GUE!
REDO cspcealis
ta em cxiracçSi-,

completarr.f-ivr
sem o&r c outros trabalhos garautidos 1trstemB aperfeiçoado, preçoc módicos, t
em prestações, iu 7 da manhã ás 9 da
coite, rua do Hospicio n. 222. canto da
ivettida Passos

Quei

DENTISTA

ver-se nvrcii nesosap wrs

Heitor Corrêa,
e-specialista em
trabalhos a ou-
ro c dciiles arti-

ciacs. Gabinete montado com aiipare.
lho» modernos de electricidade. Preços¦nodicos, Das » ¦;,* 6 horas. Domingbi
ale ás 3 hor»s. Tiavcssa de S. l'ran.
cuco de 1'aula. is.

PARTEIRÃS

FARTBUâa&â
etna ile Madrid, traia dc Iodai as dnen-
çae dai aetthoraa e íaz np;>areccr o ín*
luininoilo, i>!ir prin-tsso scientifico e nem
dôr nem o menor perigo p.sra a saude; tra-
6a'.!it>. Raran-i.bs c preços r.o í.leanee dc
todos, Avenida Gomes Freire n. 77. tcle-
tiholie n. ,1.'>jj Central, coiivilías srali«.
Em frenie ao lheatro RepntlicJ.

_ (S 4ÍT-) J

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da Maternidade, trata

das moléstias do ulero e eviia a gra-
videz, Acceila parturientes rm pensão
e attende a chamados á qualquer hora.
Tcleplione ti. 45^9, Central. Rua Ge-
neral Caldwell u. 223. S. 470.

PARTEIRA - *&%**
— Com longa pralica, trata de moles-
tias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido e garantido. Acceita
pirrurientes em su*. residencia, á rua
Camcrino n. 103. jqj J

lier o pen
SftmcDtO de pessoa de amizade, a.trahir
amor e bons negócios, ter felicidade no
commercio, tratar tottas as doen-
ças, oblcr o que desejar, pir mais diííi-
cil rjne seja, por trabalhos scientificbs e
garantidos, dirija-se a .loão Pinto da
Silva, riu sua propriedade, á rua ilo
Cupertiuo numero 7. estação de Quin-
tino Bocayuva, enviando envcloppe sei-
Itdo « subscriptado para resposta c con-
sulta todos os dias, das S ás 9 horas da
noite, no ¦jaüinctre s$ooo; com talisman
5Íooo; por escripto, io$ooo; com taüs.
mau, 15$ a 25$ooo; realiza-se o que de-
sejarem, por mais difficil nne,.-seja
cm qualquer distancia ou Estado, Go-
norrbea clironica e impotente, cura ga-
rantida, J 7o*:9

COLORINA ri':'"r:l ^'al e*-
tiluir ao cabello a s-.ia cor original jire-
ta ou castanha. — Preço io$coo; pelo
Correto, mais ;:$ooo. Daposíto perál, rua
7 de Setembro n. 127. -- K. IsANITZ.

Ponto a jour, ^ fd«1íi«ií
bro n. 95, 1* atilar. (117 S) S

Cartomante Siila Alinndcga
n. 13". próximo á rua Uruguayana.

(M 719.1l

Pomaãa anti herpetica}
F0RML"1.A DE I.. R. DE BRITO

Approvada o premiada cem medalha
de ouro

Infallivel nas empigens, ilarlbros.
santas, lepra, comichões, ulceras, eeze-
mai, pannos, feridas,^frieiras c iodas asmai, pannos, leriuas, ineiras c lonas a
moléstias da pelle Pote 1Í500. Depo
riio: Drogaria Pacheco, rua doj An
dradas n. 4â c Sele dc Setembro, Si

(R 53

RUA 00 SENADO II, 35 - Esquina da ilo Lavradio
Alucn-so esto predio tio (o do ou em piu-to, coiniilotnnicnto

roforiundOi rom luiun nccoiiiinodiiçõcs «o solirmlo 3 Rrutidu lo.ju
nos bnixoH, com instiillnciío própria nnni bar, cnlé e restnii-
i-niili'. Trnta-se nn Cmiipanhia Cervejaria Ui-uliiiut, run Vlscon-

do de Supiicnliy 11. 200.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a prestações,

entregando-se na 1" prestação, sem fia-
dor, por preços baratissimos é na Casa
Sion; na nta do Callclc 7, telephone
3700 Central. (J 6381)

Sellos para collecções
Compra-se e paga-se bem qualquer

quantidade de sellos nacionaes e es-
trangeiro», assim como moedas e meda-
lhas antigas do Urasil. Rua i* de Mar-
ço 11. 39, casa de cambio. S 667

-il l'TTH l" 1 11 f» manifestações, Rlietimatismo, Kc;e-
ji \ \\ s] ji í | | II mas. Ulceras, Tumores, Dores museu-

Papeis pintados |[òjplllí 5í5;síSi;?:í£
Moderna cnlicccão. desde Sjoo a

peça e guarnição até 2$ooo a peça. listes
preços si'i na conhecida Casa Drandâo, á
rua Assemblca, B;, jiroximo á Avenida.

ÍM 0.171 10 

mais

l"nw coll
.Fali:

adquirida ou hereditária tm Iodas as

e todas as doenças icsu
tes de impurezas do sangue, curam-se
tnfallivelmentc com o

poderoso antesyphilitico O mais enérgico úepurativo.
o que com um so frasco faz desapparecer qualquer
ter após ás refeições. Km todas as pharmacias e droga
icanle: — Pliarmaceutico Álvaro Varges — Av. Gomes

lllfilfl
manifestação

. 99-
rias.
Freire

AS PESSOAS OE CÔR Doenças ia pelle e venereas
Physiotherapia

GRAVIDEZ O uso constante
do üemotogenol de
Alftedo dc Carva-

lho, cm um calix ás refeições, em cuja
composição entram a quina, kola, coca,
lacto-phospbato de cal, pepsina. pan-
creaiina diastase e glycetina c a me-
lhor garantia á vida do feio e da mu-
llicr grávida, pois o Ileiiiaiogenol, alem
de poderoso tônico é digestivo, vende-
te ein todas as pharmacias e drogarias
do ltio e dos listados. Deposito: 10,
Rua Primeiro de Marjo.

Con.-rgiiem tornar os teus cabellos
lisos, por mais ondulados ou eucrespa-
dos nue sejam, cotn o I.ysodor, que c
infallivel. A' venda em todas .-13 perfu-
niarias Oe i1 ordem e na "A* Garrafa
Grande", á rua Uruguayana, CC e Ave-
nida Passos 106.

PKItl-.yi RF.I.LO & FII.IIO
Vidro 3?cno, pelo Correio .|$ooo.
F.m Nictheroy, drogaria Barcellos.

S 6848"THÇAS 
DO CORAÇÃO

Foníailas. palpitações, cansaço, f.ilfa
dr ar, pes inchados c hydropsías, bater
forte e irregular da* artérias, do pulso
e do pescoço, e as lesões no coração,
causadas t**.** &yj>tiiHs, rheumatismo e
artério-schlerose curam-se com o CAR-
DIO&BNOL, grande descoberta appro-
tada pela Saude Publica, para essa!
moléstias. Granado & Filhos. Rua^ da I
Uruguayana n. 01, Rio de Janeiro. |
Importantes attestados das pessoal
curadas e de médicos notáveis. Vidro
C$000. Feio Correio, F?50o. (R 7390)

Homoeopathicos videntes
A todos que soffrr.m de qualquer mo-

lestía esta sociedade beneficente for-
reece, CRATlaiTAMPATE. diagnosüoo
da moléstia. Só mandar o nome, edade,
resitiencia e -profissão. Caixa (postal nu-
mero 1.027, Rio de Janeiro. Sello para
a rCPOSta. *»¦ ¦

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador e di-
redor íí" Instituto Dcrmotlierapico do
Furto (firtugal),Tratamento das doen-
ças da pelle e syphiliticas, Applicação
Jos agentes phyjico-r.atitraeg (electrici-
dade, raios X, radium, caior, ele.), no
tratamento das innlcsliiis chronicas e
nervosas: cons.: rua da Alfândega n
o**., <laf j ás 4 horas.

m8BBBESBBUUKnUBÊÊÊUMSBUBÊB

A sua cura radical pelo HAKSEOL

Peçam -prospçcíos e Iníürmações
a%M uepositftrios: — No Kio, J, M.
Pncheoo. rua dos Andradas, 47-
Em S. 1'aulo, Baniel 3c C", rua
Direita n. i.
Cada vidro é sufliciente par» trato-
mento durante 33 dias e custa flp*-

nas, so$ooo

ÜCTEGEeCÜWSeO

PENSÃO JARINA
Hons commodos, a prcço3 moilicos;

Silveira Martins 164. 7269.

MALAS
Artigo solido, elegante • baratlj»

limo, só na .-i Jlfoía Chinesa. Rua L*
,-radio Cl.

Iflll
.Cura infallivel e absolutamente

certa dos Oi;GAOS GENITAES,
qi:..1'.|tier qiKj seja a causa do enfra-
quccimento ou edWe, com o suspen-
sorio Electrioo-Magnetico do Doutor
Wilson. Depositários — Merino &
fomp., rua do ('uvidor, 1C3, Rio.
Renietlcm-se catálogos deste appare-
lho. Representantes em S. Paulo:
Januário Loureiro, rua 15 de No-
Tembro n. 7.

CHÁCARA
Vende-se uma importante chaoara á

rua Santa Alexandrina n. 295, ponto
do3 bondes, com um grande .palacete,
muitas arvores frntiferas, grandes mat-
tas e agira nascente, medindo de fren-
te .v-.co x 400 c 5oom,oo de fundos.

Trala-se 6 rua da Relação 38 c 40,
com o sr. Alcmtíjano. (<i8o J

ACTOS II8IS
Athos de Azevedo

ÍI/ydia 

Lima de Azevedo e sua»
filhas, Clyio Lemos de Azevedo,
Antônio Xavier da Cosia Lima
e familia c mais parentes do sau.
doso ATHOS DE AZEVEDO,

mandam rezar por sua alma uma missa
na egreja de S. Francisco de 1'aula, áa
9 horas, amanhã, 23 do corrente, 1° au-
niversario do «eu fallecimento,

(J 7452)

Manoel Caráoso da*

Í, 

Lucinda Cardoso da Silva «
Isabel Cardoso da Silva, convi-
dam os parentes e amigos paraassistirem á missa dc 30" dia,
que mandam rezar por alma do

seu .pranteado esposo e pae, ás 9 horas,
amanhã, 23 do corrente, na egreja de
S. Francisco de Pauta*

Mariade Figueiredo
Freite

ÍJoão 

da Silva Freire, seus ir*
imãos c filhos, fazem celebrar
Oiojc, ás 9 i|2, na egreja dc São
Francisco de Paula, a missa de
trigesimò dia, por alma de sua

cxlremosa mãe e avó MARIA DE FI-
GOBIREDO FREIRE, c para esse pie.
doso acto pedem o comparecinicnio de
seus parentes e amigos. (S 7495)
tmÊmmMÊÊttmm , niWHIllWriwi 

' 
i1

Dr. Manoel Pereira
Terra

(i° ANNIVERSARIO)

ÍCommcinorarrdo 

o 7" nnniver.
sario do passamento de seu sau.
doso chefe, a familia kio dr. MA-
NOEL PEREIRA TERRA, man.
da celebrar uma missa 'Cin suffra-

gio dc sua alma, hoje, terça-feira, 22 do
corrente, ás 9 lioras, na egreja de São
Pedro^^ S 7503

Dr. Enéas Marcondes
i Ferraz

ÍGcrtrudes 

Machado Marcondes
Ferraz e seus filhos, Mariano
Marcondes Ferraz, senhora e fl.
lhos, Comelio Marcondes da Luz,
senhora e filhos, Eurieo Moreira

Machado, viuva Marianna Marcondes Üa
Luz, Maria Moreira Portella e filhas,
viuva, filhos, irmãos, cunhados, lias e
amigos do dr. ENÉAS MARCONDES
FERRAZ, participam aos seus parentes
e amigos o seu fallecimento, saindo o
seu enterro <da rua Lins dc Vasconcelios
1. 33.1. hoje, ás 4 horas da larde, para o
cemitério de S. Francisco Xavier.

 S 751rEssuEBmmKURmsu^Ktm
D. Maiiia de Figueiredo

Freire
(FALLECIDA KM SANTA MARIA

ÍMAC-DALENA)

O coronel Virgílio Augusto Fôr-
tes, sua senhora, filhos e genro»,
mandam celebrar uma missa de
trigesimò dia do seu passamento,

hoje, terça-feira, 22 do corrente, ás o il»
horas, ma matriz do largo de S. Frauí-
cisco, e para esse aclo da nossa religião
convidam os seus parentes e amigos, un.
tecipaudo os seus sinceros agradecitnen.
l0°- J 7-135

Marüa Zelinda Graça
de Mello

(SEGUNDO ANNIVERSARIO)

Elias 

Migucres, Eponina
Migucxcs, e fillios mandam re-
zar amanhã, quarta-feira, 21 do
corrente, na egreja de São Fran-
cisco de Paula, ás 9 lioras uma

missa no altar da Conceição, pelo se-
gundo anniversario do passamento de
sua cunhada, irmã e tia MARIA ZE-
LINDA GRAÇA DE MELLO pelo o
que convidam os partiues c amigos
para assistir á mesma pelo que desde
já confessam-se muitos gratos. ¦

(7.1-14 J)

Joaquim José Lopes da
Silva

ÍA 

viuva, .'filhos e mais paren.tes do pranteado extineto JOA-
QUIM JOSE' LOPES DA SIL-
VA, participam ás pessoas de
suas relações e as de amisade do

morto, que a missa de trigesimò dia,
do seu passamento, será rezada, ama-
nhã, quarta-feira, 23 do corrente, ás 9
lioras, na egreja dc N. S. da Luz, na
csiação de S. Francisco Xavier.

(73--*! R)

Augusto Watson

Í 

Carlos Watson e esposa. Ma.
ria Chrislina Watson e filhos;
Ondio Watson e filhos; João
Dias Monteiro, Maria 1'ialcs
Watson, Armando Watson, Cor-

deiro, Elpidio Watson Cordeiro.. Ar-
lluir Watson Sobrinho. Juvencio Wat-
sou, Oclavio Prates Watson, Henrique
Watson, Eduardo Waltcr Watson, A.
Ailila Walson e suas familias c mais
parentes, penhorados, agradecem ns
pessoas que acompanharam os restos
mortaes dc seu saudoso pae, sogro, fi-
lho, irmão, cunhado e lio, AUGUSTO
WATSON, e convidam os seus paren-
tes c amigos para assistir á missa de
seiimo dia, que pelo mesmo finado
mandam celebrar, no altar-mór da igre-
ja de S, Francisco tle Paula, amanhã,
quarta-feira, ás o horas, por cujo acto
de religião antecipam o» seus agradeci-.-)
mentos. (7.i'jí> J)

Manoel Màximiano de
Souza Castro

t 

Álvaro dc Souza Ca:-'.-.o e fa.
milia, Augusto de Souza _ Castro
e familia, Álvaro Cyriaco de
Castro c- senhora, Cuido Fetippo
dc Castro, Osias de Mallos c fa-

milia, agradecem ns pessoas (|ue aconi-
panlinram os restos mortais dn sen pre-
sado pai-, avô e sogro MANOEL MA-
XIMIANO DE SOUZA CASTRO e
convidam seus' parentes c amigos para
assistir á missa de seiimo dia que por
sua alma será rezada amanhã, qttarla-
feira, 23 do corrente, ás 9 horas na
egreja de Nossa Senhora do Amparo,
cm Cascadura. (7410 J)

t
, Maria Gertrudes de

Moraes
(FALLECIDA EM GUAR..Vi'IN-

GUET.V)
A sua familia faz celebrar, ns

aliar-mór da egreja de S. iFran-
cisco de Paula, nina missa dc
seiimo dia do seu passamento,

1I2 horas, hoje, terça-feira,
11 fio8o

msms®m
as 9

23 do corrcnlc.

Maria de Figueiredo
Freire

Í 

Carlos da Silva Freire, senliorl
e filhos, convidam os seus paren-
tes c amigos para assislir á missa
do trigesimò dia, que mandam ce.
lebrar nor alma de sua pranteada

mãe. sogra c avó, MARIA DE FIGUEI-
REDO FREIRE, hoje, terça-feira, 2*
tio correnle, ás 9 i|= horas, na tnatril
da Gloria, largo do Machado. 72119 J
iu^!âMiÊmÊÊimmÊaimsmâiamm

BENZOIN
Para a embetleianio :ío do roíto «
das nâo», ifíirnca a r.tl!" irrltao»
pela nav.-llia. Vidre 4J000. Pelo1 Cor.
reio i$noo. rerfumaria ORLANDO
RANGEL,

GLYCOLINA
FORMULA DK L. R. DE BRITTO

Approvado t premiada com iwdalha di
ouro nas exposições de hygicne

Excellente preparado da antiga Phar
macia Raspaii, empregado com sueces-
00 nas empigens, comicliães, frieiras,
darthros, acne, pannos, asprreza . «
irritação da cutis, rugas, suores fetldot
e toda» as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, i mi
dos Andradas 431 I* de Março in, A».
lembléa 34, Sete de Setembro 81 < 91.;
Fabrica, Pharmacia Santos Silva, 4 rua
Dr. Aristides Loho 229, telefone ni*<
SI*'* UiSSi Vi""-
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ALFÂNDEGA ASTHMA
Perdeu-se entre a. ruas Haddock Lo-

6o « Salvador de Sá um rolo de papeis,
conhecimentos c facturas da firma Sotto
Maior & C. Pede-se a quem o achou o
obséquio de entregar á rua Primeiro de
-Iare;o n. 86, oue será gratificado.

J 7444

FERRO VELHO
Vcndc-se batido e -fundido •iniiclle «t'maior 

parte aproveitável, vcn_e-sc mn
só lote; ver, rua Leopoldo 53 A; (ratar
rua Uuenos Aires 230, ás 5 horas.

PRATA VELHA
Compra-sc c paga-se liem; rua Maré-

ttlial (Floriano Peixoto n. -n J, (u$o.

SITUAÇÃO
'Arrenda-se tuna que produza cereacs e

«íue sirva para criação de aves domesti-
cas. Informações por favor com Quin-
lino Rezende & C, na eslação dc Entra
Kios. S 6S42

'jÍ cura só se obtem com o eípecifico
descoberto pelo dr. King's Palmer, o
CARDIOG0.NOL* não falha nas afie-
cções, chiados 110 peito, falta de ar,
accessos. Drogaria Granado _* Fillios,
nia"Uruguaj-ana, 91, Rio de Janeiro.
Vidro. 6$oooj pelo Correio, 8$soo.

(R -.87)

LUSTRE PARA ENGOMMADOS
O "Brilho Mágico" communica um

extraordinário lustre a camisas, punhos,
collarinhos e a qualquer peça de roupa,
Endurece c prolonga a duração dos te-
cidos.

Vidro i$ooo. Pelo Correio, a$ooo.
Na "A' Garrafa Grande", rua Uru-
guayana; C6. A 7130

BOA VIVENDA
Aluc.rsc 11111.1 eni logar salttlicrriino á

rua Maria Luiza, Boca do Matto, tem
pgua corrente e grande terreno próprio
para criação como tambem pasto para•ilgumas vaccas leiteiras. Chaves jior
favor, á rua Lins dc Vasconcellos. 529,
jioteqiiim, ponto dos bondes. (698' R)

"Ml LA"
Brilhantin-, concreta com petróleo,

deliciosamente perfumaria com pene-
trante e escolhida essência, dá brilho
e firma a côr do cabello, ao contrario
das demais brilhantinas que tornam 01
cabellos ruisos. Vidro, 3$ooo. Pelo
Correio, 4$ooo. Na "A' Garrafa Gran-
de, rua Uniguayaiia 66. A 7132

Machinas de costura Singer
A' prestações mensaes dc io$ooo.

Tratar com o agente, rua do Hospicio
n. 220, i°, tambem se compra uma para
fazer ponto a jour. S 687*1

EXCELLENTE VIVENDA
No ponto mais salubre e ameno do

Meyer, aluga-se a casa 124, rua Dr.
Dias da Cruz («bondes dc Piedade), no
centro de grande chácara de mais de
100 metros, com 2 grandes salas, 3
grandes quartos, grande quarto de toi-
lette completo, com aquecedor, grandes
commodos no porão habitavel, bella va-
randa, installações electrica c forão a
gaz. _.o?ooo dc. aluguel. Trata-se no
predio. (J 7*43)

NEURASTHENIA
Eu «offri horrivelmente deste mtl Ju.

ftnt* muitos annos, tomando tudo
quanto mc indicaram, iem ter tido um
pequeno allivio. Hoje ucho-me perfeita»
«ente boa, gratas a um remédio queama caaualidadt 111» fiz conhecer, _;_,
agradecimento, indicarei aos que «of-
frtm «tos conseqüência! deite mil, como
•ejam; anemia, moléstias cerrou^
palpitaçOes do coração, etc, como po-dem recuperar o taude. Eicrever a
D. Amilia C, i Caixa do Correio jjtRio d« Janeiro.

OURO
Compra-sc ouro, brilhante», platinas,

jóias usadas e cautelas do Monte de
Soccorro, á rua da Constituição ti. 64,
próximo á rua do Núncio. S 6841

CHAMINÉ
Compra-sc uma - chaminé de ferro com

3 a 4 pés de diâmetro, e 70 pés dc
altura.

Para tralar á rua Visconde dc Inhau-
ma n. 36, cobrado, das 9 ás 17 horas.

(JO625
S

MME. VA6UIMAR LANZONY
Cartomante soinnanihul-. Vidente c pro-

phetiea, deita cartas c lè pelas linhas elas
inSoo ;nole o publico que esta .omnani-
Imla trabalha des-d. 1881, ihia sciencias
oce-ultm, paSjii|Jn<'o divers-as mcdvumf.iidj-
des '•';__ consultas todos 09 dias, das 9 da
manhã ás 8 da noite; rua S. Christovão
n. 44, sob., próximo ao largo do Estacio;

(J 6301)

SUOR FÉTIDO
dos pé« 'e dos sovacos, calinga, frieirai,
comichões, etc, dcsapparecem rápida-
mente com o uso do "Suorol". Preço
a$, pelo Correio. 2*500. Vende-se em
todas as drogarias, perfumarias, phar-
macias e á rua Uruguayana n. 66. Pe-
restrello & Filho e Avenida Passos 106.

A 7131

AOS DOENTES DO ESTÔMAGO
Que nos mandarem o seu endereço,

acompanhado de um sello de 100 réis
para a resposta, indicaremos, gratuita-
mente, o unico meio para ohierctn unia
cura verdadeira e radical.

Cartas á redacção à'A Abelha,
Villa Neponmceno — Minas.

alé 2t dc junho.
J 8861

FAZENDA
Precisa-se adquirir uma mais seguintes

condições: comprada a pagamento a
prazo, com hypotheca do immovcl 01»
arrendada -com contrato. Que tenha
boa aguada, boa. terras e regular casa
de morada. O mais próximo possivel da
capital e próximo á estação de estrada
de ferro. Quem a tiver nas condições
acima, queira escrever a Abel Miranda
dc Souza, rua Sacliet ti. 4--, 2" andar.
Rio. j 7170

MECÂNICO
Especialista cm concertos de bonecas,

louças c outro qualquer objecto. Rua da
Asscmbíii 87. (J 7413)

CASA A VENDA
Vende-sc por 6 :ooo$ooo unia) casa

nova, dc boa construcção, com dois
quartos, duas salas, etc, electricidade,
pequeno jardim c quintal, em frente de
rua, no Andarahy, local saudável, pro-ximo aos bondes. Trata-sc com o pro-
prietário á rua Haddock Lobo 104,
pharmacia. (M7179)

SOFRE MILLERES
Vendc-sc um grande, próprio para

companhia.ou banco, muito cm conta.
Praça da Republica us. 71 c 73.

S 6876

Exposição de aves de raça
Gênero finíssimo, d. iodas as raças,

vendc-sc a preços sem egual. Visitem
a Cooperativa da rua Sete dc Setembro
n. 3. S 6879

CASA
Compra-sc em prestações mensaes

até tres contos e quinhentos mais ou
menos, situada da Piedade para baixo,
pódc ser feilio antigo, porém, com ter»
reno abundante, dá-se uma parle a vi*-
Ia c a- prestações a que se combinar;
respostas á rua Mariz e Barros 11. 133.

(J 74oo)

Moenda de caldo de canna
Vende-se uma superior completa por

3oo$ooo. Praça da Republica n. 73.
S 6877

COMPRA-SE
dentes de dentaduras velhas c todo ãjP
parelho dc bocal cm ouro c platina, qualquer porção, paga-se bem; Avenida
Central 138, 1° andar, com o sr. Sa».
tiago. 'j ms

VENDE-SE CALDEIRAS
íPara cozinhar sabão a vapor, cotidispositivos automáticos para misturar,,frata-sc na rua «dá Quitanda, 147, Riedc Janeiro.

PROFESSORA
Precisa-sc dc "iiarto mobilaílo ínlet

pendente com pensão até 100?, em casa
de faniilia socegada. Resposta para A..
O. no escriptorio desta folha. S 6165

CHAPÉOS
Últimos modelos em veludo, palha 8

seda a 12$, 15$, 20$ e 25$, tinge-sc, re-
forma-se palhas a 4$, 3% 5$, á rua da.
Carioca n. 10; acceita-se aJumnos.

S 75*7

ÈBO Com -?anlHa_Cmc maio-

_ gJH—_ Brasileira
O miior suecesso dc honlem — Triumpho esmagador, cora
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Admirável trabalho psyclio.og.co, cx.rn.ii.lo do celebre romiince

dc Luis Weber
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Compan!iia_Cincma(o-
graphica Braslieirá
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C-qmplc-iiieiito do )>i-0(j-rnmina
Tropas ser vias em SaBonica e bombardeios

na linha de frente
Fllm anctoiisailo pelo grando eslndo-málor, o-iiçs.6 da Camiíra SjTi.icol
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TROCA DE AIUS
NOVELLA do

THEUPHILB
GAUTH1ER

Inlcrprelado pela celebro
artista russa

Soava, <a-a>lloz_.e
A SEGUIBi

Um film oxtra sensacional ! r
Uma artista quo o publico adora I !

IRA
1 * 325|»KS^5S__5__________^______________S"

-___{ ____l_____j__^ *mm\\\\\\\\m\\\\\ I

_\ ____*_______! B

9 M__ír^__P"_B ¦
>''-« _____Í_MMk'-^*-_í• Om&r - ^rym9mWmVWmmmWm%

l-_____»M___»-_------iW

Xarope Peitoral de Desessart
e Aloatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria de Hy-

gicru. c premiado com medalha de ouro
na E.tposicSo Nacional de 1908. Este
marnvillioso ptito-al ctin ridicalmente
bronchites. calarrho! cbronicoa, coque-
Inche, atthmi, loase tuica pulmonar,
dores de peito, ontiirnonia». tosse ner-
vosas, cor.!tipa*üea, rouq-.nd.1o, suf,'o_a
çSci, doe:i;«s dc garftant.i 

'jryngt-, dc-
fluxo astiimatico, etc. Vidro i$5oo. —
Depósitos: DroRoriaa Pacheco. Andr»
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro dc
Março to; Sete de Setembro 81 e çç
e á rua da Assembléa 11, 34. Fabrica:
1'liarmacia Santos SíIy.-i, rua Dr, Aris-
tides I.obo n. *.*o. Telcplione 1.400,
Villa,

METAES VELHOS
Cò.nipra-se qualquer quantidade e ao.<;

melhores preços. Rua da Alfândega,
1 oS e 11 ei.

Para terminação cie negocio
Forçada Liquidação Finai

PARA ACABAR
Até 31 de Outubro próximo

O bnratoiro o conhecido es.abrle.-inieiito
dc ALFAIATAIIIX, Ftizcridas, Roupas feitas, Roupasbrancas,. liapcos e mais artigos de novidade para Ho-mens, Rapazes c Meninos

O Rio Triumphal
Tudo a preços dc metade dc seu justo valor, paraliquidur mais rapidamente.
Traspassn-se o contrato do predio o vendem-se asarmações, balcões, vitrines c todos os demais, utensílios.

56, RUA DO OUVIDOR, 56
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! PATHE
____t___É Mm i___L%m ^^^^

I ^*^ _F__i __Ti °t_B1- _j
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! H"e* NAfB-tKflSBA
dn Opera 'lc PAniS
XVo II-I1.M

k A filha de Herodiade
Edio-ío IPatlié Fréres

o\ _,^

A H Sl A 7. V, M
Vende-sc um armazém ile seccos e mo.Ih-ilos, vcmlcn-lo tambem faicmlasí anna-uniu,, rco|_s (i-itas, fcrr.irenu c lo-.iç-s,situado for-i <lr.ít.-i cupit.-il. defronte .1 uniaestacio M-rvnh por trens clc «"iiiri>io-,íilíidado lia mais ele so nnnos, vrmlt-iulo

qiijtn) contcti peir mc-, podendo augni-i,tar essas, vendas, dispondo dc maior capl.lal. Vende_ diiâü 1.1 pas dc paraty mer.-.Rl-mente; está iiütaliado cm vasto prciliorc.-ciiiemci>to construído, tciuto moi_4latura (anuiu-, cerni entrada iiitjcpchdentci\cnde-5c o negocio e o pre .'-o. por 15conto.,, tudo livre c desen'..-.raç.-iilo. In'íormações na rna da Prair-ia 11, mo, _r-mazem, dos 10 Iiora-i da manliS ,10 meio™; CJ 7180)

alugamTsè
dois Imns (]iiart--,3 para casal fciu fillioç 011nomeiis sos, liom arejados, c-iin janellas, no¦Wbrado da mn General Pedra 42)1 anti,:-i». Diogo. priis-nio ao entreposto dc carnesverdes. AIurucI .10$ c 4-,*. (S d88.-)

OURO A 1$800 A GRAIVíiVIA
Platina, prata c brilhantes, coin-ir.i-

sc qualquer (,-ianiidade-, na rua Uni-
giiayana n. •-, loja dc ourives.

CINEMA THEATRO S, JOSS' - v^&mcto H

j 684*-

COMPANHIA MOLASSO

HOJE — Tres sessões —A's 7, 8 3^ e 10 1I2—HOJE
Espcctaculos tle completa novidade para [arailias

— Primeira sessão — PARIS Ã' NOITE —
Segunda sessão

Ii;ícre*M-:in;c dritmn cm ..m ?.
mini ca dc. ].. Von Uòurg.

iPEKSiO.VAGEXSi ¦- Marchei Praleaux — G. MOLASSO: Naná MicnonANA KREMSER; Mlle. Money, modelo — SKRINA MOLASSO.

- SONHO D'ARTISTA
o e dois rfjadro», oriciiul de- G. MOLASSO,

THEATRO CARLOS GOMES 1Grande Companliia de Sessões, tio Eden-Tliaatro, de Lisboa
j«-|..|.tfS*.--rü.XBlK._ flIAl{QU|.- fc,auu<'*

h:0j:E -3 sessões Q - __aco_T__3"
_A>7o 11*2 «'Je 3|4 da noite

«.'¦-.» .1 ¦-_,'•* u Espetáculo das familias

PATHE
O máximo conforto- Nenliuina espera

H9Í5 """ u,u progranima magnificend! — HOJE
Sessões Chies -

— Terceiraísessão — AMOR D'ÁPÁGHÉ --
GRANIJES SURI-REZAS O MAIOR SUCCESSO THEATRAL !
A.-iviiih-l -- •* "-'••». PARTS A' K01TTÍ: :' «c«-.ão, primeira do SONHO-MllellllUl 1)*ARTISTA o .-,> srvão, AMOR D'Al'ACIlli. Lm todas os nes-

t.'jfs tomam y^rte applaudtdas attr.iccôes,
A MAIOR NOVIDADE THEATRAL— nc regress- <lo fui, estreará e«tc me;

rrite- tlieatro a Grande COMPANHIA NACIONAL dc operetas, revistas, lmr-
leias c mágica-1, futxlada iia cinco aniios e tão (iiierida do puMico carioca, A cs-
trea vc dar.i cnm a "premicre*1 Oc uma peça que ío destina a «grande fucccsíO.

A3 sessões principiarão eempre pela exmbição de "films*' das ruis reputadas
íalirie-as. PREÇOS POPULARES. A En-.presa rcícrva-sc o direito dc ulte-rar e«te
programma,

Nos ihr-.-itrc" S. Josí, S. Pedro, Carlos Gomes c Moison Moi!c-::e, Itav.rá raa-
tiriée aos duinhi^os, as 2 1,'-*. (K 753;)

NO PAI_S, DO SOL
Honrlquo AIvo.h c Elísa Santos, nos seus áãòrávcisi•.CQmpcroso-_.or.he Bnron dclirarilcraóntc nrplaudidanas soberbas creações do duello «Torra u .Man; e na cômica«Creada Tri noi ra»

JOÃO SllaVA trl-unp.il-, no "Cavailor'*^
.lAYftll" silva «íjnocíona no ''Veterano"

 ¦ 'íom.a. parfe todo o delicioso conjunto
llrevomente- In-nijíiiriifaodim ré<:it,u rtn niõiíiv

Espectaculo Selecto
As grandes roporlngens mundiaes. — Aeontccimenlos do

Universo
ECLAIR JORNAL r_S_«4,
destarando-se : A occupaçào dos Correios cm Salonica pelastropas francezas— A Conferência dos Alliados em Paris.

 As modas femininas dc Paris ele,
A fabrica Coronaed.laquatío actos do visão aclua! d . vi-

da moderna cruel sob o suggestivo titulo

Corações pe se degladiani ffg,^
O animo feminino ver-
satil se oliservamesmo
tias rudes fillnts das
praias: 6 evidenciada

no íilm

A VIRGEM
DOMAR

Tresaclos editados pe-
Ia Gloria Films (Fabri-
ca artística dc Torino
1- acto: Rosas, rosas
para Nossa Senhora —
aí* acto: A lembrança
implora piedade I — ,'!*
nelo: Animo materno
não conhece 'vingança.

CINEMA ÍBIS Umprost* *g
J. tlrtiz Jitiiinr g

 1111 a do i'.:i- g

.moJ-E-rrREPETÍÇAOlE^ÜMBELLtfP I
A concurrcitcla Iiotiteni Iinvliln cm nossos snlCes representa B

o valor desto progriiintiin, 0IBM. lMA*riN_3'__ 1_ SOIKI.T. '_
CÍIXJ-VX-B DB I*-£»__:ÃO |

Grande tirania de assumpto arrebatador — Knredo trauico. gj
Filr.i ele suecesso, etn 5 longas purte--, da grande- fabrica FOX W
Ksto é tun tios mais lindos trabalhos «Ia afamatlu fiibrlca, e

e üstamos cci-tos quo o imliliro o iippliiutlirá com ealoi*.v O SINO MYSTÈmOSO 1
Bcllo drama cm 2 partes — Knrcdo de ínvstorios c de- sensação. tf

THEATRO LÍRICO
iioupe I.yrica Italiana

Qui..ta--o*r.-i
- ESTHE'A -

Primeira ropresontacâo no n-a-7.11 tia si.hi.imi* oi«i-:n\ do maestro
WOLF FERRARI

, iLSB.11 di mmi

1 PUBLICA APPROVAÇAO I
Grandioso íilm cm 3 partes— Romance bello c dc etncJo admi- ftraal. I

Quiiita-fi-iiii: — A FJMIA DO CIRCO. — 3" srrlo, NA I
v JAUliA DOS IiIíôliS. — -1" série, OS MESTIÇOS DO CIRCO. I
g Succcsbi) s<:in igual — Sensaçilo ! R 7522 m

o "GOYESCAS"
do Insigne maeslro llenriiitto Crn-
nados _____^^^^^
Absoluta novitlarle mira

a America do fr-'ul
' Maestro Direclor e Concoriádor

Koberto Soriano
Preços — Frtzas.-V.S; camarote-,

30$: fnuteuils e varandas, tt*: r dei-ras, Tij: galerias iiuinoradas, '.\$W).
Itilhftes ti venda na casa "O

DILÚVIO", Avenida Uiu Uranco, 108.

PITaMS DA I.."I1*IUCSA PIXKIT.DIOrchsstra sob a regência de Raphael Romano
Sessões continuas das 7 ás 11 horas

FDXITO DO AUTISTA

SILVA LISBOA
( O PRGàGOUT-LUSITA-NO )

Proiífaiiima <los films :
MON.ONE (Tiirqvía) — IldtíbüSt.do na liora *.i morte; NO N_GROR

DO AilYSMO - OS IRRESISTÍVEIS

PREÇOS: — FrízM,
leria» e jardim, Çjoo,

tmoíotcs, 3$; cadeiras c balcões,

4 Q*uirvT.^--i^Eir*r^i_.
UM FILM SENSACIONAL'

BOX —

p, Mwa ii m iiiiiri i» n~ rT~~~~*"^-^^^^^^^^^^^^^_!TFMMrT1M*«W-—w i 1 _—_— tmné im.___¦ __^ ___

CIRCO SPINELLI f 
"~'" -—-—-. ^^rir--:--

*_S-«B-B«-ggg-5-*q-WB-g-tga^^

CIRCO PIERRE

Hoje

Armado na Praça Saenz 1'cna
Grande companhia eqüestre e zoológica
Director proprietário •-- Mr. Jean Pierre

T-Tr.1»" TERÇA-FEIRA, 2J -
•"iWJ** DE AGOSTO

A'S 8 3!4 EM PONTO
—• Luxuoso espectaculo —

r-ESPEDIDA DA COMPANHIA ..
GRANDE FUNCÇAO EM HOMENAGEM

— A' —

Familia Japoneza
— TONY' ANTILA —

Projtramma completamente novo
Os homenageado, prépàrnm muitas stir*

prezas aos seus admiradores, a quem de-
ü-cara a sua fcit;i.

O TONY ANTILA
bafer-se-â* nom «renliído tnotcíi dc luta

romana, com o seu terrível "rival".

A familia japoneza
apresentará trabalhos inéditos c dc frnn-
dc efícito, bem como <>s demais artiataa

da companhia
ULTIMO ULTIMO I ULTIMO !

IR 75M)

THEATRO MUNICIPAL
Concessionário Walter Mocelii —• TÊMPORA»

DA OI^-i-IC-Ar. OE ÍOIO
Grande Companliia I.yrica', do Tlicalro Colon, dc Buenos Aires,da qual faz parto a celebre soprano

jHfllMfl iâll§iIlãIl@S
JEm colliibornçiio artística com o Thcatni Scala,

do Alilão
E5TRE'A - Io DE SETERflBRO

Na casa Arthur IVapoleão, Avenida Rio Branco, 122
Coiitliuía aberta a asslg*n.itxira para IO r_clta_

A Empresa roga aos srs. assignantes vir realizar ay- entrada dc 50 \. c retirarem os respectivos cartõesdefinitivos. g 7503

Hoje

ü:s-n'.c Companhia Eqüestre Nacional da
,. Cernia! Federal — Empresa Affonso .,

Spinelll — Corr.'1-.i-itiia BENJAMIN
PE OLIVEIRA

— MARAVILHOSA — TJnip
funcçao .rcuje

ESTRÉA— SENSACIONAL —ESTRÍA
— — BENJAMIN NECRINE

O HOMEM SIPO'
Terminará a í8 pane do programma com

o melodrama militar de costumes íratice*
í-iis, cm 4 netos c- 1 apctthccsci nrranjo
ele 11 EX IA.MIX UE 01.1VK1UA c JUAN
( ARUONA. ornada com lindo" números

de musica Ho saudoso maestro Irineu de
Almeida, intitulada

A NOIVA DO SARGENTO
13 admiráveis quadros — Camponeze-i, sol-

«dado*;, povo. fidalgos, etc.
Ein ensaios a peça — O GALI.O DA

TORRE.
Preços e horas do costume

Iírevemente a comedia dc costumes mi»
lhares — O ZE' MÊMÍ*.
HOJE — TODOS AO CIRCO — HOJE

Depois do espectaculo Iraveri bondes
•para todas as linhas. _,,„--

Amanhã j-rantle iuneção — OS FILHO-
DE LEANURA, Ul ¦**-*)

CINEMA AVENIDA
Empresa Dfirlot t*i. O. - Avon!.Ia Itln Braiico, '.51 o lí'3

Luxo o Confoi to - Flores e Elegância
HOJE — 

HOJE — Programma artístico e variado© Um Lord Estroiíia ®
Kü

Ilr.-n al çm 5,acm«, da v*d.i rnl. trab-ilho ,1o .-irti<-n Warrenconheci-lo pelo-* fí-tisilhUIiNCE, SEGREDO DE MÜLHEU,
l M Tnln ° •,sl'c**?lo.|,"<,.lv,--'ls«leI*o, 'Ia vida de um Joven aristocrata -
•Jl.it. ,? , ' p"';"" '',"'',1' 

-hdh ¦'P.-''*-'"-'-", Porém o jo.o, o vicio, as di-vi-M mouram as nimbulações, o o.jsmo, o s«lci4io, ulvimu la.oa de sal->aV'*n' ,
Miíc-çn-sc-ite pnmottH-, irapcccarel.

QUINTA-FE.RA, .-4 DE AGOSTO:

Lar_(gc-e_£_ ás Fé^as
arama cm 5

l-_-»_----^T.--iw._i.wwa^aawap__B__aa__B__>___^ nn» ra» __.__¦*-•-*«-.-?

As victimas innocenles, tal qual ,10 lempo .le Ncro tolos os dias ri?ida moderna, «*o Jopd.1, às'(è-vi, --... huniaivas""',,, , 6 ním r c aderrimoto-o trabalho dc MARY FIM.LER. l«eu»uc.
O CINBJLV AVENIDA—i;i,).:(,*a.n(*ia B CONFORTO

(ll 7530)

GRANDE CIRCO EUROPEU
Armado nn rua f>, Francisco Xavier—Ma-

racanã. Propriedade dc JoSo dc üfivei*
r.i — Empresa e direcção dc Pedro Con*
çalves, « ,
O miior c melhor conk-nto artielico

actualmente na Amen-cu do Sul
._ — ARTISTAS DE AMBOS — .-
4° OS SEXOS 4°

6 — CLOWNS c TONYS — 6

HOJE r- HOJE
GRANDIOSO SUCCESSO DESTA

COMPANHIA
Estréa da THE OLYMPIAN TROUPE

Quadros plástico* do tempo dc Ncro c da
a dualidade — Grande suecesso

OS CAVÁLLOS ARARES EM LICER-
DADE

Esírca o celebre clown PEDRO GON-
ÇAI.VES. o re; do riso

Xa scffirnda parte será rcprcíentado a
emocionante farça-drama

PRETO CONTRA BRANCO
Preços c In: as do costume.

Amanhã — Nova funeção.
tS 7301)

cycí-o TiiioArrrtAr_ i-i-.vsirt.-.ic-«c>
COMPANHIA VITALE

FIOJB — aVs 8 3i_ da noite — HOJE
Por não se ter podido concluir a tempo a montagem da opereta "TO-

Rj*ADOR", e devido ao grande exiu alcançado por "LA DUCJIESSA DH,
Ií.\L TABARIN", a empresa resolveu dar hoje a L"I,TIMA s Di;i'lNITIVA
repres_4itac3o da r>'lcl>rc oprrrti de J.l-.O.V HAR1J

JTHEATRO APOLLO

não lia c pootuculo puni se
ensaiar a NOVA o ULTIMA

Pi ÇA quo a companliia
reprOHuntrt antes da sua par-tida para P-irtugul,

A PltliÇOS POPÜLiAltCS

I
Urilhantei crracOc? dn FIN'A GIOAXA, 1'1'AI.O Da*R_.*"I, GIUUETTAcr.sTi ii CAKi.i) ciiMiAyni.

Ili 'bete. á venda nt-j s horagi na agencia do "Jornal :1o I!r.
AM'ANHA — 11* ríciia de assignatura. í'e 1.1 arti-ta dc 1TA1.U ULKTI-

Kl. Primeira representaçSo nesta temporada "TOIUCADOU"1.
Sexta-feira — Estréa da compa nhia dramática dc que faz parte a actrl»

Enwn.i Pola, com a primeira repre ecnta.So neste theatro do "vaudcvillc" —*
¦JIICROIIIO DO AMOR.

I»a_ 11 da manhã à3 5 da tarde de bojí. será devolvida aos sr-.. aswgnan-*
ta. na ¦f-encia do "Jornal do Brasil", a imporUncia relativa á u" recita de
assignatura. (7S3}1

Uma vordutlclra fabrica
do g.irgalliadas

ÍÁiÕMlÕy^í
qno subo á soena na

próxima
SEXTA-FEIRA, 2.**:

Preços pnr sessão — Cnmnio*
te de 1*, 10S0» ; c.ideiriis dis-
tinct.is at_ a loira J, i;$03i) , ca-
ileirjs do 1\-SOO. , cadeiras da
8-, 1*1100 ; OKHAIa 500 réis.

BB-a8----t--g_-saa-_-_-iB8_(5_____^^

THmmEmATJRO MEIO MEIO 
"

Companhia Alc.a-dre da Aicvedoj- Toun.ue Cremilda d-Oliveira

-E-C-OOTE: ^©--ÇEi-foira, __!_3 HOJJB
À's 7 314 A's 9 3j4

GRANDE EXITO ARTÍSTICO
A comedia cm 3 actos, de PAUL GAVAULT (autor da"Menina do Chocolate'*)

_E_COJ_E_: - ARREBATADOR PROGRAMMA - HOJI3
Tros tfiandiosoM e .cnsaclonnoH films num nó espectaculo O ME

.X-IIOI- E MAIS KMPOI-GANTE PROGRAMiUA JJO MEZ...O Detective contra os Paisanos
4 parte» clielas <le emoção 'A

/:

f >**>«:.,v-'-,ta

Protagonista — CREMILDA D'OLIVEIRA
DrSlliante dcicmpenlio dc ioda a coir.';,anl'a — Jla-fnilicos c riquisitmo.

scenarios novos
N"o 3» acto — O VÔO DA PP.GA, por Cremilda d'01iveira e Ferreira de

Sousa.
Mise-tti-ícéne de JOÃO BARBOSA — Moveis da Marcenaria Brasileira.

AmanM .. ' 
3|4 . .9 lUl A TIÇÃOZINHO

_____J__________BB---_-B

Nilo so descrovem ns scenas dn
prof onto íilm; citamos apenas nl-
Biins, entro os muitos movimenta-
dos quadros: A fubricnçüo das ce-
diilnâ —A inlroducçào criminosa —
A descoberta — Um lord «in sérios
apuros — 0 detectivo encarcerado- Amarrado a uma cnormo roda
ílo moinho — Calefrios da morte —
A cgua jorra em abundância e amoriii se nppro-itna — Varado poruma bola — 0 grnrido baile— -\ se-ducçfto feminina—A fuga diabólica— I.utns satânicas dontro d'agua,em terra firma emit-ii despenha-
deiro — ü destcclio llnal, etc, otc.
Magistral c

impressionante !

A VIRGE_IVt DO
3 mimosos o delicados actos 3

Distribuição : 1* acto, «Preco e Flores a Virgem—O Peccado Inconsciente»; 2* acto, -A Censurae n Vorpjímlia da Mcinzolla—A Suppllca do Seductor—Juramento do Vindicta»; 3* actn, «0 Amor Ma-terno mais forto quo o Sentimento do Vingança».— lí N. S. dos Marujos estende a sua graça soberanasobro os peccadores humildes, livrando-os das tontacões o do perigo imniir.eiito.
4 actos Infensá-men-

to dra ma ti com©
COMO EXTRA NA MATINE'E - Os dois últimos e

inleressaiues números da revista

[Mais qua irmão)
ECLAIR JOURNAL

QUINTA-FEIBA — Tres poças celebros: A afamada bailarina Naplerkowska no luxuoso episódio
mundano A FILHA UFa HERODIaDES, 5 actos. O LOUCO DAS P1ÍNEDIAS, artístico e sentimental
drama, do Eelair, 3 actos. •» ¦

A comedia domestica em 2 parte3 CHOQUE NERVOSO. — A Seguir—Francisca Bertini, Leda '
Gys, Diana Karren, Mario llonnard. "519^

c'Saar.«.í'i3*a!fi**^-l-*i}M hjm-^l^,.m0r.,-2à**'0Om^'V.l*^.^ mjmmmXf:,>è**«-i-a. ¦ Jtmm-, _.-,»,.'.í, _.»-.... - _H


