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MARINHA
"CORUIÍOMANHA"

UIO DE JANEIRO — QUARTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 1916;

MERCANTE
K Câmara <los Deputados nomeou,

'este anno, uma comniissão para csttt-
dar as condições tia nossa marinha
mercante, e indicar as medidas ne-
cestarias ao seu amparo e desenvol-
viaicnto, A comniissão nomeada, por
ora, o que tem feito é visitas e mais
visitas a estaleiros, e a officinas c
estabelecimentos próprios dessa in-
<lustria, o que aliás não . criticavel.
A Câmara votou, lia annos, um pro-
jecto de remodelação da mesma ma-
rinlia. Lá está elle no Senado desde
1009. Por que lião se recorre á com-
missão da Câmara, a que nos referi-
mos, com a respectiva commissão do
Senado, a que está entregue o pro-
jecto já votado, para um trabalho
conjunto, o qtte, além de outras van-
tagens, teria a de accelerar a soltt-
ção? lia ainda melhor providencia:
— a nomeação de unia commissão
extra-parlamcntar, de que façam pai-
tc armadores, negociantes, proíissio-
naes da industria de transportes c
anuexos, directores e gerentes dc
docas e empresas de portos, sem ex-
clttsãq de deputados e senadores. O
trabalho dessa commissão, precedido
dc um inquérito nas nossas diversas
praças marítimas, serviria de base a
tini projecto para ser levado ao Con-
gresso Nacional, que sem duvida sc
apressaria em votai-o.

Poucos problemas interessam tanto
ao nosso desenvolvimento econômico
como esse da marinha mercante,
Além disso, é um problema politico,
porque sobremodo interessam á
União as commuhicàçoès com os ex-
treinos do território nacional, até
onde chega a navegação pelos nossos
extensos rios. O problema deve ser
já estudado, para ser quanto antes
resolvido. Não sabemos o que, após
a guerra, se dará relativamente á na-
vegação nos prineipaes paizes bclli-
geramos- Prcvcmos; entretanto, que
clles sc esforçarão por levantar e rc-
stanrar as suas esquadras de com-
mercio, recuperando o perdido. Que'farão elles? Xão recorrerão a medi-
das prõtectòras das próprias mari-
nhas, que venham a pesar sobre ou-
tros paizes, forçados a sc servirem
dos seus navios? Não corre risco a
nossa producção, destinada a consti-
iíio no estrangeiro, de maior grava-
me? Cumpre, não ha duvida, appa-
relhar-nos para aífrontar esse peri-
go ou delle nos resguardarmos.

Não obstante o decreto que prolii-
bitt a venda de navios brasileiros^ a
estrangeiros, ella continua a fazer*, ç.
O decreto tem sido illudido, sendo a
venda disfarçada em fretamento por
lóiigò prazo, ou realizada uo estran-
geiro. 'Não conhecemos, apezar de
denunciadas essas vendas na impren-
sa, nenhuma medida ou resolução do
governo tendente a prevenir essa
violação das suas próprias ordens
contidas no decreto, inspirado em
relevantes exigências da superiores
interesses nacionaes. Ainda toa pou-
co tivemos denuncia dc que uma das
nossas importantes empresas de na-
vegação estava ameaçada dc cair nas
tmâos de estrangeiros, mediante a
venda das suas acções. üs que as
adquirissem, estando em maioria,
constituiriam uma administração que
iria expedindo os vapores para por-
to estrangeiro, donde mais não vol-
tariam. Pela legislação vigente, os
estrangeiros podem adquirir ac.-õcs
dc sociedade anonyma que tenha até
por exploração a navegação de cabo-
tagrai, c para evitar que capitalistas
dc outra nacionalidade que a brasilci*
rr, adquiram a propriedade de unia
empresa de navegação brasileira,
cujo valor total é representado por
acções negociáveis em bolsa, só uma
lei que prohiba, nessas empresas,
acções ao portador c que sejam as
•nominativas transferidas a estrangei-
ros. Uma lei, portanto, nesse sentido
é urgente, Se náo queremos que as
nossas empresas d_ navegação se
desnaciónalizem, c as suas esquadras
passem á propriedade estrangeira. •

Üs dirigentes do Brasil não devem
perder de vista que, além dos inter-
esses econômicos, os da defesa na-
cional exigem que tenhamos marinha
mercante. Esta, não nos cansaremos
de repetir, -é reserva da nossa mari-
nha de guerra. •]*.' escola onde se

Somos insuspeitos falando sobre
esse caso. Temos apoiado o Sr, Cac-
tano de Albuquerque na lula que elle
vem sustentando contra a polilica
desacreditada de que o Sr. Mavignicr
. Parte integrante. Mas não ha quem
sustente, cm face das leis c com as
leis, que esse membro da Câmara
lenha, realmente, perdido o mandato.

A 30 de janeiro do corrente anno.
nesta incsma cõlttiimà, examinámos
o tissitmplo, já cnlão cm foco.

O Sr. Mavignicr fora, como se
sabe, nomeado delegado fiscal do seu
listado no Amazonas. Trala-se dum
cargo especial, que Matto Grosso
creou pela originalidade da sua situa-
(ão geographica. A nomeação, para
cllc, da Sr. Mavignicr, que partiu a
qcciipal-ò depois ide encerrada a ses-
são passada do Congresso, linha um
fim oceulto: o de abrir na Câmara
vaga para a qual pudesse ser eleito o
ex-presider.te Costa Marques. Sendo,
entretanto, a candidatura •deste mal-
lograda, c como recurso para arre-
dar as difficuldades que surgiriam,

j desistiu o Sr. Mavignicr do legar dc
'delegado fiscal, continuando com a
sua cadeira.

¦li' ahi que surge a duvida sobre a
legitimidade do seu mandato. Tendo
elle açcciiò uma fnncçaò extralcgis-
làtiva remunerada, pode considerar-
se ainda deputado? A questão é tanto
mais interessante quanto se sabe que
o Sr. Mavignicr, antes de partir, c
mesmo depois de o ter feito, uão di-
rigiu o' mesa da Câmara o seu pedido
de renuncia. Continuará, ainda as-
sim) deputada?

Pensamos que sim. Xa nossa opi-
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prohibiu o transito de mercadorias na-
cionaes dc um para outro vapor da re-
qucrciitc, por considcral-o operação de
cabotagem, visto' como por navegação
de cabotagem se entende a que tem por
fim o comnicrcio directo de mercada-
rias nacionaes ou nacionalizadas entre
portos brasileiros.

A cnm o
Tara a carne bovina, ."posta hoje cm

consumo nesta capilal foram .ifíix.-idos pelosmarchantes no entreposto de S. Diogo, os
preços dc $560 a -S-fito, devendo ser co-
brado ao publico o máximo de $800.Carneiro, i$6oo n i?3oo; porco, i$ioo
c vitella, í_o«i 11 __oo.

Finalmente, hontem, o Banco do Bra-
sil enveredou por caminho apropriado,
cm matéria de taxas cambiaes. Fez o
contrario da véspera*. Não estreou o dia
fazendo compras; collocou-se 110 seu
principal papel de servidor do commcr
cio da praça. E o resultado foi .ue
desorientou a especulação, que se sen-
titi perseguida, c o Banco fez normal-
mente todas as suas operações cam-
biacs.

As nossas considcr.iç«jcs feitas lion-
tem e antc-liohtcm, calaram 110 espi-
rito publico, e ficou mais uma vez dc-
ntenstrado quc a situação rigorosa do
mercado é para alta c não para queda
das taxas, principalmente agora, que
estamos na quadra clássica das grandes
vendas de café, e cm que os demais

IliW/ o ¦mandato do deputada, pelas •,ro'luclois de exportação, como não I.a
muitos dias demonstramos, todos obtém
magníficos preços.

Q Banco liontcm abriu com a taxa
dc 12 1 *•;_.*, c os estrangeires com

leis em vigor,'sú pode ser considera-
do extineto quando ha do mesmo re-
niincia expressa.

O Regimento da Câmara entende
como renuncia a declaração oral, da
tribuna, ¦_( por escripto, cm ofjicio á
Mesa. O Sr. Mavignicr não fez, na
sessão passada, da tribuna, nenhuma
declaração de renuncia. Xão tendo \
tambem essa declaração appareeido, j
por escripto, em officio d Mesa, cllc ¦
não perdeu o ¦mandato.

li' verdade que o Regimento Iam-
bem determina que nenhum deputado
pódc celebrar aclos com o poder c.rc-
eutivo, nem delle receber ceinmis-
sães 0:1 empregos remunerados, salvo
•com licença da Câmara, nos casos,
que especifica, de missões diplomou-
cas, commissões e eoitiinandos mili-
tares, cargos de accesso e as pronto-,
ções legues. I-sse 'dispositivo é a re-

| producção literal do art. 23 da Con-
stittiição, relativo moí membros (V
Congresso, A incompatibilidade que
a Constituição qttls crear foi, porlun-'to, entre o. mandato do membro do
Congresso e a sua situação de cm-
pregado remunerado do poder exe-
eutivo oií de contratante, com este,
de serviços remunerados.

Antes de tudo, precisamos accen-
luar que o Poder P.xceiitho a que
ahi se faz referencia é o Poder Pc-
deral, Xem de oulra fôrma se com-
prchcndcriii allusão a qualquer outro
poder, na Constituição FkdKrai, c 110
Rcgfhiciito da Câmara dos Deputados
Federaes,

Ora, n funeção executiva que o Sr.
Mavignicr foi exercer e desistiu de
exercer c estadual. V.lla não está,
portanto, coniprcJicndida entre os
casos de incompatibilidade que a
Constituição previu.

De resto, mesmo quando se Irata
de empregos eu commissões federaes,
poder-se-ia invocar uma omissão no
Regimento da Câmara, ç . a de que,
reproduzindo o texto constitucional,
elle, entretanto, uão o regulamenta,
deixando como deixa de estabelecer
a saiiccâo pena! para os casos prciif
tos de incompatibilidade. O presi-
dente da Câmara, na hypallicsc dum
deputado aeeeilar emprego ou com-
missão federal c não renunciar logi
ao mandato, ficará em embaraços
para saber como agir, porque, não
estabelecendo a lei a fôrma ou a re-
gra do seu procedimento, colloca-o
nas mcs-mas difficuldades em que o
atino passado sc encontrou, quando,
nnles de ser resolvida a indicação do
Sr. Cosia Pego sobre o assumpto, o
Sr. Irineu Machado, eleito por dois
districtos, declarou que não eslava,
pcla lei, obrigado a optar.

Xão havia, entretanto, nada de me-
nos exacto. A opção, como ficou lar-
gamento provado, cro, pcla lei, obri-
galorij. O que não havia era a rc-

12 13.3a e 12 l|_. Durante o dia de-
ram-se algumas oscillaç.cs, níiixando
os bancos estrangeiros i- ;|iõ com
mercado frouxo. 1'or scu lado, o Ban-
co do llrasil deu a taxa dc 12 15Í3.
para o commercio legitimo, c 1- !.i|j_
para a especulação, declarando fome-
cer cambiaes francamente aos explora,
dores. Estes desorientaram então e
procuraram descartar-sc das operações
já feita., soffrendo os correlativos pre-
juízos. A lição foi boa c deve ser rc-
petida tantas vezes quantas necessárias
para acabar com os jogadores, que tan-
to têm arruinado o conimercio.

O mercado fechou firme a i- i|-, no
Banco do Brasil.

O Banco comprou, nos últimos dias,
notas da Caixa de Conversão, no total
de i-.ooo contos, i taxa média dc" V. Só ao London Bani,
feita foi de 5.Soo contos.

A exhitniação do sr. Estanislatt Zc-(
Iwllos é uma tarefa difficil dc ser cx-
plicada. Ainda está bem vivida a km-
branca do que foi o «elcbre episódio
do telegramnia n. 9.

O sr. Estanislatt Zcballos era minis-
tro das Relações Exteriores da Repu-
blica vizinha c amiga, quando, cm 17
de junho de 1908 o barão do Ri.
Branco dirigiu á legação do Brasil cm
Santiago do Chile uni telegramma
dando instnicções sobre serviço ao
então nosso ministro naquella . cidade,
sr. Henrique Lisboa. Dominado pcl.i
preoecupação de fazer passar aa Ar-
Rciitiiv.i o Brasil como uni inimigo
que sc estava preparando para, quando
suficientemente forte, atirar-se sobre
as nações liniitrophcs, o sr. Zeballos,
tendo obtido cópia daquelle despacho
em transito para Santiago, ^presento.i
delle 11111.-1 traducção inteiramente falsa,
.-atribuindo intuitos aj}gressivos ao
nosso paiz, traducção que andou eir-
culando em Buenos Aires c foi mais
tarde publicada na Revista de Dcrccho,
propriedade daquelle estadista.

identificado disso o governo brasi-
leiro resolveu dar tuna demonstração
decisiva da corrccçfio do sou procedi-
mento nas suas relações com os paizes
vizinhos e fez publicar todos os elo-
mentos necessários para qne pudesse
ser o incidente examinado c julgada
convenientemente a supposta traducção.

Escrevendo rapidamente as intru-
cções de 17 de junho c Ir.insiiiittin-
ilo-as em cif.vt ao ministro do Brasil
110 Chile, o barão do Jíio Branco sc
expressara com inteira franqueza cm
documento que, devia acreditar, mine*.
viria á luz da publicidade.

Era tal ,1 lealdade da politica dó;
inoividavrl clian.cller que a publica-
ção do documento verdadeiro foi por
si só sufficiente para confundir o em-
buste, servindo para mostrar o sincero
desejo dc que se adiava possuído o
grande brasileiro de estreitar ., ami-
zade entre o nosso paiz c a gloriosa-(pátria de Mitre, de Roca e Saca-;
Pena.

A íittitude do governo dc Buenos
Aires nessa emergência foi da maior
fidalguia,

Conhecedor da verdade apressou-se
em dar todas as satisfações ao go-
verno do Brasil, significando o seu
pezar pelo que havia õccorrido. .¦.>!<¦ 1 ia

Wenccsláo, voltou £ sua antiga, lucra-
tiva e agradável profissão dc defensor
systematico dos governos.

•Cotiprchendc-se: João-Faz-Tudo não
tem mais nada a esperar do Espirito
Santo, e por isso agarra-se, com todas
as torças, ao sr. Wcncesláo, preparando
assim o scu futuro... em Minas,

No despacho collcctivd de hoje, en-
tre outros decretos da pasta da Guerra,
senão assignados o que promove na
arma de engenharia, a i" tenente o
grijduado Francisco Ferreira Alves dos
R _s, o o que gradua em i° tenente
o i" tenente dc engenharia Mario Arj*
Pires,

BENGALAS — Elegantes e resistentes —
Cmk Manchester — Gonçalves Dias 5.m 1 » » m 

O sr. Carlos Maximiliano, ministro
do- Interior, ainda «hontem não compa-
reçeu á sua secretaria, conservando-se
eni «sua residência, onde despachou todo
o expediente, cm companhia do coronel
Adúlpho Motta, chefe de seu gabinete.S. ex, pretende comparecer hoje ao
despacho collectivo.

compra

vê-nos o director geral <Io3 Cor.Esct'
reios:"Capital Federal, 32 do a„o.!o de
!?•'__" v* redactor.do Correio daManlm — .Não é meu costume o nãotenho mesmo tenvno de te-torqnir aacctisaç.es que -sc me façam.Abro jima .xcnpção porém para, rc-saondenUo á vossa local de hoje, sob otitulo ".Em maré d. ladroeiras imnu-"es , elucidar porque não pedi a prisão10 chefia <le secção Alvares dc A.cvcuo, a ipiMu suspendi preventivamentepor julgal.o gravemente compròmottidocomo co-autor de peculato. Xão (podia í Zeballos

O ministro da Fazenda pediu ao scu
collega du p,.3ta da Viação providen-ciar sobre a falta dc cumprimento,
pelas agencias do correio de Aquidauana
e Campo Grande-, 110 Estado <lc Matto
Grosso, da ordem que determinou o re-
colhimento dos respectivos saldos aos
cofres da agencia de Corumbá,
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CAMISAS—O que ba dc melhor c elegan-le -Cas» Manchester — Gonçalves Dias 5.

O capitão «dc_ mar e guerra Augusto
1 heotonin 1'ei'eira assume hoje o com-mando do cou-raça-Jo S. Paulo, -quo lheserá passado pelo cn.pitão de mar c
guerra Rajà Gabaglia.

POLÍTICA ARGENTINA
Lainez é^Ifigô^eff"

Temos visto algures uma grande edeplorável confusão de nomes c parti-dos argentinos. Com erro absoluto tém-sc aiim falado, por exemplo, nas posi*
ções que actualmente oecupam nn poli-tica do paiz iriiiío os srs. Liiinez e

Com vistas ao sr. Nilo Tcçanha:
Ha bons vinte annos que. uma cheia

do.rio Calçado arrastou c arrazou uma
ponte que ligava os dois municípios de
Sapucahy e da Parahyba do Sul. lia
vinte ànnos que sc deu esse faclo c
até hoje nunca a ponte foi «con-
strtiida.

Porque é grande a despesa com tal
obra, é que se obriga os transeuntes a
fazerem o percurso dc mais dc uma
lesua, para aproveitarem outra ponte
sobre o rio? Não. A reconstrucção
uão sc fez ainda pcla eterna deiidia
publicai

•¦Houve quem offcrcccsse todas as 111.1-
.deiras, dc boa sucupira, para a obra a
realizar, madeiras que estão deposita-
das na fazenda do coronel Eugênio Tris-
lão da Silveira, o offertante. A unica
dcinesa a pagar será a ela mão de obra
e esta está -calculada no máximo em
dois contos de réis. Pois ha vinte annos
que as madeiras ofíerecidas bizarra-
nichte para utilidade popular, estão des-
prezadas pelo governo, que é entidade
que correntemente não se julga obriga-
do a attender ás conveniências do
povo I

-(inibem a eslrada de rodagem dc
Anta para Bemposta está convertida em
estrada de alçapões e arapucas. Não
ha carros nem peões que por ella
transitem, tae3 e tantos são os perigas..
Todavia, essa estrada, com um pc.|iic-
no esforço d«.s municípios que ella ser-
ve, seria tratada convenientemente,
sclu grande difficuídadc, pois a Ca-
mara da Sapucaia tem tido saldos que
eslão depositados em bancos.

Hoje, que o sr. \'ilo Peçanha di.-põo
dí. influencia pessoal naqucllcs miinici- .
pi*,, bem poderia intervir para quc*T._S , 

"_.
eljen cumpram o que aliás constituo
comesinho dever <!c regular administra-
ÇnO. 

'

.E oxalá, agora, o presidente do
listado do Rio leia estas linhas c dê
signaes práticos de as ter lido.

Rccobetnos liontcm mai5! A seguin-
tc carta:

Exmo. sr. redactor do Correio da
Manhã.

Venho em primeiro logar apresentar
a v. cx. todo o meu reconhecimento
peia gentileza que teve para coinnii-
go fazendo inserir nesse conceituado
órgão a carta, que tive a honra dc lhe
dirigir em 19 do corrente, sobre o cs-
candaloso negocio .das locomotivas da
Kstrada dc Ferro Central do Brasil.

Não voltaria mais a abusar da extre-
ma gentileza de v. cx. sc não f.ira ter
deparado na Noile dc hontem com a
defesa elo sr, Arrojado, que não pôde
deixar clc ser commentada,

Para os espirites desprevenidos,
aquillo pódc parecer uma defesa quan-
do na realidade é a prova mais
esmagadora dc tudo o que so tem dilo,
com referencia a este escandaloso nc-
gocio.

Ha sobretudo na tal defesa, falta de
sinceridade, alcives a respeitáveis fir-
mas c confissões dc fazer pasmar,

Tomo a liberdade de chamar a rscla-
rccid.i attenção de v. ex. para os sc-
guintes pontos:

Diz o famoso director Arrojado que
.1 sua honorabilidade "para esses sc-
nhores que se dcglaúiar.i nada vale" —
Mas, sr. redactor, quem é que se está
degladiando?

Diz que a rua defesa está nos tele-
gramnias que possue; mas, que dizem

i esses telegrammas? São cotações envia-
das pelo seu ácolyto o sr. Süea Freire,
que nada adcaOiam. O sr. Silva Freire
dá 6 preço pttmoso dc 25.000 dollars
pai> as machinas "Pacific", postas no
porto de Nova York; c no entretanto o
4 Arrojado em sua Carta de Eiicoui-
metida 11. 23, de 4 de julho p.p. acceita
estas mesmas locomotivas ao preço de

ci fazel-o dentro de um regimen de iolifdçcncia á lei.
Prisão aJniinrstrníh-n, pcdi.la ao .ML!niferio da «Fazenda; » expede cnmrão ex-ictor da iFazcndn que subtráo os '

dinhen-os da ilação; 110 caso é a agen-!Pc dos Correios <la Averijdti S.-ih.rl. rde Sá,

A verdade é que o sr. I.aincz, o tra-diciona! amigo do Brasil, herdeiro na
politica de união entre o Brasil c a
Argentina das tradições de Mitre, eleRoca, dc Uribtiru', dc Sanes Pena, etc,
vem fazendo no jornal _/ Diário ha

Qual foi o preço, com mil diabos?
Diz mais o homenzinho que elle nada

tem que ver com este negocio, pois, o
mesmo (cm sido feito por Silva Freire,
seu subordinado, c que a "American
Locomotivc" não tem agencia nesta ci-
dade. Xada mais mentiroso, sr. reda-

O ministro <la Fazenda npprovou a c,or« — a American Locomotivc é com-
nomeação de José Argnho para auxiliar j panhia que funçciona 110 Brasil, (Vid

aniuincio publicado Brasil Perro Canil,
para au;
federaes<lo collector das rendas leucraes em«Santa I.eopnl.lina, no listado do E:nio Santo. pi-

mais de vinte annos politica absoluta-; .••anua

Aos cofres d,-i thesouraria <lo The-souro Nacional foi recolhida liontcm a
que 03 nao entregou na Thcsou- j mente radical. Só ultimamente; depois

jus-

raiia dr>_ Correio
O chefe .Alvares é responsável crinii-ínlmente, porqiie encobriu esse facto,viciou a e.-criptur.xão a. seu cargo domodo a evitar que elle chegasse aoconhecimento de quem de direito.

. Esse caso se resolverá perantefica criminal.
Diz v. «. que alguém fez de meusnetos defesa que parece encomnienda-

da; -peço licença .para declarar que uãocncommondci defesa alguma ti quemquer que seja, iDefendo-nu- a mini mes-mo quando julgo necessário,
Com a publicação destas linhas mui.to penhorareis ao att", criado _ obriga-do, Camillo Soares''.

 -i «¦
ROUPAS brancas- • Sor.inter..

preparam os elementos dc tripulação *'"'"' " í^mia da opção. Xo caso de.
das nossas bellonaves, Hasta cm tem- l'('rJa rf" "',7"íí"*" .*•'*' exercido dc
po de paz, para guarnccel-as, o pc
soai que fonieccm o voluntariado e
r.s escolas de aprendizes. .Mas deve-
mos estar preparados para qualquer
emergência, para a guerra, ainda que
todos nossos votos sejam por que
delia nos preservem os céos, c não
teiremos reservas para a nossa m.iri-
nl» militar sc não tivermos uma
BrAnde marinlia mercante, como o
impõem o nosso vasto litoral e as
nossas extensas vias fluvíaes.

Gil VIDAL
——¦ — t BB | Bt-iii

PERDA DE MANDATO
Pvi lida liontcm na Câmara uma

eontmitnicação do Presidente de
Malto Grosso declarando que o depu-
tado por aquelle listado Sr. Octavio
Mavignicr tomou posse c esteve em
excreicio do cargo dc delegado do
mesmo Pstado no da Amazonas. O

¦ Sr. Caetano de Albuquerque diz que
o Sr. Mavignicr perdeu o mandato e,
para provar o que affirma, juntou
vários números do Diário Official,
etn que se acham publicados os aclos
de convocação, posse c renuncia d)
mesmo deputado para o referido
cargo. ,

Todos os papeis foram remeitidos
i commissão de Justiça, afim dt que
tsta cniitta parecer.

,.. funeções executivas remuneradas
pela celebração de controlos, dá-se a
mesma coisa. A lei estalüç-a; a re-
giilantcnlação da lei, essa, _ que uão
indica a fôrma por que ella deve ser
feita. Portanto, assim como. o Sr.
Irineu Machado ficou durante algum
tempo mm dois mandatos, qualquer
outro deputado, nas condições dc in-
compatibilidade que a Constituição
estabelece, pôde, não por força da lei.
mus por omissão da lei, continuar a
ser deputado,

O caso pessoal do Sr. Mavignicr
está, porem, como dissemos, fora
dessa hypothese. O cargo para o qual
cllc foi nomeado e que recusou, de-
pois de o ter exercido alguns dias,
c i_T,\m.\u.; não pôde, pois, ficar
comprchendiío entre os que criam a
incompatibilidade com o mandato ri;-
nn-AT.. conforme o Constituição tam-
bem _ KnritAr..

TopSTNoíicias
O TEMPO

Ora encoberto, ora limpo o cio durante
o dia de hontem, A temperatura variou
ti. I9*V 3 22*%2,

O Supremo Tribunal Militar deve cs-
colher, na sua sessão dc hoje, a com-
missão que examinará os titulos de
competência c idoneidade apresentados
pelos candidatos á vaga de auditor da
2* região, no concurso encerrado lia
dias. li' de esperar que essa comniissão,
tirada entre os membros daquelle Tri-
bun.-il, desfaça a péssima impressão dei-
xada no espirito publico, pcla noticia de icmbràr 

°o

qne a escolha já está feita, antes do
exame, sendo certa a nomeação de de-
terminado candidato, por accôrdo 111-
tre o Tribunal e o governo.

A denúncia foi feita em termos ca-
tegoricos e detalhes precisos por um
vespertino. Para honra dos julgadores
c do governo, esperamos que não sc
verifique esse facto deprimente.

da victoria dos ràdicacéj é que foi crea-
do o jornal _n Bpocn como órgão offi-
einl do partido vencedor. Ao lado delil Diuri, c em perfeita coiiimunhão dc
idéas com elle, faz o novo jornallitica do seu partido, ond
lizmcnte, cm todas ns outras agremia-
ções políticas o llrasil só tem amigos.
A prova mais fiisante das synipaihias
dos radicaes pelo llrasil é o papel quevem representando lia tanto tempo na
política interna e externa da nossa an-
liga e gloriosa alliado o sr. l.ainez, dc-
dicado amigo pessoal ilo presidente elei-
to da Argentina, dr. llipolito Irigoyèn'.
Passa mesmo como coisa ccrla que o
nosso grande amigo será o futuro mi-
nistro d.-is Relações Exteriores da Re-

o .em egual : P«J»'ca Argentina.
Ives Dias 5. Quanto ao sr. Zcballos nunca perten-ceu nem pertence .10 partido que a |«ar-tir ele tu de outubro desle anuo gover-liará o paiz vizinho. E a prova disso c

que deixou dc ser deputado exactamente
110 momento cm que venceram os radi-
ca és,

E' bom lembrar que foi principal-mente pelas altitudes diametralmente
oppostas, que tomaram em relação á po-litica internacional brasilciroargcntina,
que se tornaram inimigos irreconcili;-.-
veis os dois referidos homens públicos.Ainda, sobre o sr. 1-ainez, apraz-nos I

que delle disse, na sua ulti- j

dc i.ai,):-,ji§474. importânciaila renda arrecadada na ultima semana
pela .*.. F. Central do Brasil.¦—*. ma. *¦GRAVATAS -__ Liiuiisfiina» — SóCssa Manchcjter—Rua Gonçalves Dias 5.

.,,_,_ lv' I ° ministro da Fazenda declarou aocomo, te.; Seu collega da pasta da Agricultura queo_ escrevente addido Cyrincu Araujo
não jhiíie ser encarregado da entrega
do material da extineta Inspectoria de
Índios, no Kslado de Goyaz, uo repre-
sentante d d. Antônio Malan, \islu «.-
tar o mesmo exercendo as luncçôes de
deputado estadual.

A% ADMINISTRAÇÃO do Correio da 31a-
alia. assim eomo todos 05 seus ageutrs
e viajantes, acceita assignaturas 

' 
paraa revista portugueza O Rosário, uma

das mais bem feitas publicações calho-
licas editadas cm Portugal. Ànno6$ooo,

A Rcccbedoria do Districto Federal
arrecadou hontem a quantia dc'¦(5 :osS. _é7. e desde 1 do corrente
de4-.50.|.o.,5.5.i..

Em egual periodo do anno passado a
renda importou cm 2.162 :oi;íSjS,

O publico só poderá adquirir perfumaria,em «ccllentts .couitiçfics, na PerfumariaNunes — L. .S. Francisco es.

D itiirieetor da Alfândega está actu-almeiric organizando o iserviço de esta-".isiira aduaneira, -por fóririi que cmbreve tempo o lio ".tini daquella reparti,
ção nossa publicar •nwnsalmenfc a som-
m.-id.* direitos arrecadados pila impor-
taçâo geral e a sçinima não arrecadada•pidas isenções concedidas. Assim severá a quanto mohíta o prejuízo que lal
modida está dando ao governo.

Pingos & Respiügosma volta da Argentina, o presidenteCaninos Salb-s: " E' o mais brilhante
senador do brilhante Senado Argentino.
Quando cllc fala,, para o scu lado pendefreqüentemente a balança das vota-1 — Os actuaes intendentes estão indi
ções". Aliás isto é o conceito cm que gta#. com o projc.-to Mello I-rano tem toda a Argentina, de que cllc foi
unico cnib.-iirador junto aos governos
de Hcspanha, dc França e dc Itália pararetribuir apresentação especial daqttcl-
les paiz.-s nas festas do centenário da
revolução dc maio.

-ONTEM

Fhacai
Solirc Londres." Taris. ,

Cambio
,oo!s A'vista
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Varias firmas da nossa praça, gran-
des importadoras de ferragens, tintas,
vernizes, papiis, uiantimetitos, tecidos,
etc., levaram á Associação Commcrcill
uma representação contra u abuso das
isenções de direitos de que gozam cer-
ias repartições c instituições ou em-
presas favorecidas pelo Estado, om
prejuízo Uo paiz c dos interesses dire-
ctos do conimercio e da industria na-
cional,

Na próxima sessão, amanhã, será
lido o parecer da comniissão nomeada
pelo presidente da Associação para rs-
ludar o assumpto e fundamentar a rc-
prcscntn.ão a ser levada ao Congresso.

A convite do dr. Aitino Arantcs,
seguiu para São Paulo o dr. Camüfo
d..* Iloilanda, que vae visitai*, naquollc
Eslado, alguns serviços adaptáveis á
Parahyba.

Acompanharam o dr. Camillo de
Hollanda os drs. Oscar Soares c Ge.
tulio Xobrega.

E' -possivcl que de Sáo Paulo o en-
genheirn Getulio Nobrega vá até Bar-
retos afim d'e assistir á experiência queali tora logar, no «matadouro .modelo,
do novo processo «para conservação da
carne e adajrtnção ao xarque.

E afinal fui encontrado de novo o
verdadeiro e autheiitico João Luiz,
grande homem do Jardim ila Infância,
e, na ausência desle, correligionário do

i fallecido vice-presidente do Senado.
Os senhores re-cordani-sc dessa mu-

tação violenta na condueta tio sr. João,
tambem conhecido por João-1-'az-Tudo.
O feroz proteecionista era tudo quanto
havia dc mais Jardim da Infância;
mas de uni momento [iara outro, sem
transição alguma, apparcceu piiihcirista
dos quatro costados.

_o negocio do Espirito Santo, o sr.
João l.uiz esteve com o sr. Wenccsláo
Brr.z, julgando que este levaria ás ul-
limas conseqüências o apoio que pro-
meítcu, Sc bem que um tanlo indirecta-
mente, ao sr. Pinheiro Junior.

Houve uma oceasião, em que, rc-
conhecendo que o sr. 'Wenccsláo "era
muiio fraco", João Luiz ameaçou o
governo da Republica com uma feroz
opposição. Dc súbito, no compreheiuler
que o sr. Wrn:esláo deixaria ás mos-
cas o sr. Pinheiro, Toão-Faz-Tudo
tocou para outro rumo a sua opposi-
ção, caindo em cheio sobre os Montei-
ros.

Na historia' do Senado não sc co-
nhece maior desastre. Nunca por ali
passou peor opposição. Sentia-se que
o sr. João Luiz eslava deslocado. O
scu papel não era aquelle, positiva-
mente. As suas faculdades próprias e
adquiridas rcpelliam um novo João
Luiz opposkionista. Foi o que elle
comprchendeu a tempo, c esquecendo

O sr. Pandiá Calogeras deferiu o re-Otierimento da "The Boath Sleams.-iqi
C°." reclamando contra a decisão dainspectoria da Alfândega do Pará, que os seus juslos resentimentos ao sr.

CO,
15 eom toil.v razSo ; afinal dc contas

c ('an«tllio .Municipal sempre foi eleito por
elulis ropularcs : a '• rior da Gamboa", o"Recreio da Sauile", o "Prazer do Sacco
do Alicies" c.oíitros.

:_
At mO .. Miguel dc Ca.-valb falou hontem

r.o Senado a propósito das opiniões do sr.
Zcballos sobre o ir. Pinheiro -Machado.

Entretanto, o ir, Zcballos nunca se Iem-
bro«i dc referir na Argentina camo c qnc
a Santa Casa «pSc no ollio da rua os iloen-
les que por li appareccm com muitas mo-
leslias c poucos pistolôcs,

•8
:!* *

Segundo refere a Rua, o sr. Rodrigues
Alves, coaversando na Câmara, cm ura
KruiKi dc depul-idoü, -declarou apreciar mui-
Io a imprensa ; menos quando cila c in.
-iiUuQsa, pcsÉoal,

Aliás, .«iio prcciii ter sido presidente da
Republica i«ara ter semelhante opinião.-_.

¦_•

1.O Jury condemnou a uma pena minima
«ni aujeito que tentr.1 assassinar outro, porcmt.„ dc uma questão de football,

I-^se mesmo re_, cniqu.into .nr.ií*iilo, porrausa do primeiro crime, cominellcra (ape.
nn?) um n..._?;inat. ,

O Tioss- iniiefavtl .Tury reconheceu, rem
duvidai a altcmiante de ser o primeiro
|i*.iri delicto sem limportancb, deante do
outro, por que tc:u o rc_ dc ser julg.-ido
e coni toda a certeza absolvido;

Nilo resta duvida que o Jury é uma
líisUt «lição libcratissima.

*
!_!

O presidente da Republica recebeu hon*
Iem, no Cattete, os srs. Homero B.iptista
e Juliana Moreira, respectivamente, directo.
res do Banco do Brasil e do Hospicio de¦Alienados..

Depois <]a conferência 8 sr. WencesISo
ficou vçom. n cabeça á razão do juros ;
afinal 6e çontis mi. os os directores que-
riam a mesnra coi'a : chamar o» loucos &
razão.

. c?rano & O.

de agosto de 1916),
Bsta Companhia tem escriptorio á

Avenida Rio llranco 10;, sobrado, e até,
coincidência curiosa, o seu represen-
tante era até pouco o sr. Sloat que re-
presentava egualmente a "Middlrtov.n
Car Co.", a companhia .1 que o Cor-
reio de hoje allude sobre a questão de
pintura de carros paia a E. _. Central
do Brasil. Middletown e American Lo-
comotive são companhias que têm um
escriptorio commtim á Avenida Rio
Branco'; sendo que a sc_und.i funecio-
na 110 Brasil desde HJ13; não ha re-
presenlação — é a própria companhia
que aqui existe tambem. Além disso as
Cartas de Encomnienda foram entre-
gues ao representante da Companhia no
Rio de Janeiro, com quem a Kstrada
tem feito milhares de negócios.

Como é então que o sr. Arrojado diz
que a Companhia não tem represeiitau-
tes aqui?

Afasta-se tambem da verdade o sr.
Arrojado quando diz que a Estrada, na
administração passada ficou a dever
1.500 contos á firma Norton Mcgaw c
que por esse motivo e.íta firma não quiz
concorrer, lista allcgação é falsa.

Em primeiro logar, a respeitável fir-
ma Norton Mcgaw não tinha tal impor-
tancia a receber, nem a riictade, nem a
quinta parte dessa somma; eni segundo
esta firma dc uma moralidade a toda
prova, existente cm nosso paiz lia mais
de 50 annos c fornecedora de mais de
70 "Io das locomotivas cm trafego no
Brasil, procurou a Estrada, logo que
constou que essa compra se ia realizar,
c a Estrada lhe declarou que o negocio
não se faria por falta dc verba.

A allcgação de que a firma "Bal-
dwin" — represeul.-ida 11.1 Brasil por
Norton Mcgaw íc C.i não fabrica loco-
motivas para queimar car-.ão cm pó —
é outra inverdade, sr. redactor.

Todo o mundo sabe que uma fornn-
lha dc machina queima carvão a gra-
nel, lenha, pó de carvão, etc. dependeu-
do isto simplesmente de um dispositivo
tal ou qual das grelhas.

A Baldwin Locomotivc Works, sumi-
dade no fabrico de locomotivas, não
poder fabricar grelhas para queimar
carvão cm póI Quem disse isto a Ar-
rojado? Com certeza o "Gazúa".

Diz o sr. Arrojado que a fabrica sú
concordou em fazer este negocio por
deferencia á directoria -da Estrada. Esta
outra allcgação, sr. redactor, é outra
burla. Os preços são por tr.l forma cs-
camlalosos, são tão excessivos, que se
torna risível esla ponderação.

Já disse na minha primeira carta
que os preços são os mais caros que a
Estrada dc F. C. tio Brasil jamais pa.
gou, mesmo pelas suas mais possantes
locomotivas; representam o dobro dos
preços usuacs.

Nada explica esta compra a não ser
o desejo dc fraudar os depauperados
cofres nacionaes. Estas locomotivas não
eram necessárias á Estrada, pois como
v. cx. «abe, as compras de material
congênere, foram enormes na adminis-
tração Frontin, que augmentou extra-
ordinariamente trens dc passageiros
para todas as suas linhas, que quasi du-
plicou o numero de carros para o tran».
porte de mercadorias.

O sr. Arrojado nüeg.mdo a alia de
preço do combustível, reduziu trens de

passageiros para o interior, para os sul..
urbios -_ para toda oi parte, reduziu
egualmente os trens dc carga. O tra*
fego só foi augmentado, como é do do-
minio publico, .para o celcberrimo ne-
gocio do minério c para esse transporte
os exploradores do negocio entraram
para os cofres públicos com 2.500 con-
tos para a acquisição dc 32 locomotivas,
aliás compradas tambem á American
Locomotivc,

Foi para á fiscalização da constru-
cção destas locomotivas que para os
Estados Unidos seguiu o engenheiro
Silva Freire, c não para a compra dis-
crccioiiaria dc material.

O material da Estrada era mais do
que sufficiente para o traf«*go dc então
c muito mais o seria para o momento
a.tual. Não se explica, sr. redactor,
rs'a compra abusiva. Só ante unia nc
cessidade .premente se deveria pensar
em adquirir material cm uma época de
aperturas como a actual.

Onde está o desejo de economias, dc
cortes, apregoado pelo governo? Como
se comprehendc que um engenheiro da
Estrada, como o sr. Silva Freire, in-
vestido apenas dc poderes outorgados
pelo sr. Arrojado, entre cm negocia-
ções pnra materiaes na importância de
mais dc 'dois mil contos? Diz o sr.
Arrojado que o negocio foi vantajoso
para a Estrada; o critério deste julga-
incuto í .puramente seu e dc seus com-
parsas, pois não foi ouvido a respeito
deste negocio o Ministério da Viação,
nem foram ouvidos 03 engenheiras da
Estrada. Foi uma negocia!., cnlaliolada
e fechada entre a American c o sr. Ar-
rojado,

Quem investiu o sr. Silva Freire
destes poderes? Foi satisfeita alguma
formalidade das muitas que a lei pre-
ceitua? Pódc o sr. Arrojaldo adquirir
em nome do governo materiaes desse
vulto por simples Cartas de Encommcn-
da? A Estrada não possue uma Inten-
dencia, que, <le aceordo com o Regula-
meuto, é a unica secção encarregada
de compras?

Não podia, sr. redactor, tal nego-
ciata ter sido feita por meio da Inten.
dencia, pois, á testa da mesma está um
homem como o sr. dr. Araripe — foi
preciso passar por cima <lo todas a»
praxes e levar o negocio para o gabl-
nete elo sr. Arrojado, para ser consti-
mado esse attenuddo.

Este negocio é o mais attentatorio dc
quantos su tém feito! lista negociata
encarna uma época c impune, como pa-
rece que vae ficar, põe a baixo, des-
mente cabalmente a tão apregoada au-
reola ile moralidade que é o apanágio
deste governo.

Desmente o sr. Arrojado que não
houve intromissão do Lage nesse
escabroso negocio. A verdade é que
cm 7 de setembro de ioí;, o pas-
quim do Gazúa criticava os desmando»
do director da Estrada; cm agosto de
1916, cntóa-lhe um hymno, apregoa a
sua moralidade.

E' preciso ser desprovido de todo o
senso, para deixar dc vér a cumplicida*
de desse nefasto g_tuno nesto desastroso
negocio.

Sr. rcdaclor, apregóa-se desde já
que esta tratantada ficará impune; se
tal sc dér, o governo terá aberto um
precedente terrível, terá menoscabado
da miséria do povo a quem se procura
escorchar com novos impostos, será um
incentivo para a rcacção a mão armada,
fazendo descer «los altos cargos que
oecupam na administração do paiz todos
estes magnatas sem escrúpulos que ju-
raram desmoralizar o Brasil."

A carta que acima publicamos e ua
qual são positivadas as acctisaçücs
feitas ao sr. Arrojado Lisboa na
comniuuicação, que ántc-ltoiitetn es-
tampámos, é de uma gravidade que
dispensa commcntarios, para fazer o
publico coniprehcnder que a situação
da Central requer providencias cner-
gieas e immediiías do presidente da
Republica. O missivista rebate, de
uai inodo, que sc nos afigura irre-
spondivel, a* tentativa de defesa em
que o director da Central procurou
justificar 05 seus actos.

Algumas das pffii*mações do sr.
Arrojado são destrttidas de modo
tão positivo, que não nos parece que
o director da Central possa manter
mais a linha dc defesa que adoptou.

Outro aspecto da questão que me-
rece ser tambem posto em destaque
é o empenho do sr. Arrojado em
deslo^r dos seus hChibros para 03
do srr-.Silva Prure a responsabili-
dade por este Qicgoejo das locomoti-
vas. O sr. Silva Freire é apenas o

tisfatorias as explicações do sr. Ar*
rojado. Muito mais importante do
que o 'facto dc não apparecer dire-
ctaimcrifc o nome do aventureiro na
transacção, é a inexplicável revira-
volta do scu pasquim, que, exacta-
mente na oceasião em que a 'Central
fechava o negocio com a American
Locomotivc, deixou dc atacar o go-
verno c passou a elogiar a adminis*.
tração do sr. Arrojado. Para quem
conhece os mcthodos do Lage, ¦ esse
facto é muito significativo.

(Antes de prosegtiirmos nos nossos
commcntarios, devemos fazer uma
-;fercncia ao caso da pintura dc mil-
carros, que foi confiada a Middlc-
town Car Co. 'Recebemos do gabinc-
te do director da Central tuna infor-
mação documentada,, segundo a qual
o custo da pintura de cada carro scri
apenas I42$ooo e não i:ioo$ooo,
como ante-hontem sc dizia na própria
'Central. Publicamos essa informa-
ção, porque o Correio da Manhã tem
a" regra systematica dc não recusar
publicidade nas suas cotamuas á dc-
fesa daquelles a quem nos julgamos
obrigados a atacar. Mas devemos
confessar que, tantas têm sido as
informações incorrectas saidas do
gabinete do actual director da Cen-
trai, qtte, apezar du documento que
nos foi mostrado, reservamos o nos-
so juizo definitivo até que este em-
brulhado negocio fique mais escla-
recido.

«A nosso ver, os escândalos da Cen*
trai chegaram a um ponto, em que
deixam de ser meros incidentes
administrativos, para constituírem
uma das mais graves questões poli-
ticas do momento. O sr. Wenccsláo
tem deixado que a situação da Cen-
trai sc aggrave pela sua inércia, que
já se vae tornando equivalente a
uma cumplicidade moral das incor-
recções e de aclos talvez mais graves
do director da Central.

A unica solução do caso da Centra.
é um inquérito amplo, minucioso q
imparcial, que esclareça os mysterios
da administração do sr. Arrojado O
que defina as responsabilidades da
todas as pessoas envolvidas nas
transacções suspeitas realizadas ulti*
mamente. Um inquérito nestas con-
dições não poderá ser evitado, senão
o custo da reputação do presidente
da Republica. A attitude deste, pro-
curando abafar escândalos que j:j
são, aliás, do dominio publico, ape-
nas pôde enxovalhar um gvoeruo em
cuja probidade até agora o paiz con-
fiava.

Esperámos que o sr. Arrojada
fosse o primeiro a requerer o iiiqttc-
rito. A relutância da director da
Central em pedir um exame rigoro-
so da sua administração empresta
força aos comméntariòs, que por
toda a parte — inclusive entre 03
próprios funecionarios da P.strada —<
sc fazem sobre a honestidade admi-
ilustrativa do sr. Arrojado. _Ias sc
o sr. Arrojado não preza a sua
reputação, ou sc o director da Cen-
traí tem motivos para não querer um
inquérito, o presidente da Republica
não pôde ter contemplações para cora
aquelle funecionario do Estado.

A circumstancia de que sc aceusa
o sr. Arrojado de estar associado ai-_
João Lage. em transacções inconfes-
saveis, exactamentd quando o pas-
quim daquelle aventureiro se torna
amável para com o sr. Wenccsláo,
vem dar um aspecto muito grave e
compromettedor á attitude inexplica-
vel do presidente da Republica cm
relação ao caso da Central.

A protecção, dispensada ao sr. Ar*
rojado pelo chefe do Estado, chega a
provocar surpreza mesmo nos eir-
culos politicos que mais próximos se
acham do sr. Wcncesláo. O actual
presidente, pela sua fraqueza e du-
plicidade em vários casos politicos,
já compromcíteu o scu prestigio e
a sua influencia. Não queira agora"
s. cx. ficar maculado pelos escanda-
los administrativos dc que, pcla sua
inércia, sc eslá tornando cúmplice. .

-c . i__ » a»
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Folgamos cm registrar que já se está
procurando fazer uma séria propaganda
em favor do mate brasileiro, produeto
nacional que virá ainda a ser unia das
maiores fontes dc renda da parte sul do
paiz.

Na capital do Paraná, acaba de con-
stitiiir-sc um syndicáto particular .para
activar c desenvolver ainda mans a pro-
pag.mda do mate. Ao movimento quesurgiu de vários interessados, o governo"
do Estado adhcriu prestigiando-o.

Não ha muito ainda, tivemos opportuiii-
dade 1U nos oecupar dò assúinpto, quando,
na imprensa cm geral se manifestou o
receio dc uma depreciação na industria
do bencíicianieiito da nossa hevea; ngo-
ra, ante a acção communi do governo
dos iudustriacs paranaenses, pela propa-sub-director da locomoção c eviden- ganda do mate, já não ha mais razão

temente não tem poderes para cnvol-
ver a Central cm trausacções dessa
monta. Aliás, como o nosso missi-
vista salienta, o sr. iSilva Freire foi
aos Estados Unidos unicamente para
fiscalizar o contrato da compra das
locomotivas e não para comprar dis-
crecionariamente material. 'E emi hy-
poíhesc alguma, tinha o sr. Arroja-
do o direito de conferir semelhantes
poderes ao sub-director da locomo-
ção. Se fez tal coisa, exhorbitou e
exhorbitou clamorosamente das suas
attribuições o director da Central.

Quanto á intervenção de João Lage
nessa negociata, não são tatnberá sa-

para alarme.

La Poupée -~ Ye;.******h°s nar.-, m.
.- 1 ,-, , mn:>^ Enxovaes para ba.pHsadoS—Modas para scnboras; r. Jasembléa n. ioo.
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O presidente da Republica, esteve
parte do dia de hontem, empenhado noestudo dc varias questões, recebendodepois, em conferência, os drs. Ho*mero Baptista; presidente do Banco doBrasil, e Juliano Moreira, director daAr.sistcncia a Alienados.

S. cx. recebeu ainda a directoria ãóLyccu de Artes e Officios, que foitratar de questões que interessam a'•-xpansão daquelle estabelecimento deinstrucção.
Hoje, s. c„. presidirá, ás 2 horas datarde, ao despacho collectivo do minis-

lerto

'• ...
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0 dia no Senado
0 sr. João Luiz faz-se de or-

mitão c prega uo deserto...
O sr. Urbano dos Santos, secrct»ria-

do pelos srs. Pedro Borges c José XI

IDA LIA
As eleições cariocas

Rcm.iu-.5c hontem n Convenção <lo Par-
lido Kcpulilicano do Districto Federal, com.
posta dos presidentes dos direcionas paro-

tello, abre a sessão_ á 1 l.|2. l>epois i cU-ac8 sob „ presidência do dr. Paulo de
da leitura c approvação da acta dos tra-
talhos de ante-hontem, c após a leitura
do expediente, que não tem importan-
cia, pede a palavra o sr. Miguel dc
Carvalho. Ninguém percebe o (pie s. cx.
diz. Os tachygrãplios cntrcoihain-se c
os senadores morrem dc curiosidade
.siii.a.ada e insatisíeila. Procurando
saber, no fim da sessão, o que leria
sido, temes dc uns a informação de (pie
s. ex. pedira fossem transcriptos, nos
annacs, trechos de discursos do senador Soujo,
Pinheiro, onde este sc defendera do

..cpithrto de caudilho, com que antes do
sr. Zeballos o haviam ferido, e dc ou-
«ros temos a dc que s. ex. falara sobre
a cultura do cacau c sobre a Santa Casa
dc Misericórdia. Bem não sc sentava o
senador fluminense; o sr. João I.uiz Al-
ves assoma á tribuna. l)ir-íc-ia unia fi-
•¦ura de mágica saindo do fundo de um
alçapão. Prestamos ouvido attento. O se-
nador está indignado e apopletico. Sua
ex. lc um tópico do "Imparcial" a seu
respeito. Não sc satisfaz commcntan-
do-o. Quer que o Senado o conheça, dc-

¦seja frizal-o ponto a ponto.
Nesse commentario, que o escorcha,

6. ex. vê a psyehologia de cerla impren-
sa de nossa época, em seu veso dc

Frontin.
Compareceram 19 presidentes, -dos 21

que constituem a Convenção; c, -depois da
exposição feita pelo presidente sobre o
estudo das candidaturas e negociações que
lhes precederam a escolha, declarou (jue
a comniissão só consultou dois cândida tra
dentro os muitos nomes estudados: o dr.
Sabino Barroso c o dr. Luiz Raplinel Vieira

O primeiro, "declinou do convite por
motivos de impossibilidade pessoal. O se-
nundo, dr. I.uiz Rapliael Vieira Souto, ac-
coitou a indicação, pondo-sc ü disposição
<!o Partido.

Quanto a deputados, declarou que «foram
candidatos naturaes c logo acceitos os *drs.

.Íosé Maria Metello Junior c Fonseca Tel-
Ics, mas estes, tendd — por motivos do con-
veniencia partidária — indicado respectiva-
mente os drs. João dc Figueiredo Hocha e
Francisco Salles Filho, nestes foi fixada a
preferencia que a commissâo executiva sub-
nictterá h Convenção.

Propostos estes nomes, foram pela as-
scmbléa acclamados, abstc.i_.o-se de votar
03 srs. J. Mclrclles c Adelino Pinto, por

Nú

aceusações levianas, dc insultos S0CZCS, i não terem consultado os respectivos dire-
ou dc calumnias deslavadas, eni^ cuja
batida julga dirigir a opinião. S. cx.
-sente-se injuriado. Sobe-lhc o rubor á
•face no momento. Desta vez a miséria
não alçará o collo impunemente, O tre-
iinebundo senador exige a positivação
dos factos. Quaes foram os actos do go-
verno passado que s. ex. defendeu da
¦tribuna do Senado e quaes as negocia-
tas que tiveram o seu pairocinio? A
serpente damninha quebrará os dentes
dc encontro á couraça dc sua inque-
brantavcl honestidade, de sua pobreza
honrada de lutador. Sim! í. cx. pres-
tou apoio incondicional ao seu inolvi-
davel chefe senador Pinheiro Machado
e só lamenta que o punhal sicario o
houvesse arrancado do seio dos seus
amigos, impedindo o orador de conti-
tiuar a tributar-lhe a solidariedade dc
sempre. O sr. João Luiz continua a
cultuar a memória do grande chefe.
Será este o seu crime? O editorial a
que s. cx. 6C refere diz que c graciosa
a defesa do governo pelo orador. Seja.
No exercicio do scu mandato, o sr.
João Luiz, só se leva pelos impulsos dc
sua consciência illibada. E' voluntária
a sua altitude defendendo o governo,
porque ninguém podia coagil-oj mais do
que voluntária, é espontânea. E' destrato-
rizada; mas desta desautoridade só é juiz
o Senado e só cllc tem que prestar
comas. O orador fala na sua velha ami-
zade com o sr. Wenccsláo Braz. -\'e-
nliunia dedicação pódc sobrclcvar no
imundo á que s. ex. tem pelo presi-
dente. Vinte annos dc solidariedade, e
de estima, c dc admiração, não são viu-
tc dias. Por isto, s. ex. gostou até da
oceasião que lhe chegou para a defesa
do velho amigo. O sr. João Luiz pas-
sa a responder ao sr. M. dc Almeida.
Passa a responder, não; continua a rc-
sfonder. Antc-honleni s. ex. rebatera
as aceusações referentes «"os .tetos do
Ministério do Interior. Vejam-se agora
as aceusações no Ministério da Guerra.
O sr. XI. de Almci'*! achou monstruo-
so o credito extraordinário tle 5.000
contos pedido pelo governo. Ora, o ac-
cusador esqueceu a campanha do Con-
testado, que levou extraordinariamente
mais dc 3.000 conios. e esquece as cn-
commcndas do governo passado, que es-
tão sendo pagas pelo actual. Sobre as
despesas cotn o forte de Itaipús, o sr.
Mendes não disse quaes ellas foram;
por isto o orador fica cm cspcctntiva.
Vcjíim-Sc as aceusações ;i pasta da Ma-
rinli.i. O sr. Mendes censurou as des-
-H-sas com a manutenção da nossa pro-
yidcncial neutralidade. Neutralidade é
imparcialidade, Imparcialidade è. o não
favorcciincnto de unia parte litigante
contra a outra. Esla situação exige
uma vigilância continua nas águas ter-
ritoriacs. A vigilância custa dinheiro.
Apezar dos seus sinceros, mas pessoaes,¦sentimentos de sympathia em favor dos
alliados, s. ex. abençoa essa neutrali-
dade, c esse dinheiro gasto! A nossa
esquadra tem sido mobilizada para isso
ebasl adizer que o carvão, custando an-
tigamente 305.000, custa hoje iao§ooo.
Informa s. cx. ao sr. Menti CS que,
.-.pczar dos pezares. o orçamento da
•.Marinha está com a economia.de 10.000
conios. Vejam-Se as censuras á pasta da
Viação. As censuras referem-fjc uo cre-
dito dc 16.000 contos para despesas da
(-'entrai do Urasil. Ora, esse credito o
Senado o appròvou. porque era juslo.'A Central uão podia suspender o seu
trafego, isto prejudicaria a população.
Xlas essas despesas são de responsabili-
dade do director da listrada, e não do
ministro. S. ex. aprovei:,, a ppportu-"lidade oara salientar e louvar a cor-
recção e a modéstia do ministro Tavares
<le Lyra. No Ministério da Fazenda,
diz o scu collega que houve o paga-
niento <\ç dividas cm bônus ouro. quan-do ícyia ser feito em papel. Já o sr.
Antônio Carlos, leader da maioria da
Câmara, o explicou brilhantemente. A
outra censura é a da venda das letras
<lo Thesouro. Quando sc falava na

.venda de armamentos, cm situação dc
tremenda angustia, o governo não ti-1
nlia outra coisa a fazer; era o que lia-1
via a fazer, para honra do Iirnsi!. As!
aceusações ao Lloyd.'... Agora, que o
I.Ioy.l sc reorganiza e presta os melho-l
res c mais cfficicntcs serviços á Na-
ção. s. ex._ não quer qualificar essas'
censuras. Censurar, á Central 1... A
carta do sr. Wencesláo Ilraz ao dire-
ctor da Central mostra a correcção do
governo.

Esgotada a hora, o sr. João Luiz
suspende o seu discurso, que continuará
liojc.

Em seguida, havendo numero legal
Ç'_ra jjoiaçõcs. o Senado npprova diver-

sas licença..
--**-*»--4Ioo-<5_>-*V!r**aT_--

eternos.
Foram approvadas propostas para designa-

ç5o dc commissõcs: uma que visitasse os
d:s. Sá Freire c Thomaz Dclfino, agrade-
cendo os serviços prestados ao partido e os
louvasse pelos geslos de renuncia que pra-
licaram; outra que fosse dar boas vindas
ao .deputado Octacilio Camará, no sen re-
gresso da Argentina.

Para a primeira foram nomeados os drs.
Antônio N, Nogueira Penido, Domingos A.
Ferreira, J. llcircllcs, _.'. Bastos, coronel
Koibigues Alves c J. Pestana.

Para a segunda, drs. Pereira Braga, 1'cdro
Heis, J. Mcircllcs e Adelino Pinto.

l.nccrrou-se a sessão, depois dc discutida
r autonomia do Districto, tendo sido appro-
vado um voto de louvor aos esforços dos
ccrreligiouarios da representação federal c
dc confiança aos mesmos para que, "repre-

Sentando a opinião politica do Districto, «de-
í-nilam, com o maior vigor, as franquias
municipaes c sua rcprcsenlação popular,
ameaçadas polo projecto Mello tfratteo".

* * *
O anniversario do sr. Seabra
IUiiia, sa. (Do correspondente.) — Ain-

da, como homenagem ao anniversario nata-
Íicio do dr. Seabra, o governador do Kstado
reservou o dia cm que elle se commcmorou
para sancciónar a nova lei eleitoral.
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Cigarros, especiaes
para 200 réis. com
valiosos brindes.
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"ÜNIVERSAES"

Aero-Club Brasileiro
REALIZA SE l.OGO A- NOITE A

SESSÃO SEMANAL
Realiza-se hoje ás 8 horas da noile

a sessão semanal do Ac. C, lí.
Entre os assumptos que serão discuti-

dos está a indicação da directoria so-
bre a inclusão do Acro Club na Federa-
ção Internacional dc Aeronáutica, dc
que fazem parte os maiores grêmios de
aviação do inundo.

E« possivel que para tratar da in-
scripçno do Acro seja designado um dc-
legado especial cm Paris, onde a Fede-
ração tem sua sede.

Além disto o director da Escola de
Aviação designará, dc .iccòrdo com a
directoria, em que data devem ter lo-
gar as provas definitivas dos aluinnos,
afim de lhes scr conferido o brcvcl
dc aviadores.

 — oo roo o> __»

Ma Gamara
A sessão em resumo

Excursão ás uzinas de
manganez

A delegação americana
partiu hontem para Minas

Em comboio especial, requisitado' pelo"Ministério do Exterior, partiu lionteni,
ás 7 i]_ da manhã, com destino á Mi-
nas a delegação financeira norte-ameri-
cana que sc achava entre nós.

A delegação visitará as usinas dc
manganez estabelecidas na zona minei-
ra e tambcm as principaes cidades do
Estado dc Minas, devendo regressar no
próximo sabbado,

A delegação compõe-se dos srs : dr,
TC. G. Strong, presidente; C. L. Clian-
dier, secretario. Th. \V. Strccter, vice-
presidente da Corporação Latino-Anieri-
cana na cidade ,!c Xova York: A. C.
V.eigcl, da firma Walsh tr Wcidner,
Evilcr Cotnpany dc Chattanaoga — Ten-
nescr: A. 1.. M. Gottsclialk, cônsul dos
Estados L"niJos no Rio dc Janeiro; W.
C. Downs, addido commercial á embai-
qada americana; dr. M. Barros Mo-
reira. pri sidente da conimissão de rece-
pção da Associação Commercial c rcp.-e-
srnlantc do sr. James A. Fatiei), pre-
sidente da "United Slates Steel Pro-
duts C°." r de todos os "comitês"
.'an-Amcricanos c um engenheiro.

Quem só índio OASCATIXHA
1-Mn livre dn MHDIXII.Y.
-_»-T__*>-**>_-<r_"''!»*T_*-**'"*11 —

O ministro da Fazenda negou pro-
vimento ao recurso interposto pela
Fabrica de Fiação c Tecidos do Uio
Anil, do Maraaihão, do acto da Dele-
Baeta Fiscal nn Pará, que lhe ihlpoz «-i
-muita de _..50o$ooo, por infracção do
regulamento doa impostos de consumo.

O sr. Paiidi;
.ação ao actt

•fiscal cm Ala
mcnlo dc Oct:

Calogeras negou appro-
pelo qual o delegado

oas deferiu o requeri-
io Rocha Lemos Lcssa,

ex-inspector agrícola, pedindo permis-
são para continuar a contribuir para o
montepio, visto como fnllccc-lhe -com-
ji tencia para deferir taes requerimen-
tnt.
— ¦i ¦¦ ¦-¦¦i*ff!c*--*>^C-r>*-«_*»_ói,-t**-"*-*-— •*

HS MISSAS OE HOJE
Rezam-se as seguintes, por alma.de:
Athos dc Azevedo, ás o hor.T, na

egreja de S. Francisco de Paula.
Manoel Cardoso da Silva, ás 9 hv

ras, na cgicja dc S. Francisco de
Paula .

Maria Zclinda Graça dc Mello, ás
o horas, na egreja de S. Francisco de
Paula.

Joaquim Tose Lopes, ás 9 horas, na
egreja da Luz.

Mapoel MaximiaVio de Souza Cas-
tro, ás 9 ho._9, na egreja do Amparo,
rm Catcadura.

Sob a presidência do sr. Astolpho
Dutra, secretariado pelos srs. Costa Ri-
beiro e Juvenal Lamartine, foi liontcm
aberta a sessão da Câmara, com ,1 pre-sença dc 68 deputados. A acta da ses-
são .-interior foi approvada, sem obscr-
váções,

O expediente lido careceu dc impor-
tancia.

Logo _ após a leitura do cjspediente.
o sr. Ccsar Vergueiro oecupou a tri-
buna e disse que. lendo sido reconhe-
ei.lo e proclamado deputado por São
Paulo o sr. Salles Junior. pedia que o
presidente da Câmara designasse uma
conimissão .para introduzir no recinto o
novo deputado, que sc achava presente.
Deferido o pedido, foi o sr. Salles Ju-nior introduzido 110 recinto, prestando
o compromisos regimental e tomando

compromisso regimenl.il _ tomando
Jiosse da sua cadeira.

Em seguida, o sr. Arthur Bcrnardes
envia á mesa uma rcprcsenlação do
Centro Pastoril dc Minas, favorável ao
projecto do sr. Fausto Ferraz, contra a
malança de vaccas.

Discursou, cm seguida, o sr. Luiz Do-
i iningtiçs, sobre coisas do Maranhão.
I Foram encerradas, sem debate, depois
j do curto discurso do sr. Arthur ller-

nardes, e antes do deputado maranhense
| oecupar a tribuna, as discussões de dois
! requerimentos dc informações apresen-
, tados: um, do sr. Maurício de Lacerda.' relativo á Companhia dc Navegação
| Costeira, e outro, do sr. Costa Rego.

concernente aos addidos do Ministério
do Exterior.

(Finda a hora do cxpeílirntc, passou-sc á ordem do dia. A lista da portaI aceusava a presença dc 123 deputados.
| Foram appróvados os requerimentos dc

informações acima -Iludidos.
lEm seguida, entraram qm votação o

projecto c as emendas a cile apresenta-
das, estabelecendo, a despesa c receita
para o vindouro exercicio de 1017. In-
l.rrompida essa votação "ior falta dc
numero, coisa que foi verificada a
requerimento do sr. Maurício de La-
cerda, fni annunciada a continuação da
2" discussão do projecto do orçamento
dc despesa da (Fazenda.

Oecupou a tribuna o sr- Carlos Pci-
xoto, discursando longamente.

A sessão foi levantada ás 6,55 da
noite.

1 mh%% '++-*&, r» gre*» —xa

CONDEMNAÇÃO
A' MISÉRIA

Escrevem-nos:"Xa ultima reunião convocada .pelo
presidcnle da Republica, a que compa-

! roecram 05 ministros, ficou assentado
que os titulares dessas pastas farão
gran les cortes nos diversos orçamen-

I tos, não y't no ;i.a,'.t.ri.d. como no pts_.
: íoal subalt.rno das diversas reparti-
í ções, <__rtes ess.s que, r.o próximo

.xerekjra lirão alfiinijT á nim'.os
chefes dc familia. que serão dispensa-
dns ou terão diminui-los os seus sala-
rios, apezar de já serem pequenos e

| sujeitos, prescitfcmcníc, ao desconto
i por lei de s o|o, tudo islo devido a
' não haver lei que os ampare, como aos
I funecionarios titulados que são garanti.

dos nos seus cargas, tendo mais de
I dei annos de serviços t,'.i!)!íco„.

í) governo tomou essa resolução, com
I o fim de equilibrar os orçamentos fu-1 tnros. evitando os excessivos deficils,

uns só vízando os pequenos e modestos
1 empregados, ao .passo que; em todos os
j orçamentos, figuram verbas fabulosas
I para pagamento de alugueis dc casas
] a fimcciutiarior, que já percebem bons
í vct-cimeriios, abonando-ss 100S, ioo..
i ,íoo$, 4_-5$ c 5orj£ooo incnsars, para¦ •ia_:atn.n.'.o dc sua? residências, coli.o é

íacil <_e sc verificar,, cujas imnMtan-
! cias 'otnes nio-fatn a ingiuscs d_"con_

tos A2 réis, annuafticnle.
•A quasi totalidade dos funecionarios

; públicos, tira o aluguel dc suas casas,
dn rcsp.etivo vencimento.

Como é que sc abona a uma classe
prolcgWa, esse indecoioso auxilio, com
inenosprero da classe polirc. a qne
mais trabalha c que é a mais sacrifi-
cada nos momo*-to_ de sc fazer eco-
noirias góvernamenlaes ?

ls'o será justo c correcí-o ?
Num regimen roptibücano, que deve

ter pnr norma o "direito e a justiça",
aão sa deve praticar tamanha cruclda-
de, pondo-se na rua chefes dc familias.
carregados de filhos, qu.* virão au-
pmen-tar o já cre&ccnte numero dc ue-
cossitados cjur -por .ihi exísíem, avolu-
uiaiido eípatrVisanienlfí a inÍ3:i'ia r.m
que vive a classe pobre, num paiz de
tanta grandeea, c que devido á má
orientação e desmanVlo dos nossos di_
rigentes, chegou á calamidade que pesalobre o Brasil. Pobre .paitil**

Os jornaes que noticiaram o estranho
caso do honicin que appareceu míi, mo
largo do Rocio, cm cima da estatua de
d. Pedro 1, deram por terminadas as
suas minuciosas informações no ponto
cm que o extravagante .perturbador da
monotonia publica foi conduzido para a
delegacia de policia mais próxima, de-
pois de convenientemente enrolado no
capote inoralizador dc um guarda civil
austero. Como o facto -foi de grande
rtiido c ainda está a merecer a attenção
geral deixando na .penumbra outros cs-
cauda los que pareciam dc maior polpa,
achei que seria obra dc interesse trazer
ao conhecimento dos leitores dc noti-
ciarios sensacionaes o que declarou pe.
rante a autoridade do districto o origi-
nal admirador do primeiro monarclia
brasileiro quando, depois vio preso, ficou
livre da perseguição dos curiosos de as-
sobio fácil.

Como-se-chama? perguntou-lhe o
delegado.

Seraphim Dias, respondeu elle com
pausa c orgulho.

Noto que pronuncia o seu nome
como se fosse uma celebridade.

E acha v. s. que sou algum obs-
curo? Até ha pouco era um João Nin-
guem. Sou agorn .Seraphim Dias, o lio-
mem que subiu á estatua. Ninguém mais
esquecerá meu nome. De sul a norte, a
imirensa falará cm Serapliini Dias.
Subi nú? Que importai A (mestão, nes.
tc paiz como nos outros, é subir. Nn
ou vestido, de jié 011 dc patinhas, o que
é preciso é subir. Subir — c saber des-
cer. Ai dos que caem! li parecc-iue que
desci muito bem: subi nu e desci ves-
(ido ou pelo menos com uma capa.
Numa época em que nos arrancam a
camisa do corpo é uma grande sorte
encon tra ni jos, liús, «quem nos ponha
unia capa sobre os bombros.

Qual é a sua profissão?Maluco.
Vejo que não entendeu a minha

pergunta.—lEnttendi-a muito bem. Parecerá a
V. s. (•«• a imaluquice não é unia _>ro-
fissão? Quantos a exercem, quantos
delia vivem no Brasil ha. longos annos,
com a consideração e com o applauso
da maioria? Quantos nunca tiveram
oiííra !

0 senhor offcndcu gravcmctrê o
.pudor publico. Parcos .rncrivcl que nu-
¦111.1 praça como aquella fenisse a ano-1
ral... !

Perdão. Qi..-ira v. s. desculpar- |
inc. mas não ofícndi coisa alguma. Oj
nu', o nu' completo, nunca foi inimo.
rail. V. s. ofíentlf as P.cllas Artes-jus-
lamente dias depois da cciiinienioraçáo !
do ccnl.nario de scu fecundo ensino,
ua nesia pl/.ria.t .Dcapiaüc-nw eu c
co-Vi-crva_.se as -ccròatlas ou siinpk-smcn- j
_ç as .pulgas, c a minha exl.ibição sc-
ria inifinoralisasina. Iv' saladissimo —-:
pena é que a policia -rja sempre a .
lídima a -saber as coi^is — (jue «ma
Venus, que na sua nudez inagestosa
ii;i.huin sentimento inferior desperta,
passa inimcdi.itamciv.c n ser i_in so--ro
do demônio nas brazas ocou.tas das
baixas paixões do "observador se algum i
dosalnia.lo lhe .püc umas meias de Seda. i
li quanto io local em que .me cxbibi,!
sonliòr delegado1, peço-lhe licença para]
mm piot-esto cncigicoi. Ii' .surprebori-1
deníe que oit seja a-üenaado \íe ferir o
inidor do largo do 'Rocio. Do largo do
Rocio 1 Amanhã será a-_.tcnv capaz de
dizer que roubei o ouro existente no
Th-som o Nacional.'., Ha tanto pudor
no largo como esse metal nos cofres
públicos — agora tambcm vasios dc
paj._l,Tanto ha pudor tpí.*. os transcuii-
tes reagiram...

Krai.indo contra o nú, foram criís.
Crudelissímos. Quizerani até a;>e- \
drêjar-me, Scr apedrejado um homem
•tes!. paíz e nesta época, simplesmente J
porque é visto nu'I Mas de que ino-lo j

pôde ficar o cc#:-.jliuiii'c com os ini-1
postos -cm vigor ? Amanhã, com os
tributos novos cm projecto, feliz do
quo pudor ..ipparecer como' eu. que ain-
da mo apreson-tei cotn a pelle cm -cima
da carne. O recurso dajfolha de parra
eslá ha muito <tem.>o lera do alcance \
dos Adõcs brasileiros :• a viiiculiuni ;
con;inu'a a scr um sonho e o preço '

exorbitante da uva importada sein io- |
Ihns coii:ir.u'a _> slt uma rcalidaS.

Oa A.I.Ks. ,n

O ORCAMEHTD PARA lill.
As medidas propostas pela comuns-

sâo de Finanças da Caniara

O sr. Carlos Peixoto con»
clue o seu discurso

O sr, Carlos Peixoto voltou liontcm,
na ordem-do dia da .sessão da Cajnara,
a defender os alvitres' suggcridos pelacomniissão dc-. Finanças ' daquella casa
do Congresso para se conseguir o cqui-
librio orçamentário, no futuro exercício.

O sr. Carlos Peixoto começou dizen
do que só mesmo a seriedade do
sunipto c .. convicção cm que se acha
de que deve ainda esse serviço á sua
pátria poderiam dar-lhe o animo parafalar segunda vez.

A Câmara que tenha .paciência, poramor da sua terra, dc cujos deslinos
sc cuida. Kntrctanto, antes de pros.gíiir
«. >:u discurso, .recisava de rccãpituihr,
ainda que súiiunariamente, o que dis-
será na véspera, li rccapitula.

O Brasil está no indeclinável dever,
na itiçontrastável necessidade de regular
a «ua situação com os credores estran-
geiros e os seus coPateracs. A regula-
rizaçáo dessa necessi lade é-nos imposta
nao sei pela .própria honra, ou, jidlos | _J
seus ditames, como pelo scniiincnto
inopria conveniência e utilidade. Pro-
curou, por outro lado. explicar que com a
niio regularização da nossa situação ai-
ludida, teria o paiz de tentar um qual-
quer processo de composição junto aos
seus credores c que esta. fosse, qual
íos:-c o seu matiz, acarretaria forçosa-
mente o estabelecimento de ônus e cn-
cargos futuros muito mais graves, pesa-dos c mais difficeis dos que ora se
djscutem. Deu a razão disso. Chegou, cn-
tão, & conclusão dè qiie, se não era pps-sivcl diminuir a despesa ouro, era pre-ciso augmentar a nossa receila ouro.'

ilissa receita só teria que ser obtida
pela tributação dos actos da nossa vida,
internacional: ou .pela tributação da
nossa importação exclusivamente; ou
pela tributação da nossa exportação.
exclusivamente; ou pela tributação dc
ambas, ao mesmo tempo.

Contra a tributação da nossa expor-
íação sc níanifesta o sentimento donii-
nanie no paiz. Em vista disso, foi a
comniissão dc Finanças levada a pro-•por o augmento da quota ouro de -to
3 63 olo do imposto aduaneiro. Além,
•porém. des-,a supertribtitação, liavja a
necessidade de se obter mais ia.oooçon-
tos papel, afim de sc conseguir, de fa-
cto, o equilíbrio orçamentário. Para

obter, havia dois processos: .ou
pureduzir as despesas cm tal quantia,

buscal-a numa tributação pape'.
Os relatores do orçamento da des-

.pesa conseguiram, nos respectivos or-
çatncntos, uma diminuição de cerca dc
10.000 conios, que ficaram reduzidos a
fiooo, cm 'conseqüência d.i necessidade
d-e se

O orador condia c invoca os seus
collegas que co.msigo sentem, c concila
c invoca os representantes da outra
casa do Congresso, do Senado, como
stiiiccramcnte conciía c invoca todos
quantos dispõem duma penna, de jor-
nalistas ou de publicistas, dc todos

as- Quantos dispõem da palavra a que sc
cn:reguem discreta, mas digna c cora-
josamente. aqui Ilo (pie poderíamos cha-
mar, lembrando palavras do candidato
americano — o brasileirismo integral.

Tudo quanto não fór isto leva-nos a
silua,.ão que nos ha de acariciar en-
cargos, ônus, difficuidades muilo mais
graves c pesadas do que esta que va-
11103 discutindo, mias leva-nos, sobretu-
do, a uma situação cm que sentiremos
o embotaniento da nossa própria __nsi_
bilidade, .perversamente preparada pe-
los que .propinaram ao espirito publico
essa falsa noção 1

\queHes que habilmente sabem crear
artifi/.ios, aijt.ellcl que lassim

, I „gcin na defesa de seus interesses, c' não se inquietam c não se incommodam
com o futuro d.iquillo que é a nossa
lerral li' a nossa terra por que não
lemos outra c delia havemos de cuidar.

Tetnos, ou não, uma pátria grai. .-,
deante das vozes das classes c das vo-
zes de regiões? Ou a pátria do orador
não é nossa, uma. só, ou temos mais
de uma!

Não. Continua convencido e é tal-
vez a ultima tentativa que faz -leste
sentido, que o sentimento dc patriotismo
existe entre nós e que esses sertanejos,
e que esses homens incultos tem-11'o.

A diíficulilaJe está em obter os meios
de fazer chegar ao conhecimento do
povo dos cantuò. a noção nitida c clara
e percuciente da verdade. Isto, o ora-
dor não sabe se já Poderemos fazer.

A -Cimitra sahe que muito naftural-
menle cm questão desta gravidade e em
sc tratando de um ponto dc vista tão
melindroso» qualquer coisa que nossa
parecer unra ..Ilusão, porque, rapete, è
assunipto tão grave, que qualquer refe-
rencia a personalidade seria verdadeira-
mente criminosa.

1'romcttcu a si mesmo opoòr a esse
grupo dc oiiniÕcs a mais decidida, e
tenaz, e persisUMUc repulsa; prometteu
a si mesmo que diria á Caniara, que esta
situação independente qtie tem sabido
manter até hoje ha dc se transformar
em outra bastante divisa, fora daqui,
não importa onde, e com os meios dc
acção que ninguém ha de tolher na sua
terra, ha de se converter em outra de
combate cfficicntc a indo quanto fór
de tentativa de subordinação c de im

procurar fomentar a producção 1 posição aos nossos nielindres patrioti-nacional, d es f arcando 4.060 contos para |
o Ministério da Agricultura. Como meio |
dc obter os alludido.. i_.ooo coutos, 01
orador procurou, _então. lribul.ar,._iiãa, a
nossa importação, que. já se achava-oíc-
rada com o augmento da quota- òiito
de 40 para 65 o'o; não. taes ç _flí4esproduetos dc consumo interno, -iijtd.s-1
Irinl, fabril, etc., nem tampouco exclu-
stvatiicnt*e a nossa exportação, hiüá a!
massa geral das mercadorias <;n rir-
colação. 110 paiz. Dahi o alvitre do im-

¦ posto <!c 10 olo sobre transportes.
O orador passou, cm seguida, a *eca-

pitular a apreciação que fizera, Dtlt ves-
. pera dos oppositorcs aos alvitres sug-

geridos pela conimissão dc Finanças.
Dividira esses oppositorcs cin 4 grugps,
Analysaia, detidamente, conforme o

; Correio dc. Manhã publicara, tis attitu-
] des c as opiniões dos tres primeiros

. grupos. Nu terceiro grupo incluíra o
j sr. Cincinalo Braga, dc accordo com o
] voto eni st/parado que o representante

paulista aprciénTara; uo seio da com*
Os Adõcs... Mas aqui c*"impçssiyiOJ _n_ss,-_o,

scr Adão. O do paraiso só foi expulso l Apartea.lo fortemente pelos srs. Ben-
quando procurou cobnr-se. Aqui expul- l0 jc Miranda c Cincinato Braga, o ora-
saiu os que se descobreui, Quizeram | jor n.j,cn,u as considerações i|u'e na
apclrejar-mc, porque.? Por ser .«aluco. *. .,,,„._ articulara contra os cálculos
Comprcliciiilo |iori|Uc nao levaram avan- cstiltindos pelo deputado paulista, nb p-Ü
tc o bárbaro intento: não houve quem ,Voto rclativos á diminuição dc dt-spe-
se sentisse çom êoragem para atuar-. s_s ]j depois dc dcmnr.ilameme '.Una-
me a primeira pedra... ' Ivs.ir de novo as economias, não' con-

Por quç não desceu lciti. da cata- crctizadns em projecto mm cm emen-
I das, apontadas como susceptíveis de se-

rem feitas pelo sr. Cincinalo Braga;
depois de estudar, com abundância de' attenção, as apreciações feitas pelo voto
cm separado referido relativo á receita
c despesa comparada entre a li. F.
Central do Brasil e a Paulista, o rela-
;r>r rja receita evidenciou serem menos

xactos os cálculos a que clicglira o

tua * Foi preciso que viesse o Corpo dc
Bombeiros para...Ahi está outra, sr. doutor. Ora-1
dores ali no largo de S. Francisco íi-,
cam trepados o tempo que querem, jun-
to á estatua de José Bonifácio, pronun-
ciam discursos iileendiarios, fazem pôr
vezes o povo pegar fogo — a rtiiiguem
se lembra de chamar os bombeiros. \
Tratando-se de mim, que me limitava a
dirigir palavras á estatua, que não me;
prcoecupava com a massa, que me *. oi-
tava para a frieza de um morto c que,:
despido, seiitlti já arrepios com o ar ¦
húmido da noite, não faltou gente que ;
corresse a buscar os bravos inimigos
do^ foco. querendo que me viessem ai- ]veiar cotn formidáveis esguichos..,

O senhor dirigia palavras á esta- '.
lua... Como esperava que ella as ou-
visse?

Numa terra como a nossa c mais •
fácil ser alguém ouvido por um impe- j
rador de bronze que por um dos pode-
rosos republicanos dc carne c osso.

Mas por que essa lembrança de fa-
lar a d. Pedro 1? li' seu admirador?

A minha primeira idéa foi ir ao
Jo^é Bonifácio. Queria pedir-lhe qir:
olhasse por islo. I.embrci-mc depois
que cllc é parente do leader da Câmara,! j

a ,pn>-¦víYrcIia
; *9or

dar-se-ia_ por suspeito. Fuj então
desabafar com d. Pedro. Como não foi
homem de grande juizo, pareceu-me
que estava cm muito boas condições
liara interessar-se pela obra que ahi tc-
mos.

Pois sr, Serafim Dias, o senhor
está preso.Preso? lá vejo que o guarda civil
que me arranjou uma capa arranjou-
me tambcm um par dc calças. Sobre a
minha nudez, sr. delegado, foi posto
um véo dc fantasia para me coíupromel-
ter...

deputado paulista, concernentes
porção de 4,Vi" de imposto qric
o contribuinte brasileiro. lissa
ção não ascende a nvais de íS^

Após, seguidamente, ira'- '. i'tci-
dencia dos impostos, mo:- ...lido, com
exemplos concretos, que ji vrhieu-oção
da mercadoria entre ò produclor. if o
consumido, se faz cotn um encareci-
metito na generalidade Úe 6o "í", o'ora-
dur volta a tratar das opiniões dos op-
positores aos alvitres propostos pela
conuuissão de 'Finanéãs, Fala do <|"
grujio. isln é, daquclles que pretendem,
com siuiiolidadcs ou com franquezas
de provocar suspeitas, que, para o paiz
se salvar—para se salvar!— na conjim-
ciiira actual e próxima, consiga o nosso
governo uma nova composição cem os
nossos credores. ,,

Disse que não ha razão para vãos
emores-ou alarmes, porque suppunljam

cos. Prometteu a si mesmo que da tri-
buna. pediria sinceramente a collegas
que ipuzcssein a serviço desla causa, o
brilho da sua palavra, o valor da sua
eloqüência; a sua capacidade parlamcn-
tar! Precisamos de todos cs esforçosI

Assegura á Câmara que esses homem»
são tenazes, hábeis e bem apercebidos.

Sc nor unia vez não nos preparar-
mos -para resistir, estaremos dentro em
pouco na situação do manietado ou do
narcotizado. Nada mais poderemos la-
zer,

Parece que era bem o caso dc dizer
a nossa pátria, já que falamos cm
guerra: seria opportuno lembrar esta
coisa formosa, que leu o orador não
sabe onde. dc um soldado francez,
que, acuado já, a ponto dc perder a

; trincheira, e cercado dc todos os lados,
i cairá, conciliara os seus companheiros

á resistência e levanláia-se gritando:
I— ".Dchout les morts."

listas mesmas palavras queria que
fossem ditas, na Caniara. por quem
sabe dizcl-as, oara que provocassem o
levantamento desse sentimento nacio-
nal.

Apclla para as energias do povo
brasileiro, para o patriotismo que exis-
lc uos,que obscuiamcnte labuWun no
interior deste vasto paiz c que bem
mereciam palavras de incitamento por
parte daquclles que estão cm condi-
ções dc lh'as dirigir

lista certo de que, no momento dc-
cisivo, o dever ha de ser cumprido.
li lembra o que llcrodolo narrava
acerca da batalha dc Platéa: os povos
que ali não tinham cOllaboradò no
triumpho c uão podiam erigir cenot.i-
rhios no campo da luta, fingiam Utmu-
los, que diziam guardar os restos dc
seus coiiipatri.ios.

Isto, acredita o orador, ninguém que-
rerá fazer no Brasil: se ta! momento
chegar, nenhum crnoiaphio vasio exis-
-.irá!

li sob uma calorosa salva de palmas
concluiu o orador o seu discurso. Pnra
fazcl-o, porém, o sr. Carlos Peixoto
pediu prorogação da sessão, o que foi
concedido.

Antes «Jo levantamento da sessão,
—ás 6,55 da noite — os srs. Cinci-

nato Braga c Barbosa Lima requero-
ra uiqnc {*>•*" ¦ • inscriptos, pára falar

i sessão de hoje.
¦—. —mama .. .Ji>-<MS____ooi_o_-_-»-__———

OS FOLHETINISTAS DA
CIARA

As pilhérias do sn Luiz
Domingues...

Hontem, na hora do expediente da
Cannara, o sr. Luiz Doivmigucs oecupou
a tribuna c fez um folhetim literário.
Dividiu este folhetim em dois capitu-
los.

No primeiro capitulo, o sr. Luiz
Domingues lembrou, pouco mais ou
menos, que não sc pódc deixar dc rc-
conhecer ser a única porta de saída á
situação' eiii que 

' 
nós encontramos a

contracção de um empréstimo daquella
natureza, garantido por apólices fe-
deraes a juros dc 4 •]•.

Quem não qttizcr lançar mão desse
recurso defendido'pêlo' orador terá dc
cruzar os braços, visto ser impossível
ao paiz contrair empréstimos no es-
trnngeiro c augmentar as tributações
que já tanto pesam.

O orador não é extremado optimis-
Ia, tuas seria grande .injustiça negar
que, si* a situação financeira, oçcasio-
nada pela guerra tem prejudicado bas-
tante n União, outro tanto não suece-
de com os listados, E explicou:

A União, diminuída como está a
nossa importação, vê diminuídos os
respectivos impostos, ao passo que os
listados, que cobram os direitos dc cx-
ponação apresentam, com o augmento
desta, condições favoráveis.

lista certo dc que todo o bom cida-
dão subscreverá com patriotismo e or-
giiiho o empréstimo que propõe, e o
orador mesmo — sc não fosse, para
desgraça sua, mentirosa a voz dos que
o dizem rico — seria o primeiro a sub-
screvel-o, afim de garantir o futuro
de sua famüia, tão certo está dc que o
governo lia de honrar um tal compro-
misso.

Julga que exageramos na pintura
dc nossas finanças e que é maior o
nosso receio do não solvcr o debiro
externo do que o receio dos próprios
credores, que estão menos sobrcsalta-
dos.

Não deixa dc elogiar o projecto
cleilorai do sr. Piragibe sobre alugueis
de casa; votará mesmo favoravelmen-
te: deve, porém, declarar que fora
melhor r.ão se fizessem excepções par.
as casas dos deputados, senadores e do
presidente da 1'cpublica, visto que qua-
si todos os congressistas já não mere-
•cem muitas sympathia. populares pelos
subsídios que recebem c, além disso,
são responsáveis dc quasi todos os
erros do governo anterior.

Na segunda parte do seu folhetim
o orador diz aos collegas que é um
verdadeiro gracejo a emenda que au-
toriza o governo federal a entrar em
accordo com o Estado do Maranhão
sobre o material existente nas obras
do canal de Gerijó e a restituir ao
mesmo listado ..oo contos dc réis,
quando estiver «oncluido o canal.

Historia, então, o orador que seu
listado pagou 300 contos á União para
que esta se encarregasse do cmpreiicn-
dimento e que desviado agora aquelle
dinheiro, pretende a comniissão que o
Maranhão conclua as obras por sua
própria conta, afim dc receber depois
os 300 contos entregues á União, para
aquelle fim— li' pilhéria! Os collegas
podem votar pela emenda, mas está
certo o orador dc que farão isso por
simples brincadeira, aliás máo gosto,
com os intereses do scu listado.

li com outras phrases assim, provo-
camio o riso dos collegas, e vibrando
ironias sourc a conimissão dc Finanças,
esgotou o orador o tempo concedido
pela Câmara, no expediente.

Os addidos do Ministério
do Exterior

O sr. Costa Rego apresentou liontcm
á Câmara o seguinte requerimento de
informações :"Roqueiro do sr. ministro das Rela-
ções Kxteriorcs, por intenn-cKlio da
Mjssa, as seguintes informações :_

a) quando, 110 corrente exercicio, lhes
que possuem funecionarios addidos c o
numero c nomes destes ;

li) qual a necessidade do serviço que
determinou a sua nomeação ;

c) quanto, no corrente exercicio lhes
foi pago de ajudas de custo c gratifi-
cações ;

d) quaes os que se conservam nos
seus postos c os que delle foram afãs-
tados e por que motivo. "

'Encerrada, sem oradores, a discussão
desse requerimento no expediente, foi
cllc, na ordeni do dia, approvado.

A Assistência de
Santa Thereza

Um donativo do
si*. Kuy Barbosa

¦ O senador Ruy Ilarbosa enviou ante.
realizada; .pela maioria parla me mt-iir
honlem. ao dr. d*, dc .Cítátro Junior,
a seguinte carta:"Meu caro amigo F. de Castro Ju-
níor.

O Sr. ministro das Relações Fxtc-
rioros 1c0n1nm1.i_0.u-ma lionítem, <por
ílíèii 'filho Alfredo 'Ruy, que o sr. pre-sideiíto da 'Republica taxou cm cinco
contos de réis, ouro, i_ornespon_cr.ti.-s
a cerca de move contos cm .papel, o
ondtenado, a que me considera com di-
rerto pela minha embaixada a Buenos-
Aines, calculada ella em um mez de
serviços.

Desse dinheiro d_libcrei fazer doa-
ção a uma obra pia; e, denlre ;rs quetemos, escolhi a dc Assistência á In-
fancia e ú Vclliide, de que Você é
croo-loT, por me parecer que, atilenlos
03 seus fins, o seu caracter c a cora-
gom da sua iniciativa, mfcreccm a maior
animação. Assim, ao menos, não 'terei
a tristeza, dc ver qu? sc estraguem to-
dos os frutos da minha pobre .missão
á Argentina.

Seu amigo — Ruy Barbosa".
Em t*es*pos'.a, recebeu s. ex., esta

carta:"Kxnio. sr. senador coaa. Ruy Bar-
l»9a.

Os directoros c (membros do consc.
.llio da Assistência de S'.a. Thereza,
tomando conhecimento da sua honrosa
caiía de honfein, em que v. cx., 'tãó
e_;)ontanoa c generosamente, doou a
quan*!'a de cinco 'contos dc réis, ouro,
ou o j«u equivalente em moeda papel,
para animar os serviços desta casa,
vciu .manifestar o seu sincero reconhe-
cimento .por <-ssV adio dc alta caridade.

E' profundamente tocante aoa nossos
corações a lembrança dc v, ex., c to-
dos nós vemos nella a inspiração do
Senhor.

•liontcm. na Argentina, com o fulgor
da sua palavra eloqüente, v. ex. pre-
gava o cuito do amor, afim de que o
homem da terra não prosiga mais cm
usar da violência. Hoje, entro nÓ9,"para qitu não sc estraguem todos os
fnilos" da sua abençoada missão, des_
tina v. cx. esseus honorários á obra
desla Assistência.

Não sabemos onde foi maior o espi-
r.5i'0 do apóstolo do bem que v. ex. é:
sc lá, .•_• aqui. Só Deus sabe o que
mais e melhor lh_ agradou.

Peio que nos cabe, c nos termos dc
unanime .rc-clução, liojo tomada, 'ro-
gamos a v. cx. se digno acceitar o
titulo de "Grande iProleotor da Assis-
'tencia de Sla. Thereza", que especial!
mciíc creamos como prova da r.ossa
gra-idão.

Si bem assim, pedimos a v. ex. que
nos permitia dar o seu nome á maior
das nossas salas dc atila, na qual será
collocado o retrato dc v. ex.

'lX'_ta .maneira, as creanças,_ a quem
ensinamos a amar a 'Deus em" espirito
e cm verdade como mandam os Èvan-
gelhos, a loiival-o, .porque elle é bom
c a sua misoricordi.i dura para senipre,
a guardar a sua lei, .poderão familiari-
zar.se, respeitosamente, com a figura
de v. cx., repetindo, com carinho, o scu
nome, aprendendo que bemavenUirados
são áquellc- cm cujos corações, como
no de v. 'cx., o -onhór enraizou a mi-
scricordia c a verdade — Os directo-
res: Francisco dc Castro Junior, Kate
Morgan dc Castro. O conselho: J. J.
Saraiva Junior, S.irJcho dc .Barros Pi.
montei, Antônio Jamuzzi, A. Fclcmon
G. Torres, A. Valentim do Nasci-
mento".

A "balck-list" augmenta
Londres, 22. (A. 11.) — A gazeta of-

ficial publica hoje uma lista siipplcnien-
tar de 65 casas commerciaes estabele-
cidas em vários paizes da America do
Sul, com as quaes ficam os subditos
britaunicos prohibidos de manter rela-
ções commerciaes.

dade

nua.

I
- Cr

nua
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cia que o que lhe digo c a ver-

s. nem a verdade admitte

o xadrez c de-

ESTADO DE MINAS

O senhor vae para
pois para o Hospicio...

Pára o Hospicio! Ii' a tal coisa.
J.i^ não bastam os cidadãos que lá se
acham. Querem nugmcntar o nume-
ro dos inactivos, Querem augmentar o
numero dos que lá vivem, como pensio-nistas do listado, quando podiam pres-tar cá fora maiores serviços que os que ,vemos cm actividade. Paciência. Irei I
para o xadrez e para o Hospicio. Mas'
direi bem alto que é injustificável que |assim se proceda com um homem, só jporque ficou nú, num paiz, que anda!
ha muito tempo nú — nú dc dinheiro, |nú do esperanças, nú de bom senso...

,t. i:i.!*oi:ti*i:.
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anuclles que se alarmavam que uos iam
faltar centenas de mil contos, para cum-
primento dos nossos deveres. 110 exer-
cicio seguinte, no passo que, dizia o
orador, em relação ào fttiuliug, nós
unhamos ainda alguns milhares dc con-
tos cm titulos a emittir, e só nos fajta-
riam 30 õtt 32 mil contos.

Isso basta para mostrar: primeiro,
que não variou de attitu.lc c prcscntiu
a acção deletéria e tóxica, como disse,
dessa* corrente, para entender reaitir
contra ella, desde 10.15 ; segundo, para| ™sos
significar que ha uma differença e
muito grande entre a critica aos pro-
cessos administrativos, 011 governamen-
taes, sc não mesmo a critica .-ms ho-
meus, «ior mais severa c violenta que ,
fosse, c a duvida sobre a capacidade pa-1 fW^J..t__nJ?-S 

'"""
triotica dc uma Nação e as duvidas, so-
bre o futuro de um Paiz, e as duvidas
sobre os recursos dc que elle pôde dis-
p'T, pata vencer esses ou quaesquer
outros obstáculos.

Por isso, insisle em referir-sc a-e*"?e
ultimo grupo dc opiniões, para dizer á
Câmara sinceramente que já lhe çàrece
que isso se ramifica um pouco 

*r.|(j)it -do
e..o financeiro.

DK 1_.APE0J_I.-CA

¦BaBBMW .JULTlU-jy.

Mnvi-i-s? vò-lMe vi' •lL'r rmfcon"
f.iUii-1*- o -M<;,>es vantajosas a firma
I,l'...\l>l;<> MAÜTINS <_. C,

rua do Ouvidor o.i e (.15 c nos arti-
gos armazéns, r. dos Ourives 39-43.

c*MBwag_a__g_a_p__»g«pap^ I
 roa » es» * a»  ¦

O tempo ajuda a hygiene... j

Ha menos um paráieí-;
ro na S^ide

Apesar da remodelação por qu..- vae j
passando, a grande zona da Saude ain- j
da ostenta, lamentavelmente, alguns]
pardíeiros, velhos barracões.

liontein. o dc íi, 01 da rua da Sau-
de ruiu, fragorosameme, attraindo a
attenção dc transeuntes c da vizinha:!-
ça. 0 ruido despertou a curiosidade
dc populares, (pie se agslomcraram 110
local.

Acto continuo, chegaram ao barracão
sinistrado o Corpo ,de Bombeiros e uma
ambulância da Assistência, oois que
era presuntpçío corrente haver victi-
mas.

Iintrar.do cm acção o Corpo de Bom-
beiros, facilmente foi constatado não
haver mortos nem feridos...

0 commissario Américo, do 2" distri-
cto, compareceu ao Toca!, tomando as
providencias exigidas pelo caso.

O predio n. 03, ameaçando tambcm
ruir, devido ao desmoronamento de
uma parede, foi interditado pela ipoli-
cia, que fez, nesse mesmo .entido, «om-
municação á Prefeitura-.

Começa-se a não ter mais liberdade ,irade formar o sentimento publico do paiz.'
Comcça-se a não mais dispor dos meios
de c.fficienlenicule formarmos sequi r o
nesso sentimento patriótico, quando
disso tivermos necessidade, já se faz
sentir ingerência maléfica, impatriõti-
ra, corrosiva _ má. de elemento, estra-
nhos, que comnosco não còmmungam,
ainda mesmo que o queiram fazer.

Sabe o orador que não ha muito. tAn-
po, numa questão tcchnica (não dá1 por-
menores para nf_o sr perceber •'¦ íjueni
sc refere) um brasileiro, com sua assi-
gnatura, desejava publicar cm jornal
ou periódico um artigo de critica a de-
terminada medida», -e encontrou cerra-
das todas as portas, razão por que Pre-
tendeu fazer a publicação cm opus-
culos...

Chegaremos em breve a não scr mais
senhores da nossa linha de condueta,
ficando na dependência d.s capitães es-
trangeiros. Precisamos reagir contra
isso.

0 orador está cento de que cnlre os
fazendeiros dc São Paulo, os caipiras
do sen distado natal e entre os cabo-
elos do norte — entre todos os brasi-
leiros — vibrará o mesmo ardor pa-
triotico, a in.=ma palavra, a mesma in
tenção q-.ie vibra agora ciclos lnbios do
orador, .Iorque sabe que elles são capa-
zes de sentir a grandeza desta Pátria,
como o orador sento, .porque do meio
delles veiu."Vozrs de interessados, assoc!a»_ns
propositaimente, vozes de classe,'voks
rc religiões, vozes de campanários !
Mas, estão ellas esquecidas <'os "'"'-
pios que nos deram os nossos maiores
c exemplos que nos têm sido dados
por brasileiros que ainda vivem, quan-
do tiveram a coragem de sc insurgir
denodadamente. arriscando a sua *.ro-
.iria situação politica, contra as cor.
rentes que pareciam violoriosas e o fo-
ram, e levantadas do scu próprio caiu-
pnn.-trio !

Esses exemplos encontram.se forte-
mente na hlstori» do Brasil.

Keecllemos a seguinte carta:"Venho, chi nume da maioria .do
-"eleitorado itapeccricano, pedir o vosso
valioso apoio para uma causa que, pela
sua.' justiça, não poderá deixar de des-
penar a vossa grata synipathia.

Vereis na carta fechada, que o'sse
eleitorado dirigiu ao senador Lcvindo
I.opes, presidente da comniissão dc re-

eleitoraes deste listado, que o
! sr. I.amotuiier Godofredo foi estrondo-

samente derrotado nas eleições muni-
cípaes dc 1" dc novembro p. findo, mas
transformou ' essa derrota em victoria,
fazendo a junta apuradora do pleito

do resultado glo-
bal de um partido quantos Os precisos
para a inversão Jas posições. Assim é
que a maioria ficou sendo minoria,
dando isso logar a que a verificação dc
poderes fosse o que se pódc imaginar
de mais revoltante e arbitrário.

Das decisões sobre o reconbccitiien-
to eu e meus correligionários recorre-
mos para a junta de recursos, mas esta,
até á presente data, nada decidiu e pa-ecc que nada decidirá, pondo uma .pc-

dos nossos recursos 1
não pode julgar a fa

em cima
isso porque o
yor desse deputado.

Não os pôde julgar a favor desse
deputado, porque a única ntillidade, ai-
legada pelo mesmo como fundamento
da depuração, é não ter prestado jura-mento o escrivão atl-hoc nomeado para
transcrever as actas de duas secções
eleitoraes. em que tivemos grande
maioria, e a junta já decidiu — Reso-
lução n. 24, de 25 do mez findo —
que a própria falta da transeripção da
veta t-lciloral não constitue tuiliidade.

0 mais grave, porém, n.io é o facto
dos amigos desse deputado dizerem
ttrbe cl orbe "que a junta não decidirá
o nosso recurso" — o mais grave é
ter esse deputado dito isso antes dc
pleito e os acontecimentos caminharem
para a saneção completa c solenne de
tão aberrante proposição.

O eleitorado de Itapccerica pede-vosuma -palavra cm prol da sua causa, que
não é uma causa propriamente regional,
porque implica a annullação do direito
de voto que. Constituição garante ao
cidadão e, perrlioradissimo, agradeço-vos
antecipadamente o apoio e sou o pa-vicio, confrade e admirador, Severo
Ribeiro. Itapccerica, 19—S— _)i6."-

NOTICIAS DB ALAGOAS

Maceió, 2Z. (... A.) — A Sociedade
de Agricultura. reunida liontcm, resol-
Veu protestar judicialmente contra os
prejuízos que causaram as .agulhas dc
lenha empregada coniu combustível nas
locomotivas da "Great Western", aos
caunaviacs.

Maceió, _2. (,-f. Ai) — Chegou a esta
capital a companhia Aura Abranches,
contratada para dar seis recitas e que
estreará hoje.

Maceió, 22. (A, A.) — O governador
do lislado recebeu grande numero de
telcgraimuas de Wicilações pelo seu
anniversario natalicio.

¦¦¦on -.__,«.»-

Installação electrica
do Matadouro

Commutiicam-nos do gabinete do pre.
feito :"Xunia entreviste concedida á ,im_
prensa .iclo engenheiro ..Miranda Ribei-
ro, entiontram-se inexactidões c con-
coitos injustos, que precisam scr rebati-
dos. Por termo assignado em janeiro
de 1914, a l,u;ht assumiu, com a Pre-
feitura, a obrigação de fornecer ener-
gia clectrica oo (Matadouro dc Santa
Cruz, cotroprometitcndo-ne a concluir to.
das as obras necessárias dentro do
prazo do seis meiící. Não tendo are-
feri-la coni-i.inhi.i satisfeito este ultimo
comip.omisso, foi pela tf'-.feitura iie-
durado caduco o alludido termo. Ein
1915, lendo a companhia roquerido pa-
gamentos, decorrentes do termo assi-
gnalo. o prefeito, dr. Rivadavia Cor-
réa, ouvidos o 2" procurador, dr. Mi-
randa Valverdc, e o director geral de
Obras, indeferiu aquelle requerimento,
de accordo com os (parecerei destes
dois funecionarios. Certamente influi-
ram 110 animo do illustre .Xiprc.erto
não só a manifesta caducidade do ler-
mo, como os preços onerosos nelle es-
tatuidos para o fornecimento de ener.
gia electrica.

Informado de que dos dois grupos
óledlroiíertco- existentes na usina do
Matadouro um só funecionava e cm
péssimas condições, o segundo . nunca
tendo podido entrar cm serviço por
ãpre_ewtar o .motor potência muilo in-
íiM-ior á do gerador, este voltagom com-
plctn.iiicntc diíferenle da voltagem da
installação, resolveu o dr. Rivadavia
mandar estudar o projecto de uma 110-
va usina ccan capacidado suíti-.iemv
para attender á exigência dos melhora,
mentos quc estavam sendo executados
n.i Matadouro. 'Para fazer este c.tudo
(ai designado o dr. Pantoja I.eitc, en-
gciilieiro da Prefeitura, professor dc
cliratro.tecimca na liscola Polytechiii-
ca, c que, além dc tinta competência
especial extremo dc qualquer duvida,
já estava incumbido das obras dc ven.
tilação dos 'teiviacs daquelle estabele-
cimento.

O projecto apresentado por este en-
gt-iihciro reduziu a -"i-líi o custo do
l,i!o-v.-a't_hora na usina, onde a pro-
.lucção de energia pelo systema a vá-
por custava mais dc S.too réis por hilo-
wattJiora,

O dr. Rivadavia, athando, então,
que esse projecto consultava bem os
interesses da Prefeitura, encarregou o
mesmo cngcnlieiro dc cxecutal-o.

O material contratado para esse [im
não excede á .somma de 147.500 fran-
cos.

li' absolutamente incxacto que se ti-
vc.-ise coinmi tttido algum erro 110 assen.
Lamento do motor que foi iustallado
na usina'. O levan!amen.o da base da
machina c do telhado da sala foraiu
previstos e resolvidos pela Directoria
dc Obras antes de preparadas as funda-
cões c, consequentemente, tintes _do as-
sentamento do motor, com o íini dc
proteger a iiiacliina dc qualquer inun-
ilação.

iE* tambcm inrxacto que? este pro-
c.s-io tivesse corrido á revelia da Dire-
ctoria dc Obras. O director foi seien-
ti ficado ipclo dr. Rivadavia c até cn-
carregado (le designar a verba por on-
de deveriam correr 3* despesas com a
acquisição do material".

O prefeito dirigiu r.o director geral
de Obras e Viação o scguinle officio:

"Tendo chegado ao meu conliccinicn-
to os termos de unia entrevista, conce-
dida á imprensa pelo engenheiro Mi-
randa Ribeiro, distineto íunecionario
dessa Directoria, entrevista na qual
elle aprecia e commciita actos meus c
do meu digno antecessor, chamo a vos_
sa attenção ipara o facto, que não me
parece compaíivcl com a hoa ordem e
disciplina que devem presidir toda ad-
niinistração.

Outrosim, estranho que, em arligos
de opposição vchetncnte ao prefeito,
um jornal se utilize de dados c infor-
inações dc caracter reservado, deturpa-
dos com habilidade, e evidentemente
fornecidos por funecionarios da Dire.
ctoria • vosso cargo". — -.

O mate paranaense
Em União da Victoria, Paraná, foi

recentenu-nvc organizada uma socieda-
de em comiiiandi'.a simples, sob a ra-
zão Amazonas, Santos & _,, destinada
á cxipnrttição do «Kite.

São sócios solidários o% proprie.fa-
rios: coronci-* Ainasoiwa dc Araujo
Marcondes, Joaquim Luiz Gomes dos
Santos, Manoel Ignacio de Araujo Pira.
pão. e dr. 'Bernardo Ribeiro Vianna, e
sócios commauditarios os seguintes pro-
prietarios, srs. : Dr. João Teixeira
Soares, general João Soares Neiva I.i_
ma. Zacarias de Paula e Souza. Manoel
dc Araujo, Thomaz Gonçalves Padilha,
dr. Antlutr Haroncini, Germano Kur-
mer, Cândido •Muzzolon, Alexandre
José dos Santos, Prancisco lSacellar,
Miguel Rabrdim, Gunu-rcir.lo Absalão
Carneiro, Manoel Barbosa Pinto, Joa-
quim das Chagas Portes, •tenonte-ooro.
nel João Antnnvo dc Araujo 1'impão,
Brasileiro Pimpão, João de Araujo
Pimpão, dr. Juão TulHo Marcondes
Piau,a, Horacio José de Moura, Dur-
vai Mendes, Pedino Maciel de Araujo
Netto, Antônio dc Mello Branco, José
Lucas de Castro, P_i__ciliano Mattoso,
Pedro Alves do Amaral, Tcrtuliano de
Almeida Paria, Antônio do Oliveira
Franco, José Ncpomueeno Franco, José
Tibnrcio Cypriano dos Santos, José
Affonso Vieira Lopes, Antônio Moreira
do Souza Machado ç Antônio Luiz de
Andrade.

Os hervaes de que a sociedade dis-
põe são os situados nas propriedades
dos sócios ivi'(-.iJo_ e assim respectiva-
menle denominados: Passo do iguassii.
Santa Rosa, Villa Zulmira, Santa Leo-
carlia. Qiiignay, Poço Bonito, Cruzei-
ro, Campo Alto, Nova Estância, Quei-
mados, Papuau, llngrc, Conceição do
Cruzeiro. Taquara Verde. Santa Maria,
Roseira, Pa.rlu.a, Gitabiroba, Concor-
dia, Cavo-inho, Serrilo, Rosas, Poço
Bonito, Oriente, S. Bcnro, S. Sebas-
tião, Barra. S. Pedtio, Can.mia, l'orlo
Almeida, Jacu', Corivntes, Timbó,
Santo Antônio do Ir.-ity, S. João, .'aixi-
nal dos Pobres, Correntes *> Concei-
ção.

lA exlcnsão territorial «dessas pro.
pniedades é de 2.12.114 hectares.

¦Esta sociedade, sc bem que de pre-
f.rcncia se destine á exporiação da
herva-mate conhecida .pelos processos
até hoje seguidos — carijo — barba-
quá brasileiro c parbaquá paragttayo —
c_:á tambcm apparelliada .para expor,
tar hetivaa dc segundo beneficio, ou
soja, por ly.po9 e qualidades que com-
niutnenle são chamadas beneficiadas.

âS FALLENCIAS
FRAUDULENTAS

CARNES VERDES
MATADOUKO DE SANTA CRU*.

— Foram abatidos hontem:'
268 rezes, 55 porcos, 22 carneiros e

42 vitellos.
Marchai.tos: Candiàdo E. de ífeioo,

40 r., e 2 p. ; Durisch & C, 14 r.;
A. Mendes & C."_ 50 r. ; Lima 6* Fi-
lhos, 42 r., 6 p. e . v.; Francisco V,
Goulart, 105 r., 21 p. e 11 v. ; C,
Sul Mineira, 15 r. ; João 'Pimenta da
Abreu, 34 r. ; Oliveira Irmãos ««> C,
101 r., 13 p. 2 c. e 7 v. ; Basilio Ta.
vares, 24 r., 6 p. e 4 v. ; C. dos Rc-
talhistas, 27 r..; Portinho & C., 15 r.;
Edgard de Azevedo, 27 r. ; Norberto
Hertz. 5 r. ; F. P. Oliveira & C, 3a
r.; Fernandes _• Marcondes, 9 p.;
Augusto M. da Motta, 37 r.; 20 c. e
11 v.

Foram rejeitados: 14 1I4 r., ] (. t
2 c.

Foram vendidas: 36 i|2 r.
Sloclc: Cindido E. de Mello, 278 r.-,
Durisch a* C, 321; A. Mendes Ge C.
460; Lima & Filhos, 208; Francisco V.
Goulart, 274; 'C. Sul Mineira, 69; C.
dos Retalhistas, o; João Pimenta dc
Abreu, 170; Oliveira .Irmãos & C. 483;
Basilio Tavares, 24; Castro <S* C, 4;
Portinho & C, 53; Edgard dc Azcve-
do. 83; Norberto Hertz, 441 Augusto
M. da Motta, 141; F. P. Oliveira i3
C, 156. Total, 2.952. .

.EXT_.Ii_>OSTO DE S. DIOGO —
Vigoraram os seguimos preços:

Bovino. .... $560 a $610
C neiro ..... it" >o a i$8oo
Porco. ..... i$ioo
Vitella  .500 a' ÇSoo

O sr. Lauro Muller
no Canadá

Ar0"a York, 22 (A. II.) — Telegram-
mas de Octawa, Canadá, annunciam que
o dr. Lauro Muller conferenciou hon-
tem com o duque de Connaught, com
o primeiro minislro, sr. Borden, c ou-
tros membros do governo canadense,
assistindo, á noite, ao jantar official
que lhe foi ofíerecido pelo governo dc
Dominio.

O ministro das Relações Exteriore.
do Brasi! partiu hoje para Montreal,
onde devia encontrar-se com os prin-
cipaes negociantes daquella praça, re-
gressando depois novamente a Nov.
York.
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Poiitica pernambucana
7.i*n'/t-. 22 — (A. A.) — O Jorntã

tio Recife publica em seu numero de
hoje que foram congregados muitos «le-
mentos politicos, devotados ao general
Dantas Barreto, que pretendem suffra-
gar o nome do general para o preen.
chimento da vaga deixada no Senado
estadual com a morte do sr. Rodolphc
Gomes.

Aquelle órgão louva essa idéa, dizen-
do que é mais uma prova de reconhe-
cimento que o povo pernambuco prests
ao emérito chefe do Partido Rcjiubli-
cano Dantista.

Os trabciihos da Associação
Commercial

Esteve houtem reunida na Associação
Commercial a comniissão encarregada
do estudo dos meios para debcllar a cri.
se de fallencias fraudulentas, que se
véui repetindo com grande prejuízo
para esta praça. A sessão foi presidida
pelo coronel Francisco Eugênio Leal,
..chaiiilo-sc presentes os srs. II. Tabor-
da c dr. J.-imcs Darcy, da A. Commer-
ciai. dr. iicrbcrt Moscs, da Câmara dc
Coilim_r_lo Internacional do Brasil;
Narciso Braga, do Centro Commercial
de Ccreac.: dr. João de Aquino, do

| Centro do Conunercio e Industria, c dr.
I Juão Cabral, da Federação das A,
I Commerciaes.

0 presidente da conimissão mandou' 
proceder á leitura dc grande numero de

i cartas de applausos á attitude,da A.
Commercial, inclusive dos principaes
centros commerciaes e industnaes, pro-
testando a stta adhesão e solidariedade á
proposla sobre o i'ns'ilnto das fallencias.
A presidência depois de agradecer o
concurso das associações referidas, con-
gralulon-se com a escolha, dos seus dc-
legados; o assunipto foi discutido larga-
mente tomando parte nos debates os
s.-s. dr. João de Aquino, dr. Herbert
Moses, dr. James Darcy, Taborda c
Fr.nncisco Leal.

Em nova reunião, a comniissão deci-
dirá a respeito da reclamação a fazer
aos poderes competentes, sendo que
numa outra, a terceira e ultima, sc co.
nhicerá o relatório dos traballios da
commissâo;

Na reunião de hoje houve apenas tro-
ca de opiniões nq aproveitamento da lei
n, 2.024.

A Associação Commercial do Rio de
Janeiro dirigiu ao Centro de Commer-
C'o_ c Industria do Riu de Janeiro, um
officio convidando esse Centro a se fa-
zer representar na comniissão que foi
incumbida de estudar os meios necessa-
rios á repressão ás fallencias íraudu-
lentas

NA S. X. DE AGRIOULTURA

A INDUSTRIA DA CARNE EM
MATTO GROSSO

Na sessáo de liontcm. realizada .pela
Socicdado Nacional do Agricultura.,
fez o dr. .Firmo Dutra a sua anmitn-
ciada conDen-iicia sobne "A industria
da carne em 'Maíto Grasso".

O coivfiretrtc começa fazendo hon-
rosas referencias aos drs. Lauro Mül-
ler e Migu.l Calmon, a qifcm Matto
Grosso deve ser hoje mais do que —
uma simples expressão geographica.
Justifica a sua asserção c oiinuniera
factos que a comprovam..

Passando depois ao òbjaB-ivo de sua
.palestra que foi motivada por duas ra-
zões: a indicação apresentada pelo dr,
Eduardo Cotrám, .elativain.n.c a ma.
'¦anca das vaktoaa e a conferência do
dr. Ildefonso Pinto, realizadas recen-
temente naquella Sociedade.

A .primeira, ao vér do orador, põe
a nu' unia situação que cada vez sc
torna mais grave, pois é das que pro-
vêm, dias muito sombrios para n .pe.
coaria nacionaL Refere-se nesse ponto
á industria da carne entre nós que sur-
giti num instanto de verdadeiro ,<les-
equilíbrio econômico c por isso só vi-
verá uma vida fioticjia d!£ preços iu- .
comjx.-.iil.is comi n sua n".rim;i'.idai:le
futura. Diz que estamos oih face dc
repetição do .ilicnoincno da borracha
por volta de ir>uS a 1912, na Amazo.
nia c na dehacle resultante dessa febre
phantastica desenhada em 1.13 c 'tor-
nada realidade desoladora «111 1914 que,
pensa, será mal irremediável em iyi7_-

Com a carne o plienomeno se repeti*..
ra: estamos cortando fundo <o nosso
rebanho sem amparal-o não só com a
melhora do typo como tambcm com a
prudência na escolha.

iClama contra a íaUa d'c estatística
geral, que põe cm duvida a cs'iiua;;iva
do nosso rebanho.

S. ex. repele que o alarma dado na
Sociedade p.-lo dr. Cotrim deve calar
•no espirito dos que têm a responsabili-
dade dç .manter .percnnes as fontes de
nossas riquezas.

0 orador passa a demonstrar as du-
vidas e receios com relação ao seu Es-
tado. Discorre então sobre íi popula-
ção de gado cm Matto Grosso fazendo
sobre a mesma os cálculos inais ap-
proximados.

Trata depois o confircncista da si-
tuação da pecuária do scu Estado, des-
de o anno de 1912. referindo-se á cx-
portação c ao valor total do rebanho,
bem assim da industria do xarque, ci-
tando pheuomenos muito interessantes.
Precisa n evolução dc anno para anno
da iiKustria dc gado cm Matto Grosso,
até 1913.

Estuda o desenvolvimento, e demo-
ra-sc cm considerações acerca da Bra-
sil Land & Cattle Co., que nesta data
iniciou cm larga escala os trabalhos das
suas modelares fazendas do Arapuá e
do Capão Bonito, no sul do listado.

Continua o orador a estudar minu-
ciosamente anno por anno o desenvol-
vimento da industria da carne, até que
chega a 1915. Nesse anuo, diz o ora-
dor que o seu listado concorreu com
cerca de 450 mil rezes para a exporta-
ção e consumo interno, o que foi um.,
verdadeira sangria uo scu rebanho.

li continua o orador a citar factos
qual mais interessantes, c concluiu-
do por pensar que na melhor hypothese
esse antio tem que fornecer mais 25.000
rezes para o rebanho do Estado.

Mas, diz o orador, o que deve ira-
pressionar mais a todos não é o déficit
que se avoluma cada vez mais, se é
que a matança impiedosa de vaccas que
em Matto Grosso nas xarqiicndas sc
elevava a Co °|", média annual, .10
passo que na Republica Argentina, o
máximo verificado foi dc 2(1,4 °i°-

S. cx. explica a razão deste atten-
! tado c lamenta que não haja lei cm
| o listado que cogite do assumpto, re-
: f-riiulo-se a propósito ao projcclo do
; dr. Fausto Ferraz, que. executado, po-1 derá minorar o perigo que nos nmçnça.

Pede então o orador que a Socieda-
! de intervenha junto r.os governadores
' dos Estados, niostrando-lltcs os temi-
j veis 

"effeitos 
desta poda monstruosa' 

que vêm fazendo os criadores, o que.
talvez trouxesse a expedições dc leia
reguladoras e coercitivas.

Refere depois por longo tempo .1
melhora do typo de gado do listado,
estudando os principaes que ali tera

I habitado, estando muito satisfeito com
i os conceitos sobre elles espendidos per
i competeivcia uo assumpto.

•Fala lambem do zebii, do qui! s-
mostra autipatliíco, cognominando-o dü

j corcunda horrível que fez seus fóro.1
; dc valor cm Minas c que ameaçou as

paniaiuira ou cuyabana.
Mostra depois o orador a importan-

I cia que ha em melhorar o gado do Es-
i tado, cujos meios expõe, S. cx. pensai
i que o governo deve auxiliar a inicia-

tiva particular que intclligcnlementc se
vae supprindo do melhor modo, já que
o governo estadual sc tem descurado.

rrosegue o orador cm considerações
muito ponderadas c que foram ouvidas
com o maior interesse pelo auditório,
especializando-se sempre em fados es-
lati^ticos, rojo. números joga com
muita precisão.

A questão dos transportes foi tam-
bem estudada, alvitrando o orador me-
didas muilo scnsalas, pois s. cx._ dis-
põe de experiência, por isso que é um
dos dirèctores da Estrada de Ferro de
Itapura a Corumbá."Durante a conferência, o dr. Firmo
Dutra apresentou estatísticas muito in-
teressantes, principalmente das que se
.clacionain com o xarque. ,.- *¦ **"*..
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NOTICIAS DA GUERRA

A UTilU ti HTI lUUHKI
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A linha do combate estende-se de Floriria
a Kavala

A alimentação
na Allemanha!

Uma entrevista com
von Batocki

Uma planície -do Sonune após violento eo nibalé

k PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
'Ai.i.rMAN-ii.i — Berlim, 22 — O quar-

ter general conv.minica un data de -'
dc agosto :"Frente oeste: — Ao norle ilo Som-
tiic o inimigo atacou, da direcção de
Ovillcrs c Pozières com importantes effe.
divos, o Ijosi*)uc Ac Koureaux, Ko. rc-

Íicllido 
iiii. bem cn-.;o na eslrada Clérj'-

duricòtirt e tias proximidades de Mau-
Tepas, onde investiu 11 granadas de mão.

Ma margem direita do Mosa foi nn-
ímlado pela nossa artilheria uma 1 iti-
vestiria franceza a noroeste dò Tliiatt-
jiinnt. Xas proximidades do Thiat-.mont
c Fleury, animadas lulas ,-i granadas de
mão.

Nas immediaçõcs dc Vermcllcs, Tes-
tubert c Embermesnil houve encontros
<lc postos avançados, nue nos foram f.i-
vornveis.

Nüs Argonncs e 11.13 alturas de Com-
.ires lutas dr minas.

Destruímos um hydrnplaho inglez nas
immcdinçõcs dc Oslcnde e um hiplnno
francês- próximo a Arras.

Frente leste: — Marechal vou Min-
•deiiburg: — Ataques russos a sudoeste
tle i.iibiessow, assim como repeli-las
tentativas Içindas a eííciio com gran-
¦des forças, para ganhar terreno, ná
liiárgçm neste dn Slochod, próximo a
K-.idka ('zerrv.isl-aya, fracassaram com
g-av.s perdas para o inimigo. Entre
Zarzccze e Smolary, pequenos combate-,
•nos quaes fizemos algumas centenas de
prisioneiros,

Archiduque Carlos: — Nos Sarpathos
oecupámos a aliara dt- Stcpan.ky. Ali
c na altura dc Ivrcla o inimigo fez in-
fnitifcrosj coiiiia-aiaiiucs. deixando eco
prisioneiros cm nossas mãos.

Frente balkaníca: — An sul c a
sudeste de Florina tomámos ir- assalto
ns alfaias de Vic c Malarelia. Rcclfassa-
mos os servies 'Je suas posições forli-
ficadas a lesic <lc Hanica. Todos os es-
forços do inimigo para retomar as ai-
luras de Dzetnàat c feri, fracassaram.
Na.-i proximidades de Ciumnica rcpelli-
mos uni fraco ataque. A suilocsic do
lago .le Dnjran «Intllos de artilheria".

A GUERRA NAVAL
Londres, 2. — (A. 11.1 — O corri--

spoudçnte na-.al do "Times" escrevei
a propósito do rccciiic encontro dc 11a-
rios inglezes <¦ allemães nu mar do
IÇone :"A shida da esquadra allemã de .i'lo
mar não devs causar estranheza, por-
que ficou provado, desde a guerra rus-
so-j.iponezn, uuc os navios avariados
<|uasi sempre são postos raoidamcnlc cm
condições de poderem voltar á acção.
Ora, 'i almirante von Sclfecr, que dis-
iiôc de pessoal numeroso c vastos esta-
ffin.i», tiniu, por motivos políticos, o
maior empenho cm mostrar os seus na*¦\ins novamente*

Kra absolutamente necessário oue os
ali-mães sustentassem a lenda da pre-
tendida victoria Ja Juilamlia. tanio
mais que, conservando-sc na zona mi-
nada e protegidos pelos esclarecedores,
aéreos, poucos riscos correriam os na-
VÍos que saíssem. Dtrivimlo-se para o
-sul, a esquadra allemã ia provavelmente
na esperança de encontrar alguma rc-
gião nãu vigiada p.J.i armada britan-
nica.

A retirada apressada da esquadra do
alio mar tambem faz parle -da sua es-
trategU o prova irrefutavelmente quc o
tloiuiiiio do mar continua a pertencer á¦frota do almirante Jellicoe. ,Hs ullciliãcs, de resto, esião tão pou-
01 satisfeitos, com os resultados obti-•doe que julgam necessário acerescentar
mn couraçado aos dois cruzadores in-
.f-lezcs afundados. "

Londres, 22 — fOificiall — CVi-sc
que o submarino inglez " lv --a'' joz¦1 pique um na-.io di- guci-a aiicinão
ila classe do couraçado Xassju,

AS OPERAÇÕES
NÓS BALKANS

Está travado violento
combate entre búlgaros e

gregos
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Varias noticias
Em torno da attitude

da Run.ania

Londres, 22 — (A, A.) — A Agen-
cia Wolff faz circular o lioaio ile esiar
iminiiieiiie um " tillimaliim " da Áustria
c (Ia Alleiniiiilia á Ktliuania, exigindo
francas declarações iiuanlo á suá aiti-
tude em face- dos uliinios acoiiiecinieii-
tos da guerra.

Londres. 22 — (A. A.) — Ksiá des-
mentida a noticia da renuncia do mi-
uislio das Relnçejes lixleiiores da Aus-
tria, sr. Btirian.

Qnilii só bebi- CAKCATIXH.V
Ksfá livre da MIUDINHA.

.1 i-,-</.'i7n (/,- l*loritia

Á luta no Mosa
e 110 Somme

Londres, 22 (A. II.) — 0 correspon-
denie da iAgcncia Keuter na frente bri-
laiinica escreve:"Todos 03 ganhos do iioçío exercito

Londres, 22. (A. II.) — Tclegram- i obtidos sexta-feira c sabbado da soma-
mas de Ailunas antitinciiim que nas na passada, foram conservados, a des-
proximidades dá cidade grega de Seres, peito dos violemos bombardeios c con-
esiá ninado desde domingo violento ¦ Ira-ataques do inimigo, O suecesso ta-
combate entre bulgaros e gregos, , ético dos referidos dias é muito mais

O numero dc baixas é j.i enorme dc ' iinpdrlantcs do quc as primeiras noti-
parte a parte. I l'-;-s faziam crer, nâo só porque recai-

—• i canios o inimigo, mas ainla porque no»
Roma, 22. (A, II.) — \ Agencia j apoderamos de posições -donde podemos

Rlcfaui noticia em lelcgramma de Sa- ! agora varrer ns -pontos em que os alie-
lonica que os contingentes italianos es- j mães tinham collocado os seus canhões.
perados ali para cooperarem com os:() inimigo terá, pois, dc re-'irar nume-
franco-inglc.es já -dcscíiibnrcaraiii to- rosas bnlerias. se quiser salvál-as dc
des, sem que se tivesse dado o menor uma destruição certa.
incidente. Numa entrevista pulilicada nos jor-I n.'«s americanos, o comniaiidantc das

Alltcltqs, 22. (A. H.) — Dcscmbar- , forças aü.-mãs que fazem frente a linha
emi 1 ni Salonica a primeira brigada \ inglcia, declarou que no começo ila
nissa que vae cooperar com os alliados I „0-sa offensiva clle não podia firmar
nas operações contra os tctilo-bulgaros, ns s„as baterias senão a r"o metros.

, , 7" ,. T ' sobre as linhas de dcfcíO ; mas iiue hoie
Londres, 22. (A. A.) — Informam j.-, nuym concenti-al-as com 9.1 metros Ue

de Athenas que o ministro ua Cucrra, ' 
jntcrvalló.

da Grécia, ordenou que as iropas se rr-1 'j-uuo -^(0 ftri m„i.n vri-daileii-o, mas
tirem cniqiianto sc-_fa-j. o avanço bul- 0 f;l:10 é ,„„, „ genei._ M,.fí,;u> 0mt,

O sr. Cari Aclierniaii, correspondente
do "United Press", em Berlim, leve a'
seguinte entrevista com o sr. von Ua-
locki, director geral da distribuição dos
viveres na Alleinanha, ou mellior, ilu-
rante algum tciiipr, o direclor do apro-
visionainentos, q agora u simples che-
fc da distribuição.

Von Batoclii começou dizendo: "A
crise dos viveres passou. As colheitas
são lão boas e está tudo tão beni orga-
ninado que, ao principiar o terceiro an-
no de guerra, contamos eom uni exce-
dente que durará até o quarto anno,
ainda inesmo que a próxima colheita
seja má»"

Quando entrevistei o sr. von Batoclii,
lia dois menes, dcclarou-ino elle que a
situação difficil duraria oito semanas;
havia, então, receios do ter dc passar
varia.*; semanas sem carne.

A sitúaç-oi porém, foi dominada e já
não existe agora privação de carne.

O sr. von Batocki declara que 
"ha

suff-ciei-.es provisões, e núc estas," rc-
unidas ás do próximo anno, bastam
para passar coillliiodailiciitc outros -'-
mezes, Pode-se, pois, affirmar que a
Allemanha está livre dos effeitos do
bloqueio, pelo menos 110 quo concerne
ao problema dos viveres.

Ninguém morre dç fome no império
allemão, apezar das noticias espalhadas
pelo mundo, Não sc deram os lão so-
nliados distúrbios eiii que mulheres fo-
rani atacadas a ''metralhadoras."

Perguntei ao sr. vou Batoclii:
Incluc v. ex. nos seus cálculos a

Polônia, a Bélgica e o norte da lfran-
ça ?

"Quando digo. responueu-mc, quc
ha sufticienles viveres, refiro-me só-
mente á Allemanha, Não conto com o
que podemos introduzir 110 império pro-
xindo dos territórios oecupados. As co-
Ilícitas ahi apresentarh bellas perspecti-
vas, c acredito que a producção seja
sufficieiiie para a sua população civil.
Creio, na verdade, que .1 sua producção
será mais abundante, especialmente cm
Mitau, quc ii do anuo precedente, em
quc nos \ inios forçados a enviar ali-
mentos para a
existem rcjjii.es
população civil;
plantio.

A colheita do Irigo é tão boa que as
rações de pão serão .vagou riladas. As
perspectivas da colheita de forragem
são lão lisonjeiras que, para o proxi-
mo outoiiiiio, a AllcmãiihaQspcra tel-as
com tão grande abundância como em
tempo dc paz."

Recordando a recente regulamenta-
ção do consumo do assucar, perguntei-
lhe o quc pensava a respeito.

Kcsponileii-nie:
''Normalmente, a Allemanha cx-
50 "|° íia sua producção Av assu-

m CLUB MILITAR

Uma conferência sobre a
justiça militar

Polônia. Naturalmente,
polacas onde não lia

ahi, o exercito fez o

carnes congela-

sr. von Baloclil

dificuldades na
ioi devida à orga-" mas essas dini-
vencidas. Nossos

gaio, de modo a não haver nunca en
com ros dc tropas.

Londres. ... 1'./. A.) — Os búlgaros
avançam ao sul ,1c floriu», acliaudo-se
já a io milhas de Kavalla,

Londres, 2:. ('.-!. A.) — Teleçrram-
mas de Athenas dizem que isiá travado
uni i-ncarniçailo combate entre búlgaros
c scr\ios em Banitza,

Londres, ... (./. ,-í.l -- A batalha
nos Ballíans, na Qual estão empenhadas
importantes forças franeczas, inglezas,
ser vias, alIcmSs o búlgaras, desenvolve-
sc vigorosamente cm uma frente dc
.-oo milhas, indo a linha de combate
desde Klorina a Kavalla.

Salonica, 22 í\. 11.1 — O combate
grneraliza-M- ua frente balkanica. Os
sen ios capturaram na ngião de Doirnn
os fortes de líaimakadar e Ctrciitlu.

Os contingentes russçs desembarcados
juntar-se-ão "aos servios ua fronteira
meridional da Scr\ ia. onde ficarão in-
cornorados ao exercito deste -paiz, sob
o conluiando do príncipe Alexand

I declarou francamente que se acha hoje
j em muito peor siiiiaçí'9 do que nos pi i-
; metros dins da offensiva uo ijttc respei-

- ta ã collocação da sua anilhem.!
j Cohlinuamos dia a dia a ganhar ler-
j reno naturalmente indicado nara o ira-

balho da artilheria e, segundo tudo faz
|'prever, esses ganhos serão sijjnidos dc
1 outros. O nosso avanço, passo a pa.-so.
j continua ininterrupto, o ipio significa

qttc a artilheria allemã tem de recorrer
j a retirada Unia ou arriscar-se a ser
I destruída pelos no si os tiros.

Rapidamente conseguimos descobrir
: os logares das i»r;t*iJ.*s concentrações de

Artilheria allemã, Ks.--.is posições são
\ consideradas hoje inatacáveis. Breve,

porém, clfcgara o moir.niio cm nue, gra-'¦ 
ças ao nosso avanço, a linha dc aço lão

I elogiada lerá dc recuar para bem longe-' ou !-r;á reduzida ;i nedacos por cr.nhõea
j mais poderosos, collocádos nas posições
: dominantes.

lí! esln a cliavc da batalha tia Picar-
dia. O que aconteceu em l.iégo o Na-

: mur nproduzii si-ã ali, mas com o»
papei- invertidos c cmn progressos mais
linlos. Apuroxinia-so rapidanicntc

O coiiimandanir das forças russas é j men»nio em nue as nrtillicrias allemãs
o general l-ncdericías. \_* '•'••"'.mont. IJamcl e llapauiuc terão

 de escolher emrc scylla i- ( haiylide*.
is.o í, ou ficar tio mesmo ponto c se-
rem eí--.nagadas, ou rcjii-arcm-sc aluiu-
donos o caminho. 1Í-.I0 que nos em.

... . penhanios cum pkno suecesso lumia
J.ond.-cs 221. \. Al- ticgranimas ver-la*ieii-a batalha de posições."officiaes dc retrogrado informam que 1

A campanlia da Rússia

Nas lindas italo-austriacss
Roma, 22 — í.\. II.'i — O rei Vi-

íor Manoel entrou ante-liontcnt dc ma-
11'nã mi Gorizia. atravessando a ponte
<lc l.ucinico, ain.ia alvo da ariiliicria ini-
miga. F.i-.i seguida, S. 111. percorreu o
corso Viliorio Emmanoel e dirigiu-se á
municipalidade. Junto das autoridades,
informou-se tias medidas que ileicm
s;r postas em pratica para restaurar
a vida civil da cidade.

Senhoras c ftenhoritas improvisaram
aura manifestação r.o soberano, aos kií-,
los de -'im o nosso rei <• viva a Itália, j

A noticia da presença do rei espalhou, j
se rapidamente por Ioda a 'idade, a ilu- jindo dc iodos ns ponís innumeras nrs-j
som quc acclai-.iav.-in cnthustastica-
nienlc o regio visitante. I

os gencraes Kaladino, Saltharoff e l.cl
chitsky, muna grande acção coiijuiita,
derrotaram 110 Styrpa r,.-. forças com-
maiida-ias pelo general conde ion lloih-
mer.

Londres, .-2 (A. \.l — Informam
noticias aqui recebida* de Petrogrado,
quc as tropas moscovitas, mini cor.íra-
ataque, consegui ram expulsar cs aus.
Iro-íllcmács da- posições qur. anterior-]
nvcnlc, haviam conquistado nas altura;
dc Stcpanski, capturando nessa oceasião
grande numero dc soldados c offwacs!
inimigos, além de uma boa presa d.e j
guerra.

Paris, ;.' l'A. A.) — \s Iropas fran-
cczas appioxiaiaiu-íe dc Courcelclle,
niiiraçiiiido fortcnicntc :.s posições qito
ps allemães tém nessa legião.

Londres, 2. i \. A.) - Xnvos di ••
pachos leltg-.npliicos imiti recebidos vol-j
iam a tratar das manífcstaçC-rí :.>.*.::ifici*;- \
Ias de- qtte eslá sendo thcUro a capital oi-1
tor.iana. estando a nmllidão bastante,
mente exaltada conlra os ledescos, cuja
dominação não mais podem sr;-,-iorlar, !

1-j'i algumas dessas iiiaiiifcstaçfles foi
ni c.--saria n intervenção da policia, lia-
vendo mesmo tiroteio,

-¦_-«?<_?-» —

por!
car: um erro, porém, na distribuição. C|
o facto dc havermos alimentado por-1
cos, cavallos e gado vacciun com esse
urtigo, produziu momentaneamente a j
escassez. .Mas esta, promptahicntc será 1
remediada."

l-alando-nic, cm seguida, sobre a so-
lução dada 110 problema da alimentação
dos [mines, dÍ£se-me:

'• Nos districtos cm que s.ibianios
haver temporária cs.asse/, do batatas,
foram e-roi-edi-las rações gxlraordina-
rias dc pão. Nas Rrandcs cidades es-
tabelcccratn-sc cozinhas populares, onde
115 pobres ro.-cbim substíuicipsa eo-
liiida por cinco mi seis centavos. Us
Irabahadores rudes tèm rações cxlra-
ordinárias de manteiga, margarina,
io;.'inao, verduras
das."

Após tun silencio,
acircscciitpu:

"A maioria d
questão dos uutcs
nizaçâo imperfeita;
culdades já foram
erros nos tll ram bastante experiência
para evitar-lhes a repetição. As noi as
colheitas justifi-iiui nossas mais lison-
jeiras c-pi rança5.

U problema da carne será resolvido,
não somente para este auno, mas ain-
da para os futuros, lí' vcrdadéiranicn-
te surprchciidelltc quantas cidades re-
coihmendaratn nina medida tendente a
passar varias semanas sem carne.''

O '.r. vou Batoclii cslcndett-sc em
cbn3Ídcrãções sobre o difficil proble-
ina do aprqvi-iomuucnio, M d)53e.;

—".Mediante aecordo especial oa cria-
dores de gado foram obrigados a 111-
tregar determinado numero dc porcos,
em troca de forragem, que é monopoli-
zada pelo governo, ls.o assegurou a
carne di* poriro. As vaccas leiteiras sú
são Eacnfiçadas quando j.i não o for-
neceiii mais."

Sobre as possibilidades da exporta-
ção, manifestou-ôc dfst*aríi':

"Tan:o a imprensa allemã como
a estrangeira, assignalaram algumas vc-
y.es o fa*:io df tuc certos l.stadòs do
império se isolam dos outros mediante
proliibição das exportações. Nio ó dc-
vido, segundo css*a imprensa, a quc •-
unidade econouiica da Allcinaiilin está
deslruida.

Xa-la mais frdso. Do accoi-Jo com o.
nosso systema do distribuição dr vive-
ns, iodos os disiriclo* eroiiomicos são
obrigados a m'.regar delerminndas
quantidades de artigos iilimctiticios,
como batatas, bervas, graxas, i-tc. pur
conseguinte, e isto fica siibtiilendido, é
dc conven.cncia para os districtos is i-
lados contribuir para u formação do
tudo,

Quer isso di/cr cjmc
sobre a exportação d
não^obodcecin a má \
íí-.is vizinhos, mas as
nomicas."

-O coronel Samuel tle Olheira

Realiza hoje o coronel dc engenhei-ros Samuel de Oliveira .t sua annuncia-
Ua palestra.

D conferencista, conhecido escriptor
e. ardoroso polemista, vae oecupaí-sc
de um thenia intcrcssatitissimo, qualseja a jusliça militar. O coronel Olivei-ra salientará os pontos principaes da
bistona da nossa justiça militar, pondoem relevo os trabalhos realmente im-
porliinics, e mostrando que a monar-
cha não deixou a questão de modonenhum resolvida.

l-.nlrando 110 periodo republicano,
descreverá com a máxima imparcialida-
de as tcntatjvas de organização, divi-dindo o estudo cm duas partes, corre-spondciles á phase do governo provi-sono e á constitucional.

hstudará os nossos regulamentos dis-
çtplitiarcs, um a uni, cm seus traços gc-raes. bem como o código penal c o re-
glllajliçnto processual.

liará 11 critica dos projcclos aclual-n-i.nle em discussão 110 Congresso, não
So debaixo (10 ponto de vista juridieo,como lanilieiii sob sua face tcchnica-nublar.

; Toda essa parle de historia e de cri-lica será tratada com um largo espirito
de imparcialidade, \dsando unicamente
os interesses nacionaes nas suas liga-
Ções eom as classes armadas.

A parle consfrtictorn da confcrrnc'a,
do Iodas a mais importante, tratará de101 limiar o problema do modo maisclaro possiiel, indicando o caminho aiseguir para sc ler uma organização di-
gua dos progressos realizados na scien- I
cia do_-direito, e de aecordo com as.
condições moraes do nosso meio.

Na ultima parte da conferência; o
orador exporá o seu ponto de visla I
doutrinário sidire a justiça, tle modo a!esclarecei- muitas ideas expendidas du- i
rante a conferência e que ficarão, nu- '
ma vista de synthcsc, lorinando umlodo único.
. l-.is ahi o ligeiro esboço quc nos foi !
possível fazer, depois de lermos passa- 

'¦
io os olhos por Iodas as paginas dn
peça oratória que hoje, ás S ilu da
noite, vae ser ouvida no Club Militar,
i- que o seu autor leve a gentileza de
lios mostrar.

————mm. tm1 — —

Portugal talwa
Os trabalhos do Con-

grosso Nacional
Lisboa, -2 — (A. II.) — O Con-

gresso Nacional, convocado para hoje
afim do se Occúipar da revisão consti-
tucicnal, conservar-se-á 5bcr,to -alguns
dias, iprovavilmeiíle ipara resolver pro-
bknúa» impoPiaiíc.3 •coKerueiilies á
guy.-ra.

O presidr-ríli- T5»rnardin0 Machado
tem conferenciadd com os principaes
homens .públicos, inclusive o dr. Ilri'10
Caiiialtho, chefe da União Republicana,

A missão franoozn
Paris, 22 — (A. A.) — Os jornaes

(insta capital occupitin-so da -missão
franceza que, jiinlamenle com a inglc-
za, seguirá breve para Portugal, onde
vae auxiliar a itorminação dn proparo
do exercito iportuguez que virá tomba-
ler 11a frente anglo-franecza.

Todos 0.1 çoinmentariós são un.nii-
mes cm salientar o cuidado da orga-
nização da -missão, dizendo que este
fado va's ci-uentiir ainda mais a alli.
anca com Portugal,

O traindo tle ronrmcrclo
coin a hmlntoiTi»

Lisboa, 22 — (A. A.) — l-'oi aqui
recebida com eiillutsiasino a noticia da
approvação, p da Caina-a dos Lords, do
tratado dc coimuivcio anglo-poriugiu-z.

¦ 1 a » »»
A Casa Mme. Coulon

ACTUALMENTE A' RUA GONÇALVES
DIAS. 47

Especialista em camisa sob medida, cn-
carrega-se tambem ds concertos em ca mi-
sa3, cerotdas e pyjames. Tcícpl.otlc i_o8.
K:Urcga*.c a doiiiicá.,0. Preços insignifi-
c-.ites.

15:000000
c Ioda dCzòna vctidid.s Itonlcm

na filial

Sonho de Ouro
Galeria Cruzeiro, l

Avenida Rio Hraneo, 158
Oscar & C.

OS DESFALQUES
NOS CORREIOS

Continuou hontem o exa-
me dos balancetes das

agencias
A' commissão postal continuou, hon-

.mi, a examinar os balancetes das agen-
cias desia cidade, nada encontrando de
anormal.

A succursal da praça Municipal sof-
freu tuna meticulosa pesquiza nos valo-
res e eufve, por parte de uma cnuimís-
são de inspecção, tendo tudo sido cr.-
conirado nn ordein.

As agentes das ruas de S. João Ita-
pliãta e Conde dc Bomfim, que eslão
alcançadas em cerca de 23 eonios, eon-
forme já noticiámos, não cumpriram a
portaria do direclor dos Correios, que
lhes marcava mn prazo, (pie terminoi.
honleni, para entrarem para os cofres
públicos com aquclla importância.

l'oram, hon tem, removidos para a
succursal ito largo do Machado o ma-,
terial, utensílios a valores existentes I
na agencia da rua dn Cattete-, qac foi
definitivamente fechada.

UMA TRAGÉDIA CONJUGAL

üm tenente do Exercito desfecha
dois tiros contra a esposa

DUQUE e 6ABY M
Oo llrasil cin 1!8, 110 l-it-
;|: lacc-Tlieiitrc. .•¦*

J-1--KST-À AKTIS-TIOA í: *
* :|t do D-U-.Q U 11.

S J64O——uno—
NAO SE PO'DE SER CELEURE

NESTA TERRA...

0 "dr." 
Jacarandá é

victima da garotada
audãdc do-i lem-

.•ia cidade existiam
irrctpiii-tos todos.

não poucos osten-

A bordo do "Cotovia" *,
UM CONTRABANDO DE CANIVETES

E CORRENTES .
!'or oceasião da busca da praxe a

,,•'!•• procedeu, honlcm, a hordo do va-
por Coloria. <>. ajudante do guarda-
mór Annibal Nunes Pires, apprclicn-
deu 227 canivetes' presos por peque-
nas correntes nickcladas, que se acha-
vam oceultas no paiol de cabos e ve-
Ias, próximo ao rancho dos marinhei-
ros, im bico de proa.

Auxiliaram o ajudante NTtmes Pires
o òffkial aduaneiro Oscar Lotiri iro e
o marinheiro Timolhco José dc l.inia.

'-a . ¦ » 

Bordados á machina e á
tiiSn "" r'ont0 •' i0UT "¦ piro* — Passa-¦"•-*- in-mli. CASA VIANNA. L-r£o
dc ií. Frar "

Quanta Rente tem
pos eni qnc na no:
os typos populares,
alguns espirituosos,
tando insolcncia,

Foram todos. Devem estar pelo es-
paço as polOs creaturas, talvez espi-
ritos lúcidos, depois dc haverem pago
a sua dividrPás provações terrenas.

I.r.iiu dites o conülão "Castro lTisoM,
0 convencido " sangue azul". príncipe
Herdeiro do maior espaço da Costa
d'Africa#"'p. Ubá II": o "Vinte e
Nove" heróe dos campos do Paraguoy;
o ecleberrimo "Scixas" a cobrar con-
ias de cama ás costas.

Agora, depois de longo inlerrcgno, ap-
parece o "advogado crimina", o "dr.
Jacarandá", da côr da resistente nm* I
deira com quc eram feitas as nossas
tradiciohacs mobílias, que está ao mi- :
hor do íissovio da carotatla ímpcuítente. |

Ainda hontem o Manoel Alves, ao sair
dc sua casa. á rua Menezes Vieira, te
ve o sangue a afíluir-llic do cérebro,
cniaiveciii-se c fez dnusar a bengala 110
coslado dos pequenos \adios que o pre-
semeavam com a mais decidida das
vaiai.

liu guarda civil prendeu o engraçado"Jacarandá". e o delegado do ia" dis-
Iriclo policial distinguiu-o dando-lhe
para escriplorio provisório o xadrez da
rt:a dos ArCO-í.

»—1

'A íranqiiilIidaJc quc se vinha obscr.
vaudp, d-s algum U.ntpo a esla pane,no noticiário -policial, tão despido de
factos do sensação, era -prenunciadora
dc que aigo de impressionante eslava
paru s-.tcceJrr.

Islo não che-ja a ser a manifestação
de 11:11 -espirito d-2 supersUção declara,
do, mas ú o liabi.o qúe nos mostra quca bonança sempro foi a, véspera da
borrasca. _dv é preciso nolar que as".'véspera»" de borrasca infelizmente
entre nós nem sempre são longas. Por
isso, já preoecupava e causava- receio
tanta calmaria, apienasl ligeiramente
perturbada por fiíclos dc ordem secttn-
daria, que logo caiam- 110 csquecümento,
ou que muitas vezes não clicgav*ui'i a
impressionar 011 a causar sensação atc:.

Ili bem s? pódc dizer quc essa tran»
quilliilade observada era paradoxal.por-
que trazia a preoccupaçâo do que Stic-
cederia a seguir.

'Assim, cm plena bonança-, esperava.
sç a borrasca, temendo-se mais a cala
dia'; vencido '1111 relativa calma.¦K não fajlòú a itempcstadc terrível.
Kil-a que chegou tremenda, destruindo
um Iar,_ oulróra feliz, mas que os ei*.t-
iríts minaram c os desgostos começa-
iam a abalar até ú dsr.rocai-Iíi final, 110
sopro ftilininaní-s da desgraça.

il'oi assim abalada a população <!o
pacato o longínquo subúrbio de Jacaré-
pagtiA, com a 110'licia dolorosa que fa.
ciinienio se espalhou dc um drama
conjugai dc lãntcntabilissimo d-sfòdio,
tendo -pe-r causa o ciúme levado a cx-
tremo.

1'ina rtragedla horrível, diziam, oc-
correra na rua liarão, daquelle subiir-
bio. ]¦'. dc fado, cm frcnle ao 11. 03,
daquella ma, havia muito povo agglo-
lucrado. 'Nessa casa morava, cm com-
panhia dc sua 1 sposa, d. Zilah ela Sil-
va Vaile, c de 11111:1 filhinha uc am-
bos, cliaaiada Marina, dc dois annos dc
edade, o tenente Paulo da Silva Valle,
que pertence ao .V 'regimento, aquar-
tcHado na Villa Militar, em Deodoro.
Ali é quo fe dera o facto doloroso d-e
qire vamos tratar.
OS AXTKOEDBXTRS T)0 OR1MM

dia seguramente Ires annos o tenen.
tc Pítulo da .Süva YiiÜr ova casado coin
d. Zilah, >c ambos são bem jovens
ainda. •

A vida do casal a principio ia cor-
rendo tranquiUa, nnfí-o -rnibova, dc
tempos a tc.n-pòs, o chefe do casal li-
vesse -pequenas ru.-gas, devido ao geu
vtenio terrivelmente irasclvcl. líntre-
tanto, isco não 'era bastante para per-
turbar a paz que devia rcinan -entre
esso* emes quc se haviam unido por
impulso de 1111 amor sincoro e foric.
DC'Ss'pa<las, pois, csr-as mivriis tênues,
trado -rótlira .iiniiÍMlür.ían.l.-n,'.' ti paz
mais contrpU..a <pic imaginar-se po?sa.

I"iu breve, para completar a ft-liri-
dc-de do joven par. nascia uma bella
criancinha, a galante Marina, quc hoje

ita, como dissemos, dois anno.-; dc
edade, e, seguindo-se a esta, lainbeiii
foram brindados ambos com um outro
lindo pciz, ha pouco fallecido,- e que
se chamou Gallicni,

Esse viver feliz leve que durar mui-
to pouco tempo. 0 ciúme terrível fez
a obra ile destruição completa, tudo
reduziu,

1) tenente Silva Valle, de uns lem-
pos a esta parti-, começou a suspeitar
da fidelidade de sua esposa. Mm iodos

j os seus rccàlos procurava descobrir a!-
\ guma coisa quc denunciasse a sua trai-
! ção, c assim, nessa incerteza liorrivel,
i a vida, para os dois começou a tornar-

1 se um inferno.
O tcuiníc Paulo, dotado de um gc-

'• nio terrível, facilmente sc deixando
i dominar dc louco furor, não permittia

a menor contrancdítdc provocada por: sua espora,
I Cada dia, pois, mais se avolumavam
' as suspeitas c mais repetidas eram as
j scenas violentas entre os esposos.
; Tudo, abolulamenlc tudo, provoráva
| discussões tremendas,
! Depois disto, não mais foram \isios

os dois á tarde-, nn jardim do clialcl
! onde habitavam, tendo próximo a fi-
j lhinlia adorada, que os enchia de fran-

ca alegria.
Essa situação de desavenças constnn-

les, provocada por u-.ua desconfiança
quc c-ida vez mais se arraigava, e que'.! não ira possivel dissipar, chegou 1:11-
fim ao transbordo do desespero, que
determinou n pratica do crime, dc que
não ?c pódc afiirmar que o autor ii-
cou arrependido, muito embora o seu
eslado dc nervos momentos depois da
tragédia ainda denotasse o quanto o
criminoso se achava fora dc si.

COMO SM I.BU O
icgtmda-fci

cimra
ra, nãn In

rco 14,
-*--

os regulamentos
• a/guns Ést.-id.is
ontade rouira rs
necessidades eco-

A offensiva moscovita continua inten-
-a .01 ioda a linha de frente, .-..-tido que ' *-«-.. A1VnE'?T0 , ."í!...--15.0?. L?-!>KS
com maior força nos Carpatlios, Do lIo-;,!.il ila MiirnrtrMii.

iiL-iú;, opcraçccs ein ^ern!.
\'i_'S ari-

Kova York, .--¦ (A. A.l  i DR. APRIGIO DO HICOO I.OPES¦\ii.U-n. : i\ ti,,.,-, .1 ,|, m:,- : .,,-,r„ M . «_,, „«Do Itn.-pilsl .1¦'¦ -.--•-¦¦ 1 , ii'-;-- i ua Misericórdia, Moléstia, da
ciam de Petrogrado nue continua p bam-1 „lr-ar,lai ,,3,^ e -uvídos.
bardeio dc llalicz pela artilheria grossü ; DR OCTAVIO UO HEGO LOPES —
dos moscovitas, esperando-se a c.-wla pio-1 Ocíilitia, prof. da FaciiltUdc de Medicina,
mento a queda dessa praça cm -oJcr das CoMulto.io: rua _»t:c cie Setembro u, oo.
tropa-, do f'Mir. (A S19O

Com a Associação Com-
merciai

A NOVA FORMULA DE CONTRATOS
PARA COMPRA E VENDA DE

CAFE'
O tr. Pandiá Calogeras rcmctleu á

[Associação Çomiucrcíal desia capital,
por não lhe compelir providenciar a re-
speilo, copia da exposição que lhe foi
••miada pelo consulado brasileiro de
Mova Vork, sobre a nova formula dc
contratos paia a compra c venda dc
crif.'• brasileiro, proposta p-!o "Natiou
Coffee Roaster's Association" daquella
cidade.

-n » — * tm 

Quem conijirh mal cóni|>rn ti nas vozes, nor isso iodas
as pcssôiis [ii-uüvntos dovèin prolerir íi

_,-.-- OUVIDOR VI - - - -

QllCiil st'> lii'li«' CASCVriNIIA
Ksiií livro <l« MIUDINHA.

mm * wb » _i •

0 commercio de fumos
e cigarros

FERRUGEM
Só o ANTIOXYDO a
evita. Adoplado na Man-
nha e l.Kcrcito. K::cc:itra-
fe em todjs as casas dr
íç-rafrr,,. CORDO VIL ¦
Cmf Urucuayana u. mq.

:__ (3 A 2271

Politica uruguaya
_S "COLORADOS'' E A OUESTAO1)0 VOTO SECRETO

.Montevidéo, 22 — (A. A.) — Corre
co-ri certo q-.tu 11a, reniiiã-.i secreta,
realizada _ pala maiiorá parlamentar"-.-'"! ada", ficou defini! ivanrenje re-
eelvid 1 que não seja appiovada, a im-
fdar/.ação do voto £*_rüto.

Aor.de se poòerá comer um polvo freico
1 litjpanliola? 10 ua CABAÇA GRANDE.

(M 32O7)

SÍOV1MEXTO Oi-BIIAIUO

FederaçSo Operaria <lo Nio do
Janeiro

Í»»tRetine-se 

hoje em sessão, ás S hora»'d.V noilc. na sede á praça Tiradentes 71,
o Comitê Federal. Pcde-sc o compare-

f-cimento do» delegados e thcsonreiros,'cissipi como o tio tiiesoureiro da S. dos
'|J'íu:iíicadorCí.

O praso para a compra dei
estampilhas para cigar-

ros ou cigarrilhas
O in-pe.-.or da Alfândega, atlcndcn- I

. do a que o regulamento anncxo ao de- j
creto n. 11.951, de 1(1 de fevereiro
deste anno, dispõe que os fabricanlcJ
de cigarros ou cigarrilhas são obriga-

I dos a "adquirir na repartição fiscal
competente, dentro do prazo de oito

I dias, contados da dala do recebimento
dc fumo. as estanipilha» necessárias
para os cigarros ou cigarrilhas que

1 houverem dc ser fabricados com o mes-
mo fumo, c que, para completa oliscr-
vancia desse dispositivo, em combina-

! ção com o art. .|.\ paragrapho 4°, ha
| necessidade de se conhecer a dala cm
í quc c recebido o fumo dcsfia/lo, picado

ou nfigãdo, hypothese de sir adquirido
por fabricante dc cigarros ou cigani-
lhas, afim dc ser contado precisamente
o ptazo de oito dias", baixou, honleni,
tuna portaria rccomiuendaiido aos cm-
pregados designados para conferir c

I dar saida ao referido produeto, quando
i procedente dos Estados, quc declarem
I nas guias selladas, para o desembara-
j ço. a data em que o mesmo foi en-

t regue.

IMA l.BCr_\M.)Ç..Õ

('mn il ]in!ii:a ilo 1 ilisti-ii-tii
O trecho d.t rua Ceuetal Ca inata,

comprchendido entre o largo d<- S, IK>
liiingos e á praça da Republica, está
convertido em ponto predilecto dc uai
punhado de \ adies e desordeiros, que
cotniiicíltm ns maiores tropelias.

J',' impossível o trânsito, priucipa.-
mente ao cair do dia quando oa grupos, i
proferindo palavras 0ffe.i8.va3 á moral,
>c drgladiani no jogo de fooibail" pou-
do nulo nn polvorosa.

Tudo isso, no cmtftntO) acontece por-1
que, apezar dí ser ali centro da cidade,)
tt falta dc policiamento ê a mais com
plela.

A' delegacia do 4" dislrieto endere
çatnos a reclamação Ao* moradores,

im d m* > wi '¦

MOVEIS Ã PRESTAÇÕES

JOSÉ' 11
foi, GOMES DE ANDRADE

^SmK^KE3BP__939m________7SX________f_\' "«w»*! ébíii—¦ ¦_."

A RESERVA NAVAL
No (jiiarlcl tio batalhão

ii:i\|il
Alguns focíos dos clubs de regatas,

que se vão instruir inilitarmcntc afim
dc constituírem a reserva naval, eslive-
ram hontem. ii larde, cm visila ao quar-
tcl do Batalhilo N'aval cm lompanliia do
capitão de ^ corveta Jo.lüuini Anatocles
dn Silva l-erreira.

Aquelles rou-ers assistiram .1 cerimo-
nia do arriar da handrira c aos cânticos
palrlolicos entoados pelas oraças do
inesmo batallíão.

Só X.\ CASA l-OHTüGUKSH .IOI-;'
Kua Assembléa, -io — _ qnc ^e en-

ronira manteiga fresca mineira supe-
rior: l.i!o, 3$800,

CIMENTOU-
Tcleplic.üft SIM, (•entrai. —- Rün

Santa íiiizin, '_(>'_
— TAll.O l-ASSOS AC. —

DK.-IM-l/.AS 1)0 (iOVKKXO
PASSADO

.Mnis quinhentos conloü e coisas
pura ;i IViiti-iiI

Ao --en collega da l'a*i-inla, o minis-
tro d.t Viação soüeiioii os pagamentos
de .t.|ií:.l.l-'?53-|. a Alfredo Braga; c de
iJio:5..$io'3, a Scraphiiu José- Gonçal-
ves líaslo.s c .loão Onriqtic l-'erreira de
Aguiar, por trabalhos executados pelos
mesmos, na listrada de l?erro Central,
durante o governo passado.

A's (;-,"lta5-f*-'i"*9' Succulenta Feijoada,
ás 9 da liianliS. iú na CABAÇA GRANDE.

A TURFA NACIONAL
Um invento do engenheiro

Zettel

vtciima at. que lhe fossem prelado* oá
cuidados 'Jc que carecia, pois que devia
d. Zilah ser removida quanto antes
para a Santa Casa, applicarain-lhe algu.
mas injecções de camphora, que dcvia-i
acalmar-lhe os soffriiucnlos.

Durante esse trabalho, d. Zilah, ou
porque os seus sofffimentos não o .per-
imitissem ou mesmo .porque deliberada-,
mento qtiizessc fugir a explicações no
momento; não proferiu a menor phrasc.D. Zilah, ali ser transportada par.-ta Santa Casa, onde se acha internada
ria 24* enfermaria, esteve na residência
do seu cunhado, o tenente .Mario Valle.

O CKIMIXOSO
Como dissemos acima, o tenente Pam

lo Silva Valle, quando paia, desvairado,
110 encalço de sua esposa, foi coni ido
pelo seu irmão, que acudira aos grilosde soccorro.

Conduzido alé ao m, verificou-se
que o criminoso se achava ferido na
mão esquerda. Coinquanto leve essü
ferimento deixava, porím, perder m-ii-
lo sangue. Urgia, portanto, fazer uni
tratamento qualquer afim de fazer cca-
sar a heniorrliagia, c ao mesmo tempoera necessário quc não se cffcctltasse
tambem o flagrante.

Assim, acompanhado de seu irmão e'do tenente Artidoro Cosia, retirou-s»
para o llos.iit.il Central do 'Exercito,
onde foi internado c onde ainda se cn-
conlra.
iis i-nom>i:xci.vs n.v poi.icr.%

Alem do aviso dado por populares-,,a policia do 24" districto foi prevenidada tragédia pelo cominiindo do Conpò
de Bombeiros Voluntários dc Jaorápá.
guá.

O dr. Vianna Marques, delegado do
districto, acompanhado do commissario
Gonçalves, compareceu ao locii, mas
muito pouco puderam fazer, porque j.iera alguma coisa larde. A victima ha-
via sido removida para a Santa Casa,
em carro da A-ssisljncia c o criminoso,
como dissemos, foi conduzido muito
calmamente para o Horpiial Central do
Hxcrcito, lendo m,-1o vislo -por pessoaisque o conheciam, quando, em compa.
nina do tenente Artidoro, e de seu
irmão Mario, aguardava na estação do
Cascadura 11111 bonde nue o devia con-,
duzir no grande estabelecimento militarda rua Jockey-Club.

O IXQIMII1TO POMCTATi
' Tor motivos superiores á sua vonla-

dc, as autoridades do 24" districto pou-co puderam fazer, limitando-se, paracomeçar, a ouvir os creados do casa).
Na delegacia do a.-0, foi aberto in-

querito pelo dr, Vianna Marques, fun-
ccionando o escri lão Scrpa, que esteve
na delegacia.
O QU13 DISSKHAM OS CHEADOS

1'elo dr. Vianna Marques foram eu-• idos o creado João Pereira de llarros,
que foi empregado do pae do tenente
Paulo. dr. Anionio da Silia Valle, en-
genheiro da listrada dc Perro Central
dq Urasil, j.i fallecido e a creada Olym-
pia, de que já falamos acima, e quc" ha
4 mezes C- empregada do casal.

João Pereira declarou que conhece
Paulo Valle desde menino, pois

Asma
Ouvidor.

«-»»,«¦ B—

OS meihorer, e os mais procurados :
moveis são os que vende a Casa mar-1
tins, rua da Carioca (,7: quem os exa-
injnar não deixa dc Icval-os

,.m lt «Ml O !¦¦

Instrucção Publica
0 dircetor geral exonerou honleni

dos logares de substitutos de adjuntas
licenciadas dd. Laura Calheiros da
Graça c Ruth Leal.

D prefeito concedeu as seguintes li-
cenças; dt: oo dias, a professora calhe-
dratica Deolinda l,. ferreira l.obo, á
adjunta Djanira <lc Oliveira Rodrigues
r á ihüpcctora de ahimnos Laura dc
Carvalho Chaves; de 60 dias, á pro-
fessora catlicdraiica Aida Schlindler e
ás adjuntas Uditli Pereira c Laura Cos-
Ia da Silva Moura, c de 30 dias á pro-
fessora caikcdiatica Anna V^m» Braga.

O porto do Recife
A ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL

TRATA UO SEU ARRENDAMENTO
Recife, ;s -- (A. A.l — Kcuniit-sc

em as5'--uvb!c.i geral a Asociação Com.
tr.ircial, paia tratau d.-íiry.ivatiici-.:e
do arrcndamcnlo do parto dt-V.a capi-
tal; ipcla nucsnra associação, Obcvc u-na-
iiiinidadi- de votos, a proposta apresen-
lada á ossemb-Iéa d'clegamlo plenos po-
deres á diret-loria da Associação, paia
se er.lender a esse respc5lo cciiu o go-
verno -Ia Uulião c limiar o tespectivo
contrato.

OUNÇAS do estômago, intes-
tino, figado e iiirvosas. lixa-
mes pelos raios X. |)I{, RE-
NATO IÍTJ SOUZA LOPES.

José, 3<>, das 2 ás .1 (menos ás
os pobres ás 12

A JO-

Rua S
tjtiartas-feira
lioras.

Sn Bcttialtttade,penuSo a 6tS, só na CA.
1IACA ORANUE: av. liem de Sá. !-,—15,

1 » m> . a-

i E. N. de Bellas Artes
O -SALÃO" CONTINUW SENDO

MUITO VISITADO
.\s galerias da Kscola de llellas Aries

j.csiiicram lionlcm repletas de visitantes
que não cessaram dc elogiar as niagúi-
ficas leias quc figuram 110 actual "Sa-
lái,;'.

líntre as leias mie ?e acham expostas]
figurará de hoje em deante, uma de Ni-
colau Taimay, intitulada I/oiseau morl,
obra pi ima dc grande valor.

A lixpoíição hoje continuará aberta
das io âs t da tardeiil r ni t —¦

MATRISTE, DIARRIIÊA
VERDE das i.\c«, euiain--c rom a maravilhosa dw-e berla — CROTON DEN-TIIYLA ._ Ildrtiilania —

Av.cultòra: Uodrign Silvai ¦•8
---«-«^t»—_______'
«a x i-: i, i, a s iiu osso

Coiiipra-sc grande quantidade, offer-
tas a caixa do correio, SI.

"fl fl <1 IJ IUThesouro Nacional
PAGAMENTOS

AUTORIZADOS
O Thesouro Nacional foi autorizado

a efícetuar os seguintes pagamentos :
,i :opo$ooo, a Alberto Paz. ,1c ajuda

de ciislo ; 2 :ooo$ooo, a José Pires do
Rio, de ajuda de custo ; nooíooo aCa-a Jardim, dc fornecimentos, cm
maio ultimo, ao Ministério do líxtcrlor;
ia:ooo$ooo, ao Instituto Oswaldo Cruz',
de subvenção correspondente ao 2a sc-mestre, do corrente anno ; i :*5o$ooo adiversos, para despesas de fardamento,
no 2" semestre do corrente .-nino ; ....i>:.'.;oS*-M, da folha do pessoal de no-nit-açao do dircetor da Casa dc Corre-cção, cm juiho idiiiiKl*; j.:.|oo$ooo, a di-versos de diária» du pessoal ,|o nie-nioestabelecimento; e i.i :-ooJooo, á Coin-
panhia E. Ferro do Norte do Ura-
sil. dc viagens por coma do Minis-tino da \ tação.

£V-.V-,\ v",':'-' 
'""¦ ' ¦'¦ ¦'-¦;'''.;' ¦'-'. '>¦'¦'•;

'.>,,_';.:-.:;-::'.' -;:-"'.'*1'- 
,¦<;;¦*.' ¦.'í.Ii-"v --¦¦ '/- ¦'¦'¦'¦¦:-
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S. PAU1.0-SANTOS

Pedido d<* coiiccssfio pai-n uniu
lllllllt tlC Illltll-IIIlUlillIlS

.S". Pc.ulo, 2.'. (.!. A.) — N*a hora do
expediente d.l sessão dc hoje da Ca-
mara dos Deputados, foi iido um offi-
cio de V. l.ucci & C, solicitando a con-
cessão dc um serviço de transporte pormeio de auto-omnibus ou outro qual-
quer entre esta capital e Sanlos. O offi-
cio foi á commissão de Ubras, para dar
parecer.

Irmos sob medida pelos ul-
tintos figurinos dc casemira

cõr, azul ou preto. Teci-
cidos Inglezes Old-England,
-•-- - URUGUAYANA — 22
•~mtm&-&*str_*-*$>ini-.~«.

O "1,1'ÃO XUl"

Sjifl entrada nilintln pnra niiiniiliA
)-'nibora aiinunciada, não se dará lioje

a entrada do "Leão XIU", cm nosso
porto.

Só amanhã o bello transatlântico hes-
paiiho! poderá chegar, devido á forte
ccrj-áçãò que apanhou nos mares do Sul.

O cngcnlicifo Zeilcl
O sr. Henrique Zcltel. engcnhci.-o, já

de ha uiiiilo que se vem dando a C3tu-
dos sobre a nossa turfa. Honlcm, o
sr. Zettel fez experiências de um seu
invento para o aproveitamento da tur*
fa nacional 1111 substituição ao carvão
c oleo combustível.

0 invento do estudioso rnitenheiro
consla de uni apparelho muito simples
que se resume a um compressor de ar
que desempenha as funcções de uni
massàrico, opcr.1111lo.se a conjuncçfio
com o tubo que transporta dc um de-
posito, a turfa em pó, A nm jacto de
ar, prodttz-sc uma chama do cxlraordr
nario poder calorifico. Tal é. em linhas
geraes o apparelho cuja photographia
damos acima.

O sr. Henrique Zcltel fez a sua cx--
periencia com turfa dc Hom Jardim. O
seu app.irrllio é dc fácil adaptação ás
locomotivas e navios, nas quaes será
lambem rápido e simples o processo de
reducção a pó da mal cria bruta, des-
pojada, pela agua, dc suas impurezas.

O sr. ZcHel esiudoti varias qualida-
des de turfa, trabalhando outrosim pela
sua reducção a briquetes. Não lhe foi
difficil couscguil-o. Gom tun pouco dc
terra, c uma composição liquida de sua
invenção, constituiu-as sem grandes dis-
pemliòs. Mas, isso não bastava, o seu
consumo ficaria assim reduzido aos pc-
quenos fogões. Levou-a, então, a un»
processo de lavagem para despojal-a
dos elementos inúteis de que e; rica, a
turfa brasileira, c reduziu-a a pó, lo-
grando, por meio do apparelho de sua
invenção applical-a 110 aquecimento dos
fomos dc elevada pressão.

FOliMICIM PASCHOAL — O
maior amigo da lavoura; encontra.sr¦¦il todas ns casa», de piimcira^ ordem
desta capital c At indo. os Estados.

, m-_mmtmP_qfrm&^0m*mm

Ante-liontcnt
via estado de serviço o tenente Paulo
da Silva Vaile, c liontem devia com-
parecer a quartel alguma coisa mais
para a tarde. Por Uso, quiz clle dor-
mir até uni pouco mais tarde do que
o habitual,

Sua esposa, Icv.inlaiido-so mais er.lo.
esteve cuidando dc alguns afazeres de
•casa, <\ depois dc uma ligeira ¦peniia-
neneia co:n sua íi-liinlia 110 jardim,
como sei esposo continuasse ainda 110
leito, foi ainda com a filhinha c tam-'bem a creada, oue se chama Oljqupia, j
it casa n. 111 da mesma rua, onde
mora esu cunhado Mario Va'le. iam-
bem tenente do Exercito, e sua esposa.

Levando a patroa ate ali, a creada
Olympia voltou para casa, afim de tra-
lar dc alguns serviços que deviam fi*
car em ordem.

Pouco tempo depois, novamente ciu--
ítava á casa do tenente Mario a Olym-
pia, dizendo a d. Zilah quc seu patrão
accordára e que a mandai a chamar.

Chegada á ¦-asa, d. Zilah foi iivrmc-
díatamentc ao quarlo onde sc achava
o marido. Entre os dois houve nina
séria troca de palavras, tendo d. Zilah
procurado cxp.icar a sua auscsicia
áquella hora, declarando que nada lia-
via dc mal naquillo, vislo como is:i-
vera na easa dc parentes. A troca dc
palavra fsoi-sc tomando mais violenta,
mas a -ponas fechadas, O tenente na-
!malmente não queria acccilar as cx-
plieações da esposa.

Súbito, ouviram-sc duas detonações.
Seguindo-se ás detonações, ouviram-

Se gritos dc desespero.
Pessoas da casa, justamente alarma-

das com aquelle faclo quc não sabiam
explicar, correram para a rua pedindo
soccorro.

Aos grilos de soccorro, as pessoas da
casa do irmão do criminoso sairam e,
verificando quc tudo aquillo se passava
em casa dc seus -parentes, para lá se di-
rigiram a correr.

D. Zilah havia sido ferida por seu n
esposo e, num Ímpeto, movida peio ins-
linc.o de salvação, abriu a porta do
quarlo i- saiu a correr para a rua, coin
a intenção dc procurar abrigar-se cm
casa dos cunhados; O criminoso st'-
guia-a, desvairado, mas uão detonava
mais a anua. Adeanlc, faltando as for-
ças á infeliz senhora, caiu ella pouco
distante.

Nesse comenos. chegaram pessoas da
familia e, emquntito alguém prestava
soecorros a d, Zilah, procurando cr-
gitel-a, afim de a conduzir á casa 11. tu,
a tenente Mario continha o irmão e
procurava fazer chegar-lhe a calma e
reparar que o que praticava era
loucura sem nome.

, . - q»e c
ajudou a criar. Declarou que poucosabe da tragédia, pois que, tendo s.rdo,
quando voltou a casa foi informado de
que havia oceorrido uma desgraça qual-
quer. Havia ido visitar uma comadre nc
Engenho de Dentro, tendo passado a
noilc de aníe-bontem fora dc casa.
Quando regressou, já se havia dado c
doloroso drama. Ao chegar a u-na cs-
quina da rua liarão, uma pessoa que c
conhecia fc!-o ligeiramente saber do
que- oceorrera. Ao chegar em frente di
casa, vitt uma grande agglomcraçfio.

Entrando em casa, perguntou a uma
menor dc nome Francisca, que era cria
da casa, quc é que se havia dado. A
menor respondeu-lho: — "Poi "seu"
Paulo que atirou em "Nliaziuba", o qi:tfoi confirmado pelo tenente Mario, :
quem interrogou tambem,

A crea Ia Olympia contou mais oc
menos o faclo como foi relatado acima,
não sabendo, porém, em que termos ou
por que fôrma Se deu a discussão.

Só lhe despertou a attenção o faclo
de ouvir as detonações, porque qiianicao mais as discussões cnlrc o casal
eram constantes dc algum tempo paracá c, como não constituíam novidade,
não a poderiam prcoecupar muito.

(UMES?
Apçzár das informações que sr lem a

respeito das discussões entre o casai
Silva Valle, ná0 £C pódc affirmar com
ioda a certeza que lenha sido o ciúme
a causa principal dessa triste tragedià^

Pessoas que esião mais 011 menos
bem informada; sobre o caso. sabem
que o tenente Paulo linha um ciiime
louçp dc* sua esposa,

\ão pcrniillia que ella °c posl.l-sr ;i
jau Ha, quc saísse de casa sem ir beni
acompanhada, tinha teniveis discussões
porque algumas vezes ella saiu sósinlia
para o dentista.

Sabc-sc que o tenente Silva Valle nu-
Iria cerlas desconfianças a res-iciio dc

icu collega dc armas, que clle sup-nm
punha mantinha relações muito intimas
comd. Zilah. Essa desconfiança existia
e não é para desprezar no inquérito —
podendo cila <tr infundada, talvez, En-
tretanlo, o tenente chegou a maiiiírs-
lal-a a uma pissna com quem mantinha
relações e quc é estabelecida
liarão.
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INSTI TI TO POI.YTKtTlNTCOiiu.isir-i.mo
A ronfiM'i'!ii'i:i qui- hoje se- 1'cnliztl

O dr. Francisco Bhcrtng
em sessão ordinária, do In
tchnico Brasileiro, sobre
ternncional do mundo c 1
brasileira".

A conferência í publicada noite, no cdilicio da Escola Polytc-
enica. — -

A VICTIMA
fo

districto,
larios de-

Logo quc sc deu ^ o alarma
sado, além da policia do 34"
o Corpo de Bombeiros Volun
JaOirépaguá, que, -6b o comman.lo do
capitão Pcrrcir-i, presta relevantes ser-
vl.cCs áiiuctl*-, vasta zona suburbana.

1) coninialrdanlcQ então, determinou
que fossem avisados os médicos da sua
corporação c solicitou-lhos a presença
immediata 110 local onde se desenrolara
a lamentável tragédia.

Esses médicos, que são os dr*. Gur-
gel do Amaral e Leandro Cavalcanti,
satisfazendo no pedido do commandan-
le Ferreira, inimcdtatamenlc .egniram
para a rua Barão, e, lá chegados, dc-
pois dc mais ott menos dissipada a pri-
meira confusão, tralaram ,1c prcslar os
soccorro- de que d. Zilah carecia.

Verificaram esses facultativos que a
infeliz senhora apresentava dois feri-

i mentos produzidos por bala, sendo uni

TKXEVíT. PA 11,0 V.<
HOMEM ll!.\.S01V15I»o

O tenente Paulo Valle, pelas infor.
inações que colhemos é de uma irrita-
bilidade sem egual e alem dissoium cs-
pinto dc desorganização completa.

Conta-se que de uma vez chegou .1
arrojar-sc a subir a escadaria da Penha
a cavalio.

Xo 23" dislrieto, devido á sua irrita-
bilidade, estava respondendo a 11111 pro-cesso, por haver,- e não faz muito lem-
po. espancado um Ceijlductor de Irem.

Tambem ha memória dc um facto sc-
mclhantc oceorrido entre o tenentePaulo e uni solda, io da Brigada Poli-
ciai.

Ultimamente constava que. por actos
de indisciplina praticados conlra
riores. n tenente Silva \ alie ¦
mandado, a bem da disciplina, paraestabelecimentos militares dc Máttq
Grosso.

QUÁXTOS FORAM OS TIROS•?
l*iii.-t coisa que não pôde passar d s.

percebida c quc nnrece ser esclarecida é
r.-sa das detonações ou,idas..

Todas as pessoas que contam as s:;-s
primeiras impressões da tragédia sao
unanimes em affirmar que ouviram ape-

dois estampidos. Entretanto, c pre-cí.-o nolar que, além dos dois ferimen-
los recebidos por d, Zi'.ih, o tenente
Paulo Valle tambem apresenta um fc-
rimcnlo na mão. quc ninguém sabe
como so produziu.¦IV possivel qnc as declarações do cri.
minoso ,• da victima venham fazer luz
sobre esse ponto.

xa santa oasa
Os médicos d.t .4" enfermaria, 011.Is

se acha em tratamento d. Zilah Vnüe.
resolveram deixal-a em repouso abso-
luto, não permittindo \isiias de quem
quer que seja. O seu estado ó muito
melindroso e requer todo o cuidado.

OS QUK VÃO SER OUVIDOS
UOJB

^Proseguindo hoie no inquérito, o i',r.
Vianna Marques, delegado do 24o disn-i.

Sdeverá
possivel, as declarações do d.

nua Casa. se j.i
Zilah

falará hoje, | no braço esquerdo c outro
tituto 1'oly-'

A caita in-
contribuiçio

f! horas

no peito, 1 Io
mesmo lado. Esse ultimo ferimento era
profundo e gravíssimo.

Os dois medico? comprchcniíeram que
o caso era delicadíssimo. Seriam pre-
cisos recurso* que naturalmente lhes
faltavam na oceasião. Hiitretanio,. pára
conse&uiicm dar um pouco de animo á

cio
for
Valle

O tenente Paulo, cujo eslado é ha».
tante lisongciro, será ouvido lambem,
assim como o tenente Mario Yaüc c s-,:a
esposa.

OUTRAS XOTAS
A casa n. o,;, onde sc deu a Irage-

dia. foi fechada e guardada por um pa-licial, afim de ser feito o exame eom-
peli.nie depois.

iNttma parede do quarto onde sc des-
enrolou a scena, foi encontrada tuna
mossa, feita por bala, o que demonstra
que a victima não tem duas balas cn-
cravadas no corpo, como se stip*i»nha.

liojc deverão coniparecer ao local,
para uma in-pecção. um medica c o
phologranho da policia, para verificai
os vestígios da luta.

-Xão sc sabe a arma de quc sc ser-
viu o tenente Paulo '.'ara comnei.tr a
Crime, visto como a ooücia não thvoq
a tempo ao local. Sttppõe-se que r*-
anna foi um revólver. \-,

Mar:na, a filhinha do cisai, ficou e-í
casa dc tenente Mario Vaüe. .-"'
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Ã LEI DE MEIOS NA CÂMARA
ÈL vo^açãQf gg" 2o turno, dos orçamentos do

líi£e:-ior, Exterior, Marinha e Guerra .

Hontem, na ordem do dia da ses-
Sao da Camara, começou a votação,
Ifcm 2* discussão, do projeclo e emen-
Cas apresentados aos orçamentos.

Assim que o sr. Astolplio IDlltra an-
tnuticiou essa votação, o sr. Anlonio
Carlos oecupou a tribuna e requereu

preferencia para os orçamentos oc
despesa-,' 

O sr. Mauricio dc Lacerda discursou
acerca do requerimento do ll'ader.
Dada, por fim, como approvada a prc-
íerencia, o deputado fluminense rc-

quercu verificação de votação. Verifi-
içada, foi a approvação confirmada por
mi votos contra 6.

Isso feito, começou a votação pelo
(orçamento do

MINISTÉRIO DO 1XTKRIOB

Foram approvados os artigos do pro-
jecto,. salvas as emendas. Em seguida,
prònunciou-se a Camara sobro as emen-
das apresentadas, seguindo o critério
determinado pelos pareceres da com-
missão dc Finanças. Assim, as emen-

fias de ns. i, 2, 3, 4. 5, 6, 7. S, p, 10,
11, 12, 13, 14 e 13 foram, dc aceordo
com os respectivos pareceres contra-
rios, rejeitadas. Sobre a ultima discur-
sou. contra os dispositivos regimentacs,
o sr. Mauricio de Lacerda. ; _

O sr. Astolplio Dulra, que presidiu
a sessão, observou no deputado flumi-
nense que, não tendo elle apresentado
emenda alguma ao orçamento em yo-
nação, nem, nor isso mesmo, discutido
o assumpto em plenário, não podia
usar da palavra, para encaminhar a
votação, porque a isso se oppunhai o
regimento.

. O sr. Muricio de Lacerda manifes-
íou-sc irritado com o facto do presi-
dente da Camara lhe ter feito a allu-
dida observação, nos termos regimen-
taes. appellaudo pira o expediente da

¦ obsiriicção, aliás íinproficun. com pc-
dir, reiteradas vezes, verificação de
votação, votação nominal, etc.

iProscguindo, porem, as votações das
emendas apresentadas ao orçamento
cio Interior, foram approvadas as for-
anuladas pela comniissão teohnica da
Camara. Foi approvada a dc nu-
micro 16,, determinando uma nova
tabeliã das rubricas Pessoal c Mate-
rio/, de verba 16, relativa ú Brigada
(Policial. A de n. 17, approvada, manda
augmentar, na mesma verba acima ai-
ludida, a quantia de i2:S4SSooo, para
pagamento de reformados da Brigada,
que descrimina. A emenda n. lS, modi-
ficaliva dos tabellas da sub-rubrica
Hospital S. Sebastião, da rubrica Di-
rectoria da Saude Publica, da verba
ji. ji. foi. cm seguida, approvada. A
emenda n. 19. lambem approvada, au-
munia de 5 :y;S$ooo a verba n. 31 —
Corpo do Bombeiros — para pagamen-
ío dos reformados nella mencionados.
•A emenda 11. 20, approv.-i.da. deter-
mina:

"Verba 33 — Administração, Justiça e
oulus Upsix-ç.ts no Território do Acre.

Das palavns dn uruiccto — "Reduzidos
tos departamentos", ate ás seguintes: —

""outros dois departamentos" — redija-sé
nssim:

Reduzidos o> departamentos n dois, man-
lida a actual orc.iuizarão municipal e som-
mando aos créditos do material dos depnr-
tamentos mantidos — Alto Acre c Alto
Juruá — j 50:000$ no urimeiro e qo:ooo?
no sej-undo, correspondentes á metade dos
créditos ilo material dos dois liesnírtainra-
to*, suoprimidos, que ficam incf-rporrules. o
Alto Purús ao Alio Acre. e o dc Tarauacá
no Alio Juruá."

• iA de 11. :i, relaéVamicnte á mesma
verba acima, .prescreve:

"Substituam-se nu palavra'-: dc — "sup-

jiriiiiiilo o crcdiio ile 847:406$ até o fim"—
pelo seguinte, rcst.iljeUveudo.se, assim, cm
¦parte, a proposta do t-overno:

Mantcnliam.se duas das m.atro rompa-
lihias rcnioiiacs do Acre. deixando-se uma
á disposição dc Prefeito do Alto Acre e ou-
ira á do jircfcito <lo Alio Juruâ, e destina-
«das no policiamento dc todo o território,
ipo.icndo o Rovcrno moiiiiúar n orra*itzaç;iíT
cetim! das companhias sem exceder o cre-
dito du ó.\-::ro.t$GOD."

A emenda n. 22, concernente- ainda
l'i verba 33, c egualmente approvada,
delibera:

''Do credito dc 400:000$ da condenação
— "para serviços puV.icos e obras nn Ter-
Tilorio do Acre" — do material ecral. des-
tine-se 180:000$ rara o Detiartamento do
Alto Acre c iro:oooS para o do Alto Ju-
rua. cujas prefeituras ficam obrigadas a
superintender os mcllinramcutos «Íos territn.
rins dos outros dois dcoarlamcntos que lia-
6ão incorporados."

Foram logo depois approvadas us
tmendaa ns. 23 e 24, determinando,
ircr.;iec'.ivaiiienlc: »

"Verba n. S —¦ Secretaria da Camara dos
Deputados:

Kliiniuc-se o augmento de 4:tici$^oo, a
vista ilo disposto no art. ü-'. n. Vil. e pa-
ragrapho da lei ti. .l.uSo. de 8 de j.ineiro

•de idiO."
"Verba 3$ — Subvençí-fs:
Reduzida dc is:oo0$ do auxilio á As-

'sittencia de Creanças Pobres, aiinexa ao
.Instituto de Klcctricidadò Sloutca do dr.
A!v.*ro Alvim."

A emenda n. 25, ftlàiiva á verba'n. 15, augmenta:
"Policia ilo Districto Federal — Rubri-

ta — Repartição ile Policia — Augmente-
sc ile 120:000$ eroJito ila consÍRnac3o Ja
<jL. „ "Diligencias policiaes" — destinado
especialmente nara o melhoramento do ser-
viça dc segurança oublica, na canital — Ke-
•duzàm.so: de 20:000$ o credito ria con-
fripugão — "acinifàçãn c custeio do mate-
rial de transporte"! dc 6:oonS. o da de
Iprinainonto, cartuchos, cinturões c nnilos";
ie io:Õo$. o da de "custeio «ie caixas de
avisas policiaes", o de KioonS o da dc
pagamento a peritos c despesa» rom a ex-
jinlsão de estrangeiros, cxlradicção c passa-
Réus via maritima."

Por fim. a c-metida 11. 26. tambem
approvada, fixa:

"Verba :o" — Assistência a Alienados.
Rubrica Hospital Nacional.

A1iRn1011te.se de 8o:oooS o credito da
coiiMjiiiaçfio — ''Alimentação, dieta c com-

. bustivcl.
Heiliuam.se dc: 4:ocof o credito da con-

"íiyr.ação — "Medicamentos, (iroira* 'C va-
ztlliaine", c de i:o«r>$ o da de — "Galiine-
\< unanimo pathologico. bioterio. necropstas,
«¦lc."; de 10:000$ o da de — "Conservação

lio predio", c dc 8:000$. o da dc — "Aritui-

,-St cã o c concerto -üc moveis, instrumentos,'tlc."

Como se vé. todas as 13 -emendas

ripn-senladas em plenário uo orçaníenlo
Ho Interior e n-cebidas pela mesa da
Camara tiveram .parecor contrario da
comniissão dc (Finanças, e foram, por
isso, rejeitadas, na votação. As 10
emendas da comniissão alludida. foram
;approvadas.

IDcpois da votação do orçamento do
Interior, entraram cm votação o jiro-
jecto e as emendas offerccidos ao or-
£á.mento tio

MIXISTKWO 1)0 KXTERI0R

O -projecto foi logo approvado, rcsal-
vadas as emendas.

O sr. iMauricio dc Lacerda desenvol-
ven, com insistente pertinácia, _ o sou

propoáíto obstrucionista ua votação des-
*as emendas.

Para Iodas as 11 emendas apresenta-
das ao orçamento do (Exterior, o depu-
tado fluminense requereu votação no-
minai, verificação de votação desse rc-
o.tierimento e, depois, verificação de vo-
nação de cada emenda,^ tendo ainda,
Ipor varias vezes, solicitado divisão c
sub-divisões das emendas, fazendo com
que a Camara votasse em quasi uma
hora hquillo que poderia ter feito cm
lo minutos.

As emendas ns: I, 2, 3, 8 c 9 foram
rejeitadas.

A emenda n. 4 foi approvada deter-
minando :

"A' rtilirií-a n. 1, sub-rubrica "Material",
*n. 4. onde diz "diárias aos correios, etc",
¦discrimine-se estipulando o numero e os
vencimentos dos servente!.

,2o serventes a i(i?$ mensaes. 38:4005000
¦Diárias a dois correios o 1$ a
diária ;:o$ooo

« f-ratificaçÕes o ordenar.ç-as
qne forcai necessárias. . SSoÇooo

A emenda n. 5 foi approvada com
mibsiitntivo da comniissão dp Finanças.
reduzindo dc 70 :oooSooo para 40:000$
a rubrica — Recepções officiaes de hos-

-.pedes iliustres — do art. 7° 11. S Ao
¦.projecto.

A emenda n. 6 foi approvada, pre-
lerevendo :

"Au srt. 7". n. 6 — Congressos <• cr*n-
flicnciai :

Onde sc li : 401000$, o-.iro, di[{.v*5
go:ooo$i n 60:000$. papel, diga-se: 40:000$."

A emenda n. 7, tambem approvada,
estabelece :

•Ao art. 7\ a. 11 : Onde te lê : Extr».

ordinárias no exterior, 2-15:000$, ouro, di-
ga-^c : *25o:ouu$. ouro."

As emendas da comniissão de Finan-
ças dc ns: io e ii foram approvadas.
Determinam ellas respectivamente :

"A' vertia S": -ltestaliclcca.se a quantia
de 2:000$ supprimida no projecto e desti*
nada ao aecrescimo 4dct vencimentos dos
secretários mie já nllirigiram, etc."

"Continuam em vifior os arts. -ití, 10. 19»
ai, 22 c 2$, da lei numero 3.089. «e 8
de janeiro de J*916. **

Neslc orçamento, das 9 emendas apre-
sentadas cm plenário e acceitas pela
mesa da Camara, 5, dc acordo com o
parecer da comniissão, foram rejeitadas,
3 acceilas sem modificação c uma
egualmente acceita, com substitutivo.

Depois da votação das emendas da
comniissão lecltnica do orçamento do
Exterior, entraram cm votação os ar-
tigos do projecto, relativo ao

MIX1STKKIO DA SIAIÍI^HA

Approvado Ioro o projecto, foram re-
jeitadas as emendas dc ns: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, apresen-
tadas todas cm plenário. As emendas
da comniissão, em numera de 17, foram
todas ellas approvadas, Determina a i":

"Verba i1 — Tranr-fira^c <Ia verha t*
(CnMitetc do ministro c Directoria do Kx-
pediente) para o Verba 17". que passara
:i chamar-se _. Ilililioihcca. Museu, Arclii-
vo c Imprensa Naval, a quota dc :(í.(:ií-o$,
jiara a Imprensa Naval, dando-se llic a dis*
crimitiacSo respectiva. Suppriiu.im.Fe, ila
tabeliã, como de todaa as outras que tam-
'riem as tiverem, us designações dc funecio*
r-iarios que estejam ali figurando sun st-
RnlficaçSo orçamentaria, lendo, na columna
reservada á coiisiiuiaçãii dc vencimentos,
openas um cifrão."

A emenda 11. 2 estabelece:"Verbas ?", ,1"* c 4n — t'onverta:nse as
tres verbas 2n, ^ e 4* cm uma só, nue
pagará a ser a-:**, ío!i a deno:ninação dç—
Almirantado, Ksiado-Maior c ln;*pectorÍas,
transferindii-,-e para' ahi, na parte relativa
a Kritado-Maior. as tres consiffnaÇ&M esti-
puladas nn verba i.i" (Força Naval), para
serviço radiotelegrapliico, impressões; publi-
e.içuos e cncadernaçrics, c expediente para
os navios da esquadra, redurda .*i primeira
a 25:000$ (abatimento de r:fl4n$) *•* a ul*
tima a 3'i:ooii$ (abatimento de 4:000$); c
dclermrtvc-sc, onde convier, .cjtte^ logo que
se dè a vasa de consultor jurídico do Al-
mirantado. não mais se prcriicbcrá, devendo
ser exercidas as respectivas funeções por
um dos auditores da Marinha, ou seus au-
xilíares. qtte para i^5o for desfiado pelo
ministro.''

A emenda n. 3 determina:
"Verba 5" — lieduzam-se. na verba 5"

(Directoria r.çral de Contabilidade), que
passará a scr verba 3n, as consi^naçüe"* de
material, de modo que fique o seguinte:
Imprc^.wes, fv.ibiicaçõcs c encadernações,
1*000$ (reduzida de 1 :noo$. expediente
3:600$) (j"edu7tda de 1:000$, asse;o dn casa
e despesas miúdas 1:000$ (reduzida Oe
500$).**

A emenda n. 4 modifica:
" Verba 6" — KNativamente á verbo fi1

(Auditoria), que passará a fer verba 4**,
rt'i»rod;i7.i-!;c, infle convier, a disposição «a
lei vinculo (art. 39), segundo, o qual "se-
rão supprUnidos, á proporção que (*e forem
vagando, us cargos dc auxiliares dc oudl-
tor."

A dc p. 5 estabelece uma série de
alterações na verba 7" — Corpos ila
Armada e Classes Annexas — mandan-
do que passe a ser a verba 5", sob a
descriminação de — Officiaes c sub-
officiaes -los quadros da Armada.

A emenda n. 6, além dc determinar
uma nova iabella respectiva, prescreve:

Verba S* — lneaiam.se «a verba 8B
(Corpo de Marinheiros Xacionacs), qne pas-
satã a scr verba (>u, sob o titulo — Mari*
ribeiros, FoguistaS e Tüifa — todas as ru-
br iras que são próprias a tal «designação,
algumas das quaes actualmente figuram na
verba 13a í Força Naval).

c prescreva.sc, onde convier! '.n, que as
vagas, que se derem, de cabos ou sargen*
tos, marinbeiros ou foguistas, deverão ser
occiipadas iiclos cabos c sarg<mtos excc-
dente*, aé que desapjvtrcça o excesso vc*
rífiçado; 2", uue o KJvcrno_ poderá trar.s-
ferir para o Corpo de Marinbeiros os fo-
Kiiistas contratados, nacionaes. que lor ven-
tura o quizerem.

A emenda n. ; modifica:
"Vi r'ia 9" Substituam-se, na verba 9"

(Hatalbão Naval), que passará a ser ver.
ba ¦*•. as consignaçõc-; — I>Ívcrsas q'.io*as—
e — Material — pelo secninte:
Gratificações Tegulamentarcs ás

praças do batalbão. . , . Co:ono$ooo
Material:

Fardarrrpnto (matéria piínia e
confecção das peça*'). , . too:ooo$ooo

lusirumentos de musica e rc*
'Spcctivos conccrííis. , , . c:noo$ooo

lmpiess*"jt5 e cucadernaçGcs .'3o$ooo
expediente  i::'jo*ooo
FaTi-se, 'por conseguinte, a re-

ducção de .U^STíró0**
A emenda n. S, lambem modificati-

va, estabelece:"Verba io" — M-a:.icnbam-SC, na verba
io* (Arsenaes), que passará # a -ser verba

S"1, na consignação relativa á Usina I**Ic-
tííríca, lJiqucs, Ibr.nbas c Mortonas, bs
vencimentos eon-.tante*. do orçamento vigen-
tc, para o tnacliúnsta-clcctriosta e para os
tres ajudantes, isto é, 2:^40$ para o pri*
veiro. e 1 :í*otj$, para cada qual dos tres
outros, e não, respectivamente, 2:600$ e
2:nou$, como está na tabeliã;

Transíiranvsc, da verba 13" (Força Na-
vai) .jiara esta, ns dotações referente* .10"Pessoal 

Extraordinário ua Patromoriti do
Kio de Janeiro e 0.1 tio l>Hjue Fluetuante,
que são mais apropriados á Verba de Ar*
SCnae!. Incluiremos, então, na respectiva
taM'a. irais «a seguintes consignações :

Pessoal extraordinário da Patromoria do
Rio de Jancirn :
20 macbmistas 2id$()6Ct 5::ono$
io patrões aití$666 26:000$
.10 íogufitas :.vi$ooo .t.-;:oooS
50 remadores 75^000 45:000$

Dique fluetuante :
o macblnistas 2\0%G06 22:400$

iS foguislas *5o$oO!i 22:-too?
A emenda n. 9 dispõe:
"Verba n" — Reduzanvse, na verba

ii' (Inspectoria de Portos c Costas), que
(passara a ser verba o", Consignação-Ma*
terial : <Ie 4:oorj$, a sub-consigoaçãn re.
lativa a alugueis d cpredíos para capitanias
de portns*. e, dc 8:000$, n referente_ a
sobresalentes e enceno! para n ^erviça
de soccorro naval no porto «do Rio' de Ja*
neiro.

Tiansporlem-sc, da verba 13" O;orça Na-
vaí). pnra esta, as «lotações destinadas ao'•Corpo de Práticos do Rio da Prata. Baixo
Paraná c Paraguay*1 c a "Rebocadores a
serviço das Capitanias", rcditzindose a pri-
meira, de 57:600?, c a segunda, de 1:140$."

A entenda n. 10 manda sttpprimir a
verba ti. 13. por força das emendas an-
leriores approvadas. A emenda n. 11
determina:

"Verba 14» — Façam-se, na verba 14*
(Hospitaes), que -passará a ser verba n\
as modificações que sc seguem :

fl) _— Pessoal. Mantenbam-se os venci-
mentos, constantes da lei vigente, pnra to-
dos os cmureg.-idos do hospital c do I-a-
boratorio dc Analyses, não sc lhes nlte**
rando tambem o respectivo numero. Rcdu-
7Ír-se.á, desta maneira, a consignaçãj —
Pessoal — dc 5:*-'--o$ooo.

b) Material. Reduzam-se : de 2:000$ n
sub-consigtnção destinada á acquisição dc
instrumental cirúrgico c respectivos con*
certos : e, dc 5:000$. n relativa á acqui*
sição úc instrumentos c de rcartivos chi mi.
cos, para o Serviço Tccbnico Analyticn da
Armada. Ficará, pois. abatida, a consigna*
ção — Material — de "¦:ooo$oua.'1

A emenda n. 12 reduz de 54:000$ a
verba n. 15, que passou a ser 12", rela-
livamciile a Pharócs,

A emenda n. 13 reduz eprualmente de
33:o8i$oi6 a verba n. 16. ora 13', con-
cernciitc ao Ensino Naval,

A emenda 11. 14 faz varias modifica-
ções na verba n. 17", que passa a ser
14*, — Imprensa Naval — fixando em
164:160$ a quota respectiva.

A emenda n. 15 — verba 20", ora 17*
— Munições dc boca — reduz a dota-
ção respectiva de 179:GSi$250.

A emenda seguinte, 16, determina
nova distribuição das verbas restantes
e a ultima entenda, finalmente, auto-
riza: ** (1

o) o governo dará baija aos navios da
esquadra, que já tiveram xerdído (O seu
valor militar f •

b) fica o governo autorizndo a utilirar-
se dos transiKirtcs dc guerra para o scr-
viço de conducção dc mercadorias de com»
mercio, devendo o Ministério da Marinha
recolher ao Tbc-ouro Nacional a renda II-
quida dc cada viagem, renda que o gover-
no oppHcará, obrindo cred;;os nos resr-ectí-
vos limite?, ua acquisição de material [>ara
a esquadra, pelas verbas — Combustível,
Munições Navaes, Muniçtíc dc gutrr-i e
Malcrial dc Construcção Naval; cumprindo,
então, ao Tliesouro, fazer , escripturação
deste serviço cm livro cífíe^al. c remetter
ao Congresso, ao fim de cadi an o. o com*
petento balanço, com tedos os dft3Íhci :

c) dada a baixa nos navios desprovidos
d-» valor militar, «deverá pôr o governo cm
situação de reserva quanta- unidades da
esquadra verificar neces-arias para que,
com os recursos do orçamento c disposições
qiw o acompatdiam, as que ficarem no
serviço activo sejam convenientemente
custeada-, c tussam realizar, pelq .nenoa
uma vez durante o anno, os -exercicios «ru
vaes que. de aceordo com ot memio, re-

«ursos, forem devidamente organizados
pelo estado-maiof ;

d) apnrovadas os indicações supra, man-
tenham-se, para as verbas dc — .Munições
Navaes, Munições de Riicrra (Armamento
c equipamento) e Material de Construcção
Naval, — a» consignações da lei vincule,
adoplanilo-sc apenas o reforço, constante
do projeclo, na verba de — Combustível'.

Depois do orçamento da Marinha,
entrou cm votação o do

SIIXISTEKIO DA GUiJititA
Approvado o projeclo, foram rejeita-

das as emendas de ns. 1 a 19, inclusive,
isto c, todas as emendas apresentadas
ejn plenário, acceitas pela mesa da
Camara e submettidos ao parecer — in-
vãriavclmehte contrario — da commis-
são dc Finanças.

As emendas da comniissão, em nu-
mero dc 15, foram approvadas. Dentre
essas emendas apenas têm relativa iiu-
portancia: as de ns. 3, 4; 11, 12 c 15.

A do 11. 3 determina:
. 

"-\rt. Contliiúa á 'disposição 
do Minlsle-

no da Viação e -Obras Publicas 05" bata-
IbSõ <Ic engenharia, níini de ultimar os tra-
balhos ila comniissão ile linhas iclegraplii.
cas c cstralcsieas ilo Multo Grossa no Ama-
zonas, com a organização orçamentaria egual
a dos demais batalhões dc en«enharia do
Cxercito."

A de n. 4 autoriza:"Art. O¦¦ governo venderá todo o mate-
rial bellico Insorvivel existente nos arsenaes,
fortalezas c quartéis, recolhendo o produetoda venda ao Thesouro Nacional, podendo,
entretanto, enrpregál-o na aequinicão surres,
siva e reparos dc material liellico c des-
envolviineiilo das fabricas encarregadas do
preparo desse material."

As de us. 11 e 12 prescrevem, re-
speclivamente:"Art. Fjca o governo autorizado a re-
formar os arsenaes, dando-lhes caracter t»-
clinico, reduzindo os quadros, podendo sup-
rprimir os arsenaes que julgar imiteis aos
serviços do Kxcrcito, respeitando os direi-
tos dos funecionarios e operários, conforme
dispõe o 11. IX, art. 43 da lei II, 2.924. de
5 dc janeiro dc 1915.

Paragrapho in. Fica tambem o governo
autorizado a pennitiir ouc a Intendcncia da
Guerra forneça aos officraes effcctivos do
lixcrcíto c aspiratríès a niatc: .a-urima para

a confecção dc seus fardatnctPos ou estes já
confeccionados, o armamento è demais arti-
cos confeccionados, necessários ao serviço
propriamente militar, mediante na ca men to
por descontos on n vista, apnlicaiulo.se o
orodueto dessas vendas n ncquisiçúc*s su-
cceftíivas para o fornecimento, dc aceordo
com as instrucções que o ministério ex-
pedir."

A dc n. 12 :"ArL O governo não preenchera as va-
cas que oceorrorem no pessoal ad ministra ti-
va do Arsenal dc.Giicrra do Rio ilr fnneiro
até que o respectivo qua*dro fítiiic reduzido
ás seguintes proporções: tun secretario, um
chefe de secção. dois primeiras officiacs,
dois segundos officiaes. auatro terceiros of-
fictaes, 1 j quartos officiaes. dois guardas,
um apontador ceral. um aiudante de apon-
tador. um fiel dc altnoxarifo tres porteiros,
quatro contínuos, um feitor dn serviço ge-
ral. um auxiliar tcchnico. quatro mestres,
ia contra.nicstrcs c um ajudante dc clc-
ctrieista."

Finalmente, a emenda 11. 15 rorriítc:
"Verba 4* (auditores^: Ue Hia.se assim

a ultima consignação: Para nacamunto dos
actuaes auxiliares de auditor dc guerra,
cuia cargos não serão Preenchidos á medi-
da que forem vagando, ;. razão de 750$ men-
sae« a eada um. Ri :ooo$.ooo."

A' votação do orçamento tia Guerra,
seen!u-sc a do projeclo e emendas of-
ferecidos ao orçamento do

A mais recente novidade cm perfumaria. — O Perfume Selda não c
mu perfume para O lençb, mas de toilette, destinado a perfumar o1 corpo,
depois do banho, impregnando-n< pellc, profundamente, de um aroma
delicioso. — FRASCO GRANDE 10.11000

A' venda nas CasaB Bazin, Fazendas Pretas, Exposição, Ramos Sobri-
nho & C. — Depositários geraes — COSTA, PHRKIRA & C.

Sociaes

MiNisTiano n.v .uaiKTi/rrnA
O projecto foi logo approvado, rc-

salvadas as emendas. Em seguida, fo-
ram rejeitadas as emendas ti.-;, i, 2, 3,
4, 5, 6, 8, o. ioj;, 1.5, 15, 16 e 17.

A emenda n. 7, modificnUya da ru-
brica V-III, do n. 15, do arlino 10 —
Escola dc I.acticinios de liarbacena —
na parte relativa á tabeliã do pessoal,
foi approvada.

A emenda n. n. man^iulo dar
20 :ooo$ooo ás colônias indígenas tlc
Matto Grosso, foi approvJla com modi-
ficação, fixando a subvenção cm
13:5;i$4JO. #

A emenda h, 14. relativa aos ApriTi-
dizados Agrícolas da verba ic' — En-]UM ,
sino Agronômico — foi approvada comQntinia

OAÍI.AS INTIMAS
l-*arcm annos hoje:
A sra. d. lila da Oraca Moreira Montei-

ro, esposa do sr. Arnaldo .Moreira Monteiro,
guarda-livros; , ;o sr. Carlos Troiano de Oliveira,
funecionario postal;

o menino Ancbvscs. filho do sr.
José Severiano Dutra c alumno do lnstitu-
lo dos Surdos-Mtidos;

o vice.-almiranto Kduardo Augusto Ve-
rissimo de Mattos, inspector dc machinas;

a senhorita Cclla dc Azevedo Mar-
ouc;;. dilecta filha ilo -dr. Alfredo dc Azevc-
do Marques;

a capitão Bnuciõ Uzcda;
a menina l.yRia, tillia de d. Maria

Ferrar;
d >.r. Francisco Antônio dc Mendonça.

negociante desta canital;
o sr. Xavier Pires, empregado no com-

mercio;
o dr. Alexandre Abbadie l-'aria Kosa,

apreciado escríptoí theatral;
a sra. d. Maria Antonietta F, Varella

Coelho, viuva ido dr. l?rancisco de 1'aula
Coelho, e irmã do saudoso poeta Fagundes
Varella:

ni menina Aurinlta Teixeira:
o dr. José M, Soares lülho, dciuitado

estadual fluminense:
a «ra. -d. Almcrinda fttenna Carreto

ila Costa, esposa do dr. Sftnio da Costa,
advogado no foro desta capital.

Completa hoje oito annos a galante
menina Altaii-, filha do tenente da Armada
Álvaro Ferreira Pinto c de d. Sylvía Motta
1'crrcira Pinto.

A graciosa Alba, fübinha dc d. Aurora
Moreira I.ima c do professor César io I*^ua,
completa hoje um anno de edade, motivo
de justo contentamento para seus extremo-
sos paes.

* * í:
NASCIMENTOS

Nasceu a :3 do andnntc mais uma fi-
Ihinlia do dr. Claiuliano Cavalcanti, clinico
na estação da Piedade, A innoccntc to-
mará na pia baptismal o nome dc Áurea.

* * *
RAPTISADOS

.Na matriz do Sacramento foi enviada
lionlem á pia baptistnal a iniere-saiilo Cia-
ra. filha do capitão Galdítto Uprbosa, cíu
limado funecionario do Thesouro Nacional,.

Testemunharam o acto o sr. Jovita Flov,
director da Despesa Publica c d. Anibro-
sina íínrbosa <ln Costa.

*
Baptrsatpsc ho domingo ultimo, na matriz

dc Sant-Aiina, d iimoeentc Rubens, fillm
dn sr. I.uiz liamos c dc d. Miilina Assinii.
práii liamos.

Foram padrinhos o sr,--Alberto Carvallio
Silva e eua esposa d. Carlito lUr-taunlita
Silva.

VI :|: 4
OIiIIIS K FESTAS

; Realizou-se' a is do corrente, dia de
N. S. da Gloria, ás jiIj da tarde, tia
residência da senhorita Almcrinda e fami-
lia Silva I.ima. á rua liarão de Scrtonp
22, o acto da íuthrontzaçrio do S. Coração
ile Jesus, assistindo á solennidade vari.is
l.iniilias c senhoras de caridade, irmãs do
S Coração,

Foi celebrante da cerimonia o padre Nino
Miuclll, da Cathedral Metropolitana^ co-
adíuyado pelo sr. Mcnna da Costa. T*oi
gemiVuento cantada, nela sra. .Margarida
Simões c senhorita lsolína. a Avc-Matia.
d* Marietta Xetto, sendo etn seguida can-
tada a ("Salve.Uc*giua".

Terminada a cerimonia foi servido lauto
jantar, presidido pelo rev. Nino Minelli.

Seguiu-se animado dansa. Intercalada ue
cançonetas e poesia*? nor interessantes
criancinhas c gentis senhoritas.

marães, e dc d.. Alzira Claraz de Souza
Guimarães, iliteetora da Üseola "Uiogo
1'VÍ.ió*'.

O acto fúnebre foi concorritlr-.ptmo e teve
a presença dc cento c tantas creanças ¦.Ta
referida escola que conduziam palmas, ra-
mos c botthtiets cm profusão.

Foi-nos impossível tomar 09 nomes de
todas as pessoas presentes, entretanto, na
oceasião do '-aiiiicnto fúnebre, notámos o»
srs.: dr. I„ de Castro, dr. J. M. do
Nobreza, dr. A. Coragem, Flavio da Sil-
va Pereira, Homero Claraz dc Souza,'Achille Hcrnardazzi, Antônio Rodrigues Pc-
reira, Henrique A, dc l.inia e Clrnc, H.au-
renio Antônio de Mello, Joaquim Rodrt*
gues de Souza, Amazonas Iternardazzi, Sc-
rãpbim Clare. Adelino de Souza Coelho,
Manoel .Leandro da Costa e familia, Raul
de Caslro, 1'cilro Anl.io 1'crrcira da SU-
va, Waldemiro dc Oliveira, Henrique Douk
don, Aristides dc''Araújo, Carlos A. Pe-
reira Cuimarflcfl, Francisco Wanderley, I/U-
riano Del Ciiudicc, Armando Monteiro o
família, Manoel Caseacs. Ccsar Sampaio,
Ampliilopliio Guimarães, José Rodrigues,
José Mnrccllino da Franca', Ládisláo Ca-
mara., Aillicnrar Ciiimarãcs. representantes
dos negociantes visinhos ; dd. Anua Ma-
cliado, Antonia da Franca* Iwlclvira Ro-
Hlrit;ncs <lc Moraes, Ivstierança da Silva'Kcys. 'Antonia SUv«, Alzira de Oliveira,
(Luiza Ferreira Ilaptista, Isabel Camara,
ilviilália Ferreira da Silva, Adeliá Mag».
ilhães, l.eonor dc Cuinrarães Rocha, Joannado ( Amaral Guimarães, Celina dc ArauJó,
Giiillierinina Oliva, eugenia Gomes Sain-
paio, sra. almirante Castilho, sra. Con.
suclo llarnucro Mendes sra. Uzctfa Cav-
nueja, senliorila Cuillieriiiina de Castro,
Aracy llourdon. M. c Idalina Souza Men-
des. Hilda c Cacildã Silva, Annailina Tu-
unha. Juliet-,1 Nolaseo, Bengally, Mariãnna
Pitanita <le Almeiila, Maria Silvina Pitan.
ira <lc Almeida, Clarinda Costa, -Alice Albu-
querque, Nair Pereira da Silra, Eilith Pe.
veira da Silva. Colinha Pereira da Silva,
l.sthcr Reis, Cizella Heis, Zilpha Vieira,
Maria Reis, Dazuíuca M-arlins, Antonietta
Mondes. Carinen Carrero, I.iseltc <lc Cam-
pus. por si c pela sra. Campos Sobrinha,
Arteohnda Pires, AtrathPde Cirnc de Al-
meida. (.'eeilia dc Mendonça Furtado, alu-
mnos dã Escola Díqgo Fetjó.

Esteve em festa, ante-hontem. o lar do
sr. Leonel Perca de Brito, lunecionorto
do Ministério da* Alnrinha por motivo de
pen auuivcr arío natalicio, tendo recebido
ric seus amigos c admiradores innumcras
felicitações. Dentre tis pessoas presentes,
podemos notas as .senhoritas Isaura Cre>-
ecute, Allemyra Jtrito, Hcrctlia líanha, F,y-
dia Lyra. St ella Lyra, l-iinili.i Lyra. Iti

um addilivo da comniissão de Finan-
ças.

An scr dada como rejeitada a emen-
da 11. 18, o sr. Mauricio de Lacerda
requereu verificarão de volãção, Con-
tados os votos, averiguou-se a falta dc
numero, o que foi con firmado pela
chama-Ja. Depois dessa verificação, cc-
cupou a tribuna o sr. Carlos Peixoto,
discursando.

V. Ex, não precisa mo-
bifar a sua casa ?

Visitem mitos n grando

MARGENÂrIA BRASILEIRA
Kua da Constituição 11.

Xn vida tenha por Icmmn
Bober sómonto IHACIÍMA.

 ***d •> *ar» ib cr—

Um espertalhão
SE NAO POSSE DESCOBEUTO VEN-

DIA ATE'... A POLICIA
Não lia muito lempo, o dr. Osório

ile Aline' Ia, 2° delegado auxiliar, em
feliz diligencia na 7oua suburbana,
obteve a apprcliensão <lc diversos mate-
riaes riniolanicnte retirados elandesti--namente das officinas do Engenho de
Dentro, da listrada dc Ferro Central
do Urasil.

Todos <is objectos foram levados pnra
a Repartição Central de Policia, sendo
recolhidos .10 respectivo deposito.

Ha alguns dias. apresentou-se no ca-
sar.io da rua Menezes Vieira, nm
creoulo, de nome .Manoel, pedindo pro-
tecção, por isso que eslava sem traba-
lho, lendo por lecto de sua morada a
azulada cupola do -uoíVo estrellado fir-
iiiameiilo.

i-'E assim, ficou elle sendo mais um"encostado".

Activo, scrviçal, foi elle sendo apro-
veitado em pequenos serviços, clicgan-
do mesmo a inspirar confiança.

Mas o Manoel era mesmo uma lana-
jura, formidável "íormina carregadei-
ra", ;pois que lionlem descobriram que
o "diligente 

preiinbo", aproveitando os
insir.nir5 cm que a ausência dos fim-
ocionarios sc apresentava, furtou oiien-
ta bolsas (le lona. não poucos metros do
pesado tecido, chapéos, roupas c uma
lanterna de automóvel.

Honiem foi descoberta a maroteira r
o Manoel, processado .jielo dr. 2° dn-
legado auxiliar, foi parar ao xadrez.

'** *** T"T ***-¦
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CODMICIO MILITAR

Vários pedidos do demissão
Pediram demissão dos cargos de fis-

cal, secretario c ajudante dc ordens do
Collegio Militar desla capital, respeeli-
vãmente, 0 major Melclnscdek dc Al-
buquerque LinL o capitão Rodolpho
Vos.iio Brigido e o 2" tenente Flaneis-
co Gil Castello Branco.

Para substituírem os demissionários
foram propostos pelo novo direclor da-
quelle collegio: fiscal, major Alberto
Lavenére Wanderley e secretario, o ca-
pitão Francisco Ramos de Andrade Nc-
ve»..

Lyra» lida Monteiro, Maria Monte!-
«Jos Santo?. Amtinda Monlç.1*
Arthur No1»rega, Virgílio liri-
Banha'. Napolcáo Ih

ro Guiomar
ro c os srs.
to, Antônio
•,tros'

% !*í íj!
PIC-XIOS

Realizou-se domtnffo ultimo o grande **¦»«*-
nic organizado pelos concreeados da rasa
Uãrbdsa &. Mello, acompanhados ».lc unia es-•¦lemliiia orchestra, qnc executou, excellentc
rcDcrtono.

A partida realizou-se ás R lioars da ma-
nhS. em demanda da aprazível ilin .do En-
penho. l.a checando, o crande baudq de
excursionistas ncoínjuodou-sc no melhor pon-
11 encontrado, onde foi servido uni lauto
luncltc, ali rcalizando-se as dansas e os di-
versos divertimentos até a bora dn resfresso,
que se efíectuou ás 5 horas tia t.;rde.

lintre as nesspas presentes notámos ns
seguintes: senhoritas Car men Martins, líiní-"ia Alves, Thomazia Alves. Mario Dalfior-
me, Cordcüa DaUiome, íílisa Dalfiumc,
Gertrudes (.areia, Dorallce Porto Lidia Sil-
va. Noemín Silva. Guilhcrmitin Silva. Maria
do Carmo. Adelaide Küiciro. Dinorah Al-
ves. Euridice Cardoso '-lc Castro Carolina
.1- Almeida, Mathilde de Sotua. Maria Mcm-
donça. Carlinda Pinheiro, liulina Mello,
Sara Mello Sara Pinheiro. Albertina Cam.
pos. Antonietta tlc Carvallio. Dulce Mello,
Dauraci Mello, Araey Mello, Arminda Go-
ir.es. Inah do Souza; Maria de I^ourfles,
Ncemia Pessoa, Maria I;iuilia dos Santos,
Olpa dos Santos, Nair -fios Santos e Mariçt-
ta Nogueira; srs. José Cunlia Manoel Alves
Junior. Oclavio de Mello. Arlindo f.tidolf,
loão dc Mello, Toão Santos Altas l.ronr.r-
do. .loão Freire Machado, Antenor Pereira,
Paulo de Mello, Antenor Martins. Joaquim
Martins. Álvaro Neves, Krnani Araújo. J.
C.-iilos do Monte. Olymtiio Murav.-illia. Ma-
noel Vianna, "soar Pinheiro Io5o"t Bantislat
Alberto Kibciro. lulio Faria. Emilio Nunes,
Ilcnriquc A. Mello, rose Maia c outros.

St *
VIDA .HWmi.UIC.V

FACULDADE DE DIREITO DO rki
DE JANEIRO. — .1» anuo. —. Conviila-se
nos alumnos desta série, a comparecer hoje
á Faculdade, afim dc deliberarem sobre as-
SUmptoS de maxima relevância.

ASSOCIAÇÕES
PEDERAÇAO MARÍTIMA IíRASILEI-

1!.\  São convidados os nssoclados a etnn.
parecerem á assembléa geral extraordinária
a realizar-.ce amanhã, 24 do corrente.
Â3 7 horas da noite, para w trahtr da ap*
(irovaçáo dos cslatutos da Fédcraçü? Ma-
rittma Brasileira.

í: *
RELIGIOSAS

Na aprazível povoaçSo de Oucímados, onde
se realizou hontem. com todo o brílhantts-
nm. a festa do Sagrado Coração de Jesus,
cffectuou-se na egreja daauclla localidade,
n baptizado da menina Zilda. orariosa; ti-
lliinliu ilo sr. José dc Arauio Leito, auxiliar
da cas.i 1'rcitas, Dantas * C. desla oraca,
c dc d. Alzira Dias Leite, semlo madrinha
a sra. d. Maria Fróes Machado; esposa do
capitão Dcoclccio Dias Msçliailo. negociante
e proprietário nanuella localidade, e oarlrmho
o sr. 1'rancisco Josc da Silva Machado, do
commercio desta praça.

* *
ENFIORJIOS

Continua guardando o leito n sr. Ser*
vulo Dourado, director commerciai do
í,!oyd lirasileiro.

Pe bontem para hoje acccntuaram-sc ns
melhoras, semlo o seu estado geral satis-
fatorio.

S. s. tem sido cercado de todos os ca-
rlobos c melhores cuidados de seus me-
dicos assistentoSi drs. T.íslma Coutinlio e
Nuuo Pereira.

* *
MISSAS

Cqjebrou-^c antchontem, na egreja ile São
Francisco de Paula, ás 9 horas, a missa
de sétimo dia por filma de d. Josephba
Pereira, esposa do sr. Antônio Jvufz Pc-

mandada rezar pela familia do cx*reira,
tineta.

Ao piedoso arto compareceu, alem da fa*
milia, Rrande numero de parentes c aralgOS
da .saudosa finada.

Com memorando o primeiro anniversario
do fallecimento dc d. Margarida Augusta
de Azevedo, viuva do ex-negociante desta
praça, sr. Franc:-*-» Lucas dc Azevedo, se*
ri rezada amanbá,*um:i missa ás 10 horas,
no altar-mór da matriz da Can.lel.iria.

*
Nn altar-nnór da t-grejn de P. 'Franciseo

dc Paula, rcalirou-se unte-bontem a mi-sa
de sétimo dia irar alnia de d. Maria C. Killo
Ferreira, vencran^a progenitora do coro-
nel riorcne.o Riüo Junior, aeente do 3°
districto (Sacramento), e do «r. Fernanda
liilio Ferreira Junior, funecionario da Chi-
'.rol do lirasil. ilCsse acto foi celebrado, ás
iui|j lioras ficio padre Martins Dias.
Durante o in^sa, o jirofessor Marinho dc
Oliveira executou, ao órgão, a "Marcha fu-
nrlirc", de Chopin. e o "Rcquien", de
SaÍnt-*Sa-«ts, A assistência a este acto "c-

Üfjicso foi extraordinária, acliando-se o tem*
pio repleto dc amigos da familia da fi-
nada.

#¦**¦*

EXTI3IIRA3IBSÍOS
Foi sepultada aate-liotitem a interessante

t\ljira, filha do sr, Frederico Pereira Gui-

BIBLIOTHECÀ
t-D0-

•CORREIO DA MANHA»
Aclinm-so n vcniln os volumes:

O MARQUEZ DE FAYOLLE,
ror GOrnril do Xorvnl

O TAMANCO ENCARNADO,
I*or Ilein-y Slurucr

Um casamento na Época
do terror,

I'or MJrecomt

LÁZARO
Por Don Jncintlio O. Ticon

DUAS ORPHÃS
Tor Mictto Mario

PEDRO E THEREZA
Por Mareei Prevost

UM ERRO JUDICIÁRIO,
Por Mnrc Mario

AMOR VENDADO
Por Salvador Farina

ÓDIO IRREGOMCILIAVEL,
Por ('«rios JI. Oi-mito«

Servidão e brio na vida
militar,

Por Alfredo de Vleny

Memórias de duas jovens
casadas,

Tor II. de Ilnl/.nr

UM CASO ESCURO
Tor II. de Ilnlziic

Mysterios da Villa Rosa,
Por A. E. W*. .Miiiinin

POR UM ALFINETE
Por J. T. do Sniiit-GeniiaJn

MULHER DE MÁRMORE,
Por Carlos M. Ocantos

O CORREIO DE UÃO
Por Man- Mario

ABBADESSA DE CASTRO,
Por Stemllinl (Henrique Hezlej

PREÇOS AVULSOS — \n
Canital: Volumes brochados,
-$000; encadernados cm nor-
riilinn, ISSOOO: cnm cnrniler-
linciio do iiniiulor (especial).
4SO0O.

No Intcrioi" Volumes bro-
cliados, 2$500: eucndornndos
cm peicnjiuu. Í5$500; com cn-
cadornação «Io niniidor (espe-
ciai), -IS500, franco do nor-
te. ínstriicções pura asslirnntu-
rus vide numeros anteriores.
Vendiiin.se colleccões a preços

I reduzidos,
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Xa vidii tenhn |inr leiniua
Hober somente II! A GEMA.
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NA AVKXIDA DO MANGUE

Tres trabalhadores são assai-
tados e feridos á bala

Volt.-indo dc percorrer o li.-iirro de
São Chrislovão, pelas nove lioras da
noite, já com as caixas esvasiadas dos
doces, os vendedores ambulantes Amo-
nio Raymundo de Almeida. Manoel Ho-
driiíties e Fernandes Rodrigues, tres
creoulos trabalhadores, conversando nle-
(;reiiiciiic palmilhavam a avenida do
Mangue, lado da Praia Formosa, em
(Ürecção á cisa de seus patrões, na rua
Francisco Eugênio n. 5.1.

Justamente quando chefiavam á cs-
quina da rua que procuravam, um rui-
po de indivíduos, para elles desconhe-
cidos, alacou-os exiuindo lhes fossem
entregues as férias, isto é, o dinheiro
1111c haviam obtido das vendas realiza-
das,

Apezar de estarem desarmados os
tres rapazes resistiram corajosameti-
tc aos assaltantes c, csics, percebendo
que perdiam a parliJa, fizeram USO. de
revólveres, estabelecendo perigoso tiro-
teio.

As caixas de doces ficaram complc-
lamente inutilizadas, e os Ires vcitdcdo-
res receberam os seguintes ferimentos
produzidos por bala :

— Fernando Rodrigues na perna dj-
reita, Manoel Rodrigues, na orelha di-
reila, e Antônio Raymundo de^ Almeida
110 braço, tambem do lado direito.

A intervenção dos moradores do lo-
cal, altrahidos pelas detonações, evitou
que o saque fosse cffectuado.

Após as depredações os audaciosos
salteadorcs fugiram cm direcçâo ao
Cáes do Porto. ,

A policia do 10" districto, que, por
informações, soube da c-ccorrcncia, ini-
ciou inquérito.: %

A GUERRA
AS OPERAÇÕES NO MOSA E

NO SOMME
Paris, 22 (A. II.) — Communicado

official das 15 horas:
"Ao norte do Somnie, a artilheria

continuou activa cin grande parte da
linha de frente.

Durante a noile, realizamos alguns
[progressos nas circuiiiviziiilianças _ *le
Cléry c nos bosques que conquistámos
em 20 do corrente ao sul dc Guillcmont.
Capturámos ahi mais dois canhões de
campanha, ficando elevado assim a oito
o total dos canhões conquistados nesta
acção no inimigo.

Ao sul do Somme, graças a operações
dc detalhe, pudemos oecupar trechos de
trincheiras a sirdocstc_ de Estrées e a
leste de Soycconrt. Essas oecupações
valeram-nos alguns prisioneiros.

A noroeste «le Soissons, um dos nos-
sos destacamentos conseguiu effccttiai-
um repentino c inesperado ataque a
uma trincheira allemã no planalto dc
Vingre.

Um piloto fraiiccz. abateu um acro-
plano allemão, typo "Albatroz", iproxi-
1110 a I.anguevoisin. Quatro outros bi-
planos inimigos, atacados pelos nosso»
apparelhos, fugiram avariados. A' noite
uma esquadriha franceza lançou 79
bombas sobre as estações ferroviárias
e linhas de Terxnicr c Noyon, bem comu
sobre as "gares" de Pont l'E'veque c
Appilly, onde determinaram graves in.
cendios.

Todos os apparelhos regressaram in-
dcnincs ás suas bases.

Londres, 22 (A. 11.) — O ultimo
coinmuiiicado do alto commando diz:

A klcspcito das perdas avulladissiinas
que lhe tem sido causadas pelo nosso
bombardeio, a guarnição allemã dc
Guillcmont continua a resistir tenaz-
mente, Progredimos consideravelmente
nas proximidades dc Poziéres, fazendo
avançar a nossa frente tuna meia milha.
Estamos estabelecidos na juneção da»
estradas ti saida da herdade Mouquet.
Avançámos á direita *la estrada de Pc~
zieres a Miraumoiit, e bem assim no
saliente de Loipsic, até unia distancia
de mil jardas dc Thic.pval. Nessas avan-
çadas fizemos .prisioneiros mais dc cem
soldados inimigos.

Paris, 22. (A. II.) — Foi hoje dis-
iribuida a seguinte nota officiosa:

"O trabalho de consolidação e dc
preparação da artilheria ossignalou a
jornada dc liontcm na frente do
Somnie*

A violenta volta á offensiva dos alie-
mães contra Fleury, cuja perda ainda
não se resignaram a confessar, foi um
esforço infriictifcro, apezar dos gran-
des sacrifícios c do emprego intensivo
de líquidos inflamiiiados,

O seiimo mez da batalha dc Vcrdun
iniciou-se, continuando a cidadella a
desempenhar o seu papel glorioso c a
bandeira franceza a fltictuar ainda nas
suas ameias. O ataque fulminante de
massas humanas nem a artilheria cx-
trcmanicnte poderosa puderam vencer o
espirito de sacrifício e a resolução dos
heróicos defensores.

De Pctrogrado informam que no fim
da semana corrente, uma delegação virá
entregar ao prefeito de Verdun, como
representante da gloriosa cidade, a
Cruz dc S. Jorge, que é sempre dada
para commcmorar altos feitos milita-
res".

Paris, 22. (A. II.) — O "Matin" re-
corda que a batalha de Vcrdun conta
hoje a duração exactamente egual á da
guerra de 1870, que custou aos alie-
inãcs a perda nlobal dc 11S.755 homens.

Julga o "Matin" 
que essas perdas

triplicaram, ou talvez mesmo quadripli-
caram na vã empresa a que se lança-
ram agora os allemães.

Não precisn de reclame LAMBA-
KY". Acua mineral natural. Depo-
sito Th. Ottoni «4 — T. S55. N.

*
As sessões dos Conselhos

Geraes em França
7\in'.r, 22. (A. II.) — Por oceasião

de .serem abertas hoje cm ioda a Repu-
blica as sessões dos Conselhos Geracs,
todos os presidentes elogiaram caloro-
samente os exércitos francezes c allia-
dos, aífirmandoé a mais absoluta con-
fiança na victoria final que consagrará
o triumpho do Direito e da Justiça.

Em Pau, o sr. Barlheu, antigo pre-
sidente do Conselho, elogiou o governo
pelas iniciativas clarividentes c fecun-
da; que tomou com vistas na necessa-
ria unidade de acção, Como todos os
francezes. disse, rendia homenagem aõs
italianos que haviam escripto uma tão
brilhante pagina nos annaes militares,
aos inglezcs cujos esforços ficarão para
sempre como exemplo prodigioso de
quanto podem a firmeza de resolução,
a paciência, a necessidade de viver e a
vontade de vencer; aos russos cuja tor-
rente c cuja disciplina derrubam os
obstáculos, desconcertam, convulsionam
c destronai as forças inimigas, ás quaes
acabarão por põr fora de acção, a des-
peilo dos exércitos dc von liitiiknhur-
go que chegam tarde cm demasia.

Aceresceiitoii o sr. Barlheu que con-
siderava certa a victoria, mas que era
arriscado contar com ella dentro de
breve prazo. A fera estava acuada, mas
não tinha sido ainda subjugada, de
sorte a estar á nossa mercê e se poder
infligir-lhe castigo proporcional aos
crimes commcttidos, Seriam precisos
ainda esforços e sacrifícios, Na luta
pela vida não havia senão uma victoria

.possivel. F.ssa era a Victoria que a
França queria, e emnnanto não obtiycs-
se as restitiltções, reparações e _ garan-
lias necessárias, a palavra 

"paz" seria
apagada dc seu vocabulário. A paz,
para a França, não valia senão pela
consagração da honra e do direito. Kra
essa paz que queriam os soldados da
França, e mereciam que lhes fossem
dados credito c confiança."

O submarino "Bremen"
Nova Vork. 22 — (A. A.) — Um

despacho telegraphico de Xova York
diz saber-se ali uue, ha oito dias, o
super-subníariiio Ilrcml'n, typo exacto
do Deiitscltland, abandonou a sua base
na Allemanlia, com destino á America
do Xorte,

O "Deutschland"
Nova lork, 22 — (A. A.) — Com-

inuiii.-ações tclegraphicas aqui ^ recebi-
das de New Port News annunciam ipic
o vapor norueguez Alt, chegado hoje
aquelle porto, avistou cm alto mar, no
dia 6 do corrente, navegando com des-
tino á Allemanha, o super-submarino
Deutschland,

COSTUMES CHIC ?...

La Maison Nouvelle
O, RUA GONÇALVES DIAS, O

Uma entrevista concedida
pelo reitor da Univer-

sidade de Berlim
Berlim, 22 — (T. 0.) — O philo-

logo Ulrich von Wilamowilz-Muelan-
dorff. da Universidade desta capital,
concedeu uma entrevista aos corrcspoD-
dentes llcspanhócs Enrique Domingucs
de "La Vanguardia", dc Barcelona, e
Acardo, conhecido romancista. O ba-
rão FallOU-llies da importância do papel
da Hespanha na civilização mundial du-
rante o passado e no futuro, a proposi-
to dc recente discurso que pronunciou
na qualidade de reitor da Universidade
dc Berlim. Disse elle: u,E'-me 

parti-
cuia rm ente grato ler a opportunidade
de cotrimentar o. meu recente discurso,
pronunciado na Universidade, numa cn-
trevista com os representantes literários
da Hespanha e da America ilo Sul. O
que então expuz como patriota allemão
c como cathedralico, baseia-se cm dou-
trinas philosophicas e históricas, assen-
lailas ha um século por grandes invés-
tigadores allemães. Os senhores podem
apreciar o exito alcançado pelos homens1
de sciencia allcmãe^, visitando nossas
Universidades; mas, tudo o que é dado
á sciencia alcançar pertence A huinani-
dade, não a uma nação. Assim os anti-
gos gregos trabalharam pela httmanida-
de c posteriormente a Egreja. Hoje to-
das as nações civilizadas collahoram na
mesma obra.. Se os allemães obtiveram no-
t a veis progressos em todos 01 domínios

da investigação scientifica, todas as na-
ções devem acceitar este resultado, não
por ter sido conseguido pelos allemãcs,
mas por amor da própria sciencia. Ppr-
que o mágico poder da sciencia se esln-
ba na collaboração. Esla é a norma que
¦temos seguido e não lia risco de que,
após a nossa victoria, os jovens estu-
danlcs, que venham dos paizes licspa-
nhóes, encontrem uma acolhida menos
cordial na Allemanha. Uma das mais
venenosas entre as calumnias espalha
das pelos nossos inimigos, é a que nos
attribue a ambição de impor a 'nossa
tyrannia ao mundo, quer no terreno po-
litico. quer no intellectual. A verdade
c exactamente o contrario. Os nossos
investigadores philosophicos c üiistoricos
reconheceram ha muito tempo, que a
salvação da civilização 'humana e do
progresso depende da collaboração de
todas as nações, com as suas forças iu-
dependentes e originaes."*

Um couraçado allemão
torpedeado

•Londres, 22. (A. H.) — O Almiran-
tado informa:"O tenente Roberto Turncr, com-
mandante do submarino "E. 23", che-
gado hontem do Mar do Norle, declara
que conseguiu na manhã de sabbado,
19 do corrente, torpedear um couraça-
do allomão da classe do "Nassau", O"E. 23" lançou um segundo torpedo
conlra o navio, quando elle já avariado
regressava para o porto escoltado por
cinco conlra-torpedeiros. O tenente
Turncr pensa que esse torpedo atlingiu
o seu objectivo."

* 1

O encontro naval do
dia 19

\ Londres, 22. (A. II.) — Um novo
communicado allemão refere que no
encontro de 19 do corrente foi met-

.tido a pique um "dcstroyer" inglez e
avariado um couraçado.

Essa affirmáção não tem fundamento
algum.

Berlim, 22 (T. O.) _ O Almirantado
allemão communica' ter regressado ao
porto o submarino que torpedeou no
sabbado os cruzadores inglezes c foi
aggredido depois por outro navio de
guerra inglez.

A caça aos "Zeppelins"
Londres, 22 (A. II.) — Na sessão de

hoje da Camara dos Comtnuiis o major
Haird. representante do Districto dos
Serviços de Aviação, declarou que os
inglezcs já destruíram, o que foi offi-
cialmeiilc constantado, sete Zcppcllins,
aléin de cinco outros que receberam taes
avarias qttc difficilmcnte poderiam scr
novamente aproveitados.

Os alliados, terminou o major Baird,
iá destruíram ao iodo trinta c cinco
Zeppelins.

*
A offensiva geral na fren-

te de Salonica
Paris, 22 — (A. I-I.) — Os Jornaes

congratulam-se pelo inicio da offensiva
geral na frente de Salonica, salientando
que é uma nova phasc histórica esse
movimento na frente ballcanica, ordena-
do pelo general Sarrail depois de alguns
mezes dc preparação.

A cooperação intima das nações allia-
das, todas ali representadas, affirma
uma vez mais a indissolúvel união que
as liga contra o inimigo commum.

Livre nos seus movimentos, e reunido
deante dc uma base que dispõe de im-
portantes redes ferro-viarias e possue
uma linha de communicações mariti-
mas não interrompida, o exercito de Sa-
lonica, com as suas primeiras operações,
deiy-i aos alliados as mais fundadas es-
peranças. 0 'desenvolvimento" das ope-
rações é esperado aqui com grande con-
fiança. 0 general Sarrail possue forças
suficientemente poderosas para infligir
á Bulgária o castigo que ella merece.

Londres, 22 — (A, II.) — Um com-
nmtiicado de hoje sobre as operações
na frente dos Balkans annuncia que no
Striima foi destruída pelas tropas allia-
das uma ponte da estrada de fero de
Angista.

Accrcsccnta o communicado nue a ca-
vallaria ingleza, operando de concerto•nm as forças francezas, descobriu o
inimigo na frente de Seres a Savjak.

Athcnas. 22 — (A. H.) — Os co-
vemos da Allemanlia e da Bulgari»
prometteram á Grécia que não fariam
as suas troças penetrar nas cidades
gregas de Kavala, Drama e Scros.*
Norman Angell condemna-

do a trabalhos forçados
.¦linslerdain, 22 — (T. O.) — 0 fa-

moso autor inglez Norman Angell, após
i já estar ha vários mezes na prisão, aca-
, ba de ser sentenciado agora a 18 me-
j zes de trabalhos forçados, porque, se-
i gundo p jornal italiano " Avanti", elle
j sc üiavia recusado a .tomar parte na
; guerra. O tribunal recusou conceder-

lhe a excepção. prevista na lei do ser-
viço militar, pela qual são levados em

i consideração os escrúpulos dc conscien-
¦f

DE PORTUGAL

cia. Angell queixa-se dos máos tratos
iiifling-idos na prisão e dos grandes abu-
sos dos superiores.

I Cidades e vilias francezas
| evacuadas pelos civis

Birita, 22 —• (T. O.) — Os jornaes

Lisboa, 22 — (A. lll.) _ Attendendo
a razoes de ordem jiotiíica o Congres-
so ircsolveu adiar para depois da gtier-ra a-revisão da Constituição.

O Parlamento reunir.se-á, porém,
cmquanto durar a .guerra, uma semana
cada mez alé ao período normal do seu
íunccionaniento.

Lisboa, 22 — (A. II.) — Rcuniu-st.
hoie, como estava annuiiciddo, o Con-
gresso Nacional, 'para tratar da revisão
da Constituição.

O deputado sr. Alexandra Braga
apresentou tuna «noção que foi acceita
pelo' governo, restringindo a revisão da
¦Consitituição aos artigos que collidain
com o estado de guerra. A moção cn-
trou iinmediatamcnle em discussão mas
somente será votada amanhã..

Lisboa, 22 — (A. I-I.) — Realizou,
se 'esta noite, no Colyseu unia brilhan-
tc festa cm homenagem á Marinha «
ao Exercito.

Assistiram o ipresideroic da Republi*
ca, aninistros, autoridades militares c
civis c grande multidão.

Lisboa, 22 _ (A. A.) — Como es.
taya annunciada, realizou-se hoje a re-
união extraordinária do Congresso Na-
cional, convocada expressamente para
resolver sobre a reforma da Constitui-
ção da Republica.

Logo após o inicio dos trabalhos, qus
foram presididos pelo general Correia
Barreto, presidente do Senado, o depu-
tado_ Alexandre Braga apresentou a
moção, contendo muitas assignaturas,
propondo a revisão da Constituição vi-
gente da Republica, iinmcdiatamenle
após a terminação da actual conflagra-
ção -curopéa, exceptuando as disposi-
ções exigidas pelo estado de guerra.

O dr. Alexandre Braga, justificando
a sua moção, oecupou a tribuna duran-
te algum tempo, pronunciando um dis-
curso 110 qual poz cm relevo as neces-
eidades instantes que reclamam essa
providencia e ¦ fazendo outras conside-
cações a respeito.

Fizeram-se ainda ouvir outros con-
gressistas, sondo por fim approvada a
moção.

Os evolucionistas e os democráticos
declararam que votarão tambem pela ai-
teração constitucional.

A
fIDA

RHUM

DE-
Ernesto Souza

Com lodo,
Glycerina e Hypo-
pliospiiitos d; Cal-

cio e Sodío
BRONCHITES,

Asthma, Tuber-
culose pulmonar,

Racliltismo
TÔNICO PODEROSO

GRANADO SCA° de Março,!-}

de Basiléa informam que as autorida-
des militares francezas fizeram evacuar
pela população civil numerosas cidades
e aldeias situadas atrás da frente, nos
districtos dc Sainí-Dié, Nancy, Luncvil-
le c llaccarat.

*
Um escândalo na Rússia

Slochholmo, 22 — (T. 0.) — Che-
(iam noticias <le um novo escândalo na
Kussia: os fundos do Comitê dc soecor-
ro para as familias dos soldados des-
appareceram,

Na ultima reunião do comitê a senho-
ra Sturmcr pediu^ a sua exclusão de
membro da instituição pelo motivo de
terem outros membros da mesma feito
referencias ao boato dc que a esposa
do primeiro ministro russo havia tido
conhecimento do dcsapparccimcnto dos
fundos. Muitas senhoras pertencentes
ao alto mundo official russo seguiram o
exemplo da senhora Suirmer.

2.500 milhões de marcos
em ouro no Reichebank

Itrrlim, 22 (T. O.) — Segundo o in-
foirme semanal do Banco Imperial Al-
lemão, de 1.5 dc agoslo, a reserva d»
ouro augmenton 443 mil marcos, per-
fazendo um total dc 2500 milhões de
marcos; títulos coniiiicrciacs c bônus
do Tliesouro. 6.roo milhões dc marcos,
o que significa um augmento de 200
milhões; notas bancarias cm circulação,
6.000 milhões dc marcos, íliminuiram
54 milhões; depósitos particulares au-
ginentaram 230 milhões, perfazendo o
total de 2.600 milhões dc marcos; ouro
que cobre as notas cm circulação au-
gmentou dc 35,7» a .16 por cento; di-
nheiro cauclonado para empréstimos dc
guerra diminuiu 48 milhões, ficando
cm 522 milhões de marcos.

*
Cn W C«n. experimentar unii»
ÜC li CA sóyeí n ESMERALDA
nunca mais usará outra manteiga.

Tinoco Machado & C, fabricantes.

As perdas da guarda im-
perial russa

Slocholmo, 22 (7'. O.) — Tor infor-
mações fiiledi.cnas, sabe-se já o numero
exacto das perdas soffridas pela guarda
imperial russa nos combates de Sta-
nislau. Em -conseiiuencia dessas 'perdas
foram .mandados retirar da linha ãe
frente esses regimentos da guarda im-
perial. O regimento de Semcnow, que
é o próprio regimento do czar, perdeu
42 oíficiaes c 2.781 soldados. O regi-
nicnlo dc dragões perdeu 31 officiaes
e 1.650 soldados. 0 regimento da guar-
da de Moskovia soffreu a perda de 43
officiaes e de_3-Q78 soldados. O de Caw-
low, 61 oíficiae3 e 3.157 soldados; e,
finalmente, o da Riiarda imperial da
Finlândia perdeu 48 officiacs c 2.681
soldados.

Devido a todas estas perdas, a gúat-
da imperial de Pctersburiro ficará fora
dc combate durante seis mezes, pelo
menos, pois os recrutas frescos que vão
substituir essas baixas precisam' desse
tempo ipara receberem a devida instru-
cção militar.

DO INTERIOR PAULISTA
SANTOS, 19 _ Estreou mo Poly-

theama, com grande successo, o bary-
tono portuguez Antônio Peixoto.

Está aberto rigoroso inquérito na
Alfândega desta cidade, nara apurar o
caso das estampilhas falsas aqui appa-
recidas nestes últimos dias.

CAMPINAS. 19 — Foi recolhido ;í
Sanla Casa de Misericórdia desta cida-
de, o indivíduo Domingos Zucchclli, que
recebeu cinco tiros de revolver desfe-
chados por Francisco Bahiano, seu des-
affecto.

Esse facto deu-se na estação dc Car-'los Gomes, neste municipio, onde reside
o offendido.

Será realizado hoje, no Externato
S. José, o festival promovido em bo-
menagem de d. Joaquim Mamede, pro.
bmovido pelas associações catholicas fe-
mininas desta cidade.

O prograrnma que será observado, já
enviamos em correspondência anterior.

_As principaei familias campineiras
vão comparecer a essa festa que pro.
mette revestir-se de extraordinário bri-
Ihantismo.

¦S. CARLOS, 19 — O sr. Pedro
Martire, professor de corte, acaba de
abrir um curso nesta cidade, contando
com grande numero de alumnos de am-
bos os sexos.

As aulas serão iniciadas dentro de
poucos dias.

—"A Paulista", semanário desta cl-
dade, acaba de adquirir officinas pro-
prias, devendo transformar-se em revis-
ta illustrada.

'Esse jornal é órgão official da Com.
panhia Paulista de Estradas de Ec.-ro.

O álbum desta cidade, organizado
pelo dr. Franklin dc Castro, contará
com optima collaboração, destacando-si
escripto5 dos drs. Deolindo Galvão, no-
me vantajosamente conhecido; João
Lontra, .psetrdonymo de um jornalista d<
grande actividade; Manoel Mattos Azc

| vedo, etc.
t A compilação Idessa obra já foi ini-

ciada, devendo scr impressa brevemente.
RIO OLARO, 19 — Está quasi con.

cluido o calçamento da avenida 2, no
quarteirão entre as ruas 2 e 3.

Segundo estanio* informados, o
dr. Gabriel Penteado, chefe do tra-
fego da Companhia Paulista, continua
a trabalhar entre os capitalistas da ca-
pilai para conseguir levantar a quan-
tia necessária ao serviço de exploração
das'minas de petróleo do nosso muni-
cipio.

A Camara local, conforme declarou
um dos seus mais conspicuos membros,
alimenta desejos de favorecer, do modo
que lhe seja possivel, a empresa agora
organizada.

Os engenheiros drs. Paulo Carvalhei-
ro e Manoel Arrojado Lisboa, aqui che-
sados, já iniciaram 03 trabalhos para
levantamento da planta d» zona a ser
explorada no bairro da "Assistência",

comprehcndida numa área de 36 kilo-
metros quadrados.

JAB0T1CABAL, 19 ¦— Desde anle
liontcm que está nesta cidade o Grupo
Dramático e Musical da Instrucção de
d. Amalia Franco, que mantém na ca-
pilai um grande asylo para o soccorro
de creanças desamparadas.

Essa associação, composta exclusiva,
mente de senhoritas, inclusive a banda
musical, pretende realizar diversos cs-
pectaculos nesta cidade, esperando-se
que a população de Jabolicabal saiba
corresponder, comparecendo a essa.»
verdadeiras festas dc caridade.

A entrada para esses cspcctaculos
corresponde a um oliulo feito aos mi.
lhares de pequenos cntf9, acolhidos sol
o manto protector de d. Amalia Franco,
a grande protectora das creanças.

1—| i»*>-«**B» »»*¦•¦ *

Nn vida tenlia por lonima
Beber somente IKACBMA.
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O DIA RELIGIOSO
23 DB AGOSTO — SANTO VIII.

L1PPB BENICIO
S. FhiHppe Uenicio à um dns P.irrtos qui

Foram tambom médicos. Pillio tle uma ricii
familia de 1'lorcnça, nouco o nltraioni lio-
niens c riquezas. Fez-se relteioso entrou
para n Ordem dos Semitas, c em pouco eni
sacerdote. A sua brilhante carreira come*
çou sendo nomeado suecessivãmente supe-
rior, assistente e neral da Ordem. Deste
car ro. pediu ello exoneração., num concilio,
e o concilio, em vez de o attender., resolveu
nomeal-0 geral vitaliciamento. Reinava em
Roma o ipapa Clemente IV que pouco
depois falleceu, concordando os cardeaes no
nome dn Benicio nara papa. Esle, apenas
soube «Ia nova, dc tal modo se escondeu»
que delle ninguém teve noticias. Refugiara-
s; numa floresta, e só iluli saiu quando 011.
viu ditor que o novo nana iá linha sido
eleito. O seu espirito evolou-sc cm 2.1 de
"'S&lfe.^SAIlTA 

CRUZ DOS Mt
l.ITAHMS.—Xestc santuário será cclrlir.-i-
do sexta-ícira. ás 7 horas ila noite, o septe-
nario que precede 4 grande festa a realizar-
se no próximo mez. Sabhado. tis 5 noras
ila tarde, «crá celebrado sepICTiano cm lou-
vor á K. S. da Piedade, coir. o máximo
brilhantismo, .. _, , . *¦ -»

1,-U'S-PKRKN'NE.—Na Cathedral Meiro-
nolttnna estará amanhã cm I.aus-pcrciinc. o
B S. 'Sacramento, até Ss 4 • «ras da tarde,
quando encerrar-ie-4 com kylarahi e ben-
«So.
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CORREIO DA MANHA — Quarta-feira, 23 de Agosto dc 1916 os *vt% g? *!ê£&ToADB0RAsiL Recusae as imitações
tasa-
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Com peso no estômago-,
dôr de cabeça e prisão de
ventre não podia trabalhar

Não era possivel suppor
sado pelo constante peso no
acalorado, produzido> pela pri
inchar o ventre. 6ó evacua
continuar depois mais tenaz

Tencionava vender o nc
ottando fui salvo, ficando
caixinhas das "PÍLULAS D

Melhorando desde o pri
dade, vi desapparecer um a
feliz e satisfeito, continuo o
mondar o grande remedio,

tar o trabalho com o máo estar cau-
estômago, dôr de cabeça, e o rosto

são de ventre, que tambem fazia
va com lavagens intestinaes para
a terrível prisão de ventre,

gocio e abandonar o trabalho,
verdadeiramente curado com duas
O ABBiADE iMOSS".
meiro dia, evacuando com regulari-
um os meus incommodos, e hoje,

meu trabalho e não cesso de recom-
auxilio das familias.

CHRISTIANO AGUIRRE
Manáos, 1? de julho _de 1912.
Em iodas as pharmacias e drogarias. — Agentes: Silva Go-

mes íi C, — S. Pedro, 42 — Rio de Janeiro.
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CARTAZ DO DIA

Theatros;
CARLOS COM RS — "No P«t ia 10P

(revista). A's 7 3U « » 3». .. ,,
PAI/ACE-TH-EATRB — Feita artistic»

de ll»lo llerlini. A'| 1 3U- ...
RBCREIO — "A Tiíiounho" (comedi»).

A't 7 3I4 « 9 i\*. .REFUI1L1CA — Attracções e cinemato-
gmpho. «ks 7 i» 11 horas.

S. JOSE' — Espectaculo da companhia
Molasso. A'i 7, * lU * "> »!*• '

*, * *
Cinemas \

AVENIDA — "Um lord «stroisa" (drs-
ma). , ,

IDEAL — "O detective contra 01 Isl-
•arioi (drama); "A viagem do mar (come-
dia); "Dissipatio e loucura" (-drama)l"Eelair Journal* (du natural). .

ÍRIS — "Ciúme de irmão" i "O il-
no myntciioso" c "Publica approvaçao'
(aramas).

ODEON — "Hypocriíia" ou "A ver-
dade nuV (drama). "Pouce sorte" (co-
media) c Tropa sctvia em Salonica e bom-
bardeio na linha de frente (do natural).

PATHE' — "Corações que se degladiam
t "A virgem do mar" (drama) « "Eelair
jornal* (revista)

Circos
*¦:*.'*

EUROPEU —' Grande especlaculo.
'SPINBIÁI — Nova funeção.

PRIMEIRAS
"A TIQAOZINHO", NO RECREIO

Depois do retumbante successo obtido,
cg mesmo theatro Recreio ,ptla Menina do
chocolate, Paul Cavault, que era apenas,
um conhecido escriptor, nesta capital, lor-
nou-Be um comediograpbo popularissimo.
Durante mais de cem noites tivemos a Me-
nina do chocolate, na scena do antigo thea-
tro da rua Espirito Santo, e, ainda hoje, o
•eu successo é recordado saudosamente.

Iímfim, Paul Gavault rcapparoceu, agora,
com A Tiçãozinho, outra comedia divertida,
que a empresa artística Azevedo-Scrra, sou-
be aproveitar sabiamente. Tal noticia, íoi
soíficiente para levar ao Rtvrcio numerosa
cr. oco rr encia, sendo que os applausos du
publico foram attingir tambem, índirecta-
mente, o traduetor da interessante comedia,
o er. João Cordeiro, du nome pouco coube-
cido entre nós, mas que demonstrou uma
grande bôa vontade no seu duplo trabalho
<h versão portugueza c da indispensável
¦daptação ao theatro por sessões.

A estréa da actriz Juditb Mello, como
sdeaiiiáiiios hontem, (oi auspiciosa, A no-
tavel artista reof firmou os seus créditos dc
exccllente artista sobremaneira conscieucio-
tu. Na protagonista, a sra. Cremilda dc
Oliveira foi admirável, desobrigando-se da
sua incumbência habilmente, com muita vi-
vacVdade. Na sua cuidadosa interpretação
a sra. Cremilda foi seguida por Alexandre
Azevedo, Antônio Serra, Adelaide Coutinho,
Brasília I.azaro e Ferreira de Souza. A
nova peça é dc um grande movimento, que
prende a attenção dos espectadores. O i°
neto passa-se em Saint-Cermain, e os 2° o
3o cm Paris. Em qualquer delles, b en-
«cenação c de grande effeito.

Depois da noticia de ultima hora que bou-
tem demos, é o que sc pôde dizer mais à'A
T*(âozinho, que hoje 6e repete no Recreio,
sas duas sessões da noite.

*.*¦¦*

O FESTIVAL DE HOJE. NO
PALACE-THEATRE

lmlo Bertini realiza hoje, no olcgre thea*
tro da rua do Tcsseio, o seu festival.

Artista bastante
,„.,.„. conhecido do nosso

publico, que jà o
sagrou com seus ap-
plausoa em varias
temporadas aqui rea-
lizailas, Bertini de
muito se ícz queri*
do e tapreciado pela
platéa carioca.

Iv Bertiui bem me-
rece essa predile-
cção. Actor corre-
cto( de Unha, dota*
do das mais apre*
ciüvcia qualidades,
quer como artista,
quer como cantor,
não poucos triuni-

plios conseguiu elie entre nós, firmando
lua reputação com as brilhantes creaçõe»
que ainda boje são relembradas com sau*
dade pelos seus admiradores das teunn"*
anteriores.

Será representada a apparatosa c linda
cperct.1—Toreadir, em gue o estimado ar-
tista tem um magistral trabalho.

Um grupo de apreciadores tlc Bertini fa-
(ri |lioje distribuir, no Palace-Tlicatre »
seguinte poesia, cuja publicação nus c so-
Ikiuda :

ÍTALO IIKRTI.NI

,)hi n Tliraln se iliumine
da um auditório eeleclo :
lloju á noile i' llt-rlini
o noaso actor predilecta.
Bertini n todai almas
com suas graças requesta :
A' Ucrtiui as nossas palmasnu noile de sua festa.
n. .. .v»"- t» i;u>-*u povo tiIV)se
íim ,'iicro nesta oração :Iterlin:, apezar d.i criác,
nos alegra o coração.
A verdade não ilr.faleo.
<;•¦(¦ isto só verdade exprime:
9 (ine n Itcrtini é no >ya\co
é r.o cinema — a Iíertini.
A alrería Pf espada na
nas alma*; tristes e sérias
á «raça dc 1'iim Cioana,
c de Bertini ás pilhérias.
O 1'uíiuc iioic le cn flora ;
«ueni iu-.,- lá dein.-i d,- i: ?Itcrtini. i,!é „„;„i,l„ chora.i.ií a platéa s„rrir.

" ¦¦*¦¦ i * rg m ^M-ié ti

RECLAMOS
Theatros

Com ,l-.,;,s atai cheias, sc representou,hon.ciu, mais J1K1S fcICSi .,,, Rccre0engraça.|iss..nia i-,iii'c,lii, _ .1 i;(l-wzinh„,q.H agradou miiilissuno. No desempenho,que c realmente brilhante, toma r„lr.,, ,„,].
a eompatilra, '

A coiiipanhi,-! Molasso repele hoje. nn SãoJos.-. as peças — Paris á noile, Sonho d,-oi-,..',i c.Amor de ofu.-lic, todas conhecidase <ie exito rcci-nlc.
Os cspcctaculos da companhia Molas=oconliniiain n levar grande i-oticorr.nria aotheatro S. José. Em todas as ^fis,-,C5 tomamparte os artistas C. 'Molasso c Ana Krent-

.Todas as sessões começam por uma partecinemalographica, na qual são cxhibidos ma-
Klilficos /|.'P||S.

*
O Republica, "rm duvida, acertou emadoptar os espectaculos clnematographicos eoe, attracções. Para hoje esti annunciadomais um, no qual terá rarlc acliva Silva
f i"-'1; n- "*'"¦"¦ ei"ematographie.-i serão"'.' '»* S|l*euilidos films de brilhante» en-

No pais do sol, a interessante revista por-
tugueza, conlinúa a faier auecesso, no Car-
los Gomes. A companhia do Eden-Theatro,
dc Lisboa, operfeiçoando, ainda mais, o
desempenho, está obtendo resultados sur-
prebendentes com a apreciada peça, que,
principalmente pelos «eus oumeròs pátrio-
ticos, vae agradando tempre.

Cinemas
* * *

A Companhia Cinematographica Brasileira
está fazendo exhtbir no Odeon mais um tra-
balho admirável. Tr»ta-»c do grande drama
Hypocrfla ou A verdade núa. adaptação de
um romance de I<ui« Weber. aue encerra
um precioso estudo paycoloüico. Este novo
drama está dividido em cinco grandes par-
tes cada qual a mais •urprchendcnte. Como
complemento: Pouca sorte, de que é pro-
tagonista mlle. Musidora, e 7'ropoí sereias
tm Salonica e Bombardeio tia linha de
frente. •

A fabrica Corona editou, recentemente,
um grando drama em quatro actos. a que
deu o titulo de — ifois do oue irmão, cujo
enredo gira em torno dc uma alma per-
versa, revoltada contra a sociedade. uss;i
esplendida pellicula está a faior as delicias
dos habitues do confortável cinema Pathe.
Neste mesmo orogramma figuram a revista
Bclair-louriial, com as novidades mais re-
centes, e outro drama, em dois actos — A
virgem do mar, vigoroso film da fabrica
Gloria. *

O popular cinema íris. está exhibindo no
6eu omplo salão o grande drama — Ciiimc
de Irmão, cinco grandes e emocionantes actos
da fabrica Fox. Este magnifico _ film. PÇla
sua concepção cuidadosa e feliz, ha de,
certamente, marcar a sua época, na -popular
casa de diversões da rua da Carioca,
pelo successo que alcançará c a que tem
direito. *

Oi dramas policiaes. ni-las suas scenas
arrojadas, coiiiimininiente obtêm grande exi-
to cm nossos citietnatograplios. Por isso
mesmo, o Ideal, que •municia um /lii»
desse gênero, om quatro netos movimenta-
dos. que tom o titulo de — Os falsarfs c
a policia, ficará em foco. Neste _ pro-
gramma. figuram o drama — .Du'i/>iicuo
t loucura e o delicioso film — A virgem
do mar. *

No Avenida será exhlbldo. ainda hoie,
uni ;'ihii artístico e de grande sensação,
do valor apreciável dos <iuc costumam ner
exhibidos no cinema du empresa Darlot
& C. Esta primorosa concepção tem o
titulo de — t?'» lord cstroilia. O seu ti-
tulo, que sò por si prende a attenção dos
freqüentadores do cinemas, indica que o
seu enredo é o de uni drama _ social, gc-
nero preferido pela nossa platéa de eme-
matogruphia.

* * #
Circos

Armado à rua 'S. Francisco Xavier, o
cireo Europeu eslá dando uma magnífica
série de cspcctaculos, fartamente concorri-
dos pilos moradores de Maracanã, villa
Isabel e S. Christovão.

Para hoje está annuneiaila unia funeção
Inteiramente nova, que, certamente, alcan-
cará ruidoso successo,

*
Com a peça "Os filhos de _Lcandra" e

outros attractivos. o antigo circo Spinelli
dará, hoje, mais uma grande funcçno.

Concertos
A senhorita Virgínia Leão Vclloso reali

za. hoje, no salão nobre do "Jornal do
Commercio" ura interessante 

"Recital de
piano, cujo prograrnma jâ publicámos.

* * *
Varias
? Pelo "Ilassucè", deve chegar, hoje,

o esta capital, regressando do Rio Orando
do Sul, íi companhia do theatro S. José,
que o nosso publico conhece perfeitamente.

Com a companhia vêm os artistas Popa
Delgado, I*aura Cadinho, .João Mattos, Al-
f;cdo 'Silva, Figueiredo, Cândida Leal, Ju*
lia -Martins, Iteatriz Martins. Elvira Men-
des, Franklin, Machado, Vicente Cele-ti*
uo, Fonseca,,Cecília Porto, è outros.

«^ Ainda boje n'io ha espectaculo no
'Apollo, para ser ensaiado o vaudcville "Fa-
ir.) de Policia", quo subirá á Bcena depois
d* amanhã.

A nova peça c traducção do faílccído
escri rior Eduardo (íarriilo, e será repre-
penteada pcli-^ artistas Ma convpanhia do
theatro dc l^ísboíi, n preços popularissimo^.**©»' Amanhã, no Theatro Municipal, dará
o seu primei ru espectaculo, a notável dan.
sarin.i clássica Isadora Duncan.

O programnra í o "Seguinte : i* parte ;"Higenía cm Auiis", de Glucb. ouverture
e orchestra, e dansas por inllf. Isadora
Duncan: -* parte : "Ifigênia cm Tauris",
de filitch.

A orchestra que. é de .10 jiroíts^ore?, terá
n direcçâo do maestro Duntesnil.

^ Nos primeiros dias dc setembro es*
treará no theatro Apollo, .1 celebre artista
Fátima Miri-, mais conhecida rvla ""Rainha
do tranBfonnÍstnon. Fátima Miri?, já por
mais de uma vez nos visitou, maravilhan-
do eum a prodigiosa rapidez de suas trans*
formações, riqueza e guarda-roupa e des-
lnmbramçnto de scenarios. Agora, 'porem,
que está fazendo a sua "tournéc" dc des-
pedida enriqueceu muito o seu repertório,
trazendo entre outras novidade? a "Viuva
.¦'.l^.¦,','''. que canta e representa sósinha.

^ No dia :S, realizará, nn Palaec-Thea-
tre, n professor h. Duque, uma "soirce*'
artística, de despedida. Além da represe»*
tação d'"O Mii-iobio do amor", consta do
programnia uma grande parte literaría-cbo*
reoRra|thíca.musical.•*$> O sr. Romualdo Figueiredo, q\tc f.iz
parte da actual companhia dc comedia»,
sentindo corre, entrará para o elenco da
companhia I.ucilia Pcres*I,copolda Frócs.

•**ft» Foi convi dai Io pnra pintar os secnn-
rios d.i peça ''Telhados >\e vidro', com
(iiiL- se estreará na sexta-feira, no Pbeníx,
o Theatro Pequeno, o conhecido scenogra-
plM Javme Silva.-O Chama-se "Frou-Frou" :; "reviicílv"
qne T. Brito eslá escrevendo para a rom*"anhia Arevedo w Serra, ::,*> Recreio. Fará
a protagonista a sra. Cremilda de Oii-
veira,¦*$> recrio iriançuradaí* amanhã, no Car.
los Gomes, a.s recitas da moda. Esses espe*
ctaculos entrarão nos hábitos da companhia
do U*clen*Theatro. de Lisboa, que cs repe*
tira todas a-= quintas-feiras.

A recita de amanhã será realizada ovu
a revista de costumes portuguezes — 1V0
par. do sol.

& Sexta-fewa, no PalaCe-Thcatre, terc*
mos a estrí.i d'0 micróbio do amor, com
o- novos elementos que nelle vão entrar.
Assim é que. pela primeira ver., rt actriz
Maria iLTiza fará o panei Lavinia s a
sra. T.uir.r. dc Oltvcirn a ;*ortc de "Doto-
thea" e o actor Alberto Ghira n parte do-It. Pastcroidc",

Completando o espectaculo. irá á scena
o "prand-g tinol" — Os olhes, do escriptor
argentino Andes Dcmarchi.•íf^ Brevemente, no Republica, alem -los
espectaci 'os cinematographicos e de attra-
cções. - rão representadas peças escolhidas,
por u*i t companhia para t,i' fim organi-
zadn pelo sr. Alvarenga Fonseca, nome so-
bejacnente conhecido nos nossos meios thea*
tra cs. A peçrt dc f-tren será a "rcvuetle"—-
Mais umal, original dr- Alvarenga Fonseca,
musica do maestro Costa Junior. A dire;cção secníca dessa novel companhia está
pntregue ao actor Brandfio — o popular1;-snno. O corpo de ensembFstas é harmônicoc r.,„r,rdo.¦*$¦ Xo Republica, será exhíbido amanhão snindc "film" — Willard—itorait, que i

a reprodticçâo do campeonato de bnx rea-lzr_'!o cm 25 d tf março, em Novn Vork.
Na iirr-xinia sr-nn debutará, no vaslothe.itrn da avenida Gomes Freire, a con-tor-> lyrica Co*i5'!c"o Hscrtche.**$* O cinema Patlic que ultimamente noideu as ultimas proilurcões ile mlle. Ko-liiniic. I.tih r.vs. qnc ha poucos dias cslii-nm com suecessa Francísca Bertini, não

Congresso Brasileiro de Neu-
rologia, Psychlatria e

Medicina Legal
PROGRAMMA DAS SESSÕES

, 'Realizasse hoje, nc-sta capiial, ainaiisuração <lo Congresso Brasileiro dc.Neurologia, PsydiiaírSia c Medicina 'Le-
81)*..

rv cste ° Pr08iraiiiiiia das sessões:
Dia 23 — Quarta-feira, ás 8 horas c«veia tia noite, realizar-se-á no salãonobre <lo Hospital Nacional a rèspedlu'-.va sessão inaugural. O |iresijeillc,

professor Juliano iMoreira, exporá osmotivos <la reunião.
Dia 24 — Quinta-feira, ás o horas(Ia _ manhã, no salão nobre, effectuar-

se-á a leitima <los relatórios da secçãode rsyehiainKi.
jRi-lalons: Prof. J. Moreira e Doe.

Ulysses Vianna — Contribuição ao cs.';?• j"s c1"sas da paralisia geral 110Kio de Janeiro, especialmente no lios-
pilai Nacional.

iDr. VValiloinai- Schitter — CoiUri-biiiçâo ao estudo das cansas da para-lysia geral no Rio de Janeiro, especial,
mente na Casa de Saude do Dr. P.iras,

A's 8 horas e nreia da noite, no sa-Ião nobre do tHospital Nacional serti
f-ita_ a leitura dc comniunícações á
Secção de Neurologia.

Dia 25 — Sexta-feira, ás 8 horas <•
meia da .manhã, no 'salão nobre do
Hospital de Alienados, realizar-se-á a
leitura de comniunicacões á secção dc
Psyohiatiria. A' 1 hora da tarde, no
atniphithiealLro Torres Homem, na *'a-
cuMadc de iMcdicina, serão lidos os re-
latonios da Secção de .Medicina Legal,

Relatores: .Directon, I.uiz Jloretzsohn
Barbosa — A perícia medico legal no
Brasil.

'Prof. Diogcnes Sampaio — Dos fa.ctores que restringem a efficiencia da
perícia medico legal no Brasil.

A's 8 horas e meia da noite, no sa-
Ião nobre do Hospital Nacional, effe-
ctuar-se.á a loitura das communica-
ções á secção dc 'Medicina Legal.

'Dia 26 — Sabbado, ás o lioras da
manhã, no -ampliilheatrol Torres Ho-
mem, na (Paonildadc dc 'Medicina, serão
lidas os melatorios da Secção dc Neu-
rologia.

iRclaitores: Prof. A. Austregesüo —
As ultimas acquisições no domínio dos
reflexos.

¦Dr. Carlos Chagas — As formas
nervosas da Trypanosomiasc brasi.
leira.

iA's 13 lioras — Encerramento do
Congresso. A's 20 horas — Banquete
dos srs. congressistas.

Presidentes honorários: — Dr. Car-
los 'Maximiiliiano, ministro do interior;
prof. dr. Azevedo Sodré, prefeito do
IDisfridllo Federa1); pitofs. Teixeira
Brandão, Souza Lima e Cy.prinr.o de
Freitas.

Comniiissão organizadora: Presiden-
te, iprof. Juliano Moreira; secretario
geral, prof. 'Diogsncs 'Sampaio; the-
soureiro, doe. Ulysses Vianna.

Secção de Neurologia — Presidente,
iprof. Miguel iQoulPo; ¦vtcòuprctsidenlfcc»,
profs. Luiz P. de Oarvalho (da Facul-
dade de 'Medicina da Bahia); Miguel
Pereira, Aloysio de Castro e dr. Car-
los Chagas.

•Secretários: — IDooenltcs Faustino
Esposei, Joaquim Moreira da Fonseca,
Bueno de Andrade ie drs. Arthur Vas-
conceitos e 'Enjolras Vaniipré.

Secção dc iPisyoliialria — Presiden-
ite, prof. A. Austregesüo; vice-,presi-
denle, d'r. Carlos Eiras, iprofs. Henri-
que 'Roxo, IKraiíco da Rocha e docente
dr. Fernandes Figueira.

iSecretarios: Docentes Gustavo Ric.
(tel, Pedro Pernambuco, drs. WSilde-
mar Sohiller, Alcides Oodooeira c Luiz
Guedes.

Secção de 'Medicina Legal — Presi-
dente, .prof. 'Nasciniierlto Silva: Vice-
(presidentes, profs. Constancio Pontual
(da 'Facilidade dc Direito dc Peruam-
buco) ; Oscar Freire (da Faculdade de
Medicina da Bahia); Afranio Peixoto
e Carios Scidl.

Secretários: — Director Morelzsohn
Barbosa; diredtor, Carlos Penafiel; do-
centes 'Miguel Salles c Antenor Costa,
e dr. Guilherme 'Rocha.

Conselho Municipal
O sr. Raboeira contra os

juizes - .,
Para gáudio das galerias, falou hon-

tem o sr. Raboeira não mais contra
a imprensa, mas contra os juizes fe-
derues, tomando .por pretexto o "ha-
'beiis-çorpus'' concedido pelo juiz Raul
Martins aos proprietários dc estabulos,
que considera uma violação á Consti-
tuiçilo ila Republica.'

Xa ordem do dia foram approvados
os projectos:

mandando arebivar o requerimento
em quo d. Amazilis Rocha Xavier de
Barros p"ede aproveitamento como ca-
tliedratica, por ter regido uma escola pri-
marla Installada na Villa Militar;

autorizando o prefeilo a consolidar
o domínio direclo dos terrenos de pro-

| .priedade da Municipalidade;
autorizando o prefeito a liqüidar, por

aceordo, cs compromissos provenientes
de subsídios devidos pela Municipalida-
de. por força de sentença judiciaria,
aos intendentes do Conselho dissolvido
110 governo do sr. Nilo Peçanha.

O projeclo que autoriza o prefeito a
permittir que o Centro Beneficente dos
Operários Münicipaes dc Obras e Via-
ção "desconte, cm favor dos operários
mmiicij/acs seus sócios, os salários
mensaes dos mesmos, soffreu altera-
ções cin virtude de substitutivo apre-
sentado pelo sr. Moraes.~>—co*» *aa «fc.frMM— — 1 ,, —

Externato Pedro II
QUANTO CUSTARA"A CONCLUSÃO

DA ALA ESQUERDA DO NOVO
EDIFÍCIO

j O ministro do Interior enviou ao prc-
j sidente do Conselho Superior de Ensino,
i àconípãhliadq do projeclo da constru-
I cção e. das plantas do edificio do Ex-
j leriiato do Collegio Pedro II, o orça-

incuto na importância de 191 ;si4$320.
feito pelo engenheiro do Ministério,
para a conclusão da ala esquerda da-
qnellc edificio, coniprehendida entre as
ruas Marechal Floriano c da Prainha.

-•--*-**I>-«3>-^>B*"

RAMOS SOBRINHO & fi.

e Buenos Aires 11
Teieplioiie 0433, Noite

Roupa branca para homem Atoaihad© frarucezj
a meih»,r qualidade Preço de reclame

O menor preço
O maior sòrtimento Metro  2$000

O "roílTIJ.MiI," 1XTRKNAC10XAL

Viiií ao ltio, em setembro, um''teiim" argentino
Buenos Aires, 22. (A. A.) — O Club

de Oymnasiica y Iisgrima aceeitou o
convite que lhe fez o Hotafogo Football
Club para enviar ao Rio dc Janeiro o
seu primeiro "leain" de football. Os jo-
gádorcs que o compõem partirão para
essa capital na segunda quinzena do
próximo mez de setembro,

Instrucção militar
AS SOGII90ADES SPOUTIVÁS

VÃO IEB IXSràtüOJJORES
MiraTÃitES

O ministro da Guerra, tomando cm
consideração o pedido que lhe foi feito
por intermédio do director da Confe-
lUração do Tiro sobre 11111 officio que
lhe ^ tiirijjiii o " BotafoRO . Football
Cluli", 110 qua' pedia elementos para
ministrar instrucção inililar aos seus
associados, resolveu considerar as so-
ciedades sportivas legalmente consli-
tnidas como equiparadas, para o fim
da instrucção militar, ás escolas supe-
riores e collegios sçgundarios, vislo se-
rem .'es:abcl6:imeiuòs dc educação phy-
sica.

'Com esta resolução pensa o general
Caetano dé Faria, que em breve será
uma realidade a instrucção militar no
Brasil.

S. ex. resolveu lambem fornecer ar-
luamento e munição a iodas as. socie-
dades que tenham iuslriiclores, os quaes
serão rcquis'lndos, mediante requeri-
mento das sociedades. >Esst; armamento
ficará • cargo do instriu-tor.
*—— -' ¦¦¦mi» uai «fc *l-*« '¦¦ ¦ 

ASSOCIAÇÃO DOS M.MPRKGADOS
XO COMMEKCIO

A i'U'ii;âo de nov vlcc-liresidente,
V.m sessão do conselho administrativo,

effi.etua.la chi 21 do corrente, foi elei-
to vioe-pri-siileiiii- da Associação dos
Empregados no Comnicrcio desla capital
o sr. Elpcnór Leivas.

ESPIRITISMO

ÂPâQA PARK é na rua Uruguayana 145.
bflOrl ÍUmO Mã0 tem filia| S0$,S0$e70$

Ternos sob medida de tecidos de pura lã, feilio no rigor da moda.

UM VELHO CASO POLICIAL

0 juiz responsabiliza
a policia desidiosa

Ha tempos foi amplamente noticiado
um easo oceorrido no Thesouro Federa!
que era apenas um dos muitos do gc-
nero ali realizados no desgoverno nefas-
to do marechal Rodrigues.

Um indivíduo, contando ou não coma
cumplicidade de qualquer funecionario
daquella repartição, oblivera um cheqm
em branco c encheu-o falsiíieanlo a le-
tra e a firma de uni escripturario qual-
quer.

E com o titulo apresentou-se á Ta-
gadoria, entregando-o ao fiel Mario
Moss, paia receber a quantia exarada
de ÍJ^o$ooo.

Ou porque já houvesse qualquer de-
nuncia, ou porque a falsificação fosse
grosseira, o fiel demorou-se na confe-
rencia do cheque, verificando a sua fal-
sidade. O que fez prender o moço, que
era o amanuense dos Correios João Pau-
lo de Miranda Carvalho c conduzil-o ao
4" districto.

Não põdc o delegado lavrar o ila-
grame, sendo Miranda posto em liber-
dade, depois de prestar por elle suas
declarações.

E tudo parou até que cm julho uhi-
mo foi reenceiado o processo e levado
por deante.

Reaberto o inquérito, ficou apurado
que o réo Miranda Carvalho, apoderau-
do-se dc um cheque cm branco do The-
souro, falsificou os respectivos laiiçamen-
tos e a firma do escrivão do pagamento
e lançou mão desse artificio fraudulento
para illudir a boa fé do pagador. ^Em vista disso o dr. Carlos Costa,
procurador criminal da Republica, apre-
sentou denuncia conira o aceusado. que
foi 'processado 'Pelo juizo da 2a vara
federal.

O dr. Pires e Albuquerque, respectivo
juiz, .por sentença de honiem, julgou
procedente a aceusação c condemnou o
réo a i anno e 8 mezes de prisão e ã
multa de S 113 o|o da importância do
alludido cheque; estigmatizando, num
dos considerandos, o procedimento cri-
minoso da policia dc enlão entendia, que,
deveria ser responsabilizada, na forma
da lei.

A GKIPPE
E' (leliellniln iiroiniptninciito com

LAXATÍVO' BROMO-QUiNÍNA
DE

E. AV. G It O A* E
como afflrmain todos os clínicos,

e use como preventivo

DO REOIEE

O sr. Oliveira I.itiui virá no"S. Paulo"
Recife, 22. (A. A.) — O dr. Oliveira

Lima seguirá para essa capital, a bordo
do paquete 

"S. Paulo'\

O "Benjamin Constant"
ESSE NAVIO CONTINU'A FUNDEA.
DO EM FERNANDO DE NORONHA

Segiuido radiogramma recebido pelo
chefe do estado-maior da Armada, o
navio-escola Benjamin Constant conti-
mia fundeado em Fernando de Noro-
nha. tendo o capitão-tenente Heitor
Perdigão, que foi para ali, a seu bordo,
já assumido as funeções de commair-

rute da respectiva guarnição militar.
1 foi tambem substituída por pes-

£*.-.. 1 do mesmo navio.
t) capitão-tenente Sérgio Bezouro dc

Andrade Pinto, que exercia aquelle com-
mando, embarcou no Benjamin Con-
stant.

ü n;i próxima guinta-feirq dain i-rimeirn film dn srriu Napi»rkow«lni ;a nr.iniic bailarina di Opi-ri rle Paris. In-tilula-íc — "A Filha de Hcroilinde".
K1 uni possante dranra de nmor eni que'a bella bailarina rassn, representa o fInp'o

papel dc Víolante Iroff, e numa rcpreMnt»-
ção thciitTu'. faj o papel de Snlomí.

OS LAOUOES XÃO DESCANSAM

Vcrtir mu "santo" despindo outro
O dr. Adamastor Ramos, morador á

rua Senador Pautas 11. Sn. passou hon-
tem pela decepção de dar por falta da
roupa que tinha, avaliada em 5oo$ooo.

Um ladrão havia penetrado em sua
residência: carregando a trouxa sem
deixar vestígios.

A policia do 5" districto está á pro-
cura do espertalhão que teve a idéa de
fazer encadernação correcta pnra on*-
seguir íóros de "moço bonito".

I A UNIÃO MEDICA
: 0 que houve na ultima reunião

lUeunírani-se na Academia Nacional
| dc Medicina os médicos fundadores do
I Centro Medico, qtte passou, por propôs-

t.\ da comniissão dc estatutos, a deno-
n-.iuar-sc União .Medica. Presidiu á
sessão o dr. Araújo Lima. servindo de
secretários os drs. Estcliiia Lins e
Carlos Fernandes,

O presidente, ao abrir a sesjão, la-
men lou que a concorrência fosse peque-na, fazendo em torno do fnelo conside-
rações tendentes 11 demonstrar o poucointeresse que se liga entre .nis .is coi-
sas mais serias e juàías. Um seguida;
são lidos, pelo dr. Carlos Fernande-, ns
bases dos estatutos, que cogitam, entre
outros pontos, do seguinte:"A União Medica tratará de:

1". Congregar os médicos afim de
manter sempre elevados o nivel moral
e a solidariedade da classe.

2°, Elaborar opportunamcnie 11111 co-
digo de ethica medica, cujos preceitosdeverão sc-r^ rigorosamente observados.

3". Constituir' um tribunal medico
para dirimir as questões dc ordem 1110-
ral c- profissional, cm obediência ,-cs
principies do código de ethica, je nuetrata o segundo iten.

.|°. Auxiliar os poderes nublicos narepressão do exercicio illcgal da medi-cuia.
5". Interessar-se pela organização csysteniatiz.ição da -assistência publica c

privada, bem como das polyclini-as re-
gionaes,

6°. Pugnar junto ás autoridades coin-
petentes contra a prestação de serviços
profissionaes, cm eslabelecinienlos offi-ciaes, a indivíduos que não tenham di-rcito aos mesmos, determinado em lei.

7°. Agir junto aos poderes públicosno sentido da boa fiscalização das
pharmacias e dn exercicio das profis-soes pharniaceitlica e c-bslelrica.

S\ Pugnar pela creação dc iima leide accidentes de trabalho.
9". Procura,- obter dos jornaes e da.policia a prohibição c não ,publicação

dc annuncios nocivos á moral.
, 10". Crear uma sessão dr beneficen-cia para uso dos seus associados."
Após a leitura dc cada artigo, trava-va-se a respeito do mesmo discussão,as vezes acalorada, tendo sido feitasalgumas modificações nas bases anre-sentadas. '
Foram lidos e approvados os artigosreferentes aos membros da União ficanelo estabelecido que a sociedade' nãõtosse so <Ie médicos, mas, tambem depharmaceirticos e dentistas.
O dr. Teixeira Mendes/por não rs-tar <le aceordo com o a-iít. 4", relativoao auxilio aos poderes públicos na re-pressão do exercicio illegal da mediema. retirou-se do recinto.
Ao terminar-se .1 sessão, o dr Teixe.ira Coimbra fez considerações sobreo^ papel da cammissão, da qual elle fa-zia parte, encarregada das bases dosestatutos, pensando ter a mesma interpretado mal a sua missão.10 presidente explicou o engano dodr. Coimbra r propõe que foss» no-meada nova commiss5o para a elabora-

ção definitiva dos estatutos, tendoaido escolhidos os drs. Mario ReisSouza Carvalho e F.sícliita Lins.
Antes do encerramento dos traba-lhos, o dr. Estellita propõe nm votode applauso ao presMente da sessão,

dr. Araújo Lima, o que foi unanime-mente approvado, tendo s. ex. agrade-
cido essa demonstração de amizade dos
seus collegas e companheiros de idéas.

'Foi, cm seguida, encerada a sessão.
tendo a ella comparecido os drs. Raui
Pacheco, Teixeira Coimbra, Henrique
Araújo, Mario Salles, Carlos Fcrnan.
des, A.tmutry de 'Medeiros, .Araújo Li-
ma, Belmiro Yaíverde, liarros Terra, S.
Pereira Lima. Hermlano Pinheiro,
Mario Reis, Pedro Carneiro, Salgado
Lima, Pedro Vasooncellos, Souza Car-
valho, Or.hon de Moura. Adolpho Pos-
solo, Sebastião Silva. Artidonio Pam.
piona. 'Iierbert de Vasconcelios, Amü-
bai Varges. Lamartine Gontijo, Oscar
Carvalho. Delamare Filho, Cirio Gai-
vão, Estellita Lins, Manoel Cotrim c
Teixeira Mendes.

Resposta ao rev, Annibal Nora
XXIII

Mos seus artigos XX e XXI, aiialy-
sando o meu -folheto, o rev. Nora, já
que não consegue destruir logicamente
o que escrevi, usa de unia linguagem
burlesca, fazendo espirito que nada se
coaduna eom o assutupto cm discussão.
Xão desço a isso, meu amigo, pois mui-
to respeito e amor tenho á doutrina
que por graça me foi dado adaptar.

meu fim em coufabular com o rev.
é aproveitar as suas contradictas paraexplicar os pontos cardeaes da doutri-
"a espirita, E quando respondi ao seu
folheto, íil-o pensando que o rev. era
um homem sincero e talvez por mal
orientado fez aquella falsa representa-
çãç^ do Espiritismo.

iauto isse^ é verdade, que escrevi á
pag. 41 ; "E se effectivainente quer o
meu rev. amigo aprender, leia a "Re-
velação Ja 'Revelação" dada a J. li.
Roustaing, revelação dada mediuninica-
mente pelos Evangelistas assistidos
pelos Apóstolos, 3 vol. editados pelaFederação Espirita Brasileira. Ahi lera
a explicação completa sobre a gênesisdo espirito, do Jiomeiu, e a explicaçãoem espirito e verdade dos quatro Evan-
gcllws.

,Já vê que é futilidade dizer que nósso escolhemos dos Evangelhos aquellesversículos que nos convém, pois os es-
pintos nos explicam todos os versículosdo Evangelho. Xão podemos, porém,acceilar o Evangelho pela letra, pois se-na ir de encontro ás palavras de Jesus,que claramente nos diz que as suas parlavras sao espirito c vida e isso mesmo«c da quando Elle fala do inferno, desaranaz e do fogo eterno.

Quanto a não ter respondido á suaexplicação em que diz que as "Muitas
moradas na casa do Pae" são o parai-so, o amigo parece um tanto esquecido,visto que á pagina 37 eu disse: 'so aegreja ainda não acceita a habi'abi!i-dade dos mundos, isso não .prova queelles nao sejam habitados; é mais pro-
yavel e, para nós é certo que o sejam,Ue outra maneira seriam inúteis! eUciis nada cria _ inutilmente. "

ara os espiritas, como para muitosastrônomos, a habitaliilidade dos plane-tas e unia verdade innegavel, e já queo rev. se nega a ler o Roustaing, vouresumir aqui p que os espíritos dizemsobre as muitas moradas do Pae"A. casa do Pae é o Universo, a Ini-merraida.de, o Infinito. E as diversasmoradas sao todos os mundos uidistin-cuuiicnte, moradas proporcionadas aosseus habitantes. A 'hicrarchia ascencio-nal dos mundos está em relação com ados espíritos que os habitam.
O espirito muda de morada de ac-cordo com o seu progresso e cada vez

que sc eleva cm moral e sciencia mudaue planeta de aceordo com as condi-
çoes do seu adeantanicuto,

, Nos mundos «d hoc a essência es-
piritual, depois de ler atravessado osreinos, mineral, vegetal e animal, é
preparada para o estado espiritual, es-tado dc espirito formado1, tle ínteBi-
gencia ^independente, livre e responsa-vcl. E' nesses mundos que se formacin torno dessa faísca de vida o peris-pinto, corpo fluidico, que caracterisa
a personalidade do espirito.

Os mundos fluidicos — cuja com-
prehcnsão ainda não está bem ao nos-so alcance — são destinados á habi-tação dos espíritos infallidos,-que des-de o seu estado de iniciação consei-enle e inst|rucçào permanecem purosna via do progresso e progridem sem
nlecí|ssídade de encarnar, mundos di-
versos, seguindo tambem a sua marcha
progressiva ie liierarcliicamente ascen-
cional, habitados de accõrdo com o cs-
lado dc progresso scientifico dos es-
pintos.

Os mundos materiaes destinados a
serem habitados por espíritos faltidos,espíritos, como taes, submeltidos á
encarnação humana, mundos esses

apropriados c proporcionados ao esta-
do de^ desenvolvimento e progressodos espíritos que os habitam, mundos
mais 011 menos superiores uns aos 01*
tros, qtie servem na estala progressiva
e ascencional, á encarnação dos espi-
ritos fallidos.

Os mundos de Prova c expiação
lambem de gráos diversos, inferiores
ou superiores uns aos outre/í, comle-
çando com os mundos primitivos, des-
tinados ao apparecimcnto do homem, a
encarnação humana primitiva até á
epoca cm que a regeneração sc tenha
operado pela purificação do planeta c
da sua humanidade.

Os mundos regencradOres destina-
dos á preparação dos espíritos fallidos
para saírem Iprogrcssivaiiienfe do pe-
riodo material. Mundos transitórios
onde domina a justiça e os espirites
proseguem c acabam a purificação, que
os toma aptos somente ao bem e in-
capazes cio mal, mundos que tambem
têm entre si gráos intermédios e su-
periores uns aos outros.

Os mundos felizes onde os espiri-
tos regenerados, despidos de todas as
más inclinações, só têm que progredir
110 bem, sem ter que lutar contra o
mal.

Veja, meu caro rev,, como tudo sc
encadeia na grande e sabia obra do
Criador e como nós somos pequeni-
nos para querer com um simples arre-
pendiiiieiilo galgar a felicidade supre-
ma reserva aos espirilos, puros. Pela
exposição, pódc ver que a "revela-
ção" não é obra para ser desprezada
sem ter sido estudada, isto ainda de
accõrdo com os conselhos de Paulo,
segundo a 1" epístola aos Thess. cap.
5. v. 19 — 21, — Fhkii. FlÕNER.
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iTico-Tico... Hoje... Coisas inter-
essantes... Creanças contentes...

E não dizemos mais nada, que não
é preciso.

i« ? ta * — 

O caso dos vales, falsos
FOI ABSOLVIDO MAJS UM

Publicamos já, por vezes a noticia de
um liem organizado assalto á Compa-
nhia Souza Cruz, por meio de falsifica-
ção de vales usados por aquella em-
presa para premiar os consumidores dos
seus artigos.

Foi o caso que Manoel Carrenzo o
autor intellectual do delicio encarregou
Alcebiades Faria, gerente de uma li-
thographia da Rua Buenos Aires nu-
mero 232 a impressão de 65.000 desses
vales que o outro vendia para depois
irem receber os prêmios. <

Pilhado na historia o Carrenzo íoi
preso, processado e condemiiado a um
anno de prisão.

Alcebiades foi naturalmente colhido
nas malhas do processo como cúmplice
mas foi hontem absolvido pelo dr. Sil-
va Castro, juiz da 2a vara criminal, isso
por ter ficado provado que Alcebiades
entrara no negocio com a boa fé,

INSTITUTO LA-FAYKTTK

Acabr. de crear este estabelecimento
de instrucção uni curso especial para
preparar os '.-andidatos á carreira con-
sular.

Tambem a secção commerciai tem
merecido especial carinho por parle do
director.

Fazem parte do corpo docente dessa
secção os srs. drs. Miguel Calmon, Pin-
to da iRo.-ha, Pedro Barreto Galvão,
Pedro Pinto, Lindolpho Xavier, .Mario
Coelho Tavares, e outros.
"JIjIíUSXKAÇIãO l'OH-

ALFÂNDEGA

TUGUEZA"
— ii* ¦¦

O n. 845 da Illusíração Porlugul'za
será hoje distribuído ao publico. Insere
gravuras muito interessantes, relativas
aos últimos exercícios militares em
Portugal.
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LÜ-QQ-U-tlíl
SO DR. EDUARDO FRANÇA

Ptj a cura das moléstias da pelle, feridas, frieiras, suor dos pés e dos sovacos.
Kvitn ai ruga» dt Ttlhicc c faz deiapparer.er as manchas da pelle.
Misturando um vidro de Lugoliua eom 4 de agua pura, faz-se a injecçao mais

efficaz contra qualquer corrimento.
Usada a I.ugolinti na proporção de i colher de (opa para > litros de agua é

o melhor preservativo para a toilette Íntima das senhoras.
Desinfectante enérgico

VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS DO BRASIL,
EUROPA, ARGENTINA, URUGUAY c CHILE

Deposilarios: ARAUJO FREITAS & C.« — RUA DOS OURIVES N. 88
Kio de Janeiro — PREÇO 3$ooo

Ministério da Guerra

PEQUENAS NOTICIAS MILITARES
Vindos do Paraná com transferenci»

do 2" regimento dc cavallaria, «presen-
taram-se a 5* região os sargentos Fran-
cisco S. Marinho de Carvalho e Emy-
gdio Pereira da Silva, que foram elas-
sificados no 2° batalhão de artilheria.

0 inspector da 5* região ordenou
que as unidades providenciem para que
sejam recolhidos a fortaleza de S. Jo&o
todos os presos condeninados a menos
de 5 annos e que estejam aguardando
o veridiclnm do Supremo Trjbunal Mi-
litar.

Foi exonerado, a seu pedido, do
cargo dc ajudante de ordens do com-
mandante da 3* região o 2" tenente Luiz
Cavalcanti Lima.

nomeado auxiliar technico do ga-
binete radio telegraphico da directoria
dc engenharia o sr. Elias Mont'Alverne.

0 2° tenente Leunam de Andrade
foi exonerado de coadjuvante do ensino
theorico do Collegio Militar dc Porto
Alegre.

S. B. DK CANÁRIOS

Uma festa na residência do um
criador

No vivenda do coronel Antônio Cos-
ta Velho reaíizou-se ante-hontem uma
encantadora festa, que celebrou para o
cruzamento dos seus pássaros. Nessa
oceasião, a directoria supra offereceu-
lhe o diploma e medalha como maior
criador, no ccrtameii deste anno, na
exposição cífecluada.

Finda a visita, foi servido um lauto
almoço, ergtiendo-se diversos 'brindes,
inclusive ao antigo sócio fundador, o
sr. Jacintho Vieira.

A chegada dos amigos do coronel
Costa Velho foi saudada com gyran-
dolas.

Brindaram á imprensa os srs. Brau-
lio Martins e José Pinto Carneiro.

A melhor é aMassa íBTomatih^~^
de Conservas Alimentícia».

I)HS. li.lS' 1 7ÍÍS
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Ternos de caseínira inelcza, pura
lã, preto ou de côr, sbb medida.
—* ALFAIATARIA PARIS *—

78 — Rua Uniieuayann — 78
*— (Não lem filliil) —*—

O JI IJY DE HONTEM OS CARTÓRIOS POLICIAES
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O Montepio civil
O sr. Pandiá Calogeras indeferiu o re.

querimento de Mario Serito Galvão e
outros funecionarios federaes, pedindo
restituição de contribuições de monte-
tio. .

ÜNTRE ELLAS

Da discussão nasce-
ram os murros

Na rua Moraes Valle 11. 55, ninho de"pássaros bisnáos", viviam na melhor
harmonia a creoula Nair Silva, contau-
do vinte jaboticabas colhidas no po-
mar de sua existência, c a mulalinha
Nair da Silva Soares, tambem satisfeita
por ter saboreado vinte cambucás des-
de que nascera na mesma lerra cm que
a outra, 110 Estado de S. Paulo.

Tudo os unia nada as separava, e era
um gosto vel-as, eternamente a rir, fe-
lizcs como um casal de pardacs a be-
listar na beira dos telhados.

Mas, o diabo as arma, mesmo por-
que não podia elle comprehcnder que
deixassem de estar em pleno inferno as
duas "filhinhas" tão queridas.

Ü caso foi hontem, quando divergi-
ram ellas, porque uma terceira tem a
lembrança de fazer a psychologia dos
homens.

A Nair, a de côr morena tem fé no
sexo barbado, a Nair cor de picuinan
affirma que semelhante animal, cm má
hora vindo á terra, só tem a vantagem
de poder ser explorado.

Da discussão nasceu a raiva, da rai-
va appareceu o desejo de esmurrarem-
se e, cil-as, as duas ineffaveis amigas,
engalfinhadas como dois gallos mesti-
ços em plena rinha, sensacionando os
afficcionados.

Quando a Nair, a pretinha, quiz ba-
ter as azas para cantar victoria, appa-
receu a policia do 13o districto, provi-
deliciando para que lhes fossem dados
pannos de arnica, engaiolando-as dc-
pois com todo o cuidado.

Dos srs. Salvador Silva & C, esta-
belecidos á rua General Camara n. 12S,
recebemos amostras do seu excellente"chá dc cacáo", produeto da industria
paulista; e do "oleo de ricino gazei-
ficado espumante", tambem produeto
da industria dc S. Paulo, c que tem
tido muita acceitação por parte dos
médicos .

O chá de cacáo é uma bebida cujas
propriedades medicinaes e nutritivas
são recommendadas.

OS ABUTRES
A polici.i piirtenha á caça

dp n;ti 
->,,s

Bufiioí Aires, .1 — A poli-
cia procura actn: afim de pren-
del-o, o "caften" Samuel Ramelkon,
que feriu a própria mulher, que havia
prostituído, por ter ella se negado a
dar-lhe a quantia de S-000 pesos.

desclassificação do crime e con-
deniiiução á oito mezes

| Ao anoitecei- do dia 30 dc outubro
de 1913, Carlos Gonçalves Dias, ua rua
Maria Lacerda, mo Estacio de Sá, ardo-
rosamente discutindo com uni seu com-
panheiro de nome Gilberto Gonçalves,
por questões dc "football", acahou em
perigosa aggressão, sacando dc 11111 re-
volver que disparou variais vezes sobre
o seu contnidor, ferindo-o e fugindo
em seguida.

'Foragido um outro crime perpetrou o
aceusado, assassinando um seu desaf-
fccio.

Ilonlcm foi Carlos Gonçalves Dias
submettido a julgamento pelo primeirodelicto.

Após os debates, reunidos os juradosna sala secreta, delia sairam trazendo
a condenmação do réo a oito mezes de
•prisão, desclassificando o crime de ten-
lativa de morte para o de íerimento.i
leves.

-rn *» rggi it> et**»

GUARIU-CIVIl;

Unia visita do 3" delegado auxiliar
Os cartórios do 23° e 2+" districtos

policiaes receberam liontcm, á tarde, a
visita de inspecção do dr. Armando
Vidal, 3° delegado auxiliar.

Após minucioso exame aquella autori-
dade retirou-sc af-firniando ter encontra-
do tudo na melhor ordem.

A POLICIA

A guarda noctiiriiu do 0°
districto

Foi nomeado o sr, Archiniedes Ale-
xandrino de Andrade Caniissão, para o
cargo de ajudante do commandante da
Guarda de Vigilantes Nocturnos do 9"
districto policial. «».

Por portaria do clicíe dc palieis, foramconcedidos .15 dias de licença, com 2I3 dos
vencimentos, para tratamento de saude, 110
giiardudc 2" classe 11, 1.06,1, José Fer-
rein branco•

A BORRACHA EM MANÁOS

O niciTndo mantém-se pnrnlysndo
Mandos, 22. (A. A.) — O mercado

da borracha maiitcm-se paralysado.
Foram feitas algumas compras dc

borracha fina a ^$300. O "slocl;" exis-
tente nu mercado é de 120 toneladas,
sendo da fina 81, e de sernaniby e cau-
clw 39.

Tambem foram realizadas algumas
tránsaeções sobre cacau, na base de 780
réis por kilo.

NA AVENIDA MERIDIONAL

Um barracão dcsalia e fere tres
operários

Os operários empregados na constru-1
cção da Avenida Meridional, cm Ipane-
nia, ergueram, ba tempos, naquelle lo-i
cal, uni pequeno barracão que lhes ser-!
via de abrigo nas lioras de descanso.,

Hontem pela manhã, quando ali rc-i,
pousavam os operários Anthero Vieira,'
Manoel de Almeida e Augusto Vieir»'
Gonçalves, o barracão ruiu, ferindo-os.'

Depois de medicados, a Assistência
removeu os feridos para suas respecti-
vas residências. 1

Do oceorrido teve sciencia a polici»do 30° districto, que registrou o facto.

FLUMINENSE-HOTEL
Reformado sob novn direcçâo

* Aposentos pnra ÜOO pessoas 41
O que mnis convém nos iinssagel<

ros do Interior. — Preços:
Ouartos com pensão 78 e SíiOOOi

diários. Quartos sem pensão
43000 c 53000 diários.

Praça da Republica Ü07—Uio de
Jnueiro. Em frente 110 Campo da
SnlifAnnn c no Indo (In 11. I'\ O. |

IMAGEM DO CORAÇWO DE
JESUS

Para a matriz de Copacabana
Está em exposição na casa Scliindler,1

á rua Uruguayana 11, 76, uma bellinL!
ma imagem do Coração de Jesus, en-!
coiiimciiaa do conego Alvim, paroc&Oij
de Copacabana, e que yac scr colloca-'
da na matriz daquclle pitloresco bairroj

CONTRA O TYPHO ?
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FOLHETIM UO "CORREIO UA MANHA' 73
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E1 preferível que trabalhe em sua casa. Isso não está nos costumes do esta*
bclecimento, mas pouco importa. Sou eu quem manda. A senhora achará
aqui todas as manhãs a correspondência, quo levará e trará á noite. Isto
poupa-lhe o desgosto dc entregar os seus filhos a uma pessoa estranha<
Dou-lhe duzentos francos por mcz. Con vem-lhe?

.Marceilina não respondeu porque tinha a garganta comprimida.
'Approximou-sc ap "ui dc Yalogncs, agarrou nu mão grande e robusta

«lo operário e levou-a :¦ s lábios.
Ji n'aquclla mão cr.!.iram duas grandes lagrima'.
¦Luiz levantou-se dc repente, levando a mão ao peito, do lado do cora-

ção, e disse com voz abalada:
Ah! Marr-rllitn, MarceilinaI Por que motivo...

iMas não acabou. Tinha readquirido o seu aspecto grave, dominando i
tua commoção, contendo a confissão que se lhe escapava dos lábios,

¦Foi quasd friamente que disse:
Faça o possível para tomar conta do seu emprego cm tres ou quatro,

dias. .Arranje uma casa perto. Tem necessidade dc algum adiantamento
para as suas primeiras despesas?

Obrigada, scphor, tenho o necessário.
Valognes disse-lhe adeus com a mão. J'á não linha coragem para falar.

Marcelüna retirou-sc.
O servente approximou-se d'clla com ar muito alegre!

Então, minlia senhora, não tinha razão quando lhe disse que uma re-
commeiidação do Sr. Luiz Valognes tinha muita importância para o nosso
director?

II

NOVAMENTE PEREGRINA
.*

- 'Decorreram, dois annos e Marceilina conservava o seu emprego. Ganha-
va agora duitiitos^e cincoenta francos por mcz, isto é, muito mais do que
precisava para viver.

Via muitas vezes Luiz Valognes, cuja situação na officina progredia
sempre.

¦.Vaquelles dois annos decorridos, nada houve entre elles. Valognes não
lhe dirigiu nenhuma palavra de amor; quando se achava na presença da
joven evitava olhar para ella. Tornara-se frio. indifferente.

Era isso o que Marceilina desejava." Sc não fosse a lembrança de Pedro
Beaufort, se não fosse o amor ardente que lhe ficara no coração, se não
fossem os remorsos 1Í0 luto mortal cm que cila mergulhara aquelle homem,
seria quasi feliz vivendo assim co.n os filhos.

_ Alugou nas margens do canal -Saint-iJctiis. não longe da officina. uma
casinha, pequenina, que tinha dois quartos. Vivia ali só, recusando relações,
aão vendo mesmo ninguém.

Xa frente c nos fundos da casa tinha um jardimzinho, onde cultivava
ílorcs.

Era essa a sua única distração.
De mais, não tinha tempo para se aborrecer, pois trabalhava doze horas

for dia.
Certo domingo, dia de repouso, estava cila sentada no jardim perto da

foiia que dava para um caminho que ia ter ao canal.

1'orain ciiciuiinliados ao ministro da l-'oJzeiula us requerimentos di- Salvador PereiyI pedindo novo prazo para apresentação dulíüctimi consular referente n duas caixafJ.i*cm marca e sem numero que tlcspachoUJ".-ro11,"'. u'""*> du responsabilidade e d«!•\ rcixeira & 'Alves, acompaniiado do re»»ipochvo pniesso, pedindo rcsfít.iiçSo Id*
quantia de i:,ud$o5o, provèiiieute da diíiik-miça entre os direitos pagos por 30.38JIkilo^ do folias ,je Fi,1mlrC3 c,„ iamina»

.Simples, conforme a nota 11. 7.45S. Ú9mino nim,,,, e os 8 »|o "ad-valorein", do'occorilo com a !<*i 11. 3.070-.*, de 3 de de-'zcralirui du 1915. ,Torain deferidos os seguintes pcdiiloS'dc restituição ile direitos pagos a maior:'Arp 4s C, -m$94?; Companhia Urasil Ia,','duslrial, 95$3;o: Kickhafí, Carneiro UeWI {« L., 6i?5o3-, (,. llaclur.1, I4$r6s; Narge<II ò; L.. i9$i46 c P. lanneUic Siinsott'S C.,,24$5S4. jrol deferido 11111 requerimento de,Aaaya « Irigoyen, pedindo que re passepor ccrudSo se do manifesto u despachei1do vapor oriental "Santoi". saído cm se»;lembro de 1908, consta o embarqu» daí050.000 kilos de sal. consignados á ordeiajou 00 requerente, pana Saiit'Aiiiia do LUvramenio, via Montevidéo.Km uni requerimento dc Adelino -Ma-
«alliacs & C, pedindo se vistorio um*caixa da marua 'A. M. C., que descarre-
gou do vapor francez "Garonna", entradaem 1 do corrente, com termo dc repre-gana, foi exarado o seguinte despaclio : —[lveconlieço a avaria pela qual não hatesponsan lidade e concedo o iiliatíiiicnh»'de 20 »|° sobre os direitos respectivo*,.'
Junte-se ti este a 1* via do despacho aprosiga o mesmo pelo verificado.-

MOEüA FAMA

A miillierzinlui foi coudeiuuadt
•Já o sexo fraco, parece, entrou a',

collaborar na empresa delicada de tro-|
car dinheiro bom pelo falso.

Julia Romeu da Costa., uma italiana'
desenipenada, tentou lia tempos passaruma moeda falsa de dois mil réis, eu»
uma casa da rua Visconde do Rio.'
Branco 11. 22.

Sabido o facto, a policia resol.tuj
agir c fez vigiar a Julia por ,.m
agenlc.

Dias depois, cm ííí de fevereiro d»
corrente anno, Julia dirigiu-se á cas»1
n. 60 da mesma rua e pediu umas penfuniarias baratas.

Hm troca 'pretendeu passar das tae»
moedas falsas.

O agente, que a vigiava, prendeu-a'em flagrante. Nessa oceasião, Julia*1
procurou esconder uni pequeno cnibrui
lho, onde se achavam diversas praia»falsas.

Feito o competente processo, foi a
aceusada homem condeninad.-i pelo dr.
Pires e Albuquerque, juiz da 2' vara'
federal, a cinco annos de prisão ccllu-
lar, gráo médio do crime de moeda1
ftlu.

*¦•*«->» —i .

Quinina em forma su<
períor não affecta

a cabeça
Quiiudo precisavdcs do uuiiiini^usao us niistillins de

LAXATIVO BROMO-OUININA
o ouiil offerece todus ns vniitiicousjdnquellii, som os seus incon-

venlentes. Unstu uma prova !A nssiiíuitturn de
lí. AV. GttOVE

0111 tudo8_us vidros.  1
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Os sports
TURF

IOBRE A ULTIMA CORRIDA
DE OFFALY ,. .

Ucoou fortemente no meio turiista,
impressionando de modo. desagradável,
a resolução da directoria do Derby-
Club. multando cm 5oo$ooo o jocuey
Enrique Rodri.uez, baseada no«artigo

isto é, no fado de nao «ter esse
.  - CüYflllU

153
profissional disputado com o
Offaly o -parco Dr. Frontin.

l! Limitamo-nos a registrar, sobre essa
'decisão, as queixas, que nos. parecem
justas partidas dos proprietários de va-
rios parelheiros que ora actuam nas
nossas pistas. Com effeito, capitulam
«Ucs o caso de uma verdadeira çxtor-
são, recaida sobre o proprietário do fi-
lho de Captivation, que levantara coni
«Interview, no mesmo dia, um premio
de -:ooo$ooo. O que aconteceu ao çp-
ronèl Juliano M. de Almeida pode
acontecer amanhã com qualquer, que
«possua cavállos de corrida.

O facto. afinal, passou-se assim:
Inscripto o eavallo Offaly a pedido

da directoria, foi preparado o animal
para a corrida, apezar do tratador c
dos proprietário nenhuma fo lerem na
victoria do filho dc Captivation, que ia
medir forças com o "craclc «lispaíia,
carregando ambos 57 hdos. Oltaly, que
sentira bastante o esforço despendido
na disputa do "Grande Dr. broutin ,
devia sentir provavelmente na sua con-
dição de "top-wcigh", no novo encon-
tro. O povo bem o compreliendeu, fa-
zendo-o azar nas apostas.

E assim se deu. _
Apezar das solicitações do seu pilo-

1o Offaly, ao cabo de mil metros, nao
podia acompanhar a violenta arrancada
dc Volupté Chasle, que com elle corria
atrás, e foi-se ficando na retaguarda,
chegando em ultimo logar. Ao entrar
para a baia, verificaram o tratador e o
proprietário que o animal se sentia for-
temente da palhcla, mal podendo pas-
sear. Kntrou por isso cm cura o filho
de Captivation, scndo-lhe applicada,
anle-hontem, unia forte foineiilação.

Pois bem. llonlem reunida, a directo-
ria multa em 50o$ooo o jockey pela ma
corrida do parclhciro que elle pilotava.

Queremos crer que se trale de um
"mal-entcndu", que a directoria desfa-
rá, attendendo a um requerimento que
hontem mesmo lhe foi feito, solicitai'-
do um exame official no eavallo Oi-
faly. .

Factos como esse desgostam profun-
damente.

Demais, na mesma reunião da dire-
ctoria, foi punido o jockey dc Lord Ca-
ntng, por alternar contra o mesmo art.
5.1. Mas, aqui, a multa foi de *oo$ooo.
Porque? Ninguein o sabe. Mas ntiir-
mura-se que foi porque o dono de Lord
Canning não teve a fortuna de vencer
grande premio nesse dia..,

línifim, parece-nos que a directoria
do Derby-Club sanará todos esses des-
contentamentos, abrindo um inquérito,
jo qual se seguirá a relcvação de pena
Imposta a Enrique ¦Rodrigucz, por não
ler cila por onde sc pegar.

AS DECISÕES DA' DIRECTORIA
DO DERHY..

Eis as decisões da directoria, na rc-
união dc liontcm:

Confirmar a multa de loo$ooo impôs-
ta pelo 

"slartcr" ao jockey lí. Rodri-
tiuez, que montou a égua Icebcrs, por
ter se negado a partir com o mesmo
animal no parco 

"Seis de Março".
Multar em ioo?ooo o aprendiz J.

Escobur, por ler, montando a círua
Nnida, cortado a luz de Iniarre, na che-
gada do parco 

"Velocidade" (art. 56).
Mullar etn *oo$ooo o jockey F. Bar-

roso, que m011 tou o eavallo Lord Cun-
ning, por não ter feilo empenho dn
coílocação uo -parco "17 de Setembro"
(art, s.t) I

Mnliar em 5<m$ooo o jockey F,. Ro-
drigltez, que montou o eavallo Oífaly
no parco 

"Or. Frontin", por não ter
feito empenho ua victoria (art. 5.0 :

Approvar o projecto. para a corrida
dc 3 de setembro próximo, quando será
realizado o "Grande Premio Extra",
ilando esse nrojecto á publicidade ama-
nhã e encerrando-se as respectivas in-
scrir-cões na próxima terça-feira, dia

I biscando a Liga Metropolitana.
! iMas a punição de um center-half de

São iPaulo, por esse espaço lo-guissi-
Itno do «tempo que «ão trinta di»B, será

coisa que não requeira daqui uma -ene
comprida, bem comprida, dc compensa-

ções ? Certo que sim.
A «Associação deu á «Liga a enorme

honra de suspender o Seu center-half
de -f-iua que vara os Ca-rpait-hos e não
esfria nem mesmo nas planícies gélidas
da Sibéria'. E suspen-eu-o porque ?
Por uma falta banal, quasi desprezível:
porque montou nas costas de um ad-
vérsarió deitado e ipôz-se a esmurral.o
fitdalgamente/ina convicção plena e lie-
roica dc que «ira o maior centerliaaf
deste vasto 'Brasil que ao dignava dc

proporcionar a -uni humilde fuM-b-o-
carioca a graça de dar-lhas uns soecos.

No emtanto, ao passo que o autor
dessa mercê assim procedeu um dos
seus antagonistas, o sr. Francisco Buc-
no Netto, íncltctt-se a reagir contra o
acto, não p comprchenilcndo. e chegam
do a ponto — oli I audácia I — de agir
energicamente para repellir um favor
regio que era proporcionado ao seu
companheiro ,

De modo que o sr. Vidal apanhou
aquclle prodigioso premio do íncsqueçi-'
vel "center-half" do "Excter City ;
o sr. líueno Netto participou da home-
nagciii por ser companheiro daquelle na

representação; c, ao envez de .ambos
solicitarem uma audiência especial da
Associação Paulista para, com creden-
ciacs especialissimas, agradecerem a cx-
ccpcional honraria recebida, embarca-
ram para esta reles Sebastianopolis. Ue

Ínfimo passado 110 sport, já não,d;ze-
mos indiffcrcntcs, mas — o que e ma*

crcditavel — desgostosos. Desgosto-
sos - ¦ .,

Deus dá nozes a quem nao tem aetl-

tem — como é sábio o aplionsmo 1 .
A Associação considera-os como dois

criminosos, dois réos de Icza-majcstade.
1'1'cm toda a razão.
O sr. Rubens foi punido ncui sc

sabe mesmo porque... Talvez por des-

perdiçar mercês sem previa licença.

Mas os srs. Vidal c Netto I I Nao me

dirão os senhores se ainda existe a

'°Sea 
um dc nós fosse a S. Paulo e

tivesse sido alvo daquillo tudo, entende-

ria bem o principesco gesto, e quando
chegasse ao Rio, babando de contente,

procuraria os seus melhores amigos e,

sempre com a água a pingar da boca,

dir-lhe-ia radiante :
— '-Saibam voeis que eu eslou ra-

diante de contentamento: imaginem que
eu obtive do Rubens, o maior ' conter-

half" dc S. Paulo, aquillo que elle nun-

ca fez .1 ninguém. O Rubens mc bateu,

minha gculc; o Rubens me bateu 1 I 1

E passaríamos 365 <lias a jejum para
Reino dos Céus perdoasse ao

uma dila tão ven-

is -3„• doi» «nin-tc* -epoii de mirçido ]
o primeiro "goal", P-.rn.zi, qw j"«oi« <»"**-
ravelmcnte, tonumdo conta <Ia *» «o.uer-
da, (-«-leg-uiu, com bello "ahoot". twneaúo,
marcar o segundo "goal" par* o Atnle-
tic. *

Iin vista da vantagem adquirido pelo seti
"team" sobre os adversário*, os "iplayera

do Athletic, cheios de enthu-iasmo, augm«m-
tram a cavaçao, desenvolvendo a unha ae
"forwards" um admirável jogo.de çombi-
nação, sempre apoiado pela octiva yigdan-
cia dos "lialves". A'« 3,4' foi punido um
"penalty" de Darioli, que, baüdo por Con-
çalves, conseguiu «te o terceiro "goal" pa-
ra o Athletic. , ,„ , . ..

•Dois minutos opôs esse "goal", foi punido
nora "penalty" contra o Internacional, IM-
tendo-o -onçalve-, que conquistou o quarto
"goal" para o Athletic

Dahi por deante, até o final do jogo, o
Athletic dominou por completo, peroeudo
Horta diversas ocoasi6e5 de ^thootar a
"goal" livre. A's 3,5*,,oito minutos antea
da tcrminaçio do seguudo "hali-time", -on-
çalves, Lem collocado como sempre, rece-
btu um bom passe de Horta, conseguindo
brilhantemente marcar o quinto goar para
o Athletic, garantindo-lhe osstni a victoria
de 10 jogadores contra n e a coílocação
no 1» turno. A'. 4 horas, terminou o jogo,
com o seguinte resultado:

Athletic 5 gools
Internacional  o , ,. , ,

O jogo de todo o "team" do Athletic foi
irreprchcnsivel. O Internacional, durante -o

1» "half-tinie", desenvolveu bom jogo, o
nue -não fez durante o a», n5o sò devido
a pressão forte do adversário, como tam-
bem á falta de combinação au Imlia de
"forwards" e á falta de apoio dos «eus
"lialves" durante os ataques contra o goal
adversário,

Com este jogo, terminou o i° turno do
campeonato, sendo n seguinte a coílocação
dos clubs que o disputam

OOMME_FtOIO

r m

CLUBS - o
3.-1- °

i°a teams 3 -5 - -S . ~f
«*..,"„' P. 0.

g «o _ fi a. l__

lAthlctic a * o o 4 ° °

S. Antônio 2110211

Internacional * o 2 o o o 6

«Rio, 23 de agosto de 1916.

NOTAS OO DIA.
ASSEMBLÉAS CONVOCADAS í

Antônio Jannuzzi, Filhos, e Comp. â»
14. is a Iioras.

Empresa Balncaria do Bio de Janeiro,
dia 14, is 3 horas, .

Sociedade Anonyma Estamparia Leão,
dia *6, is 3 hora». . , - ',

Sociedade Anony-ia (Engenho Central
Conde de Wilson, dia 29, ai a horas.

Companhia .Estrada" do Ferro Federaes
Brasileira (Rede Sul Mineira), dia 30.

Empresa de Terras e Colonização, dia 30,
á 1 bora. .

Banco Mercantil do Bio de Janeiro, dia
30 á 1 hora. , , ,,

Banco dc Credito Rural Internacional, dia
30. á 1 hora.

Companhia Commercio e Navegação, dia
31. ás 3 horas.

Companhia Grelhas Econômicas, dia 31,
ái 3 horas.

Companhia de Avieultura, dia 31. » 3
horas.

Companhia Brasil, dia 3>, as a horas.

CONCORRÊNCIAS
ANNÜNOIADAS

Directoria Geral de 
"Obras 

e Viação da
Trcfeitura, para o calçamento a parallele-
üipedos sohre hase do macadam, da rua Ce-
neral Argollo, -dia 25 ás 2 horas,

•Na Superintendência do 'Serviço de L«n-
peza Publica c Particular, para acquisição
ile 100 caixas destinadas a collecta da Íun-
peza particular, dia *5> â i hora.

Estrada de Ferro Central do Brasil, para
a construcção de sete carros de luxo o
transformação de dois carros de passagei-
roa, dia 31, ao meio-dia.

CÃES DO PORTO
-«lação dos vapores e embarcações qu e «e achanam atrasado» na Cie» d» Port»

(n, trecho entregue á Co-apagni, du Port) no dia aa do agosto de 191O, as 10 ho-
m d, man.». EMBARCAÇÕES

REUNIÃO DE CREDORES
Fallencia de H. I.eite, dia .5. á 1 hora.
Fallencia de t Agostinho de Soma Mor-

qt*es, dia aS, á i hora.
Fallencia de Felicíssimo Coelho, dia ü3,

á 1 hora,

que . - ¦ .
mortal favorito de
turoso

-9. as 4 1 !* horas da tarde.

FOOTBALL

* * -s
FOOXBÁiU- EM MINAS

Ciuiípconitto lio S. João d'El-lloy
dc 1910

Com uma bem numerosa e 5t;!ccl,-'r;*,s^-
tencia, realizou-se .domingo, 

20 do corrente,
cm S João d'líl-ltcy. 110 ground du Athle-
tic-Clúbl o ultimo natch do 1» turno do

campeonato dc 1016, entre os mmttotj
sem udos (comi do Athletic-Uub e li'cr-
nacional Football Club, os quaes estalam
assim constituídos: «„„„„-. iii

Internacional -. 1" tcam: Age «• "a-
rioli Vieira; l'cri. Rossito. Nico lorto,

ízzi (can.) Savini. Uedcsclji .0 Kocha.
..'tcam: Nogueira*, 1'into, Teixeira; Lopes,
LgoVVIctnVio; Uoiisaitto. rrimo. Vicente,
üiMhíctic 

Íatá!'»°-lcam: Isnard: Miranda,
•lirdícui; Samuel. Kndi.il. OrcstcSi lona

Hollo, l''0"Ç^'«-''v-M'-ra,ul',,!lu-,lii;''-'-Z\!ee;,
Amadeu, Guerra. } ¦ F'"'0- A"-«."'

Adalberto. Alves. J.

üs
marcados; .1 i")'

: 1 nor Panamá.
.ido marcados, -
l>into. I>in-'.' do

AINDA A "l'A<?A RTO-S. 1'AlíiO"

A Associnçiln Vaiilislii insiiiiia a
|Hinii,-rii) do jogíiilorcs ciirlpcns
A directoria da Associação Paulista

de Sports -Atlil';ic.o* officioti ú l.iita
CiIctropolillaiKi patíicipando-Hie que, lo-
mando còulicc-iitMiito do incidente que
soluTveiu dtiraiÃe a ultima partida da
"Taça Rio-iSão Paulo", rísolvcu sius.
poivler ipor 30 dias o seii catisador —
o st*. Rubens «SalU.-*, o famoso cetiler-
ltalf da «'Copa Roca". Mas, a directo-
ria da Associação não ficou ahi. A
directoria entendeu participar á sua
congênere do lado itc cl que o sr. Vi-
dal, confessando -quclla ter .proferido
\\n\-\ .ItMerminada expressão, e o sr. j'Blipno 'Xetllo, tenda d\femI-i(lo o feu
conv-íitilieiro das gari*jia furiliiitidãs do
famoso ceiiiter-lialf paulista, iucor.reraiu
na mesma falia que efíte, sendo os tres,
criminosos dc egual crime, A directo-
ria da Associ-çüo isquceeii-sc uifca.
usejilc — '.* devemos pei*do_r-Hio esta
faV.it, certaniciila involiuií-aria — de
i;áif-'r-"*.r á nossa infeliz Metropolita-
na quaJ a pena ou quaes ns penas de
|;iie são passivei* os ilois jogadores
que 'tão miiiiosanitnlc foram tratados
¦pelo foo'tlxi5kr .p:iul'i'.*-'^.

•Mas '¦ ipossivcl c-ue a instituição ca.
rioca ainda tenha que ficar muito rc-
conhecida á uolawl directoria de feli-
zardos e cspcntiiihos quo suspendem
!Pfcl'-U-iivcich quando1 elle é illuiil e
adm!.';lteni_no «c.s moin.ent.os do r.líf.ri-
cção. O tino pratico desses administra-
tlcjtts não c assim -para que se o des-
preze, •

Suai cxcoUencias já julgaram os dois
cariocas (|i:c os visitaram. Deranullies
a honra de suspender o sr, 'Rubens,
honra excc-pciüiial que tamho-iu foi itun-

It-ani:
Rodrigues, Panamá;
1'íniLi Sanlos c Jcretniíis.1 

A's ,:-jo teve inicio o toco entre os

scéitiidos teams, netuando como reicree o

Ir -Franca, do Santo Antônio. |0R0 este

, ,c tcrtniiiou, anos brilhante peleja pela
victoria do Allilclic por s goals a 3-

q»ols do Allilcttc foram
Santos, i nor Adalberto ,
tendo os do Internacional
í.or Victorlo o i por _,.-..,
Alliletlc, ao rebater uma bola iliootada

Avs 2 10 o sr. Furtado, do Santo Antônio,
cliaiiiott"' campo os nrinieiros Icmiis. 1 rado
a S, raiihe esto fnvoravclmcnte ao AtliIotlc,

\r1;!aauni;a,Udc 
-feÃ^Sl 

'M

cUriJl? fez Ío-n perit-ãiro ™™^Jut

lc dc ca endo um ioeador adversário .pi-
ndo-lhe fortemente o cotovello obnwudo.o |
„ retirar-se do campo, para onde nito_ mais
'' '"'"devido 

a violência, da contusão te
l-.in vista ile nao it •

A coílocação dos segundoB".tcnras
mesma dos primeiros "teams".

* «i #
AMERICANO FOOXJIALL CLUB

O sr. Waldcmar Coelho, presidente da
commissão ornanizadorn da festa que foi
levada a effeito no cinema Modelo eni .0
do corrente, ro«a aos alemais membros -lesta
commissão, a fineza dc coinoarecçrcni., na
próxima sexta-feira, 2í do corrente, as o
iiuros da noite, na sede do cluli acima rc-
forido, á rua Vinte e Seis de Maio n. ,,Q.
afim dc prestarem contas relativamente as
entradas.

:!. *
AMKHIOA P. C.

Haverá hoje (23). ás 3 ¦!*, dãjtarde; no
campo do America Football Club, um 'trai-

ning" entre o 3" "tcam" deste cl-ab e o
"team" da A. A. lístudos.

O "team" da A, A. d-.studos esta assim
formado;

Túlio
Cardoso  Machado

Pellcio — Amadeu — Marcou les .
Baptista — Pinheiro — Jair — Sucupira

lcap.1 — J. Corbs.
:i: *

AJIE.UCA X I50TAI''0G0
¦Vo "trnining" havido liontcm entre os

s.-k-undos "teams" do MotafoKO o o combi-
nado 3U c .\'\ venceu o Botaiogo por 3
a i. Serviu de "referce'-' o "footballcr" Us-
car Tliomc Ifercira,

REMO
CI,rB DÊ RECÃTAS DÊ SÃO

cJiuisrovÃO
•Sabemos que scri bem provável une p

tjnnpãthtco pavilhão rosi-negro seja condi-
gnaineiitc representado no Campeonato Ura-
sllclfo, a realizar-se cm outubro próximo.

:i: * #
CLUB DE REGATAS DE

BOTAFOGO
ilístc glorioso factor do sport náutico pre*

para-se para as lutas de outubro, onde stra
representado coai grande proveito, lí'. pcis,
una noticia agradável para a co.ina_.-iin.

— Circulou, causando grande alegtia cm
rodas na-.itcos, a noticia da volta -.In esli-
mado "rower" Arnaldo \'rigt, constando
até que tomará iur«, como representante
do Gragò*atá, no Campeonato Brasileiro do
Keiiiõ, a rcalizar-sc em outubro próximo.

Parabéns fio sport náutico pela vo't* de
tão estimado "rovecr".

CYCLISMO
t

CYOLE-OIiüB

CAMBIO
Hontem, este mercado abriu -desorientado,

com os Bancos do lírasii e o Ultramarino
declarando sacar a ia 17(33 d., o ltivér u.
12 i|- -d. e 05 demais a i* 15b* d.

As letras dc cobertura eram adquiridas
a 12 17I32 d.

Pouco depois de iniciados os trabalhos,
o mercado passou a funecionar em condi-
cies frouxas, com o lianco do Brasil for-
¦necendò cambiaes a i_ i\2 d, e os outros
a 12 13I.12 d.

O papel particular adiava col.ocaç.uo a
.2 11_ c 12 17I32 d.

Durante o dia o mercado aftrouxou ajmja
mais, a<lopta:u1o o lianco do Ulrasít para
sacar a taxa dc 12 15I32 d. c os restantes
as de 123I8 c 127I16 d. . , ;..

Para as letras dc cobertura havia dinheiro
a 12 11_ d.

A' tarde, o mercado firmou-se, passando
o lianco do Bráéil a fornecer cambiaes a
12 r i_ d. e os demais a 12 13I32 e 12 7110 d.

O papel particular cticoutrava coílocação
a ia i/Lu d.

O lianco do .Urasil conservou para os va>
les ouro a taxa dc 12 33(64 d.

Os negócios conhecidos foram dcsenvol-
vidos^ fechando o mercado cm condições
firmes, com os banco, estrangeiros sacando
a 12 i|- d.

As letras de cobertura
a 12 9116 d,

1'ora-n affixadas nas
cos:

*-_/_.- I ___« »»ç_o •.-•--» <,M_iv*.õ»a

P. carvão  • •••••••••  J"at*°* ,i Vapor  A-ncrtca.o "Bantu  Desc. do carvão.
a  Vago, ;

8—3 Chatas.... Nacionaes. Diversas  Clc do "Minas Ce-
raes".

3 Chatas.... Xaeionaci , . ;. • Diversas  C|c. do "renusylva-
iiia.ii..

8-^ Vapor  Inglei ...... "Plutnrch" I
7—4 Chatas.... Nacionaes Diversas I C|c. do "P. de ---

dinc*1.
Vapor  Nacional. . , -. . "Murtinho"  Cabotagem.

7—5 Chatas..,. Nacionaes Diversas C|c. do "A. John-
son",

7—6 Chata9.... Nacionaes Diversas Clc. do "1'ardo".
Chatas..., Nacionaes * • * , Diversas Cjc. do "Walter D.

Nayes".
7 e  .  Desc. ds gen, da

tab. H.)
P. Chatas.... Nacionaes .... Diversas  Exp. de manganez.

P. S|a_. Chatas.... Nacionaes .... Diversas  Cie. dc V. vaporc-.
i i »  Vago.

P. io Vapor  Nacional "Planeta''  Cabotagem,
P, io Rebocador. Nacional. . . * • "Sul America".....! Cabotagem.

'io Vapor  Nacional. , . , , * "Urano" 1 Cabotagem.
10 Pontuo  Nacional, . . ... • "Kâtrella" ] Cabotagem.

P. ii Vapor  Nacional. .... "Phlladclpliia." I Cabotagem.
ii  | Vago.
iS Vapor  Francez " Itnug*'ÍnvilleH / Rec. couros.
iú Vapor  'Americano. . . . "Colunibian" | Desc. de carvio.

8—17 1 Vago.
7—18 Chatas..., Nacionaes Diversas.;,., I C|c. do "Scquatia*.

18 Chatas..,. Nacionaes .... Diversas I -Desc de bagagem.
í. Mauj Vapor  l-'iauce., .... "Garonna" 1 Trans. de passags.

Portos do sul, "Itauba". . . ¦ •„ •
Buenos Aires e Havre, "Corcovado .
Gênova, " Lulriana".. . 
Calláo e escs.. "Orissa'.. ..-.-.
Recife c escs.. "Irtsstice .........

( mvcrpool e C3cs., "bocrates . . . •
- Portos do sul, "Itapuhy

Portos do sul, "Assu"'. ¦ . . . . •
iLoKiuia e esi»., "Anna . . . . . .•
Nova York c escs.. "lcrence". . .
Rio da Prata. "Drina . . •,••„•
Nova York o escs.. "Minas Ceracs .
Rio da Prata, "B.vron'«.
Portos do norte, "Bania . . . . •
ltaiahy o escs., "Itaituba . . « •
Rio da Prata. 9W.ejí«. .- „• • • •
Amsterdam e escs.. ';',risia„- • * '
Montevidéo e escs., "üoyaz . . • •

Recife e escs.. "A, Jaceguay . « ¦

34
as
-5
26
26
20
27
.8
a8
28
29
29
29
30
30
30
30
30
31

achavam dinheiro

tabelías dos ban-

Londres. , , ,
Paris
Hamburgo* . .

A« vista:
Londres. , . .
Paris. . . . ,
Hamburgo. . ,
Itália
Portugal. „ ,
Xova York. ,
Monlevitléo. ,
Itcspanlih. . *
Huenos Aires.
Suissa. . . .
Vales do café.
Vales ouro. ,

a

\2 7' 16
5S84
,Í,--I3

12 3 i 16 a
Só04 a
S750 a
Sf'.15 «1

25Soo a
4Í100 a
4?i*5 a

?Sjo a
I-Í7J0 a

5777 a
Çóo-l a

-' 17I3*
Sfloo
5,-50

I*0|.12
$70-1
|75S$667*$-*93

-$172
4$a7S

•1"--
5*9-
S69S*?I57

mantidas: as do 1914. as de 20, as da
C. de lí. de Ferro e as du C. do Thesouro,
sustentadas.

VENDAS: Apdiiccs :
Geraes de 500$, 1, 1 750$ooo
Dilas de i:uoo$, 1, 1. 1, 1,

2, 2, 2, 4. 5. 5. 10 a. ... iq,-,$ooo¦C. de K. de Perro, 10 a. . 767*000
Ditas idem, 10, 30 a. ... 768$óoo
Ditas idem, 1, 3, 3 770^0000
S. da Baixada, 2, 10 a. . , róoSooo
C. do Thesouro, 1.900$. a. 7.«*o$ooo
Ditas do 1:000$, 7, 10, 30, 30 767.5000
Ditas idem, 13 768*000
Municipaes de - 20, port., 1. 1,

¦ *, 7. 50 ,t20$ooo
Dilas de 1906, port., 15 a. . i<*7$ooo
Ditas de 1914, port. ia.... 195*000
i\. de Minas Ceracs, <de 1:000$.

a.
E. do Itio (4«'l«'), ,1 a. . .
Dito idem, ct-juros, 7. 13 a. .

Bancos :
Brasil. 2 , ,

Ccint<ait!i'uis:
Terras e Colonização; too n. ,
Docas da Bahia, 200, 200 a. .
Ditas idem, 100 
Dilas idem, 100 

Dcbcntures:
Confiança Industrial, .-ío a, ,
America Fabril, 50 a. .... .
Docas dü Santos. 30 a. . .

-OPFERXA-
Geraes dc 1:100$, . 7gfí$ooo
Emp. dé 1903. , —
Dito de 1909. , . 770$ÒG0
Dito de 1015. . . 7ó8$ooo
Dito de 191--. , —
Dito dc 1911. , . róiSooo
Judiciarias .... ySS-Sooo
K. do Rio (4°|°) 79$ooo
_: do Rio, de 500$,
nom

Dito de 500$. _ port.
Dito de M. Geraes
Dito do Vi. Santo
Muuictp. dc 1906 .
Dito, uom.

I.IIIKAS
.Os soberanos foram cotados a i9$850j fi-

caiulo com vendedores a .0$ c comprado-
res a i9$8oo, i

As tr.insaciOcs conhecidas careceram de
importância.

Caixa de Conversão
r o r t o & o.

São tpiem melhor asio paga 6 t|-
AVENIDA KIO BRANCO 49 e 5i-

LETRAS DO THiESOURO
As letras papel foram cotadas ao rebate

de 8 11- por cento, ficando com .vendedo-
res, conforme a data de emissão, aos reba-
tes «le 3 a 8 i|j por cento e compradores
Jc 8 i|* a 9 i|a por cento.

Os nesocios divulgados foram rcstnctos.

ouo 1'éra victima. ...
podido W-áãir Miraiidinlia
conunissão «J« ..--¦¦—-¦
rafialii do Internacional ntini <1«

- 'Wesmo perinissã.o para une fosse

aiiuiconiilo diriü;."-sç
licitar

do mesmo permissão !'•"¦>>"- ;"""..* c<,a. 1 executará vários
rido jogador stibstilido pelo resena ãy

!* r LSo 
'imoC X o noderjauol.ro sport ^bros da conunissão dil

faz-r por consideração,
resoondeu nue 

"nara o
consideração nem
fua p.irtc". Hess
ioRadorçs do In
lazer JORO bruto
constantes da ussalcncia,

do Atbl

,,. nue o cabiam
Mbletic nüo liavia,

tampouco dolicada-a da
momento em deante. os

eruacimial começaram a
motivando o protesto

obrigando tambem
ic a empreirarem

lendo o Athle.aos lORailorcs
i,_.,a-.t ,1-iile Mesmo assim.
tic e ¦?s to joRodorcs eni canino, o prr
^r?CS-.tínie terminou ... M». «jn <l<«

tosse aberto o íforc por parte .... ouiiios os

coiitendores. minutos de\*-. i -o. decorridos o? io minutos ,««,*-A.-s .1,-0 ."-.*-.,,„., ... (,,-,,. tendo uu-
descanso, ...... ):¦

decorridos
ivcomcçoti-sc ... . ,
Ali-iiaic". O Alhlctic, dev-uo .
o que a llnlw dCíorivarda ín-

"Ijoal" adversário, pressão cs a
constante da linju. «l,0

-.ia vez cia admirável-

CIO o -
forte press**ia sobre
sob o apoio tenaz

. n.,e se desse «mia cama ao "keeper

hnard. Vs 3,37, « i»iz Pira.iu "'.'' h:",d
coutar o Internacional, próximo a are- '
"penalty". «ateu-o Rudim, que, com
-'-',, ef c boa direcção, arremessou 1'¦¦ lversario, onde Ascnor

le
forte

. cs-

hscrevetn-nos: ft"Pcço-vos (azir nublico oue o loslivar
sportivo .leste club. mie devia J-al.z.ar.-sc
dominco, co do corrente, ficou Iransicrido
nara «üomiiiRO. 27, devido ao. mio tempo.
O ingresso aos convidados será com os con-
vitets iá expedidos. — Antenor de A. Mon.
leiro. 1" secretario."

EQUITAÇAO •
Na sede do Cluli Sportivo de Kmiitação,

deverá realizar-se uma reunião hiDpica, no
dmniiigo. *7 do corrente, das o boras (Ia ma-
nli5 á i da tarda, sob a direcção do pro-
íessor I.neiaiio Corrêa dc Arattio, diic
executará vários trabalhos c-n alia escola." ersos sócios c amadores do

¦*•$»_-<

as (iKATiricArõr.s adivi-
C10XAKS

0 pngameuto no iic-ímouI
ílo Collcgio lYilro II

O ministro Ia Fazenda rcnielteu ao
seu colle-fa da Interior, pedindo provi-
dciu-iar a respeito, 11 rcuresentnção ti-i
dit-..ctoria da Despesa Publica sobre a
insiifficicnci.i d.* credito oara paganieii,
to de Rratificações inldicioiiaes ao pes-
soai do Collesio Pedro li

SILVA LIMA. RIBEIRO & O.

Rua Marechal Floriano Teixoto, 46,
Únicos que prestara boas contas de café,

CAPE'
JIOVIMK.NTO DO MERCADO

MiloJ -occoi
K*r.tencia c;n co, de tarde. . . . *'4.05Í

entradas em 21:
lí. lf. Central. .
i.. I:. Leopoldina

Total. . .
Embarques cm 2

1.. Unl cios. . .
Kuropa ....
Cabotagem. . . .

1So.060
.|--.H'0

.'.310
3-S'S

203

io.S;S

-1-1.9*0

7.030

mmg^mtjfm,&£mO&m\*tBoow

libero ao "Soai"
rebateu-a levemente
cair aos pés tle Got
das, conseguiu ma
para o Athletic. ,

A bola foi levada ao c.-ntr
iÍp !'forwards" do

o-.n as mãos, indo esta
alves, que. a duas jar-
ar o primeiro 

"goal

linha
rar-se

. Dada a sai
Athletic con

da bola

i:.m un p.otk

A roliclu Marítima offcctuii
11111:1 iivisão

Aceusado de haver roubado oito cai-
xas dc gazolina de bordo da chata
"\V 8", o ladrão do mar João Reis,
011 João Ribeiro, ba dias vinha sendo
procurado pela Policia Marítima. .

Hontem, o stib-inspeclor de serviço
consecuiu deitar-lhe- a mão cm um bote,

quando em ronda 11* bahia.
Levado á inspectoria, ali confessou o

furto, motivo por que foi enviado para
a a* delegacia auxiliar.

o i;i:.\i,i:io i>k jan-jot ,1'1,1'S MAIU

Modesta brincavam nos joelhos d'clla, agarrados r.o pcscoc,o

r.o caminho um homem que se dirigiu lentamente
('orartlo

da mão,
Dc repente appatcceu

p-tra a casa. . -, ,
Marcellina rcconhcceit-o immetliataniente. lira Luiz vaiogncs.
VlUiroximou-se c parou diante d'cl!a, citmprtmentatido-a eum respeito

r. ficou calado, sorrindo, como que receioso.
Marcellina olhou para elle meigamente, tendo nos olnos o bril.10 il

tidão. Uesde que a joven curara para a officina nao linliam trocaio
gra-
uma

Existcncia cm ai. de tarde. . .. 2.17.000
ljiitradas desde o dia 1 de Hilho «te

hontem, 314.783 saccas, e embarcaram, em
ciçiial período, 260.401 iliins.

liontcm, este mercado abriu calmo, cnm
muitos lotes expostos á venda c pouca pro-
cura, lendo sido cffectuadas. de manlia,
transacções de 2.47* saccas, na base de
('Çluo, a arroba, pelo ivpo 7-

A' tarde, foram realizados iicrocios dc cer.
ca de 2..100 saccas, ao mesmo preco da
abertura, ficando * mercado em calma.

A llolsa dc Nova Yorl: abriu com 2 a O
pontos de baixa.

Passaram por Jundioliy
Xão houve entradas..

..ioo saccas.

oí-oo
oSioo
SSnoo
S$5oo

pi.vro. i.opes «ft o.
Rua Floriano Peixoto, 17-1 —, s^res-

tam ai melhore, cuntat de café.

A Ag:n:!a Geral du Cooperativos, do
listado de Minas communica os •eguintel
votações dc ca'é por is ltiloj:

Ditas dc 1914. port.
Ditas nom. . . ,
Ditas de ioo.t. . .
Ditas dc :yo4, port.

Bmícosí
Coiinicrcial. . * ,•
Brasil
,,av( nra 
Cónnúcrcio ....
Nacional Urasil , .
Mercantil', ....

C. dt Seguros:
Brasil.. .-
Garantia
Minerva . . . * •
Confiança. ....
ArRos
União do> rroiiricta-
rios

Varegistas ....
Cruzeiro do Sul. .
Integridade. . . .
índemnizadora . . .

listradas de Pnrro:
M. S. Jeronymo. .
Noroeste
lioy.-z. .....
Rede Mineira . . .
Norte do Brasil . .

C. de Tecidos:
Brasil Industrial, a
S. lre!ii
M. Fluminense . .
Alliança
Corcovado . . . • .
Petropolitana. . , .
I'. Industrial . . .
S. P. de Alcântara
America fabril , .
Esperança ....
Carioca. . . . -, •
Confiança Industrial
Cometa
Tijuca

C. DÍ-.ci-íiií: .
Docas da Salda . .
D. dc Santos, nom.
Ditas no port, . .
Loterias
T. t* Colonização. .
T c Carruaitens. .
tCenlros Pastoris. .
Me!h. do 'Moranlião
Hpfiseatlca ....
Mere. Municipal. ,

Debenturest
C. Brahma. . . .
Docas de Sanlos, .
Tec. MaReeiise . .
America Fabril. . .
T. o Carruaacns •
Confiança Industrial
Brasil Industrial, .
Tecidos Carioca . .
rrop. Universal . .
Tecidos BotafoR-i. .
Mere. Municipal. .¦*"
Tecidos Alliança . .
Industrial Mineira .
Luz Stearica < • *
Ranço União. . . .
Fabril Paulistana, .
Tijuca. .....
Tecidos Corcovado .
S. AIe.:.o ....
S Helena ....
rroft. Industrial . .
S. líosalia ....
Fiat i.ux ....

770$ooo

¦i9/$iuo

iy6$ooo

TToSooo
Sojooo
?8$ooo

200$500

7$500
•-.ISOOQ

2.1S500
23$00O

iqoSooo
_,ooSooo
20_$000

7QÍÍ000
ySo$ooo
7f.8$ooo
;6;?ooo
7G5SOOO
;6o$ooo
74o$ooo
77$SOO

.*jir$ooo

.t-'5$ooo
7Co$ooo
jfOOSOOO
H)**$000
iqSSoOO
194$500
1., J$000
,11 .".$000
.iiSSooo

I70S00O 1558000
2oi$-*oo _?ooSooo
160S0OO I21$Ú00
i6q$.íoo i6_;$ooo

175$000

210$Ò0O S0,1?00Ò

jO$000 20$000
2(JI$000

i6$ooo
80SOOO
5,*o$ooo

J50$000 no$ooo
i_5$oon

oo$ooo —¦
6o$ooo 57$nn0

I0$000

s8$5QO 37Í000
;.6$ooo .iuSnoo
27$000 21S00O
37$ooo 34$ooo

i*?õoo

i7o$ooo
32*000

8s$ooo —
ItüÇOO*

120$000
i6ã|ooo

170S000 1C0S000
sop$ooo i?o$ooo
300$0Q0 -.Íi0$000

_aoSooo
ijojooo
130SOOO
I_0$000

—. i6j?ooo

Typo.

Cafás do sul s
oeste dc Minas

Cafés de outral
proccdc-ic-M

Commum Cor 1 Coa-.mura
I

Cor

to$S-5 n$o*9
lo$5i9 io?7-.l

j io$2!2 to$4i7
j 0S90Ó 10S1to

9À49S 9Í"D-
1

10S8;

9S906 a
9S498 a

nioio
10Í7:'
l"Í4«,"
IO?!IO
9?702

*.l$íO"

I2S-Í00
8$ooo

75$ooa¦_o$ooo

I20$000
èolooo

rooSjoii

8o$ooo
5oSooo

:o8$ooo

22$=,00
.•*¦;¦ 1S000
4^0$00p

1aàooo
-$2.-0

iSSooo
,p$000

_ij5«joo

io5$ooo

iqt)$000
inoSoor*
1S8S000
itSoScoo
r8o$ooo
igrSooo
íosSooo
192S000
1S0S000
i8i$ooo
igo$ooo

,-{.1$000
iSSSooo
_8o$ooo
120S00Ô
i93$ooo
iqiSooo
I20$000
i8i$ooo

Porto; a engradados de manteiga, a Al-
varo Barroso; 177 lataf do manteiga, a
Prcsser; i engradado de manteiga, a Doi-
:né; i caixa de manteiga, tt Aurora; i lata
de manteiga, a Arthur; a jacas do queijo-,
a llorscs; 5 «ditos, 2, Marinho 1'into; 2
ditos, ao mesmo; S ditos, a A, Santos;
4 ditos, a Carneiro; 20 ditos, ro mesma;
s ditos, a C. Vasques; 2 ditos, a A, Chris-
tovão; 2 ditos, a João da Cunlia; 4 ditDa,
a Teixeira Carlos; f» ditos, a A. Coata-i
.1 ditos, a João da Cunha; i dito, a Cui-
marães Irmão; 5 dilos. o Kocha; 4 ditos, „
João «da Cunhu; i dito, a Pereira: s
jaeijs _ de queijos, a Teixeira Carlos ;
10 jacas dc 'iiieijos, a Teixeira Cj-l.s; 2,

a Duarte; 3, a Gaspar Ribeiro; i, a Albcr-
to; 2. a Martins Saraiva, 13, a.» mostra;
3. a F. Moreira; 7. a C. vasques; 6. no
mesmo; 8, a Tosircira Carl s: 4, a João da
Cunlia; 3, a Alves; 3, á ordem 3, a Tei-
xeira; 2 de carne, a Avellar; 1 cesto de
HiiRUiços, a A. Heis; 4 fardos dc alíafa, á
ordem.

Marítima: eis saccos dc feijão, a Vic-i-
ra Monteiro; im, a Mario de Souza; ,íq, a
Vieira Monteiro; .*u, a Carrapatoso% Cos-
ta; 23, ao mesmo; 14, a Couiant. Gomes;
50 a Joaquim Cardoso; 40 a il. Machado;
5, a M. V, Souto; 70. a Gaspar Ribeiro;
50, aa mesmo; ,10o, o Siqueira & C; 590,
a 11. Unrcellor; 100 de arroz, a Teixeira
llort*t's; _-3 de millio. a Alvares Pollery;'iS,
a .Manoel D. Souto; 260, caixas de cerveja,
a Gonçalves Zenlia; 760 tambores dç car-
lioreto, a Cario Paretoj .15 encapados iffe
fumo, a Paulino Salgado; ío caixas de
águas, a K. Pereira; 10 tardos do estopa,
a .1. Rainlio; 20 fardos dc papel, á Compa-
nhia l\ l.ux; 313 de couros, a Siqueira
Veiga; 1 vagon, a N. Hertz; 721 amarra-
dos. :in mesmo; 543, ao mesmo; 13 fardos
de resíduos, a J. WatUas; 5 barricas de koa-
lim, a C. Azevedo.

Alfredo Maia: 3 latas de manteiga, a J.
Andrade; 2, á l.eiteria "Alba; 2, a A.á J.is-
boa; 6, a L. Corrêa; 4 jaeás de queijos, a
Fernandes Moreira; ¦*.. ao mesmo; 6, a
)'i:tto Lopes; 1, a .1. Macedo; 3. a Pereira
Almeida; i, a Amandio Tinto; _:. a A.
Christovão; 2, a A. Pinto; 2. a Pinto I,o-
pes; 2. a Marinho Timo; 2, a A. Irmão;
2 r Pereira Almeida; j. a 1-". Moreira; 4,
a Damasio & C.;' 1, a Tereira Almeida; z,
a Pinto I.opes; 5, an mesmo.

Tela ll-'. 1\ Leopoldina — Carga rocebi-
da: 25 saccos de milho, a A. Pollery & Ç.;
55 ditos, á ordem; 30 ditos, a Casemiro
Pinto; 25 ditos, a Th. Pereira; 1J2 ditos,
a M. .Simão Irmão; 22 ditos, a A. Uibciro
Oliveira; 60 ditos, a 1«. Fernandes; .0
ditos, a Ferraz Irmão; 55 ditos, a Q. Mo*
reira; 10 dito3. a Mario de Souza; 23
ditos, a A. Pollery & C; 30 ditoB, a _•
Lavrador; iS dilos. u 'Brandão Alves; 20
ditos, a Casemiro Pinto; 25 ditos, a Me.
Kinlay; 50 ditos, a Th', da Silva; 4o -di-
tos, a Manoel P. Araujo; 80 ditos, o Avel-
lar & C.; So ditos, a Teixeira Honres; 21
ditos, ao mesmo; 107 ditos, a Meirclles
Zatnithj 39 ditos, a «azar Irmão; 72 di-
tos, a 'Siqueira Vciira; 10 ditos, a -S. cr-
dem; 18 dilos,.a Ad. Schmidt; 2; ditos,
a l-'t-rraz Irmão; IU ditos, o Kod. Queiroz-,
2n diios, ao mesmo; 22 ditos, a Mario
Souza; cs ditos, ao mesmo; 33 ditos, a
'Mario de Souza; cn ditos, ao mesmo; 22
ditos, .1 Brandão Alves; 21 ditos, ao .ucs-
¦mo; 19 ditos, a A. Martins; 10 ditos, a
Rod. Queiroz; 23 «ditos, a Casemiro Pinto;
13 ditos, a Meirclles Zamith; 25 ditos, a
Ferraz Irmão; 15 dilos, a Roclia ,1- C;
21 diios, a A. Schmidt; 14 d.tos, a llostos
Martins: 12 ditos, a S. Lavrador; 2. di-
tos, a Dias Garcia; 10 ditos, a lírandão
Alves; 19 ditos, ao mesmo; 40 ditos, uo
mesmo; 24 <litos, ¦a 'Francisco Bessa; 10
ditos, ao mesmo; 30 ditos, a Pinheiro l.a-
deira; 44 ditos, a Dias Carola; S; d-tos, a
A Pollery & C; 47 ditos, o. -Mario <-e
Soii7a; 40 ditos, « -Casemiro Pinto; 32 di-
tos. a A. Pollery S- C; so ditos, aos mes-
mus; 22 ditos, a I.uiz llíohcr; 80 ditos, a
JttauJão Alves; 100 dilos, ao mesmo; 553
ditos, á ordem; 9 ditos, a Vicente C. Fer-

Mc. Kinlay; 4-, a J, M.ore;

¦¦ --^-^-^^«^.^'^^'''«^t.'.'.'.!.--1^1^'*^" *

U COMMERCIO EM PORTUGAL
—n ¦ . ——*,

Procuradoria Geral Luso-
Brasileira

RUA DO OURO N. 120, a»—Lisboa
PORTUGAL *¦

Agente, em todas as comarca, e iüias.
Tral.m-se de todos os neg. cio. torc.lJe»

e commerciaes: liqudaçao de heranças, in-
ventarios, testamentos, cobrança dc ren.
das, obtenção e. .le_a|isa£ão de docomeii.
tos, etc.

¦ 1 mo a mm
',__BKji^^i^nai__Ki-<--w*»g*»^3't-Wi-Mi»iaa^*^^^aM

GRANDE HOTEL BORGES
PORTUGAL LISBOA
(RecomnicmlntaO pela Soeietla-

do P-opaí-n-Ova de Poitimnl)
* Hotel de 1* classe inteiramente

renovado. Luxo e conforto. Aquc-
cimento geral. Banhos em todas os
andares e quartos com banho.

Hotel sempre preferido pelas
familias brasileiras.
Peusão, tudo cóníprcliciMido |

• 1.000 r.is. ¦

AVISOS

Punmr SE.MILL.\ DB HAVANA
é ter a sensação das Librai

CENTRAL DO BRASIL
'Pelo director «ia Central foram lmntem

despachados os seguintes remicrinictitos: .
Adoclna h. de Mello — Relevo, por cqm-

dade, a armazenagem; Alberto <lc «.astro

Escolar — Indeferido; Alberto Nunes V •
Hiena  Kestitua-se, mediante rKcibo; Al-
varo Antônio Eerreira — Prove ter satis.
feito o seu debito com a Ustrada; Autoiiio
Martins Ferreira — Mo ha vagai Antônio
Marli ns Filho — Indeferido; Jleuniro Kl-
cardo — Não lia vaga; Bernardino Pircf,—
Concedo 00 dias. com abono integral; «-lc-

mente Manoel Ferreira — Prove o quali-
dade de iiiventariaiite que allega; '-om*

panhia dc J*ia"So c Tecidos S. Juse — '}'-
ciiivc-se; Dias & C. — .bellem .a pclNao.
Domingos Pinto de Aguiar Junior — in-
deferido; fElcutcrio Pereira de Almeida — ,
Não lia que deferir; Fellsberta 'Emiun "->
Paixão— Ccrlifiquc-se o que constar; *N.m-

cisco 'EgyP-o de Andrade Rosa — Como
pede; Francisco 'Fernandes, 'hnnes '*-obrt-
nho — Deferido, por equidade; llcraclito
& C. — Rcsfitua-se, mediante, recibo; ju-
Uns Pintsch A. G. — Indeferido; Joaquim
Martins — Dirija-se, querendo, ao sr. mi-
nistro do. Viação; José Martins Pereira —
Deferido. -Correndo por conta do requerente
a car^a e o tronsnorte; José dos -Santos —

Xão ba vaga; Iain.ol.plio Nicracycr — Rcsti-
tua-se, mediante recil\; l.uciano Tasser;-
ni — Indeferido; Manoel 1-crrcira P«it"-
cio — Indeferido; Pedro Soares de -Souza—
N-n ba vaga; Pestana & C. — Indeferido

CORUlilO— Ef*a repartição expedirá m».
Ias pelos t.euuiíite_ paquâtes:
Hoje: ,
Pará, para Victoria e mais portos do nor<

te. recebendo impressos até as 8 horas dt
nianhÜ, cartas para o interior ate as 8 11-,
idem com porte duplo até os o. ,

Itaperima. oara Cabo 1-rio, Victoria, Ca.
ravcllas, Ilhcos, Bahia c Aracaju recebendt
impressos até á i da tarde, cartas para a
interior até á i .1*, idera com porte ,dupl«
até ás 2 c objectos «ara registrar ate ao
meio-dia. _ ,. .

Jtufmii, para Victoria. e Recife recelicn-
do impressos até ás S horas da manlia, car-
tas para o interior ate ás 8 i|a, idem com
porte duplo até ás o.

Leão XIII, -nara tas Tábuas c Europa,
via Lisboa, recebendo imnressos ate as o
iioras da manhã, cartas nara o exterior ate
ii io e objectos para rceistrar até as io.

Amanhã: ,
PomiM liara Dakar c Marselha recoben-

do impressos até ás a horas da tarde. car.
tas para o exterior até ás 3 c objectos pa rs
rceia-trar até á i, ,'raii-iii, para Santos r.irani. Santa «Ul-
tliarinh e Kio GraiiBe do Sul. rKebendo
impressos até ás ^ horas .da manhã, cariai
l«ra o interior até ás 8.1-'. iJem com norti.
duplo alé ás 9 c oblectos para registrar at.
ás 6 da larde do lioie.

Gottas Yirt"uosas ^Z;
Curam hemorrhoides, males do utero,
ovarios. urinas e st uropria Cystite.

Simão iS obrai
quer im ento.

Selle devidamente o rc-

XA ALFAXDECA

O leilão do hoje
Na guarda-moria da Alfândega, serão

vendidas hoje, ao meio -ia, em 3' I'"*
ça, além tlc outras, as seguintes merca-
dorias apprchenlidas como contrabando:
meias de fio dc escossia c <le algodão,
botões de madrepcrola, baralhos de car-
tas de jogar c um bole com pertences.

RENDAS PUBLICAS

tsaamB
Mercado: calmo.
Cambio: 121|-, firme,
Pauta; ?64o.

Oliitrfafõf'
Os cafés an.erica.io5 acham.se deprecia-

dos, dnndo menos das eo;.içõi*_ acima e ai
Qualidades ocima de 7 não acompanhara rela-
tivamentCi

I-ape Irmãos romnuinicam nos nue as
suas co;.ni,-üe!* de café $"*o as seguintes:

roa 15 KILOS

í\"aqite
- C

Ue ciliar cila parecia dizer:
M-ri, l„ «í,-, !1U'*" Deu.-*-

de

unica palavra
Sl* uão ÍO-SC o ^w «('alogiics tena

o que seria d'cstas pobre- creanças?
- Marcellina, disse elle. vim procural-a para conversarmos a respeito

coisas sérias.
Diga, Sr. Valognes.

_ \'cssc- dois annos esii que tem eslado na of
nue eu parecia luivel-a esquecido. Comtudo, pensava era si to.los osüias

l-Va-me precUa, qiianil,o a eticontiava, toda a minlia coragem para^ nao llie

dizer quanto a sua presença nn* per turbava, quanto eu a atuo.
ella tremula, prevendo, alguma nova dc-graça

mas espe-

iiciita deve ter reparado
todos na -li:

r;
ia: «lia liiuiito tempo ipie adivinhei o seu amor.

lia doi

Ah! Sr. Valognes, disse
que ia ser catis
11 que nunca sc falasse d'elle entre nos

\âo ouvirá nada de mim que a possa lazer corar. Ila dois anno-, que
estudado o observado, «Marcellina. Ila dois annos tambem que a

afim dc estar certo, perdoe-
senhora parecia ser.

,-...., ... ..-..-. - .:.,' .'-•.' o passo que dou «'esta

Sei como vive,

a lenho
tctfho mandado observar por outros, contesso,
me. iU* que o seu procedimento correspondia ao que a
Tinha necessidade d'cs;a
oceasião.

listava v.o seu direito duvidando de num.
I-" assim que sei quanto a senhora é séria e prudente,

conserva com os seus filhos, que s«> a unica alegria

possível achar melhor mãe, mais dedicada, mis
cmfim, que n'estes dois annos o 

"íomcm^ :r»is
¦„ .;:.iria nada que criticar no seu modo de *t-occ-dlr. E ver-

dade Marcellina, tenlto-a estudado bem, creia, e estou certo de que nao e

Vel encontrar mulher mais casta, mais sena c mais modesta do que a

1 fi eis o motivo por que venho procural-a, Marcellina, para lhe dizer
' m tenho um filho, creança ainda, a quem tal-

de uma mãe. Quer ser mãe d'elle? Quer ser...

cm que isolamento
,- felicidade. Sei que não_
laboriosa, mais terna. Sei,

aquclle pedido, que

pOSF
senhora. *'. eis
com toda a franqueza: ta
tam os desveles c a ternura
minha mulher,-Marcellina?

•A joven tinha-se levantado, aturdida com
•muito longe de esperar. _ ... ,

Olhava para Valognes com espanto e nao subia o que havia de

*P0 
Oe,Íireclor da officina sorrio com alegria, mas não sem certo receio.
- Mil não exijo que me responda immediat.im.titc e sem reflexão.

•mente d'aqui a alguns dias voltarei. Até li nâo se esqueça de que a an
,-,1-n o a senhora não -haverá sequer uma allusa.

-ado pertence-lhe. Estou certo que •-• honrada.
Os seu- ifilbos serão os meus. Uma vez que seja seu marido, --spcrarei com

paciência qne tenha bastante confiança cm mim para mc contar a «»*• 
;J'^

ria Se nunca se resignar a isso, seja feita a sua vontade. Nao a amara

lava

to-
amo d»

8.
0.

SANTOS
lira :;:

Entradas. dS.509 sacens.
Desde i°: Stt 1.584 «tecas.
Média: 41.0^0 saccas,
Saidas: 3.551 saccas.
Kxistoncia: 1.53SOU saccas
Preço por 1 o kilos: 5$poo.
Posição do mercado, calmo.

, .1 10S600
.1 ioSjioo

. „i 10S000
, .j <)$700
, .1 óS-ioo
, „Í '1*000
. .1 856oo

.

intimo do coração. Entre ml:
<jtte lhe desagrade. O seu passr

ASSUCAR
Entradas cm 21: 6.002 $a:cos
Desde i°: 113.329 ditos.
Saidas era 21: 1.842 saccos.
Desde 1": 114.-76 ditos.
là.xístcncia em 22, -üc tarje

saccos.
Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES
Branco crystal
Crystal amarello
Mascavo
ilr.-iiião, 3* sorte
Mascavínho

ALGODÃO
Entradas cm 21: nio houv
Desde i°: 9.134 fardos.
Saídas cm 21: 167 ditos.
llc-.lc- i: s.8.1.1 fardos.
1'xistcnci-i cm 2:. dc tard.
Posição do mercado: naral.*sado.

COTAÇÕES
Pernambuco
R. G. do Norte. . .
Pirshyba ... . .

$570 a S6jo
$5.10 a $550
$4:0 a S.150
SÓ70 a Sõga
S500 » $550

o.;.-6 ditos.

Nominal
Nominal
Nominal

KECE-HEDOIUA DK
Arrecadação do dia *'. . •
De 1 a -**. ......
Em egual periodo do rumo
passado • • •

ATjPAXDI-CA DO TílO
Renda arrecadada honteni:

Em ouro
ü;m papel, ..)•••

Total. ......
Arrecadada dc 1 o *- do
corrente

Em c*-.ial periodo de 1915

DiiT-rcnçi a maior em 1916

MI XAS-*-i:sG-*S'3
3-*:S-'"$.l-'9

,'3";93°*,-*7

DE JANEIRO
1.15:'49$52a
209:36^$ •- 2&

3|-:5"?-''4S

3.3ló:Sój$5.19

. láo:oSo$lt)0

TIJOLOS DB AI.KAK, NA0I0-
NAES B INOIiEZES

TtUA DA ATiFA-ÍDBGA 110

MAXll-T.STO DK IJIPOBTAOÃO
Pelo vpor liiglcü "Ara-uaTa". dj Rio

,1a Prata — C.irsa
dc batatas, a Co uio

aguaya .
liiila: 300 saccos

:ao, a Uamallio Tor.

INDICADOR
ADVOGADOS

DR. AMALIO DA SILVA _ Rua Um.
miavana ri; 7, i° andar,

DR. ALOYSIO NEIVA — Advogado —
Rua Quitanda n. 8. Telcplione Cen-
trai 8. ...

DR. ARTHUR CHERUBIM — Advogado.
Adeanta custas. Escriplorio: Carmo "I.
Teleph; Norte 481. - -

S. PAULO — DR. ASCANIO CERQUE-
RA — Advogado. Riu Direita 8 A. Cai-
xa Tostai 799. , _

DR. BERQUO' COELHO. R. do Rosano
81. Tel. 3037, N.

DRS CARVALHO DE MENDONÇA
(JI I.) e SALGADO FILHO — Ad-
vog'ados._ Rua do Hospício, 27. Tel.
«;.'*o4, Norte.

DRS. EUGÊNIO DE BARROS BU-
LHÕES PEDREIRA e JOÃO PE-
DREIRA — Advogados — Rua lluenol

, Aires n. 12. '
EXCESSOS VERIFICADOS EM DR. FLACIO J. PARETO — Advogado' 

DESPACHOS ADUAJiEIKOS ' 
J T"—!* " ""

Um recurso que não logra
provimento

O miniiitro da l*V*.zen*da, á vista dos
parreeres do Thesouro Nacional, uegou
provimento .10 recurso interposto _ «por
Gonçalves Almeida & C, da decisão da
Alfandc.*. dc-sta capital, nue lhe impo-
a multa em dohro. sobre excessos de
mercadorias verificadas no despacho m>
meto 5.006.

LOTERUL.

PRÊMIOS DE
11782 S61tó 84726
15312 69805
31SG7 8320
15984 6082
PHEMIOS

22137 21989
81249
2Í3'6
12043
18901
466!

7139
26426
9149

1981L
57131

:

o. ao mesmo;
.t ctijçradadoa
«Senra; - vol
Irmão.

DOÍ.SA
B,--'=a funecion activa, ten-Hontem, ..

do sido realizado rcr;-.:!.-.r numero de nciro.
CÍ0P. . .

As apólices ecraes, ai Mineiras o_ as
acções idas Iloc.is da Bahia, ficaram frou-
ias; as da Redo Mineira c a; da Xorocste.
fracas: as .Ias 'lin.-.s S. Jcronymo. as apo-
liecí Populares e :.s Mnnlcniaes de :n"6.

l'f!o rebocador nacional "Urano", i.e Ln-
Lo Frio — Carga recebida: 400 saccos çom
f,,.-,=o líilos de sal, a .Use Pacheco Aguiar.

Pelo pontão "llrasii , dc Calo Fnu —
Carga recebida: 100.000 kilos de sal, a
jo-á racheco Aeui.r. .

Pelo vapor inglez "Belgian Vf.ncc , de
Mova Yorl; — C.-irga receWda : 'o saecos
dc arroz, a Guallicrto Pereira; .10 üanis
de o'co, a Ribeiro Chaves; 15 volumes de
liitters, a Coelho Manias; 55 fardos de
ipapel, a X. Williams; i-l caixas de papel,
a Davidson Pullcn; 15 ditas, a J. R0Í2 da
Cruz; 19 ditas a Antônio Bruno; 3* di-
tas. n Villas Boas: 100 rolos dc papel, á -il;
orde:r.; -00 caixas de ngua-raz, a Gonçalves V.
Campos; 150 ditas, a Vianna Silva: ia
caixas de tintas, a Isnard: 14 caixas de
vernÍ7, á ordem; 20 latas dc soda cáustica,
á ordem; 88 ditas, á ordem; - caixas de
couro â ordem» 3 ditas, á r.rdeai; i dita,
á ordem; i dita, á ordem; i caixa de
L-oi-.ro, a Davidson Pullen; a ditas, ao
mesmo; o dita, an mesmo.

Pela ll. de V. Central do r.rasil —
(3. Diogo) — Carga recebida: *? latas
dc manteiga, n Alves In-uio; $0 ditas, a
Gaspar Ribeiro; -a caixas de manteiga, a
V. Senra: 20 ditas( á T,citeria MfKieiíjJ
1 dita, a I.ooes 1'ernandcs; 4 j-ieás dc quei-
jos, a S. Mariz: 3 ditos, n Casemiro Pin-
to: O ditos a Marinho Pinto; ; oitos, a
Guimarães Irmão; S «litos. an mesmo; 4.1
caixas dc queijos, a C. B. Lacticinios; S
jaejás de o«ei;os, a Martins Saraiva; 3 I ?anto-", "Mino
ditos, a Pereira Almeida; o ditos, a A. i>ortos K\0 Sl,j,

reira; 21. „ 
3(1 sacros de milho, a Avellar & C; 22. ao
mesmo: es, a C. Pinto; 10 a P. Almeida;
15. a li. Stolt_; 14. á Companliia T. Car-
ritagens; 13 de feijão, a A llibiano; 10,
a Avelliir & C; 10. n Mc. Kinlay; -o. a
Macedo Kibeiro; 5', a Teixeira Borges; 17,
ao mesmo; 17. no mesmo; ".o. ao mesmo;*;.'. ao mesmo; 20, a Gaspar Ribeiro; 20. ;i
Marinho Pinto; ao. a G. 1\ Athayde; -a,
a lírandão Alves; i;. a 1<: Cavalcanti; n,
a Coelho Duarte; 3$. a Guimarães írmSo,;
5a a Si.iucira & C.J 7 a Dias Garcia: 25.

.1 A. Schmidt; O, u Kazar Irmão; a,-, a
Siqueira Veiga; ao, a Th. Silva; 64. a Toi-
xeira Borges; 30. a K. 1'ieueira; ao. a
ordemj i^o, á ordem; i_. a Guimarães Ir-
itiã;': 11, a Teixeira Borecs; 8, a Ribeiro
X. I;cssa; «io, á ordem; 20. n Meirolles
Zanilth; a.-, a Coelho Duarte; 11,1 Avellar
í«; C.: 16 a Narar Irmão; íí. a Const. Ro-
cita; 1;, a Ramalho Torres; iu. a Marinho
Pinto; 53, a II. Albuatterouo; 16. a A.
Schmvdt; n, a Teixeira Borges; 1.1. a Avel-
lar ft C: ao. a O. Moreira: 40. a Ferraz
Irmão; iq. á r.rdom: 1(1, a Brandão Alves;
ii, a Ferraz Irmão;; 20. ao mesmo; 2.-., a
A. j. Ferraz; 30. a P. Almeida: 10. a
li, Cavalcanti; 5.1. .*. B. Albuquerque; ,1,
a Nazar Irmão; i = . ao mesmo; io, a Mei-
rellcs Zamith; 16. a Macedo Ribeiro; 51. a
Manoel Cardoso; : 30. a Ferraz Irmão; 13
a Motta & Ci 8, a Salvador Silva; 10, ;
Siqueira Veiga; a*, a Ferraz- limão; 14. a
Th. Pereira; io, a Cerqueira Soares; 34 a
ordem;

saccos dc feijão, a Casemiro Pinto: 83
ditos, á ordem; aa ditos, á ordem; 40 ditos,
n John Moore; 20 ditos, a Marinho Pin-
to-" 1,1 dito?, a .\. Pollery; 5 ditos, a
Dias Carola; 5 ditos, a Siq. Veiça: O
ditos i. Brandão Alves; 5 diios, a Ur-por
Ribeiro; 10 saccos de arroz, a Teixeira
Borges; 32 ditos, a Th, da Silva; 22 <!'..
tos. a eixeira ll-irces; 3 saccos de farinha,
a Agente; 10 ditos, a C, Rezende; 20 <!:- _.-,-
tos, a L. Naíali; 300 ditos, á ordem; ii-' [ 15 tem aiJUbU
ditos, á ordem; 1.13 ditos, á ordem; 46
ditos, a Brandão Alves; 5 ditos de urucu'.
á ordem; io saccos de farei lo- a _...r.;-.cy;
10 saccos de favas, a Marinho Pinto: 333
saccos dc assucar, a T. Soares: 333 ditos,
a Meirclles Zamith; 33 ditos, au mesmo;
200 ditos, x\o mesmo; 500 dito?, ao mesmo;
200 ditos, an mesmo; 5*3 ditos, an mesmo;
mo dito*-, aí mesmo; 250 ditos, á ordem;
...to ditos, á ordem; 700 «ditos, á ordem;
C«) saccos diversos, a Avcl-ar; 30 ditos, â
ordem: ? ditos, a A. Sicmann; 24 ditos. »
Ferraz Irmão: 19 ditos, a Meirclles Za-
initli; ai ditos, a A. Pollery; o diios, 1
José Alves; u dito?, á ordem; 4 j'"-c_,_
de carne, a Alvos Irmão; 1 jaca de bata-
Ia?, a A. Schmidt; 2 rolos de sola, a \.
Pereira; 2 rolos dc fumo. a Bcnevídes Tr-
mão; .1 ditos, a Azevedo Silva: ; pacotes
de fumo, no mesmo; 1 caixa ie fumo, r. II.
Irmão: i! pipas dc aguardente, a l*. I!r.v
ca; 10 -ditas a */-i-nba Ramos; -io ditas, a
-Carlos Tavcirat to ditas, a Figiteircdí St.t
tinho; 10 toneia <í_ ateou*. 1» uidcin; 3
amarrados dc esteiras, a I.. Martins; o
ditos, a Vi.-irs Silva.

Alfredo Maia — _C.uga rc.:.*.!'*: _ 
**. Ja-

eáí de «nucijos, a Silva I.ima Ribeiro; ?
ditos, a Pinto Lopes; n_ ditos a Cotrílij
Duarte; 2 jicái dc toucinho, no mesmo-
jo ditos, a Pereira A'meida; S ditos* a J.
A. Ribeiro: 2 jac.ls de rarn_, 20 mesmo;

dito. a Pereira Almeida; 20 saccos dc

¦P-mi..*. TMeral
nesumo dos premios do plano

n.336 vealisadn em 22 ngosto do 19.0.
PREMIOS DE 15:000* A 20ÜS010

 15:000,-000

Rua do Rosário n. 70.
DR. HERBERT C. REICHARDT —Cau-

sa, coniniereiaes e invent-rios. Adean-
ta c-.istas. .r-JBiiavana 77. Residência:
P. de Botafogo 384, "Pensão Magcs-
tic". Sul 031. -

DR. JAIR CUNHA — Advogado — Rua
S. Pedro n. 82. Telenh. 2423. Norte.

DR. Ml-TON ARRUDA—Processos eiveis,
•f.ommerciacs e orplianologicos ; de apo-
sentadorias, montepios; tem representan-
tes nos Estados c em Portugal e adeacta
custas. Sachet 4 (tel. C. 3460).

DRS. OLIVEIRA SANTOS e ALBER.
TO ALVES RIBEIRO — Advogados.
Escriptorio: rua do Rosário toj.

DR. PADUA VASCONCELLOS — R.
BUENOS AIRES N. 35, (antiga dl
Hosoicio). Tel. Norte 3430.

DR UBALDINO DA MOTTA BASTOS
— Escrip.: ma do Hospicio, 23, 1".

Tel, 3640, N. Kes.: r. Conde Bomiitn.
;6s. Tel. 1694, Villa. Expediente das *»

ás 17,

OMNIOA JIEDTCA

10015:.
53GS9..
80252..
35435.,
3454..
,078"..
80861..

89373'.',
1D0.-6..
70857...
46365..

200:000(
2005000;

1O0S00-I
3fiS5" 20200

S9067
40269
10297

21209 6S025
53257 S2'176
14245 S7i25
DE -OS0OO

89786 790.11
24559 3G'J73
D6307 -'2743
86250 S1953
43145 66506
147G0 26065

24257 70251
VPPRO.KIM AÇÕES
19916
53600

DEZENAS
10920
53600

CENTENAS
2001)0
53700

Todos os ;v,i«T.cro! terminados om

1991-4
G3CSS

13911
53681

19001
53C01

20807
7041

85242
31745
63914
70S59

100*000
50*000

603000
40*000

ejooo
•'SOCO

Todos os numoros terminados em
5 têm 1S003 oxceptuanilo-se os ter-
minados em 15.

O ajudante (Iscai do governo —
Dr. Pereira do Albuquerque.

O iÍ!rt:ctor-ESSl3'ent!*. dr. Anionio
Ohnllto des Santos Pires, vice-presi-
sidt-nle.

O iiircc!o<--prc«:Jente, Alberto Sarai-ea de

O escrivão, Firmino da Cantiiariã,

Loteria do Estado da Baliia
Resumo dos premios da 16* ei-

tracção do plano n. 17, em lione-
! Iicio' do Instituto Gcoirraphico e
llistorir.o rl.i Ualiia e outras institui-

i çõos, do bonefleenoia e iristnic*ão
I realizada um 22 d. ngusto de 1916 àob

a presidência do dr. Kilgard Doria,: fiscal do governo.
126' oxtracç&O de 1916

PRÊMIOS DE 12:0008 A 20OSOO0

io ditos,
de jicças

j:ne. di.-e

Álvaro Br
de madeira, a-E"s. a Cninia-

MARÍTIMAS

}I*ES ESPERADOS

23290....
25303....
270*7....
9381....

65342....
1S022....
17473....
34673....
51276....
6061-i. ..

Boeck; ia ditos, a 1'crraa Irmão; 32
dos de carne, a V. Senra; 1 jaca dc carne,
a Costa Salmo; 1 dito. a Marinho Pintoi
8 fardos de carne, a B. Albuquerque; 1
jaci dc carne, a Gaspar 

'Riliciro; 
5 duos,

a Piffano Filhos; 24 cestos de carne, a
Eduardo C.rijó: 3 caixas de toucinho, ao
mesmo; 4 iacáj de toucinho, a B. Albu-
oncrqtie; 7 ditos, no tr.csn-.o: 8 ditos, »
Tono da Cunha; ia di:o=. 5 V. -Senra: 4"ditos, 

a Pereira Almseida: t ditos, a Ma-
linho Pinto: 9 ditos, n Piiíano Filhos: 6o
saccos dc batatas, a A. Garcia; 5 caixas
de lingüiças, a F. Moreira;; 18 caixas de
paios, f, Gaspar Ribeiro; ioo quartolas «de
nha. a P. C. ordem; 20 latas de aiati.
'.cisa. a Corri-a: 20 dilas. a Prista: 20 di-
ias. a Teixeira Carlos: 20 ditas, a Martins
Saraiva; i dita, a Dupeyrat; 10 dita?, \
Ribeiro; 2 dius, n Daniel; 1 volume dc
r-nic-ea. a T-irres: .1 lata de -manteiga, a

Portos do norte, ,; Ceará *. . . ,
Codi! e escs., "Jaeiihv"
Inglaterra e esc**. "Dcmerara*'. .
Kio da Prata. "Pamna"
Portos do norte. "Almirante Jacegu
Kio da Trata. 'T.eon XIII". . .
Portos áo -Sul. "Assa"1
T.3RUIL3 e e.-cs.. " A nna 
Tíio da Praia, 'M-iiisiana"
Norfolk c escs., "Tibasj*". . . .
Faclatcrra c esr?., "Orissa", . .
Portos dn cul, "Sirio."

r.eraes"
. "Mavrink". . . .

Inglaterra e t-^c**., " Drlna". . .
Xtvn Vork e escs., "S. Paulo". .
Xova Ynrk c escs,, "Bvron". . .
Uio da Prata. "Frisia"
Bordeos c rees., "T-icer"
Portos do norte, "Olinda". . . .

Setembro :
Callau o es:-*., "Orita"

••APORES 
A SAIR

Pernambuco, "Itatiha"
Aracaju e escs.. "Ttar.eruna". . .
Portos n*> nort* "P.irn"
Hio da Prata. "II. Mart-arrta*'. .
Victoria c escs., "Espírito ?a:!:*'>".
Bilbao c escs.. "Leon XIII". . .
Kio da Prata, "Planeta"
Havre e escs.*, "Pamm"
S. Fidelis e es:'., "Teixeirinha",
Kio da Prata, "Dernerara". . . .
C.ir3\--*l'a«i e t-**5., "P-iihdeShia".
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24 .
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PRÊMIOS DE
75 33241 38242

6S448
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17443
5Í304

1005000

47607

.30 50113

50*000
18314
59278

2Í

28

39

23
23
231
23
24
241
24

2:i531.
25?6!
27071

23201
25301
270Ü1

AI'1'HOXIMAÇOES
2:i2'.U
25366
2707S

DEZENAS
2*290
25370
27030

CENTENAS
23300 
25400
27100

DR. AGENOR MAFP.A — Residência 1
conflulion-K r;ta Riachuelo, 222; tel*
phone 1.02*-, Central, Consultas das *

r, n*n't>-\n,n cm deante.
2:0-105000 DR AGENOR PORTO - Prof. da Fa.
1:000$»00 culdade. Cons. Hospicio, 95, das 3 ie
1:OOOS003; 5. Res.: Marquez de Abrantes, 13, tel,
1 -OOOSOOÕ *88, Sul-

cnocniJO' DR- ANTONINO FERRARI — Trat-
rnn.nno' incnto especifico dn tuberculose e dl
5U0.-UW syphilis; rua da Assembléa 73, de 1
200*000 „'i.
2OOS00O DR. A. MAC DOWEIX.—(Doe. da Foc.
2005000 dc Medicina). Moléstias internas.—Appl

dos raios X, para o diagnostico, Cons. :
r. Hospicio 83, daa 3 ás 5. — Res.:
S. Clemente 11. 187. Tel. 1710, Sul.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
— Professor da Faculdade de Medicina.
Cons.: r. Assembléa 87, (de 1 ái 3),
terças, quintas e sabbados. Resid. tra.
vessa Cruz Lima, 2t. Tel. Sul 893.

DR. ALFREDO EGYDIO — Esp.: Mol.
das creanças, Vias urinarias, Cons. Rua
C. Ilomfim 817 (Ph. Freire d'Aguiar),
das S ás 10 lis. e Sdor. Euzebio 59, (11
ás .-). Res. r. C. Bomfim 79.1. T. 7S5, V.

DR. ARTHUR DE VASCONCELLOS-
Assistente de clinica medica da Facul-
dade. Cous. 1 Rosário 85 (das 3 ás 5
hs.) Tel. Norte 1114. Res.: r. Volutv
tarios da Pátria 286. Tel. Sul 1699.

DR. ARAMIS DE MATTOS — Cons.: r.
S. José 106, ás terças, quintas e sabba-
dos. Tel. Central 5537, lies.: r. Etiphra-
sil Corrêa 16. Tel. Central, 4181,

DR, C. BRAUNE — I.onga pratica dos
lic-spitaes da Ei'-opa. Clinica mediei..
Esp. coração e estor-iago. Cons.: rua d*
5. José, 112, de i ás 3.

DR. CAETANO DA SILVA — Esp. mo-
lestías pulmonares. Cons. rua Uruguayana
35. das 3 ás 4, á_ terças, quintas e sab-
bados. Resid. R. 24 de Mato, 154.

DR. COSTA JUNIOR (A. F.) — Dl
volta dc sua longa - estadia na Europi.
Cons.: r. Marechal Floriano 99. Tel. N
1057. Esp. cm vias urinarias, syphilis c•pe.ie Cons.: das 10 ás i: e 3 ás ,|.

DP.. CIVIS GALVÃO — Clinica medica,
syphilis, vias urinarias. Exames' de pus,
escarros, urina, etc. App. o 606 e «514-
Cons. c res.: r. Cinstutiiçao 45, sobr.
Tel, .iu, Ccntr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — Ass!=-
tente de clinica na Faculdade. Cons. :
r. do Rosário 140, ba 2.*$; .\M e ó.1».
das 2 ás 4 hs. (Tel. Norte 3070).

DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me-
dica. Cons.: rua i° de Março n, io,
das 4 ás 5 (tel. N. 1331). Res.: rua
Uruguav, r68. Tel, 1050, Villa.

DR. GARFIELD DE ALMEIDA — Di-
rector do liosp. S. Sebastião. Docen-
te da Fac, chefe do serviço d:i Liga
C. a Tuberculose. Res.: S. Salvador 22.
Cons.: 7 de Setembro 176. Tel. 607.

DR. GUILHERME EISENLOHR, trata
da tuberculose por processo cipecia! ler.-
do conseguido a cura radical em centenas
de doentes. Pratica o processo de "Fur-
nalíni". Cons. r. General Câmara 26.

DR. GAMA rr.Rni.TIÍIRA _ Mo! ''-••"-.
nas, gynecoíogia, vias urinarias. Louro
exercicio, prof, e p:*-_tica recente r.o-.
bosp. de Pari-a c Berlim, Cons. e res. r.
N. S. Copacabana 621. Tei. i'3-i, Sul.

DR. HENRIQUE DUQUE _ Consulto-
•no; rua da Assembléa, S_. residência:
R. Riachuelo, 312.

DR. IIILDEGARDO DE NORONHA -
Clinica cm geral. Trat, especial da Ido-
norrhr.cÍa. Cons.: Sete de Setembro n.
oa, sob., 2.**, 4."s e C.Bá, das 2 ás 4.
Res.: Gonçalves Crespo =3. Tel 1381,
Villa.

T:R. J. MA-TRANGIOLI — Assist. de
cl. med. na Fac. Kx-interno do Hosp,
Cochin de Paris. Ssrríço do prof. J;.
Widal. Res.: r. Paulo Frontin, .*,.
Tel, 6065 C. Cons.: líoí.rio 140 (;*•.%
;".s e sabbados, a ás 4, Tel. 3070N.

DR. LACERDA (Tel. C. 5955* e DR.
MAIA (Tel. C. 384SI — Chamados á
noite com urgência. Cons : Constirui-ão
n. 6.

DR. MARIO DE GOUVÊA — Clir.ica
medica, partos e mol, de senhoras.
Cons.: R. 24 de Maio 64, (j ás ('!,
ás segundas, quartas e sextas. Res.: r.
llcüa Vista ao (E. Novo). Tel. 161, V,

DR. PIMENTA DE MELLO — Cônsul-
tas diririns (c*cce;:io á«5 4.as-feirafct. Ou-
rives, £; ás 3 horas. Uesi-i.: AifonW
Penna n. 49,

DR. PEDRO MARTINS — Especialida-
des: moléstias de estômago, coração, íi-
gado e rins. Cons.: r. dos Andradas

:000*000
•0O0S00.I
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sob. Tel.
pacabana

17.16. Res.:
n. 090.

X. S. Co-

3*000 CLINICA MEDICA.
3S0M das SEXHOBAS.

MOLÉSTIAS
SYPHI MS

Todos os números torm:r.-'iilos oin dr. annieal varges — Mo: da- se.
SO tfclll 3SO0O. nhoras, pelle e trat. espec. da S)p!iiiil-
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„, iijLIO XAVIER — Clinica medica
•"•dí moléstias de senhora,; Res R. Felix

Sa Cunha 43. Tel. Villa 939. Consultas:
i -âsi 4 e das 7 -S 9 hs.da -">•¦-•, •>-
Vi liarão de Mesquita 241.

DP JOSÉ' CAVALCANTI-Clinica me.
¦ íllca e sypliilis. Cons. Sele de Setembro

,10 das io il- is 1* e dM 4 ás 5 ¦!-•
{>.« r. Senador Octavlario, n*8.

„]> RUBEM BRANCO — Cl. medica
em cerni partos, mols. -das senhoras c
svphilis. Con-.: av. Mem de Si 115,

ô lis.). Res.: r. Haddock

DOENOAS MENTA ES. E XER-
VOSAS

DP HENRIQUE ROXO— Prof. de.cb.
Vi,-, ,1a Fac, com freqüência dos pritici.
nes liosn europeus. Cons.: r. da Assem.

i,i-'i 06. 
'das 

4 ás 6, n."s, 4."«, e 6."s-
le. V. da Eítria 3SS XiU. Sul B..I

ÇK W, SCHILER Cons.
Hospício 8.1, (das

..'1 de Saude Dr. Eira.-
Olinda, ás 3'.S, 5".s

2a.S, 4*.9 C
4 á« 5) e

rui Marquez
lih;ido« ((Í-i-5

.1). Res.: Ilambina 4"- Tel. H4.1-S.

PpIIo <* svnliilis — Curas nelo
-Itiiiliuin" o 914 — listouiaao,
1,11 linões o^(looncas:nervosas,^

Mi ED MAGALHÃES — Mol. da pelle
e rauc'osas, ukcras cancerosas, tumores
tibrososi nrüirilismo, syphilis, e inorplica;
iietirasthcivifi, doenças do peito e dyspc-

?emlirn, 36, ás iu c ns 14 ns.
V-

MOIiESTIAS DO ESTÔMAGO. PI.
<í.\I)0, INTESTINOS E NER-
VOSAS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o habito
do cniliiiaEue/., por siiBgestão ecom

oi medicamentos "Salvínis" e "Gotta-s
,ic Saude". R, Carioca 31, 3 ás 5.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE SE-
NHORAS — TUMORES NO
VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA - DocenU
livre da Fac. de Med. Com. R. Assem,
bica, 28, terças, quintas e sabbados, ás
4 horas da tarde. Res. R. D. Carlota 63,
(Botafogo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA _ Moléstia!
de senhoras e part03. Cons.: Assembléa
18. Roa. n»a daa Laranjeiras 374.DR, QUEIROZ BARROS — Cons.i rua
Primeiro de Março 18, de .1 ás 3 ho-
ras. Residência: praia de Botafogo 194.

DR. RODRIGUES LIMA — Prolessor da
Faculdade de Medicina. Consultório: f.
AsscniMca 66, resid.: Flamengo 88.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Cons.:
Asseiiiblca, 28; 2."a, 4*5 c 6.*s, da* 2
ás 4 lioras. Tel. C. iooo. Res, Praia da
Botafogo n. 100.

DOENÇAS I>A GARGANTA.
NARIZ. OUVIDOS E B0C0A

DR. EURICO DE LEMOS, professor lir.
da Facilidade de Medicina do Rio, com-ra annos de pratica. Cura garantida erápida do Ozena (fetidea nasal), porprocesso novo. Cons.: rua da Carioca,13 sob., de 12 ás 6 da tarde.

MOLÉSTIAS DA iGARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. CASTRIOTO PINHEIRO - Ex-As.siítcntc d.i clinica de Prol Urbants-clulecli, dc Vienna. Rua Sete de Se-tembro Bu. >das -; ás 4 hs.
DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO— Especialistas: ouvidos, narií, gargan.ta, vius urinarias e operações. Cons.rua Sete de Setembro 63, ic andar, de 1

as 5. Kes, r. Felix da Cunha 25.

PHARMACIA HADDOCK LOBO—(M.
Capeleti) — IL Had. Lobo .04, T. V.
1387. Fab. do Carto-vieirato de Borgel,
do Elixir de Citro-vieirato e Depunan.
Cons.: doj drs. A. Alves e M. Autran,
Othon Pimentel e João Coimbra.

PHARMACIA REGO SOARES — Rua
Cattete 77. Grande sortimento fle dro-
gas nacionaes e estrangeiras. Productoi
chimicos e pliarroaceuticos. Garante 1
boa manipulação dos seus preparados e
de qualquer receituario medico.

PHARMACIA SAO THIAGO — Rua
Conde de Bomfim, 240. Tel. Villa 14Í0.
Consultas diárias e grátis. Dr. Ernesto
Thibáu Junior, dai 8 i]a ás 91]_. Dr.
Ernesto Possas, das 91|- ás 10 i|_.

IIOMOEOPATfflA

PHARMACIA HOMOEOPATICA — De
Araujo Nobrega s_ C. Completo «orlj-
mento de drogas homoeopat. recebidas di-
rect. Esp. pliarm. "Nimphea Virilis",
(>ara a cura da impotência; V. Pátria, 10.

ESPECIALIDADES PHARMA-
OEüTIOAS

MOLÉSTIAS 110 PULMÃO.
15A0AO 10 APPARELHO

DIGESTIVO

CO-

111! ADOLPHO DA FONSECA—Cons.:
lirEO de Santa llita 11. 10, das 2 ás 4,

Ur. Dias da Cruz n, 301,Ite.i.:
:,i

rua
cr.

Cllnlcn inodico-ciriirRlen dos drs.
Folix Nogueira c Julio Montei-

rim Senador Euzebio, SUSro.
Teli-plionf, Norte 1.18G.

PR FELIX NOGUEIHA—Op., partos e
mol de senli., liydrocclc, estreit. da tire-
ihr.-i (istulas e. corrim. Trat. esp. da
Bypliilis: nppl. de "C06" e "914", (n ás
-1 Res trav. ile S. Salvador 211.

DR, JULIO MONTEIRO—Med. do Hosp.
dc 

"S. Se!)-siião. Mol. internas, pulmão,
coração, fiRi-do, estômago e rins. Mol.
mfrcVjosas (syiiliilis, etc). Das 2 ás ¦
I15. lie» rua de Ibituti-na 35.

ANALV-E I)E URINAS

MOLESTAIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, BRON-
CIIOSCOPIA E ESOriIAGOS-
COPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR-CONDES—Assist. da F. dc Med. Ex.assist. do Prof. ürieger (Breslau) e doProf. Killian (Berlim). Uruguayana 25,1 ás 3 i|a. T. 376= C. Rc3. Rtissell 10.
(T. 37S0 C.)

MOLÉSTIAS DA GARGANTA.
NARIZ K OUVIDOS — CURA
DA GAGUEZ

DR. AUGUSTO LINHARES — Chefe
de clinica na Policlinica. Ex-assist. dos
Profs. Killian, Gutzniaun e lirulil.
Cura da gaguez (proc. Gutzniaun, de
Berlim); rua Uruguayana 8, ás 3 hs.

MOLÉSTIAS DA ROCOA E SEUS
ANNEXOS

AUBERTIE — Cirurgião-dentista — Es-
pecialista — Rua 15 de Novembro 33.Teleph. 1838 — S. Paulo.

DERMOPHENOL — Prep. do S. de
Macedo Soutos, eííicaz nas ulceras. ec-
zem-ts, cmpinge.15, Juíiiperus Paulista-
ttos—entpr. lia nove annos com sueces-
60 na impotência viril, i vidro 5$; c
pelo correio 6$. Pitar, Macedo Soares,
rua Senador Euzebio n. 123.

EUPLINA — Formula de Orlando Ran-
gel. Na toilette da* senhoras não tem
rival. Usa-se no banho; como dentifri-

* cio; nas feridas e mol. da pelle; era
gargarejo e em inhalações.

GARGEOL — Cura angina e moléstias
da garganta cm gargarejos e inhalações.
Rccommendadó por todos os clínicos,
niie attestam o seu valor. Artliur Coe*
líio; rua Theop.iilo Ottoni n. 88.

GUARANESIA,—'"*1«. »o estmnaWo, in-
testinos e coração: "Guaraneshi'. Um
cálice ao deitar, ao levantar, ás rei ei*
ções, evita mtiilos soffriiticutos. Nas
pliarmacias e drogarias. Dep. Campos
lleilor & C". Uruguayana 35.

IODOLINO DE ORII — Diz o dr. Joa-
quini Mattos: "Tenho obtido çx.ellèn*tes resultados^ aa creanças acccitam;n'o
íacilmenle, . os efücitos therapeuticos
são superiores aos das cmul-sões c óleos
de figado de bacalhúo.

SYPHlLlS — Cura definitiva,, séria, sem
injecçao, pelo Sigmarsol, destinado a re-
volucionar a therapeutica. Cada caixa
90 comprimidos. Informações: E. C.
Vautclet; 22, 1°; i° de Março.

CENTRO TORFISTA — Ouvidor . 1O5,
Apottai sobre corridas e bilhetes « lote-
ria*. Filial casa Chantecler; Ouvidor 139.
Parnmes Senna a, Comp.

O LOPES é quem dá fortuna rápida, ml
loteria, e olterece maiores vantagem ao
publico; R. Ouvidor 151, R. Quitanita,
79 » 15 de Novembro 50 (S. Paulo).

A MENINA DO CHOCOLATE
ESBÈCUALIDADES cm boribons, oi|-p-

mcllos e chocolates finos. Aquino 4
Dias. R. S. José ua, prox, ao largo da
Carioca. Tel. C. 410.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
CASA VEIGA — Francisco Veiga & C.«.

— Grande Fabrica dc Moveis. : Condi-
ções vantajosas. Preços da fabrica. At-
tende a chamados a domicilio; rua Se-
nador Euzebio 222, avenida do Mangue.
Tel. 5234. N. _

PRAÇA TIRADENTES 72 — Esla "Em-
presa" offercce a3 suas vendas cm me-
lhores condições do que qualquer outra.
Moveis bon» e baratos, a dinheiro ou
a prestações, sem fiador. Visite-nos,

IMrOltTADOBES
J. FERREIRA & C. — Praça Tiradentes

37. Tel. C, 698. Molhados finos c u-u-
oos importadores do acredàtado >+nho"Rio Dão".

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO KIO

DE „ ANEERO
IRECEPÇAO AIS QUAIRTAS-üTHTlAS

O conseího administrataVo desta As-
sooiiação, ajruarda hoje, no «dvficio so.
ciai, das 20 ás 22 horas, a visita dos
sus. _ssoici-dos.

iRio de Janeiro, 22 de agosto de
1916 — Pedro Xavier de Almeida, i"
secretario.

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DO
COMMERCIO A* VAREJO

SE-DUi: RUA DA CABJOa-V N. fio
Assembléa geral extraordinária

iDe ordem do sr. presidente, convido
os srs. associados .1 se reunirem. cin
nossa sede social, á rna da Carioca
n, '69, sobrad.0, ús 2 horas da tarde,
de 24 do corrente.

Ordem do dia: — Assumptos de ai.
•tos iiiteneiises do commercio a varejo.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de
1916 — O 1° secretajáo, Antônio Fer-
nandes da Cuiüia. S. 764.*.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

AS PRINCIPAES GARAGES

MOLÉSTIAS DA PELLE
SYPHILIS

E

BLAKE SANTANNA e ÁLVARO
AFRANIO PEIXOTO — Chimicos. La-
boratorio Chimico de analyse de urina.
Annlyae completa 20$; rua 7 de Selem-
|.ru n, 13.1. Tcl. C. 1S0O.

DI V0XÓSTI00 E TRATAMENTO
D.\ TUBERCULOSE

DH ÁLVARO GRAÇA — Mol. interun3.
Na Boca do M.1II11. Meyer. Trata a tu-
berculose |)clos inocessos mais moder-
uns. Ucs. r. Nazareth 0.1 (Meyer). C01U
Assembléa 73, das 4 ís 6 hs. 

•TRATAMENTO DA TUBEROÜLO-
SE 1'ULMONAR PELO PNEU-
M0T1I0RAX ARTIFICIAL

(1'i'occsso tio Forlnnlni)
11R EDGARD ABRANTES — Cons.:

S, losé 11, 106 (2 às .1), Tel. C.
5-5*7- Resid.: r. Dario de Flamengo
n .17. Tcl. Sul 9C0.

DR. ALFREDO PORTO — Com pr.ilicados llosp, da Eur., memb. da A. de Mcd.
Subs. no seiv. de mols. da pelle, da
Polycl., etc. C. Rodrigo Silva, 5 (tel.
327I.C. R. ar. AHantica,2;2, t. S.149.1.

DR. F. TERRA —¦ Prof. da Faculdade de
Medicina, director do itosp, dos Lázaros
tt. Assembléa n. 20, das 2 üs 4 horas.

DR. SILVA ARAUJO FILHO — Assis-
tente da Faculdade de Medicina. Rua 7de Setembro 38, ás ,1 hs. Tel. C. 5510."Res.: Marqueu dc Abrantes 6r.

PROF DR. ED RABELLO — De volta
da Europa, reabriu o consultório. Trat»
pelo radium os tumores c outras doença-
da .pelle cons.: rua Assembléa n. 85.

Serviços médicos, iilinriniioeiitit-os,
deutarios o visitas tt domicilio

CLINICA OntüRGIOA, VIAS
VIM.VARIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp. da
ÍJi-ericordifl. Com pratica dos hosp. de
Berlim e Paris. Cns.: r. da Carioca
.io (das 3 ás » hs.). Resid. i rua das
Laranjeiras, So (tel. .10*6, C.)

DR ALBERTO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Vias uri.
narlas op em ções em ceral. líua Sete de
Setembro, 99.

DR. CARLOS WERNECK — Cirurgião
da Sta, Casn, Cirurgia de adultos e
creanças; mol, das vias urinarias e das
senhoras, Cons.: r. Ourives 5, da« 3
Ja 5 I13. Res.: r. Senador Üctavíano
11. "*. Tcl. Cent. 1042.

DK. CARLOS NOVAES—Memb, da As».
.-"ranceza dc Urologia. Trat. da blenorr,
atfutla e chronica estreit. e prostatitea
chronicas pelas correr.tea th ermo-electri*
cai. Cons. r. Carioca so, das 12 ás 17.

PR. CAMILLO BICALHO — Cirurgião
da Santa Casa. Res.i Conde dc Bom-
fim 159 (Tel. 1*73 Villa). Cons.: rua
Ourives 29. 3'.6, 5*.s c sabbados, as 4
ihoraa.

PR. JOAQUIM MATTOS —Do Hospital
da Sandc. Moléstias de senlioras, vias
urinarias liernias, hydrocclcs, tumores
dor, soioV, e do ventre. Rua Rodrigo

Dr!%KELS0N MARCOS CAVALCANTI
— Dos Hosp.-. Mleer. e Ilenef.. Port.
Cirurgia, mol. das senhoras e vias uri-
narlas. Cons.-. .10, Ourives, 3 ás 5 lis.
Res.: Passos Manoel 34, T. 3197, C.

CENTRO MEDICO — Dez clínicos, nllo-
palhas c homoepatha-s de respeitabilidade
moral. Mensalidade 2$ooo. Directores drs.
llraulo Pinto e Ernesto Possas. R. lrtci
Caneca 15J.

MOLÉSTIAS PE CREAXÇAS
DR. P. CARNEIRO LEÃO — Medico

do Inst. de Protc. e As-sist. á Infância,
Ex-int. do Cons. de creanças da Mise-
ricordia. Con*.: Gonçalves Diaa -41.
(Tel. 3061 C.) das io ás 12. Res.: Silva
Manoel i.|*. (Tel. 6*CS. C.)

DR. MONCORVO — Director fund. do
I. de A. á Iirf. do Rio de Janeiro. Chi
do Scrv. de Creanças da Policli. Esp.
doenças das creanças e pctle. Cons.:
r. G. Dias 41, ás 13 hs. Res.: Moura
Brilo n. 58.

DR. MARIO REIS — Do hospital de
N. S. das Dores. Consultório i rua da
Assembléa n. 37, das 3 ás 4.

DR. PEDRO DA CUNHA — Da Fac. de
Medic. e do Inst. de Assist. á Inf. Cl.
medica e das creanças. Cons: Gonçalves
Dias 41. T. 3061, C., das 3 ás 5. Res.:
S. Salvador 73, Cattete. T. 1633, Sul.

IDEAL GARAGE — R. Silveira Martins
.11. 110 (Cattete), Tcl. Cent. 14. Rece-
lie chamados a qualquer hora do dia c
da notte. Carros confortáveis, Chauí*
feurs dc confiança.

GARAGE SUISSA — Avenida Salvador
de Sá, 6, Recebe automóveis em esta-
dia e far todo e qualquer concerto,
para o que dispõe de modelar oificina
mecânica.

1IVGII3XE ALIMENTAR

DELLE MATTOS
MANICURE

Especialidades em preparos
unhas. /--, . .

Sete de Setembro n. 58 (2° andar).
m_0 ->- •m*""^-*"***-*~— ' " ' " *
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nTBLIOTHEOA INTERNACIONAL
DE OISIÍ.YS CELEBRES

DROISAO -D.E UMA ACÇAO JUDI-
OIAL-

Tendo a Sociedade Internacional in.
tenlaUo contra um dos seus assigrtan-
tes, perante o juizo tie direito da t
vara desta capital, uma acção ordina-
nia para a cobrança do valor de uma
Bibliotiteca Intern.-ieionnl dc Obras Ce-
lebres que a .mesma vendera a presia-
ções, o dr. Godoy Sobrinho, cm sen-
tença lavrada no dia 27 d- julho do
corrento anno, julgou .procedente a.
aci-ão iproiposit,iti coudtiniíaiído o aissi-
gnànte a pagar á dita Sociedade o va-
lor da obra. juros de mora c custas.

lVatiscrípto do 0 Eslado de S. l'a,.lo,
de 13 de agosto de loifi. R. 75Sg.

 —tn »<*¦-¦¦ —

CENTRO ADMINISTRATIVO
CAMPO DOS CARDOSOS

Convida-se aos srs. membros para se
reunirem em Assembléa Geral ordinária,
no dia 27 do corrente, ;is 14 horas, na
sede provisória, á rua Barbosa Rodri-
gues. — Antônio de Can-allto, 2° secre.
tario. S 7637
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS

NO COMMERCIO DO RIO
DE JANEIRO

AOS GtMiBDIA-XlIVIRiOS E -CONTAM-
'LIiSTIAiS

A Assoüiiíçfio das 'Empregados 110
Comniereio, correspondendo ás solicita-
çõos de diversos associados, convida 03
guarda-livros e coníabilisítas, dos esta.
beledinventos conimorciaeis ou indus-
triaes, desta capital, jiara uma reunião
que se realizará no dia 28 do corrente,
em sua sédc, ás 20 e 1 j_ horas.

lN_*sa reunião scrãcl iniciados os
trabalhos prcparaitorios para a funda-
ção do "Instiiiüito Brasileiro de Couta.
bJIidade", saltisfazí«ndo-se unia antiga
aspiração da classe.'Rio dc Janeiro, 22 de agosto de
1916 —• Pedro Xavier de Almeida, 1°
secretario.

Irmandade Ai Santíssimo Sa-
cramento da Candelária

ASYLO GONÇALVES DE ARAUJO
A Administração do Asylo Gon-

çnlves «lo Ai-nujo, desta Iriimndn-
de, fai-á realizar 110 referido esta-
belecimento, & praça do Marechal
Deodoro da Fonseca 11. 238, do-
mitigo, 27 do correute, a festa do
grande lienrfeltor, instituidor des-
_v casa de caridade.

A' missa solenne, quo terá ini-
cio ns 11 % horas, com sermão
ao Evangelho pelo illustrndo ora-
dor sacro Reviu". Conego Ricar-
dino Sove, digno vigário da fre-
guèisia do S. Francisco Xavier, se-
guir-so -ú, no salão nobro do
Asylo, ús 14 horas, a sessão
magna o concerto.

A solennidade será honrada com
a -iresençn do altas autoridades do
paiz.

Roga-se a apresentação do cou-
vito á entrada do salão nobre do
Asylo.

Secretaria, 23 do agosto de
1916. — O secretario dos Asylos,
JULIO BERTO OUÍIO.

AES1H
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Casa Importadora de jóias, relógios e mstaes finos
8-10, TRAVESSA DE S. FRAfdCISOO, S-ÍO

A Joalheria mais popular do Bra .sil
Tem sempro variadissimo sortimento de finas jóias, Relógios,

Pratarias, etc, a preços de verdadeiro reclame

DENTADURAS

SAL DE MACAU — Aos doentes do et-
tomiigo «só c penuitrido usar como iu-
yrediente nos seus alimentos, pela sua
pureza e especial confecção, o_ " Sal de
Macau", da Comp.* Commercio e Na-
vegação.

JÓIAS, RELÓGIOS E OBJECTOS
DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA -- Joalheri- c re-
lojoaria. Compra ouro, prata e pedras ÍL
nas. OU. de ourives e relojoeiro. Con-
certo3 garantidos de jóias e relógios.
Rodrigo Silva 40, perto da r. 7 de 7bro.

AS MELHORES TENSÕES

ANAIiVSES CLINICAS E
MICROSCOPIA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE —
Prof. da especialid. na Fac, de Med.
do Inst. r.istcur de Taria. Trabalhos
para diagnostico med., analyses chi mi*
cas, exames microscópicos, etc, Uru-
guayana n. 7.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DRA. ANTONIETTA MORPURGO — Da
Soe. dc Med. c Cirurgia, com pratico dos
hosp, da Europa. Res. e cons, R. São
José, 49. Consultas ás c"s, 4"õ e 6*s, de

1 .is .1 lis. Tcl. 318, C.
PR. ALFREDO DE MATTOS — Partos,

mols, da mulher e das creanças. Cons.
e residência: ma Cattete 5 (tel. 4406»
Cent). Chamados por escripto,

DR CASTRO PEIXOTO — Cliele do
serviço de pnrtos dc Polyclintca dc Cre-
iinças da Santa Casa. Tcl. V, 2269.
Res.: Hadd. I.olio -G*. Cons. i ma
Ufupuayana, ?¦;, das a ás 4 hora..

DR. CAMACHO CRESPO — Partos e
moléstias de senhoras, Una Conde de
llomlim -77. Tel. 1,171, Villa.

DR. CORRf.A DA VEIGA — Assist. da
Maternidade dò !.. dc Janeiro e da Ass.
Aux. M. da Est. de F. C. do llrasil.
Cons.: Hospicio S* (ás 4 lis). Rçs.i K.
Monte AlcgTe 313—Santa Thereza,

PR DACiANO GOULART — Da Poi".
clinica de Creanças. Cor.s.i R. Uruguaya.
r.a .-- das .1 ás 6 lis. T. 37C2, C. Res.
Rua Hadd, Lobo 1.10. T. 1140, Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA — Cura
radical da. hérnias, Residências rua do
Hospicio n. 68 e Forani n. 7.

DR. UEKCULANO PINHEIRO—Partos,
moléstias das senhoras e creanças. Con-
sultas das 16 ás 17 horas. Assemldéa
57. Resid.: rua do Lopes 154. (Madu-
reira).

PR, LINCOLN DE ARAUJO—Da Acad.
.lc Mcd. c do Hosp. d.l Misericórdia.
Cons.: 1111 Gal. Câmara níi (2 lis 4),
Tel, C. -Cn. T.cs.: lladdocl: Lobo 11.
.116 (Tcl. Villa 326).

PR. MASSON DA FONSECA — Doren.
te da Fac. de Med. c medico adj. do
Hosp. da Misericórdia. Cons. rua Uru-
(ruayana .17, das 3 ás 5. Tel. 1041, C.
I'cs.: Laranjeiras .151- Tel. 5?.*?. C.

DR. HENRIQUE ARAGAO e ARTHUR
MOSES—Laborai. Laigo da Carioca 24,
-». Tel. 4272, C, tel. da res.i 10;-,
S. e S. 196. Ex. dc urina, escarro,
iezes; Reac. de Wa-sscrmaun, etc.

DR. SILVA ARAUJO (PAULO) — Sy.
philis: 014 — 606 Mol. infectuosas; vacc.
de Wrfglit, An. de urinas, eancite (t.y.
pho, malária, syphilis), escarros, etc. :° de
Marco 13, o ás 11 c de 1 ás 5.T. 5303, N,

PENSÃO BRASILEIRA — Rua Haddock
Lobo 133, tel. 1,7:6 Villa, a 20 minutos
da cidade, bonde» á toda hora, offerece
boa*, accommodações a familias e cava-
lheiros de tratamento.

PENSÃO NOGUEIRA—Marechal Floriano
193. T. 1834. C. Esta Pensão continua
a offerecer aos srs, viajantes e exmas. fi-
milias commodos confortáveis em condi-
ções hygienicas.—Rabello Varella & C.

PENSÃO CAXIAS _ Praça Duque de
Caxias 6 e 8. Tel. C. 5115. Optimas
accommodações para familias e cava-
lheiros de tratamento. Cozinha de i1
ordem. Preços conforme 03 aposentos.

PENSÃO NOVA FRIBURGO — Praia
Botafogo 214. Tel. 1718, Sul. Confor-
taveis commodos com frente para o
mar. diárias de 7$ e 8$. Fornece-se
comida para fora.

PENSÃO CANABARRO — Excellentes
aposentos para familus e cavalheiro-..
Casal, 260$; solteiro. i^o$ooo. Condes
de: Andarahy e Aldeia Campista. Rua
General Canabarro 271. Tel. 1212, Villa.

PENSÃO ALPHA — R. Cottetc 186. Tel.
Cent. 45S5, Esplcnd-dotà aposentos para

famílias e cavalheiros. Optima cozinha
familiar. Banheiros dc .mmersão, •chu-
veiro « agua quente, Próximo aos ba-
nhos de mar.

FORMIGIDA. MERINO
O único exterminador das formigas.

Merino & Maury, rua Ouvidor n. 163.
1 a uai - -¦' 

CURA RADICAI, DK 11Y-
DROOJEIiE

pelo especialista Dr. Leonidio. Ribeiro,
com o seu processo sem dòr, nem
febre e isento de rr-proilucção da 1110-
lestia» Cons.: rua da Coii«á|itiç.ão 13
(Pliarmacia Mello), do meio-dia ás 2
horas da tarde. Tel. -2S6, Villa.

GUARDA DE VIGILANTES
JÍOCTURNOS

DO »o° DISTRICTO TOLICI.VL
Convido os contribuintes quites, pelo

menos até 31 de jullio próximo passado,
a sc reunirem cm assembléa geral, 110
dia 24 do corrente, ás 20 horas, no sa-
lão <la Sociedade B. M. P. do Engenho
dc Dentro, ;'i rua Engenho de Dentro
n. 14, estacio do mesmo nome, para
a c-leição de sua direetoria.

Para facilitar, ro-;o aos srs. contrl-
lmintes virem munidos do ultimo reci-
í10, _ o interventor, João Alves de
Oliveira. ~ "6i°

AVISOS MARÍTIMOS

As dentaduras feitas pelo espocialis-
ta Dr. SilvillO iMilttoS não tèm nenhu-
ma differença <las dos dentes naturaes. A
confecção de taes trabalhos obedece a um
systomn coiiipletiuiiciito n«vo. cujo
effeito c realmente agradável. Refor-
mara-se. em 24 horas, dentaduras ve-
lhas, ficando perfeitas e novas, Con-
certam-se dentaduras, por mais quebra-
dás que estejam, «n lioras, bem como
se lhes dá pressão quando uão a te-
iiham. Os seus preços aão os mais ra-
zoaveis possíveis, sem competência e ao
aloance dc todos, e 03 seus trabalhos
garantidos por limito tempo.

3-RUA URUGUAYANA-3
Canto dn run da Carioca

76-9 J

c«<?-«3-*-l
A "Eniuls-ão de Scott" é um magni-

fico alimento e não um mero estimii-
lante como são os preparados alcooh-
ces. "Attesto que tenho empregado na
minha clinica a "Emulssão de Scott
tendo obtido sempre optimos resulta-
dos princirjalmente nas creanças cou-
valcsccntcs dc doenças graves,
tismo. .

Dr. Álvaro B. dos Reis —
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LINHA DO NORTE
O paquete

IJ- H Kr# i\rÜPÍl

rachi-

Bahia".

DillMIS

MOVEIS E OOLCHOARIA

RUA MARANGUAPE 16 — Chamados
pelo tel. 26, C. — Vendem-se moveis
novos e ti sados em melhores condições
que cm outra parte. Reformam-se col-
chões. Compram-se moveis dc toda a
qualidade.

GRANDES nOTEIS

CIRURGTA INFANTIL
DR. SYLVIO REGO — Do Inst. de As-

sist.-á Infância. Cirurgia geral, partos,
cirurgia dc creanças. Kcs.: V. luuinn
141, (tel. -666, Norle). Cons.: Gonçal-
ve» Dia» 41 (tel. C. 3061).

MOIiESTIAS DE OLHOS
DRS. MOURA BEASIL e GABRIEL PE

ANDRADE — Consultório: largo da
Carioca, 8 (dc r_ á. 4), todos os dias,

DR. PAULA FONSECA — Consultório:
r. Sete dc Setembro 141 (das 3 ás 5 b»,
diariamente).

DR RODRIGUES CAO' — Especialista
dc doenças dos olhos. Cons.: rua dl
Assembléa 56 ,2 ás 4 hs, Tel. Central,
3676.

OCUMSTAS
DR. MARIO GO'ES — Assistente da Fa-

ciíldadc. Cons-.illorio: r. 7 dc Seleml.ro
11. 38, das 3 ás 5 lis. Tcl. C. 5510. Re-
sid.: Uarão Flamengo 32. Te!. S. m-io.

MÉDICOS HO.MOErATIIAS
Cons.DR. PEREIRA DE ANDRADA

r, 54 de Maio 1S6 (.das 6 ás 7 hs.,
e r. Enff. de Dentro 26, das 8 i|j âs
o i|-í hs, Iícs.: r. L). Anna Nery 3-8,'(Rocha). 

Tel. 1684, V.

HOTEL AVENIDA — O mais importan-
te do Brasil. Accommodações para 500
pessoas. Confortável. Distineto, Central,
Serviço de elevadores dia e noite, en-
dereço telesrraphico Avenida.

HOTEL METRÓPOLE — Confortável e
luxuoso no saluberrimo bairro das La-
ranjeiras a 20 minutos do centro da
cidade; rua das Laranj-inas n. 519.

ENGLISH HOTEL — R. Cattete 17G.
Tel. C. 200!.. Completamente reforma*
do, disipõe de confortáveis aposentos.
_íoa chácara. Só a familias e cavalhei-
ros. Preços reduzidos.

OS MELHORES CAFÉS
CAFE" GLOBO — Chocolate Bhcring.

Bonbons finos. Rtia 7 de Setembro, 103
Fabricai rua 13 de Maio, 19, Tel. Ceiv

traí, 148.
CAFE' IDEAL — Fenipre puro. A' ven-

da nas casas dc primeira ordem. Dep o*
sito, ú rua da Saude 142 a 150. Tele-
¦phone Norte 707.

CAFE' MOINHO DE OURO — _¦ o
melhor café, de cisto agradável e de
optima qualidade. Chocolate e bonbons
finos de primeira qualidade.

CAFE' TRIUMPHO — Praça Tiradentes
56. Tel. C. 3806. Torrefacção e moa-
gem. Chorolatc, chá. matte, bonbons,
assucar, balas, etc. Teixeira St Fonseca.

CAIXA ECONÔMICA DO RIO
DE JANEIRO

(SECCAO DK EMPRÉSTIMOS SO-
BRE PENHORES)

Prescripção de saldos da venda dc
penhores

Convida-se aos srs. mutuários.a vi-
rem receber os saldos da. venda de pe-,
nhores constantes da relação abaixo, I
effectuada cm leilões de 24 Uc agosto
de 1911. - ¦ r-

Estes saldos, recolhidos a Caixa I-.co-
nomica estão á disposição dos mutua-
rios desde 1011 de conformidade cornos
decretos -.60-, de 14 de novembro <lc
1860, c 11.820, de 15 dc dezembro <lc
1915, prescreverão cm favor deste esta-
belecimento 110 corrente mez, sc não fo-
rein reclamados antes das seguintes da-
tílS •

Dia 24 dc agosto 'dc iqi6. Casa E.
Samuel lloffmaiin & Comp. Cautelas
ns. 32.453, 32.554, 32-79I. 3-.-04?
32.S64, 32.929, 3--P-I', 33-001, 3.*-°'ü\
33.164, 33-19». 33-2-6, 33.491. 33-5-4,
33-75», 33-779, 33-858, 33.867, 33--73,
33-997, 34-156- 34-'96- 3-1---5, 34.-P7,
34.308 e 3,4.3-0.

Dia 24 de agosto dc 1916. C.iaa Ko-
cha & Família. Cautelas ns. 11.497,
18.711, 19.721, 21.654, 21.828, 21.844,
22.033, 22.124, 22.176, 22.258, 22.607,
22.620, 22.626. 22.757, 22.795«22.909.

Dia 24 dc agosto de 1916. Casa h.
Gonthicr & Com. Cautelas ns. 39-4--.
39:556, 39.612, 40.174, 40.507, 40.723

Dia 24 dc agosto dc 1916. Casa 1,01113
I.cib & Comp. Cautelas ns. 39-652,
39.S52, 40.567, 40-5S7, 40.657, 40-770,'41.0S0, 

41.183. 41.226, 41.257, 41-33»,
41.606 e 42.124.

Dia 24 dc agosto dc 1916. Casa tiul-
marães & Sanseverino. Cautelas nume-
ros 28.425, 31.980, 31.9SS, 32.332,
32.434. 32.455, 32.472, 32.482, 32.578
c 32.6S3. .

Uio de Janeiro, 22 de agosto de 1916.
 O gerente, dr. Horacio Ribeiro da

Silva.

Sairá hoje, quarta-feira, 23 do
corrente, ás 12 lioras, para Victo-
ria, Bahia, Maceió, Ueoife, Cabe.
dello, Natal, Ceará, Maranhão, Pa-
rá, Santarém, Óbidos, Itacoatira o
Manáos.

LINHA AMERICANA
O paquete

Minas Geraes

LIVRARIAS

CU15A DAS TERNAS__

LIVRARIA ALVES, livros colleglaes t
acadêmicos. Rua do Ouvidor 166. Rio
de Janeiro  5. Paulo, rua S, llcnto 41.

ESCOI/AS, CURSOSs E GYMXASIOS

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS, OPERAÇIÕBS, VIAS
URINARIAS

DE. HENRIQUE MIEHE -
ta nas doenças das pernas,
rio: rua Uruguayana 5, das 2

VETERINÁRIOS

pCCKU-5*
Consulto-
ás 5 Us.

PR. OCTAVIO UE ANDRADE — Cllrn
hemorrh, uterinas, corrimentos, 6uspcnsúo,
etc., 6ciit operação. Nos casos indicados,
evita a gravideí, Cons.: R. 7 de Kctcniliro
1E6, de o ás 11 e ile 1 ás 4.Tel. 1.541.

\'R. ROBERTO FREIRE — Cirurgião
.1» Misericórdia. Operações, apparellios c
via« urinarias. Cons. 1 r.Caiioca 2t>. Res.
11. U. Luiza 56, Tel, 3H01 C.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA MU-
L1IKK — TUMORES 1)0 VEN-
TRE E DOS SEIOS

DH. MAUliiTY SANTOS
da I'aculdailc. Rei.: rua
247 (tel. C. P4S). Con?.
n. 47 (^is 4

- I.. docente
Riachuelo n.

rua (.'..rioca
deante). Tel| Cent.

TRATAMEXTO DA CUTIS
MME. CLARÃZ — Successora dc nrne.

St inmitz. Applícaçõcs do electricidade
l>_:?. emíjcilezamcnto do rosto c do cor-
po. Esp, na reducção de gordura c.ícIu-
aí vãmente da., senhoras; rua da Quitan-
da (,-.. (das 11 ás 15 hs.). Tcl. -'ro, C.

CRAVOS, espinhas, pannos, sardas, des-
íipparecem com o uso do Philuderma.
de Samuel ile llaccdo Soares. Phllodcr-
ma creme, -$, Ph.toderma loção, 3$ooo,

RAUL GOMES VIEIRA — Veterinário.
Telephone 2377, Villa; tua liarão de
Mesquita n. 797.

CIRURGIÕES DENTISTAS
EMILIO DEZONNE — Cimrgtao.dontU'

Ia. Diplomado, cnm longa pratica. Pre.
ços e condiçõea de paffamento ao alcan*
ce de todos. Cons.: elecirodeiuario.
Alto da Confeitaria Japão. E-t. do
Meyer.

DR. MIRAKDOI.INO M. DE MIRAN.
DA — Especialista cm extracçôes sem
dor c tratamento de .istulas, Das S á_
17 lioras, nos dins úteis, Gonçalves Dias
13, sob., tel. 5.G60, Centra!.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado pela Escola Livre de Odon*
tologia do J.io dc Janeiro, com 10 an-
r.os At pratica. Cons.: r. Uruguayana
n. 31 (tel, C. iCro).

PARTE1RAS
MME. HELENA DIAS PARODI — Par-

teira formada pcíos Fac. de Medicina
de l.uetios Aires e Rio de Janeiro. Ucs.
e cons.: rua Marques de Olinda n. 33,!
JI ti tato ro.

MME. MARIA STROCCHI — Parteira
e massagista diplomada pela Kcal Uni*
ver-idade dc Üologna (Itália). Resíden-
cia: praça Tiradentes n, .13.

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
 Direcção do Insp. Esc. Francisco

P. Mendes Vianna e da Prof. d, Rachel
de Moura. Matrículas c informações das
3 x\2 ás 6; r. Gonçalves Dias n. 30.

ESCOLA DE HUMANIDADES — Av.
Kio lí.-anco 133, 2°. Dircetor: Alphcu
Portella F. Alves; secr., Francisco Ma-
lheiros. Corpo docente dc 1* ordem.
Mcns. 30$, 25$, 30$, ^\. c 40$ooo.

GYMNASIO FLUMINENSE — Interna-
to c externato para o sexo masculino.
R. 24 dc Maio 43. Programnia dn Col.
Pedro II. Preparam-se candidatos para
exames parcellados. Dir.: prof. J. da
Motta.

CURSO DE MATIIEMATICA — Dircct
Capitão Dr. Mario Barreto. Prcparam*<s<
alumno. para os exames daa Escolas
Normal, Naval, Militar, Polytcclmica í
Gymnasio. Av. Pas.os i:6, i°. lníorma-
coei das iS ás ji !is.

GYMNASIO TIJUCA _ R. Conde de
Bomfim C38. Tel, Villa o..;- Internato,
sem.-internato, externato. Cur-o de pre-
paratorios. Aulas pratica4» dc línguas

INSTITUTO NORMAL — R. Rirão dc
Ubá, St). Direcção do professor llcnie-
terio dos Santos. Funccionam5, todas as
aulas de i° anno da Escola Normal.

Sairá no dia 39 do corrente, ás
14 horas, para New York, escalan-
do n Bahia, Recife, Fará e San
Juan.

llll

LINHA DO SUL
O paqueteSIRIO

Sairá sexta-feira, 1" de selem-
bro, is 12 horas, ->ara Santos, Pa-
ranagitá, Antonina, São Fraiicis.
co, Itajahy Florianópolis, Kio
Grande o Montevidéo.
Este paquete recebe passageiros

e cargas para Pelotas c Porto Ale-
gre, com transbordo no Rio Gran-
de; e para Matto Grosso somente
carfras com transbordo em Monte-
vidéo.
LINHA DE SERGIPE

O paquete

Almirante Jacsguay
Sairá quinta-feira, 31 do çor-

rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas, P. Areia,
Illiéos, Bahia, Aracaju, Maceió e
Recife.

AVISO — As pessoas que quei-
ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros, deverão so-
licitar cartões de ingresso, na Sc-
cção do trafego.

A C_*uz-.iro

BANCO LOTERICO
R. Itosmio 7-1 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDO!. — ISO
São «» casas mie offerecom as

maiores vniitntreiis o Kiiran-
lias ao publico.

Elixir de Pepsina Com-
posto

{Camomilla. lihüibario, Calumba t Pt-
psina) Fórmula de Brito

Approvado « premiado com medalha
de ouro. Efficaz nas digestões mal ela-
boradas, dyspepsias, vômitos, coücas do
figado e iniestinaes, itmjipeiítidas, do-
íes de cabeç> e verliifc.is. Vidro j$ooo.

Depósitos: Drogarias Paciieco, rua
dos Àndradas, 4$; Carvalho, 1° dl
Março, 10; Sete de Setembro tis: 81 o
09 c Assembléa, 14. Fabrica: 1'liariiiaei.i
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
n. 229. Telephone n. 1.400, Villa.

(____[

PINTURA DE CABELLOS 
"

MME. OLIVEIRA finge cabellos par-
ticiilarmcntie, só a senhoras, com Uen.
né. _ AetiudmciiiPe garante a maior per.feição no seti trabalho. Duração: quatromezes. Complcdanrente inoffsnsivo.
Preparados recebidos <la Europa peloiúltimos vapores. Avenida Domei Freire
n. 108. sobrado. Telephone n. 5.S06.Central. 4841 J.. -.—, ___ —-<

Beneficência Espirita
TRATAMENTO HOMOEOPATHICO

RACIONAL
Fornece r;rat-.iitaiiieiite as indirações pano tratamento tle toda a moléstia. Mani'-

ai informações necessárias ao er. Halin»
mann, C, Poítal 88;, Kio, Sello para res
1'oiU. (R ^96)

Grande saldo DISCOS E
GRAMOPHONES

na Nov» Figura Risonha. R. Ourive.
n. 58. S 196,

DA FELICIDADE
BILHETES DE LOTERIA

R.iiiettoiu-s. bilhetes nara o
Interior ruedianto o porte do
Correio. — FRANCISCO & C.

Rua Sachet u. 14

UNA CASA FELIZ
10G. RUA DO OUVIDOR, 108

Filial á praça ii de Junho n. 51 <— Río
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS

RODA DA FORTUNA

*176
mo, 22-s-yG. } 7G73

CEN.:. LOJ.:. COM.:. V) ART.:.
(i- DO QUADR.:.)

Ouitita-fcira, 24 do cor.:., ses.:.
ag.':. de posse. O \'cn.:. pede o
comp.:. do tod.:. os Ur.:. do nuad.:.
— O Secr.:., Fundão. (S 7461

3431 8889 ^3G5'
•134 889 305

34 ^!9 65

4145 3103 5705 j
145 Í03~~ ^05'"__ ~ 
45 03 05 . m

3873 4630 á'5»8__ |
873 630 538 P
73 30 38~

'« A
RÍ0-.2-8-M6 J TG7.

PilBGTOl
I-.6

I\ío-í22-S-916 J 7671

Águia de Ouro
C S98

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prêmios são pago» no

aie-ino di., da extracção.

FERNANDES & C"
Telephone J.051 — Norte

GRANDI HOTlF~
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros _ de
tratamento. Optimos aposentos rica-
aientc mobilados de novo. Acces3or«3,
,-eiitiladores e cozinha de 1* ordem.

End. Telear. "Grandliotel".

AGENTES
NA CAPITAL E NOS ESTADOS

(Senhoras 011 "homens)
Arceita-se desde i|ue apAscníem ho.11'referencias e carta de ahono. "Clul

Parisiense" rua tia Quitanda n. 107
1° andar, Rio de Janeiro. (R 6753)

SIM!,.,1
Mas La-

banca & G.
são os que
têm pago

mais prêmios c que mais vanta-
gens offcrcccm a seus fregue-
zes Largo clc S. Francisco de
Paula, 30. A casa mais antiga
neste gênero. J 7728

"PENSÃO PROGRESSO"
fornecc-so pensão de primeira quali.

dade a rapazes do conunercio, ao co*i-
vidall.ivo .pi-eço de Go$ooo c-m deante,
cntrcgaiido-se tatnbom a domicilio; .-i
rua lAcrc n. 84. J. 77o''•

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

âpprovuda t premiada com mcdalln
de atiro

ínfallivel nas empigens, òartltros
sarnas, lepra, comichões, ulceras, eeze.
mas, pannos, feridas, frieiras c todas ai
moléstias da pelle. Tote i$*oo. Dcpo.
sito: Drogaria !'acheco, rua doj An.
dradas n. 45 o Sete dc Setembro. 81.

(R 53)

JOGO DO" BICHO™
Methodo pelo qual niinrn se 110.

flora perder nesto jogo, feito sol
caleiilns iiintlicimiücos ; envin-so
pelo Correio nieilinute SÍ.^OOO em
sellos ou ostniiipillins; cartas á
Areliimedes, «eslo jornal. (11093a

MALAS
Artigo solido, elegante e

cimo, só na .-» J/u,',i Chinesa.
vradio 61.

Iiarall»
Rua (_¦

MÉDIUM ESPIRITA
il.arfio da Sé n. 3, (7003 R)

OURO Jl 1S800 A GRAMMA
Platina, prata e brillianlos, compra-

ge qualiiiicr <jiianlidadc, na rua Uru-
guayana 11. 77, loja de ourives.

J <iS.ifl

Ouro a 1$800 a gramma
PLATINA A fi.S-00

Praia, 30 a Co reis a gramma, tirl-
lhantcs, cautelas do Monte Soccorro e
dc caias de penhores, cnmpraiivse á rua
do Hospicio n. 216, hoje Buenos Air~.n
unica casa nue melhor paga, S 7(i."£

Rio-22
25—3—19—23

-S—916

GH.:. 015.:. 1)0 BRASIL
Devendo chegar no vapor "Ilassticò",

esperado no dia 23 do corrente, o illus-
tre' Irt. Dr. OctacUio de Câmara, de
volta de sua viagem ao Sul, cm com-
missão do Gr:. Oriente, convido 03
MMar-t. e LI.oj:. da Federação ti
comparecerem ao seu desembarque no
Cães Pharoux, afim de dar-lhe as boas
vindas. — Gr:. Secr:. Ger:. da^Ord:.
— Vacinou, 7381 R)

SOCIEDADE I1ENEPI0HNTE 110.
MENAGEM .V JOSÉ' DA CRUZ

SEDE — RUA JARDIM BOTÂNICO,
438 (GÁVEA) .

(2* assembléa geral ordinária)
De ordem do sr. presidente, convido

cs srs. sócios i- com parecer cm -\ segiui-
da assembléa peral ordinária, que se
realiza 110 dia 23 do corrente, ás 7 ij_
horas da noile, para discussão e vota-
ç.io do parecer da commissão fiscal e
eleição da nova administração,

Rio, 21 de agosto (lc iQiii. — Dago-
berto dc Carvalho, secretario. |J 72S3

DERAM HONTEM
Antigo
Moderno
nio
Salteado......
X- ptemio ,
3' 1
4- •

915
312
216

Borboleta
llurro
Borbolota
Jacaré

. GS9

. 454
nr.o

. 435

A

I-H.-UIMACIAS E DROGARIAS

ví!M"i:í;u cii-.RAi/, moi.iostias
RAS SENHORAS, VIAS VIU-
X ÁRIAS

PR. NABUCO nu GOUVf.A _ Prolessor
d". Fac. -.Il' Medicina, Chefe An serviço
• !-¦•:!¦;.•-> do llüp. da S.iudc. K. i« de
M.iico. 1». d-is i íi- (,. Tel. 816 Central.

PR. OSÓRIO I1ASCARENHAS — For.
TiMtl*. 1. I:i_rrtido pela Faculdade de
-Meti, tle V :; , cx-ínterno dos Hosp. de
Pari--. Con?.: -Av. Uio Branco 257, -»".

3 íi> _. Tc!.'j.io Kc>. V. d.i Pátria '.i.-rri}.
R l.r.AO ]>E'.AQUINO - Da Acad. dc
Me

llj

PR. C.

1i->'p. d-i Gamboa. Re?.: Cos-
:• - 45 '!'. :;,(,, C. Cons.: Gcn.

11 fiadas 3 as 5 Cexccpto nas
.ííO ; e noí sabbados das 12 .-.« 3.

D!". ROSSI _ Cirurgia ger.il.
as .'.¦¦> senhoras. Vias urinarias.

;!¦•¦_ A'iT hérnias, lí. Quitanda,: .'•• ... Res.: R. Visconde Silva,

MOLÉSTIAS IUS SKMIORAS
PARTOS

OR?
10
Ma
Ho
i*;
n.i

FRANCISCO DE CASTRO ARAU-
c CLODOMIR DUARTE—Aisist. da

, da Santa Casa. Coai pratica do»
;>. il.i Enrola, -Cons. r. Caiir.ca 6o, .1- lü. Tel. 2-27, C. Res.: Alzira
idão 11. *>i. Tel. .8.8, V. Tel. Mu-1

Uvn:J,ide 9S5, C.

PHARMACIA E DROGARIA F CAIA-
Lobonttorio de produetos chimicos e
pharmac, F, GAIA. Completo soríirr.e:.-
to dc drogas. Secção dc liomocopatliia,
R. Senador Fu-cliio -jS. Tel. 1.186. N.

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS-
Conde Domlim 4.16. Drs. José Ricardo,
da) 9 áj 11. Almeida Pires, de 1 á" J.
Arseuo quinol, p.ua os Iracos. Cyaiio,
Gonol e Bleno-thanato, n.ira gonorrliéa.

PHARMACIA CAPELLETI — Humaytâ
140. T. 104S, S. Compl. «ort. ile dro-
«as e produetos pharir.., Cons. Drfl.i
EmyttdiD Cabral 10 áa 10) e Santri
Cunha (10 ís ti). Grátis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde Donifim
250 T. -4-0, V. Cons.: dr. Camacho
Crespo, o ás 11 ¦ dr. P. de Souza, 8
ás Q da rn. c 4 ás si dr. Linncil Silva,
das 7 ás 3 a.; At. V. Lima, 2 ás 3*PHARMACIA ALLI*NÇA — De I;aias
P. Alves. Lar.-njci-as i-l. Tel. C. 2141-
Cons. : Drs. Souza Carvalho (9 ás 10):
C. Sampaio Corrêa (10 ás n); Raul
Pnclieco (1: ás i.-); A. da Cunha e
Mello (1,1 lis 14). Drp. da "Lnssari-
üi". Cura íiueimaduras, assaduras c

PHARMACIA PEREIRA DF. SOUZA —
Laboratório c drogaria. Consultas medi-
cas di.iriamentc. Tei. Vjlla. 2'"3«. Hui
.-4 dc Maio n. 1G6, (fí*?t de Riachuelo).

PHARMACIA LARANJEIRAS, Tel. 5751.
l.aranjcmis 45?.. Cons.: Drs. Leopoldo
«o l'ra_o (9 ás 10); Souza Carvalho
(10 á» 11). "Fabrica c dep. do "Pan-

iwrn. tos=e*, refliindos, "io-

r.SCOI/.\S DE CORTE

MME. ZAMIJKI.M. — Mnsina n
cortar sob ciunlqticr fiaurino.
Curso ilo corte eeomctvico. Vos-
tiilos meio confeccionados. —
Moldes sob medida. — Avenida
Rio üiiiiico 11. 137. — Ele-
vndor sobre o Odeon. —¦ Tele-
phone, Central. 1701!^

MME. TELLES RIR-EIRO — Ensina n
cortar sob medida. Moldes. "TaüIo»rs".
ineij confeccionados. Aulaâ Ue chapéos.
Avenida Rio Branco 137, 4" andar.
Elevador Odeon.

TIXTLHARIAS

3(3.

I ¦jueluche"

TINTURARIA RIO BRANCO — Av.
Mem de Sá 2,. Attende immediatamen-
te aos chamados pelo tel. Cent. 49J4i
para buscar roupa c entrega nas resi-
dencias, depoii de r*EO o trabalho.

LEILOEITtOS
ALBERTO IGLEòIAS — Leiloeiro pu-

blico — E.cripto.-ioí rua Hospício ;8.
Tel. Norte i?oi. Kcsid.i rua Hadilock
Lobo. 260. (Tel. Villa i?i;L

MIGUEL CARUOZA — Casa fundada
«ni iSo.t: rua do Rosário n. 158, (an-
ligo »6A). Tel. Norte 105*.

LOTERIAS

BiAO TRIUMPHO DA AVENIDA
llietei de loterias. Estampilhas ae 10
dos os valores. Cartões posiae=. Ave
r.iila Central 4Q (noit.i larga). Telep.
n. Í909. Arthur A. Mendes-

CONGRESSO 11. MEMÓRIA
SALDANHA DA CAMA

Sccret.iri.it rua Luiz de Camões
Assembléa geral ordinária

T)q ordem do sr, presidente, convido
todos os sra. súuíus ituilcs .". sr reuni-
rem em assembléa ncral ordinária, sex-
ta-feirã, 25 do corrente, ás 7 horas da
üoiv. Ordem do dia: — Líiscit.-são e
volação Jo parecer da commissão de
c-üine de contas e eleição da adminis-1
Iracão para o biennio de 1016 a igiS. j

Secretaria, 21 de agosto dc 191C. —.
O secretario, Joaquim Rcdr-gucs <!a ]
Silva. ___!__'

" \ 1U0 DH iTANEIÜO"
RUA V1SC0NDK iDE IXII.VV.MA. 51

SOBR-A'D0
Tendo fallecido nosla capital 05 a.--

so ciados srs. Cândido Dias c dr. Fc-
tisbello Firmo de Oliveira Freire, ins.
criptos, respectivanierltc, na í-h-io de
50-oooSooo, coin o 11. lüfi, e na de
3o:ooo?ooo, com o n. "o — convjJa-'mos 

os srs. associados das referidas
sérios a contribuírem com as quotas
respectivas dc 30$ooo e ro^ooo, ate ao
dia 11 de setembro vindouro, 011 du-
rante o prazo svrpplcmcntar de vinto
dias, ficando, porém, neste ca.o, sus-
nensos todos os direSíros até ao efíect-i-
vo pagamento, de accordo com a ali-
nca -D, do art, 24, dos estatutos 50-
ciaes.

Rio do Janeiro. 23 de agosto ue
1.716 — A Direetoria.

CATXA BENEFICENTE 110
OLUB NAVAL

ASSB.MBL'E'A GBRAt
(,1* i-n)!-.,i!i-.*Ciío)

¦De ordem do sr. 'preardente, convido
os srs. sócios da Caixa -Beneficente do
Club Naval, a ?c reunirem cm assem-
bléa f**ral ordinária, no dia .10 do cor.
rente, ás .10 lioras, para discussão c vo-
tação <lo relatório do presidente c pa-
rocer do conselho fisoal.

Secretaria da Caixa BencEiccnte do
Club Naval, em _*i de a-fOSto de iqi6
— Liicindo Passos J. 7^9.

Agavs
A Hora
A Real
Garantia
ÕLOPES

HIBI!i:i_lilBÍ!i!lBli:!l-íl!ill-i«!!BUBíl!:IE.iliíll>

.liAII 1
816

BOiilBII!!iai»<IKIB!!lilBÍ
S2—8-916

iBMIBMBIlHBilíilHlB

Americana
443

R10-2.-8-1916 s

HB.9

íiümâ ¦ ¦
ra 1

I mi 9
i

BRAZIU-DO»
o terror das

formigas
Pedidos a

Alvos Magalhilos & C.
91, S. Pedro

ItoIveís

Caridade
837

í Vende.se ipor 1 :úoo$ um, X. A. C,
I taxi, perfeito; -1:500$ mn •Miincrva, U-'618 
| xi, iperfeüto; 4:500$ um Tope, perfeito.

Vi-r e tratar, com Balhiano, rua Mariz
<¦ Barros n. 20-5. J. 7715.

II 7677

Fluminense
7191

II 7iiT8_

9ZZ Ópe-*a-*ia
361 --Varlsanfes
10 

01-47-37-50-22
[ffj 1 __i~_____z___

850:

BOLSA LOTERICA
QUEREIS TRAVAI. HEIACÕEB

COM A FORTUNA ? 
'

Comnruo bilhetes na BOLSA LO-
TERTOA. Avenida Rio Rriuico
1-12, esoiiinii da run da Asseniblfin

Lá ejieontravcis a ronliznção do
vosso ideal.

SALA EM CASCADURA""
Trceisa-se mobilada, imensa de fa-

milia Tespeitavcl, .para dois mocos do
oontimercio, lRt-5po-3ta a csíe jornal a
A. N. J. "7'-l-

fl 76S0 ' immmmmmmmmmmmmmm-e-t

R 7660

11 quem :
dá 11 for-,

lutin
ninis í-npiilii «as loterias o. offere-;
ce maiores vantagens ao pulilico.

Casn matriz, Ouvidor 151; Qui-
(anda 70, esquina dn Ouvidor; :
Io de Marro 53, Invgo do Estacio \
de Sá SO, General Câmara ?>(i\\, ¦

canto da rua do Núncio; rua doj
Ouvidor 1S1 e rua 15 de Noveiu-
bro 50, S. Paulo.

MLLE. OE VESTIDO PRETO
Vindo de Minas, desembarcou cm

Cascadura, por especial favor pede o
vosso admirador que junto viajavam,
sc é possivel ter noticuiõ ticãla redacção ¦
sob o Levanta o Capote. — A. F.

(J 7;.^.

Paina de seda sem caroço
Kilo 2>2oo, 1111 officina e deposito

de moveis e 'colchoaria da rua Frei Ca-
ximo á rua do CaUunby.

J 77oS
necal 309, pi

COLCHÕES
Mga_-B-_Í»-BBB-»

Resultado de hontem:

I e C$, dilos para casal a 7?. 9$, e I2?>
D ! na officina e deposito da Colchoaria da
8: rua Frei Caneca, 309, próximo á rua
I! de Catumby. J 77-7

Antigo. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado. •

Pavão
Cachorro
Carneiro
Cobra

Variantes
li—30—09—24

Rio, -2-3 - SIS

Y1AS URINARIAS
Svpliiíis c moléstias âií

senlioras

DR, CAETANO JOVIXB
Formado nela Faculdade de

Medicina da Nápoles c liabili-
(ado por títulos dn do líio de

fi Janeiro,
r.,ri «Bn/--M-il n rantrln il™

MOLÉSTIAS DAS GALLINHAS
A -rosina, o qóko, .1 cory-a e o rheu-

matismo das (rall.nli.i-i e de outras ej.
pecies de aves, são combatidos com »e-
gii'-.in(a pelo. Corysol.

Com o uso deste preparado as gallt-
nlias engorilnin e a postura augmenta,
Preço 2?500, pelo Correio ,l$.'oo.

Em todas as drogarias <• pliarmaciai
á rua Uruguayana 66, iV-rc-.rcliu -I
Filho e Avenida Passos n. io6.

A 7.71

PROFESSORA
Precisa-se de oitarto mobilado in!»

pendente com pensão nte 100$, cm cas-
tle familia socegaila. Resposta para A.
O. no escriplorio dcsla folha, S Ú163

PROFESSORA
Trccisa de quarto mobilado, indepen,

dente, com pensão, alé loo$ooo. Em
casa de familia socegaila. ResposM

\, O., 110 escriptorio desta iilha.'*
. (S 6icy

para

UNHAS BRILHANTES
Com o uso consía.'ile do Uitliolino, at

unhas adquirem ura lindo brilho e tx-
cellente còr rosada, que n.io desappare-
ce, ainda mesmo depois de lavar ai
mãos diversas vezes. Um vidro, i$-oo.
Reme-te-Se PrIo Correio por a$ooo. N"-a"A' fiarrafa Grande", rua Uruguayana
11. 66, A 7.17c

FIBRAS DE VEGÊTÃÊS
Compra-se nnio

Queimado.-. 15. do
Thomé 011 praça
Relojoaria. Kio.

itras o preço pan
Kio. riianuacia Síia' dc Novembro 42

(K 67.18J

ATTENÇÃO

Cura especial es- l
a- \í ireiram-mos urr.llir.ie' (sem opera .

S ção), nononhéas chronicas, cysti-
tes .hydrocelcs .tumores, impoten-
cia. Consultas das 9 ás 11 e das 2

ás 5. Tinr_ii da Carioca 10, sob.

MMIÍ. OI.YMCIA
•Cartomante brasileira, celebre pelas

. ¦. i prcphccias sobre
1914 c 1915, consultas

: _&____-_2B2ZX293**-:

n 7700
.ui- mm fS__m

os annos dc
verbaes c pot

Riia da Carioca, 13. J- 7'39-

í^mfS_í^__i______SS^à.r

mu—10ONOEB3&SI
e outros producion mincraes. compram-
se qualquer quantidade. Offería com
amostra e preço, á Caixa Postal n. 973,
Rio de Janeiro. R. 7^8*.

|. AMERI
r\io-22-S-016 rs 7:02

Propaganda

G0HTRA A GRAVIDEZ

cura ínfallivel etn 3 01.». aem
ardor, usando "Gor.orrhol". Oa-
ronte-se a cura completa com
um só fiasco. Vidro, 3$ooo, pelo
Correio 5Í5»0- Deposito gerei:
Pharmacia Tavares, praça . lira-
dentes. 62 — Rio de Janeiro.

t_&_m_mB_memmamm_m

As riicomiiiciii.1.15 do T.ombrigueira
Cirnc e Xarope Vactirau para asthma,
são feitas á rua dos Ourives S8. Dra-
i-aria Araujo Freitas. IJ 7.134)

OS GHAPEOS OE PM,
SUJOS

Oi chapéu» d; y.-.Y.t?, sujos, fi:a:n
completamente Kuipos e com a apparen-
ria de novos, quando lavados com a
"Agua Mágica". Mair, duas vt.ics po-
dera ainda lavar um chapeo, quando
novamente ficar sujo. Um \ i iro dí
para seis chapéos c c-.i-la r$ooo. Pelo
Correio. 'Soco, Xa "A' Garrafa Gran-
de rua Urugiiaj-aua, 66. A "47-

JOCKEY-CLUB
Vende-se 1:111 -.itulo dc sócio deste

Club por um couto, trezentos i- cincoen-
Ia (1 ijjoíooo), na rua ila Candelária
n. 20, com o corretor Moniz. S 7.1*'

ESCRIPTORIOS
Alugam-se bons e baratos, servidoj

por elevador: na rna da Alfândega, 43
de üuilanda. S 74-'

(PESSARIOS WIUCERSON)
(Evitam 1 Cada caixa leva instrucções

Vende-se, rua i° de Março n. 10, rua I ^ g ¦ p-» «a naR
Gonçalves Dias 11. 50, rua Voluntário.-. | tylfnM IT-S-fi
da Pátria 153, Botafogo. ______!' 

"

\\r
Vcnde-sc 11

se, para uma
'.ralar, rua S

tn carro novo inglez IV*-
ou ditas creanças; ver *

etc de Setembro n. ")".
72'3 I

ESPIRITISMO
o

Rii> _-2.~8-!KG.
12

n 7701

Consultas grátis. Iodos os dias, da3
ia ás 14 lioras, á ma S. Francisco Xa-
vier 400, por afamado mcátum -
tista 68i.1 )

Da GONOIUIHÊA CUROS1CA ou j 
RECENTE, em poucos dias, por pro-1

í^eii^-ír^niento0^^^^^ Ú. M\ÜS „3 ?t$M
App. 606 e 9:4. Vaccinas de Wrtght.!
Assembléa, '.|. das ? ás 11 e u ás iS.
SERVIÇO KOOXURXO. 8 ás 10-
— Dr. P«dro Magalhães. R -549

Vende-se seis macn:
estado de funccloname
fandega, -"2S.

Rua
feito

da AI-
720J J

y

¦
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CORREIO BA STÁIÍHA -^auarfa-ieira, 23 de Agosto de 191ff
!PI,*,UüJ_i_r^

PEQUENOS ANNUffGIOS
YM-CISA-SE 

de uma menina de 12 t
14 annos, para serviços leves; i rua

Conselheiro Zach-riua n. 94. (7484 C) S

J. LAGES
UCR1PTORIO E ARMAZÉM, RUA

BUENOS AIRES N. 85
Telephone n. 1901, Norte

Leilões a fie effectuarem na semana
Ue 21 a 26 de agosto de 1916:

HOJE, QUARTA-FEIRA, 23, ás 4 no-

Leilão de predio á rua Mariz e Bar-

,0AMANI1Ã, 
QUINTA-FEIRA, 24, á >

fcora: . ,
Leilão de prodio á rua Hilário de

Gouvea 80, Copacabana; será vendido
i rua do Hospicio 85, armazém.

AMANHA, QUINTA-FEIRA, 24, as

5 horas:
Leilão de moveis á rua Belfort Roxo

n. ..G. Leme.
SEXTA-FEIRA, 25, ás 11 horas:
Leilão de mercadorias na estação Ma*

ritlma. ,
SEXTA-FEIRA, 25, ás 4 horas:
Leilão de predio á rua Honorio 148,

Todos o* Santos.
SABBADO, 26, á 1 hora: . .
Leilão de «novéis _ rua do Hospício

n. 86, armazém.
SABa.DO, 26, á 1 hora*.
Leilão de predio á Estrada Real de

Santa Cruz n. 187S, pertencente á mas-
¦a fallida de Martins & Ramalho; será
vendido á rua do Hospicio n. 85, ar-
mazem.

PENHORES
Leilão de Penhores

EM 2*1 DE AGOSTO DE 1916

L. GONTHIER & C.
HENRV & AI.MANDO.Successores

Casa fundada cm 1807
45. R-A LUIZ DE OAMi.ES. 47

Fazem leilão dos pèuliore. ven-
tldoi e avi-ani aos srs. mutuários
que oodeiii reformar ou .escutar
m suas cautelas «té h véspera do
leilão.

IMPLORANDO A CARIDADE
for intorniedio desla redacção, arpellam

nr» n caridade publica, as beguintes te-
short.p

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
il.m dino doente e tem ninguém para sua
companhia, recolhida a nm quarlo;

VIUVA ANGELA PF.CORARO, com
l| iinnoip dt edade completamente césa e
jp.iiplylicn;

VIUVA AMANCIA, com 68 anno» de
idade, quasi cisa-,

ANNA EMILIA ROSA, jpobre Yellu-
nha, viuva, rom yo annos de edade;

ELVIR*. DE CARVALHO, pobre, cega
1 tem amparo de familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROB, tina de ainiip). os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
Irevado. sem reoursoi;

VIUVA LUIZA. com oito filhos tm
flore*;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
lha aem o menor recurso para o sua eub-

ÍENHORA ENTREVADA, da rim Se-
»hor de Muttosinhos, 34, doente, impossi-
kllitada rle trabalhar, lendo dilas filhas
atndo umr. tuberculosa;

VIUVA SOARES, velha, sem podei
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com 68 annos de
tdade, gravemente doente de moléstia in-
curavel;

THEREZA. pobre eesuinh» eem mi-i-
lio de nlngueb;

VIUVA BERNARDINA, com 78 «in-
noa.

PRECISA-SE 
de uma boa «ngoramaddra

para hotel, que dè fiança de eua con-
dueta; rua Aqueducto n. 334 — Santa
Thcro/ri. (741)4 D) M

PRECISA-SE 
de boas costureiras e oju-

dante», á rua Barão do Rio Branco
n. 33, sobrado, antiga travessa do Se*
nado. (7449 D) J

PRECISA-SE 
de meninos com pratica

de embrulhar sabonetes; rua dn Al-
fandega n. 103, loja. (75*2 D) S

PRECISA-SE 
de um caixeiro com pra-

tica de .eccoa e molhados, de i_ n
rua Carolina Machado a 198,15 annos;

Madureira; (7491 D) M

PRECISA-SE 
de uma menina de 12 a

14 annos, para serviços leves, dando-
se casa, comido, roupat e pequeno orde-
nado, cm oasa de familia; á tua. Valença
n. -o — Catumby. (68711 C) S

PRECISA-SE 
de agencindores — Rua

D. Vicença n. 4, enfrente ó estação' " (7331 D) Jdo Rio das Pettras.

PRECISA-SE 
de uma mocinha para 11-

dar com creança, para casa tle fami-
lia, dc condueta afiançada; paga-se 15$;
rua do Cunha 76—Catumby. (7397 D) J

PREIpa
RECISA-SE de uma

jasse roupa a ferro;
Moraes n, ia... Ipanema.

arruma d ei ra que
rua Prudente de

(7399 D) J

PRECISA-SE 
de uma menina para pou-

co serviço, cm casa dc pequena ía-
milia; praia das Saudades n. 7 — Bota-
fogo. (737" C) R

PRECISA-SE 
de umo menina de 8 a

io annos, para a-companhia de um
casal sem filhos; trata-se na rua Santa
Alexandrina 13 A, cosa n. 8. (7.60 C) .
-pRECISA-SE de. officiaes Luiz XV,

rua do Lavradio n. 98. Paga-se bem.
(11715 D) H

PRECISA-SE 
de ura pratico, de phar-

macia, que tenha boa letra e traga
boa condueta, da ultima casa que este-
ve; rua Harmonia n. 54, Saude.

(7071 D) B

PRECISA-SE 
de tuna boa cmprouailpi de

meia ednde para lavar c cozinhar cm
casa de pequena familia, que durma no
aluguel; no becco do Rio n. 25 — Cat-
tete. (7297 B) J

Examine m qualidade Jo» artigos que

deseja comprar... confronte o» pre-

ços ¦.. veja onde obtém maior vanta-

gem... e por fim acabará comprando

n"A BRAZILEIRA n

visto que é do seu interesse aproveitar os des-
contos e reducções nos preços que "A BRAZILEI-
RA" está fazendo emquanto durar a reconstrucção
dos seus novos armazéns

ie 30 a 50 010

ALUGAM-SENA
SEOÇÃO DE PROPRIEDADES

"SUL AMERICA"
Uua do Ouvidor 80

Oi seguintes prédios :
Aa chaves nos mesmos oil contorme tn-

_Hcação nos respectivos cartaies.
Para trotar das 8 in 6 da tarde.. ,
LARANJEIRAS — Rua das Laranjeiras

n. .53, cora magníficas occommod-.oes
para familia de tratamento, quintal, etc,,
as chaves na mesma rua n. .10. Alu.uel

GLORIA — Rua Senador Cândido Men-
des 18. casa 5, com . quartos. - salts. lui
electrica etc. Aluguel i-OJooo. .

BOTAFOGO — Travessa Honoiuio a»,
casa 5, com . quarto», a salia, luz «lt*
ctrica," etc. Aluguel ioo$ooo,

iLUGA-SE unia boa sala dc frente, a
rapazes ou a casal sem filhos; na rua

(74H 1*) )
A1*£*¦¦
Monte Alegre n. 1

A 
l.UGA-SE magnifica sala com ou sem
mobília, com luz electrica. banhos quen-

tes e frios; teleplione .444. Central, e todas
as móis conimodidadcs. por jirecos comuio-
dos. na praia da Lapa ..- (73" >>) J

ALUGA-SE 
um magnífico quarto comple-

lamente independente, sem mobília, em
casa dc 'familia, a casal ou a rapazes; ra
rua da lapa u. 6*. sobrado. (7°9° r) J

Grandes saldos,
Costumes tailleur de superior casimira,'modelos mo-

dernos c bem confeccionados, de iOOlOOO por . . 7..S5500
Saiiis modernas e elegantes, de boa casimira, em

várias cores e azul marinho, do valor de 25j"000 por . 19SOOU
Saias brancas, artigo flnoe de optima qualidade, do valor ^j. •¦ A

dc 050000 e -0$000 — por 180000 22$0OO

AMAS SECGAS E OE LEITE
o[VFFEUECE-SE uma ama dc leite, eda-

.Ie ni ii jo anuos; dá informações da
nua comiuctn; ma Barro-o n. 121 — Co-
racaboiw. (7.17S Al H

PREC1SA*SK 
tle unia pequena par. ama

secca; á rua Marechal Hermes n. "*8.
Ilota'togo. (;C.'- A) .1

COZINHEIROS E GOZIÜÊSHJu.

PRECISA-SE 
de uma rapaz, bem com-

portado, ipara fazer pequenos carre-
tos, em offieina; rua General Canabarro
nj_ zj_. (760-1 D) Ií

ÃÒS DOENTES
OURA 1'iiiliiiil dn coiioi'1-héu chro-
nicn 011 reeent.. eni ambos os sexos e
em poucos dias, por p.oceinos moder-
nos,seiiiilôr;earnnte-se o trntanion-
to, Tnipotciiciii, cancro sypliilitioo,
_ni_lii'OK. -ozoiiiiui, feridas,ulceras.
Anpl. 606 e 914 — Vaccina de
Wnght—estreitamento de uretlira; «pp!.,
do poderoio espreifico contra moléstia»
venereas, etc. PífiRmento após a cura
Consultas dlnriiis, 8 ás 12; 2 As
IO da uolte—Av. Mom do Há 115.

de
PRECISA-SE 

de boas corpinliçiras c
ajudantes; na offieina Parísicnne

rua Gunc.ilves Dias n. 3'. (762.1 O) .1

I}UI'-.l'X'SA-9IC 
de costuroiras para uma

ofí-oina. Exige-se que 
"sejam .praticai..

lina do Cattctc n.

T>RÍ-ÍSÃ-_
iS = - (7440 D) S

de um menino de cor pre-
a 11 annos, para serviços

leves i rua da Paisagem n. 25. (75'sO)lI

1JRBCTSA-SE 
de uma costureira de cila-

pios dc homem, na chapclarh Pas-
(sos; á rua Marechal Floriano Pcfixoto
n. 71. (7-17S D) S

PRIECISA-SiE, 
para casa de pequena fa-

milia estrangeira, ile duas creadas,
tambem estrangeiras, sendo uma para co-
pt:ir;i c arrtnnadeira e n outra para co/i-
nhar; rua S. losé 11. 81. (.r. ^<J H) J

IJRKC1SA-SI-: 
'le uma rapariguinli.i impii

copeirá c outros serviços doméstico-;
11.1 ma 7 ile Setembro il. 195, Io andar.

(77^1 Dl J

Mantcaux de casimira ingleza de 70jJOOO e 80$000 por .
Colletcs modernos, enorme variedade de modelos a pre-

ços reduzidíssimos.
Yestidinhos dc nanzouck. branco, artigo finissimo que

ra de (iOgOOO c 70$000 — reduzidos para 30#0Ú0 e . . *
Cobertores avelludados, para casal, —de 12J.500 por .
Casimiras modernas com 1,50 de largura, tecido superior

paru saias c costumes, de 9$000 o metro por. . . .
Cortinados de crochet, qualidade superior, a 45$ e .
Ditos de flli, artigo fino, bonitos desenhos a 11$ e .

39$500

358000
8$900

fSOOO
5085000
90$000
I.

ROUPA BRANCA PARA HOMENS E
SENHORASi ROUPA DE CAMA E DE
MESA.COSTU1V.ES PARA MENINOS,
MEIAS» RENDASi BORDADOSi e*Ç-

em cujos preços a A BRAZILEIRA»
apresenta as mais agradáveis sur-
presas.

JLar$o de 5 Francisco n. 42

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

m¦
___¦'. ¦ rim*__¦w¦

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA BRAZIL
Rua 7 de Setembro KT. 135

TELUPHONE 5438-Central

AI.__AM.SB: 
á rua G. Polydorò 93 e

95, de 2 pavimentos, 5 quartos, banhei-
ra esmaltada, chuveiro, lavatorio, liidct, lut
camnainlia, ventiladores electricos, iiiniila!.
etc, por uo$, só a familias distinetas, <»
91 com 5 compartimentos, banheiro, quinlal,
etc.; o n. 35 aliropriado a qualquer oír»
cina, Rarase, etc. i o da rua Goulart, .1
¦praça S'.i7.ano, íoi, no I.enie, por. lio?,
com . salas, 3 quartos urandes, jardim,
quintal, fo__o jl Isaz, lenha, etc.-; nor
7SÍ o da rua -iirquim Werneck n. 50, cm
seguiiiiento à Ponte de Paquetá. Trata-se
na avenida Rio Hranco n. 103, escriptorio
n. 1, dns 15 às 16 horas. (6093 G)J

ALUCAM-SK, 
11a rua General Severiano

186, casa de íamilia, unia sala de frente
com pensão e mobilia, por 110$; 2 quartos
dc frente, idem, lior 110$: outro. 100$;
um outro, por 90$, idonij só n pessoa /lis-
tincla; pagamento adeantado. (r*lflo CO j

,4 I.UGAM-SK, por 62$. uma sala de fren-
__.ie e quarto; dá-se pensão; praia de Ilo-
tafogo 1S6; teleplione _i_4. Sul. (740 *-*-•)**•

ALUGA-SE, 
na rua Genenjl Polydorò n,

-.0, a casa n. 2; as chavei estao na casa
6 e trota-se na rua da Alfaudcira 11. i-i.
loja.

ALUGA-SE 
em casa de íoniilia, u um

moço dc lodo o respeito, uni pequeno
quarto cem I -iisão; na rna do Kiis.-ll, 100.

(7416 G) J

A 
LUGA-SE, para familia ile 'tratamento,

o predio da rua Mtigalli-cs 11. 63, com
duas salas, quatro quarlos. despensa, cozi-
nha com íoRões a Raz c lenha, latrina, lia-
nhciia esmaltada com chuveiro, installação
eleclrica dc luxo, entrada ao ladu Je azu-
•lejoi e tanque para lavar; as chaves esulo
na venda da esquina e trata-se na rua
Silveira Martins n. 153. Cattete.

(7550 G) R

ALUGA-SE 
a easa da rua N. S. plc

Copacabana n. 1016. com jardim na
fronte quintal; tem duas salas, dois quar-
tos. W.-C, banheira esmaltada c dispensa;
illuminada a luz clectrica; as chaves, poi
favor, no n. 1012, capa IV, e trata-se ti;
rua do Mercado 51, Companhia Itacòloii»
aluguel i6a$. (1S14 11) )

mm—mmm—mma--mm—------%%-*%*'mm»i'Hmiví\n ihi.m-,-

SÂUOE, PRAIA FORMOSA
É-M. „'!..

A 
LUGA-SK por 95Ç a ca_a da rua \\a
.Gamboa

(Alfândega n.
265; trata-se na rua da

iã", Peixoto & C. (7-5:1 1) J

,4 LUGA-SE um solão, com do:s quarl, ¦
XXc uma grande sala, paia um casal sério;
á rua Dr, Mesciuíta Junior n. 7. atiüua
travessa da Saudade. (7*04 1) H

ALUGA-SE 
o Brande armazém ú.i t.i

Visconde di Ilauna ns. ;
ta-se no "Fluminense Hotel".

da
311 U--

(I)

Lnandcs Guimarães n.
a da Alfândega n. i

oi-VI; Uata-se na
Peixoto Si C,

(7 .3 G) .1

ALUGA-SE 
uma casa nova com cinco

coiiniartimcntas, insiallaçõcs de luxo. ío-
rpio a gaz, per 100$, sito a rua" Desenove
dc Fevereiro n. 56, Uoiafogo. (*4.1.U*) J

ALUGAM-SE 
barato, lions comniodos e

casinhas; na rua General Severiano, 74-
Tratar com o encarregado sr. l.lizeu.

____._-___-
ALUGA-SE 

a hoa casa da rua Paulino
Fernandes n, 66, Botafogo, "*

quartos,
u8o$ooo.

_—Cli

com Reis
coiiiniodidadcs. Aluçiiet,

(6355 G) J

,Mar-iLUG.VSÉ uma hoa casa a rua 'IJ,
liana n. 5, com Ires ouartos, unas sa*

las porão habitavel, gaz, electricidade,.ctc_.
(7377 C* _

ALUGA-SE 
a casa n. 6 da rua Mento

Lisboa 11. 79; as chaves no 11. Si, tem
tres quartos, duas salas, cozinha e uimUal.

(7348 (,) R

A LUCAM-SE
___Lve9sa Comendador
nt. 14 c
n. 118.

90$ duas casas a tra-
>r Oliveira, Botafogo,

trata-se na rua da Passagem
(7374 

'¦) 1>

ALUGAM-SE, 
na avenida da Gloria, á

rua do Cattete 11. '123. diversas casl-
nhas. por 101$ inensaer"
nu n. XV; trata-se
n. zo*.

cliaves e*tiio
nia de Santa Luzia

(737J G) R

! A LUGA-SI- espaçosa sala de fren-
Xlüto bem mobilada, em casa de
familia irmicezn, socegada; na
rim Voliiiitiirios da iPatria 429.

(,T 7265) G

A LUGAM-SE para negocio as lojas do
_Íapredio da rua do Cattete n. 47, com

I
cum modos para familia,
¦c írente tambem para

luz electrica, ga*
boceo do Kio. |

(7549 C) K |

iiBI,!!Mriilii;il;ilii;ll!!llil.;s«i:.i;ai!:l-lii:ia:':Bi'üJ
PARA O ESTÔMAGO B IN- S

TESTINOS E' UM REilHDIO |
SEM EGUAL |

Gnaranesia 1
AT.UGAM-SlC 

nvagnEficos comniodos, ¦ a
cavallieiros t a. -moços do comniercio,

na confortável avenida Commercio; ua Tua
Christovão Colombo n. 38. próximo ao lar-
ro do Machado; trata-se com o encarregado,
a qualquer hora. (6844 C) J

A 1I,UGA.M'-SK magníficas casas, na ave-
JuLuida Bella Vista, com acconmiqdaçõcs
liygienlcas; na rua Kuphrasia Corrêa -1»,
próximo no larpo <lo iMachado. Aluguel,
115$; trata-se com o encarregado.

(6845 G) J

¦IliWíllilBilillIliJilBIllilllilMliil-iiíiplllilUBlIlpWlflM

A LUGAM-SE Juas salas ile frente e .di
.ÍXversoí
ilro

ersos commodo*'
Alves n. 51.

na rua Coronel Pe
(656-1 D B

AI,U0AM;S!C 
casinhas pintadas de HOVtt

com muita agua e-
conde de Sapucahy n,

luintal, á rua Vi
310. (6604 I) .1

ALUGA-SE uni 
quarto com janell». por

25$, a um casal sem filhos ou a moço»
solteiros; na travessa 13. Rosa n. 27.
Mangue. (7683 I) J

Saccos para
CAFE', ARROZ, ASSUCAR, CEREAES, etc,

com e sem costura nas melhores
condições a7ende

a Ci\ DE INDUSTRIAS-TEXTIS

Rua Th. Otioni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
Producção (liaria 10.000 saccos.

A I,.V..\-SK unia perfeita cozinheira de
__r__Lforno e fogão, oom bastante pratica de
íogâo u na--, na rua General Polydorò
n. -14, quarto r,-.. Botafogo. Í7257 G) ,T

CASAS E COMMODOS, CENTRO
A'I/tJC.AM-SI'. quartos mobilados, por 35$.

j_J-.-,*>$ e 60$, todo o conforto; no avenida
iniliir. (75-3 E) 1<"Rio Branco n. 11,

ALUGA-SE 
um cxecllcntif* quarlo melil-

lado, cem pensão! na rua -Uva Manoel
t C6_3.i E) J

A LUGA-SE o 2» andar da rua Tlieopliilo
___OUuni n. so..; as chaves estão uo i",._;
trala-se na mesma rua n. i.i.i. (7.10S l-.)j

i I.UGA-SI4) o armazttn da -rua Menezes
__T_k-Vieira n. 21; ttata-se na rua Visconde
Kio Drancu n. u. (0163 lí) S

\ LUGAJI-SE, n .15$. 40$ e 4S$. 3 eu-
rW-x-s commodos, na rua V. Itauna
5.1. lobrodo. (748.1 E) S

DO

BS_i_si____e________________í_^

bua xj_=_.T_j__5-x_r^-ir4-.isrj- _kt. 91
Drogas novas¦"F-emecüos 

g-arantidos
Dos -__ais afauaacfloG fabricáiates
Preços sem competência

Tenioij 0111 nosso arinfízom: umn balança ainuricana, sensível a
1 gramma, pura posagein gratuita da uoss:i freguezia.

_____________g_g-a__-__-_-i----_---^^

_|!!ll_Fill_i:ill-|p!U_l1lilHE!;ill!iri!llpill-3ll!lia!.pp:-Íl:NHiil;

ISOFFRUIS DO ESTÔMAGO,
1 VOS INTESTINOS E
S CORAÇÃO I USAE A

I Giiarauesià
m ___-_r____===_______-
M_llMBllBlllilBl!!i-i!;l;iEillil--p!lll--MÍ55plp'ig:i!Sí;ilB

,. LUGAM-SE quartos mobilados, com
X-Linuito asseio, banhos quentes c frios,
com ou sem oensâo, sú a cavalheiros; av.
Passos 40. sob., casa ile familia. (73-Q E).l

boa sala dc frente, 1110-

\ Jj-CiASI-SE o Io c 2° anilures
U\l{i 111,1 üo Ouvi-lo- 80. (J0320 K

.I,L't',A-SE unia boa sala dç frente, em
familia; na rua XPareclial I*lo-

(7711 L) J
AiUIC

XVcasa de

1 A it,UC,AM-SE uma sala

ia

\ LUGASE nma
i'\lii';:da ou não,
Silva Manoel n. \_2,
rapazes.

e ujn quarto,
juntos ou separados, a pessoas decentes

t que nüo tenham creanças, líua ilo l,a,
vradio 11. 184, sobrado, casa do familia^

V ILUGAM-S1* quartos, com ou eem mobi-
__|lia, par arapases solteiros e casaes,
sendo 11 35S os desmobilados e a 50?-n.i
niobilüddí, nu hotel ProKi'esso, a rua Aerç
n. 84^ _"__Í___J

LUGAM-SE as sesuintes casas para fa-

ALUGA-SE. 
por -Co$. a casa da rua

Mariz o llarros .1.15; 5 bons quartos,
centra terreno, e mais dependências para
familia; trata-se Uruguayana 47- (7Ô44E)J

A 
ILUGA-SE um bom quarto com jancl-
las, com ou sem pensão, casa de fami-

lia de todo respeito; na rua do Carmo 6*,
_• andar. (75SÚ E) U

casal on dois
(l)-8. E) I

i LUGA-SE 11111 escriptorio de frenle; na
-CVruii do Kosario 11. 120, i° andar; tra-
ta-se 110 Café Mourisco. ________''*'

A I.UGAM-S.., para escriptorios. boas sa-
_£Xlas, com saradas para o jardim da çraça
15 dc Novembro; rua Clapp i. (..66 fc,) S

ALUGA_Ee fflK«Í0,
ltapirú' n. :,!?

perito
:onduct

cozinheiro de forno
i afiançada; na rui

f.7.01 Jl i

AI.UGA-S-í 
uma cozinheira,

I.aranjeiras n. ;Si, casa zo.

ALUGAM-SE 
Ipppp

detrás c coupeira
roca; ordenado
Telles iS. Case;

í rua das
(7.55G) j

arruma.
<:. ama. seccas. cente da

nodien; rua Coiumendndor
ura. (ip;f'7 C) R

V-I.UGAM-SE boas cozinheiras e moct-
-CVnhas da roça, honestas c fieis. Pedi-
dos a Agenor Portugal, na estação de Vas-
muras. (Enviem *el!-is). (•.$_.. B) )

AILUGA-SK 
uma boa cozinheira do tn-

via! c de boa condueta. rara ca?., de fn
milia
Cane

tratamento; trata-se na rua Krct
. 126, quarto 13 (i° andar").

(7'-'. B) S

PRKCISA-SE 
de umn cozinhe a ,!* for

no e fogão, na rua das l...r.*,!Í-'iva-
n. sa;. G-50S 1!) S

T>RI;.ri?A-SE de uma ereada porá co-
X zinhar e mais serviços- ua avenida
Rio Branco n. .1,1, .» and. ((pjS* II) .1

T>HiKClSA-SK
X General Rc

dc unia cozinheira; na rua
ea n. .-oo. (-;-- 111 R
r_t_L___C.I_a_M-Jt.B__-- ll ¦__¦! IH

mm E CREADAS
PRElin
de SA 11

CISA-SE de uma ereada bmnca,

QJ. ,1.., fc.ioi n s

P-FriíA-SI" 
de. uma boa crca.l.-i, pnracoi^elra c maJ9 penicos, que sailvi

6ervLr liem A mesa: na ma Marechal Fi.»-
nano n. $2, «obrado. C7456 O S

PRECISA-SE, 
r«rxi um cum! Je traia-

mento, de uma ereada branca, limpa
r muito esperta, para ajudar na cozinha
e tr.ii.-ir da roupa. Ordenado 60S000, rua
('- —dc de Hom fim 12-n, .734 J C) }
~ "*iiii«iuniiiiGi!ai_ira_iw!i m»"
¦ 1IS CAUCES DESTE PODE- i
1 VOSO ANTI-ACIDO EVITAM {
B AS MAIS GRAVES DOENÇAS f

I _S_f__l__?_______f i
Bii:!_i;ri_ií_<;ii„^íBi!p;!__;i;:i__::r>__::;:iE!;.:'a!<!ii_3ii!!n

Al.l*i'iA-Sl-* 
o predio da rua Presidente

Uarroso 87; aluguel l..o$: as chaves cstno
no 85, u trata-se á rua lívaristo de VcÍRa 2.

(7507 E) S

um nuarto. com iantíla c luz

A LL'1'A-SE uni nuarto. mobilado
fVpendciHe; rua Silva Manoel

inde*.
*¦¦. 

.
{(•)!-¦. E) J

A LUG.'
XXiniha:
Kua General Pedra 159. para neso-

cio c familia
Rua Mariz c Uarros 11. -6r. .... •
Kua Mariz e Uarros 11. =.*o. diver-

s.is casas,' na "Villa Euuente ,
desde

Kua I(isp; Clemente 11. 47
Rua Santo Christo 11. 10a

p' " a loja do n. 109
Kua do Cunlm. a loja dn n. 64. . .
Kua Carolina Meyer 11. -1. . - - •
Ktipi S. 1'o.lro. o 1» andar do n. 251
Ladeira Jipfio Homem n, 7!
Kua ila Gamboa n. 55. ...... •
Kua ila Alt-ndCK.1. o sobrado 11. p-*.ppp)
Kua General Cpiiiiara, para nCRoeio.

a loia dn nredio n. 121. • • • .-
Rua Viuva Cláudio 11. 32'. própria

para ncfçocio e família. .....
Tratam-se á rua S. Pedro n. 72.

Cosia Urac;, & C. '*'f_____

150S
223S

ioií
12-'S

01S
110S
101S
122$
i.l-iS
142S
Si$

152$

210$

140$
com

A LUGA-SE 11111 quarto assolado
p^i> behi niolilliulo a uni ou dois
mocos do connncrcioj na rua Silva
Manoel 83. (S 7487) B

A LUGA-SE. por 66$ mensaes. na rna
__.Christovão Colombo so. um chaletzi-
nlio para um casal sem filhos; as _chayesve»
tão no 52 ¦ (6842 G) S

A LUCA-SE unia boa casa, com tres quar-
__Ltos duas salas, cozinho, tanquo cliuvci-
ro c quintal; trata-se na mesma; travessa
liarão Guaratiba n. 36. Cattete). (74.7G)J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua do Cattete

11. .5, com duas salas, tres quartos,
banheira quente e frio. cozinha, despensi,
\V. C. e área para lavar, com tanque,
caixa d'agua, etc; trata-se na rua da Ca-
rioca 11. 41, loja.

AiLUGA-SE 
mma casa oom dois quartos,

duas salas, cozinha, quintal, etc.; na
rua General Polydorò n. 20. As chave-
estao no n. V. Trata-se na rua da Passa-
Stetn n. 28. (7637 G) 3

ALUGA-SE 
a casa da rua 'Silva Guima-

rães n. 14; as chaves paro ver c mais
informações no armazém da -esquina. 100$.

(7597 G) R

A 
ILUGA-SE
:S. J.copol

ALUGA-SE 
uma boa casa,

quartos.
 com quatro

duas salas, cozinha, banheiro,
tanque e terreno, sita á rua Tavares Uastos
n. 256; as chaves á mesma rua n. 2*60;
trata-se á ruo Io de Março n, 86, sobrado;
alueuel mensal 8o$; Cattete. (7455 G) S

(7280 G) R

 14 da rua Tava-
_es Basto», para pequena familia, ou

casal de tratamento, tem .o.3o a gaz, gran.

A LUGA-SE a casa

dc porSo para armações e duas entradas.
os chaves estão no armazém da esquin»,
onde ae trata. («994 Ç) B

JBflSJB
... o'e:eRF«MÉi^;;w_&

xÈÀ-.OWÓRR^ékÁáÜPA oueHRói.ieÁ
WWKfôUZ PÔR NEM ESrREpMEMTó.

l LUGA-SE 1
-CXelcctrica, uo .155; rua 1" de Março 145.

(7.167 Ki S
IÉIB_#__I_|_ÉI0

nilos, por
A_VUGA*S'I. 

uma porta com fun*
100$; na ru ados Arcos n. 64

l6S;g E) S

A'.,.'uA-SK 
uma Riln de frento, própria

para escriptorio; ua rua do Hospício
11. 17-1. 1" andar. (6856 10 S

A J.U..A-SK um bom commodo com todas
-TÜLas çommodidades. a uni casal, na rua
das Laranjeiras 70, Perto da li. I*\ C. Ií-

(7 50.1 E) S

A LUGA-SI'! o predio á rua dn Senado
i\n. 277, completamente forrado c pin-
tado de novo; as chaves (•«'tão no "irmazcm
da espiuina e trata-se na rua Gonçalves
Dias n. .1.1. sobrado. (7-I--2 E) 3

A I.UGA-SE ii casa da rua Silva Manoel
-i"Vn. !_;-A, com bons commodns; as^eba-
vei estão no n. 127. (6857 ''¦) S

A LUGA-SE parle do Io andar do

para consultório; trata-se
Cave.

Confeitaria
t.-.-ii E) .

A LUGA-SE uma esplendida sala de fren-. \ (TiUGA-SI. excollonto predio,
Ate, independente, em casa de uni casal; l__J_onstrucçãO inoilorna, com to*
rua dos Andradas 51, 1" andar. (7641 l'.)SI „_,,_„—_ —i_ 1 das as eoiiiiiiodidiitlos para grande

fiiiniliii do tratamento; centro dc
terreno, entrada para automóvel;
na run Voluntários da Pátria 143.

(S 7450) G

Para transpor difficuldacles, ganhar muito dinheiro, sur amado,
gnsar saude e bem eslar, e vencer vossos inimigos, adquira um
CASAL das poderosas PEDRAS DE CEVAR. As legitimas c ver-
dndeiras são recebidas da índia, pelo professor Aristóteles Ita-
lia, A rua Senlior dos Passos, 98, sobra do—Caixa l'os-
tal 604, Rio. Envie $300 em sellos novos do Correio,^ara I -jjj-gVSE 

^ )jra c...iIi. no-b_cco
receber curiosas e interessantes informações detolhadas. _t-iA-|_ri.do Motta n. ii;, mm dois.quartos, uma
TIS, cm carta fechada. Envia-se pnra todos c para toda
a parte.

A LUGAM-SE dois quartos com vista para
_lo n;ar e avenida Central; na rua Se.
nador Damas 04. (7607 E) .1

A 'LUGA-SE a sala da frente do 1° an-
XVdar da rua Tlieopliilo Ottoni n. 85,
coni divisões 'próprias ;*ara escriptorio. Tra-
ta-se no armazém. (7019 K) J

A T.UCA-SK uma lioa casa para renda.
XXcom todas as comníodidàdes, installoçOcs
sanitárias c electiicas, pintada e forrada
d? novo: para ver e trafar na rua Uarão
pie S. Felix n. 18. (7.139 E) S

A LUGA.SE. 0111 Dotafoco ó rua Real
_-\.C,ratnlrM n. 210. canto de General Po.
ly-doro, unia casa por 150$; chaves no n.
.20. defronte. (7.10.1 G) .1

DejfltraeK
Tira 01 eibelloi supérfluos do roílo,

collo t bra.oí. Bncontrase nas casas; Bá-
ain, Htrmanny e Cirio.

LEME, COPACABANA, '

IPANEMA E LEBION

unia casa, na rua Nova de
copoldo n. 19; trata-se na ru.i

Visconde ile Inhaúma 11. 39. (-84: I).'

ALUGA-SE 
uma boa casa' -por 90., con-

tres ouartos. duas salas, coziniia, ba.
nheiro. tanque, quintal, luz clectrica; ru
rua Vidal dc Negreiros 63. (7541 I)

ALUGA-SE 
uma casa com. duas ealan

dois quartos, cozinha e muita larguei»,
na rua Nova de S. I.copo!do n. 68: m
chaves na casa 3. (7603 I) H
¦¦H-_-_-----------M---H__---__H-_-----anK«'>

CATUMBY, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

ALUGAM-SE 
duas casinlias. novas., com

clectricidade, á rua Dr. Costa Eerra-
n. 10, casinhas III c IV. (7501 í») í

ALUGA-SE 
um predio, á rua Eleone d'

Almeida n. 35; trata-se na rua dí Ca
tumby n. aos, onde íe aciiam aa chave*.

(7337 Ji )

Ah.uga.sebradado, por 150$,
um

AILUGAjSE 
por 350$ a easa da avenida

.Atlântica n. 830; trata-se 11a rua da
'Alfândega n. ia, Peixoto &j C. (725.H) J

ALUGA-SE 
por 250$ a casa da rua Bar.

cello3 n. 34, Copacabana, com boas ac-
coniiiioil.-içõcs parn familia de tratamento;
trata-se na rua da Alfândega n. 12. Pei-
xoto Si C. (7-50 IJ) J

ALUGA-SE 
por 250$ a boa casa da rua

Paula Freiras n, 95, com duas grandes
salas, quatro bons quartos, grande cozinha
com fogão a gaz o a lenha, copa, despensa.
banheira com agua quente, grande quinta-,
bom gallinheiro, tanque e ¦illuminação mix-
ta. As chaves estão no n. 253 da rua
Barata Ribeiro. (7 .o H) J

predio moderno, a9í'1
rua dc Santa Ale

xandrina n. 2J3, co:n porão, habitavel
quatro salas, tres quartos, banheiro, COzlnhs
e' installação clectrica e a giz; clinvci ipp.
n. 181. (724" 1) !

ALUGA-SE 
o sobrado da rua ParJo do

Amazonas n. 19, pintado e forrado, a
capricho, 'próprio para familia de trata-
mento, perto da rua Conde dc Donifim,
_do Ja sombra, lem tres grandes quartos e
varanda, luz clectrica, etc. (7<9o J)

A LUGAM-SE bons comniodos, na Villa
XXYolanda. desde .10$, para solteiros ou
familias; rua Pandeirantes ., próximo a M.
e Barros. (7455 J) •:

ALUGA-SE 
o predio terreo com electri-

cidade, da rua Machado Coelho _tOí*

ALUGA-SE 
um apartamento, i rua Viei-

ra Souto n. 158, centro dc jardim, com
duas Salas, quatro quartos, luz clectrica e
mais pertences. (7-to8 H) J

O preilio está aberto. (7396 J) 1

ALUGA-SE 
a rasa n. II da rua Dr.

Matto* Rodrigues n. 19, tem dois miar-
outros commodos; nao e

(73.7 j> j
tos, duas salas
avenida

Al.UGA-SK 
a pessoa do commercio um

bom quarto mobilado, próximo do bonde
e dos banhos de mar; na rua Nossa Sc- I
nhora de Copacabana n. 45, I.eme. (II) '

ALUGAM-SE 
as casas assobrniladaB da

rua Dr. Caninos da Paz ns. 117. e m,
pintadas e forradas dc novo. com installa-
(,'ão clectrica, por 120$ mensaes cada uma;
as chaves no armazém da esquina; trata-se
na rua General Câmara n. 11c. sobrado.

(745.1 J) s

A IiUGA-SiE na run di* S. liento
•íi-ai. 30, 2° limiar, esquina, (la
Avenida Kio Branco, saiu di* Iitii-
te, mobilada, pensão, 2 pessoas
200$; uma, 130$OO0; (*asu de
familia. (.1 69-19) K

AT.rGA-Sl*. 
um superior

.In

LUGAM-SE buns t arejados commodos,

A LUGA-SK um bom q-.iarto sem mobilia,
-T____a um Fenhor de tratamento, cm capa _<1c
casal sem filhos; na avenida Gomes Freire
n, 93. sobrado. (743" E) J

rua General
na loja dn
(72-1S El J

A LUGA-SE o l° andar da
-_M_-Cam.ua u. i<i__; trata.e
mesmo.

PRECISA-SE 
de uma boa ereada paroajudar a todo serviço, que seia lim-

pa e desembaraçada; '
Veiga n. i_6, loja.

PRECISA-SE 
de uma cre.i.ta

serviço em cosa de peque
na rua Costa Lobo n 79.

rua Evarii-to cto
(7410 C) J

parn todo
rtia fami! a :
(7103 n) 1

pRRECIS..-SE de

ma Barão de Tira?
bríoa.

uma copara
Ti

ppuug.i 11. 37 — l--.i-
(75.pS C) 1

PRECISA-SE 
dc um menino pie 1-1

^2 annos. Trata-ee na rua d. Corl
ca tu, 16. sobrado.  (.745. C)"EMPREGOS 

WJBW
1 A R1.UMA1-EIRA, _precísaXÜL coser olfrutna coisa; r.:.
tn n. 158, Ipanema.

P 
R EtU S A-SE dc nma meniua para t v

mar cont-n de uni.i creança de collo;
A n:a dos Ar.uijos n. ior, caia n .*..

(l.RS.p Al P

PUECISA-SE 
para casa! do tratamento,

(fe uma cr*;>e:ra _ c orrnmadeíra com
pratica, que seja seria e desembaraçada;
dando iníormncõe.**. pr -ferindo-, e de meio
edade; 1 ítm Vallodk.-.. <u 27. bonde i>r
fp.-.T,*, í^^ó D) J

4 ILUGA-SI. por 150$ o i° andar do pre-
/Va;., ,1o l-,r!;o d» S Kr»nri«rn ,Ip- P.lll-
la n. 2-, por cima da Perfumaria Muncs,
próprio í*ara família dc tratamento.

(7-l-J E) J

A LUGAM-SE as casas da travessa <io
~~\ Senado n. 21 c rua (I.i Misericórdia
n. 101; trata-se na rua da Alfândega 134.
sobrado. (7371 E' R

4 I.UCiA-Sl- o 2o andar do preilio da ru,.
__."3_d,. Assembléa qS. entre Avenida e larpo
da Carioca; ira ta-so no mesmo. (í*S',.K*.;

A LU(
-f.Y ;,ri>;i
chuco n. 63 iia sam n. _).

(70.-I E) J

VI.l.*C.A-SH 
uma espaçosa nala de fren-

te: ua rua Sete de Setembro n. iq>.
(7-O7 E) Bi° andar.

A IA''íAM-SM iiptimos aposentos
-fiiü sala dc frento a pessoas ili*
reconhecida idoneidade; na rna 1"
.-... -li ........ •-»/*_ r»<* .1... i iif.inw T*<(ie iMJirÇu __»\., _»i fUiuai v"* **¦**< i'«

_ ibradoi com
¦Ires imarlos, dnns -y^s. cozinha, ba-

nheiro c com c.vcellcule terraço, iirtp;o,iHpps; na rua Senador Euzebio n. 1.7.
(768.1 K) J

\ -Al-A-SK uma loja. com moradia, na
-ti-rtia General Câmara n. 17?. pieco.«5"Sono. (7683 i:j .1

A '-ÇGA.SE um grande sot.ío. com Ires
XXsa.as, luz electrica, latrina e pia, poriop-S. bom íiiulor ou dois mezes cm de-
posito; na rua .Marechal Eloriano 11. 181.'So se traia do meio-dia ás j lioras.

(71'põJ E) I

A ILUGA-SE uma porta própria p.-.ra qual-^S.niur negocio, á rua dos 'Andradas 100,¦próximo á rua Larga; tratasc na rua Ma-
recuai Floriano n. 4- onde estão as cha-
Y"5* (7('3S K) I

sala e pequeno onintal. illuminação eiectri-
ca, etc. Informações no armazém da es-
quina. (7617 10 .1

A LUGA-SK uma bonita sala de frente,
-CVcom ou sem pen;ão; na rua Buenos Ai-
res 11. .|.i. _" aiular. (7.0S E) .1

ALUGA-SE unia cs;_çosa saia de írente, |-£\em cn-a dc familia: na rua Sete
Setemliro u. 195, i" andar. (772*3 \\

A LUGA-SE uma
-CVloja, preço 50$
liepublica, 195.

porta
a iuo$

ou metade (la
na praça da

(77.1' 10 J

A I.l-OA-SK um commodo independente,
__SLcom todas as comoindidadcs; rua do Cat-
tele 85, esquina dc Guaratyba. (6050 G)

A T,V(.'..M-S_ aposentos rom pen-
•^Vsân, confortáveis,'' (lerdo 4$

pnr dia e 100$ mensaes, lti_ ele-
ctrica, teleplione e nina bella sala
do frente. Pensão Familiar. Vra-

ça José ile Alencar 14 (Outtetc) .
(S 6744) G

dc íamilia res-
pensão,.'liriíto-

(61.3WR

'n;r' 
! A LUGAlI-SE, em casa dc íainili'j. "9 xi-pcilavci, bons apoientos, com 1'¦' ¦ j próximo aos banhos <I_ mar; na rua (

i LUGAM-SE bons nuartos._T_-e 40Í, pi casal sem filhos
Bulieiro: ru.* ,',n Prainha, 7.

a
moço
10 T

. 1»'
| vão Colombo n.

_' E"Hi:,z!.»¦__:..-_ 
'm-M~éfàm<

1 OS QUE SOFFREM DO ESTO-
I itACO DEVEM USAR

A LUGAM-SE, á rua Marechal i;!-
-tl-.n. 4-í. duas salas de frente
para Rabinctcs, escriptorio., etc; trata-se
na !oja, onde estãu as chaves. .;6*;rK' J

A 11,1 IjA.SE uma cnsn par S;$, na rua IXi.de Santa Luiza n. 61-A. avenida dc !

_ UPJi E SAHTA THEREZA
VLUGA-SE 

uma casinha com dois quar-tos, uma saiu e cozinha, á rua Petropo.
lis n. na (avenida). Aluguel. ;i$. cm
Santa Tbcrcza. r-nfi-, i-"i t

CIMO IM BRASIL
a

(NOME REGISTRADO)

I_fíflarrBi_mnaçâ@ e pypgs»
ções dos oitos

Em todas as _plia.rMa-_3iiCla_3e <_irogr^rias
ALUGA-SE uma casa çom nyalrp qu.-ii- I A ILUGA-SE o predio da rua de S. Car--Titos. duas salas,, coziniia, quintal, cie.; | _r\.los 11. 109; as chaves estão 110 11. 111.
... rua de Santa Clara 11. 1-'-; a* cliaves I Aluguel 100?

estão na padaria Santa Clara, eom o sr. '
•Tei-cira. (7583 II) K

A 
ILUGA-SE por a;.i$ooo mensaes o pre-
dio de dois pavimentos, á rua ]!.;rcel-

Gnaranesia

I-.stacio. (?7ipi J) !

ALUGA.SE 
o

elcetrkiilaile;
n. i_.

predio assobradado, com
. na rua Estacio de Sá'Acha-se aberto. (7Í8; J) I

proi-rias | de ,_f. antigo. O mande abatimen?o 
?. "S-í"^ 

farai-a 
*d°e 

trSe-t. 
"af.ha^s

«b"Cg; '^S^TH^&go^y6- c u^ a°£t_j

a s i i_aiHiwaiBiBiií iwiíwjíi ' _ & m
A I.UGA-SE, cm casa de fami ia. proxi-

_-_jno aos banhos dc mar, esplendida sala,
mobilada; na nu Silveira Martins 11. 149.

(769.1 G) .1

Ap
LUGAM.Si; dois predios de 11111 pavi-

para
rua n.

,4 LUGA-SI. uma boa sala dé frente,
XÜLmoços solteiros, na travessa das Bcl
Artes n. 5. (74-12 E)

i LUGA-SK, nara casal ou penuena lanu* i
_T\lia. a metade da casa confortável e in-
dependente, á rua Larga -it. sobrado; alu- 1
cuel motlico. ("44i K) J 

':.

; ^fy?t ^^^S**^*"""™ *---**------.

Moniz I'.ira-lo, com terreno e _ barrarão,
com entrada para automóveis. Sú se alu-
cam juntos, com contrato dc um anuo;
ver nos mesmos a lopla a hora. (7oi9Gi J

_5BB6BS_ aee. e.

E IV10LE3TSAS 30 PEITO Msi itn

|lârsp@ de Qrisidelia

Jos n. ss, Cojiíicabana, primeiro pavimento,
tem duas salas, um quarto, copa, despensa,
cozinlra, W. C. e no segundo pavimento,
quatro quartos, banheiro, W. C, jardim [ao lado do predio, quintal aos fundos, com
um quarto, banheiro, \V. C; cbaves a me*»- j
ma rua n. .10; nara Iratar na. rna da Al- | xjLjamin fonsiam, própria para casal il-
fandega n. 98, com o sr. Maia. tclephone tratamento, tendo Indo o conforto; chave-

(73-*1 H) J I no 11. 108. (7543 js

bom porão, em casa de tt-
Rrandc quintal; na rua d

ALUGA-SE 
a casa da rua liarão dc Ul'

n. 74, avenida D. Anna IV; traia-p
na rua do Mattoso n. 96, onde eslão a-¦-liavc». (75.11 J) ;:

A-LUCA-SE 
a loja n. 112 da rua Ben

jaiuin Constant.

1870 Norte.

A LIGA-SE a boa
-^Vni.sii nssobrnoiln da
de Copnenbnna 1089, parn fami-
lin de tratamento, Trata-se na rna
do Ouvidor 1G1Í, com o sr, Diiarto
Feliv. H

o higiênica ai.ug.vse
rua X. S. de | **niK_i com

w AI,ITC.\-SK 
em Ipanema

família de tratamento,
Gomes Carneiro n. 138;
rua do Kosariu n. 159, :
niodíco.

uma casa para
á rua General
informaçõei, á' andar. Preço

(7719 io .1

i LÍJGA-SE ppor 1-0$ nm esplendido
jTjLqtntrto com pensão, a rapaz dc fino tra i 1
tpmento; na rua do Rezende ::. igj.

(7íf:

<__e OLIVEIRA JUriOR
Poderoso C_^XJ__%_I.A._KrTE5, 'J^O-OJICO EJ -EI_x::_P___aC,sX'0_E^^V_vr«T=*i5r-

Pedir e exigir sempre: "GBINDELIA OLIVSIEA JUNIOB,"
venda em qualquer pliarmacia e drogaria Ai-aujo Fvalías & G. •

i T.UGA-SE a casa d*
rVrrs n. i; trata-se *
I. Rnclnielo. *

ttavessa d .
meíí.a, das o is

(7101 Kl J

_i__l___y4_> 1 ---- -í_-«-~-__ _-- ....._.-.-..__-,__,..»,,- ¦¦--.._ f\t* _i
tvr. | ' CP5" **-• \S*Í?

I A I/UGA-SB a boa o hygieiiiea
p -^casa assobradada da rna X. S.

de Copacabana 10S9, parn fami-
lia de tratamento. Trata-se á rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

V iT.UCfA-S.. utnn sala, pronría pnra e.*-
J_"___.criptorio ou offieina: na praça TÍ***den
tes 11. 48, i" andar; trata-se no -"' andar.

lli.Sj 
"'E) 1

-——r*z*sx--!w.wi-sana J~t

t T.-,-t oi) „,„ _. ..iiitnrin 110 l°l A ILUGA-SE uma sala de frenle, mobila-
A J_tJGA-Sl- mn esmptoiio no i \ j\.h R doÍ9 m_..5i com ..„,-.., _,___. _

jtUndar do hygienico predio da caf. rc],n manhü. em casa de um casal;

rua Sete de Setembro 200. Telc na rua Uruguayana n. 97, .-¦¦••-:,!¦

plione 165. 0. (*I r.073)E| .—.__
-—  ' 

A LUGAM-SI
___pi

1,-69. E) .'

MOLÉSTIAS .DA- ÜBEIHBAI
Oura rápida com >
IX.JKfTÃO UE MARINHO \
líua Sete de Setembro 18(!

n^^s.-rvri^^msr—rxLtttzjc-.rr-? -,- <i __-__-S3_-_BB-. fl-HOP-

i LUGA-SE uma lina sala de frente, bem
.-.mobilada, á avenida Mem de Sá n. jo.

(634.1 E) S

i LUGA-SE em casa de um casal s •::-.
_t"\f_!_!0!*. uma sa'a de frente, inolnlada.

.1 um senhor de tratamento; na rna :1o
Senadí ü. 171. (7-3* W -^

», LUGA-SE em casa de família, rudea-
Ad 1 de jardim, uma sala mobilada, sau-
davel, leiephone. luz clectrica c um comiuo-
do ror loS: na rua do Rezeiipie n. 198
cpq-.iin-a da rua Riachuelo. (6503 E) J

V LUGA-SE, nor ll-'o$. o a" andar do
^^.prepüo á rua dns Andradas Sz. canlo da
nraca General Osório, com 2 salas, J quar-
los. saiela. cozinha. instal_c5o elecU-ica.

chaoclaria. (sif^ h) 1

bons quartos cora janellas
ira ar livre- com bom chuveiro, luz

clectrica. p-ira rapazes ou casal; na rua
Acre n. 96, -.obrado. ír^SJ E) J

ALUGAM-SE as cas.,3 da rua Joaquim ir.v,.*.Xi.p.va .-.j e 94, l_;ia, complet_mcnte | Aladr, 
'

reformada) e modernamente preparadas, cicontend'* cinco magníficos quarto?, \uz ele-' n]
ctrica e Raz. para luz e cozinha; trata-<c —r.a mesma rua, canto do becco do Império I
venda, com o sr. Valentim. (6S,.E)á

iE im maunifico nuarto mobi.sem pensão, a moco üo commer-11.i.p.iit.ro de tratamento; rua .„i ertonce n. iS*.

_ ! dii!

ALUGAM.SI-;
¦Alos 1 ,.. ,,8 i

(74Í4 G)

A LUGA-8
Xiquartos,

8K por 100$ boa casa com tres
luas salas, Raz, electricidade e

todas ns dependências; na rua Pereira Pas-
Ms n. 38, Copacabana. Iníormnçjpos á
avenida Atlântica n. 7f,z. (6.ÍÜS1I) J

ALUGA-SEt-Dantas
sobrado da rua Senador

1; trata-se na loja.
(76S6 E) J

trata-se na

4 LUGA-SE em Santa Thereza, uma casa
__nuva, com tres quartos, duas salas. lu>
electrica e mais pertence», por uoli '-nior-

ma-se na rua Mauá n. S4. (0084 E) J

IA LUGAM-SE duas salas para eei-ri|'to-
rios; Rosario 170. <?'" E) *

A LUGAM-SE saias dc frente, mobiladas
._T___e com pens3ot a casal sem filhos ou a
¦cavalheiros, pessoas tie tratamento; aveiü-
da Gomes lrreirc n. izz. sobrado. (77o.E)J

A;LUGA-SE 
o

Senhor dos P
vasto armazém da rua

Passos n. 165, tendo la-
Stalítt.üo electrica para motor; as chave
110 n. 167 e trata-se na rua General Kopm
o. joo. f7573 E) R Rezende, 99.

A iLUGA-SE um esplendido sobrado." 
"n:.

-f__Lrua do Riachuelo n. io cnm duas sa- '—' ¦Ias, tres quartos, quarlo de banho, quan» ALUGAM-SE *>or 160$ o. n-n.l!.,c _-,.„de creados e área. todas as insu!l_ç5e. Ada rua l-.ál Gram... ^SP 
c'h-

modernas; para ver e tralar no loja. j Mn familia de tratamentoI72.-O E) H 1 quartas, dlPiil salas, focí 
' '

A 
LUGA-SK uma casa com dois quartos,
duas salas, coziniia, cíc., em Co .acaba

na. á rua Barroso n. 5;, Villa Mi.ni. as
chave1" estão no n. 7., .11 dc sc trata, t*
para informaçp'p-s nn rua da Alfândega
n. (33, Preco. * 1 )^goo thSoy M1 S

asai ila rua 1). C:,r- jjj TiUGA-SE ft 1)0!» e ll}'gieili;*|i
is chaves nn 

C_ra 
,!,0,daa as co,1,mo* J-"X*-'asa assobradada dn nin N. S.... .03, armazcnK ,,,, CotmCHl)an« 108», pnra fami-

 I Im de tratamento. Trata-se íi rua
dn Ouvidor 1G-Í, eom o sr. Duarte
-Vll.Y. jj

jmo Compriüo, 175-10

ALUGAMVSI. 
u

juntos ou sepan
uma hoa sala. c quar:-

eparadüS, hom quinta! c C1-
zinlia; «a rua Colina n. Sj, sohrado (B«
tecio), (7593 J) lí

ALUGA-SE 
a casa da rua Aristi Jcs Lot)-

i8í; as cliaves e?tão. Dor favor, no
¦ 81 i preço 140$; tr.T.a-se á rua Itapacp
ne 290. (7J01 .li 

'

ALUGAAI-SE 
boas :asas. em Catumbir,

preços comniodos; rrata-sc á rua M-'--
Uiães ... (.-.-oi J) 

'

MAJESTIC PENSÃO
Praia dc Dotaíogo -,í'-i, Tel. 9JI, Sul.-

Succursal á rua das Laranjeiras 318, Tel.
5136, G, — Pre.os módico -s. Bondei á po:*-

MIGUEL H. SIXEL Sc IRMÃO

A LUGA-SE
XXBarros n.
no mrio-difl. c
60. armazém.

a casa da rua Dr. Pessoa <¦¦'
•»; nódc p;cr vista das "
trata-se na rua P. Pcír** ",

(71-1 J> '

A 
LUGAM-SE duas casinhas,
accommodações,

A LUGA-SK o predio n. aí
Xxtonio Regadas (I.apa); t

Kio Hranco

pS da
trata-se á

. -have esta r.o
GranJ. Hotel. Aluguel, 100$. (68m F) S

d.-.-l
Theo.

ave* ; com Campo?

--'-p c .',-8,
tendo sete

.. gaz, clcclric'.-e, t.e.; cj chaves ;>*r favor no n. 330iraia-s. na r-.ia General Polydorò *'-*
Silva f; C. (3840 **.! 1

ALUGA-SE o pre.Ilo da rua de Santa | moi
d-CnrisUna (Santa Thereza) íoo; as cha-1 sra

96 c tratasc na rua do [ cha
(767. . > j 

• 
g_<

ALUGAM-SE 
niacnificas _ amplas

na avenida II. Luiza, com boas
casas,

eom hoa* accom-acoes. ,- insp.-iilae.iu electrica; r. Euplira- orrea n. 4p. próximo ao largo do Ma-0; trata-se com o encarresado, .*.,.
130.000. i..4_ ij) 

'j

com optima*
luz electrica, quinlal.

etc, por 100$; na rua Camvos da Piz /-.'
c 130; trata.se no "Restaurante P,J"
Uruguayana 41. (rir' J' *

A LUGA-SE a casa da rua íi. Cláudio >"
xXas chaves tistão no n. r7*.
quartos, duas salas e mais ií""'
pre.o 80S. luii S>

uma casa. pd-
quarto-:, uma cozinha.

K«a para íavar na;
Pairr Miguelino 55 Caluinb--'.'.

i LUGA-SI
__ S-_doÍs quai
bastante

J)í

!âRDADAS
Para fabricas de Chapéos, em crii c cores firrai

Vende a C'\ DE INDXJSTRIAS-TEXTIS
Rua Ui; Ottoni 38 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306

ILEGÍVEL



-.-^«¦•r*?^^ ••. 
•

CORREIO DA MANHA — Quaíta-feirà, 23 dè Agosto dc 19B

Collarinhos e punhos de
linho

Collarinhos, dz. 7$8oo e. . . . 11J800
p'!hos. dz M$ooo

_ Para liquidar urgentemente —¦

a Casa Rio Triumphal
5° - EUA DO OUVIDOR - 5°

t UGA-SE Por .15$, um commodo com
uma ou duas senho.
rua dc Santa Ale*

(7713J) j
ÍA .Íiilia, etc
Iras, Iiiioriiia.se
aondrina n. 62. casa 2.

HADDQGK-LQBO E TIJUCA
í \ IUGA-SE. por 1.10$, o predio novo, da
Ama Sergipe 11. 120.À; chaves no o._iao.
,i;„(!iiilio Vémo. (7-.6 I*-) J

predio á rua Pinto Gue-

ALUGA-SE 
uma casa pequena, na rua

Lopes Souza 14. S. Christovão.
•-; (7201 L) R

ALUGA-SE 
uma casa. 4 quartos o a sa-

Ias, na rua Barcellos n. i, S. Christo-
vão; as chavei na rua Lopes Souza u;
aluguel 81$. (7201 M) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Mariz e. Bar-

ros 335, com .. bons quartos c mais "de-
pendências, para familia; trata-se Un.*-
guayana 47. (6=86 D J

ALUGA-SE 
bom predio. com .1 quartos

e hom terreno, - rua Barão dc Mesquita
11. 8.(5; trala-se á rua da Alfândega 1..2;
aluguel i-*o$. (7.6a L) R

ALUGAM-SE 
por qo$. á rua Uruguay

104, Villa Marina, casas novas, com
duas salas, dois grandes ouartos. electrici-
dade c quintal; as cliavcs na mesma villa,
casa VIL (756o L) 11

__.$_
LUGA-SE .. ,---¦. .,. 72 Muda da Tijuca; 3 grandes

.nuartos duas salas, despensa, banheiro, etc;
Sluguel 140.; chaves, quitanda da esnuina.

.7.'.. *"J J

I A LUCA-SE a casa da rua dos Aramos
l_-i Ca, próximo á Conde dc -.oinfitn,
tom varanda ao lado e grandes nccoinmo-
«lacües para familia de tratamento; trata,
íe na rua Uruguayna n. 47- (74Q5 K) J

I i I UGA-SE uma hoa casa nara familia de
X_tra_iiiiciilo, á rua dos Aratijos os; as
chaves 110 armazém. 1744- Í.J

A l.UGAM-SE em casa de familia, Had-
_ _íiek i.obo 4:. boa sala dc frente, bons
nnosontos, com ou sem pensão. Pensão «a
doinicilio, (6ao2K).,I
I ,. LUGA-SE, por cjo$, a casa da rua
X_Guncral "oca 115. Enbrica das Chitasi

=30$,
 15. I?

6 quartos, porão habitavel
vasto terreno.

Ac:LUGA-SE, á rua dos Aramos 75. «
2; aa cbaves no porão n. 6, e

rua Conde de Bomfim n. 117¦•
(6-71 I. R

ALUGA-SE 
o predio da rua Fclippe Ca-

marão 6o; as chaves estão no armazém
da esquina Boulevard 28 de Setembro, Villa
Isabel. (7840 D J

ALUGA-SE 
a casa n. 4 da rua particular

Dulce, com duas saals. tres quartos e
mais dependências; trata-se na rua Pereira
de Siqueira 11. 59, padaria, onde estão as
chaves. (7018 L) J

ALUCA-SE,Dr. 
"

ALUGAM-SE, 
por 64$.

da "Villa Esperança"

por 80$. a boa casa da rua
Garnicr n. 10. lockey-Clubt as cha-

ves na casa n. i da villa, (7616 h) j
boas casas

com a quartos. 2
saías, cl-ctricidade, etc; tia rua Leopoldo
22, Andarahy, e trata-se na casa I.

(7505 D R

1 A LUCA-SE, por,i.oi$,

;i 1.

casa da travos-
Carvalho' Alvim 31, Uruguay; tem

rtos c electricidade; ns cliavcs no 41,
(7620 K) J

\ I,UGA-SE o «predio novo. de sobrado,
Acom quatro quartos iardim e entrada ao
lodo banheiro e luz electrica. próprio para
íamilia dc tratamento; prolongamento

. : -, . -,.: <-ti:-_!¦•.. tini <Li rua .'.Li..s

da
.\!..«iz o llarros 517; trata-sc 110 5M,

s estão as chaves, fim da rua Barão
Aftiazonas. .745 K)

Ü CHRISTOVÃO, ANDARAHY 
"

E VILLA I.ABE!

TERNOS DE ROUPA
dc superiores casemiras inglezas, pre*
tas, azues e de côr, pura lã. a 30$,
35$, 40$ e 50$. Ternos de brim de
li-aho branco, pardo e de côr ou de su-
perior tussor, a 18$, 20$, 22$, 24$,

26$ e _8$ooo.
— Para terminar com scu negocio —

a Casa Rio Triumphal
56 — RUA DO OUVIDOR — j6 _.

ALUCA-SE 
o predio novo. estylo pala-

cetc, da rua Leopoldo 55: tem cinca
quartos, tres salas, banlieiro. com todos os
requisitos dc bom gosto, luz electrica, dc 1"
ordein, água quente e fria. iardim a fron-
tc e espaçoso quinlal; aluguel :»$;. acha-
se aberto, c tratar á rua do Hospicio 230
(bonde dc Uruguay «passa ua porta, e pro-
ximo Andarahy). (73S1 D R

:^^u_j__^-í--_-~.-í__««'»^ * _ ','L|!.'' "*"¦•*"''*>¦¦¦ 
^4

n_________________________________ã________________________^ 1.E_l>EM-SE dois bons predios a rua f* /¦ fi
¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦^ . «X. S. de Copacabana ns. 830 e 8.1-; II 10 TI íí D d TtOllO Y 0

CA 
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nUfllV UU In utnlB" /« v^^^^^^'tè uTiiipsi^í pflilUI XOrlIfl 11111/ O — -r"a-—"j — i"oinMu vi

ABERTURA DA GRANDE VEN
iOM GRANDES ABATIMENTOS

Cortinados /.T_T__I.A__TT_ T

Td.XDl.-_.K uma boa casa, com grande
f terreno para duas ruas, p.delido faz_r

seis predio;, em I.arahy, próximo aos ba-
nhos; informaci.es á rua d.os Ourives n. 52,
da 1 ás 4. com Freitas. (J 7403) N

para casal

JPp..<_
wmwm NGLEZ

9oo
PARA LENÇÓES E FRONHAS

EM TODAS AS LARGURAS
METRO a começar de 1$180

ATOALHADOS
PARA MESA

CÒR, 1,50 lar
srura, metro

1$750
BllANt 0,1,5o
larg., metro.

11750

I

: i 1 UCA-SE um exceliente sobrado, pre-
__ . lio novo, com grande quintal, a família
dt iratamento; na rua Barão dc Mesquita
ai. ;-.:6. Ainhiraliy Crnndc. (753- L) 3

I 4 LUCA-SE. por 150$. o preilio 52 da rua
.Il Uella du _ Luiz Andarahv. chaves 110

trata-se á rua do Ouvidor 17.1. das -_,
horas. (7262 D J

ALUGA-SE, 
por 75$. lioa casa, com,dois

quarlos, electricidade, crande quintal,
etc; rua Alvos Montes 12. bonde S. Janua-
rio; Irata-sc na rua Curiizii 29. (7373 .)¦••

* LUGA.SE,
Acasa da rua Derby-Club n. 45

família de tratamento, a
com duas

.... quatro quarlos. despensa. banheiro
quente W.-C, cozinha, norão habitavel as-
coalhado, dividido cm salas e quartos, tan-
que ide lavar. W.-C. e quintal; trata-se na
rua Viscondo dc Itaniaraty 11. 17 onde estao
as cliavcs. (73" L) K

A LUGA-SE a 'wa casa assobradada, com
Xi-entraila ao la«lo, tendo 1 quartos, 2 salas,
banheiro, cozinha c quintal, na rua do Con-
Ritltorio n. 4,5, próximo á avenida Pedro
Ivo; trata-sc com Cuiniarãcs, à rua Luiz dç
Camões 16. (7-0i L) J

A LUGA-SE, por iSc$. o espaçoso predio,
XJ-para grande familia. cm logar aprazível,
á rua Tavares Guerra 11. 87. Tonta do
Caiii; trata-sc na Companhia Edifieadora.
rua General Gurjão 4. Ponta do Caiu.

(74-17 D S

predio. bem lo-
.caiizado, para íamilia regular, á ladeira

S. lauuario n. 15; Irata-se na Companhia
Edifieadora, á rua General Gurião .1. Ponta
do Caju. (7-148 L) -

EM SALDO ÜM GRANDB LOTE DE ROÜPIMHAS PARA MENINOS DE 2 A 9 ANNOS AO PREÇO DE 2^900
__________________________________^_^_^___h_t _^_^_«___________________________________CI_ Di-WPfca^ BJJTi—OMBQtt*

MORINS l.003*"^^'69'3!! Camisas para homens
Monumental sortimento

em diversas
qualidades A começar

Peça 6$8í_0

Dolman calça curta brim fantasia . •
» e Palitot Branco calça curta . .
» » » » » comprida

Imit. Tussor dolman e paletot calça
curta

Idem, idem, idem, calça comprida

.0SOO
8|800 Uma camisa peito fustão . ,
9^800 () w „ mousseline

. 10). 500
. 11^500!

3$_00
3^300

americana côr .... 3$700
tricot com punhos e collarinho 2*000

A LUGA-SE, por 107$,
Ac:

SUBÚRBIOS
ALUGAM-SE 

os sçuiiintes predios:
magnifico,

D J

A LUGA-SE. «11 casa dc familia dc trata-
_ Vinculo, uma esplendida sala. com ou
sem pensão, só a pessoas dc respeito; rua
Ihlturutia 120. (72iíi

I A LUCA-SE,
UXEmcrcncian
íandega i-*. V

por 1.10$, a casa da rua
i 4_'; trata-se na rua da AI-
eixoto & C. (72. D J

um,
., á rua Leite Leal n. o (La-

ranjeiras), com boas accommodações para
familia ou pensão; uni bom armazém, com
coiiuuodoã para familia na rua Visconde dc
Itauna 11. 87; um tiiaRiiifico sobrado, no
Boulevard 28 de Setembro n. .151; uni ma-
unifico sobrado, á rua do Senado n. 271;
um niaRiiifico sobrado, á rua Catumby n. 32,
esnuina da dc João Ventura; um bom or-
mazem, á rua Frei Caneca n. 58; dois pre-
dios, it rua S. Januário ns. 70 c 74 dois
ditos pequenos, á rua Dr. Nabuco dc Freitas
140 o 151; um dito, próprio para uerrocio,
á rua Coronel Touro Alves 11. -Ci (Praia
Formosa); um dito para família pe.iuena. a
rua D. Emilia Guimarães 11. 50., Cattiuil-y,
11111 dito próprio para negocio a rtta W.
Chiriniundo de Mello n, .17. (Piedade); 1111
dito Para pequena família, a rua Ur. _) va
Pinto n. 21; um dito para penuena familia,
á rua Assis Carneiro 11. 281, (1-itslade); uma
casinha, na avenida da ladeira do Morro da
Saude n. o; uma dua a travessa S. balva-
dor 11. 58; um predio a rua de b. íLar0
11. 106. próprio para negocio ou officina,, e
trata _ na rua da Qu tanda n. 87 Compa-' Seguros União dos Proprietários.

(2.120 M) J

PYJAMAS
Linho cru .... 4$900
Zepbir . . . . 8$500
Percale . . 

'. 
. 6$800

Tricot .....: 81800

MEIAS
Colossal sortimento para

homens, senhoras,
meninos e creanças

Par $

Suspensorios
Americano elástico. 

'. 
» I1.6OO

Suissos, S[ metal . ^ . I$900

Imitação Gnyot 1. . . . 2$200

LENÇOS
4_2oo dúzias

em brancos e cores a começar
_I _ duzia

"\7iI_XnKiM-Slv 
tres bons predio?, na rua

T Pias da Cru., com quatro quartos, duas
salas e mais dependências, construcçao 1110*
derna, entrada ao lado, etc. Preço »le oc-
eaâlão; trata-se com Freitas, r. dos Ourives,
n. 52, da 1 ás 4 lioras. (J 740O NT

TTENDE _E. na r. Delia dc S. João (São
* Christovão), ¦uma boa e grande easa.com

sete quartos e quatro salas c mais depen*
de. cias, prestando-se para duas moradias iu-
dependentes, Preço módico; tratos e infor-
nuçüe.. á rua -dos Ourives n. 53, com Frei-
tas, da 1 ás 4 horas. (J 7405) N

\7iEN-r>E-S,E, em P.ir.ihyki do Sul, a pou-
V ca distancia das Águas -Salutares, uma

boa casa, com -dois quartos, duas salas, CO*
zinha, ilíutiMnada a luz electrica, Cotn cinco
alqueires .'e terra, mais ou menos; quem
pretender dirija-se a Antônio Pereira I._*
nes. Entre Rtos, 'Estado do Rio,

OS 74í6) N

As ultimas novidades da estaçiU
Criações segundo o coneci-
tnado Jornal de moil.s

«LAFEMMECH1C»
Formas em Vellndo,

sutlm,
tasal e palha de arroz.

Flores, Fitas, Fantazias
e outros enfeites

Chapéos para Lute

SOBRETUDOS
Capas, pelcrines, capotes, cavours, mack-

-tfa_.ai.d_., para homens, rapazes e meninos,
ycndént-5e a preços de metade do scu

justo valor
PARA ACABAR O BARATEIRO

ESTABELECIMENTO

RIO TRIUMPHAL
56 — RUA DO OUVIDOR — 56

VENDE-SE, 
pelo melhor preço que for

offerccido, o predio n. 177 e avenida
n. 175 da rua Dr. Clarimundo dc Mello,
ilíncantado, bondes á porta, rendendo .1:600?;
trata-sc 110 mesmo, com o proprieturio, sr.
IPaclicco. (R?570) N

___?.__'-. _ -»-UrAfllM-

VENDEjSE 
por S:6oo$, acccitaiido-se of-

íerta razoável, lindo predio á rua de
S. Mnrtinlio, com porta c duos janellas,
platibanda, moderno, duas grandes salas e
dois quartos, electricidade -c hom quintal;
informa-sc á r. Frei Caneca n. 387.

(R 75S _ N

^/^lE^rDl'-Slv 
um predio na Cidade «Xova,

com tres quartos, duas salas, cozinha
e hom quintal; trata-se «na rua *_*. I.co-
poldo ii. 323. (S 68Ú1) K

ilJIII—lll» II11—T~ TT-n' ç^^^"-^**^a^»ixr*E2-TxyxL'waím ___CR_S

Grande sortimento
e diversos feitios

PERFUMARIAS
Brilliantiua . .f. .900
Extracto saldo . . $700
Pó de arroz, de 1- qualidade

$400, $500 e SJ800I saldo, caixa $400 e $600

Camisas com
renda

do Ceará
ricamente enfeitadas uma

4$800

ROUPAS BRUttS
PARA SENHORA

Um bello corphiho por _$8G0
Uma saia com bordado

e bella fita .... 3J700
Uma calça com bordado

e bella fita 3jJ100

VENDE-SE 
uma nova c linda casa, com

duas falas, tres quarto», cosinha, gran-
de terreno, porão habitavel, -fcig.o _ g.izt
electricidade, etc; na rua Minas n. ioj,
Sampaio, (B 1307) .X

nliia de

TECIDOS PE TODAS AS QUALIDADES
DE LÃ Í" ALGODÃO

Saccos para café, Arroz, Ccreacs, Farinlica,ctc.,ctc.
Cobertores, Colchas, Pannos de mesa, Toalhas,
Chalés, etc, etc. — Vende-sc sempre, nas me-

lhores condições nos depósitos da
— Ci\ DE INDUSTRIAS-TEXTIS —

Bua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
I .Yl.KlCAS : Itio ile Janeiro, S. Paulo, Salto c Itatibti

RUA 7 SETEMBRO; 100
_£ *

¦y^ilvXDIi-SK barato, ou aluga-se por 71$
. mensaes (vae vagar no fim do corrente

mez), uma casa uo Meyer, à rua Imperial
n. 271, com dois quartos, duas salas, bom
quintal, muita ,-isrna, chuveiro, electricidade,
avenida, casa XI; irata-se com o dono, oue
mora na mesma c muda-se -para S. Paulo;
acceita qualquer proposta razoável para ft
venda. 

',¦'-*' (R 
_-....7) N

Presentemente nenhuma outra
Casa apresenta melhor

escolha destes artigos, nem
offerece melhores vantagens

do que a popular

Chapelaria Vargas.
mnmmmmÊaMXMMamtSm-ammTm^mmimmmmm-mmWm

120 Rua 7 de Setembro
Teleplione, C. 4125

Esta casa envia por-a<lo.o_
com amostras dos seus artigo.

ás residências tios Exmos.
froguozes.

Em suas officinas exocuta quaV
quer encommeiiili. do

Chapéos por figurino, con-
certos e moilUicaçõos

de ldrtnas

PDB PREÇOS^ BARATISSIMOS.
_ri.;Xl)l«:M-8_, em Vlcnrlo Gerní.
'' 'B. do Forro Iiioiiolilinu, u 1.5

mtuntos ilo vinccin, lotos do ter-
renos do 10X50, 1-0X67,-50 n
maiores, desde 3508 n 1:500$. ú
vista ou em presta.ões, conforma
tabeliã abaixo, 'rem amin eanali*
zada do rio do Ouro, iinssaiieiii tlu
ida o volta, em 1" classe 500 rs„
e eni a" classe- 300 róis : .

Preços Signal Prestitão

ALUGA-S 
l'_ por 45$ mensaes, uma ca?a,

com duas salas, dois quartos, cozinha
com pia, bom quintal e jardim, abundar.-
ci.1 dc água c esgoto; no becco Ataliba
n. ..o, próximo á_ Tres Vendas, Engenlio
<lc Dentro. Liondc da Piedade.

ca_a n, 43 -tia rua Dr.
Mcycr; as chaves estão

trata-se na rua Primeiro dc
(769a M) J

A WJGA-SE, nor i.t .. a casa da rua Ta-
__.vares 1'crreira ._. Rocha, com hoas ac-
commodações para familia dc tratamento,
com luz olectrica; cliavcs no 70. (6S47IOS

ALUGA-SE 
a

Silva Kalicllo
no n. ,ts e
Março 11. ;.

A 
LUGA-Sli a casa tt.
.Pinto,

30 da rua Dr. Silva
1-0111 entrada ao lado. 2 salas, 2

«íuarlos, 1 saleta, mais dependências e um
_.-. mdc nuintal; as chaves estão 110 Uoulcvard
aS dc Setembro 11. .14 . Irata-sc 11a rua Ba-,
•rão dc Mesquita 11, 73'. (73°*j LlU

A I.UGA-SIC uma casa,A._.
.iiiik- te trata

„ rua S. Januário
lo no n. 89.
(7.184 LI «

IA LUCA-SE, pnr
xVtuiartos, 2 salas,

S.i$.
clc;

dó.

uma casa. cam ~
ver c traiar. .1 rua

(7,i._ 11 K

1 A LUGAM-SE us casas tias ruas Maxwell
Üns. 412 c 4- . c Gomes Ur.ie.i 48 c 5-'-

(7441 L) I

A LUGA-SE uinacasa. com 2 salas. 2 quar.
fitos, quintal c luz electrica; 80$; rua
Teixeira Junior 100. 174')-' W M

I,UGA-Slv
-dajós .17

das Pedras.

da ruaALUGj- , ,,.XXdajós .171 aluguel So$; estação uo.Ki.

A LUGA-SK o predio á ruu Paira
•í-ViPlUHiplqna 4í>; as chaves estão
uo mesmo predio; está pintado o
reformado de novo; para tratar á
rua do Ouvidor 91. (J 7-187) M

A _UGA-SE boa casa, 2 salas, 4
'•^quartos, porão habitavel, gran-
de terreno, luz electrica, etc, por
1509; na rua Flack 13-1, Ria-
chuelo. (S 7-1-19) JI

A LUGA.SE. cm Cascadura. á rua Bar-
____._osa n. 38, 1 casa com todas as com-
modidades para familia. por 50$; é nova.(7234 M) M

A LUGA-SK uma casinha,
jC-Mícq, no Encantado, á
Fragoso n. 21.

por preço mo-
rua 1'rancisco

(6607 M) J

Chapéos de palha italianos I ttENDEM-SE lotes de
Formatos diversos e lindos modelos | V t6ri.©n0S CÍ6 12&.50

VKNTD1Í-S1. 
o predio -moderno, com tres

quarlos, liom terreno e jardim, à rua
Gallileu 11. 80, Cachamby; trata-se no mes-
1110. 6:5oo$ooo. (R 75«5i) N

VENT>I.-_.lv 
unia casa, construcçao dc pe*

dra c cal, reformada de 1101-0, a pres-
tações mensaes de 100$ ou mais, « condi*
ções vantajosa?, tudo como se combinar, pa-
ra negocio c familia, com muitas comnio-
d idades, água, latrina, tanque, chuveiro,
etc, ao lado da estação de Braz dc Pin-
no, e na esquina da rua Gaspar, Tem ar-
inação e hom terreno plantado; iuforma-so
na mesma. (R 73-IS* N

Loto do 1:500$ 75..000" " 1:200$ 60S000" " 1:000$ 50*000
800$-10$000
7oo$!:i5.-.ooo
000$
500$
•150$
350$

_0$000
25.-H000
__$500
17S500

37SOO0
308000
25SOO0
_0$000
17S500
15800C
l'_..50(l
11$00C
9$OO0

3$50o, 4$, 5$ e 8$ooo
NA ULTIMA LIQUIDAÇÃO

da Casa Rio Triumphal
50 — RUA DO OUVIDOR — 56

ALUGA-SE 
unia hoa cosa, com tres quar-

tos, duas salas, luz electrica; na rua
Conselheiro Joliiin n. 46; as cliaves ao lado,
110 4.1-A. Engenho Noyo. (6550 íí) ¦

ALUGA-Sl. 
o confortável predio da., rna

D. Anna Nery n. 287. cm S. Francisco
Xavier, com (.rande clincara c boas accommo-
idações para família du tratamento; :is cha-
ves eslão no 11. 299, (754.. M) J

A LUGA-SK unia hoa casa. por 130$, cora
_ltres quartos, iltia_ salas c mais depen.
delicias, 1111 rua llorucs Monteiro 11. 3.1.
Enoenho dc Doutro; tem porão habitavel.
Rr.uiilc quinlal c jardim; Irata-sc na Con-
[citaria Paris em irente á estação do_ tn-
BCllho dc Dentro. (7=So JI) J

A LUGA-SIÍ a casa da rua Coronel li-
L__i!itcira de Mello ,|;ir, com todos ns me-
lhoramciitos; exceliente ponto para dentista
_ll atelier. (6S.|.. L) b

IA LUGA-SE uma casa para .pequena fa-
_ini!ij, com duas salas, dois quartos, pin*

ida c forrada de' novo c mais dependei.-
ciai, cnm Uu clcclrica c grande quintal:
cia rua Senador Üciaviano 11. i-.|, casa IX,
un le se trata. (73:6 L) K

\l,UCAM-SE 
superiores commodos a ca-

.saes sem filhos ou pessoas que traba-
lliein fora, por 3«i$. 110 nredio assobradado
da rua S. Christovão ..t-1. (6191 L) J

A LUGA-SE uma Una casa com 2 salas,
__l quartos, porão liahitavcl, hom quin-
tal o tudo mais iltic é precisj para ser ha-
liitada por familia dc tratamento; rua Se-
nador Furtado n. ¦-'!'. as chaves nu
trata-se na rua
sobrado.

Theophilo Ütloi
(6374

11.
D J

- A LUGAJI-SE as casas novas, da rua
._ Vl*osla Guimarães us. 30. 41 c 43. .cm
S. Christovão, próximo á praça Argentina.
landes de S. Januário, com boas accom-
modações, para famiüa re.nl,ir; aa cliavcs
¦e.tfio cm frente, uo armazem tto sr. Bran-
dão. c trata-sc na rua da Altandci-a 11. i-Jj
aluRitel razoável. (0_o L) S

|A'LUGA.SE o preilio th rua Uirãn
1 _.i' itcüip

.dio di rua Tíarão ¦ de
CRipc 11. 90, de consirucção moder-

.na, tendo duas salas, dois quartos, dc-pcn-
,sa. diziiiha. lt:?. electrica, jardim, logar
alto e saudável, pelo nl-.iRiie! dc 01?; para
tratar na mesma, r, qualquer hora.

(765-1 LI J

y*- ¦———""^
Placas Esmaltadas i
POR NOVO PROCESSO
Grande perfeição

Mais durabilidade
E muito mais baratas do

que as fabricadas até hoje

Fundiciio Indigena
RUA CAMERINO

A LUGA.
_-__..inartos,

SE. por 81$. uma casa, com 2
.[.nartos, 2 salas, luz electrica, ¦ etc; na

rua Àiiprélica So; trata-se uo armarinho Azc-
vedo. È. do Meyer. ("544 JI) J

A LUGA-SE hoa casa, . saiu?. 2 quartos,___Lcoztnha, .orÜo econômico, electricidade,
nuintal. etc; no saluberrímo bairro ruas
Dias da Silva. 2 minutos «da ostaçHo do
Mcycr; 75$; informa-se na esquina, qui-
tanda, 35, com o sr. David. (7630 M) S

__.r
I.UCA-S1., ipor 60$ mensaes, a casa da
.rua Atbatio tt. 20$, cm .laçar _i).i«uá;

t _tn 3 quartos, .1 salas e demais dependen-
cias. com grande -quintal; as cliaves estão
com o vizinho an lado, c trata-se na rua
Intendente Magalhães n. ... Campinho.

(7612 M) J

A 
LUGA-SE ou vcndc-se uma crande cha.
cara, cm Merity; tem «rando chalet,

pintado dc novo; aluguel 80$; trata-sc com
M. Lomba. <4jSo M) J

ALUGAM-SE 
duas casinhas, com sala,

quarto, cozinha c electricidade; preço
35$; rua Vaz Toledo i?S. Engenho Novo.

(7254 M) R

-OMPRA-SE um terrenoc iu oasa vc-
Salvador dc

Sá, Mattoso, Vinconde Itauna, Senador
Euzebio c Riachuelo, ou transversaes a
c-ítas. Propostas c mate informações, a
Corrêa Dias; rua 7 dc Setembro 29, «sob.,
das 2 ás s da tarde. (6886 N) S

C1ASA 
— Compra-se uma a pequenas

J prestações mensaes, com. 4 .lurtos,
2 salas, banlieiro, cozinlia, _u!ntal, etc,
l'_lc ser nos siibur1ii»s próximo ás esta-
ções, nu logar dc fácil cond-ucção de hon-
des. Quem tiver nas condições, dirija In*
íorinaçucs ipara este jornal. (7632 N) |

T7EXDE-SE a casa da travessa do Na-
> varro n. -o, Catumby, coin tres quar-

tos, hom quintal, gaz c electricidade, e fo-
gão a gaz; para ver na mesma c tratar
directamente com o proprietário, sr. I/ci-

I tão, no edifício do "Jornal do Commercio",
I 2° andar, salas 1 a 3. (S 7633) N

No local so .ncoiilnt tiessnn on-
cni-reciuln tio mostrai' os terrenos
e trntu-so com o proprietário, 1101
dlits uteis. ti rua S. Januário 89,
das 4 As 7 dn tarde, o nos domln-
gos, das 8 horas <la niaiiliã & 1
hora da tarde, em Viunrlo Oeral

i rua do Acqufducto, m
Lagoinha, 2 bons predios; informes «

tratos, _ ruo do Hospicio, 198. N

-yivNDE_SE

a prestações de 2^500 CESEMIRAS DE TODAS AS QUALIDADES,
mensaes, preço de
cada lote _á$ooo. Osi ALGODÃO EM PASTA, etc.

\ LUGA.SE. na rua Dr. Miguel Ferreira
____n. 95, por 36$, uma casa, no melhor
ponto da eslação de Ramos; tratar, á ladeira
do Senado n. 50. ("O.M M) S

ALUGA-SE. 
por

111

A
13.S:
no n.

LUGAM.SK casas na Villa Edmundo

rua ló.i Domingues 11.1, uma dita,
i.-o. nor 71?; na estação do Piodade.

(73ou M) R

A LUGA-SI- pro.lio da rua Oito de De-
zemhro n. oo, cum Brandes «eco i mona-

cóes, luz electrica, jardim c chácara; as
chaves estão na mesma; para tratar, na rua
de S. Francisco Xavier 11. 212. .:-.!..|_l}k

•V LUGA-SE uma bua casa á Estrada dc
ÜSauta Crur. 11. 10S7: as chaves. e.«tan no
11. íor.. e pira Iratar 110 n. 2440. (73- •'U|<

•V LUGA.SE uni enorme capinzal, com har-
_1 rncão c pasto abiiiiilaute, na fazenda Boa
Esperança» estaçlo Honorio Gurçel, l.mna
Auxiliar; trat.i-se na inesiua (7.154 Ml'*

jarjiBEaii3_iiBiaiii_Hi.BiiBi_affl_iiSB_risaia^^asa T_mb¥P
mss "_;"í:i

60$, boa casa com ..
quartos, 2 

"salas, 
cozinlia. banlieiro c

W.-C; as cliavcs estão na rua Amalia "--
Dr. Frontin, ondo sc trata, bonde Cascadura.

(7610 M) J

A LUGA-SE uma casa oor 70$. na rua
-Tl-Weniier Magalhães n. 4i_ E. Novo,
tendo 2 quartos, 2 salas cozinha, quintal,
W.-C,, illuminação electrica. próximo dos
bondes h. Vasconcellos e V. Isabel E.
Novo, c tia estação K. Novo; trata-se na
praça da Republica __."., café portas eom o
ir. Xavier. (71. M) K

| J^^^^^^^^ prata.
I 1 ^_^S_-—-- A'venda em
I V j^^^^i^^- toda a parto

O verdadeiro es/J marcado

I ENOCH M0RGAN'S SONS CO., New íork ^

Para limpar utensílios de co-
sinha nada eguala o Sapolio — o
sabão de limpar.

O Sol e Sapolio fazem com que
tudo brilhe.

Sapolio é o sabão que causa pou-
co trabalho.

Sapolio é para limpai- todas as
substancias duras e metaes, excepto
vidro, ouro e

SapdV-iPa

terrenos são altos ej
enxutos, em meia co-;
lina, próprios para Si-
tios, Pomares. Chaca-
r^., Floricultura e
Avicultura. O compra-'¦dor toma posse na
primeira prestação.
Os compradores de 50
lotes para cima paga-
rão a prestação de...
i$_5o por cada lote.
Subúrbio de duas Es-
tradas de Ferro, pas-
sagem de ida e volta
no trem de Operário
quinhentos réis de'_¦ classe, brevemente
terá água encanada;
para mais informa-
ções com Querino,
E.ua da Prainha 7. Te-
lephone 4088 Iforte.

J "7^4

Venda nas melhores condições da sua grande
fabricação.

Tem sempre stock a
C-\ DE INDUSTRIAS-TEXTIS

, Rua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
l.YI.IUCAS : Rio ilo _nncivo, S. Paulo, Sitlto o Italibn.

VKXDI-M--SI-_arcpaii.ua, Jogar a[l

fitar. ir.

A LUCA-SE, nor ir-;S, a casa a rua
__l-'rancisca .Manoel n. II! tem 2 salas
saleta, 4 quartos o mais dependências; u£
cliavcs :i rua -l de Jlaio n. 272. Sampaio |onde se trata, (. ao.i M 1.1 1

1,1'CA-Slv ci lioa casa d:
Cruz n. 213,.. as

com o sr. Brasa, na n. 29.
trata-se na rua S. Pedro n.

A I.UGA
__S.-inla

04 - UXJ V O.V CARIOCA — 01
Junto ao Cinema Iilcal

Grando variedade cm borznguins para sc-
nhora. uliimos modelos, a

1 C$000, 18S000, 30SOOO c 33$O0O
U titulo de i-.-i-lomi.

3P©a. eis. si» Junior & O'.
_: BB„SM____BBfflSIfflraOT

i '

« / I

J \i 3
Hi__-> 

" 
|

IliBBBilBrSSIBlIB

Est rada de
chaves estão

7. próximo. .
ín. armazém.

(748a M) i

A I.U0A-S1Í 11111 erande terreno, com lias-
x-Vlante capim scrapro, entre as estações
Dr. Frontin e Cascadura. nronrio nara um
o;i mais estabulos; uari informações, na

a S. Pedro rt. (•<). armazem. (74S..M.J

A l.CC.A-SK o magnífico s. .irado ilo pre*
jr.Vdii, a praça Marechal licoilorn n. _S-*,•-«. i.'!iri .üvão: tratase no l«r.*co das Can.
.-cilas, 9. (7.. o D J

4 l.re.A-S::. por uo?. a casa da rua
jl liarão dc Mesquita n. r,'i. cum .1 niiar.
tos, . salas c mais tlcpenilencias: as cliavcs
110 n. 47S: trata-se 11a rua Arnuio Lima

1 _, casa 4- CrsS8 D J
. A I.UC.A-SK. na r-.io i!c S. I.nir. Gonia.pra
X\ti. 3.4, uma loja, [inra quiilqucr negocio;
as paredes re vestidas dc azuleios brancos; da
bem para um botefiuiiiij as cliaves cet.a no
«tilirado-, aluguel 40$. (G.= S.|I.1 .1

A LUGA-SE, no K. de Deiilro. á rua Mar-
-íiilia da Rocha 171. confortável casa nova,
por -15$; informar na casa V, em Caseadu-
ra. á rna Itaniaraty _i; a casa IV. por 40$,
informar na casa I. c tratar, á rua da
Ouitamla 1.7. (7Sio Ml .1

A LUGAM-Sli c.
_T_LÍ.t.$; na rua
sc na mesma rua

rara familia, a 43$ e
sé dos Rci-t : traía-
:o. (7401 M) J

\ LUGA-SE, rer 100$ a casa da run
xXBittcucourt da Silva 11. 3.1. no líi.ichue-
Io com 2 salas, 2 ouarto3, 2 entradas c
nuintal; as cliavcs nu n. 34, arina_iii.

(7421 AI) ,T

A TiUGAM-SIH as cusns <ln run
•tt-fí. Mnvin ~l(Alili*iu Caiiiiilsti.). I
transversal á run Pereira Nunes, !
nnvns, com ilnis nunrCos, duas jHiil.-is, cozinha, banheiro e trin.110 ,
<ln lavasücm, todos os commodos '¦
illiii-.iinnilos .. luz electrica. As !
chaves no local. Trata-so na ruu
Gonçalves Dias 81, próximo da
cidade, n uoucos passos dos bon-
des du Aldeia Cauniistu, cuia pas-
sanem em duas secções ó de 1ÍOO
réis. Aluiíucis 100S e 0ü$O0O. Ij
¦ \ LUGA-SI. a casa u. i-. da rua General
,__Caiia~arro. nova, com Optimas accom-
tn-jJaçQcs e bom nuintal; as chaves 110 n.
712 da mesma rua; preço _«o$. (oqvbDK

¦KH_-V-iT^r-T.'.L_ (,,I___.,!_T_

AI.UCA-SE 
unia casa com dois quartos

duas salas, ele., centro ile terreno, .1
rua Ilr. Bulhões 11. i(í.i; informações na
rua Engenho de Dentro n. 47. Freço,
8o$ooo. (7372 AI) lt

A LUGA.SE o predio novo e cleRantc. da \
-Vrua Cardoso ;fiC-U; duas salas. 2 quar-
tos, cozinha. W.-C. banheiro interno, ins-
tallação clcclrica c fogão 11 rtaz: chaves
110 n. S66-A. Í7..IS AD J

A TiUGAM-Slí tle 58$ .1 79$ ca-
•Asns modernas, com „ quartos,
2 salas, cozinlia c banheiro, muita
água, esgoto o luz electrica, na es-
tin-ão dc Olaria, subúrbios da _eo-
polilina, com 80 trens diários, á
.".5 minutos do centro da cidade;
lognr alto e muito saudável; tra-
tn-se na rua Iioopolcllnn Kego -102
nn uiosuia estação, onde rstão ns
cliaves. ' (Ii 6_S5) M

4«
JL__!I.

ILUGA-SE por 55$ c. casa da rua Sá
, com dois quartos, duas salas,

cozinlia. c quintal; chaves no n. ioo c tra-
ta-se ur. rua Dr. Clarimundo dc Me!!.* Si,
Encantado. (.77=0 M) )

COAIPI-A-SE 
um terreno ate quatro con-

t&s, uo Uio Comprido ou Eslacio;
tratar com Pellcffrino; rua Untffiiayana
n. 8. (715- N) S

GOMPKA-SE 
uma ca_, com 3 quarto,

e 2 salas; dá-se i couto á vista c o
resto conforme se combinar. Resposta
pa:.i P. F., neste jornal. (7(140 N) S

wxr2XBrm&smaKamMMm*DKumtmn.LiMiii w nt ao»'

| GÀTHARRO DOS PULMÕES
Cura rápida com o

8 PEITOEAIi BE MARINHO
j liua Scto de Setembro 186

exceliente predio da rua
iery n. 85, cam duas salas,

quartos, banlieiro, saleta, etc, tio
centro de terreno de 10X57; ver, das 4
horas em dcante. Bondes á porta, J. Club c
Cascadura. (J 741a) N

•\rilSNDE__. o
.- D. Anna Ne

quatro

C.ASA por .1:7505 — Vende-se cm Villa
Isabel, -' quartos, 2 _ala9. cozinlia,

W. C, e tanque (não tem quintal), tem
entrada independente, com .peiucna área;
não .precisa de obr:t=*;. Tiata-se directa-
mente _ rua Souza Franco n. 197.

(74.8 N) J

Chapéos de feltro, castor
e lebre

sS. 7S. 9S c 11S000 .. I
PARA TERMINAÇÃO DE NEGOCIO

da Casa Rio Triumphal

56 _- RUA DO OUVIDOR — 56

_V -VUCA-Sí. uma boa casa, com luz. bom
___Ucrrc.no plantado com arvores c horta;
iravessa Araujo ij. eslação de Ramos; rara
ver das S ás ti. (;4S1 AI) S

ISIIIHHBHBniHiiai siiatBMaiiiBEBinmaiia araiHlBlB__»B!l-il_

nniDü si _i_i? IisUtSSnlfi dhüIUD 1

A '-l>'
-J-I56,

LUGA-SE o nredio da rua Iniiassíi 11. ' i§
cm Cascadura, com quatro ouartos, ' g

duas sr.las. despensa, cozinha, nia. fogüo ^econômico tanque unra lavar. W.-C, no ) j|centro de uma Rraude cliacara: trata-se na i nrua Dr. Mesquita Junior n. 7. nntífia tra- | w
vessa da Saudade. ,...«. .« M.

A PREFERIDA DO PUBLICO
larai i-jaa_ii_ii!_i:í_c .„; 1 _iíii_@_e_í iBÉnsain »_iss_Bi0saffi_t .aiaiSi

P Grando sortimento de pro.luctos chimicos o espociali«_ade _
¦I pharmaceuticas, importação ilii-ootu tios melhores fabricantes

Q«i Europa e America.
I Caprichoso serviço de pharmacia o laboratório por pessoal

habilitado, sob a direcção do phavraaceutico Cândido Gabriel.
iiiniBi_iiiffli_-a

PREÇOS MÓDICOS j

RUA 7 DE SETEMBRO, 99 I
Próximo á Aronida KIo Branco

TrE_D!E-_E uma casa com -duas salas c
> dois quartos, com grande terreno, me-

tinido i6i|_ ms. dc largura por 17.. de cx-
tensão, com muitas arvores frutíferas, e
uma casinha, vende-se barato ío preço se
dirá a quem se apresentar); na rua Prin-
ceza Impcrlfll n. 1.1, Kealcngo, com Ma-
noel Fernandes. C ií- 7375) N

PYJAMAS
De zephyr, mousseline, beje ou branca,

a "Ssoo. 3S500 e 9S500
PARA ACABAR ATE' 31 DE

OUTUBRO
a Casa Rio Triumphal
56 __ RUA DO OUVIDOR — 56

duas casas novas, cm Ja-
e saudável, com

;lois quartos e duas salas, uma tem vara .di-
nlia, muro na írente: tem água encanada
c luz, mele 32 de frente por -5 ilc_ fun-
dos, Algum pomar. Preço 9 contos. Não se
acecitain intermediários; para tratar na rua
Cândido licnicio n. e_çi. (J ;Gi8) N

Go___o_r_r_ftéa
-¦ -.. -" -tnmmmmmMWBmml

curara-se cm r? dias com

Injecção Marinho
ltua 1 <le Sotombro, 180

\f_;_.I.l.-__l. um bom sitio, com pomar
V c mais plantações, água nascente; pres-

ta-se para criação c plantação: Kstrada do
Cabuçú', Caiiipo Grande—Cliristi.ino Silva.

(S CSin) _

V!

1
linda Villn, com ia ca-

.¦*XDl.-S'l. uma casa com dois quartos,
duas salas, cozinha . terreno medindo

ri por 6o, rua Dr. lítilhões n, 125, lCnge-
nho de Dentro; tr,ita-se na mesma.

rua nomes Ser-
á rua lilias da

(It .-soo) ..
V.i;__ 

K-?iE um predio á
pa n. ri.; informa-se

Silva n. 1, Piedade.

Vi_..n_SI- 
uma

sas, na rua Barão de Mesquita; ura .«ru-
po na Tijuca; trata-se i r. Barão dç Me3-
quita n. 849. C ______

terreno com 22 metros dc
r-.ia IViim Pámplona, perado

,„ predio 4o; íica em esquina de rua;
para tratar á rua do Ouvidor m 9-l_._
VESDE-Slifrente,

(J 7 .88) N

\7ilvN'in;.SE. 
com urcencio e por preço' módico e razoável, para família de tra-

lamento, o confortável t solido predio da
rua do Mattoso n, <)7\ para ver e tratar
no mesmo, com o proprietário todos os
dias. das 9 t_a i ¦ lt O 33-*°- N

\T«EN'DE-SE por ao contos a casa da tra.
> vessa Cerqueira I.ima n. co, no Ria*

chuelo, acabada de construir lia quatro me-
zes, com s salas, 5 quartos, _o_inlia, de.-
pensa, instaüação sanitária com b.det, illu-
niiiiaç.ío electrica cm to.los _ comparti«
nicntos quarto para creado e grande ter-
reno; ver e tratar na mesma, a qualquer
liora. (! ?o3o) N

VENDE-SE 
por 6.:ooo$ uma casa, no Sa«-

toso, com dois quartos e duas salas,
electricidade c pequeno jardim na frenle c
hora quintal; trata-se a rua Barão de lgua-
tem)- 11. 2.1. U .537. «

\f.i:N'ni-:-.„K o predio do rua General Ca-
mara .185, rende 400$; tratn-se á rua do

Hospício n, 198. ^

\r-BNDE 
_'E o predio da rua Buenos Ai;' res, armazém e 2 andares; trata-se i

nirs-iia rua n. 198. (IÍ015 N) J

TTBXDA, compra c liypotli-ca de predioi
e terrenos bem localizados, para todoii

«o negócios sérios, i rua Buenos Airei
11. 198, mitiga r. do Hospício. (J as) N

\7KN'Dlv-SIi um esplendido terreno de
-oXCo, to.lo plantado dc arvores íruti*

feras, tenilo 11111 predio velho, porém, ren-
dendo, no saudável liairro das Águas t»

trata-sc .1 ladeira do Ascurra _. 13J;
> proprietário. (J 7-1J8) -Nrcas;

com

TTEN-BEII-SE duas casas, uma de nego-
V cio, que está alugada a um botequim,

c Sulra para íamilia. e grande terreno, con-
strucção nova c moderna, c;n frente á cs-
tação Quintino llocayuva; traía-se na mes-
ma. r-.iã Republica n. 16. Preço ;;ooe$ooo.

(J 7*107) «

\Tlv.\'DE*SE (pcchinclia),
V solido prelio, a prestaçõ

tilianda, portaes de cantaria,
modos, agu_, esgoto c
porta; tratar só das

(7205 M) D

A LUGA-SE por -6.$ a casa 1
Xljosé llygiuo 11. 2651 ai cliav

, ni-t Antônio doa Santos, n, 5'
tiata. Teleplione 1131 Villa.

a r-.-.a Pr.
¦5 estão na
, onde ss
173-51.) J

A I.UGA.SE. cm casa dc senhora «I
|XVde parte da casa. com 4, nuartoí
«de visitas, cozinlia. etc; i.ta situada «-:•¦«
cerniu dc lerreno; rua lkmfic-* ia: tem
Mniliem portão lida rua Jockey-Club; i/atir
_í à rua do, Ourive» 131, (7203

sala

L) J

.o1 se mu «nu»
Medicinal, adherento 0 perfumado

Luta 25000. Polo correio -3:i^
Perfumaria Orlando Rangei

\ 1,1'i'ASi-' a casa da travessa lio Rio
_i.Cr.ui.il. do Norte 8-«. Mcycr, próximo da
estação, com .luas salas tres quartos, cozi-
nha, jardim _ buni quintal; ns cbaves no 79-

(7.137 M) R

•V LUGA.SE uma esplendida vivenda. pro-
_T_Lpri.i para familia dc tratamento, com ¦po-
rão habitavel, iardim na : rente, amplo ter-
reno murado, bondes á porta illuminada á
electricidade, situada á rua Dr. Lins dc
Vasconcellos n. 4R1; ns chaves neliam-se no
predio fm frente; trata-se á rua Sete de
Setembro n, i..'J, loja. (6?4. M) J

A LUGA-SE por 1G2$000 uma
ÜSexcellento oasa com G quartos,
tros salas, copa, cozinha, dos-
pensa, completa installacào ele-
ctrien e banlieiro cotn agun quente

_'¦'_' ___Í__BBII_IBIBI1EM
A LUGA-SE a casa da rua Braulio Cor-

__dciro 11. Co, acabada dc construir, por
preço barato; estação Ileredia dc Sá ou
Riacliuclo; trata-se no 71. (6736 M) K

IL-GA-SE unia casinha, sala
X_cui nlia, [«elu _aluguel dc 30.

quarto c
n.i rua

u.hio Oc Mello 2...t. casa 3*. a cliave
_,;_; Irata-sc rua Figueira 207, Roclia.

(/-MS M) J

\LUGA-SI. 
a. casa da rua Republica 50,.com daas sa'as e àoh ciirartos, varanda,

jardim, a.u.i c luz, (75-1 M) S
4 l.l-t". \M_3I-: cn-ii cn

_t"Vcs:.t ,ãi> de l\.inu»_, c
a 50 $e 6u$ tem ...m,
tal. Trata-sc á "Viüa
cotio ai cliavei. Cana

ta dc fiança," na
ii.11 Mra moradia,

_í.', \V, C, qttín-
Andorinha'*, onda
Jj liança,

(6 _o M) J

o fria, banheiras esmaltadas ej
chuveiro, pomar o jardim na fren-
te, toda murada; na estação de
Olaria, subúrbios da Leopoldina, jcom SO trens diários, lognv alto o|
muito saudável! trata-se na run
I.iMipoliiina Rego -ÍO-, onde_estão
us cliavcs, na mesma estação.

(lí G_S«) M

V LUGAM-SE os predios á rua Anna
__N-ery 4.10 c 4.1a, em fronte a E. do
Rocha; trata-se General Câmara So: aluguel
;,.„S.,„o. (7231, M) M

Forcada e Urgente
LIQUIDAÇÃO FINAL

Do Kir_te.ro Estabelecimento de AL-
i FAIATARIA, Fazendas, Roupas feitas,
1 rourios brancas. CHAPÉOS e de outrns

artigos para HOMENS, Rapazes e Me.
ninos.

O Rio Triumphal
Tudo li«i'.iiúa a qualquer prçci,

do armações e todo-, os utensílios.
5G — RUA DO OUVIDOR —

c____ar«t*a_v-ur___P_M^ar»-^

V LUGAM-SE confortáveis casa-, dc 41S a
XlClí; tratam-?; corr. Alberto Rocha, a rua
C, Beniciq 5", !««-" _as«_ í6''7 M) «

COMPBA E VENDA OE
PREDIOS E TER HE_0S

A SYLO dc familia — Um predio nove-,
__, pouco acima de Cascadura, bonde a
porta, perto dc estaçio, valor dç 7 con-
tos verde-sc p«ir mera*;, podendo entrar
somente com 2 contos. Informes com
Cnrlos; rua dos Andradas, 5 . eu por cs-

di;ci-.do onde pôde ser procurado,
./-«--'í _). Jcnpto,

101'ACAHAN'A — Vendem-se tcrrcn-_
diversas mas <Ic Capacabana; na rna

Io Rosário n. 138. com o proprietário.
(754- N) J

c
COMPRA-SE 

uni predio ate oito contos,
uo Andaraby ou Villa Isabel; trata-

se '-om Pellegrino, na rua Umguayana
11. S. (7451 N) S

no Riachuelo,
19 parte, de pia-
com cinco com-

(liiiníai. boridcg á
_ k i i|_. rua do

Rosário n. 11C, labellião Roquete, coni Cas;
ttllo Branco. Preço s:ooo$ooo. (R7383)N
¦\r_GN_)_-SB 

110. lí contos eni
V líotnfouo, o preilio da rua Dona

Carolina 3S, com 3 quartos, tres
salas, jardim na frente e quintal;
offertas á ma Ihooplillo Ottoni _______»«-«
n. 83, Io nndar. (S GS52) _!_—

«•_WB____S__l^_«__-**,»«l^^

COLIOCAÇÃO
X>_E_

DENTES ARTIFICIAES
NOVO SYSTEMA

Nenhuma differença dos dentes naturaes— Belleza c se-
gurança a toda prova.—Pronuncia nilida das palavras .-.Mas
tieacão perfeita. ., , , ., ,

Convém a Iodos os que necessitarem trabalhos desse ge-
nero examinar primeiramente o nosso systema e preços.
Daremos todas as explicações _m nenhum compromisso
para o cônsul tante.

_r_ -i _ _"._----__/_ ¦_¦_n, uo Larmo n
USPRCIALISTA

_"( oc" 'Io 1? í-nTríílAl'
(Jl-' C.-U. Ul* _L-« V. M.» JIV1W-

_mmmmWBmtgMWmUBBaBBBBSBB

^T)¦:^'DI^aE 
uma lioa ca=a, na rua Grão' Magriço, reiiiia, por preço razoável; tra-

mesma, com Álvaro Loncs,
(J 7S.11) N

"VJ.ENDE-SE (tranle terreno c coclieira, í
Vrua Conde de Bomfim; informa-se í

rua Alegre n. 57, AUeia Campista.
tR 73.) -N

/¦.OXIPRA-SE uma casa com 3 nuartos
\J duas salas c quintal, -em bom estado
de conservação, n 30 minutos no moxi-
mo do centro, até o.to contos, Offertas
.1 Dar.te-, rua S. Pedro n. Ci. sobrado,
«lis 11 ás 5 lioras. (76^1 N) J

\7"EXD1.*SE uma cosa com duas salas,
y dois quartos, cozinha, agna, latrina, luz

c.ectrica e jardim, murada, construcçao no-
va, por 5:000$, p.dendo ser pãrtc cm pres-
tações, na rL*.a Kabor do R^go n. í, esta;
ção de Ramos; informa-se na mesma ou r.a
Padaria Centra!. (5 6-71. N
¦TT-BKDE-SI-, ua ru.i da America, um pre-

V -.ii. com dois quartos, duas sala., cozi-
nii-i' e mais dependências, por 5:000$; r. da
Alfândega n. 130, i" andar. (S 7497) M
'.TESDBM-SI? lotes de terrenas á rua Dr.

V Rego Loocs (largo da Scgunda-Fcira),
,i dinii-.iro ou prestaçõesi trata-se a rua do
Carmo u, 66. i° aadir, tclcpliõne 5.848,
>.',rte, 0 Wi) M

¦\7iENDE-SE 
por 6:oo«iS um predio divi-

.' dilo em tres habitações, cm terreno «le
24X36 ms., á rua liarão Nogueira da («a-
ma n. 27 (S. Christovão)! tratar á rua
Luiz Carneiro n. 96, Encanta lo.

(R :.ii)i N
"ÇTBNDEM-SE tres casas novas, de tijo-

V los c telhas francesas, todas _ por _ tres
contos: é pechincha, negocio decidido, á rua
Literato Santos n. 19. estação Dento Kt*_
beir.-, trataJe á r. Frei Canc.-.a n. jio.
c.-.sa 1. __!____;

.rEXDE-SE por O contos o pre-
*' dio assobradado, novo, em A*illa

Isabel, rom 3 quartos, 3 salas,
jardim o grande quintal; offertas
ii rua Theophilo Ottoni S... Io and.

(9 6S53) _

VENDEM-SE as seguintes
prlodades

pro-1 
~\3

Ttaunn, 3 I
prelio; rua I

C50 por 35 I I
terreno com

CIDADE — Rua Viscon.
prediosi "ia do Senado. 1
3o Senado, 1 terreno com
ladeira dc Santa Ibcrcza, 1
U .1 . .Viir.OMUA, subúrbios da Cen-
tàl _ 18 casas «fillcadas ™ terrenos
S_ 15.000m.a1 terrenos em Io cs. a 60$,
1-0S c" 150? I os compradores dc $ a 1,tem 

desconto «lo 5 ." ,<- «s je 16
mais, dc-onnto3 de 10 °r\ 03

0$ c iaoS têm 05.1 a ençan.
Maxambomba e illu.

Til-XDE-Si;, á rua Barão do Ilom Retiro.' 
um terreno para duas casas dç negocio!
.i-incs c tratos rua do Hospício 11. 19's,

O 7^-1) >

Camisas e Ceroulas por-
tugu.zas

. .. dc .
electricidade e em breve tere-

6UUU!

lotes,
lotes para
i-crreno3 o'
nada. A
minada a
mos bondes. . .

HONORIO GURGEL
Auxiliar — Terrenos a 300$ o lot;-.

AVDRADE ARA_JO, subúrbios da
Auxfiiar — Terrenos de 50$ «a 100$, o
i0F_L<_s_ s';íos c.chacaras em varias
iocaldades e por prc.os ao alcance dc to«
do.-.

Para, .
riir.s, a rua 7 de
- ás 5 ila tarde.

3 camisas, por .65, i;$soo
— 3 ceroulas. por m$soo

I'ARA LIQUIDAR '"
e 19*501
GSooo —•

E ACABAR
a Casa Rio Triumphal
56 RUA DO OUVIDOR

l.uiz GoTTEXDK-&E o predio da rna .1. Wtiz
V zafra n. :*,í. medindo 17X110,50, com

frente rara duas ruas. As cliaves no 11. -S.|:
trata-se na praça Quinze
alfaiataria.

Novembro. 4->
(S cs. 0 M

\7i-:xdi-:sic
V Januário, *

mais iníoitnaçiít. com Corrêa
lembro -9. sob., dns

C6S87 X) b

predro n. 112 da rua S.
com grandes accommodações:

... elcctrciidadi*. banlieira esmaltada,
varanda, jardim, viveiro, cascata, cie; ira-
ta-se com o proprietário, na mesma rna. ijS.

IJ :60a) N

2WSK3__S_BB

ATÉ OUE Eli
T7EXDE-Í

V vo, cní
IE por 23:00.-$ um predio no-
centro de terreno, junto á rua

Pctc-rã Nunes. Acceitam-se offertas; trata-
s- á rua do Carmo «. 66, l' andar.

(J 7-1-'.' N

VEXDlE-SE 
por .aioooS um pred.o no-

vo, cm centro :!c terreno, em rua trans-
versai i de Affonso Penna; trata-se á rua
do Carmo n. f.6, i" andar. (J ri-'. X

7:000$ um predio junto
;i por 6:000$

jiinto á rua Imperial; trata-se a rua di
Carmo n, 6S, i" _nj3r, _(J 7A:í) N
VKXDH-?!-: 

por
á estação _d,_ Mcye

Consegui descobrir que os co*
f-es NASCIMENTO, sã" os me-
lhores contra fogo e arro.nca-
mentn.

RUA
(esquina

iaa____r*.7_."" "^í^ft

TTEXDE-SE. á rua Maria Flora, cm fren-
V te ao Asylo, no Encantado, um terreno

lc a-* por 66j r. do Hospício 11. 198*

URUGUAYANA, 143
da Theophilo Ottoni!

".TENDA, compra e hj*pnthe
V e terrenos bem local...ad.

crint.. rua Uruguayana 11. !
! . .136.

ross d.* pr
C>V*t í'_,h*-
telcpb.j C„
(J 74S&) N

V-Sant
ta-se

XDE-SE, â nia I.eal, cm Tolos os
tun terreno de ti por 5.«.tr-};
do Hospicio ioí. (J 7'">'') X

\n-:xDE-3s 
o' 

gelo n. 575!
predio da
trata»e i

tia Miguel An-
r._ dõ Hospi*

U 7.9) N

¦\7KX1)K-il. o predi
. de tratamento, da

xias n. ÍS; trata.s» co

novo para faniilii
rua Duque de Ca-

1 o proprtetar'o.
(Rji.to) :t

".TíêMDE.SE n casa da ma D. Luiza nu.
V mero 67, Gloria, o terreno tem 1X5),

áa cliaves estão no anmazein n. 2; traU-N
n» rur Bento I.isbga a. ui. Í!o3; SI 1

ILEGÍVEL
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Cinturão Electrico "SANDEN"
Para moléstias nervosas, impotência, neurasthenia, dyspepsia,

prisão de ventre, etc.
Con-y 'crbaes ou por carta, das 9 da manhã ús7 da noite

Dr. M. T. Sandeu
Üargo cia Carioca 13,1' andar. J 7676

\-,l-XI>l-:-_l~ 
por 17

bradada,
:ooo? unia casa asso*

cmn 4 quartos e mais depen-
dencias, cm S. Clirlstov-o; pára informa-
cões na ma do Hospicio n. '3. charutaria
«io café. - (J <-"l) -v

;*\TEXREM-SE- bons lotes de ter-
i t rimos ili." _*-.\5(", loitar alto c
aautltircl, i» 100$, em prestações
ile 10$: «'• iiom empreso dc capi-
tal; o lunar c dc «íi"..iidc futuro,
imssHKi-iii de ida o volta, Ia, 500
réis; l.inlia Auxiliar, estação dc
K. Mntlieiis, escriptorio cm frente
* estação. (R 9028) N

Vl'*.NI>K-3K 
um terrenn com jo ms. de

frente c .17 dc fundos, lodo arborizado,
por *;oo$, na rua CalHleu n. 33» Meyer,
bonde «le .acliaml.'. Ul ;-8o) N

iXTJCXD'!*M:S!-'
• X sas com terr

por 18 contos quatro ca-
erreno, rua llarcellos ns. 4S

n 54, S. Clirislovüo; lrala-sc á rim Uru-
guayana 11, 42, loja de louça. . (U 7281) X

iTfF.NDU-SF, nm bom predio, em J.care-
i\ pign», i raa Ur. Cândido llenjcio
n. 360, com <i «íuartos, salas, banheiro,
W. Ci, luz electrica e porão habitarei, no
centro ile grande chácara arborizada; para
ver e tratar no mesmo. ">
"".ri.NIH.-SI. um lerreno na rua llernanla

i V esquina da rua 2 de Fevereiroj trata-
ec na rua .lanocl Victorino n. i'.o. lol-
clioaria. (r>;t| J*) R

R.XDK-SI-; por 2:800*000 uma I10.1 casa¦V
*uier_
lado ni) clialet verde.

com terreno, à rua Santa .Vare,«a Utl-
mero 1-'. lislaçiio da Penha; tr-::ta--"c ;

(C/O- N)

TTlvXnii-Si; um terreno' V 11. 18(1. medindo 1-'
rua Dr. 'Xeivn

ij2X100 estação Kn-
-.eiili-iro Xcivn. Preço dc oceasião; Irata-
et na rua do Kspiniiciro, 10. (Piedade).

((-«.06 N) a

caule preço de

àüdai
duradoura, |íelo iusignifi"
Soí; rua do Senado, no.

(J 73l") O

VKXI.Hi-SU 
um forte piano, meia

de afinação

VI.XDK.ai" 
«una

para escriptorio*
linda divisão de peroba

para escriptorio, lustrada; vende*sc ba-
r.ilo. para desoecupar logar; na. ma Se-
nli.r de Mattosinliiis 11. MJ, loia.

(J -4o6) O

T7.KNDU-S1S (digo), concertam-se pmno9,
V fnzem.se caixas novas, clareliim-SC mar-

fins e ,-iíiiiniii-se, rua Uias «li Silva n. co.
Meyer; cartas a "'lirbres". (R 7333) P

GRAVIDEZ,!..:.
tisepticas. São inotfensivas, ccramodei
e de eífeito seguro. Caixa Ç0111 -5
velas 5.000. Pelo Correio mau $000,
Depositário^ praça Tiradente»
pharmacia Tavares,

O-,

(1504

\r.KNDlJ-'SK.lion 
' fazenda Hoa Esperança,

onorio Gurgel, uni «avalio inteiro, «le
bonita estampa, próprio para garanliap, e
10; cabras c cabritos. Preços para liquidar;
tr.iia- se no local, com o gerente, Eugênio
I.opcs.  (R--335)__0
"\TENDH-SI' um bem

V pão, com forno c
modos para familia ¦
poltülln Kc.o 11. 343,
dc Olaria.

montado deposito de
lem eom-

1 alnear; rua I.eo-
.;n írente á estação

(R 731*5) O

TTIvNDifl-Slv um magnifico piano allemão,
V raiz de nogueira, cordas cruzadas. Ira-

rnti-ssitno, «le particular; na rua D. Mar-
dana n. 63. ___ __________ °

\ri;Nn!vSfv 
tuna arii'lica

de bronze; por favor,
dega io.|, sobrado.

e antiga cama
rua da Alfan-

(S 7-167) O

ALGODÕES MEDICIXAE8T. GAZES DAS

MAIS EXCELLENTES QUALIDADES

Áltcstaflos das mais importantes repartições
do Governo, Hospitaes e af amados médicos.

Registrados ria Saude Publica
Vendo a C-\ DE INDLVSTRIAS-TEXTIS

Rua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
.WllRIOAS : Uio dc .Timciro, S. Paulo, Salto o Itiitilm.

Vi-xnivSimovei
l-'2.

um relógio taxi para mito-
dos redondos; rua Urji.iiáyana

(.1 7649) O
-ÇniNDEM-Si; Ires manequins para ho-

V mem .1 15$ e uma inaeliiiia «le 7 gave-
las por 80$; ua rua Vinte e Qualro de
Maio 11. -r«J. lliacliuelo. (J 7'.í.i) O

lc bom autor, uo-
para ver e

tratar na rua Teixeira Junior 11. 1119 (cosa
11. 3) (S. Chrislovão). (J7060) O

\"-'F.XI)K-Slv 
mn piano

vo c em perfeito estado;

V.xni.-canella.
_.\ni.M-SK: nm bello porta-blbelot de

eom porta «le espelho de crystal
biseíado, 33Ç; uma uiesinlia l«ra quario,
com 2 gavetas e chave, 3$; um clnc berço
de canella, balauslrado e porla-cortlnado
com balanço, -i$; uni solido e lindo tnn-
cii-nle de canella, com galeria para .copos
na frente d.i espelho, .15$; um gtienilon
para centro de sala, 10$; 11111 porla-toalnas,
<le pé, para quario. 3$ooo. IV para «les-
ocetipar logar, só até oraanliã, íi -rua Chile
n. 9, l" andar. (.1 

6960) O

\fil;NI>K-SIC, cm muilo bom estado, um
piano de autor francez, por *«io$j rua

Cacliauiliy n. _ifi.__.__ '¦' _0gj
¦\TÈXD._-SE uma quitanda, bem -fregue-

zada c no centro corumerdal* informa
Ções á r. do Senado n. 84, loja.

l.l ;"!>.-) O

¦_7EX_T'M-_1-
V vitrines; na

barato uma armação c 2
rua Archias Cordeiro, i«'..|.

(J rr«>4) 0

.TiKXlJ-CM-SI. uma superior «lloenda «lc
V canna e um moinho electrico para caie;

motores dc i|.\ i, -, 5 c I- " pi !>ra,__
da Republica n. 19J. 0 7735) g

TRASPASSA-SE
"TI-
X liquido*! e coni esti vei-s, tendo commo*
dos para familia. em um dos melhores
pontos do Rio Comprido, o logar presta-
se para 11111 barateiro; n motivo é o «lono
achar-se doente; para. in/ornyiçÜÇB, com os
srs. li. Aíionso & C", rua 1- dc Março
11. 8. (7314 P) J

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, broiicliltc, coqiieluclio, (n*

berculose o .astlima. Totnal-n é tor certe-
za de e.tar curarto. KECÜS1. OS OUTKOS
BONS 3_:A.ROJP-ESS «l<ie vos
oífcreceiu.- PREÇO DO VIDRO 28500 -

Exija o de s. braz;
Drogaria Barcellos — Nictheroy

Depósitos: Uruguayana, 01. I nin
Marechal l-loriano, 55. .}- 1UU

Assembléa 34. i

CARTOMANTE 
Mine. Ni

diz o presente e ítítun
Nicoletti — tP.--f

presente e futuro com clareza:
consultas todos os dias dc i ás 6. Só
para ficnlioras; Buarque dc Macedo n. 51.

(3173 S) 11

[FERIDAS, e m p 1 n-
gens, «lar-

tliros, ec.enias, sarilas, pannos, co-
micliões. etc, desapparecem rápida-
mente usando Pomada l.iizitana.
Caixa i?ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Traça Tiiadcntcs n. 62.
(Largo do Rocio). (A 4030)

/CARTOMANTE
\J Uio para o bem.

faz qualquer traba-
uão usar de cerÜma*

uias em talar no que desejare-i e trata de
feridas chronicas outras doenças; rua
Oliveira n. .í8, fundos da capella do Am-
paro — Cascadura. (326o?) J

rUfl-TOES DE
\J Ourives ll, 60

VISITAS — Cento .-$;
Papelaria, (.1:80 S) S

(1ARTOMANTI2 
espirita — Só acecil.

J gratificação depois da pessoa conse-
guir o que deseja—Mattoso 33. (7-3.! S)M

rVPOTHECAS dc prédios c terrenos,
"|". EmprcílimosHVPOjuroj .-• . ..... —, . - .

bre inventários a herdeiros. Lattcoes <i«
títulos, juros de apólices, acções de bali-
cos, descontos «le «Itigueis, niesmo.de me-
nores ou usufrui.. Tratar com Ferreira:
rua do Hospício' 23, sala 0. lríí-15 _) b

wVPQTIIECAS nu cidade c stiburbios,
grandes ou pequenas quanltas'! rapi-

dez c juro módico. Informa o sr. Piincn-
ta, ma do Uosario 11. 147, sobrado, fun-
dos. WS" S) K

Ifulheres Kravidas
Toda iiuilheT grávida «leve usar, atiles

do parlo, O PROTECTOR.
Terá 11111 parlo rápido e feliz, forta-

lece e tonifica t> feto, evila as liemor-
rhagias. as incitações, a salivação abun-
dente, os vômitos, a prisão de ventre e
o aborto. Usado ainda depois do parlo,
aitgr.icula coiisideravelmetile o leite ma-
terno. KXIIAM o nome As BRVEDO-
EA «S- DAXNüR.

A' venda em loilas lions pharmacias
c drogarias. Depositários: GRANADO
St COMPANHIA — Kua Primeiro «le
Mar^-o n, 14. Rio de JiiMciro. J 6045

OVOS 
"Legliònis" P=r.i cliocar, esco-

iliidos, por qualtfucr preço. Tambem
sc vcuJciu pintos c ovos frescos paia «-on-
nimo; rua Frei 'Caneca s*-'.!* C/S/1 S) R

Colchoeiras
Algodões especiaes para eiicliimciitos

Faina e Peiiiiiígens da Russia
Tecidos íinos e chitas para a Imoladas

Aíiiiofadãs de pliantasia, Colchas, Riscados
liara Colchões em todos os typos vendo áfempro
nas melhores condições do scu grande fabrico

a C'a. DE INDUSTRIAS-TEXTI8
Rua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306

FABRICAS : Rio ile Janeiro, S. 1'tmlo, Salto e Itatilm.

011V 
c ORO 110'

r.icnta «1.1 Costa
nador Euzebio ti.

escos. Pcmba e
veudese, á rnn

210. (7-"/-«"' S)

VPOTHIXAS
a jur

etnaude;Seixas i

de «prédios, quãlque
ieos;

Kosario n. i?-.
1;6J5 S) S

YPOTI1ECÀS «Ie predios e terrenos,
i e 12 0iu. Empréstimos so-

bre inventários a herdeiro;. Caução dc
juros «lc apólices, ace/ies «le bancos e ou-
Iros valores e alugueis mesmo «le tiieno-
res. Tr.ilar com o sr. l"crrcii_, rua do
Hospício 23, sala 6. 1740'jS) í)

Hv!í

irVPOTHKCAS no rentro c suburbios,
fazem-se com nioilicaa commissücs,

na rua Archias i'onlc:io n. i6.i, loja de
ferragens, com Freitas, das iS ás 11 lio-
ras. fr.-V9fi S) I

»AV0ES Vcnileni-sc um pavão e
1 duas pavôas novas, cm postura, por
-00$. Tratar ua travessa S. Luiz, Anda;
rahy. (75« c.) -

P' 
KNSAO — Pornecc-se boa. e variada

comida, cm casa dc familin, ú rapa.
zes «lo comuiercio, ii mesa ou a domicilio;
rua de S. Pedro ll. ip4, sob. 1772.1 S) J

PENSÃO 
de i» ordem, farta, variada e

com loiu-inlio: dá-se á mesa c a._<lo-
niicilio: na rua Arislidcs I.obo ri. 33. Te!

Villa. (i.J-5 S) 1!

iEXSAO a domicilio — 1'orncce.c dç
ca-sa de ianl.ia: faria c variada: na

travessa da llloria S5, Mcycr. (75G1 S) K
pi

\"I...\'I)I..SI.. 
em S. Cbristovão, niuii dos' melhores pintos, com bondes d;- $100

perlo, os prédios assobradados, quasi no-
vos, da rua Ifrancíscó Kaprnio .is, 114 e
118; irata se á rua da Qultanila, S,i, subra-
do, das 11 ás 5 horas da tarde, com o
»r. Itoipie. (S O49) X

\rivNOK-Sl. um magnifico predio para' X familia dc tratamento, em terreno de
¦.íjXirG.., a 20 minutos do centro; tra.
ta-se ã rua Visconde Nictheroy, *.(>, esta-
cão «le Mangueira. U-43 N) K

VlvXI)KM-S'K 
um

USO
arreios;
valho Aívim 11.

caminhSo com pouco
. quatro animaes c os coinpclentes
para ver c tratar na travessa Car-

o ?r. Annibal.
<1« 7-S-) O

"t7l'X_l!,M-_E um lavatorio com duas ba-
V cias, para barbeiro, e unia secretí\r.a

americana: rua Senhor dos Passos n. 18.
I.S 747") O

rniIASPASSA-Slü uma. boa; pensão, no
X centro, com muitos pensionistas; ne«
Ijocia urgente. Tnforma*sc no Cafc Pri-
mavera. rua da Alfandeg ÍI15S. O')

rfntÃSPASSASI". com contraio em opti-
X mas condições, uma excellente loja, ^

csiiuina de rua, própria para qualquer nc-
gocio; infõrina-se na mesma, a rua d.i |
Assembléa II. 2-'. (õ-'?'l D J |

TIlASPASSA-SK 
uma boa Icndlnha, fa-

zendo bom negocio", vendas so a «li
nheiro; o motivo é dc ter outro negocio,
c «le não puder cslar ú lesla do mesmo. I
Informações á rua S. Christovão 11. 2:1, I
fabrica dc cerveja Cruzeiro. (73(16 1) K

QDEM PAGA 0 PATO ?
Aquelle que nao compra a

1JREV1XK-SE 
o sr. .Toaquim Sa Ma-

cie! para retirar objtvlos «pie deixou
á rua Uranos il, 362, Bonisuccesso, casa
n. 2, para vir buscar no praso dc S dias,
na casa que não opparcça, serão .postos no
deposito. (7393 S) R

QUARTOS 
— Alugam-se a casal ou. «o

nhor, boa pensão, boi« banheiros
grande jardim, em casa de iamilia respet*
lave!, à rua Marii e Uarros n. 200.

(68,-2 S) S

SALA 
mobilada, nluea-sc para tun casal

011 rapaz distineto; ú rua 1.1 dc Maio
n, 40, sob., perlo da avenida Central.

(7459 S) S

ACHADOS E PERDIDOS
IJERDISU-SE 

a apólice neral, .
. 500$, emittida no anno dc Í869

antiga, de
cou*

.Jffldlt" cm ouro cm 1 Soo, dc 11. 2.31.1,
averbada cm nome de Genovcva Maria dc
Almeida, solteira, maior, braslcira—Rio de
janeiro, 27 de julho «lc 191C. P. P. tim-
lio Edgard Hol-.cl. (7»7=Q)J

SEIXOS 
novos e uiailo» para colleecSo,

coinpram-se
de Setembro 53

vendem-se á rua Sete
Cenlro PíiiUleUco".

(360 S) J

SITIO 
ou íazeiul-, precisa-se arrendar

um, no máximo a 3 lis. desta capi-
tal, louar saudável e com o!_.tini matto,
aguá, etc. Cantas cnm iniormações c pre-
CO paru Mario Sayão I.ubato; rua Dona
Anua Nery n. 99- -744* S) S

[que é indiscutivelmente a melhor
TYPOGRAFHÍA, 

n mais batateira. Res-
ponde-se a cartas, pedindo preços. Aí*

I tende-se a chamados. Teleph. Xorte 4JG1.
t Casa Torres, rua Senhor dos l'a«ssos, QÜ.
Rio. (4283 S) ]

T^EXTISTA — Compra um E-Vador de
ís ifazoliun; rua S. J.uiz Gonzaga 11. 2,
S. Gíiristovúo, (7-J9 S) M

PARTEIRAS

PARTEIRA- Mme. Maria José.
pha; diplomada pela
Faculdade de Medi.

cina de Madrid, trata de Iodai as doen.
ças das senhoras e faz apparectr o in-
commodo, por processo «cientifico e sem
dòr nem o menor perigo para a saude; Ira-
talhos garaniidos e preços ao alcance de
todos, Avenida Gomes Freire n. 77, tele-
phone 11. 3.C42 Central, consultas grátis.
Em frente ao theatro Republica.

(S 4692) J

B|MBT-^£- e moléstia
Í*AH I vS|muil;er, o DR. de

H
DE. ANDRADA,

cura, corrimenloí, liemorrliagias e smnen-
sões; de modo simples, evita a grat-de*
nos cacos indicados, fazendo npparecer o
incoimnoilo, sem provocar henioirliagla,
lemlo cnmo enfermeira mm. JOSEPIlI-
XA CALI.1XDO, parleira do Hospilnl
Clinico de Barcelona; consultas diárias
grátis aos pobres. Acceita clientes em
pensão. Consultório e residência: rua do
J.avradio a, m, sobrado. (304 J) S

Partos. Mclesliss das
Tratamento dos
aborloi e suas con-
sequecias, dos cor.
rimentos, das co:i-
cas utcro-ovuriaiia, e das regras irregulares
e prolongadas. Assembléa, ji, das 12 ás 18.
Serviço (lo Jr. Pedro Magalhães. Telep

SEHHOBAS
i.ooç, Cent.

Quem desejai* ver-se livr.
«los atraio

Aí vida, ,,
fcer u pen

SHinento de pessoa de ainizalr, altralti
amor c bons nesocio", ter felicidade 1:1
commercio. tratar Iodas ns doen
ças, obter o qiic desejar, «ot liais diffi
cil que seja. por Irabalhos iclctitificos «
garantidos, dirija-sc a Joã, Pinto di
Silva, cm sua piopiieilail-, :i ma de
Cuperiino niíiiH-ro ". estação de Quin
tino Bocayuva, enviando envcloppe sei-
li-.do e subscriptailo para resposta c con-
sitlla todos os dias, das S ás o Iioras «Ia
noite, no gabinete _?ooo; com lalisiuar
5$ooo; por escripto, in$«.ioo: com lalis.
man, 15$ a 2,.$ooo; realiza-se o .ue de.

LJjejarcm, por mais diíficil que seja
fin qualquer distancia 011 listado. Cn,
uorrliéa chronica c impotente, cura £.\-
rantida. J ;....i

Mme. Ciei Cartomante, dii
tudo com cia-
reza o «ine sa
deseja s íi 1) e \\

realiza os Irabalhos por mais rtifficei-
que sejam e bota o mal para cima do
quem o faz, rua General Câmara i.S.

A973 .1

Collegio Sylvio Leite -MAR,^
e BARROS =..0 c 358 — Tel. V. i.-;.« _-
Internato, seuudnternato e externa lo,-- Cm-
sos preliminar (para an.lpliabelas), prima-rio, secundário, commercial, artístico c rs-
pccial de preixitalurius para ailtuissio is
escolas -superiores, dc accordo com o pro*
gramma «lo Pedro II. Ensino pratico .ie
linguas vivas. Trataniento excelente, ie:.
do os alumnos as refeições cin. coinmum

(8547) R ' com a familia do directur. (.|.!4t> S) I

PERDERAM-SE 
mi

30.9*r8 c 30.079
corro desta capital.

cautelas n.
«lo .Monte

"0.977, .
dc Soe- 11
7 fl) I

lâmpada 1
UM 

senho
precisa

TrE.VDlí-SI"* um bom
V c prompto a edific-

.Ihiminad;* ;i clectricidad
tar, rua Diamantina n.

terreno arborizado
ir, rua calçada c
¦-. pura ver e tra-
99. (.111981) N

iTSriiXDKM-SlO 1111 UPiiude vomlii
V mio opa so inioin, osplcmliiloN

lolos il«> tci'i'cnos, «lisliintcs ila cs-
tiK.rio ile Ancliictii 10 iiliiiutos,
» iu\ 11 100$, em pequenas jircs*
tncões mciisnesi toniniiilo o com-
nniiloi' nosso mi 1* orcstnciío;
<:oii.*i(i'ticcfio ií vontade o livre de
iiiiDiistos i> licciicn. Xcitciios fer-
(eis, ile 1" ordem. pari. cliarnnis c
bellos locnes, multo saudáveis nn-
rn munida. Passccm dc 1", $500.
Tem iiüiin eneaniula c lu. electrica
i'in Aiiiliielii, cm frente nos terre-
nus. Os lotes medem 12X50. Tu-
formações na IMiarniacin ltomnrio
cm frento á estação. (.1 87) X

¦firiíNDEM-SIÍ:- uma mobília para sala de
V visitas, io peças, So$;um loilette-cpm*

moda, a.*.?; uma mesa elástica com ,i taboas.
4"$; um guarda-vestidos, claro, ;su$; um
gvinrda-lottça, 55$; mn guarda-comida, com
(javctn, ,")£.$; uma cadeira de balanço c mais
moveis", na rua Vinte c Quatro dc «Maio
11, in,.. (5 6860) O

CONSTIPAGÃO
Tome PEITORATi MARIXHO
limi Scto de Setembro 1S6

VENDAS DIVERSAS
1 J !-.\ I .í\ SI-! um automóvel licenciado e*tn

t hotn estado, jior ,í:ooo$ooo; trata-sc na
Carage "Allianca'*, -;wa Senador Õúiüebio,
,1-0. i«..-li. «Jj K

\m-:niii-:-si-:
V Plcyel, dc

Camões u. 16,

um magnífico piano dc
particular; tia rua F«uiz de

empresa dc mudança.
(R 7*50) O

"\7iív*XDlí*Sl. 
um superior cavallo dc mon--

V taria, c branco, bem feito, alio e está
regularmente tratado, c marehador c manso.
Vende*sè barato; para ver c tratar á tra-
VC53a l.cal n. r,i. l-.iij;. dc Dentro, próximo
ao iiuuto do bonde. lll 757.1) O
¦*»T'i;.XD'lvM:-SI. 

varias armações, bnlcões,
V copas, estnntc**, vitrines fixas, de cen-

(ro c dc lados, toldos, varias machinas e
vários moveis; r. C. Câmara u. 3,-12'. .

(S 7460) o

Precisa comprar MOVEIS?
\ casa que unis vanlagctn offerece, cm preços c qualidades .é

rA.. F. COSTA.

Mobiliários tio estylo e plianlíisia, manipulados com
ns melhores madeiras do paiz.

Ao gosto do mais exigente o ao alcance do todos
Especialidade cm capas para mobílias c stores bordados.

Hcmcttcm-so catálogos para o interior
Rua do.s Andradas — 27

TELllPIIONl*; USO N.
ii "

LlllKKAb ..J.
19, desta

C.a; rua
rerdeu*sc

IJERÜEU-.E 
a

, «» herie du
caderneta 11. 27.-1.59G da
Caixa Kcouomica.

O546 D) J

DIVERSAS
À ARTIOOS PARA CHAPÉOS 13E SE-

__. NIIOUA K NOVIDADES — J. ,1-p-
bo _ C". importadores, rua do Hospício
n. uo. Aos srs'. negociante* c inodistas
do Interior, reiiietterenios qualquer ciiconi-
meii.la. i6;<>& S) R

A ],l.'«~.A.M-SI-; lemos do casaca, solire-
__TL.casac._s. smorkinjrs; rua Visconde Üio
Branco .if.; tel. C. .,15. ("d-3 S) A

,\ KI XADOR dc piano1; — Hanuouisa
j£\. bem o piano c mata os bichos se
os liver; Cate Glítraiiy. Tci. 4191, Cen-
trai. (7,ii" S) lt

A' 
RUA da Carioca, lt, 2", os amigos

do socego c do respeito .encontram,
das 0 ás 22 hs., de português, francez,
aritluu., etc, professora c-t profcsfsor edu*
oados tom esmero na Knroiia. Convém
mesmo a ciloüos, principiai.cs c cstr-in-
gciros de ambos os sexos, (toi» uão ú cur*
so: o alumiio eslá '=ó, desde io$ooo.

(,-aob S1C.I

UM SENHOR
Que síe.e stacado por uma forte

tuberculose e dc extrema gravidade, oi-
ferece-se para indicar gratuitameníe a
todos que soífrem de enfermidades r*s-
piratorias, assim como tosses, bronchi-
les, losse convulsa, astlima, tuberculose,
pneumonia, (.tc, um reincdio que o
curou compleíanienle. Esla indicação
para o bem da humanidade, é conse-
quencia de 11111 voto. Dirigir-se por car-
ta ao sr. Eugênio Avellar, Caixa do
Correio I.6S*.

AIU-~r.AM.Sl"
Xicopeira*-, arr

A' venda nas melhores casas de
electricidade do Brasil!

viuvo, com filhos menores,
de uma senhora do certa cda-

«le, snn compromissos e de procedei- ga-
rarailido, para tomar couta de sua casa.
Cart_9 nesta redacção a \V. '/.. 

17-K.-" S) S

T.TNC.UEX'J'0 Indiano i p unico
\J feito seguro e garantido para

ei-
icgurp c garanmio para curar

feridas novas c antigas, chagas, ulce-
cancros venerais e minores «lc qual-

iner «-pecici nas ruas: Uriigiiayãiia 91,
: S. Josú 11. Só. (Ó7J7 S) lt

A todos os quo s;if-
Irem tio qualquer mo-
leslin esta sn- 'iliuKi
onvlarAi livro >u> «nmi.
quer retribuição, os

8.'. !».•, II.'¦' meios ile curar-se. EN-
VIEM PF.1,0 CORUEIO, 0.11 carta teohaJA—• ri.nié.tnóraii., symptotms mi
manifestações da moléstia —a sello para 11 respastü, qua reeeberàó ua
volta do Correio. Cartas aoslNVl.lVi.lS—Caixa Correio 1123.

08INVISIVEIÍ

i-

(10JÍSTRUCÇ0ES, 
reforma- .Ie prédios,

J pequenos reparos e pinturas, pagamen-
lo em"prestações; tratar com o constru.
..-tor Miehalíki, rua Llriiguayaiia 11, 8; te-
leplionc sj.il), Central. 1,57- S) B

/"lOMHRA-SE ouro e
\_) joalheria (Caía de
Gonçalves Dias 11. 39.

paga*sc bem; na
Confiança); á rua
Tel. 41-7. Cent.

(6182 S) .!

ONSTAXT15S novidades
¦ O

30
COSNi
rua da Constituição n
lliiibor & C",.

i\.\ lCpoca —
novos discos;

— Casa Lrau*
(,--•,! 1 S) M

CcIORTIXAS, tapetes, pinturas a oleo,
moveis c de escriptorio, compra c

lambem cnci.sota para uiudanca, .1. J.
Martins; rua Oa Alfândega n. 124.

(S'-o

D1NIIF.tlieca
subur
ro. d

S) s
hypo-IRO — Eníprcsta.sc sob

dc predios, no e< ntro
rua dos Ourives n. 52, IcUo
3 4 hora., còm Freitas*

17197 S)

nn

ou iiermula-sc tuna grande o
logar saluberrimo, coai opti*

:¦ perto d,i listrada de Kerro;
inii Aíiüvcdo, avenida Rio

:. c ir. ill 7175) 
*"•'

um bom piano amer*cano,
llemão c um dito Uitlur, ain-
..rfettos; troca-se, concerta-se
Plano de Ouro, ha .(o anuo?,

, nu do li inclinei o ri. a.\:.
(M ;-'ir) II

^lr]¦*^'4'vK 
SM a contrato enrmr.ção de t£cc-

o - emolhíidos e licenças paga*, r.\í: ao

\m:xdi.,si.rica matta.
inas estradas
informa*.**'?!. 1
Uvaneo ns, 1
-.TI-XDK-SI-

V '.«'ii «lim 11
da novos e

K.VDKM-l-lv uni li, ,u plano ;S|raniiagel,V moderno c perfeito; um dito Kitlcr,
ainda novo; um dito Xeum.uin, Hamburgo,
inuito bom c perfeito; trocam-se^ compram-
se, concertam-se e afina:u-se pianos. Ao
1'íano de Ouro, ha 40 íuinos. do Guimarães,
rua do Kiachuelo, *í--j, sobrado.

l.l 7717) o

fim «!¦«
Bento

th

Xavier,

3 O)

\"-]-:\'DK-Sli «lc tudo que liyer servnitia,
> quer coumiereial ou particular; lindas

nrmaijôcs para botequins a barbeiros, lio,
h:«. jiliarmacias, arniazen-, f.e., espelbos
.i.- todos 05 tamanhos, machinas de cos-
tura, dc escrever, registradoras . para e.w-
iv 11 tetro-*', tr,ius!iiis_òcí| cofres dc ferro, toi-

"'lixniv
grande

104, PI

>!'. lllll
formato,

«rado

?upcrior piano allemão,
cepo de i*i't,i! c cordas

r, a r'.m da Alfândega
(S ;.|(ni) D

dei
rívei

cozinheiras, amas seccas,
umadeiras, meninas e lava-

,to$ c. 135$; na rua dos Ou*
" amlar. (".U S) }

IXHE1RO — lii-ic sub Iiypotliccas,
lovcís, notas promissórias c a ofíi*
Io Exercito! trata-se cum Seisas S

Eeruaiides, lloiario i?a. I7('j«j •"-) S

D

r.MroTEXciA Cura-se com as gar-

do dó fcitiío dn Ceará. Uiicontr.i-sc na
de Santo Christo ll. 99. (11841 S) Jrua

I- 
EPRA, sa

J tias «Ia
arna. gaíeira c outras moles-

pelle dos cachorros, cavallos
e outros animaes. O sabão l'ox Tcrrier.
ci o unico de ciíello scsiiro e (.arantido
liara curar estas moléstias; lata j$; nas
ruas: Uruguayana 91 c S. Joa- 11. SC.

((¦.73S SJ S

TOSSE
Tome rEITORAL MARINHO
llua Sete du Setembro 18G

TJ.I scnlior comnicrc.-aiitc, educado, de-
U seja proteger uma mocinha sem com*
pronüssos, dando bom empreso em suas
lojas; discreçao e seriedade; caria dota-
llmda uo escriptorio t du Jornal do Ura-
¦sil, a lloncalves Junior. (77°5 S) J

U~U 
moço «Io comm. (estrang.), procura

quarto mobi!., cm casa de familia
dist., sem mais inquilino; louar saudável;
preços moIÜcos. Cartas B. _o, reste jor-
nal (7050 S) .1
¦"irESTIDOS 

pelos ultimos figurinos, con
V feccionani-sc. com elegância c chies,

a preços baraiissiuios; á rua da Carioca
u. 10. (7516 S) s

MÉDICOS

TO.IA 
— 1'rccisa-sc dc tima 1:0 cenlro,

À para negocio limpo. Quem tiver di-
rija-se á rua da Constituição u. io — Sr.
Snbalo. Í7-''.l S) J

Clinica de moléstias _as
senhoras e syphilis ~<..__]!_\ 

^-

MOVEISvendeu
Cattete 2.,

— Alugam-te, compram-se e
i-se na intermediária; rua do
iclcpb. J5r, Central. (340 S) J

tencourt, parteiro,
seios c do ventre,
urinarias, gcnílaes,
mentos uterlnos e

cura os tumores dos
as moléstias das vias
as metriles, o» corri,
vaginaes e reguhirisa

Parteira Mme.Barroso
Com pratica da Maternidade, trata

das moléstias do utero e evita a gra-
vidt-z. Acceila parluricillcs em ]icnsão
c attende .1 chamados ú qualquer hora.
Telephone 11. .589, Central. Rua Cc-
neral Caldwell 11. 223. S. .70.

PARTEIRA -.-;• L verdadeira
mmc. Palinyia

— Com longa pratica, traía dc moles-
tias de senhoras e suspensão, por uni
processo rápido c garantido. Acceita
parturientes em 6i-.a residência, á rua
Camerino 11. 105. io.. J

PABTEIRA Mine. Francisca
Uris, diplomada,
faz apparecer *
mcu&truação, por
processo acionü*

fico e sem «lor; trabalhos tar«,ulidos e pre-
ços 00 alcance de todo?, sem o menor pe-
rigo jiara a saude; traia de doenças do
mero; rua General ('amara n. 110. Tel.
n. -,.l6S, Xorte, próximo da avenida Cen.
tal. Consultas .ratis. (118 S)

M0RPHE'A, cura garantida d.i
inorpliéai lisa

(«manchas dornieutcs). Cura ou nicllio-
r.t c paralyza a morphéa lubcrosa. Pe-
çam atlcstados. 'J«-*ita lambem por cor-
respondencia. Dr. I.ara, rua viscondn
dc Santa Isabel n. 2, terças e .sextas,
de 1 ás ... K. 4430.

Professores e Professoras

INGLEZ

LSTOPAS para LIMPEZA de MACHINAS e TOALHAS MODERNAS
OffcrccG das mais òxcellcnios qualidades
a preços c vantagens som competência *

a 0\ DE 1NM STKIAS-TEXTIS
Rua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306

\ GISXTKS nos Estados, acceiía:n-se ua
jC\< fabrica de carimho-* o i;rav-iiríis, á rua
Sachet n. iS—Uio. l'cçam eondiçOcã a
Jo.é Xavier. Optima commissão.

(óSSi S) I

PAimiOAS
XII El RO sob

«lc
i;o

llio iln .laiii'ii'0, S. 1'niilo, Salto e Ilatilm.

ménslruaçUo por processo seu. Applica
o 606 e 9:4, com ou sem injecçSo e e«ta
sem dor, trata a tuberculose e hérnia
(qnebradura) tem operação. Consultório
perfeitamente apparelhado; rua l.odrigo
Silva 26, esquina da rna da Asscmblca,
das 10 '5 2 «Ia larde. Teleplione n. -.511;
Tesiilenci.-.: r. Senador Jv.iztbin n. .142.
Ccnsultas uratis. (4180'S)~J

para o diagnostico e
trnlamento das doenças
do estômago, intestinos,
figado, pulmões, cora-

 çho, rins, ossos, etc,
pelo DU. RIÍ.XATO DE.SOUZA l.O-
PES. Preços módicos. Rua S. Josc,
39. das 2 ús 4 (menos ás quarta-feiras).

A .-96

RAIOS X

Uosario n

hypotlic
ces, etc,

juros c
Moura;

ii S) S

A PROVEI TEM ;«) Singcr «lc mão e
X\. dc, de uma e -, gavetas, a 10$, 20$,
40$ ai.;': 2úu$, liquidam-se bancadas de 10
luaelfciuas, a ,.t-.-jo c 4.1-^0, eom motor
elétrico. Oí-íicina para q-vlaíqucr concerto,
praça da Republica 105. (-;_tS)J

A MME. ROSA
__J. Lavradio 143, mora agora
ltiacliucli

t~á das S ii

murou \\c\ rua r.o
ua do

obrado, espera a3 •'¦-¦.laí
s. troto $) .1

~1ti'niii;.í:; mn
V-pcrfeito esta lo

im*'o. Preço 500$;
Cidade Xova.

na ira vessa

¦¦vio Ho vigias, cm
quatro cavallos e

-pOKDAUOS .1 machina Sinj-cr — l'ro-
ll> fc3fora com 1-' annos dc pratica na
ICuropa, lecciona eom toda a ijcrfeição.
bordados em branco, rendas, matí-., ouro,
trabalhos artísticos c ncccila cncnnmicn-
das*, inclusive, para egrejas; rua Ktclviua
11. .•; - Eslação Olaria. (dSr3 S) S

Mi'.--"';) O IpiCVCEETTES
, | X) jior preços a

dos, di\ Eõrs com vidros e .rm e!!?--. prcn-
ças de copiar, secretárias, eópas de< mar*
íiiorc, halcCts, mc*as pé dc tronco, hicycje-
•a*5, louças novas c usadaf-j rua 1-rei Ca-
i-c-.i ns. ;•. «) c 11, C.:?.i Eiiíj-clopedica.
Telephone :*. 5.09^. O

TriFxDKM-.l' á rua Had.lock l.olio nu-
V mero 417, canários d- raça, franceza,

¦prontiMo. para reprodueção e cáes Fos Ter-
rlcr puro sangue. '-I'jS; N) R

AfliXilE-SH 
|i-r preço baratissinio, meia

irobi'i.1 Iara Mia '!«¦ visita"; na rua
Kthlrijío Silva o. 6, 2" andar. .6011 O) .1

Corriméntos
ciifaiví-s. cm fl «lias com

lnjecção Marinho
Una 7 do Setembro, !S<»

«Ia Ci
tel, 1

;a Urasil;
34. Ccntr

usadas - - Vcndcm-se
dmiraveis. Qualquer con-
piuLu: as; ver us preços¦ uã ¦'.«> Cattete n. 10;;'.. (6293 S) R

DIXHEIRO 
— Qualiiuer «.'.lanlia, a ju-

vo-4 módicos, paia hypothccas, anti-
chrcsis, cauções, etc, cnm J. Pinto; rua
do Rosário, i..,|, tnbcllião. (ú_04 S) R

MME. 
FARIAS MOURA, pari

hiia-s freguc!.&s c amigas,
para a ruã do Hospício n.

pa :«
|iie mtulou

«lar. ((1S55 Si S

DIXHEIRO 
— Empresta-se a juros fa-

vbraveis a nego cia títes du ceiitrp;
cintas neste jornal, a Maia. (r.159 S) R

1) 1XII El RO sob bypouliecas de
empresta-iEe directamente

quantia, di

prédios;
riualqucr

,1 :ooo$ para cima cm boas"ondiçôcs, 
n;i cidade c subúrbios, com

promptidâo e toda conírinça; rua do Kn*
¦sario 11. 172, sala li. 6. tiltiin.i, no fim «1«>
corredor, cora o sr. Julio. (7JIÍJ SJ R

MOVEIS 
-. Compra!

tídade, bem como

MOVEISliai

1MIS. TI01XKIHA rOl.MIlKA e
JL-"AWKTjA1U)0 MAKIXIIO— P-11*.
sv-pliilis, vias urinarias c tu-ils. vene*
réas do homem e da mulher, 606 c 914. e
clin. medica, mol. «lc creanças; rua_ Sele
de Setembro 209, das 4 ís 5 c 3 as 4.
Tel. il.;, (-.14 S) Jqualquer «juan-

bjectos antigos;
moveis de escriptorio, cofre.-?, etc.; _ rua
do Uu&ario n, 145, 1714,5 S) .1

usados — Compram-se mobi-

de nrtr^tiS^ronuniSnçõíf 
Cp'iV. 

| rialistas ein mol.slias üos OLHOS
nos de bons autores etc. ; na rua Sena

Consultas aratis
Por 1110-

(ÜCOS
operado-
res espe'

dor Dantas u.
beiro.

¦15. terreo, eom Ií. Iíi-
191-4 S) S

MOVEIS 
-¦ Co

noi-, quadros,
ob H3F; !'¦¦

I7ISCOI.A 
MASCULINA, curso primário

J c secundário de portng., clioiog.. c
Historia do ltrasil, aulas nocturnas e diur-
nas; mensalidade 10$; rua iu de Março
11, ií_, sobrado. (rjopS) S

ompram*se mo!
tapete.", tre:!1? dc cor.*.-

oi.pa-i iio cama, etc, rua S. Luiz Con*
í.ag.i 11. 

'20. (S599 
Sj R

ODISTA perita «lc vc-tidos c taillcur,
a a eortar e armar no manequim-

b medida c por figurino. Vae a domi-
lio; preços barabíssimos; rua da Assem*
éa ;, sobrado. (7579 S) K

"tríXIUÍM-Sl"! 
unia boa "aix.1 com ferra-

\ meuta c ivu banco para carpinteiro; rua
Silveira .Martins u, s <, sobrado, Cattete.

(li ,-551) o

ÍXUEM-SE um
or electri.-) dr suspensão,

.. e das 1

c um mo-
índios para

OICVCl/ETA para carresar volumes
.1) Vende-c uma feita de cnconimc:
em Inglaterra; preço dc ¦••¦ea-ifio: ma
Cattete 11. 105, tclepli. :;.;i, Central.

(;-iSo Si .1

do

¦"PSIMRITISMO — Consultas uratls, se-
Jll Ri-ii.'..,«, q-.iarlas c i«.-x!2<. das io da
manliã te .\ da tarde. Travessa «!i Lua,
.1, sob.; Haddock J.obo. Caia dc família
respeilavcl, (74CJ S) S

31
sob
cilio
bica

M

OU VinOS. fiAROAKTA e iHARlZ,
enfermidades das senhor.iF, pelle.
syphilis, venereas, ljlenorrhagias o
das vias genitaes e urinarias do ho-
niem e da mulher. Todos os di.ts
.Ins 3 As fi horas da taif.e. llua Ho
drigo Silva 11. .0,1" andar (entre As-
senibléa o 7 de Setembro). Consullo-
rio perfeitamente apparelhado com
todo o material preciso para or. exa'1 mes á os tratamentos constantes dos
sas especialidades J 0SÍ3

¦pratico, Mr. Pe-
ler t-rante en.in.r
em teis inezes, 10$

mensaes. Largo de S, Francisco 36 e rua
da Carioca 52, i° andar, Vae a domicilio,
por preços módicos. (8180 S) J

IXCII.EZ, 
francez, poriuguez,

latim. Cursos 15$ mensaes
partíiculai*. Ensino
S. Pedro n, 51, l"
da Qui-tand-a.

allemão c
aulas em

rápido. Paul, rua dc
andar, esquina da rua

(7*59 S) li

Doenças Cura garantúl-i
(]e u rápida do

garganta ozena
nariz (Cctidcz do nariz)

OUVidOS processo inlciramcnt.
boca "°v0-
Dr.Emlco Oc Lemos

professor livro dessa especiali-
dude na Faculdade dc Medicina
do Rio de Janeiro. Consultório
rua da Carioca 13, sobrado, cias
12 ús li Ja larde. l J 7408

Comichão darthros, ciupi.cii*,
eezemas, frieiras,
Earnas, liroleejas,
etc, Uesapparccera

fácil e completamente com o DliRMI-
CURA. (Não «i pomada). Vende-se cm
todas as drogarias do Uio c Nictlieroy.
Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel. Norle ?af)5. Prc;o-5coo.

— Iv. Cardoso
.liuiior, do Ir.sli-

luto Paslcur. Kspecialista cm inolesliai
dus cães. Con». c chamados, riiarni.
cia Ferreira; Hospício 114, Teleplione
i«J5Í*. Norle, (7S0 :;'-

Veterinário

H ílV lllVlílMliPinQ soecórrer' a'todos os nocessi- H
ti Uü ¦Idlu.lniilUO tados' Qem sofr:;i '"i""11 Hm vw iiviwii-iiiiwv quer moléstia esta S: S: 13; ea- m
Ws via gratuitamente 03 recursos para a cura completa mt
•fflB Dirijam-se em carta fecliadi aos VISIONAIUOS. Caixa do SM
^ Correio 1917, declarando os symptomas, as manifestações da mo- Ih
ffl lestia, o nome, u residência e o sello para a resposta. wa

1XHI.1CZ, 
francez, portuEiie.-, aulas

cões pai-titiilarcs (luetliodo llerliu)
prego módico;
sobrado.

Ai. Alfandeg* 11. 199.¦9<So S) J

IXdl.EZ«.|c i.E
tc; rua S,
"PROFESSORA il

Uma
orna cm

S. Josc 70,

hora ingleza ensina
1 011 parücularmen-

and.ir. «rjS.j S) lt

Dinheiro — Empresta-se sob li.p.i.
tliecaa det prédios, qualquei

quantia, o juros e condições (pie se tra*
tarem; rua Theophilo Ottoni n. S.i, i° a»-
•ndar. (601.1 S) I

Zumbidos dos Ouvidos Tlab
poilll-fuez, dá lições |
lia, a preco modero- 1

do; rua V. de Itauna n. ;j, 2" andar. '
(.•338 S) B ¦¦...- .,« ouvidos, pela massagem vibra-

mento
pelo Dr. Neves da Rocha, com
exilo seguro, dos zumbidos dos

EUI..1I SEU Ali Scruya — Pri
saber desta senhora, chegada lia pou*

mezes de I ,;_-boa; quem souber jie le*
níormar oara a rua General Caldwell
;;. 

«:•;.!«' 
S) J

/ilirMItO — Compra-se qualijiicr quan-
\ ' il.ln.lc; paga-se liem, com o sr. lio-
mes lunior, á rua ; Jc Setembro n. UÍ9.
Casa*«lc Musicas. (751.1 S) S

(1ARTAS 
.lc fianças para casa

J dc casamentos man. barato
tra parte. Kscriptorio ma'
dos Ourives 115, sobrado.

l«ie
anligo;
(7:32 :

rua
; .1

Rheumatismo—Syphilis- - Impurezas do sangue .
l"'i"/.i'ttitis, iliii'tlii'os, iilii'1'ns rhronicns «' rcbelilcs, cumm-so eom
«i mitiirt) «• afiiinnilo 11015 Dl'. SU.MJ1A. «lc \llieilo tle Carvalliò —
.Milliiii-i". «I«" allcstiidos. A' venilil nn lodns :n iiliiirinaiíiis e ilrn-
líiirias do Kio e do* Ksliulos. Deiiosilarios : Altrcilo do Carvalho

.. C.—í" ile Marro n. 10.

pOXSri.TOKIO dcnlarin, aluga-se
\ ¦ rui ila Carioca oi, á*i --1.-*, -i1--^ o. o9.
de 8 hora*» ás 3 horas da tarde. Xáo
electrico. Trata-se com Uapliacl. •"•) s
plOMMOOO de frente, cm eaf.

I.apa.
Ma-

i.-",ill'l .1

HANSEINA
I'«i«l«'i'o*«i, scientifico c tiioilenio reiurdlo contra n iii«ii'pli«':i

I-.nipregiiilo rum vriiiiiiliiinle suecesso — PXOülMUAIIO 1)0 |
* "•' Laboratório Paulista de Biologia * •*

lll A QIIXTIXO BOCAYUVA 21 — S. PAUI.O
Etiuoulrn-sc nas principaes pliarmucias, drogarias c casas

de (irtijros ile ciriirgin,
Deposito no llio ile .Taneiro: — 1!. ila Assentblíii 7, sobrado.

§aBasa^gaaBa-a-Ba-t-SB55a_BaE^a_gEE:^Bi^S--S3EmB_l

DR, ALVINQ AGUIAR
MOLÉSTIAS INTETtXAS

ESTÔMAGO — FIGADf- — IN-
TESTINOS — RINS — .•.LMÕES,
etc. Consultório: rua Rodrigo Silva,
n. s, Teleph. -..271, C. Das 2 ás 4
horas, Residência: travessa Torres
17. Teleph. 4.263, Cent.

O
! das

:ompletas
rua Sen

«]«;_lo. nc,
dns Passos
,.l .-r,S;J O

|-.7-'EXI)K-SE 11::
! > iiis-So de arre

uma giia
iniacs, 11.

(
¦"UUSO 1'1101'El.iEl'TIi O — Ensino se-

idirio p>*tra preparatórios no Pedro
11, exames vcítiuutares 

"e 
concurfos. Am*

bos os sexos, Taxa ü\:i .."!:.iua da «'.:¦
rioca n, :;. Telephone-;: oiíicial e 85,1,
Central, lia nulas- panienUiref. 1501S.S1 .1

¦f-iSCRIITpRIO
JJso próprio, ;•¦-.
no i° n:*i.l.ir,—Ti ri
l'rcf;o 6o?ooo.

DR. EDUARDO DE MAGALHÃES,
dá consultas e applica o " Radium",
10 às 11 c das 1-1 ás 17 horas, á rua

7 dc Setembro n. 36, Doenças da pelle,
do es toma RO,- pulmão e nervosas. Trata-
mento efficaz da syphilis. orthritismo e
morphéa, A'. ^",5 r sabbados dá cônsul-
Ia c applica oí "Iíadtum" a preços redu-
zidos, d.i*' :o ás 11 horas. Cura com o
melhor exito es ulceras cancerosas e do-
zs.\_z_ rebeldes da pelle. !.i':i í*j S

DENTISTAS

Í>UOEESSORA 
lecciona portuguc-, fran

ccz tlieorico c pratico, piano, dc_c-
nho, pin Isa :a a oleo, aquarella c pastel,
cerâmico, pyro-gravura, etc, c trabalhos
de agulha. Preços módicos. Chamados á
rua Pereira de Almeida n. 5^ — Mattoso.

(730; S) K

Prof." M!e~Altiny -..^VV.-
pelas linhas das mãos. (Resolve atrazos
«lc vidn, reaíiza casamentos e cura pelos
fluidos occttitoíí, Xão acceita pagamento,
senSo depois de obtido o qne sc deseja;
rua do .Mattoso ti, 2^, das 10 ús 4 ho-
ras. «CjSo S) R

Dr. Ed. Meirelles
microscópicos,
para exames
ll.ra, bc\Ísa,
maKO. etc. -
sy[ihili--, hydr
sete
I.obo

de

Doenças iiu
tentai eere*
aneáj. í"ws
urinaria*.,—-
Apparelho.n

cleclrícos, de illuminação
tratamento das doenças; ure-
rins. recto, intestinos, esto-

Trat, rápido tia gonorrh
Appl, (ioü

loiia, pcl«is correntes continuas
c pelas correntes dc alta frequen-
cia. Os zumbidos diminuem logo
na primeira applicação c acabam
d osnpparcccndo completamente.
Consultas de primeira classe da
1 As . horas da larde. Consultas
dc segunda classe das 10 ás 12
da manhã. — Avenida Rio
Branco 90 A 2117

ilfiEÂ
Setembro

Tel. u<m.
«las

Villa

clironicf.se
recent cs.
Quereis fi-
car radi-

calmentc curado cm poucos dias?. Pro-
curac informaiíões com o sr. 1'eij'ó, que
gratuitamente as ofíerece, não cenhe-

,, , , , cendo ceso iicnliiim negativo: raa

9Í4—íi/ Theophilo Ottoni 167. (RCoç.l
J ás 6—Ilad. '

JiI.AVTISTA !1 Oficrec--- ¦
A. O., rua Ki

- Alu.T_.sc um espaço
duas ou mais pessoa*?

. i° dc Março n. 55
17599 ~;' .

i pequena o. chestra —
. ou tioiic. Cartas i
acliltclo ni. 1,1.75 S) .

\ TES Dl...-?. 1' V Oi.

BICO

rua II.IÜ
i pinli.i _ .le

illia e con

líM-SK can.-.r
.luct-jr.«. ua".Cattete).

E-SIÍ uma s

l.i

i.lrs demolições das
.!.. Senado as. -.15
lio u. 11 -', v:ga- ;

lc:, cailiros, ripas, i.s- '

d'as.«a, ii:i'-'>, trilhos. !
uctor, e outros vários I

O 551") O !

bon* ;

VENLUnii

ill ;.;o.|- O j /'«OUrilAM S1-: saldos «lc [vapcl, cartões_. j^, e Paf(jpn. para typograpliiã; rua Se*
Mutambina.!nhor dos í.sso?, ««.-. coomS.i.i

• -.'.

manas,
:o Amaro nu-

((¦;,...• i.U M

iENDE-SE
ica loção aromatiea

quo faz renusceros eabel-
los e destruir a, caspa; nalcidjo i.
Garrafa Grande Granado .
i Filhos, Herraanny e Sa-
lão Elias, OuvMor 120

¦\ —. Aluga-sc i'.:uia ;
i *¦ > e pequena .ami!

açougue p:' no.

a para ne-
á rim Lu-
quartel dc

lrata-?e no
(759SS) 11

1J"AXKXDA 
— Oficrcce-se um senhor

1 liara iiilininistrrar iun«i fazenda de
criação, ou lavoura, dando de t-i as me*
Ihores reiVrcueia-?. Cartas co *r. At.Rusío.
nu e.-cri|iloriu deste jornal. iMjSS ) J

I-*OK.NI~l.-|vSE. Silva Manoel
a\ *. ru.

í.ójSi

preco

-.-¦KM':
-V c,:ii:«l.
H. !.!-.
•.Ti:\n;,

V i!.i. a
T, líellic-,

TV.'in
f.u.ri.i -i
•*—'"- 

O .•
ria «' cn
Rjmam-
nn flirc

¦ peça-i, cnm ü meic-s ue
muito harato, para desoe.
u troca-so por um oíijcvío
«)„,::•; rua .lo úiilct.-. i.«:.

0 -:Si) O

machinas ( caça-niclcc s J,
novas; r. «h Aii.r.i.lee.i

ir. (J mio) O

144, I.-.ii* ll

,1 hraiicoj
r kio; á r :., Sena.! r'-ó.--> O

nor 60? i:*:\l
joeio;

!in,la ariuavã
n.i traves*:

A
O pensão dc

Aires n.

\t;;.\íii:m.si'; i.Ium
\ v elegância, fazem

ço?: saiíi.v ?¦*•; hlu?a!=,
Anexar de tão liara ti-
liem acihado e muito çi:
«lidas c provar ,i casa .1
('.emes 1'rCife n. 14.1, •:''

saiaí, eotn gosto
aos sesuintes pre-
; vestidos is$ooo.

;arante que tud-j é

líXIllS-SiS
p.-.r preço

¦.),.

anda

Vae tomar "m-
clientes: a..,

i ' II,-'

para dentiim.
rua CruKuay-a*

sr, Paiva.
i.l .-«.-.o o

õ
.1'*:.i

) s _
¦' 

(

10MKR I1KM ? so na
olauge, à rua líueii

loja; tratamento especial a i$joo<(por rc-
feição; assiguanies á mesa CoÇ, íóra ?o$. Callisía

\.t. 1 u. «.,-. .. ¦•„. -'• ti 1 "«_•¦» cmi rxtracCrto deOMI-KA-Sl" granilc «iiiamidade dc la-1 Mmucl Bta.a, especialista em c.-tri
n,ir.i aiiiiaimc; Ir.iia-íC ú rua eallos c unhas encravadas, sem ik'r. clc, •¦

l.uiz Clama 11. 11, sobrado, dis 10 i|- ás Ouvidor 163, sob. T.N. 1505. Aos .domingos
iii;iuii.'i, com Domingos. attende chamados á domicilio, lei. Norte 2039

\ .-. \\.\x\ o gailinha dc raça plymoutli-"IHAPÈOS 
psra «cinioras e creanças — I ir \..,_u carijò, vcudciu-sc nnriii"; nn

• I. V. Madeira Junior, siiccessnr de I s y....:.._, Xavier 11. ^<ji, entrada pelo
Mme. Hcnririuela : Cn. larto «!«i «'-rm- | 

•;• .-. """ i-;i; 
S) .1

\T ::x;ii:Mí:- e_cw.prani.se toda a es-
> peeie d.- movols, utensilio1. rara ea-*as
'í.mmerviacs e toda a qualidade de moveis
[üuiciticos: rua do Hospicio u. 305.

i.l 69-i) o

MEDICINA MODERNA

(arco da C
i° andar, próximo ú rna do São

(:o?: SI .1

(1AUTOMAXTK 
Mme. Cor

J sulta, na rua lui Caneca
LVeço -).

pOMPRA-SE\j jóias ve.ha
.j'.uii«i;ier valor

.rro; paga

(i-.-.;.l«l-.-.ei-
, com ou
c cautela:

siireiiiliítn Dl». CAIU.OS T)AlU)T — rom InMalIncno itiotler*
ni loiiiin iipnticii il«>"« lin-iiiturs ciiroiiGos, cnninlc fnzer ilc.s-
cr niiiiilniiionlo as dures fuliiurnii-rs iln (nbos ilorsul. «In

sj-|iliililii-a, ussini cnmo ns i-risr.s iloloi-nsas iln i-Iu-iiinnli

1 ve;
'¦•]''¦

Dias
ore o-i!.

«liiautidadc
tem pedras

do Monte dc.
; r.a r.-.i tioncal-
iciia Valcntim. Te-

dj.-qi S) K

a :ç
nuAMoruoxES
3$; condida m-ísc -• • ¦ -
gramopl
Compra

tro-uu-íce cliapjs,
vendem-sc de Í5,J0 ;1

Concertam -v
t vendem **e a _;i*$
rua Ciu.itayana n.

MANIilllAniado.: vm.
0S.1, Cen ral

cs Freire n, iu
K0.0 líarhosa

irí.-.ú S)
1)'

MMK. 
Z1ZIMIA,

pontos «Ia vida
ta-* grátis; rua 1'elic

rece íoilos os
meerta. Cônsul-

5« — Casca-
'.i.iSi S) .1

K.NT1STA a r$r,oo mensaes pnra olitü
ição a granito, platina, curativos,

Ií \ desde o primeiro dia. Trabalhos de cha-
pa, coroas, pivô!, etc, por preços mini-

i mos c trabalhos garantidos, ua Auxilia*
; dora Medica, na rua dos Andradas 11, 85,: sobrado, esquina da rua General Câmara

teleph., Norte ,115;. US43 Sj J
xrovHis
±*1 mnbil!

•c avulsos, c-S;."*
meiaes, crj-slacs

Câmara n, lyo.
(?4Í

D'
-\rovEis u.
i'X vendem se
nhor dos .'«.ss.

doSt em perfeito
muito em couta;

. US. 1.1 —113. (4,

ICXTISTA — Cdmpra-sc uni
entista por preço liara

t";;.": qucstüo da ferrigem. Tratar
Si H 1 nuel Villar; r;ia Dr. Culhõcã n.1 Eng. «le Dentro. li.SjS S'i S

;ade!r

com Ma-
25J —-

Electricista
gara:

COLORINA,
tiluir ao cabello a

ía. II. Tel
íua l'e.rij

— Attende a qualquer
cit amado. Economia e i)

:elra. Tcleph., Cent-al \l!í on castanha.
Américo 11. So — Cm- Correio, mais iJooo

1*7 SI SI «1- Selenibr

Tintura ideal •.;.-.¦
rantida, paia rrs
ua cór original pn
Preço lo-fooo; pele
Deposito geral, ru?

.7. — R. KAN1TZ,

Em Iodos os números dc Algodão-c Lã pnra
fabricas de tecidos, casemira, malharia, etc,
simples e torcidos. — Vendo uns melhores con-
(lições a (V DE INDUSTRIAS-TEXTIS. *

Rua Th. Ottoni 36 - Gaixa 1009 - Tel. Norte 4308
FAHIIICAS : Hio de Jiineiio, S. 1'niilo, Sitlto «i Italiba.

ATOCü
-ll ene-

que falaItemao
e italiano, pai

quer serviço doméstico
casa de familia ou hotel;
ferencias. Üfic.ír.-s ú 1*.

|.ara

franceZj
iodo e
jardins,

dando bo,
il., nesta Io-

1-.160 S) K

IS 1 í

Mr. Edmond O popular carto*
man te brasileiro c

prar.de "médium" ebrividente, continua a
dar consultas para descobertas de qua'-
<r.ic;' espécie, nn rua General Câmara 327
sobrado (próximo avenida ]\.sos), sueces.
sor da sua irmã a celebre '-.Madame V.\-
?,ina": distiuguido com referencias honro-
pas relas _ ilustradas imprensas brasileira
c ebirangcira pelo acerlu das suas prediçúes.

i.'.l roso
1 l**KttKCl£'SE uma -senhor-a portuguc*

za, [.ara ajudar serviços domésticos,
c.-a de pessoa só ou pouca família;

ííc cngonimar com prcfetção roupa de
mem ê de f-enhora; rua da Quitanda'--. 2" undar. 1 ;?¦.¦(. Si lt

()

lio
1'OSMIU IHOtllOllO

nervosa «>n uono-
Tratamento mo-

in.lvniiiciilai". «I.i polyiirvvile, dns «'iiitiilivas, ete.
esnerlnl Pura " raiiiiío tratamento «In inuiolencin
eoceien. lias lierdns semiiiaes e iln iilin-iiliiiiiiiiu.
d,'iu«> dns atronlilus «¦ imriil.vsiiis musfiiliiri-s. Sem ineiliciieao «o

rnra em mmeos dias nor metlioilo suave, a eollite clironlea,
• Inleslinnl i" sobretudo .1 Diisão ile ventre.

2)4 ás 5 hs. ií r. Crugunjraiia4.3,sub. (J7llt>

1 _r-(ii.i.i'.n:s di
I V; DIDA .114

col'cte'ra diploma
Paris c com cas;
atelier â rwa ua

drosas,
n atonli
Consultas diárias das

; SCXIIORA SOI! MI'
— Mmc. Muric I.emo.<-,

da pcla -Academia dc
1 em Paris, montou scu
Assembléa jj, 1° andar.

(¦57 S) S

OMPRAM-SE vaC°N
annuiicio; ru

i'e

_;v lu±>jh-
lIc TTYPOTHECAS desde S"«". conforme ¦;

j fi localidade c j-arantia;. J. '¦• "«'• '

I rua .1.1 Oiiitaii.1.1 ««.«.__!«ueiiii. (3993 S) .1 n.

' ÍD

lt. líaldas Von 1'lanckenstein
Esp. em obturações a ouro. platina,

\ esmalte c extracções completamente
sem dôr; colloca dentes com 011 sem

i chapas, a preços reduzido». Caranle to-
do c qualquer trabalho e acecita paga-

I mentos parccllados, Das 3 da manhã,
; ás 6 da noite. Aos domingiis sú até ás 3
i horas. Rua Marechal Floriano Feiixoto

n. 41 (sobrado), pioxi.uo á rua Uru-
| guayana.

AMERICANO I
ER. C. FIGUEI- i
REDO especiaü" 1
ta era extracções !

completament-
.em dór c outro, trabalhos _ara_tido" ; 

'

BTstema aperfeiçoado, preços mo.icos, a ;
em prestações, «ias 7 da manhã ás y da ;
noite, ma do Hospicio n. .... canto da '
nvenida HassoB,

massage
tuto
«io dr. Gustavo
brnst. Docente

cuidai!
lino, neurasthenia, artliritismo
«iade, dirbele, etc. De 7 ás ti
nhã. Kua Senador Damas, 4.S.

Ciiic-i"¦t:y_?i.hcJ.pi.0! -Perolina Esmalte ;
a«iT.iirc c conserva a lic!lc?i da pc!!',
provado pelo Instituto «li! Iiclle.in de

T, 1 ris, premiado na lixnoãicão dc-. MÜDoenças uo eslomago e intcs- j l>reçq 3$ooo. PO' DE AUROZ PI

Arm-
Ia Fa-'

obesí- | LINA, saave c rmbeílczador. IV
da :r.a-1 Exijam estes preparados, á venda

345 J

IMPOTÊNCIA

liLnllulA

ESTERILIDADE,
NEURASXHEXTA,

ESPERSIAlOBUIIl-A
Pura certa, raillial e rápida.
Clinica cleitro-ineilicn especial

DR. CAETANO JOVDÍE
das Faculdades dc Medicina dcNápoles t Rio dc Janeiro.

Das o ás 11 c das 2 ás 5.
1 í.ai-iro da C.irioen, 10, soli.
]ggO_mmmt9Mt-"**^ff*tf

tia -i as perfumarias c ;:»;
de outrm preparados, á
teml.ro n. 209, luiiraéo.

deposito deste
rua .Sc:- ci:: í

(IS"''

Ç-I.LL
para tdesapparecer as dores rapidim-
dcstrúc 05 eallos uo mais curto t'-*.;
tempo. Sim porque a grande vau'.:,
sup-.Cm ir a dor c 'i^ttL.ir a raixí
qualquer outro r^müio não
'Ss venda: Ourives SS;

Andradas .j.i.
S. Pí
(S :r

orna
próximo

STAS Veiidcnt-:

ua Lapa 19. lr*i9 S) J

20 ANNOS DF, TRIUJÍIMIO
lN.iiaT.U)
Eiu iodas ...

SniiHARES DF, CÜRA3
PAL51EIRA--Curn infallivel em (5 ilins. Ini só vidro cin..
la:^:..-;-*; do tir-*il. Ue?.: Drogaria piàicco. Andradas, 45. Vidro i|oo«

3LF ouro o t-ç, :f 1* kç: 1 liapas de
caaite a 10?, na íua 7 dc Setembro _

ir-.i9 
S) M ! _

F.XTISTAS — Coroas de "-ro a "S. s!ir,na•'
;-. 1 pitlgas

^Cachorrinhos^Viiid^ci;
a lavar caca .1^ htxo. EÍIicaz na

oratório u. r-s. UrV£t:ayar. n.
|J Sj J I 58.

,«r caca de itixo.
Destruidor dos cr.rrapatos .''¦
\'i ii.Je-s_ .1 rna do Hospício

114, Ouvidor 63, Gonçalves Dias,
., 

-„ (7*.8 Sj.

unica no ce-
nero. — *':J

d.i Aifaul..-
i Ur_Eitay..r.:t.

i.M ;:o'
.¦í--*t-

OLHOS ANNMOS
i !.-A.-.

Kcnbo Xo\o.

imn boa c^ttx i;r;
H iti le e írenip á

ro 41; tra';a>e no n,



'/¦¦ ;.; ;!'-. v:'AA.v/íí-íí^S-,
vjr*.->.;.,¦¦'-,«•* -* ,-- -a- "7^
¦"-¦ 'A. ¦ - . - • * *» ;Xi?

¦.; "y.'>/'-s-:;¦::;¦)¦. ¦¦¦¦.rf-%\..-; ".^;-*i-::;

iw.ni ,.w*,wi[f,l3*yiW'iT'ff*3'y*^^"*í '¦"¦¦:'""¦ ''. " : '• '¦ '¦
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tJORREIO BA MANHÃ — Quarta-feira, 23 de Agosto ãe 1916 Coroas de flores naturaes AaBnaü^ffc. war ii r

TiÉerculose
se pôde evitar sua pro-

pagação
que deve absoluta-
ser praticado em

©asa de familia

SYPHILIS^. sua* consequencia*.
Cura radical, injecções
completamente INDO.
LORES, de sua prc-¦¦¦¦¦.¦ .,- paração. App, 6oõ o

Assembléa n. 54, das 12 ás 18 ho-
Serviço do Dr. PEDRO MAGA-000. C. (6348 S)R

ÜM
r". .......
I,hRES. Telophone

trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci

Casamentos
vil.' '13$, e religioso, 20$, era 24 horai
na forma da lei, inventários e justifica-
ções. etc., com Bruno Schegue, á ma Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a eVamados a qualquer hora.
Telephone n. 4.542, Central. (S 1961

Ponto a jour,
bro n. 95, i° andar.

desde 200 réis, só
na ma 7 de Setem*

C.117S) s

Como é sabido, os insectos como sejam moscas,
mosquitos, percevejos, etc, são os principaes propa-
gadores de todas as moléstias infecciosas. Ainda ha
poucos dias íoi descoberto por um sábio francez que
o nojento percevejo é talvez o unico transmissor da
terrível lepra. Os mosquitos, o são da febre amarei-
Ia; as pulgas, da peste bubônica; as moscas, de to-
das as demais enfermidade s infecciosas.

Conseguintemente, todo o esforço empregado
para se obter a asepsia e antisepsia por meio de de-
sinfecção periódica é con statado por todo o mundo
medico (Dr. "Pasteur, Dr. Doyen, Dr. Combemale;
Prof. Mentchikoff, Dr. H ock, Dr. Fluege, etc.)
como sendo de todo nullo se não se procede a esse
trabalho da

Extincção de todos os insectos e

SATOSIN
é um remedio unico pela sua ef-
ficacia curativa em todas as af-
fecções pulmonares;

SATOSIN
cura 03 catarrhos agudos e chro-
nicos dos bronchios e dos pul-
mões nos diversos períodos da
moléstia;

SATOSIN
110 tratamento da tuherculose
comprovada lexerce cffeitos ire-
troaiivos sobre a infecção até
nm limite tal que paralysa o des-
envolvimento dos bacillos de
Koch até supprimil-os com o em-
prego prolongado;

MANILHAS
Curvas, Juncçõcs, ralos de barro vidrado e superior tijolo de

arear, da "Cerâmica Nacional, Dr. João Pinheiro",
vende-se com os únicos depositarius 3

J. A.. ^ONÇAX^VIISS -Sc O.Q3/OE*.
RUA DE S. PEDÊOí 49 - Sobrado -.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a prestações,

entregando-se na i* prestação, sem fia-
dor, por preços baratissimos é na Casa
Sion; na rua do Cattete 7, telephone 
3790 Central,- .-—... --v - - ->(J 6381)^:'^'

FERRO VELHO
Vende-se batido e.fundido anuejlc a

maior parte aproveitável, vende-se um
eó lote; ver, ma Leopoldo 53 A, tratar
rua Buenos Aires 230, ás 5 lioras. • •

S 6850
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Adquirida ou hereditária era toda* pis suas manifestações.- Rheumatismo,
moleetias da pelle, Feridas na bocej, nariz c garganta, Eezemas, Dartliroí*
Furunculos, dores musculares. Inílamniijçãp das glândulas^ Utejamento da» »r-
lerias, Dores nós ossos, dore» de eapeça. Ulceius, Tumores, Mancho» da
pelle e todas as doenças resultante" |de impureias dò Sangue, se con«egue

1Ü1 l^JJeítyl.

SATOSIN

A'
cias

é rccomiiicndado por summida-
des médicas brasileiras e estran-
geiras.

venda em todas as hoas pharma-
e drograrias do Urasil.

colônias bactérias
Para se conseguir isto; deve se empregar

Escripturação Mercantil
O professor Mario Tires, da Escola

dc Aperfeiçoamento, abriu 11111 curso par-
ticular, á rua liarão dc Ubá 132, e
ensina Escripturação Mercantil pelo me-
tliodo do seu mestre sr. Tavares da
Costa. 7573

BOETROS «ARMCO.
Pura nstrnda do ferro o de rodagem

Licor Vegetal Bi-iodado I
S O mais poderoso antlsypliilitico — O mais enérgico depurativo. Approvado B
j§ pela D. G. de Saude Publica e registrado na Junta Commerciai. O LUETYL S
lã possue um valor therapeutico e scientifico incontestável, comprovado com um» ||
Ü infinidade de attestados médicos e de pessoas que com elle se curaram depois g
fg de já estarem «eni esperança de obter a cura. Este prodigioso remedio e a g

salvação dos syphiliticos deFenganados. Cura a doença, purifica o Sangue e for- jg
H talece o organismo. O LUETYL é de .palladar agratlabilissituo, tpma-se ás re* m
B feições, nao tem dieta e não produz Estomatites, enterites, máo-estar, etc. jg
H como muitos de seus similares. Tomae LUETYI o UNICO que com UM §§

VIDRO faz desapparecer as manifestações da Syphilis e as doenças do Sangue, jp|
j§ Encontra-se cm todas as Pharmacias e Drogarias do Urasil. Preço 5$ooo, s

Fabricante: Phc.-Chimico, ÁLVARO VARGES |
Av. Gomes Freire,. 99 — Tel. 1.202, Cent. I

Slkl2l9SM«^^

I nilASUGAP Tll. IIL
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracções publicas sob a fiscalização do governo federal
és 2 U2 e aos sabbados ás 3 boras, á

RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. 45
HOJE

345-G
HOJE Amanhã Amanhã

30:OOO$OOO
Por 3$500, cm quintos

SabhadOj 26 do corrente

20:OOO$OOO
JPor I86OO cm meios

A's 3 lioras dU. tarde: — «OO-^S'

Por 4800O, em quintos

ACTOS FÚNEBRES
Francísca Ribeiro

Rosas

ve

Manoel dos Sanlos Rosas,
Carlos Leopoldo Rosas, Sebas-

ião lilpidio Guimarães ile Aze-
edo e senhora, Kmilio Rosas de

Castro, participam o fnlleciinen.
lo de sua esposa, mãe c sogra FRAN.
CISCA RIBEIRO ROSAS, e convidam
os seus parentes e amigos a aeonipa»
nliarem os seus restos mortaes, hoje, 2*
do corrente, ás 4 i|- da larde, para o
cemitério dc S. Francisco Xavier, sain-
do o ferelro da rua S. Januário n. ii)S,
S. Christovão. (J 77.17)

í**s$»*rNi
¦ ••¦¦ A#|***8' íü

'¦:-¦;&
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Frederico Alfredo
Krussmann

SITUAÇÃO
Arremla-se unia que produza cereaes e

que sirva para criação de aves domêstl-
cas, Informações por favor cotn Quin-
tino Rezende íi C, na estação de Enire
Rios. S 6842

PENSÃO FLAMENGO
Aludam-se a casaes e cavalheiros de

tratamento salas c quartos, ricamente
mobilados ' conr pensão, tratamento de
primeira ordem. Praia do Flamengo 10.

(J 6020)

á^iM
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que e o mais poderoso msectickla; mais efficaz an-
tiseptico e o mais potente destruidor do máo cheiro.
O HYGIENICAL representa um methodo especial
privilegiado e approvado p ela Directoria Geral do
Serviço Sanitário do Estado dc S. Fiaulo.

Foi reconhecendo o valor efficaz deste liquido
— inseticida antiseptico — que, entre muitas ou-
Iras universidades, a Univcr site dc Lille recom-

'ÜliC/VlllurlCiiil ltolliníí MUI Co.
05 UUA DO OUVIDOR GS

Caixa 1'o.íttil 10 Uio tlc Janeiro

COFRE MILLERES
Vendi-se ura Rrande, próprio para

companhia ou banco, muito cm coma.
Praça da Republica ns. 71 e 73.

S 6S76

mondou officialraente o
colas publicas daquella

se u emprecro cm todas ias cs-
seguintes pa-

CUBA DA IÜB'fflBJ.L.OÍÍ
I)H. A. DANTAS DE QUQlItOZ
Modcmos mcihodos dc tratamento

aiedico c cirurgico, conionue a nvillior
indicação. Consultas, das 8 ás 11 da
manhã. Rua Uruguayana a. 43.

cid ade, com as
lavras.

A mon iavis, 1'líygiénical, qui, dc plus, répand
une odeur três agréable; pcut être préconisé «mime
nn anliseptiquo d'usage quotidien pour purificr l'air
dans toutes sortes de loca ux; insecticide par cxccl-
jeuce).

Les sotissignes recomniandeut á Ia Commission
scòláii-e de Ia ville; 1'intro duetion dans toütcs les
ceoles des produits Hygié nical; étant donné que Ia
vialeur des dits produits a été demontrée pendant dc
longues ann.ées á 1'Etraiiger, spécialemcnt dans les
ccóles de rÀUcmagnc, de l'Autriehc e dc Ia Suissc,
ou lc.s' soussignes ont eu 1 'o c ca sion dc serendre
complc.

Lille, 19 Janvier 1914. - Chef de
Laboratoire Officiel de Chimie de
1'LTniversité de Lille - Signé: Doe*
íeur BILLOT.

Approuvé par les Doyens de Ia
Faculte de Médecine de Lille. * Signé:
Docteur Professeur COMBEMALE.;

TRABALHADORES
Acceitaiii-si
leiilialorcs

. 154, estaç

jo, 10 c mais, carvociros
informa-se na rua Flack

do Riachuelo. J 6inb

fÜ:0&\i f ncJíc^m

^ 7 \mV

SABBADO' 2 DE SETEMBRO
A's 3 horas <la tarrte-300-33'

100.000$ OOO
l*oi- ^$Di>0 em décimos

JSatjbaclo, 1 des outubro
A's 3 horas da tarde-NOVO PLANO

:.48 - 1-
GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

Em 4 prêmios de 50:000$000
Por I4k»üOO, em vlgesi.nos

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acoiiiimnlinilos de
mais YOO rs, paro o porto do Correio o diriiridos nos acentos uernes
NAZAHRTH & C, RUA DO OUVIDOK 9-i, CAIXA N. 817. Telcií.
LUSVELi, e na casa F. UU1MAKÂRS. KUA DO ROSAlilO 71. esqui-
na do beco das Cnucelliis — Caixa do Correio n. 1.273.

UVPXO-5IAGXEXIS3IO !
Quereis adquinil-o rapidamente?
1'rocurae vos inscrever -no curso do

professor KADIR, á rua Mariz c Dar-
ros 87.

Pelo seu methodo de ensino, com h
lições, "iialquer pessoa poderá infliien-
ciar c domin : os outros. Trabalho»
de Somiiaiubulisnío scientifico c outro»
assumptos da vida. 7180 J

TAILLEUR POUR DAMES
Costumes sob medida em boas casi-

miras de cor, forro de seda desde 120$,
vestidos em tafetá qualquer côr a co-
meçar de 140$, feitos sob medida, na
ma 7 de Setembro 191, loja. "Au Pa-
radis". Tel. 5894, Central. J. Pereira
da Silva e Alice Silva. (] 9208)

Torrefacgão de cate
Vende-se uma installação completa

em perfeito estado movida- -i electrici-
<lade com o motor de 5 IIP, prompta a
funecionar, com MOINHO ALIHON ,
discos sobresalentes. Tambem se vend'
um grande lote de depósitos para guar-
dar o café. Ver « tratar na rua Bar-
ccllos n. 4, junto ao viadueto da E. d»
lferro Central, cm S. Christovão.

J 6S,jj

Machinas de costura Singer
A' prestações mensaes dc 10J000.

Tratar com o agente, rua do Hospicio
n. 2.10, 1". lambem se compra uma para
fazer ponto a jour. S C875

í
rem

Joaquina de Carvalho Kruss
nianii e filho, Ernestina Tornei
c esposo, Emma Krussmann,
convidam seus parentes c pes-
soas dc suas relações a assisti*
missa do "° dia, que será celebra»

da na egreja de S. Francisco ile Paula,
9 horas, amanhã, quinta-feira, ;.( dc

corrente. (j 76511)
SKUHEBKaBBKB&BBSBUBSaBSBSBS

Manoel Bezerra do
Amaral]

Francisca Bezerra do Amaral
e filha, Francisco Bezerra do
Amaral e familia, João Bezerra
do Amaral c familia e Vire. nio
Bezerra do Amaral, convidam

aos parentes c amigos para assinarem
á missa que mandam rezar amanhã,
quinta-feira, ás 9 horas, na egreja de
Nossa Senhora da \av/. (Rocha), por
alma do seu inesquecível esposo, irmão,
padrasto, tio e cunhado MANOEl* BE-
ZERRA 1)0 AMARAL. (J 7ÓÓ1)

t

Albino de Castro Fer*
nandes

f

OOR UR.USADO 0,. «u» ¦TêíMSã£LKm
INFALLIVfL KAS 8A'O.VO//rFS, rOSS£S *

A/01ÍST/AS 40 V£/W f/V GFKAL
HfnBufe-nu*: ARAUJO FR£/TAS í Ce.p -R,b etc'J<met.-c.

CHAPÉOS
Últimos modelos cm velildo, palha c

seda a ia?, 15S, 20$ c =5?, tinge-se, rc-
forma-se palhas a 4$, 3?. 5$> ;'1 ™a lla
Carioca 11. 10; acceila-se alumnos. 1

51?S

sócio ou soem
Tara uma Rrande pensão bem afre-

guezada, 110 Cattete, com o capital de
ia:ooo$ooo a istoooÇooo; para infor-
inações, na rua do Caltete n. 205,
casa de moveis. (S C854

-ft tfoíre-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 0|0 em todas as mercadorias

TERRENO

n

! A sua cura radical pelo I1ANSEOL gj

COMPBA-ÍE
dentes de dentaduras velhas e todo ap-
parcliio dc boca cm ouro e platina, qual
quer porção, paga-se liem; Avenida
Central 13S, 1" andar,' cóui ò sr. San-
tiago. 'J 73!)5

Peçam proipectòs c iiTíormaçoca
aos tlepositarios: — No Kio, j' M,
Pacheco, r-.m ilo.i Andrailiis, ",.|,-.,^
Km S.' Paulo, Üaiucl ü: L'.\ rua
Dtrclla n. j .
Cada vidro ê sufttciente para irala-
mento durante 33 dias e custa ope

nart, 20$oao

NUCHIN1SM0 DE CAFE
Vende-se 11111 com capacidade para 250

arrobas diárias. Machinas garantidas.
Preço rs. S:ooo$noo (junto ou separa-
doi. Padua, E. do Rio, com Neves ou
Caixa postal 1832, Rio. R 7322

Banso Mopcanüi io lis ie Janeiro °

Aluga-se t;m com contrato por sete an-
nos, tendo uma jícquena casa, todo cer
cad'o tltó ara-me 'lattjMdo, priipnüo para
qualquer clUtura, medindo ioo por 200, a
dois minutos de «uma estação servidü por
trens de suburbio-s, tendo agua encanada.
Para informações na rua da Prainha 100,
armazém, das 10 ás 12 liora-s da manhã.

j (7i8o

CASA

CABELLOS BRANCOS
Usae Brillianlina Triumpho para acas-

tanhal-os. Frasco, 3$ooo. Vende-se na;
seguintes perfumarias: Granado & C
Bazin, Nunes. Casa Postal, Garrafa
Grande, Ciriü, Ilernianiiy; Nictheroy
drogaria Ba^.ellos. S 120

Compra-se cm prestações mensaes
nté tres contos e quinhentos mais ou
menos, situada da Piedade para baixo,
pôde ser feitio antigo, porém, com ter.
reno abundante, dá-se uma parte á vis-
Ia e a" prestações a que se combinar;
respostas á rua Mariz e Barros n. 133.

(J 74oo)

Gervasio Bertrand de Macedo
Fernandes, senhora c filho, José
Maria Bertrand de Macedo e sc-
nhora, Roberto Bertrand dc Ma-
cedo Fernandes c seus irmãos,

agradecem as pessoas que acompanha-
ram á sua ultima mirada os restos mor-
taes dc seu sempre lembrado pae, sogro
e avô ALBINO DE CASTRO FER-
NANDES, e dc novo convidam e bem
assim a iodos os parentes c amigo*
para assistirem á missa dc seiimo dia,
que será rezada amanhã, quinta-feira,
24. do corrente, ás 9 lioras, no altar de
N. S. das Dôrcs, na matriz de Santo
Antônio dos Pobres, pulo que desde já
sc confessam eternamente gratos.

(R ;6Sçi1

D. Mada Gerínides de
Moraes

(FALLECIDA EM GUARATIN-
CÍU1CTA')

A sua íamilia, pi-nliorada, agra'
decc a todas as pessoas <]iic as-

5 sistiram ;'i missa de 7° dia do
Jt seu fallecimento e a todas as

que a acompanharam nesse dolo-
roso transe. (.1 7626

+

PINTURAS DE CABELLOS
Mine. Ribeiro particularmente tinge

cabellos com um preparado vegetal in-
offensivo, de sua propriedade, i rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10,
i° andar, entre as ruas S. José e As-
sembléa. S 448

Targino Ribero Sar«
mento

í

PENSÃO JfflA
Bons comniodos, a preços módicos;

Silveira Martins, 164. 7269.

87, Rma IPisnetifO de EVÍai*ço9 67
Presidente — João Ribeiro,dc',Qlíycira Souza • . *"".' ' "/ Director—Agenor Barbosa

Banco de Deposito* e Descontos
FAZ TODAS AS OPKRAÇOES BANCARIAS

SELLOS 00 BRASIL
Comprain-se por 50 mil réis [ os tres

de "ülho de Boi", sendo^ miiito^ prr-
feitos, e por iso$ooo a seriados incla-
nados. Sanlos Leilão Sr Comp., rna
Primeiro de Março li. 30. (SiS-lJ)

> QUALQUER DOENTE
será attendido, com desinteresse e cari-
íiho, á rua da Assembléa, 9S, das 2
óa 3, nas terças, quintas e sabbados,
pelo dr. ALIPIO MACHADO, med.,
oper. e part. (R 2344

NOTA O original dests
ser visto por quem o desejar
HYGIENICAL.

documento pódc
na sede da SOC.

GRUDE HOTEL üSLAi
Dirigido Por Dario Ocl Pauta. ''Ele-

Bantcmciile mobilado. Cozinha italiana
t fiaiu-eza. Acceitaiu pensionistas avul-
sos a Ia curte. Avenida domes Freiie,', 
7, teleph. •0. Central. S 123

Hospital Central do Exercito
Ao Sr. Dr. Alfredo de Azevedo — Director Ge-

ral de Hygiene da Sociedade "HYGIENICAL" de
S. Paulo.

Attesto que, tendo em pegado nas enfermarias,
salas de operações e demai s dependências do Hospital
Central do Exercito—de que sou Director—o prepara-
do de que sois representante \; como antiseptico de-
sinfectante e destruidor de todos os insectos (mos-
cas; mosquitos; baratas; p ercevejos; etc); colhi os

é&&m?M 11 v*f 11 i#W'W-«
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mehores resultados; pelo
para que façaes o uso que

Hospital Central do E
1916.

(Assignado) — DR.
RA: Coronel Director.

que vos dou o presente,
vos convier.

xercito; 21 de Agosto de

MANOEL PEDRO VIEI-

Cura eezemas, niolcslias,
da pelle, arthritismo c pre-í
vinc as lesões cardíacas ei
de todo o aptiarellio circula-l
torio. Agentes ecraes a

CAKLOS riu"/' & O. |;
do Setembro SI—^°j

COLUMNAS OE FEBBO
Compram-se 6 a 7 usadas, porém em

bom estado para agüentar solirii.o;
em tiver escreva para a padaria .Mar"i-rr-i á rua Archias Cordeiro .iifl,

S 6SSS
qv

T
Mcyci

! Pi

-oi

Os Ires grandes sobrados dos pre.lios
da rua do Ouvidor ns, oo-oa, com ris-
vador, do lado da sombra, por cima dos
armazéns da Casa Salgado Zcnha, onde
sc trata.

FGADO
O figado c um do3 órgãos tnais imporlantcs da_ nossa ccoiiomia.
Ura- figado desordenado causa a perda do appetite, prisão de ventrt,

dores ice- cabeça,. infartação depois de comer, perda do energia para o Ira-
balho, physico e mental, perda de memória, bánsaço, palpitaçio do coraçãoi
somno. dcsasaoccgado, urina carregada, tristeza, etc.

Em seguida acs symptomas acima mencionados, sobrevem um estadl
nervoso que produz greves resultados, como sejam hypocondria, perda dt
poder sexual, etc.

As PÍLULAS UliWERSAES MELHORADAS DF. PERESTRELLO.coi»
têm em si os agentes medicinaea para combater os males acima enumerados,

Estas pilulas são compostas de vegetaes c o seu uso não requer resguar.
do, nem de boca nem de tempo. — CAIXA, e$soo.

Rcmclte-se pelo Correio «ama caixa por 3J000, 6 caixas por i3$coí
e iz caixas por 26*000.

Vende-se na H'

Perestrelló <&• Filho. A™

| GONORRHÉAS I
' Flores brancas (leucorrliéa) ]

Curam-st radicalmente cm dou- f
cos dias com o XAROPE E AS |
PÍLULAS DE MATICO lrER- ij
RUGINOSO. S

Vende-se unicamente na phar-1
macia BRAGANTINA, rua da ;
Uruguayana 11. 105.

nmxunxximisMiBKzaRK

El CALVO QCV.M QUER.
I>EU1)E OAUELLOS QUEM Ql ™.
l'BM r.AIUIA 1ALI1ADA QUEM QUER.
ilK.M OASPA QUÍ1SI QUER.

jpioi*QLta© o

Exposição de aves de raça
Gênero finissimo, de todas as raças,

vende-sc a preços sem egual. Visitem
;i Cooperativa da rua Sete de Setembro
11. 3. S Gi>"9

Emilia Angélica Almeida Sar-
mento, suas filhas, genros, netos,
irmão, cunhados c sobriitkos,
muito gratos a todos que sc di-
gnarani acompanhar até á itlli-

ma morada os restos mortaes do -seu
idolatrado filho, irmão, cunhado, lio,
sobrinho e primo, TARGINO RIUEI-
'RO SARMENTO, convidam todas ;u
pessoas dc sua amizade para assislir 4
missa dc ;" dia, que, pelo descanso..--
eterno de sua alma, mandam celebrar
amanhã, quinta-feira, 24 <lo corrente, á«
9 horas, no allar-mór do Santuário do
ímmacuiado Coração de Maria, á rua
Cardoso (Todos os Santos.), o que des-
de já agradecem. f;5l- J

Geraldina Alves Bar-
bosa da Silva
O coronel Antônio José da Sil'

va, iRosatina Alves Ilárbosa da
Silva e filhos, c Lina Alves Cai-
liosa, pculiorailos, agradecem a
Iodos que aconipaniiaram os res-

¦los mortaes de sua mira, irmã e tia
GERALDINA, e dc novo convidam
para assislir á missa de 7° dia, que,
pelo seu eterno repouso, mandam ceie-
brar amanhã, quinta-feira, 24 ito cor-
rente. As 9 i|z horas, na egreja de
S. Francisco de Paula. (lí T-iS1)

í

D.

í

ÍViETAES VELHOS
Compra-se qualquer quantidade e ao

faz nascer novos
: quaesquer prira
im.cias, drogarias
PRIMEIRO nu

LOGENIO
.1 sua qjiéda c extingui

barba c sobrancelhas, acabellos, impede
U'.3 (h C*XÜ*íç,f2,

p periumartas c
MARÇO ¦¦¦¦¦ ir

tterositoi DROGARIA
-o n 9. RIO DE 1ANEIRO

completamente a
ircnda nas boas

GIPFONI,

caspa
phar-
UUA

melliorcs
ioS

preços. Kua d.i Alfândega,

A9 VEND*
Os Watiâa & O. »
¦ - Ph*3"f"39B"iCÍ*a do
EBroysrtHa Ean^soít-

t:

S. PAULO - Pharmacia
PSsarfiirBaoia Sasí&oí
Coração s'e Jesaas.
tis ©iorgio Bs-aa.

RIO DE JANEIRO «
dencia.

NICTHEROY - Phar*saacia Oa.aâosa.

NO

!M

'haB*snacia Prowí-

\mm MINcIKa
;. AVEX1DA UIO nilAXCO, 15

— SOHRADO —

Bispes elo 4Q quartos sfo
gatitentets «o mohéiados
para familias e cavaShei"
ros*

Boa cozinha, hom tra»
tamento, almoço gui jan- i
tz:' Ses 5OO. Diária de 4&, I

llNSTlfufo POLYGLOTICO ta ' HGgiSÍÍÜÜOraS 6 COnfiS
n \ Vendem-se rrqlstradoras Nationa

T. .. .¦ .: 1,. -,. , .s-.i ,:.ii« !« .-.";.._¦ _*-r __ t - - - ..

e 6&Q00. 7591 l\

Ao
mccionandci
tf. jnAritntn;

NORMAL
ANNEXO
P RI]MAI! IO
COMMERCIAL
n;-. TACHYGRAPHIA

K;:üo

CURSOcur.so
CUf.SO
CURSO
CUP.SO
CURSO DE LÍNGUAS
CURSO PI". VIOLINO
CURSO DE PIANO
CURSO DE DACTYLOGR/
CÚKSO DE PRENDAS

NAS

O corpo docente õ cscoium
pricho c merece absoluta c

A iliJciplina ilo cstabclecin .
irreprebensivei.

No per.ero é o Uí
mento c atai.

PRATA VELHA
Av. lio Branco ?.08_o 108.!

Compra-se c paça-sc bem:
elial 'Floriano Píixoto n. .-,

rua Maré-
. J. 62S0.

Moenda ds cal

1

Is
ÍAPIIIA @ 1
FEMINI-1 ei

lo a ra-j| @' 'i 8
tabeleci-ji; ^1

._. i
de canoa !

1

Vendc-in-se rrc;:stradoras National de
ooi?ooo para cima, cofres de iqo$ooo

par» cima, diverso? fabricantes c com-
pra-?c qualquer objecto commerciai.
Rua Frei Caneca n. 7 a 11 rara ra-
cyclopedica. Telephone 5=92 Central.

(i?úo 3)

Ei':!lSlii'S"^i.í'5;?:S!:ii?3:v|S!:;,:gi'"SL!,:BríS
A. CüüA DA I

SYFH1LÍS1
Ensina-se a todos um meio de a

ESbcr se tem sypHilis adquirida °g

ou hereditária, interna ou exter- c^
-.ia c como podem c-.iral-a fácil- m
mer.te em todas as niínifestacõcs B
e períodos. Escrever: Caixa Cor

%i1\/F

Cuidado com os intrujões
Os proprietários aa Cnsa
das Fnzenilns Pretas, ten-
do subido niie continua a
exploração do credito do
1101110 de seu ostabolocl-
niento por parte de indi-
vidiios snsiioitos, nvlsnm
no publico do que a Cnsa
dns Fazendas Pretas não
tom acentos do lutos o não
manda seus empresados n
domicilio — sem receber

pedido pnra tal fim.
Merns exploradoras o tam*'oein .suspeitas são anuellas
duo se apresentam como
antigas contra-niestras da
Casa dns Fazendas Pretas.

PEWtO S. QUEIROZ
& IRMÃO

Tel. O. 181.

A R 51 A 7, E M
deVende sc um armazém dc seccoi

lhados, venden*do> tambem fazendas
rrnho. roupas fcítaa, t ferragens c
siftuaoo fura desta capital, defronte
est;iíão semda i>r>r ire:
funetádo ha . maia ú
quatro contos por mcz

c nio»
arma-

luuças*
a uma

de subúrbio**,
annos, vendendo

podendo aufimen*

Monica Morelira de
Pinho

Luiz Adolplio Baliiaiia coneid3
as pessoas de sua amizade para
assistir á missa dc 7° dia, que
fará celebrar por alma de sua
tia, d. MONICA MOREIRA Dli

HXI10, ás 9 -lioras, amanhã, quinta-
feira 24 do corrente, na niatrz da (lio-
ria, iargo do Machado. (B /(nu

Luiz Ferreira de Car*
valho

Emilia F. Leal de Carvalha
agradece a todas as pessoas que
acompanharam os restos mortacj
de seu sempre lembrado esposo,
I,U1Z FER Ri-: IRA DE CARVA-

LIIO, e as que enviaram pezames, c'-Se
novo convida todos os parentes e ami-
gos do finado para assistir á missa do
7" dia, que será rezada no allar-mór
da egreja da Candelária, amanhã, quin-
ta-fcíra, a.| do corrente, ás 9 lioras, e
por este acto dc religião e caridade fica
suminamcntc prata. (R 75°3

Anna Victoria dos
Santos Lobo Valle

Gustavo Valle e filhos, Eco*
poldina Santos Lobo, Joaquina
dos Santos l.obo Jannuzzi, uia-
rido e filhas; Hermcncgildo San-
tos Logo e senhora, Lconor Vai-

le dc Lima e Silva e iilhos, agradecem
de coração aos bons amigos que lnes
prestaram assistência e conínrto c par-
ticipam que a missa por alma dc sua
cxiie-niusa esposa, mãe, irmã, cunhada o
tia r,c realiza amanhã, quinta-feira, 24
do corrente, ás 9 '',- 1'oras, na egreja
de S. Francisco de- 1'aula, (J ;m.l
E&&£3imSI3B!!B&i3£332!^BZ&S£a
Manoel M^ffliíüano de

reio. 16R6,
resposta.

enviando sello para @\

S.Nil. .loÃO JlESDOXÇk
llcsidencia : Bahia — Helmonle.
Curado rom o Elixir de Nogueira

do i'liro. Clico. João da Silva Sil-
veira, de terrível moléstia, a sua
cura foi um verdadeiro milagre

Acencia Cosmos— Hio

i

sai:!si'::;s.:::s:;5::.;3:szí:n.; isíKKiia
M .",45.1

Ru^irs*.-*
««aa imm

fí J B rj t*, Çl M fr^v íl W W^i R« r?5\ *5&IflJfi üypiriiiiSA.y Tcleplione
11.1

I mm s Rio sSe
ai'usa "ü

«OORAOO

Jaeieii^o
lana, 10

ESCRIPTORIO
Vende-sc uma superior completa por 1

00S000. 1'raça da Republica n. 7;,.
S 6S?7

OEMTES 3 DENTADURAS

Aluga-se um, grande, exccllente, hy- !
gienico, arejado, com salas de espera
e tcleplione,'por módico preço; na rua

3, sobrado, lado da
7Ó19 T :

'¦¦>. llraiS^Bf*** I
Uruguayana
sombra.

Ccir.pra-se
SITIO

na da Central ou Li-
nlia Auxiliar até a serra do mar, ou dc
Xiotlieroy até Alcântara, que tenha agua
corrente c alguma matta. Informações
1 1 Telles. rua Primeiro de Março, .15.

R "575

CURA ';
- CONSTIPAÇÕES - - 8

iINFLüENZA, TOSSES, ETC. \

Compra-se qualquer trabalho
nanasoa i da boca; rua da Assembléa

loja.

OURO
Compra-se ouro, brilhantes, platinai

jóias usadas c cautelas do Monte dç
Soccorro, á rua da Constituição n. (,.,.
próximo á rua do Núncio. S 6S41

lar essas vendas, (Uspondo de maior capi*
ti!. Vende duas pipas tle paraty meiwrü*
mente; está installailo cm vasto predio,
rcccrítcineitto con.it ruído, tendo moradia
para familia, com entrada independente.
Vende-se o nec-ocío c o predio, por 15
coniios, tudo livre e desembaraçado. In*
formações na run da Prainha n, ioo, ;tr-
mazem, d«is 10 hora-s da manhã ao meio
dia. (J ;iSu)

Vt^tÃ *u

SYPHILIS

sy
TELEPHONE SeBui ;^as d íiiia cn.r.p.icaçóen.

processos §eíraro*t e
ABREU. Du 8 is
«arai; 64. rui d, S,

Cura radiei! por
rápidos. iJr. JOÃO

11 e das 1] lia 18
Pídro, Di.

SOFFREIS?!
Fcrd-. 5'.es a esperança de cura ou de

melhores dias ?
Ide já á "Mora Indígena'; — ACRE,

Co que encontrareis imniediato allivio.
Consultas GRÁTIS por médicos e cs-

niri-as sobre todos os assumptor
Cura da IMPOVEXCIA sem

| GISELIA!...
Kov-i tintura, que está produzín-

I 3 do real successo. Uniea que dÁ a
i | rór pre'a natural e histrosa, sem1 

I conter nitrato de prata ou os seus
| sáes. Vendem-se ein todas ns per-
1* fumarias. Deposito errai: Bruzzi
i tc C, rua do Ho?picio 133, Rio de
i Janeiro. (R. 853)

vellio próximo a rua uo auucio. o

I; I (\ PARA VIDRAÇAS

1 I

VIDRAÇAS
JQIiGEAJUm

I!

207

8:

no dica-
Prata, brilhantes, cai;

de Soccarro, coniprar.1-5
mentos a ing.nr. ). 0.-S3. radcn-.ts 64, Ciija Ciiri-i'a.

•elas do Monte
11 a praça Ti-

Vende-se um pciucno e novo predio
entre Santa Thereza e Gloria, na rua
de Santa ChrisLna n. 02, ver no mes-
mo e tratar na rua dos Inválidos 11, 60
com o sr. I.opcs até ao meio-dia. N.
B. todos os bondes de Santa Thereza
passam na esquina da rua. (7334)

ESSEXCÍA DEPÜRATIVA CON-
CENTRADA I)B OAROBA MILHA

(Formulo de Brito)
Approvada c premiada com medalha

de ouro. Cura: enipiges, boubas, sar-
nas, doenças do nariz e dos ouvidos,
borbulhas, comichões, darthros, pannos
eezema, erysipela, syphilis e rheumatis-
mo antigo e recente. Preço 2S5CO.

DeposiluS. Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas 45;..Carvalho, rua 1" de
M.rço 10; ã rua Sele de Setembro
Ei ..e 00 t á r'<a da Assembléa 14. Pa-
bri..k: Piiar-iacia Santos Silva, rua Dr.
Aristides I.ouo :->' Tel. 1.400. Vüla.

WÉHÉÃ - ÍMPOfÉNCiÃ"'
Tor mais antigas e rebeldes que sc-

jam, curam-se certa e rapidamente por
meio de plantas incdicinacs, infalliveis
e Ínoffensivas. Milhares de pessoas 50
tem curado "por intermedia destes me-
dicamentos. A' venda n'A I-'iora Brasil,
larpo do Rosário 11. 3. telephone H4"S,
Norte, S 7438

Álvaro de Sour.a Castro ;• f*
milia, Augusto de Souza Castro
c familia, Álvaro Cyriaço de
Castro e senhora, Guido l'i lippo
de Castro, Osias de Matto; 1 ia-

milia, agradecem as pessoas que «com-
panharam os restos mortaes do seu pre-
sado pae, avô c sogro MAXOUI. MA-
XIMIANO DE SOUZA CASTRO e
convidam seus parentes c amigos par?
assistir á ;ni.;sa de sétimo dia que poi
sua alma, será rezada hoje, quarta.

23 do corrente, ás o lioras na
de Nossa Senhora do Amparo,

em Cascadura. (7410 .1)

Manoel Carneiro
Braga. Carneiro ft. C. convi»

dam os parentes e amigos d.- seu
honrado chefe ;r. MAXOhu

aSi CARXEIRO para assistir á mij-
mandam celebrar, amamiji.

do corrente, ás n^i:J
da egreja da e.iiu-

le-ira,
;reja

sa. que
quinta-feira,¦horas, no ali
delaria.
jft-.y.tWH3Jiq»-.«»™a

4
r-mõr

ESCAPHANDRISTAS
Vendem-se apparelhos completos e

roupas externas do Fabricante SIEBE
GÕKMAN; internas e accessorios para
os mesmos. Ship Cli.-.ndler — Luiz Si-
queira — Rua da Misericórdia n. 3.
Telephone 36(8 C,

NICKEL
do

Iiora

'Escrtmu!o5ament,» bem coutado
101S4011 par ino?, vende-se á. rua
Hosnicio, 141, sobrado, das S á 1
da tarde, e das 6 ás 8 da noite. Iam-
bem vende-se praia a ioo|8oo ix>r
100S000. J- 

"i>9+»

FAZEM-SE HYPOTHECAS
Fa2.se, ou compra-se predio, que te*

nlia negocio, terreno ou ca.s:» velha
para construir. iXão se acceita inter-
nicdiarios. Só 5e Irata oom os ipro»
prietarios, indicando rua a nun.ero,
medição do terreno ou f-sa e preço.
Carta a esle jornai a Teixeira. J. 7(181.

Ei
II
'¦il

',

. '1

n
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'V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o nue pôde conseguir facilmente,

per aluguel mensal c módico, todos d
novéis; rua do Riachuelo a, 7, Can
f.egrcsso.

AMA SECCA
Prccisa-sc dc uma mocinha, nue de

ltfcrcnciii dc sna condueta! para tra-
kir i rua Marechal Hermes n. 53.

úi-o J

r TORNEIO MECÂNICA-
Precisa-se dc um bom torneiro-mc-

tani.-o. com habilitações para trabalhar
em fr.-iise. Carage Fiat, rua das Laran-
jcir.i.s n. ...io. S 763S

Consultório Electro-Deotaüo
. Aluga-sc íi rua Sete dc Setembro

ti. 1.1,1 {fioSo.o), tres vezes, por .ema-
na; trata-sc .om Hortcncio. S 744-'

PIANOS
¦Compram-sc pianos de bons autores;

na rua li.ll.t S. João 1-'.'. 876.3

PIANO
Vciulc-sc uni, do autor C. C. Trcssc,

em bom estado, para estudo, tt iiarti-
ciliar; na rua Diamantina 11. n.|,
jRiachuclo. (J ;Gn>

ÍAÍOÇAS AMBULANTES^
Prccisam-ac de carroceiros com car-

.'oças com liccin..'i dc volantes, para
vender lenha ;i varejo. Informações
com o fr. Bastos, ít rua. do Hospirio
11. S4, sobrado. (J 7614)

Bom quarto mobilado
'AHiga-sc mn Rrande bem mobilui-lo,

com 'dilas janellas em casa de estran-
(.eiros sem filho; luz clectrica, banhos
nuentes c frios, preço 50.--.000, para ver
foiIos os dias ató ií horas, á rua íí;;rão
dc 1'ctropolis 164. R 7321

TRAPOS e RETALHOS
ilo OFFICINAS o ALFAIATES

Coroprara-so qnnlqner quantidade
c qualquer qualidade AOS

MAIS ALTOS rnE(_X>.S it dinheiro.

Cl", de Tndnstrias-Tex.is ¦— Rua
Xhcoiiliilo Ottoni 36

Cnixrt Postal 100»—Tel. jí. 4306

FAZENDA
Precisa-se adquirir uma nas seguinte»

condições: comprada a pagamento a
prazo, com liypothcca do iinmovcl ou
arrendada com contrato. Que tenha
boa aguada, boas terras e regular casa
dc morada. O mais próximo possivel da
capital e próximo á estação de estrada
dc ferro. Quem a tiver nus condições
acima, queira escrever a Abel Mi.-wla
de Souza, rua .Siichcí n. 42, 2" andar.
Rio. J 7[ÃO

Casa para casal inglez
Cratiíica-.e com íootfoco a pessoa

que indicar uma casa cm Santa Thcrc-
za, que convcnba. Deve ler boa visia
para o mar, cntiidc quinta), .1 quartos e
mais dependências communs. Aluguel
até 100.000. Para ser oecupaila cm 110-
vembro ou mais cedo. Resp_„t..:i a M.
.1. D. i'-< 6of,3

ALUGAM-SE
dois !.onsnuartos para casr.l sen. filhos ou
J.imicns sós-, liem firejatlos. cijm j.incli..?, tio
•sobrado da run íicncral Pedra j,zX, antiga
S. DiüSO, próximo ao entreposto (Je carnes
verdes. Aluguel 30$ e .(,*. (S .8S-)

ALUGA-SE
n cata dro rua Kibriro O-.iiir.ariíes (>2

i AKHia Campista), própria, para tun
casal dc tratamento, preço ioo$oooo.

K 7501

PAPEIS PINTADOS
Moderna collc.,_o, desde f.',cc, a

;>r*,*;. e guarnição aíú _$ooo a peça. Hstcs
preços sú na conhecida Casa Brandão, á
rua Asstmbléa, 87, próximo á Avenida,

(M 6.1-4

Xarope Peitoral de Desessartz] Sementes de capim gordura
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO'Approvado 
pela Imp-Ctoria de Hy-

lienc e premiado eom medalha d: ouro
na Exposição Nacional dt 1908. Eite
maravilhoso peitoral cura radicalmente
bronchite., catarrho. chronicos, coque-
luche, asthma, tosse, tísica pulmonar,
dórea de peito, pneumoniai, tosse ner-
vosaa, comtipaçSej, rouquidlo, suf.oca-
(Set, dotn.a. de garganta Urynge, de-
fluxo asthmatico, ttc. Vidro i.___. —
Depósitos: Drogariat Pacheco. Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 81 e 99
e á rua da Assemblèa n. 34. Fabrica:
Pliarmacia Santos Silva, rua Dr. Arls-
tides Lobo n. 3-9. Telephone 1.400,
Villa.

CASA MOBILADA
Tara familia dc tratamento, aluga-

se uma junto a Praia do Flamengo,
com.4 quartos, 2 salas c mais depen-
deneias. Para tratar com o sr. J. J.
dc Amorim, av. Central, ior, 1" andar.
____ .7605 J)

PHARMACIA,
Vende-se uma bastante afrògitezada c

mngnificamento situada 110 centro da
cidade. O motivo da venda será cx-
plicado ao pretendente. Trata-se com o
sr. João Huber, rua Sete de Setembro,
n. 63. (75S2 Rj

e jaraguá
Vende-sc qualquer quantidade, semeo-

tes novas c garantidas, na casa Pinto
Lopes & C, commissarios de café, man-
leiga e cereaes. Rua Fioriano Peixoto
n. 174, Rio de Janeiro, Telephone nu-
mero 3006. .152 J

SEGGOS E MOLHADOS
Vcndc-so muito barato um caixão

grande para cereaes novo p_ara centro;
todo forrado com mostruarío em cima
para maças; para ver e .tratar rua Na-
tmeo de Freitas, 85. (753"! R)

DENTISTA
M. P. Tidball, recentemente chegado

dos E. Unidos, deseja encontrar um
gabinete acreditado, mediante aluguel
ou outro qualquer contrato; para in-
formaçües dirigir-se a The Dental M _tj.
C. (Brasil), Ltd. Largo da Carioca,
ri. n. (7560 R)

Agentes da "Pedra do Lar"
As pessoas quo quizerem ser agentes

dessa Sociedade dc construcção (piei-
ram t.Ír.girsc á g_.de, á rua da Coneei-
ção 11. 22 Xicllicroy, sobrado de 11 ás
4 horas. (.840 J)

VENDEM-SE
Quairo tachos grandes de ferro fim-

(lido, próprio para sabão; ver e tratar
rua Coronel Pedro Alves 11. '18.

7554 R)

1 IavatarS I
NOVELL A do E_

ji | T. GAUTH1ER gli u Interpretado pela celebre Ef m

u Soava «GJ-allorL© ||
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gn Companhia Citioim.(o«__raphica Brasileira 22
I lmlf\ TT? Sensação o \J f\ T O liI rl\_/t>--i tfiumpho _rÍ\_/*J_C- i

As 80.72 pessoas quo assistiram, il
m ante-hontem o hontem, este progranima sem B

igual, atlestam bem o seu valor m
i O melhor programm? da semana contintía a ser o tio

033EJ03XT M

PRENSA DE COPIAR
Vende.pc unia. com banco; á rua dá

Quitanda n. 17, sobrado. ("553 11)

Predio á rua de Santo Amaro
Vcndc-se já um predio velho, nece»-

sitanJo de obras, á rua Santo Amaro,
já esteve alugado por 400$ mensaes,
frente 8 metros, fundos, i_o, metro».
preco de oceasião, 14 contos, só; mau
vale o terreno: tratar á rua do Ouvi-
dor 7$, loja, com J, F, Coelho.

S .45*=

Objectos de arte de madeira
Imagens encarnadas, mobílias artis-

ticaí etc, estragadas de bichos, restau-
ram-se e dá-se unia .solução na madei-
ra para impedir a reproducção do bi-
cho. Rua D. Carlos I, 9., sobrado.
Eencvenuto Maucini. (75S7 .R)

O PROWIPTO ALLIVIO DA TOSSE
XAROPE Dí. LIMÃO BRAVO o

__1.0M0F01.MI0 DE QUKIROZ
—- S. Taulo —

iPodcroso calmante. Os resfriados,
Rouqtlidõcs e Catarrhos Uronchicos des-
aparecem logo ás primeiras colheradas
deste poderoso .xarope. Não contem
morfina e, por isso, pódc ser usado
sem perigo.
A' VENDA EM TODA A PARTE

DE LEITE

NEGOCIO DE OCCASIAO
Vnid.'_se um boteq_i.ni e rostaura-.i-

tc bem montado, e fazendo muito bom
negocio, pairando mesmo pouco aluguel,
dependendo o negocio do pouco, capital.
Tara ver c tralar, r.o Boulevard São
Christovão n. 08. J. 7S'3-

Lavagem chimica de roupa
Pessoa conhecedor,, dos mais mo.lei-

nos processos de tinturaria, torna ao
novo, por preços os mais razoáveis, ves*-.idos íinos dc senhoras c dc creança;
á rua Senador Corrêa, 33, Caltetc.

7J01 J

Prccisa-sc de uma, com leite de _
a 4 mezes. Kxigc-se caderneta do In-
stituto Moncorvo. Ordenado iCo$ooo
por inc... Kua das Palmeiras 77.' 

(B 7601)

THEATRO LYRICO
.A.r__i.aiiHêL

ESTRÉA
Primeira representação ne Brasil, tia

Í.IJ11L1MF. OPEIíÃ do maestro
Wolf Ferrari

IL SEGRETO
SUSANNA

GOYRSCAS
do insigne maestro

li enrique Granados
PREÇOS — Friza_ .5$, camarotes

H03 rnutcuils e varandas 8S, endei-
ras íi$, galerias numeradas 38000.

rsühetos e venda na oasa «O D1LU-
vio», Avenida Rio Branco 106:

J7731

AVISO IMPORTANTE
Pôde v. 3. ler este aviso, collocan-

do-o na distancia de 14 ipollégaida»? Se
não pode è porque seus olhos estão fra-
cos e precisam de lentes. Queira diri-
gir-se.á.riia da Assemblca 11. 56. Casa
Rocha, qite examina o. vista grátis c
vende óculos baratos. 741 o 1

CARAMUJOS
Vende-se grande quantidade a i?ooo

na Flora S, João, Rua de SS. 1'cdro,
281.

GAMISEIRO
Precisa-se um cortador de camisas e

eeroulas. Fabrica, rua Aristides I.obo
n. 96. R.i*55_

AUTOMÓVEL
Um particular deseja trocaf um dou-

blc-pliaeton novo, perfeito, por uma
barata, propostas com esclarecimentos
á Caixa do Correio' 1SJ5. 3680 .1

PREDIO
Aluga-se a familia dc tratamento o

da rua Gonçalves Crespo 11: 53, trans-
versai á rua Campos Salles; para Ira-

mesmo. ' S 747°tar, no

EXCELLENTE VIVENDA
No ponto mais salubre e ameno do

Meyer, aluga-se a casa 1-*-.. rua Dr.
Dias da Cruz (bondes de Piedade), no
centro de grande chácara de mais de
100 metros, com i grandes salas, 3
grandes quartos, grande quarto dc toi-
lettc completo, com aquecedor, grandes
commòdos no porão habitavel, bella va*
randa, installações electrica e fopao a
gaz. __o$ooo dc aluguel. Trata-se tio
predio. U 7-"43.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V

ções
s
por

quer comprar moveis a presta-
preços baratissimos, entre-

gando-se na 1* prestação, sem fiador,
é na Casa Sion: rua Senador Euzebio
ns. 117 e iir>, telephone 5-°9 Norte

Sellos para collecções
Coniprn-se e paga-se bem qualquer

quantidade de sellos nacionaes e es-
trangeiros, assim como moedas e meda-
lhas antigas do Brasil. Rua 1* de'Mar-
çn 11. 3", casa de cambio. S 667

ÍHEIRO
Directamente, sem còmmissõe., cm-

presta-se sob hypoihccas, até 30 con-
tos. Rua do Rosário n, 103, i°, com
Maria. (B 73»°)

Segundo andar, predio novo
Aluga-se o segundo andar da rua da

Qüit-ili'- n. t2.i, entre Alfândega c Ge.
ncral Câmara, próprio para familia ou
grande escriptorio. J 7.5>

AUTOMÓVEIS
Na casa de penhores á rua 7 de Se-

tembro. 235, vendem-se dois automóveis"Berliet" "landaulct., e um "Pope", 110-
vos. Preços vantajosos. (9420 J)

Saccaria 
"e 

aniagem usada
Compra-se qunlquor qtu-.ntit.i-*.--

CS', (lo I.idus_r.ns-'-c...i_ . _;„-
Tlieopliilo Ottoni „0

Caixa 100» — Toi. Noite _30iJ

GABINETE DENTÁRIO
Aluga-se um, muito decente, no cen.

tro, com telephone. Para mas iii.o.a*_.
ções com o sr. Catão, na casa Cirio

J-iiõj

VÊR PARA CRfeR ? 
Z

Quereis comer bem e gozar saiuíe?
Só no Café e Restauram Rio Branco,
rua Marechal Fioriano n. 155, abciu!
dia e noite.

Biblioilieca de Obras Celebres
Vende-se i.ma coilecção dc livros,

completa, inteiramente nova e de qnali'
dade superior, por _oo$ooo. E' enca-
ilernada »m Roxbttrgh. Custou .150.000.
Propostas por carta a Antônio, postavestante do Correio da Manhã.

#^«X3S&<>m»'mmmm9»«m>»PATHE
O máximo conforto— IVenliiima espera

HOJE — Ultimo dia deste progranima 
SêssõêsChics —- Espectaculo Selecto
As grandes reporlngcns mundiacs. —Acontecimentos do

Universo •

ECLAIR JORNAL ^|^p
destacando-se : A oecupação dos Correios em Salonica pelas
tropas francezas— A Conferência dos Alliados em Paris.

As modas femininas de Paris etc. 
AfabricaCoronaoditaquat.ro actos de visão actua! d *. vi-

da moderna cruel sob o suggcslivo titulo

Corações que se degladiam qííf ^t,
O animo feminino ver-
satil se oliscrvamesmo ,
nas rudes filhas das I

praias: é evidenciada
no film

A VIRGEM
DO MAR1

HOJE I I
FATH

mmxmmmt*BSSL*Mkx*Ses3txt2^Ba^ití2S9tWS
_..______-__ É

mmmTmm^mxÍVBéàam\m*mmWmK^^

Tres actos editados pe-
Ia Gloria Films (Fabri-
ca artística de Torino).
i- acto: Rosas, rosas
para Nossa Senhora — j2- acto: A lembrança'
implora piedade 1 —3*
acto: Animo materno |
não conhece vingança.

GRANDE CIRCO EUROPEU
Arniaijn na rua S. Francisca Xavier—Ma-

racanil, Propriedade <ie .blao de Olivei-
r;i — Empresa e direcção dx Pedro tlon-
Cilve9. "
U maior c mcMior conhnto artístico

aetualniciitc na America do Sul
.- - ARTISTAS DE AMBOS — .1
4o OS SEXOS 4°

6 — CLOV/NS e TONYS — 6
HOJE HOJE

GRANDIOSO SUCCESSO DESTA
COMPANHIA

Exito da THE OLYMPIAr. TROUPE
Quadfps .plásticos 'lo tempo <ic KcVo c i'.-

actualidade
•Suecesso dn celebre clotvn PEDRO

GONÇALVES, o rei do riso
03 CAVALLOS ÁRABES EM LIBER-

DADE
A cobra limn.nti— Carlitos, Iíolicrto cLodos os demais artistas.
Xa scgniKla .parte será rerir-.cntadi acmocionanic farça-dran...

— Preto contra Branco —
que tanto agradou

Preços c '..oras dn costume.
AMANHÃ -- NOVA FUNCÇÂO —

Mova pera — Domin-fi matinée infantil,
IJ .670)

^^^^^^»Td**-**ni_i_>'-¦ **¦-* _ft_^^^_________B!__

CINEMA AVENIDA
Empresa Dftrlot & C. — Avenida llio Branco, ISI o 1..3

Luxo e Conforto — Flores e Elegância
_ _ _. _ HOJE

HOJE — Programma artistieo e variado

* Um Lord Estroina 9
Dr.iina =ocial em q actos, »'.a vida real. traballio do artista ".Varreu

' _t_>Virfa-??.''cffil^ SEGREDO DF. .MUI.HKH,
etc. — EsftSdô psychologico, verdadeiro, da vida Ae um joven ari„tocr_t» —•
UM LORD, pouco banal,'- .M__.a_.p_r.nc__., porem o jogn, o vicro, aa ni-
vida.9 nioslram as nttrilnilaçõcs, o ntiysrao, o khciiIio, ultima taboa ae fiai-
vagão.

>MÍ6C-Cti*acena pr:n.oror*a, imp eccayel.
AMANHA:

Lançada ás Feras
drarni cm 5 íi-ctos

A_ victimas iitnocentcs. tal qual no tempo de Xero. todos rs dias, na
vida. moderna, são jogadas ás fonas —... huniai»a.s, sem do nem piedade.

Primoroso trabalho de MARY FULLER.
O CINEMA AVKX11)A — líLKtiAXCIA E COXFOTÍTO

t !í. 7"-9)

AMANHÃ - QUiNTA-FEIRA
A mais bella fita at. hoje apresentada por

Mlle. NAP1ERK0WSKA
Famosa bailarina russa tia Opnra de Paris

Um drama de amor da vida moderna editado em Cinco
actos luxuosos por Pathé Fi éros fob titulo :

iilllllllllllllillll:

A celebre Da usa tle Salotné
Mlle. Napierkov. ska representa o papel de Violante na scena

dramática dn vida moderna e interpreta Salomé c
dansa o celebre bailado em torno da cabeça de S. João

Baptista no poeina lyrico
*jJÜ A FILHA DE HERODIADE *»

Üinü Obra-Prima Hara 1
O 1' film da collccoüo Pathé Fréres ilapierkowska

™ 
^^^^Zm\ ~

B«««a Empresa
Ü1_r___i 0nv©ira& C,

^fí*_S___Síi_tí-S^*l___S_í_5

r>o Repu
mitílS l)A E.UPÍMlS;rPlWlírDI

Orchestra sob a regência de Raphael Romano
Sessões continuas das 7 ás 11 horas

I-XITO DO ARTISTA

SILVA LISBOA
( o i^Rft.õor_/--r_,TJ._litanÓ >

ProRvamina olos films :

Rehabilitado na hora da morte-
DRAMA EM C PARTES

Admirável trabalho psyçli.ologico, extrahido do celelire
romaiico de 8..___s Wekr

5 aefos soberbos pela concepção e pelo
desempenho

At.ci.çào — Ua, neste bello Íilm, uma nppariçSo
pnra a qual chamamos a attenção do Iodos quantos pre-Sondam vol-o : representando a Verdade, quo vem ao
mundo desvendar Os actos dos Hypocrifcas. appárcco
uma mulher soberana meu lc bella.' 1.11a, porém, como ,1
deusa mythologica sahiu do poço núa, imita-a nu
exhibição do sua imagem o dc suas fôrmas, so'm quoentanto, esta apparição possa despertar qualquer idéiamenos moral, ou do desrespeito ao espectador, emborao nú artístico seja do uma nitidez impeccavel, que sd-mente o tom diapliano da apparição attciiúa. Admirada
já por cerca dc novo mil pessoas, esta apparição nãoolTendcu qualquer melindre,

<_'oí'o9í.oI-_'ii>v.-ii 10 tio -jro*j*raiu__ia :
Ta^Ojjsas 8esr*-_.i__s esr.. §aIo__5___ e kam-

S3a_»__e5(_.s na linha de frente
Film auctoris-itlo pelo grnnde üeslndo-maior, odlçüb da CâmaraSyndical da '.'.iti-malograpliia frnnccza

POUCA SORTE...
Comedia pela tiueridn mlle. MUSIDOFIA, a sympatliica Irmã...... \"cp dos Vampiros

§?i^w__^^S_^_Í__f_5_Sí_!^_l_i^_j^9Íl_iiS_r!a__-^___i______5g^__S____í

OS 1HI.1.SI.ST1VKIS
TURQUIA

IllHA DO cinco. —Ainnnliii : — A
j.vri.A nos i.Kõr.s. — -1* série, os aii-sxrços bò"ciiícó'."!

I o ninis o lindo (Ironia de secn ns iinnressionun.cs » MUMílíIia
gj SIYSTRRTOSA, om 5 netos. ' ',-.-...„. I
râapigiBiHHpiugieaiiraiffi

;ic ia/, pane .. ra m
^K_.i,u-: — iiizr.?, 45; camarote., _.; cadeiras c balc.e.. .«.oo- ca- ES S . cir._"Í.*,l_lA POLA — Primeira rcprcseiito-jão neste llieatro do "vaudcvil. H

I 1 leria. e y<rdm._Jj<,n. i u ¦ b K 
| {,.¦¦' __ MICRÓBIO 00 AMOR. y

!¦ m Antaiiltit ftB_BMf!(l >_¦__¦ _n a n*i«s ti ¦'**. -. da tartíe, far*st.*á. hoje, nn ívgcnciíi «io Jornal do Brasil, o m

|^ 
AmauIu* WbS9^i«sÍ ¦ G-for-ai. ^e1^03 11 «i«° <•<* l* «»«»«•••da ™w*<™ ««•*¦** •* »»• ¦*"«• *».4j^ «

I' m^im^i^^^^&^^^s^maxmmmsmmamWammm%mmm -Bt-j-^mwíg^

V-l.'?^^lF&r\M.IZ^*!\.'~^,-n'crj,xrrmiM.i B_aga__q

CIRCO SPINELLI

Ii 

H . t'Kc\\ja: — rnza-s, e\^\ camarotes

^a^___.*L_^___HÍ.'£aa'J(^^^^-S-^^ff* *"-"* --«-•"-—-•_. >u AMANHA — rnaui.urai;;-. da.; r;cit::s C:x MODA. f;;|r,,Ilenriquo Alvos o Elisa Santos 

.1 CWBHA THBttRO - S:- JQSB' -.-¦ 
"

— x>To Negror do Abysmo
botlcOes,

raE_________s____5__-__-^___s«^^ iraiiiiraaiMKiiiiiÉiBiH^^
_p_i_.j_i__.c__i •_7_3:_-_:_A.,_?_?-_ís |

sbisiibe:

CYOLO T11lgATrt AL j»K V SrI_T_HBO_"ÜiTima 
réêíia da COMPANHIA ViTALE

HOJE As 8 3.4-Adeus ao Rio de Janeiro-As 8 3i4 HOJE
it» RECITA DE ASSIGNATURA -- Festa artislica do primeiro actor co-

,n _-_a.ii/. l, m.co 
1TAL- EERTINI

Primeira rc-irc^er.tação nesta temporada da opereta em tres actos, tradticcão
do Cav. Ettore Vitale, musica (los maestros Larva e Moncktoii

T
ÜMÃ DAS MAIS QUERIDAS OPERETAS DO PUBLICO CARIOCA

SUSETTA PINA GIOANA — 'DONA TltERESA, GIULIETTA
CESTl"— GIGG SAMMV. ITA1.0 BERTINI.

Toma parte toda a companhia — IJailados,
bailarinas Vittorina c Qvidia Tarnap.hi.

! IS

€I.MEMA ÍBIS
aiHI;!!:!Sli!!:ai>_i:!!Hi:!ií_l!!lill!ll!_l!lll_li_!!iil%.

Empresa gJ. Cruz Junior s
Uua da Ca- ||__> rioca n..O o:;l |:.

Ultinio_dUíLdestc_proí_,i-íiinniíi — IIOJli. 1
Amanliã entrarão em secn u nuiis duas séries do grande B

film A FILHA DO CIRCO— Aproveitem todos, pois, silo asliiltiiiias sessões.

HOoJE

p.iríe as
p:n.u-:r:i-

No intervoHo do a°
MARIA DE MARIA?.

nihctcs A ven

cto, O BENEFICIADO,
II -•¦ bo ras. na Qgç___

juntamente cum o*. Sta.

Jornal t\o Hrasit.
SJÜXTA 

"PKtRA — Estréa da companhia dramática,
octriz ÊMMA POLA — Primeira representação neste llieat.o

r/. ]j.'ir:c*
lo "vííUücvíI*

C_IXJB_CES DE ir^3_v_íA.O
T..pr:ln,;'<- drama dc assimip to arrebatador — Enredo trágico. -
Film de suecesso, cm 5 lon pas partes, da grando fabrica FOX
Ksto c nm dos ninis lindos traballios da afamadn fiibrien,M o estamos certos que o publ ico o applauaifá com calor.

O SI_NTO MYSTERIOSO
EtlI(* drama cm 2 partes — Enredo de mysterios e de sensação,

PUBLICA APPROVAÇÃO
Grandioso film cm 3 parles—Romance bello e dc enredo admi-

tiI
É
|1
«1

Orando Companhia do SnsRões do Edon Tlioali-o do Lisboa
Empreza -- T!-. IX .<_ 111 V t*.l A Lí QUE5*.

HOJ.E3 __3 Sef_f?iõc:s ÍIOJE
A'S 71-VÍ Ei):il4 DA NOITE

O ESPECTACULO DAS FAMÍLIAS
o revista fantasia 'In coMumes portunuezes, cm dois actos, oripinai dc CARLOS

l.lò.M. e AVELINO Ul*. SOf/.A. musica dos maestros T1Í0.MA/.
UF.L NEGUO e LUZ JU.NÍOU

mw íroli-i ©# mwm
ZE' LUZITANO  por Henrique Alves
MARIA DO MINHO  por Elija Santos

MaravimoEro exilo dc voc-alisaçâo, pc\a cantora Medina dc Seira c José Mo-
raes na TRICANA o ALFARROBA —O CÍVICO INTERPRETE, pelo açor
LUIZ BRAVO.

BERTHE BARON — MARY SOLLER
MARGARIDA VELLOSO — JOÃO SILVA

JAYME SILVA - TINA COELHO
CELESTE DE OLIVEIRA

O MAIOR SUCCESSO
LEGITIMO TRIUMPHO — — — —

Hoje

Gr£i/ulc companhia Eqüestre Nacional da
Capital Federal — EMPRESA DE Ar-FONSO SPINELLI — COMPANHIA
DE BENJAMIN ÜE OLIVEIRA.

- GRANDIOSA - t_t •
ESTRÉA ílOje

o- THE GIBSONS —
Gj..... as ticos Notabilissimos

Ti*rm!uará a 2a parte do progranima cema pcci dramática de IIF.NIA.MLN* 1jE
OLIVEIRA, com iiiidos números de ma-

IS FILHOS DE' LEANDRA
MARAVILHOSO DESEMI _XIIO

Prcçcs c Iiora*; do coslitme
llrpvcmciiic .1 comedia <ie costumCâ mt-

litares — O ZE* MÊMÊ.
NOVAS SURPREZAS

Em ensaios a peca fantástica — O GALLO
DA TORRE

Depo;*; do espectaculo haverá bondes
para todas as linhas.•Todos hoje ao — cyí§„Etu

Amanhã — Grande funcçno — UMA
TARA TRES.

Ter*;-'e;r--A PUPILA DO DIABO.
(J ;;;6)

Era arena
Pasoiiuii soírr>o_o

" — Compahhi g Molasso —•
HOJE — Tm. s-i-sões -A's 7, 8 3)4 e 10 1I2—HOJE

Espectaculos de completo novidade para familias

THEATRO RECREIO

Primeira sessão — A FILHA DO MANDARIM

Segunda sessão — SONHO D'ARTISTA

Terceira sessão — A MIMADA DE PARIS

*__y-ffiV!sBW-*_o__^

COMPANHIA ALEXANDRE AZEVEDO-Tonrnée Cremilda (ÍOlivcira

HOJE — V'S 7 Oi t
_K^_-_?ftrT-fSíiB''_—•**]_Fff'>y:--'t3

me

A'S 9 31-1
__r_E

HOJE

Grandes surprezas — O maior suecesso theatral
A MAIOR NOVIDADE THEATRAL— Dn r-crcs^i do Sul, estreará e^le r,-._

reste thealro a Grande COMPANHIA NACIONAL de operetas, revistas, bur-
Jctas c niajfr.caí., fundada r.a cinco annos e tão querida do publico carioca. A .*>
trtia *.e dará com a "premicre" dc uxa v>t\a que f=e destina a grande suecesso.

As sessiies principiarão »cmpre pela exhibição dc "iilms" das mais reputadas
fabricas. PREÇOS POPULARES. A Empre.. reserva-íe o direita de alterar esle
programma.

N.is thoatro-i S. Tos'-, S. Veüro, C.:'..._ Gemes e Moi=on Jlíicrr.e, Inverá nt.t-
tiute «o* aomingo?i u -í i,*í. Q 77jp)

Comedia em 3 actos de Gavault (autor da Menina do chocolate)

3Prot.acron.ista : CREMILDA D'OLIVEIRA

Brilhante desempenho — Magníficos scenarios Iodos novos
_____2_____-*_^-___*-_-_í*í*S^f2_I*5^^

No 3- acto, O vôo da pega, scena do canto c dança por
C..E8.._I.ÜA de oliveira

Mise-cn-scbné dc João Barbosa—Moveis da Marcenaria Brasileira**____j_g_5_MB_8__--BBBpHaM^
Amanhã, lis 7 3i-l e tis O 3[1 — A XlÇâÒZINHO

-SOJIS - ULTIMO DIA » HO.TeT
{•rixnolioaos o sciisncionacs films num só espectaculoTres ,_,._.„...„..„.-,„ _,_,.¦->___.._¦.,__.... ..uns num sio espcclaculo í> lir-X.HOK I_J MAIS EJIPOLGANTB PUO(.l.AM..U UO MEZ.etective contra ©s Falsário*- — — — - *-*- ¦—-•«•_¦ u i__*_, a _2 cGói a ti _J ara

4 partes clicias dc emoção _

-ÜS.3 *_% ioi «__? *__-_ Q D H__* Usist

^ão sn tloscrevom ns soona.1" -Io
pro. ento fllm ; citamos apenns ni-Kitns, entro os muitos movimenla-uos quadros: A fabricapüo das ce- i.dulaâ — A introduo-fâo cíitnlno.sa — |í'iA doscoberla — l.'iíi lord om scriot F '
apuros — o detectlvo oncarceradóAmarrado a uma ènornio rodade moinho — (',. lofrios da morl_ —A égua jorra cm i.Jjiindaiir.iíi é amorte se approxima — Varado novnma bala— o «Tando baile- \ se.tlucção feminina—A ftip;.i diabólicaLutas satânicas doutro (1'aiíiiaom terra lirinu etnum desnenha-detro -o desfecho ílnal, etc, etc.
-Magistral c

impressionante !

3 mimosos e delicados actos 3
o a VeSd;H.on*..ií„^ Inçonociente,* _• ,.rtn. .a o,,o,..,

ais forte nun n sonii—,_r
sobre os peccador
'«•n,, in.i,s íorio n,e , 

-sentim'. 
níTdí^ngonJo..-VNTdô?MB°-----",,,Ct?" 5* 8' ;>"'"' "'' An";' ''' '

humlldes.iivrando-ordasTentafões .'d^perlgo"*--- ?StCn''° a Sua sraça soljeialuliraminent-i
yassi«p_sçâ© «a y@_i©iig«a [^fais oub iriíiãol 'lactos,intt-".íi:----cn-
COMO EXTRA NA MATINÊ'!. - Os dois ultimoB *-r>T A l n 

'.''_-!_ 
.«^i". .

n*tcrcssatues_mimor,.s da revista cCLÂIR JOURMAL
mundano a filha üiTHERO^.DEs^Sn0^^ an0Ir fí™ ¦rf11Ãr-*Sa N?'Pí6rko\vska no luxuoso episódio
drama, da Eclair, 3 actos. ' J aaos- ° LOÜCO DAS PENEDIAS, artistieo e sentimental

A comedia domestica em 2 narto . ntnnT-p «-rno-ncr,Gys, Diana Karren, Mario lionna.d U1°QLE ^En\O.SO.-a Seguir - Francisca Bortini.^Loda
U 7690

jgBjgggggj^^g.';gj_.-.;^'.; .^--_-~,-.-_,...r_i..->^-—r;-^..^-_riJ-yAr.--v • ~~..-r-r_^-r^—-x.--_...¦..--. j^s^b " •> p"*_»««-i^w;.-**"•«. •***_«»>*.¦-..-*" ¦¦*>_,¦.*** -.•¦'"'' "*-¦-fc".- " _^:':___i,«._,._te_._r-W*1ÇL.;-.:¦^'-àtóW'. v __*_¦ ¦__¦_*-._,.


