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Peroração
patriótica

lAs ultimas palavras proferidas

pelo sr. Carlos Peixoto, no seu ma-

gnificò discurso dc terça-feira, con-

citando o povo brasileiro a defesa

dc seus direitos e interesses, ameaça-

dos pelo estrangeiro que tios preten-

de ditar a lei, repercutiu na alma na-

cional. 'Esta -vibrou ás suas palavras

de revolta contra a 
"ingerência ma-

lefica, impatriotica, corrosiva e má

de elementos estranhos, que comnos-

co não conjugam, c cuja attitude 6

<|c ordem a inspirar-nos receio de

chegar em breve a não sermos mais

senhores da nossa linha tle condueta,

ficando na dependência dos capitães

estrangeiros". Precisamos reagir con-

tra isso, como bem disse o illustre

orador, '.Mas, a rcacção deve vir do

alto, começando pelos dirigentes do

paiz, que foram os -que crearam essa

situação que anima o estrangeiro au-

t|az e insolente a, olhaiidò-nos com

superioridade, íalar-nos a linguagem

de imposição aos nossos melindres

patrióticos, 'Se ha estrangeiro, que

nos veja c nos trate como se fora-

mos seus subordinados, >é porque nos

collocaram os nossos governos e po-

lilicos que os apoiaram na vergonho-

sa c 'humilhante posição ile mãos pa-

gatlores de dinheiro alheio malhara-

lado, delapidado. O povo brasileiro

não se furtará a sacrifícios pela hon-

ra nacional, mas quer a defesa desta

confiada a intãos nâo maculadas, mas

puras das malversações que arrasta-

ram 6 paiz á bancarrota.

O paiz, como disse o sr, Carlos

Peixoto, em plena convalescença,

•produz e trabalha. Mas os quc mou-

ícjam na lavoura, na industria, no

commercio tèm direito ao fruto dc

seu trabalho, c com razão não que-

rem vcl-o devorado pelo imposto,

porque legisladores e governos não

medem despesas, gastam pródiga-

mciite, despendem criminosamente, na

confiança de que o povo brasileiro

sttpportu todas as cargas como in-

capaz tle rcacção. Justos, pois,

são os clamores quc o plano de

novos impostos despertou por todo

o Brasil. 'Receiam os contribuiu-

tes, com justo motivo, pela dura

experiência, que aos novos impostos

esteja reservado o destino dos ou-

tros, e quc afinal tenham quc ver o

paiz nas mesmas tristes condições

invocadas neste momento como

justificação do appcllo a novos

e maiores sacrifícios. Para des-

vanecer esse jttslo receio, c pre-

ciso que lá votação dos novos gra-
•vames correspondam novos processos

de governo, novas praticas, que uão

inspirarão, todavia, confiança, sc ti-

verem quc ser applicaclos pelo mes-

mo pessoal que enterrou o llrasil uo

bnioiro, donde esllá saído tão difíi-

cil e doloroso arrancal-o.
Ilías, os responsáveis pela ruína do

llrasil, os criminosos que deviam

eslar pagando o mal que fizeram,

atrevem-se ainda a se estimularem

para a união em torno do governo.

paral domiual-o, já se vê, c con-

limiar a explorar o paiz qtie d.es-

graçaram. Nâo, essa gente, se a cou-

sciencia não lhes adverte do dever

de abstenção de toda c qualquer

acção 110 governo, deve o chefe deste

coritrariar-lhes os planos e evitar-lhes

o contacto. IV o que infelizmente

não tem feito o sr. Wencesláo Braz,

pelo que todos os dias "baixa na esti-

ina e confiança da nação, e ou s. ex.

reage, e seu governo se colloca em

posição patriótica df independência

daquelles máos elementos, ou não

terá força e prestigia para a exe-

cução das medidas 'violentas que a

situação ir.-.põe para a salvação do

paiz. Já tardava que os arruinadores

da [Republica especulassem com o

dever dc amparal-a o defendel-a de

tentativas monarchicas. Mas, muitis*

simo desacreditados eslão elles para

que sejam ouvidos. Xa boca delles

o grilo de salvação da Republica des-

perta riso. Xão 'ha quem os tome a

serio. Salvar a Republica os que a

aíiinda:.:,! 110 descrédito, ua desmo-

ralização! iA Republica só podem sal-

val-a os que deveras a amam
•fizeram delia negocio. São estes quc

tèin quc a regenerar e de novo gran-

gcar-lhc a estima e o respeito da nação.

estrangeiros, que mantêm a antiga

taxa dc corretagem, com prejuízo do

Banco do Brasil, quc fará nina eco-

v.emla ¦mesquinha,, mas perderá as

operações de maior vulto,

Quer tudo islo dizer que a situação

do fíanco volta a ser 'de tal ordem,

que não c possivel estabelecer uma

orientação segura. -A evidencia dc

que o Banoo c mero comprador por
conta do governo, cm logar de ser a

casa chefe do mercado dc câmbios,

sobresáe tle liara para ¦hora c de dia

para dia. O Banco tem elevadíssimos

recursos para bem desempenhar o

papel em que já mostraram seus me-

ritos os srs. Norbcrlo Peneira,

Custodio Coelho, João Ribeiro e ou-

Iros. Mas, embora tenha esses rc-

cursos, continua desenvolvendo uma

acção que ninguém conipréhendc.

Aute-ltontcin, applaiidimos os actos

da Carteira Cambial, porque andou

córrcctanientc; hontem voltaram os

solavancos do bom senso, revelando

o Banco que eslava prompto a com-

prar c mal disposto para vender,
li vão lá entender esla endromina

bancaria!
i/l taxa abriu no Banco -do Brasil

c Ultramarino) a 12 1 [2; oscillou du-

rante o dia, c fechou frouxa a 12 3|8
nos bancos estrangeiros e 12 7I16 110

lio Brasil, ainda assim para pequenas

quantias.
-a .¦,»»-

a Imprensa Nacional, afim de serem

quanto antes (publicados no Diário Of-

ficial e ji providenciou tambem para
mie dóra cm deante, os cônsules re-
mettam os setís relatórios na i-poca

própria e ipara que, apenas recebidos,
sejam elles daVJoa Jmmeüiatamçi-te a

publicidade".

Vivem por ahi a dizer que o sr. Ber-

nardo Monteiro está doente, tí' unia
'historia mal contada. O sr. Bernardo

está são como um pero na sua fazenda

da Palmpullia, e só não volta a esta

capital, porque o sr. Wencesláo Braz

teme quc elle dè á lingtia, e. desmascare

toda a protecção sorrateira quc o pre-

sidente dn Republica vem dispensando

ao sr. Azeredo uo caso de Matto

Grosso.
No final das" contas, a permanência

do sr. Bernardo na sua, pacata Pam-

pulha não vale nada para os effeiio;

dc deixar hera o sr. Wencesláo, nesse

coiidemiiavcl caso da deposição, em

projecto, do general Caetano de Al-

btiquerque.
O inconveniente da linç-ua do sr. Ber-

nardo será perfeitamente snpprido pelo

facto concreto da deposição, se esla sc

der. Sobretudo depois quc o general

Carlos de Campos e 05 officiaes di

guarnição de Cuyabá se têm manifes-

tado francamente contra o general, sem

que o governo da Republica haja jul-

gado de bom effcito transferil-o para

outras guarnições.
Com o sr. Bernardo, ou sem o

sr. Bernardo, o sr. WencesYio c quc

está em causa...

A PRAGA
DA LAVOURA

Pandiá Calogeras, os srs. Costa Ribci-
ro,' 1" secretario da Câmara dos Depu-
tados; Homero Baptista. presidente do
Banco do Brasil, e Paulo e Silva, 111-
spector da A fandega desta capital.

épicos & Noticias
O TBSIPO

Banhado pelos cflliivios de tun Boi ru-
tilo c vivificantô, -o ---;i Ac liontem fui dc
luz e tle brilho inlensos.

Temperatura nesta capital: mininia, 10",41
máxima'.- 22°,o.
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O presidente da Republica assignou
honleni o decreto, da pasta da Viaçu),
supprimindò tres logares vagos 'le ama-
nueiises na Repartição de Águas e

Obras Publicas,

TKENS ÜIAÍUOS
K. F. Ci-xr-iAi.. — (Ruína; de S., Pauto)

— SP 1, K.\]i., nnrte dil Central ás 5-i">.
clicfra uo Morte ás 21.351 Kl* ,1. KaP;,
¦p.-iric du Central ás 7.00, chega a Luz, as
1H.16; NI' 1, .Noct., parte de Central as
iS.n, chega á Luz ás 6.44; LE 1, Nuct.
Luso, parte da Central ás 21.20, c!ia'i> :l
Luz ai 8..|fi.

(Ramal do Minas) — Si, bxp. parte
di Contrai ái 5.00, chega 11 I.afiiyetlii M
sa.oli; It 1, Ran., parte da Central us
rí.üo, cht-fr.1 a lí. Horizonte ás 2i.i7i
X 1, Noct., parte da. Central ás 19.15.
-Itepa a Ií. Horizonte, âs ir»..10.

l.i-ovoi.niNM. -- (iianiit'. da Campos, Mi*
racema c Vivtoria) — Barca, ,ii .".."o;
lixp. Parte de Xictlicroy ás 6.-0, clicsa
a Campos ás 13.30 e a Mii-accnia ás 20.15.

Ijiir.n, ás 20.000; Noct. ; Parto de .-i-
ctlicrov ás -i.oo, chcj;a a Campou a? /-"o
e a Victoria ás 18.15. Corra somente as
EC2iincla.*i i! sextas-feiras;

(Ramal de Priburgo, Cantagallo c For-
leila) — Barca, ás O.ioj Uxp. Parte de
Xictlicroy ás 7.00, dc Cantagallo as 15.54
e chem a Portella ;'u 17.20.

Trens de passeio para Friburao — -\<>s
sahlndoi ou quando fór anniiiiciailo.

Barca, ás 14,30. Parle ila Nictheroy as
T-.35 c chesa a I'ribtrr**o ás 19.00.

Trens dc eosseio ic Fribnrgo — A s íe-
fiiliidas-felras ou quando íòr aniiunciado.'iV.-iii de Petropolis, — 1'arlida da Praia
Formosfí) nos diai uleis :
O.oo, 8..15, I3I35, l5-'0, 16.20, 17.45, 20.10

Chegada a Petropoli.i :
7..vi. io-35. Í5--S, '7-I5. iS-'-.. I9..17,. 22.12

¦Partida tio Petropolis, nos dias úteis :
S.Ó8, -.35, 8.3S, 10.20, 12.35, 16.00, 19.20

Chegada á Prai:; Formosa :
e.no, 0.20, IO.:', 12.0;, 14.20, 17.55, «¦•,"•

Partida da Prain Vorurosa,. aos 'ilomin-
Roí :
6.00, 7.30, S.35, 10.30. 15.50, 17.45, 20.10

Chegada a Vcíropolis :
7-.-.I, 9.35. I".35. I2.--.Í, 17-15, 19-37, =--'J

Partida (lo Petropolis :
C.o^, 7,3$, 10.2o; i.jóo, 16.00, 19.:o, ro.25

Chegada á Praia Formosa ;
8.00. 9.20, i.-.o", 16.35. 17.-'5, 21.10, 22.20

a sua conla corrente, mas,
estado do mercado monetário

tomaremos dc novo cm conside-
abono dc juros sobre a conta. »»•

com estima dc v. s. amigos otlo-,
•ii/c."

do

O British Bank dirigiu hontem aos

seus deposilantcs em conla corrente a

seguinte comniunicação:
•[-lie llrilish Bank o£ South America, Li*

initcd — Amigo c sr. - Viuioi poi meio
dn presente avisar que, devido a aluiu-
<l-jiu-.ia dc ilinlieiro e á quasi completa des-
apparlção dc procura de dinlic.ro nas rodas
cnmmerciacs, não nos é possível, a parilr
<!e 1" de setembro próximo tiiluro, abonar
jures sobre
ícp-i quc
permitta,
ração o
mos, cc
c obdos. — Gerente.:-

Ha quem veja nesta resolução

Brilisb Bank apenas uma coiueqitctleia

da retenção geral dos capitães, que são

conservados cm deposito só por-

que falta a iniciativa na ápplicação

delles. Acreditamos, .porém, que o fa-

cto tenha outra causa, se bem que a

que foi citada não seja para desprezar.

A entrada do Banco do Brasil 110 mer-

cado dc câmbios pôde tirar aor, bancos

estrangeiros a supremacia de que elles

gozavam. Por outro lado, não sendo a

especialidade daquelles estabelecimentos
o desconto dc letras, os capitães dos

correntislas ficavam sem emprego c,

portanto, sem darem lucro. Por oulro
lado, as contingências imprevistas, de

uma situação européa que ninguém sabe
ao certo para onde se inclinará, acon-

solham muita prudência aquelles que
têm ns suas matrizes no' velho mundo.

Lucrarão as caixas econômicas e' os

bancos nacionaes, para onde affltiiráo
agora os dinheiros quc têm enchido os

cofres inglezes, francezes, etc.

ROUPAS brancas —Sortimento sem egual
— Casa Manchester — Gonçalves Di.15 5.

De todos os pontos do Brasil sc

levantam clamores dos agricultores
contra a damninlia saliva, que vae

arrazando as plantações. Hontem,
disse-nòá um lavrador:

— Dentro de vinte annos, o Brasil
não exportará ecreaes de espécie ai-

Ritma. A producção dos campos mal

chegará para o abastecimento local.'
Os formigueiros zombam dos actuaes

processos de extineção, que sú par-
cialmente são uleis, e que na verdade
não iíiataiin totalmente as forjvngas,
como se reconhece quando, dias 

'dc-

pois da applicaçfto dos .formicidas, sc
.az a abertura de velhos formi-

gueiros.
ilj o mesmo lavrador1 contou-nos

os desalentos soffridos pelos agricul-
tores, quc vêem 110 espaço dc poucas
lioras inteiramente perdido tod,o o
seu labor.

¦Nâo ha duvida nenliunia tle que os
clamores que se levantam nos cam-

pos são perfeitamente justificados,
pois as formigas passam pelos .terre-

nos cultivados como furacões devas-
tadores: após cilas 'ficam minas só-
mcnícl

Dai' combate á formiga c, _ fois,
obra tão meritoria quanto o 'foi o
combate á febre amarclla. _ ÍA penas
os processos têm de ser muito cli ftc-
rentes, sendo a csphcra de acção tão
larga que abrange todo o /Srasi!!

Até hoje, da parte dos 
'governos,

federal ou estaduaes, não It-m líávi-1
ilo, relativamente á extineção dos
formigueiros, senão as eternas e hy-

pocritas promessas, de quem diz
coisas para quc o deixem, dc gover-
nantes que não querem preoecupações
c maçadas c afastam os importunos
com ninas palavras vagas c umas va-

guissimas esperanças...
iQuc, na verdade, o assumpto' per-

tence á alçada dos governos esta-
duacs, dc preferencia, pois que os
lucros direitos da lavoura traduzem-
se em renda para os Estados; ¦ As
despesas quc o Ministério da 'Agricul-
tura faz beneficiam praticamente os
Estad.0Sj e estes não concorrem ¦ para
os encargos da União. Todavia,
desde que sa inventou aquelle mi-
nisterio, e clle pesa nos orçamentos

por muitos milhares de coutos, ne-
cessita de provar quc para alguma
coisa serve. E a verdade é que nem
os governos estaduaes, nem o Mj-
nisterio da Agricultura, atí hoje cui-
daram a serio do problema da extin-
cção das formigas!

c\gora foi tornado publico um in-
vento brasileiro, cnirenhoso, simples,
pratico c de rcsultad,os ubsolutamen-
te garantidos. Deve-se ao 

' 
maior

Zozimo Werneck, agricultor no mu-
nicipio de Sapucaia, o apparelho ex-
tinetor das formigas saúvas, o qual
consegue supplantar todos os íorrni-;
cidas conhecidos. Esse apparelho é
simples e porlatil: consiste num for-
no de ferro, hermelicamente fechado
depois de se ler lançado nelle carvão
ve_ctal rsbrazeado; desse, ifogareiro
partem dois tubos, 

'um 
dos quites yac

ligar-se superiormente a um ventila-
dor, emquanto qtte- o olttt*{>:; fica
adaptado a uma das bocas do formi-
guciro. O ventilador, nesto em acção
por uma imaniveía manual, expeliu
enxofre para dentro do forno; dali
esse enxofre ji,queimado, Iransfor-
mado em sulfttretõ de carbono ou cm

Quem d'ora avante necessitar ia ter

relações com a Western, o cabo sub-

marino inglez a que nos temos referido

varias vezes, terá necessidade absolu-

ta dc aprender a língua ingleza. E isto

porque, -embora a Western opere com-

luevcialmcnte no Brasil, isto é, em pau
onde se fala a liogua portugueza, e

apezar dc somente falar portuguez a

maior parte dos fregúezes dc seus bal-

cõC3, a Western «ntoiide agora que ha

dc dii-igir-sc-lhcô em inglez.
Expliquei»... o caso:
A sra. d. Albcrtina Silva, residente

na Capital Federal, expediu uni tele-

graiiúna para ut-u. cidade do norte.

Passados dias recebeu da Western a

seguinte comniunicação:
"Aibcrlina Silva, Rio. — Uiideld. ad-

drrcssce Icft sleamcr Maranhão."
N.i posse deste aviso, a destinatária,

que não é obrigada a saber inglez, teve

de correr dc porta cm porta, para que
lhe explicassem o que aquillo signili-

cava, indo por fim para a Repartição
Geral dos Telegraphos, onde lhe disse-

ram qíte a traducção do aviso era «sta:
"Xão entregue destinatário partiu

vapor "Maranhão".

Ora agora, expliquem-nos os senhores
da governação, se é admissível quo a

Western se dirija aos seus fregúezes

por' aquclla fôrma, e sc cila não deve
ser compcliida a usar no Brasil, para
ns suas relações com o publico, do
idioma portuguez, que é o que consti
tue o idioma nacional.

funecionario que precisa do que a

nação lhe está a dever.
" Mas temos a obrigação de accenttiar

que o calote organizado para o sr. Si-

zenando é simplesmente uma coisa

indigna dc um governo que se preza.

,ÍSf 1 Alfltili
PUNHOS e collarinhos — Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

DENGALAS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O ministro da Fazenda pediu ao
presiden! c do Tribunal do Jury dispen-
sar do serviço do mesmo tribunal o
sr.' Abdi-nago Alves, director da Rocei-
ta Publica, visto achar-se o mesmo
funecionario incumbido dc serviços dç
alta relevância e que dizem respeito á
arrecadação das rendas publicas, lor-
i;.tn.lo-so assim indispensável a sua
presença no Thesouro.

Temos informações dc que o Minis;
terio da Guerra tem recebido do estran-

geiro brim de algodão kaki, com isen-

ção .de direitos.
Trata-se de uma illegalidade, pois a

lei proltíbe as isenções dc direitos ap*

plicaveis a mercadorias dc que haja si-

milares na producção nacional. Ora, no
Brasil ha já grande producção dc su-

perior brim kaki, e coisa alguma jus-
tifica aquelia importação, que fere di-
reitos legítimos, e sem vantagens quan-
lo á qualidade do produeto.

Fala-se .tambem insistentemente nu-

ma importante compra no estrangeiro
de panno militar para o exercito, já se

vê que com a respectiva isenção de di-
reitos, e portanto contra lei, pois no
Rio Grande do Sul existe importante c

niagnifica fabricação desses pannos, fa-

brieados com a lã dos lanigcros creados

nos grandes rebanhos daquelle Eslado.
Importar pannos militares, sem pagag

mento'de direitos, eqüivale a arruinar
'uiSailas 

mais perfeitas c desenvolvidas
inàiistrias do Rio Grande.

; lí ora aqui está como isto caminha...

O pseudo-medium
Mirabelli

S. iPaulc 2a de agosto. — Duas vc-
zes escrevemos sabre o psetido-medium
Mirabclli. Parece tora de duvida quc ja
agora pódc c elle deve ser chamado as-
sim. Ii se cnião usamos de todas as
cautelas fornecendo informações com
os escrúpulos que constituem o nosso
systema de trabalho, seja qual for o
assumpto em debate, estamos presente-
mente autorizados a proclamai" que o
falado médium não passa dc um ônibus-
leiro, tendo zombado, por algum tempo,
da boa íé de pessoas distinetas, entre
as quaes sc acham algumas .muito ço-
nhecidas pela sinceridade com que m-
vcstigam os plienonieiios de oceultismo
e espiritismo. . , „.

Depois do fracasso dc Mirabclli, em
sessões que realizou numa sala do
"Correio «Paulistano", ninguém mais
ouviu falar nesse homem, de pliysiono-
mia tristonha c concentrada, de barbas
negras como os seus trajos, de olhar
vago e dormente, como quem andasse
sempre a sonhar ou n meditar em
coisas allu-ias a este mundo. Onde esta-
va Mirabclli? Aqui mesmo, cm S. Pau-
lo. O amigo que o acompanhara ao lo-
cal das varias experiências sem exito
tinha levado Mirabclli para sua casa.

Ao que nos disso um outro antigo i o
"médium", a quem perguntámos pelo
autor dos ruidosos plienomenos oppor-
tunamente noticiados, Mirnbelli perdeu
a confiança e a amizade do homem que
o hospedara, lá decretou o destino que
não «2 possivel fazer "trues" na intuiu-
dade. Quiz fazel-os Mirabclli. Observou
o amigo com mais atilada paciência e
veiu a descobrir que, realmente, ti-
tihani razão os moços do " Correio Pau-
listano"... O arsenal de Mirabclli era

pequeno e modesto, mas era quanto bas-
tava para produzir plienomenos como
fossem a suspensão dc um lápis e ou-
tros, -quc coiistiliiiam o seu repertório.

Despediu-o o amigo, lamentando o
tempo que perdera, passando por tolo
aos olhos de todos com a boa intenção
dc prestar um serviço á doutrina de

que é sectário. Porque, é preciso que
se escreva, a propósito da polemica que
se estabeleceu cm torno, do sr. Mira-
belli: poucos ou raros sinceros adeptos
do espiritismo fizeram relações com
Mirabclli c com os seus plienomenos.
Antes de tudo, duvidavam da autlienti-
cidade desse "médium" que nao se li-
mitava a prestar grandes serviços ao
espiritismo, na intimidade do seu culto
c das suas praticas, preferindo antes ir

para os cafés e para as pliarmacias fa-
zer praça dos seus dons, em exlnbiçucs
tlieatraès... ,.

Não obstante, amdi* ha quem diga

que Mirabclli é, na vfrdade, dotado de
mais de uma mcdiumiiidadc importante.
Dcsaproveitou-se, quiz fazer muito mais
do que lhe era licito ou permittido e
acabou como qualquer mágico,.. man-
rjíitv . ,

Terão porventura razão os que ainda
assim pensam f — C.

-¦¦ ii' w» • —'
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O presidente da Republica assignou
iionteui o decreta da pasta do üxteiior,
aposentando, no cargo de cors-.il gci-.il
de 1" classe, o sr. Antônio ile Araujo
e Silva.

110.1!'*
1'stá dc serviço na Repartição Central de

Policia o 1" delegado auxiliar.

Xa Prefeitura p-iwi-sc a folha dos guar-
das municipaes ic letras J a 

'/..

A enrnn
iPa-a a cume bovina, 'po-.ta hoje cm

consumo nesta capital foram affixailos pelos
marchantes no -ureposto de S. Diogo, os

inrcços dc í,-r,n :i $6.0, devendo ser co-
brado ao pulilico o máximo dc ^20.

Carneiro, iSOuo a i$8oo; porco,
ijieo. e vitclla, $500 11 $8oo_.

1S050

Oceorrett antc-hòntem, na residência

do sr. Antônio Azeredo, um incidente

digno de registo,
Como foi liontem noticiado, divcrsris

senadores foram cumprimentar o vice-

presidente do Senado, pelo seu annivcr-

sario natalicio. Entre elles, esteve o

sr. Ribeiro Gonçalves, do Piauhy. A

essas saudações entenderam os amigos

do senador de Matto Grosso dar o ca-

| racter de manifestação politica, que
1 teve como interprete o sr. Alcindo

não I Guanabara.
Este senhor teria falado para hypo-

thecar a solidariedade, o apoio c o ap-

plauso do Senado ao annivcrsariante,

cuia figura nimbou dt
lltriquanto o povo nao a vir cm novo , j * 

1,--„:„:,,.1 
gnnaldas de laranjeira

outras imaos que | m_ a,. p„rn acciamar 0 seurumo, entregue a

dythirambos c
O Senado cs-

liefc.
não as dp que a arruinaram e a in- 

j j1;ll tcrminára o orador de falar, o sc-

famnram, ha de olhar com saudade j na(jor Ribeiro Gonçalves protestou, di-

paru o passado, cm que o paiz não zendo que clle, pelo menos, não dava

foi ;i bancarrota, cm que o seu cre- solidariedade alguma ao sr. Azeredo,

«liio foi inabalável, em que o seu nome :S -ex. tinha ido ali simplesmente cum-

1 t.*-imci.tar i:m cobccia. Uieic, so o sr.
foi sempre rc.po.bdo, e en.ique nunca 

\^C^J. 
. Jác ., „. Nem 0

se recriou a intervenção no estran- 1 
Scnado aulorizára pcssoa algurfla a fa.

geiro nos seus negocio?, cm que nuri- U 
cm seu „omc>

ca sc imaginou a possibilidade dc se j o senador 
'.Ribeiro 

Gonçalves, lendo

Ainda não ha muito, publicamos uma

carta cm que se condeninava a vinda

do tender "Ceará", através dc unia zona

de guerra como o 'Mediterrâneo.

Informações officiaes desfizerem o

receio demonstrado pela missiva cm

questão, affirmando que n casa Piai

eslava obrigada, por contrato, a entre-

gar aquelle ;cii</er cm porto brasileiro.
Mas o que é faclo é quc a referida

casa allcgou ao nosso governo, depois
das informações officiaes rt qnc alludi-
mos, eslar impossibilitada de cumprir a

obrigação que lhe impunha trazer o na-
vio a porlo brasileiro, e:u virtude do
bloqueio estabelecido nos mares curo-

pctis pelos submarinos allemáes.
Nesse caso, o governo brasileiro.

apezar do tender "Ceará" uão ter cum-

prido, cm experiências finaes, a clausti-
Ia da velocidade máxima, vae mandar
buscal-o por officiaes' e marinheiros
nossos.

O não cumprimento daquella cláusula
seria bastante para rescisão do conlra-
io, sc pensássemos a sério nas nossas
difficuldades financeiras. Já quc se
não rescinde, porém, esse contrato, que
ao menos a guarnição brasileira seja
resguardada do ataque dos submarinos'.

Ao envés de a enviarmos pelo Pri'.'i-
cipe di Udiiic, como se diz estar assen-
tado, mandcmol-a antes por um paquete
hollandez ou hespanhol. O Príncipe di
Udine, na sua uliinia viagem, só por
milagre escapou, por duas vezes, ao
ataque dc submarinos inimigos.

Nessas condições, é apenas iniprii-
dente confiarmos os nossos officiaes c
marinheiros aos contratempos da sua
viagem,

O ministro da Fazenda approvou a
nomeação dc Eugênio Fernandes Xctto
para agente auxiliar da collectoria das
rendas federaes em Moine Verde, Ks-
lado do Rio.

ácido siilfttrQSO c misturado ainda
com ácido carbônico, isto é, em pro-
duetos ásphyxiantes, é violentamente
impeliido pela correnlc de vento par-
tida do ventilador, para dentro do
formigueiro': A 'habitarão suüterra-
nea das saúvas é rapidamente e cm
todas as direcções c através ile todos
os canaes, invadida pelos gazes as-
phyxiaiues, quc vão sair nas varias
bocas do formigueiro, qualquer que
sejá a distancia a que ellas sc en-
coiiírem.

A pedido do major Zozimo Wer-
neck, foram feitas experiências no
Posto Experimental do Pinheiros. !
Os resultados obtidos foram cómple- \
tos e perfeitos, tendo os gazes asphy-
xianles leito percursos superiores a
cento e vinte metros!

Vimos o certificado official das
experiendias: elle assegura o l-oni
exito do apparelho; que o .mesmo é
facilmente; transportayèl: que não
ofíerecc perigo abnrn aos operado-
res; que a despesa com a extineção
de cada formigueiro é dc um kilo de
enxofre, ott sejam entre Ooo e Soo
réis apenas. Vimos tambem grande
numero de cartas de vários fazeu-
deiros, cm cujas propriedades furam
extinetos formigueiros que tinham
resistido a lod.os os formicidas, fa-
zendo-sc nessas cartas ns mais calo-
ròsos elogios ao invento do sr. 

'Ao-

zimo Werneck. A tudo isto accrcscé
que o apparelho não custar» mais de
3oc$ooo!

Agora, a nota palpitante: como o
major Werneck é. um agricultor po-
bre, quando quiz fazer O primeiro
modelo do seu apparelho, dirigiu-se
ao sr, Xilo Pcçarlha, pessoa quc dc-
via ser bastante interessada na con-
strucção do modelo, não só porque o
Estado do Rio é dos mais ílagella-
dos pela formiga, unas ainda porque
o inventor é .fluminense, c o sr. Nilo
Peçanha tem feito alardes da sua
protecção á lavoura. Pois o presi-
dente do Eslado do Rio não atten-
deu á solicitação que lhe foi feita,
— porque, respondeu, os finanças es-
lodiucs eslão arrebentadas.

Tratava-se apenas dc uma questão
de simples centenas de mil réis!

Ò director chefe do gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda recomiucndou ao
delegado fiscal no Estado de S. Paulo
que providencie afim de que a Alfan-
clega de Sanlos devolva ao Ministério
da Gueira o arniaiiierto, munições c
equipamentos, visto serem desnecessa-
rios;aos serviços da .mesma aduana.

l^or aviso dc 18 do corrente, o almi-
rante ministro da Marinha resolveu ad-
uiittir o ÍSadcmieò Julio Vieira Diogo

como interno gratuito no Hospital Cen-

trai da Marinha.

O DIA DQ PRESIDENTE

Pelo direclor geral dos Correios, foi
chamado o sr. Albcrlo dc 'Mendonça,

funeciona: io da administração postal do

Estado do Rio, para substituir o sr. Al-

vares dc Azevedo, suspenso das fun-
cções de chefe de secção, devido á \er-

gonheira dos desfalques verificados ul-
tiiii.anitntc nas agencias desta capital.

Não comprehchdemos, nem justifica-
mos essa determinação do sr. Camillo
Soares. O sr. Alvares dc Azevedo é

aiíiigo intimo do sr. Albcrlo de Men-
donça, c só pôde ser substituído nos
serviços qtte superintendia por pessoa
à elle inteiramente estranha, quer sc
traio da sua funeção propriamente dita,

quer dos encargos extraordinários dc

que havia sido investido para apurar r.s
ladroeiras das agencias.

O que sc concilie de actos como cise
do sr. Camillo Soares é que o caso
das agencias será lão embrulhado, que
por' fim indo ficará em plena iinpuiii-
dade para os -criminosos.

_í politica está agindo

O presidente da Republica, nao ob-

stante ser bontem dia de despacho col-

lectivo, vedado, portanto, a visilas,_re-
cebeu a visita dos srs. drs. T. J. bea-

bra, que foi agradecer as felicitações

que lhe endereçara s. ex. por motivo

de seu anniversario natalicio; c, l-Uiz

Felíppe de Souza l.eão e Benjaaun lor-

res dc Carvalho, que o convidaram para
a festa que sc vae realizar, no próximo
domingo, no Asylo da Velhice Dosam-

parada.
,S. cc. fez-se representar, por seus

mudamos dc ordens, cirpi.tão-tcncnte
Dodsworth Martins c tenente Cavai-

canti de Albuquerque, na conferência

que o coronel Samuel do Oliveira rça-

lizou no Club Militar sobre :>> "l»"''-"'

Militar''; e, na sessão tie installação do

1" Congresso Medico de Neurologia.
Psychiatria e Medicina Legal, effe-

ctuda 110 Hospício Nacional de Alie-

nados. '

BRANDÃO av^S, .._

BU*NOS AIRES, .3 (A. A.) — Um
vapor norueguez, procedente de Nova
York, trouxe para este porto um- carre-
gamento de carvão consisnado a uma -ir-
ma argentina desta pra.a,

Quando devia descarregar o carvão, o
consulado da Grã Bretanha, conimunicou
ao capitão do referido vapor, que impe
disse a acquisi-ão do carvão por neso-
ciantes allemães aqui domiciliados. O ca-

intuo norueguês receando a inclusão do

seu nome na "black-list", obedeceu.
Não sc conformando com essa condu-

cta ,a firma consignataria iniciou uma

acrSo pcranle o Juino Federal, centra o

coir.mandantc do vapor e o Juiz ordenou

o embargo preventivo do carregamento.
Não tendo o capitão norueguez ohede-

cido á citação para comparecer perante o

juiz, este declarou-o rebelde c por senten-

Ça. ordenou a immediata entrega do car-

vão, ccndcmnaiado o capitão a pagar os

darmos e prejuizos e as custas, c soltei-

lou do Ministério das Rcla-ões Extcrio-

res que seja cassado o "exequatur" ao

cônsul da Grã Bretanha.

Sc ao amor próprio brasileiro, ja

tão embotado por suecessivas Inimi-

lhações e vexames, ainda restasse

bastante sensibilidade para sotfrer

novos golpes, este telegramma de

üuenos Aires provocaria hoje um

levante da opinião publica contra a

attitude pusillanime do governo

deante das affrontas que temos rece-

bido do estrangeiro. Houve tempo

em que se ufanavam os brasileiros

da posição de destaque quc oecupa-

vamos na 'America batina, c cnião

ninguém se lembraria cm pedir aos

nossos vizinhos lições dc brio c de

civismo, sobre o modo de defender a

honra nacional aggravada. Mas^ des-

sa época, em que um Brasil unido e

forte sabia salvaguardar os seus di-

reitos c os seus interesses, estamos

hoje tão distantes, que é preciso ir

aprender com a grande republica do

Praia como uma nação, por ser úne-

nos forte, não tem razão para ser

menos digna.

Encarando a lista negra como uma

questão dc ordem interna, que af.fçct-

os nossos direitos dc nação soberana,

o Correio da Manhã tem por vezes

insistido sobre os perigos que podem

decorrer da altitude dc inqualificável

timidez em quc o nosso governo se

tem deixado ficar,'emquanto os agen-

tes inglezes vão intervindo violenta-

mente cm negócios domésticos, sobre

os quaes não podemos tolerar a in-

gerencia de estranhos. Não nos move

nessa campanha nenhum sentimento

de 'hostilidade á Inglaterra, nem Iam-

bem o mais ligeiro desejo dc auxiliar

por qualquer .fórma os seus inimi-

gos. O Correio da Manhã é uma fo-

lha germina e exclusivamente brasi-

leira, inspirada por ttm ideal nacio-

nalista, que nos induz a encarar todos

os acontecimentos, tanto domésticos

como Íntemacionaes, sob o ponto de

vista 'dos interesses brasileiros. De-

sej.triamos que os belligerantès diri-

gissem as suas operações militares o

navaes dc modo a não nos dar oppor-

Umidade <ie apreciarmos a guerra

sob outra ifórma, que não a que con-

vem a neutros, imparciacs c des-

interessados nos resultados immedia-

1

levando por deante o seu programnia
dc esgotar o quadriennio, evitando

sempre tudo aquillo qttc lhe puder

perturbar o gozo sereno dos encan-

tos da sua realeza republicana.

Mas contra a inércia moral do

chefe cio Estacio conspiram os acon-

tecimentos, que .se encaminham no

sentido de forçar o governo brasi-

leiro a assumir uma attitude defini-

cia. Como o Correio da Manhã ha

alguns imezes vem assignalando, o

movimento conlra as prepoiencias da

Orã-Brelanha está tomando nas ou-

iras republicas Isul-americanás pro- 
*

porções lão consideráveis que os po-
deres públicos sc sentem agora for-

çados a agir. O projecto Avellancda

foi um symptoma •da attitude da

classe dirigente argentina, symptoma

cuja significação ainda foi reforça-

da pelo acolhimento que a imprensa

e a opinião publica •fizeraiin á medi-

da. No Uruguay, a ,opposição á lista

negra c muito considerável c já cn-

controii, tambem, éco no parlamento.
Nas republicas do Pacifico existem

análogas correntes <le opinião; c o

governo chileno, segundo informação

telcgraphada ha dias dc Santiago,

c!cu instrucções aos seus represeiilan-

tes no Kio de 'Janeiro e em Buenos

Aires para que sondassem os respe-

ctivos governos sobre a possibilidade

R1BU0THECA POPULAR — Abcr-
ta áo publico das 11 ás ei horas, no
Lyreu dc Artes e Officios.

-—| .. i_-i-q»-ni.

O prefeito municipal tinha-se com-
pronfcttido com a commissão de tncllio-
rniiienios de S. Christovão que manda-
ria uma banda dc musica. Iodas as
quintas-feiras, para o esplendido cam-
po. quc é uma das bcllezas da edade.

Durante algumas quintas-feiras a
promessa foi cunipridn. Depois, ella
scíficii interrupção. Porque? Xão sc
jabê, sailiendo-si-. porém, quc em outros
•ic-.ilos de menor importância, como a
praça ila Bandeira, as bandas musicaes
têm continuado a comparecer «os dias
que tem sido designados,

.Pode-se ao sr. prefeilo que tenha pa-
lavra e... de rei, islo é, dos quc não
voltam atrás!

— > a» «»in ~
•De accordo com o parecer do con-

sultor cera! da Republica, o ministro
do Interior manteve o despacho ante-
rior indeferindo o requerimento do ba-

charcl loão Caneco Povoa, secretario
da Escola Polytechivca, ipedmdo ac-

crcsciino de vencimentos.
——_->»xa¦»->'**•—;—;—rr-

A AUMiNisTHAÇ/.o do Correio ila Ma-
nhã, a«im como Iodos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosar,o, uma
das mais bem feitas pub.icaçõcs calho-

licas editadas cm Portugal. Atino6$oob

O Uierío Official publicou lionteni
os relatórios dos consulados do Brn?il
cm Braga, Bordéos, Eaircelona c Car-
diíf.

Vejam o que é não ter protecção
nesta terra. O sr. José Sizcnando dc
Mello foi agente fiscal interino, durante

Tambem o Ministério da Agricul-| dois annos, do imposto de consumo na

110passarem
provocaram a- justa
sr. Carlos Peixoto e

peroração patriótica.

llrasil os fados, que . n noticia ti

indignação do

a sua vibrante

Gil VIDAL

Jas fcslas do ?r. Azeredo, j cargo da União.

A Direetoria da Despesa Publica or-
denou á Collectoria Federal cm Campos
lue ali faça diversos pagamentos, n

tura. a quem foi pedido um pequeno
auxilio inicial, para a fabricação do
primeiro apparelho, se recusou a
attender o pedido, por não haver
verba que autorizasse tal despesa!

}¦'.. afinal, o major Werneck, com

a" eircumscripção dc São Paulo.
Exonerado a S de março de 1015,

alé hoje ainda não conseguiu receber

OS honorários a quc fez jús durante
aquelle tempo, apezar de nesse sentido

AXA OE CORRETAGENS
O Banco do Brasil resolveu hon-

lem alterar a taxa dc corretagens,

redu:ii;Jo-a de 3! 16 para 1J8. A'aíit-

ralmcnle, os convives formularam
o seu protesto, c pelo respectivo sxn-

dico foi demonstrado que, sendo

aquclla taxa regulamentada e supe-

riormeute approvada, o Banco não

pó le altcral-a .1 sen lalaiile. Pe resto,

a t.ixa de 3|i» % para a corretagem

í\:;,v/-ii- ha muitos annos, e não ha

razão alguma para ser modificada

017 .'ra.

sem referencia ao seu ptoleslo c com

o discurso integral daquelle sc-.i colle-

g.i, pediu a um dos nossos companhei-
ros esla recomposição dos fados.

•Mas para que, então, foi o sr. Ri-

beiro Gonçalves á residência do sr. Azo-

redo? Xão seria mellior que. tivesse
ficado na sua própria casa?

das

O res: !_í da reducção dcterim-
nada pelo Banco da Brasil será ne-

ccssariautente esle: os corretores le-

varão os seus negócios aos bancos

Comnninicri>m-nos vio Ministério
RchçÕeg Ext-í-riores."Alç-una 

jornaes têm ultimamente
feilo referencias ao atrazo na publica-
ção dos relatórios consulares.

Ksse atrazo é facilmente explicável
.pelas difficuldades com que têm lutado
os cônsules brasileiros, devido á aclual
sit-Sação européa, para oI.Ut dados cs-
tatislicos.

¦1'or isso sò puderam reme tt cr até
agora relatórios sobre o primeiro Iri-
mestre do co-rren.e anno os consulados
geraes cm Assumpção, Barcelona, Ij»-
boa. I.ivcrpool, Londres. Vabaraizo e
Yokoliama e os consulados! em Bor.
déos. Praga. Cailiz, Cardiff, Iquitos,
La iRdcelie Pailice, Marselha, Kosario
Je Santa -Ké c Viso.

O Ministério das Relações1 Extcrio-
res, no propósito eni que está dc tor-
nar cffcctiva- as instrucções conslan-
les da circular n. *.i, dc 31 dc julho
ultimo, já enviou esses relatórios para

Xa.la c-.isia á Direetoria dar uma or
dem dessa natureza. O que sc verifica,
porém; é que a Collectoria ::ão pôde

i obedecer á Direetoria, pela razão muito
simples de que não tem ilinlieiro.

Quando a Direetoria envia ordens de
pagamento, não as faz acompanhar da
respectiva verba. E' um mal, e mal nue
redunda cm unia demonstração palpá-
vel de irregularidade administrativa.

Nada custa ao Thesouro enviar .iqucl-
Ia collectoria o dinheiro de quc ella
precisa para attender ás ordens da Di-
rectoria da Despesa. Campos fica bem
peno...

recursos próprios, resolveu o proble- j[" 
empregado os máximos esforços.

ma, e deve guardar na memória este | 
Dfpols de demittido, o sr. Sizenahdo

provérbio muito sábio dos nossos : iran.-poriou-se á capital de São Paulo,
avós, c muito verdadeiro em todos j onde suppoz quc lhe seria fácil o rece-
os tempos: fui bater á porta do .vi- | bimcnlo do seu dinheiro. Enganou-se
zinho e envergonhci-ine; entrei na redondamente pois que ali esteve tres
minha casa e remedioi-mc...

O apparelho, construído sem bafe

GRAVATAS — Lindíssimas —
Casa Manchcp.-r—Rua Gonçalves

Só
Dias

mezes, insistindo continuamente junto
á Delegacia Piscai, sem nada conse-

jos otticiaes, foi levado ao campo!
das experiências, onde deu taes e tão 1 Sllir'

bellos resultados, que o Ministério da DesiUudido

Agricultura declarou ao inventor quc afim dc tratar directamente como

A Perfumaria Nunes é a c-s.i que mais van.
tagens offercce, cm qualidade c preços —
L, S. Francisco 25.

—¦ip tt» cer- ir rr .... -

Pingos & Respingos
Foi autoado cta flagrante Francisco Cril-

In. banqueiro dc bic.10.
Quem o mandou n-.cltcr--e entre os bichos

de maior cotação ?
CriMo não c bicho capaz de figurar na

loteria cainboilgcaiia.

o discurso r.o sn. c.vm.os rrixoro
O Peixoto mostrou que tein bom senso I
Seu discurso ioi bello e foi feliz.
Mostrou, penar do seu nariz immcnso,

Que vê léguas adeante do nariz.

O Briti-!i Bank dirigiu aos sc.:3 depôs!-
t.-.i-.lcs tinia circular, suspendendo os juros
sobre contas correntes "devido á aliundan.
cia de dinheiro e á quasi completa dcsappa-
rição dc procura de dinheiro nas rodas

conutierciaes."
Por ahi sc ve que o duende da crise

não é ".-.ais quc uma appc.-iciío, ura famas,
ma «iio atormenta o espirito dos promptos.

O sr. Carlos Maxiniiliano, ministro
do Interior, compareceu hontem á sua
secretaria. S. ex. denoií foi ao palácio
do Caitcle. panie:par do despacho col-
lectivo semanal.

A Recebedória do Districto Federal
arrecadou do dia t <lo corrente até
hontem a quantia dc 2.6*-o:74-Í4oi.

Km egual período do anno passado a
renda importou em 2.-'65 :'Joi$.ji5.

lhe comprará doze, c o Posto de Pi
nheiro?, ond.e foi feita a experiência
oííicial, já cncommendou lambem
um, ao inventor.

I.cmliratido-sc do ri tão portuguez,
e por conselho nosso, o sr. Werneck
vae procurar resolver sem auxílios
officiaes o seu problema, oue se tra*
duzirá afinal por uma utilissima cx-
ploração industrial, que salvara a
agricultura brasileira da praga que a
está perseguindo, e constituiria uma
boa fonte de legítimos lucros.

As protecç'"es officiaes são opti-
mas... sempre que haja o bom senso
tle as dispensar!

''¦-'iti < 'lU1 ¦*-"¦". »'"¦"
Estiveram lionlnii r.o 'Ministério

Fazenda tun confcretgi- com o sr.

dirígiu-sc a esla capital
mi-

nistro c as altas autoridades da Fa-
zenda. Ainda esse seu esforço tem sido

inútil. Desde julho de 1915. o sr. Si-
zenando faz requerimentos ao ministro
Calogeras, sem que este sc dé ao Ira-
balho de neiks exarar qualquer des-

pacho.
Avaliem-se as diífictildadcs com que

vtrj lutando esse homem, que é chefe
dc numerosa familia, a fazer o impôs-

sivel para .ser embolsado daquillo que
lhe deve o Thesouro I

Xão chamamos para o caso ã átlcn-

ção do presidente da Republica, porque
já o suppomos bem erniriaranhádo nas

(ricas dos cóiiipadrios c da polilicagem

par.-, prestar qualquer auxilio a um cx-

J0.\0 CAETAXO NO LARGO DO ROCIO

Andando por ?cc;a e Atccca
O pobre do João Caetano
Muda *-Ic pouso tou) o ar.no
Ií contra os deuses impreo.i.
— Que sorte I que a leve a breca !
Exclama o actor immortal ;
Açora vin.! P°r mc'-1 mri->
Ter ao Largo cio Ko::n,
1'ara ouvir, horas a fio
A charanga do Ta-choal 1

'*' - fi,
* v '*'

Eni seu notável discurso, hã Câmara, ü
sr. Carlos Tcixoto appcllou para os bra-
sileiroa do sertão.

O ?r.RT.-.:.-r;o  Afinal ã fier.te da Corte
sc lembra de nós I Até agor.l só pensavam
na ecute para dar "ceduias" de elciçJo.

F, agera?
Pedem-nos tambem das "outras".

• Cyraiio & C.

os do conflicto. A vastidão do con-

flicto c as gigantescas proporções dos

interesses cm jogo determinam tal

generalização e repercussão dos

effeitos da luta européa, que não c

possivel aos neutros, mesmo aquelles

que sc acham, como nós, tão longe

do scenario da guerra, manter sem-

pre essa altitude de meros opecta-

dores. 'Para complicar ainda a situa-

ção, a Grã-Bretanha, conscia da sua

força c desdenhando os interesses e

direitos dos povos fracos, adoptou

uma politica naval, que fere mais os

neutros do que os próprios inimigos

4o bloco aluado.

IA questão da black list não tcn>

portanto, relação alguma com o pro-

bloma da neutralidade. 'Xa Argcnii-

na, como já havia acontecido na

Hollanda, na Scandinavia, n.v Hespa-

nha c mais tarde na America do

Norte, essa distineção entre dois

aspectos completamente differentes

da situação internacional foi feita

logo que a questão da lista negra

surgiu perante o governo e a opi-

uião publica. Entre nós infelizmente

existiam elementos, que lia muito

procuravam envolver o Brasil no

conflicto europeu, esperando quc

assim ficássemos cerceados dc ante-

mão na nossa liberdade, para não

termo*, na oceasião da reconstrucção

econômica do mundo, outra alterna-

tiva senão nos juntarmos ao Zoltve-

rcin dos alliados. Os estrangeiros

interessados em nos forçar a seguir

essa orientação c os seus auxiliares

aqni conseguiram por tal fórma em-

brulhar o caso da lista negra, quc a

opinião publica, perturbada por polc-

micas confusas c muitas vezes len-

deliciosas, ficou associando as opi-

niões sobre a prepotência ingleza a

uma 011 outra das duas correntes dc,

idéas quc se deglaOiavam cm torno

Jo conflicto curppctt.

•Com essa -úníu-To

ile uma acção conjunta contra a black

list.

l\ opinião continental está, pof

tanto, preparada para uma politica

de acção vigorosa c os 'factos, que o

telegrapho nos annuncia agora, pare-

cem vir precipitar uma crise que se

acha ha muito em imminencia. Sob

o ponto de vista politico, o aspecto

mais interessante da enérgica altitu-

clc do juiz argentino, que cortou as

vasas ao cônsul britannico eni (Bttc-

nos Aires, foi o appcllo dirigido por

esse juiz ao ministério das relações

exteriores, pedindo que cassasse o

exequatur do cônsul que exorbitara

das suas funcções.

Idêntica opinião tem sido por vc-

zes mantida nestas columnas. Con-

contamos com as declarações .feitas

pelo leader da Câmara, o sr. Antônio

Carlos, por oceasião da apresentação

do projecto Dunshee, cxaciamcnte

porcpic estamos 'convencidos clc qtte,

dentro das suas attribuições -consti-,

ttteionaes, pôde o governo resolver a"

questão da lista negra. Os cônsules

britannicos, com a organização dc

sua boicotagem, estão infringindo

disposições expressas da Constituição

Federal, que assegura completa liber-

dade commercial tanto aos nacionaes

como aos estrangeiros domiciliados

no paiz. Essa .boicotagem vae ainda

de encontro ao quo foi estipulado

pelo decreto dc 4 dc agosto de 1914,

uo qual 
'ficou definida a nossa neu-

tralidade. Por ter commettido em

Buenos Aires offensa análoga ás leis

argentinas, o cônsul britannico na

capital platina está ameaçado de ter

o seu iMYijiw/iir cassado. Não ha

razão para que o nosso governo não

applique methodo semelhante; para

chamar á ordem os cônsules que aqui

estão menoscabando a nossa subera-

nia e violando as nossas leis.

Mas não basta tomar medidas iso-

ladas, como a que acaba dc ser pedi-

da pelo juiz federal dc Buenos Aires.

Estes gestos esporádicos não resol-

vem a questão politica suscitada pelas

pratico de cortar o mal pela raiz »

dc eliminar os perigos, que podem

resultar no futuro da acção politica

da Inglaterra, íerá organizar um pro-

testo collectivo <las tres potências do

A. 13, Ç, contra a maneira violenta

como a Grã-Bretanha está anarchi-

zando o direito internacional, barba-

rizamlo a guerra c creando precedeu-
tes, que vão ser uma ameaça perma-
nente ú independência c segurança

da America Latina.
-*?

rcgosij aram-se

os inglezes c com elles o sr. Wcnccs-

láo. A's autoridades britamiic.-.s a

falsa concepção da questão, que a

imprensa alliadophila iinpuzcra á opi-

uião publica, ifigurava-sc como um

meio de turvar as águas eaiiquanto,

sob pretexto de guerrear os allemães.

os cônsules de sua majestade iam

CAMISAS—O quc lia de mellior c e]e-;-n-
tc—Casa Mar.chcs.cr — Gonçalves Dus 5,

¦11 m *s> <i <' ¦!¦
Por port.iria do ministro da Justiça,

foram concedidos 90 dias de licença,
com i\3 dos respectivos vencimentos,
cm prorogação, para tratamento de saú-
df ao guarda de °a classe, n. iooo,
Manoel Lopes de Oliveira (2'').

A situação em
Matto Grosso

, 1 prelicnsão
sorrateiramente organizando o mo- 

nopolio commercial, quc é o grande

alvo da Inglaterra nestaí guerra.

Tara o sr. Wencesláo, a estéril po-

lemica cnlrc alliadophilos e germa-

liophüos distraia o publico c dispen-

sava o seu governo do incommodo

de intervir, fazendo um gesto em de-

íesa dos interesses nacionaes. E as-

sim o presidente da Reflublicá iria

Apprehensão de arma
mento destinado ao»

rebeldes
Cuvatia' 21 — (Do correspondente)

Parece fracassada a tcnlaitiva dos con-
servadores cm revolucionar os scrii.---
gueiros do norte do Eslado, pois, ^ os
chefes governitsas levantaram rápida-
menlc forças superiores a mil homens
que dominam toda a região de Dia-
niantina a Rosário.

Xo sul, brevemente-, procc'ler-se-á ao
desarmamento' do regimento iníxio,
para o (pie 03 elementos governistas
concentram forças c esforços.

Segue amanhã numerosa _co!umna de
forças legacs afim de pacificar Poconé,
e providenciar para a remessa de uma
boiada para abastecimento da capital.

Km Tres Lagoas, o major L'upi-.:rano,
alheio á politica local, apprclicndeu 11:11
caixão dc armamento que o senador
Azeredo enviara aos rebeldes, por in-
termedio do dr. Hugo Spechc, chefe do
trafego da E. F. Impura a Corumbá.

Apezar dos insistentes pedidos des
roubadoros de terra, o major Capis-
trano foi inflexível, mantendo a ap-,

O presidente da Republica assif-nou,
bontem. os decretos-da pasta da Mari*
nha. creando, sem augmento de despesa,
as Escolas de Aviação e Submcrsiveis a
nomeando para dirigil-as: a primeira,
o capitão de corveta Protpgenès Pcrci-
ra Guimarães, que tambem exercerá o
cargo de commandante da flotilha de
aviões de guerra; e. a segunda, o capi-
lão de corveta José Machado de Castro

¦"'¦:

y

Silv que por ta vez comman-iará
a flotilha d(C submersiveit.

II C./5-l\/fr.
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Uma representação á
Câmara

0 dia no Senado

ír. 'Associação dos Empregados no
Commercio dç -Rio de Janeiro enviou
á Comniissão dc Finanças da Câmara
dos Deputados a seguinte mensagem;

"Exmos. Srs. Membros da Commis-
são de Finanças da Câmara, dos Depu-
«ad05* ....

An enormes responsabilidades Uo
Thesouro sobresaltaram a consciência
do sr. presidente da Republica,'.'na'previsão das difíiculdades de uma
.ituação angustiosa. '¦ ,. „

O appello ao "imposto dc -honra'
hastaria sem duvida para fa,zer vibrar
o sentimerlW nacional, se o grande re-
médio para tão grande mal pudesse
Consistir em uma expressão dc" pa-
triotismo. . ,¦Infelizmente; porém, assim hãi* ei

Por isso mesmo todas as classes se
Agitam ncate nionieiito, apavoradas com
ii perspectiva dc novos e grandes gr;,-
vatncs.

Não é que. cada qual se procure fur-
lar á coojicração necessária, jusla c et-
.ica- na olira' patriótica de Iionrar • o
nosso -credito, de -manter a nossa inde-
pendência; o.que agita todas as cias-
«cs é o empenho dc se defender cada
um de nós contra' _ carestia da vida,
tada rez mais insupportavel. . .

E a Associação dos Empregados no
Commercio do 'Rio de Janeiro, 

'aliando

cm nome dos seus 18.000 associados,
liem que pôde £azcl-o tambem cm nome
do povo, porquanto nenhuma instituição
no Brasil reuniu jamais uma tão nu-
merosa representação.

Membros de uma classe que priva
imniediatamenlc eom o publico, os
nossos associados sentem, pnlpa.ni, por
tissini dizer, as necessidades do povo,
conhecem bem a sua. situação.

E' por isso que esta Associação ousa
Iratar de tão grave assumpto soli o
ponto de vista geral de interesse do pu-
blico, concorrendo, modestamente, ape-
nas -0111 o seu depoimento, para o cs-
indo dos competentes.

Será unicamente, mais um prok-1'0
«?ni nome do Comniercio, em nome do I çitldade dc Mediei"- do Rio dc Janeiro;
povo contra a ameaça dos vários alvi- j á gestão do Ministério da Viação
ires suggcridos para solução d

O sr. João Lniz termina a de-
f.za do presidente da

Republica e o sr. Bpitacio Pes-
soa pronuncia importante

discurso...
Admira a regularidade com que .0 Se-

nado vac encaminhando os seiis traba*
lhos nestes dias. Ha mais de uma se-
mana, tem havido sempre numero legal
para as votações e, deixem-nos dizer,
uni certo e notável 'decoro nas scssõe3.

Ainda liontcm, a sessão começou, a
1 i|_, com o numero de senadores nc-
cessario para scr votada a ordem do
dia; c foi com interesse que os sena-
dores se deram ao debate das questões•agitadas.

Mas vejamos as Decorrências de hon-
tem. A' 1 i|a, o sr. Urbano dos San*
los,-secretariado-ppelossr.. Pedro Bor-
ges e José Mctello, abre a sessão. O
2" -secretario lé a- acta idos trabalhos
de ante-hontem, e como não se lhe faça
imp" ugnação, _• lida como' aiiorovadã.
ü 1" secretario lê diversas proposições
da Çamara jcmettidas _ casa. Não lia
outra matéria <le expediente, O presi-
dente nomeia os representantes ilo Se-
nado na comniissão mixta, incumbida de
estudar o .problema da Dejcsa nacional.

'São' elles os srs. Ktiy Barbosa, M. dc
Almeida, Pires Ferreira, Lauro Sodré,
índio do Brasil, e Soares dos Santos,
ü sr. Alfredo Ellis usa da òalavra para
coiiiniunicar á casa que o senador Aitol-
pho Gordo, por motivo de moléstia, é
obrigado a aüscntar-se do Senado iiu-
rante tres mezes. O sr. Epitacio Pes-
soa, presidente da comniissão de; Jus-
tiça e Legislação, pede' substituto para
o ,sr. Adolpho Gordo na mesma com-
missão. O sr. Pires Ferreira, depois dc
breves palavras, que não percebemos,
reqiier ao Senado a reproducção, noa
Annnes, de um artigo da Noilc. dc 13
do corrente, não sabemos sobre que aa**.
sumpto.

Hora do expediente,
O Senado ouve a continuação e con-

clusão da defesa do governo, feita peln
sr. João Luiz Alves em resposta ás in*
crepações do sr. M. de Almeida. O
discurso do senador pelo Espirito Santo
versa, desta vez, solire as aceusações
referentes ii intervenção do governo
nara a construcção nlo palácio da Fa

PARA1917
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Piscursam, na Câmara, os srs. Ç.n-
cinato Braja e Barbosa Lima

Obras Publicas; c ás coisas da Estrada
de Ferro Central do Brasil. Não é o
governo iiiiem construo o palácio da .a-
cuidado. A construcção eslava a reali-
zar cum as suas .próprias rendas e pa.
irimonios.

ex. explica a situação-dos func-

crise .
íinameeira, quer se trate do imposto s'.'- j
lue alugueis, do nugnieiito do imposlo \
«le consumo, da quota ouro na taxa |
«idiianeira, do imposto sobre o trans- |
porte. I

Qualquer dessas formulas virá aggra-,
var a vida do pobre que já dc tão cara ' cionanos da Inspectoria ide Obras conlra
se fez miséria c, nas aperturas desta, as Scecas, defendendo o ministro Ta-
nada mais encontra elle que possa sup-j 'ares de Lyra,
priniir, nada que llie seja possivel eco-1 O orador .passa a mostrar a legalida-
iioniisar. li o nosso operoso serviço de j de pilas gratificações dadas aos empro.
assistência bem que patenteia de como gados ila Cenlral, o motivo por que se
os problemas da habitação e da alinieii-1 construíram casas para funecionarios
Vão geram outro de mais difficil soltt-1 da Ivstrada, e bate 110 negocio das ma.
ção, o problema da saudc. 1 chinas. Defende o sr. Arroiadu Lis-

habitação,! boa. DiReduzida •io mínimo
com sacrifício da própria existência, re-
ilnziila a alimentação ao menos que su.
-iciente, reduzidos ainda o conforto, o
vestuário, o indispensável emfim, o tule
05 recursos .para novos tributos?

iDeniais, sc, como definia a Consti-
tiiição Franceza; — "o imposlo c uma
divida commum dos cidadãos, tuna espe-
cie de compensação c o preço das ra..-
iogeiií que n sociedade lhes proporcio-
11a,.. o imposlo c um adeantamento
paru se obter a protecção da ordem so-
ciai, uma condição imposta a cada uni
para o bem de Iodos" — cxigil-os até
a exorbitância, é encarecer por demais
essa "protecção da ordem social", é
ithpôr uma condição dc " sacrifício de
'todos" em nome de uni "bem que a
minguem aproveita."

lí' forçoso falar claro aos poderes so.
berànos da nação.

Tcinsc affirmado, c não será demais
Tçpctil-o, que a capacidade tributaria
ila nação está esgotada. Certo que não

que esle só podia' cncoinmcn*
dar as locomotivas á "American Com-
pany", porque só esta empresa lem as
locomotivas iprccisás pela Cenlral. Com
uma longa peroração, cm que enaltece
o governo do sr. Wencesláo Braz, o
orador termina.

Ordem do dia.
Filtra cm 3" discussão, c é approva-

da sem debate, a proposição, da Câmara
que autoriza a concessão de 11111 auno
de licença, com dois terços da diária
que lhe competir, em prorogaçãoj a
Adalberto Alvares Vieira, ajudante de
1" classe da 4" divisão da listrada de
Ferro Central.

E é dada a debate a proposição, tam-bem da Câmara, que manda considernr
como crinu-s militares e punidos coni as
leis e regulamentos militares, os que, 1 , ,- - ¦ ¦
lendo tal natureza, pelo facto e pela j 

ü 
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,los tr;iíi' ,qualidade das pessoas, forem nralicados | ..... ,', «jnMucraç&o lev
por soldados ou officiaes dos corposmililarizados dc policia da União c dos
tstados, dando outras providencias.Pede a palavra „ sr. M. de Almei-

Na ordem do dia da sessão da Ca-
mara, liontem, oecuparam a tribuna, dis-
cursando o propósito do3 orçamentos,
os srs. Cincinato Braga e Barbosa
Lima.
OS AUGMEXTOS DE DESPESAS

O sr. Cincinato Braga começou re-
querendo poder falar sentado, o que foi
deferido pela Câmara.

¦Depois de algumas palavras relativas
á sua presença na tribuna, o represen-
tante -paulista recordou que quando sc'discutiu, na commissão de Finanças, a
directriz .a seguir para sairmos das dif-
ficiildades financeiras em que nos en-
contranios, teve oceasião de dizer que
lhe pareciam indispensáveis cortes fun-
dos na despesa, antes da tentativa dc
lançamento dc impostos novos ou de
¦aggravaçao dos impostos antigos.¦ ¦¦ Não é esse um ponto de vista capri-
jelioso, infundado. Elle provém, antes,
da observação <|uc fez sobre os orça-
mentos anteriores aquelle sobre o^qual
tinha ilç se pronunciar, o do auno que
vem. -Notou do estudo .desses orça-
mentos que, comparados os dos ulti-
mos cinco Ou seis annos com o que esta
sendo objecto do trabalho da Câmara,
a reducção ile despesas é diminuía.

¦No seu voto vencido aífirmou que o
governo federal e o Congresso Nacio-'nal têm já feito um grande esforço no
sentido da diminuição da despesa pu-blica. esforço traduzido por uma eco-
nomia de cerca tle -70 mil cuníos de rüs,
h' verdadeira essa aííirmaçao; mas é
certo tambem que essa reducção de des-
pesas se refere mais aos abusos da des-
pesa extra-orçameniaria, do que pru-
priaineiiic á reducção de despesas do
orçamento normal do paiz.¦O orçamento de 1910 autorizava uma
despeza de ... . 3J0.000 :ooo$ooo
O de 1911 31J4.00Ú :oooÇooo

19'- 104.000 :ooo$ooo
_913 469.1.100:000^000
lyM 460.000:000^000
1.^5 357.OÜO :ooo$ooü
Jytü 405.000 :ooo$ooo

S.otnmados esses orçamento-* e tirada
a .média, ella é de 405 mil contos dc
reis de despesa papel por anno.

Ora, a proposla do governo, assim
como os trabalhos da comniissão, têm
girado em torno, lie uma despesa papeide 40S mil contos de réis paia o orça-
menio de 101-7. Quer dizer: 110 orça-
mento ordinário não temos feito redii-
cçao <piasi nenhuma ou póde-se dizer
mesmo nenhuma, attendida essa média.

Como nossas diíficidiiades para o ex-
ercicio de kji- são principalmente co-
brir-sg o déficit, papel, naturalmente 'o
seu espirito se encaminhou para este
estudo: saber que despesa papel já te-
mos cortado 110 orçamento coiiiniuiu, or-
ilinario, da nação.

Verificou que não se tem cortado,
pode-se dizer, nada,

Temos, entretanto, dc enfrentar a si-
inação de córte nas nossas despesas
ordinárias, sem o que, poderemos ter
feito muito, mas não leremos ainda fei-
to o stifficiente, porque, seguindo cou-
tintiamente, nos orçamentos, os algaris-
mos que sc vem demonstrando e quevem desile 1910, estaremos, 110 anno
que vem, nas mesmas difíiculdades, ae-
graiaii.is pela ceCação do auxilio que

O de
O de
O de
O de
O de

senso está aconselhando é que tenhamos
a energia, para reduzir esse trem de
vida aos limites que podemos suppor-
tar._

Vê q orador, por exemplo, a despesa
do gabinete do presidente da Republica,
naquelle tempo, do governo Campos
Salles: — 33:6001.000.

Hoje — 7ú:Suofooo. E perguntada
si mesmo: qual seria o serviço -pu-
blico de tão grande necessidade que te-
ria motivado esse augineiito de despesa?
Algum haverá, porque absurda e louca-
niente, este augmento não devia ter
sido feito por capricho.

^ Não temos outro presidente da Repu-
biica, com outro gabinete, para explicar
que a despesa tenha dobrado."Secretaria do Senado" — Governo
Campos Salles: — despesas da secre-
taria: 321 :00o?. Agora, 711:000$.

Os senadores são os mesmos; o nu-
mero de leis votadas pelo Senado, se
não foi menor, tambem maior não ha
de ser.

Em que poderia ter havido a neces-
siilade de mais do dobro da despesa,
em tão pouco tempo? E' unia hypcr-
tropliia na despesa; c doença que pre-
cisa ser curada."Secretaria da Câmara". — Fala
com muita autoridade nessa matéria,
porque tem o prazer de dizer que todos
os funecionarios da secretaria, se "não
são seus amigos, o orador é amigo
delles;.

Não tem queixa a fazer contra ne-
nhiim delles; não fala no sentido da
critica á pessoa de cada qual; é uma
critica .le um ponto de vista mais alto,
mais elevado.

Essa secretaria despendia 399:000?,
e hoje despende quasi 1.000:000?:.—
998 c um quadrado. São os mesmos
deputados; legislam pela mesma nia-
neira. Não sabe o orador cm que teria
havido necessidade de um tão grande
augmento de despesa, dali para c*. jliste corpo legislativo não alterou suas I
funeções, segundo a Constituição. Não jestá agora funecionando mais tempo, I
porque já aquelle teir-pa pfiinejionavii

sem. se sacrifioarem esses direitos ad-
quiridos. Se fosse ipreciso attingpii-os,
seria voto contrario ao desrespeito aos
direitos conquistados.

Quem fez a tentativa de saber a
quanto monta a, despeza. feita com o
funecionalismo publico, garantido .iela
jurisprudência do Supremo Tribunal ?
Ninguém quer entrar nesta indagação.
A começar pelos próprios collegas da
comniissão que, não iodos, mas a maio-
ria, repe_ein esta indag.-u.ao.

Depois, é preciso considerar ainda
outra coisa. Os que entendem <luc não
se deve cortar em oessòal para só cor-
tar. em material, estão equivocados,
estão antideinocraticamentc equivocados,
porque as verbas que damos para ma-
tcrial, com raras excepções, são verbas
Utilizadas cm pagamento de humildes,
dos que fazem humildemente o serviço
publico; e quem corta no material,
corta nelles. Propõem que se córte
nos -tmccioi-irios dc nlta, categoria ad-
mthistrativa, 1105 que ganham 800$,
1:00o?, 1 :30c? e mais, por mez.

Assim não o combatam, dizendo que
é a jurisprudência do Supremo Tritiu-
nal que os impede de reduzir .1 des-
pc.â do pessoal. A jurisprudência não
lhes serve de bastão para esta altitude.
Não querem porque não querem, porque
entendem que o indivíduo nomeado
funecionario nunca mais pode deixar de
o ser, nem nunca mais pode ter venci-
mentos diminuídos. Isto é outra que-
stão. Ahi cada qual considera como-lhe
parece os interesses geraes da Nação
e os interesses individuiies dos funecio-
narios. E' direito dc toilos pensarem
como quizerein, mas não é direito fun-
damentarem a sua argumentação em ra-
zües de ordem jurídica ou legal, que
não existam.

O seu ponto de visla é o da predomi-
nancia dos intcressos da Nação sobre
os dos indivíduos, neste momento dc
gravidade __çépciohal. '

Sustentou em seu voto vencido a
necessidade financeira, pode agora. Ui-

pôde separar a Paulista da Central, sob | ma tarifa. _£ accr.escentou: Ma;s atten-
este aspecto, porque delle tambem a cri- ta Meditação indicara ¦ qual das ,duas
tica não se oecupou, e certamente não medidas deve ser preferida ou_ deter-
se ooderia ter oecupado, fporque nao minara a adopção de .algum outro ai

e-nsta ao orador que haja estudo feito, vitre pais sabiamente inggendo na dis-
na Central, para determinar qual a sua j cussão. ..„;„_._ ..
crtensão virtual. O oue disse, e conti-1 "E, articulando vanos e capciosos ar-
nua a sustentar, é que á Estrada dc | guinentos contrários a aggravaçao do
Ferro Paulista tem incomparavelmente t alludido imposto, o sr. Cincinato Braga
numero menor de funecionarios que a | concluiu o seu discurso, sob uma salva

de palmas.

O discurso do sr. Barbosa
Lima

Central e que a explicação principal dos
deficits da Central está no pessoal
excessivo..,

'E debaixo desse ponto de vista não
houve argumento aqui contra o seu
produzido. A outro qualquer lhe po-
deria até ter-lhe dispensado de respon-
der porque não collimava o alvo de
comparação que vizou.

Em tratando da despesa publica, des-
sa despesa tão exagerada, durante. os
últimos exercici-s financeiros, especial-
mente no quadriennio passado, apon-
tou os deficits desses exercícios; mos-
Irou, no seu voto vencido, como «Ues
são extraordinários, como constituíram
tuna verdadeira catastrophc contra o
Brasil.

Um dos brasileiros que se oecupam
com melhor proveito para a causa pu-
-lica das qu_sü_.s financeiras, escre-
veu que o orador se equivocou ao ex-
por esses deficits. Mas não tem razão.

5__5_*^»»n»

acria assim, sc a sua vida econômica se
desenvolvesse e desdobrasse sob a acção "a. S. ex. combate o projecto, aclian
benéfica e creadora de uma politica ad: ¦ "° lue a União não pôde legislar sobre
ininistiaíiva coiisentaiica com as neces-' *''. matéria. O orador não ailmitíe a mi-
«idades prementes da producção nacio-i lilanzação da .policia. E é este o seu
nal; por que ha de ser da exploração argumento supremo,
jlas- nossas riquezas naturaes, da cre-1 Em seguida, fala o sr. Epilacio Pes-
vcção dc industrias novas, produeto de|f011*_Ua um grande movimento de at-
nma bem orientaila organização profis- j !c".ao para ouvil-o. S. ex. esgota o
sional que hão de síiir os novos rc-1 assumpto.

Depois tle lembrar os lermos do pro-cursos, que ha de surgir o nosso pro-
gresso.

Niio será certamente no commercio,
curvado já ao peso de excessivos enenr-

jecio da_ Câmara. qtic considera sujei-tos fio fnro militar os crimes da políciados Fslailos e determina os tribunaes lo-
gos. com o seu movimento reduzido não1 c;"js l,el'a«tc quem devem ser proces-
só pelas contingências da guerra euro-: s?llos- o orador declara que a comniis-
péa, como tambem pela diminuição do ¦ ?:'° c. lcÇ,6lafão o justiça o reputou
consumo 110 interior, nem na industria j 

".'""solucionai nesta ultima parte, jus-
adoptiva, soffrendo egualmente as con- i ".'^ando longamente as razões que ti-
seqüências da crise, vivendo dc uma ' ,Dar? adoptar a primeira: c, rc-
vigilante protecção contra a concorreu-'. spo,n<lcm'? dlJ antc-niuotisobjecçõcs que
.cia estrangeira; não será nos alugueis' ",'" dí sc;r, formuladas pelo repre-
ide preilio, que pesam já no orçamento ' Sc "" Maranhão, diz que todos
.lo contribuinte como o tributo máximo! . íí*.t|,le ¦" [llrws de terra e mar são
offerecido ao seu triste abrigo, nem na i mst»mçpes nacionaes. Islo está clara. nem na jescassa alimentação dns classes pobres |que se lia de buscar recursos para cqui-'
librar as nossas finanças.

O augmento da taxa a cobrar nem
semnre corresponde a um nugmento da
¦receita, porque a defesa natural do con-
suinidor consiste ua reducção do con-
¦sumo, muitas vezes com sacrifício pro-
iprio. Assim sc verificou nos Corri-ios
da nação, e:u tempo, com a elevação
da taxa postal; assim se tem verifi-
cado freqüentemente na Alfândega. 011-
de se pôde buscar, para exemplo, o
xarque que, de 60 réis, que pagava cm
1896, com uma importação, sú neste•merendo, do 53.7ijj.710 kilos. subiu

.Kiailniivamenle até ...o réis por kilo:
cm conseqüência, a importação, de pro-
oedeucia estrangeira, tambem baixou
srnd.itivnmente até 413.210 kilos, em
1015. K neste caso nem a protecção á
iv.dusti^i nacional aproveitou ao consu-
itniilor- Encarecido tambem o gênero rio-
gpaiK.cn9c, o consumo sc reduziu na-
quelle periodo de 47.076.340 kilos, cm
1S1.5, a 14.645-090 1'ilos, -cm 1015. K o
eciicro que, importado do estrangeiro
era vendido eni iSijfi de _.o a 1.100 réis.
custa presentemente, de producção na-
eional, de 9110 a 1.500 réis.

Ora, se a vida se aggravou de tuna
¦tal fôrma, cm relação 11 um dos .prin-
cipaes artigos de alimentação, em um
periodo dc 20 annos. bem se ipóde imã*
RÍnar a penosa situação das classes po-hres.

Para solução da crise actual, que de-
corre dos excessivos gastos improdueti-
vos. não bastaram todos os recursos
extraordinários: o flinding, a moraro,-
iria, as _ emissões suecessivas dc letras,
•de apólices, de papcl-moeda; c esla cir-
teumsrancia leva iiaturalmeiite o espi-
iritp ipratico do povo a buscar na pro-
ipria historia 'financeira do ipaiz ensina-
mienlos proveitosos, que 'bem confirin.-un
n ponderado conceito de T, 'Rogers (In-pteupretaiioii Bconomiquc de 1'HistoireÍ,
quando sustenta que ".sc o imposlo re-
cair sobre a parle da fortuna do iiidi-'.¦iduo. absolutamente indispensável á sua
jnanulcncão, i claro que atacará n fonte \ví/t.p çj/íií fttrttlihutcs ppodttctivas correu
do o risco dc estancai-a".

pEis porque a Associação dos Empre- 
';

Rados no Commercin vem appellar para-
<* palriotismo da illustrada commissão i¦de Finanças, esperando da sua sabe-
doria ns medidas dc ordem geral, no '
sentido da mnis .rigorosa .reducção da |despesa pnblicn, da mais cx.icla arre-1
cathção da receita, do -maior dcsenvol- 1rvimento da nossa vida econômica, da
ni-iio;' facilidade de transporte, du -maior
¦actividade, emfim, e mpról do traba-
-ho nacional.

Afunilando o mais decidido nppiio da
classe comniercial ás sabias medidas do |Congresso Nacional, attinentes a tão .pa- I
triotico objectivo, a Ass-ocinçâo dos Em- I
iprogados 110 Comuiercio do Rio de Jn-meiro, por sua administração, apresenta
_ Illustre commissão dc Finanças 03 i
protestos do mais profuiiilo r,'spci:o.

J*lo de Janeiro, __ de agosto de uno. '
— Joaquim Manoel de Campos Amara!
¦presidente: Pedro Xavier de Almeida¦i° secretario; Samuel de Oliveira. 1"tlicsoitreiro,

 —I 1» m%* m tx--* .

mente duo na Constituição. Jlas nin-
guem. pretende que 03 Eslados .possamorganizar exércitos; admitte-se, sim,
çmno já se admittia desde o tempo iloImpério, que elles possam organizar ;i3suas policias com uma apparencin mi-litar.

Todos os poderes da Ropublica o Ie-
gisialivo, ipela íei 11. 1.S60, o executi-
vo, ppor acios repetidas, e o judiciáriocm vários acooivlãos, têm reconhcoidô
nos 'Estados o direito de possuir poli-cias nulrtarnieivtc organizadas. Ne_lilium delles viu nisto qualquer infra-
cção da Constituição. Definindo oscrinm.Pi das^ .policias dos Estados, oCongresso Nacional não invade n cs-
phera de acção destes, ce,mo pretendeo seu collegai. Islo se daria se o Con-
gresso fosse dispor solire o modo deorganização, recrutamento, liierarchin.
direitos ou devores das policias, masnjio sendo o seu acto restricto tá defi.
mção de q-inies, funeção que lhe com-
pele privativamente por texto expresso
dn Oon_tiluição. Se o Congresso não o
pudesse fazer, enlão não poderia Iam-bem definir os delidos dos outros
fimçoionarii-os estaduaes, como fez 110
Código (Penal c em nutras leis da inesma
natureza. As ipolicias 'dos Eslados não
pod.mi ter o caraicfor de meras ginr-das civis; do contrario, seriam os Es-
la los intfpoteiltas ipara reprimir ns des-
Ordens nos sciís vastos territórios, ga-rnnlir os acftos das suas autoridades c
as ;sentenças dos seus juizes. O sr.
Kriita.-io Pessoa pensa, cm sunuira, queo iprojoeto com. as modif-cações pro.
postas pela coimnissã. de Justiça e Le-
gislnção, é, nin sp'p constitucional, mas
necessário e urgente, pois os Estatlos
podem, de um .momento ipara outro, vêr
as suns o;;'licias dissolvidas, desde quecertos criuves destas, conto deserção,
motim c outros, não estão .previstos
em lei alguma.

O 'sr. Pires ¦Ferreira requer n rc-
ntessa do iprojcclo ,i oamniissão Uc
Marinha c Guerra para enn'1'.ir
cer.

Mas já não havia numero...
¦m__-<»-<_E>^»-Cca_--p
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C. P. de Commercio e
Industria

011 o orador ;,
sl um trabalho de exame muilo cuidadoso

da 'despesa ipapel autorizada pelos orça
nietilos, inclusive por aq» .Ue que se cia-
hora1agora.

lísse exame ciicaiminlio--se primeira-mente pata a verificação do que havia
nos algarismos 'da verba material; pr.-.-
que é natural, é humano que qualquerdeputado evitasse propor córui. na verba
pessoal.

Fez esse esforço. Verificou que ii
verba propriamente material, Jo crça*
mento da Republica, nüinge mais ou
menos So mi! conios e que nessa verba
já tiuiiamos feito grnndissinioS cortes.
Verificou que a'"verba destiii;iU'a ;i:'sa-
tisfaçno de dividas publicas não podiaser reduzida ;ao contrario, tinha cila
sido augiiieiitada pela necessidade do
serviço dc juros dc titulos, recentetrien-
te emittidos.

Ora, se o orador não podia preoc*
cupnr-se com o córte da despesa de di-
vidas .vencidas; sc o córte na despesa
material era já quasi impossível, por
que em So mil contos não via modo de
cortar mais do oue meia duzia de mil
contos.

Comnicttemos erros nos augmentos d.
despesas. Não .devemos iiiplagur das
culpas; cada llill toma o quinhão que
lhe parece caber nellas; porque lhe pa-
rece que ellas sao extensivas a todoa
ou por tolereiicia 011 por cumplicidade
activa.

Comnicttemos n erro de tornar a ad-
ministração ¦ da Republica a administra*
ção da União, dos Estados c dos mu-
nicipios, excessivamente dispendiosas
como se fossemos um -povo rico, com
rendimentos muito maiores do que
nijiiellles que temos.

Está o orador sincera e lealmente
convencido de que precisamos mudar de
rumo; temos necessidade dc fazer uma
administração econômica, quasi ide casa
pobre, considerando ensa todas as-na-
ções entre si.

Começou a ver que, individualmente,
seria ridículo apresentar emendas no
sentido da reducção de todas as despe-
sas, de Ioda a machina administrativa
du União, emendas apresentadas 11 c»:ln
orçamento,

Propoz que a comniissão chamasse -
si esse odioso, pnra repartir por todo»
os seus membros, como .pelos ila eom-
missão do Penado e aié pelo ministério,
lado antipathico dessa attitude, Xão
foi victoriosa essa maneira de ver.

Naturalmente, -com mais acerto, a
commissão, couinosla de collegas tão
patriotas;-como o orador, com a menina
preoecupação de ver sempre salvo o 110-
me do Brasil, pensou de outro modo.
Nada mais linha n fazer, senão dccla-
rar-sc á Câmara dos Deputados v á Xa-
ção, como .representante delia, vencido
no seu ponto cU* -vista, cifrando-se a dar
cm um voto apressado as razões de or-
dem geral, para essa attitude.

Procurou examinar o que era isto,
que todo o mundo diz que tem sido
um augmento incontinente da despesa
crdinaria, normal do orçamento do paiz.
Ura -possivel que a critica não fosse
devidamente baseada c que o orador
fosse dos primeiros a achar, uno se de-
veria fazer córte algum nesse terreno,
Atites dc* propol-os, procurou examinai j
a situação orçamentaria, e verificou que*,
realmente, o project á^ orçamento
mantém a despesa papel cm numero
sensivelmente egual ao dos orçamentos
anteriores. A .ituação reclama que o
orçamento da despesa papel ainda seja
cm numero sensivelmente inferior. É'
preciso v-i-r onde está o mal, nara n'.n.
cal-o, onde elle se encontrar, uno o ues-
locar.
A l>i:Sl*!'S.\ HA l-EPUBI/TCA XOS
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de maio a dezembro. Não se niullipli- r.er econômica e moral, de caminharmos
caram, não se triplicaram as commis- para a reducção das despezas publicas
soes, para haver necessidade de muito com o pessoal.
maior numero dc funecionarios que j Nesse, ponto, o sr. Cincinato Braga
acompanhem os trabalhos dessas com- '
missões. De.modo que diz a si mesmo:
Xão é possivel, ha aqui um mal .que
é preciso corrigir — e note-se que este
mal vae nugmcntando de anno paraanno. E até onde irá esse augmento?

Policia do Dislricto Federal, Casa dc
Detenção e Brigada Policial!

Fazia-se esta despesa com 5.G66 con-
los- Dahi ipara cá -a população da capi-
tal Federal não triplicou.

Hoje essa despesa, que se fazia com
cinco mil e lautos contos, reclama' no
orçamento quj se está votando 14.CSO
contos!

Ouve, ás vezes, conimcnkirios: Fula-
110 é i-.ptimisla; .Sicrano é pessimista.Considera estas expressões sem sentido.

Que i ser optiniista deante das'cir-
cumst.itieias cm que nos encontramos?
A quem lhe definisse o que é optihlis-
nio ou pessimismo, * 

poderia reStptm-
der: Mas não lhe definem... Opt-imis*
tns são aquelles que pensam que o Ura-
sil, deante dessas iliííiculdadcs, não,será
eliminado da superfície do planeta.'.Se
é isso... o orador tambem é optimiUta.

Se ser pessisinisla é dizer: ha .peni-
gos graves deante de. nós, vamos tratar
dc conjural-os com antecedência, ipcri-
gas que podem aff.ectar, não só a nossa
vida econômica, isio é, os nossos iuu-
cleos de dinheiro, como tambem os brios
da nação... neste caso —é pessimista:
porque realmente encontra a possibili-ilnde de ir até ahi o ataque a todos
nós. Não se dirá que seja uma ,prob:ibili<iilude. Muitos ha que vão até lá. Tenv*.*
a possibilidade. Nem quer figurar .1 hy-•jWthesc da probabilidade. Se é isso -ser
pessimista, rião. vê quem o não deva ser,
estando com a responsabilidade dc per-tencer ;i classe dirigente de um po,.o.Continua o exame que ia fazendo. .

Archivo Nacional I Oaslavam-sc 
'¦¦¦ 

.6
contos por anno. Estamos gastando184. • .

iNão tem noticia de tanta coisa'para
sc archivar nestes tempos, que seja pre-cpso gastar-se tres vezes mais do quese gastava. Ha mesmo nolicia de quealguns archivos se têm diminuído c até
esvasiadq. Dc maneira que só se essa
despesa é feila .pnra csvnsinl-o.

Directoria Geral de Saude Publica!
Disppendiam-se i)-'5 contos. -Nesse tein.po
a cidade do Kio de Janeiro era 11111
habitct de epidemias.

Concorda coni os que dizem que se
gastava instifiicienteineiite naquelle tem-ppo. .Mas. feito o saneamento da cidade,
era natural que este saneamento trou-
-esse como resultado uma diminuição
na despesa com a saude publica de uiina
cidade saneada.

Gastávamos 025 contos; gastámos
quasi que os olhos da cara com o sa-
ncamctito da Capital Federal, e. quandoera natural que a despesa normal de
manutenção do serviço de defesa sani-
tnnn diminuísse, ella saltou agora para
5.600 contos, muna cidade que tem ser-
viço de saude publica municipal.

Ora, o povo não pódc iperdoar, se
se votassem impostos sobre impostos,
cada vez mais graves, cm situação des-
tas.

O Instituto Nacional de Musica des-
pendia 1.7 contos; hoje, 439 contos.
Desejaria tanto saber qual é o motivo
de um augmento Ião grande! De certo"ão faz bem idéa da multiplicada» ,deutilidade .para o paiz que dentro,"ttesse
estabelcqvnento se produzem agora, por-que não vê bem onde poderiam ter cn-
contrado motivo para augmento tão
grande." Bibliotheca .Nacional — t_6:ooo$".
Estamos ga;!;:ndo hoje 5i_:ooo$oao-,De eerlo se paga aos leitores para irem
In, coisa que s.* não fazia iinouclle
tempo; nins estes mesmos são Ião pou-cos. que ainda é .muito dinheiro poráos .pagar, mesauo oom uma diária bon...

Or.*.. este é o drçamento do interior,
11111 dos qne menos pesam na despesa
publica. E escolheu-o de propósito,
porque quando -se indicam orçajncnfos
graitdeiirente 'dispendiosos, não é esse
que vc.ni mpontado; ipelo menos, nãovem em primeiro, nem cm segundo,
nc-ni cm terceiro lo?nr; o da Vinçãn, o
da 'Agricultura, o da Guerra c o da
Maniidia são sempre citados anles. Seneste, que 101I0 mundo deixa de citar
cemo difipiendioso, é isso que se vê,
inijspnom o i|.ie tem havido nos outros.'Deante destes cxaggeros de despesas
p-blicas, disse, em seu voío venéido,
que é in:ii*;ieiis.'ii-el termos a eoíngem
de i'eiluzil.,;.s, custe o que cuslar. O
melhor é. ames que outros venham fa-
_l-n. f.içamnl-o nós mvesmos, calma.
incute, pntiiotiia.menle... 3.t •

interrompeu o seu discurso, pelo facto
de já haver numero para as votações.
Acabadas cssus, o representante .pau-
lista reenectou o seu discurso.
OS ORÇA__E_TOS I.HLITARES

COMl>AItA>l)OS. A OUTItOS
.. liSTl{ANGI_IROS

Disse que' se propuzera ao trabalho
de cortar as despezas, conjunctameiito
com os ouiros membros da Comniissão,
e que não foi vencedora essa sua pro-
posta, mus, em .termos geraes, pede li-
cença para insistir em que nós podemos
c devemos ter uma administração mili-
tar mais barata.

A Ile'igica, que durante tantos dias
resistiu, ao colosso • allemão, em Liégc,
gastava,' mais ou .menos cincoenta mil
conios com as suas forças militares.

Tem o orador grande constrangi-
menlo cm perguntar se nós, que gas-
íamos 6a.000 -na pasta da Guerra, po-
deriamos resistir ao exercito allemão,
durante 24 lioras? ¦

Vê-se, portanto, que tem razão; ha
ahi . uma hyjiertrophia de despezas
imiteis que o Congresso lem necessi-
dade de extirpar, que a governação da
Republica tem necessidade de eliminar,
afim de ter a força moral precisa para
pedir ao povo brasileiro maiores sacri-
ficios de impostos.

A Bulgária, podendo enquadrar
...o.ooo homens, gastava 32.000 contos,
antes da mobilização, antes d.t guerra.

Comprehendc-se a differença que vae
entre a nossa organização e a daquelle
paiz, na despesa e na possibilidade <le
pôr chi pé dé guerfa 

"numero 
quantasvezes inajorjdeíHBriTftísS,;'; " ' ?.'""*

.0 Congresso .preíisa" estudar 011(1?
I está o defeito dc nossa organização, e
; não o poderá fazer, não .poderá concre-
| tizar esse estudo, senão numa remode-

lnçno dos serviços .das duas pastas mi-
litares. O que é preciso é nos munirmos
dc coragem para isso. .Desgostes, temos
de sofírel-os; mas ha necessidade de
cnfrcnlal-oS. . „

A Servia, coni possivel effectivo de
guerra de 200.000 homens gastava
22.000 conios. Nós não temos, pode-sedizer, effectivo nenhum, e gastamos62.000 contos.

No tempo do governo Campos Salles.
gastávamos muito menos. Duvida quehaja "qiiem 

.possa sustentar que o exer-
cito qiic Jioje temos seja, com a muito
maior despesa que fazemos, mais effi-
ciente do que o daquelle tempo.

iKm relação ;i Marinha as coisas se
passam do mesmo modo.

Temos 11111 certo numero de vasos de
guerra, chamados taes só 110 almanack,
mas incapazes de entrar cm combate.
Essas unidades precisam desappju_:.er,
pnra quedas boas, das que podem offe-
reçcr efficieiiçia combativa, possamoscuidar melhor.

E O DI'.SC.-T,A__.0 I)A CENTRAL
_ do i.p...s.n„

Quanto :i Estrada" *dc Ferro Central
do Brasil serjà longo oecupar-se desta

OOMO COUTAR AS DESPESAS E
O ACGMEXTO HOS IMPOSTOS
No seu voto vencido sustentou que

cra possivel diminuir da despesa publi-
ca mais ou menos 40 mil contos, dos
quaes, cerca de 5 mil de despesas de
material.

pEstá certo que calculou bem, porque
as informações que correm pela impren-
sa são 110 sentido dc que o Poder Exe-
cutivo, o presidente da Republica e o
Ministério, reunidos, coílaram, na des-
pesa publica, mais do que essa quantia,
para .proporem esse córte em 3* dis-
cussão.

Quanto á despesa de pessoal, insiste
em dizer: ninguém tentou ver ate onde
pôde esse córte ir: fosse cm 5, fosse
em 10, fosse cm 20, fosse em 30 mil
contos.era preciso fazel-o; e os quecombatem o ponto de vista dos cortes
na despesa pessoal, são freqüentemente
contraditórios comsigo mesmos.
A NOSSA S-PER-TRJBUTAÇIÃO

As nossas estatísticas de exportação,
as mais completas que temos, nos di-
zem, que, na média, nos últimos dez nn-
nos, temos exportado 910 mil contos,
por anno. A estatística de nossa pro-
ducção manufactureira nos indica o ai-
garismo annual de 975 mil contos. O
que não passa pela exportação e não
passa pelo cadinho das industrias, deve
sc approximar de 500 mil contos.

Nessas condições, o valor da produ-cção nacional deve scr de 2.500 contos.
O valor lotai das mercadorias que são
entregues pelo Brasil ao gyro commer-
ciai, dentro do paiz ou para seguirem
para fora delle é de cerca de 2.500 con-
tos. O orador enumera a tributação que
pesa sobre o povo brasileiro, tributação
que chega aos arredores de 900 mil
contos. Soffreu a critica dc inexactidão
do algarismo da tributação e de inexa-
ctidão do palgarismo relativo ao capital
circulante — a producção annual.

Vae-se ocetipar das duas partes da
critica.

A primeira foi no sentido de que não
deveria ter incluído como tributação asrendas industriaes contempladas no or-
camento federa!: a renda da Estrada de
Ferro Central do Brasil, por exemplo.

Os immoveis que produzem esta ren-
da, custaram o dinheiro da nação;
custaram o dinheiro do contribuinte;
representam, pois, um peso annual emsua bolsa.

Tratando das nossas tributações, oorador reputou-as exaggeradas.
Aggra-nal.as ainda maiis não é acon-selliavel; c para fazel-o, devemos an-

dar com cautela, munidos de boas ra-
zões. porque ha ditai, coisas a il-fen.
dermos, para o Congresso Nacional c
o 'poder executivo: uma é a honra da
nação perante os estrangeiros; outra é
o prestigio da Republica aqui, dentro
do paiz. Fazer com que o povo ame a
f&nma dc governo que o rege, fazer a
felicidade brasileira, não ha de ser
possível desde o dia cm que o ipovodesconfiar do_ dirigentes, passa, a
conspreiiender que se iiv.tailou esta fór-
111a de governo para que determinado
numero dc classes ou pessoas aufiram
lucros dos impostos. (Fará o orador
tudo quanto em isi estiver para queessa crença não crie raizes, .Iorqueama miiiiito o Brasil,' nva's ama tambem
muito a 'Republica..

Ora, debaixo destas ideas, teve de
se encontro'!*, com o imposto de tran-
sporte. Votou eotóra este imposto.

O..imposto .Ue trans. 01't. já tem sido
ailc_Ktjtq .cm outTQ(*. ."jiaiücs e geralmenterepcllido nelles. '

As leis. que o M.a\ creado, têm sido
revogadas. .'•.'. • ¦ *

IA inda agora, o eminenlt- Ribot,
aquelle octogenário que cs+á remoçau-
do no serviço da pátria, cm 1-Vança,
ncaha de elaborar «m esplendido reta.
torio em quo pede ao povo francez

->Logo depois dc ter discursado ,0
sr. Cincinato Braga, o sr. Barbosa
Lima oecupa a tribuna, discursando
egualmente.' 

O sr. Barbosa Lima começou cio-
giando os oradores antecedentes-, senho-
res Carlos Peixoto e Cincinato Braga,
declairando cm 1 seguida- que -não ia dis-
eutir o voto em separado do sr. Cinci-
nato Braga, mas adduzir considerações
sobre a matéria, que se baseara, prin-
cipalmente, na magua que lhe oceorre
por não poder ver a confluência cffi-
caz, a synergia intelligcnte de esforços
do* deputado paulista c do fulgurante
orador que é o sr. Carlos Peixoto.

Não é agora o momento de sc voltar
a recriminair os desmandos do governo
do. presidente Hermes da Fonseca. Sc-
ria funebremente ridículo que se o fi-
zesse em um momento da gravidade do
actual; em que se allttdc á possibilidade
de um attent-do á soberania nossa, de
povo independente, em 1918.

•E' em um momento destes que se
fala cm revolução. Mas que niésinha
é a revolução na therapeutica idos
povos? Curaria ella, .pela adopção de
llicoricos princípios politicos, a nossa
eiifermidade chronica e agora cm pe-
riodo agudo?

Não, O sentimento patriótico pro-
testa contra este pensamento. O que
temos de 'fazer agora é, ao contrario,
solidarisar esforços c sacrifícios, para
inantermos a unidade nacional integra,
cohcsa.

Não concorda com os que aventam
solução simplista para tão complicado
problema. E' simplista a solução dos
que aconselham novos impostos, novas
tributações? Não «onhece «ada mais
simplista do que a formula da redução
das despezas.

•Reduzir despesas... O parasitismo•burocrático... Sim, reduzamol-as. Pro-
ponhamos, porém, o extremo da ques-
tão liara chegai ao meio termo, onde
está sempre o razoável.

Somos um povo de emotivos e o ra-
ciocinio entre nós difficilmcnte guarda
medida.

O grosso da nossa população passou
a pensar não -mais no excesso de func-
cionarios publicos existentes nesta ou
naquella repartição. Não. Passou a
olhar para o funecionario publico como
o causador central da crise. O Bra-
sil — foi dito intelligentemenle no
voto cm separado — está vivendo para
os funecionarios públicos. E se abo-
lissemos as repartições; se acabasse-
mos com os funecionarios publicos? Se
o fizéssemos, terii.mos chegado ao
id.-:*,' de Miguel Bakounine, alo ideal
principesco ile Pedro Kropotkine, te-
riamos abolido o Estado.

O produetor' olha para o funeciona-
rio publico: parasita, a escrevinhar, a
gatafiinhar officios e legisladores a
mourejar, sob a canicula brasileira, ou,
então, os operários, no tear, tresuando
.para os vestir, e ellcs, os funeciona-
rios publicos, tendo a felicidade de
viver nas cidades, gozando a vida com-
moda,

Ningitcm, entretanto, cogitou de aca-
bar com o Estado.

A casta de creaturas, que são os
funecionarios públicos, tambem tem
uni certo resentimento de solidariedade
affcctiva, e foi cila que arrastou o ora-
dor á tribuna.

Os reformados e viuvas de reforma-
dos, pensionistas' dc meio soldo, for-
mam uma classe das que foram apon-
tadas para ser dcsapparecidas do or-
çamento.

O sr. Barbosa Lima passou, cm se-
guida, a fazer a defesa das classes mi-
litares, com o que entrou a perorar.

h

Câmara
A" sessão em resumo

Presidência do sr. Astolpho Dut.secretariado pelos srs. Cosia Rr'.',:e João Pernetta. Foi hontem aberta .sessão da Câmara, com a presença' ,i61 deputados. " uc
A acta da sessão anterior foi aonrnvada, sem observações. '
O expediente lido constou ,1,, ..•guinte: um officio tiosr, Ki:ii-,-i.ô

de Aguiar, comnumicaiido que assumi
o exercicio do cargo de governador InPiauhy; 11111 officio do Senado emi „:,o projecto, com os respectivos docuiu.u
tos, que autoriza o Governo a adiu •__
á Convenção Internacional de Berlim _a inscrever o Brasil entre os incnibi «de primeira classe do Bureau Inte-iVi
eional para protecção de obras literárias
e artisticas; e de informações do .\ii.nisterio da Fazenda ao rcqueri'.i-_n.ò
do sr. Maurício de Lacerda sobre'ai
concorrências 110 Lloyd Brasileiro. '

Informa o ministro dn Fazenda ¦
1°) que o Lloyd Brasileiro rea'

os fornecimentos necessários á maim
tenção dos serviços a seu cargo, j_accordo com as praxes comnierciacs se-
guidas por todos os estabelccimen.oi
que lhe são congêneres, não fazendo as-sim concorrência publica;

2") que . os fornecimentos feitos n0
Lloyd pela casa Caldas Bâslps & Cdesta praça, só compreheiideiii gênerosde estiva e bebidas, ficando prejudicada
a alínea b do citado requerimento nela
resposta acima dada;

3") que os fornecimentos de carvão
que o Lloyd adquire na America, sãorealizados por intermédio de sua Agen*
cia cm New Vork e constam do quadro
junto, correndo as despesas ile,<;l
acquisição por conta do credito da re.
ferida Agencia. Esses fornecimentos
desde janeiro deste anno passaram _scr feitos por intermédio do inspector
que o Lloyd ali mantém.

No expediente, não houve oradores,
Passou-se, pois, á ordem do diu.

A lista da porta acousava a presençade 89 deputados. Não havia numero
para as votações. Foi, então, anir.m-
ciada a continuação da 2" discussão do
orçamento da Fazenda, relativa aos ar-
tigos 12 a 15.. Achava-se inscripto parafalar o sr. Cincinato Braga.

O .representante paulista oecupou, _-_
facto, a tribuna, discursando longa*
mente.

A's 2,20, cm conseqüência de haver
numero já, para as votações — 1-7
deputados — o sr. 'Cincinato Braga
interrompeu o seu discurso.

Foi, então, votado o projecto. com
as emendas, .relativo aos orçamentos da
Agricultura, Viação e o art. i° do iia
Receita.

Interrompida essa votação por falia
de numero, foi, de novo, aminiiciada
a continuação da discussão do orçamen-
to da Fazenda, voltando a oecupar a
tribuna o sr. Cincinato Braga.

O representante paulista discursou
pela segunda vez, até ás 5 horas dá
tarde, quando abandonou a tribuna, que.foi, logo em seguida, oecupada pelo sr.
Barbosa 'Lima.

O deputado carioca, como o sr. Cn-
cinato Braga, tratou da questão orça-
mentaria.

um»-»
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03 FORNECIMENTOS
AO LLOYD

uma enorme aggravaçao de impostos
para as noce-sida-Jc. da guerra.

São variadissimas as espécies dc tri-
bntos quo este' (iminente financeiro
sisggere. O imposto de transporte, não;
nem cm estado dc guerra.O sr. Barbosa Lima — E a re-
difcção 'do fimccioisali.mo publico clle
aconselha lá ?

O sr. Cinioinato Braga — Ali, elie
eslava a ipcdir recursos. E1 possivel
que elle tenha opinião de que a des-
pesa lanibiii tenha de ser diminuída.
Nfio leu, porém, a opinião do sr. Ri.
bot a esse .respeito. O que imagina é
que a maioria d'o funecionalismo pu-
blico fraitccz esteja nas fileiras...

O sr. Barbosa Lima — Como o
nosso, nessas occasiõ.s, não foge.

O sr. Cincinato Braga **r O imposto
de transporte, por todas essas razões,
nno podia ter tido o seu voto. Quando
mesmo clle tivesse sido crendo sob uma
fôrma menos injusta, tal seria, approxi-
uindamente, a fôrma do imposto de
transporte por peso, por tonelada, tan-
tos réis por tonelada, ainda assim, lhe
seria contrario. Essa fôrma não foi

Roni On.', Chocolate i* Gnmbons— Só nn MOIXHO DR OURO.

AS MISSAS DE HOJE
Rezam-se <is seguintes, por nima de:
Frederico Alfredo Krussmaiin, ás 9*Gra=, ua egreja de S. Francisco dc

HVula;
Manoel Bezerra do Amaral, á> g ho-

iras. na egreja da Luz;
Albino 'Castro Fernandes, ús o ho-

.fas, na egreja de Santo Anionio dos
Pobres:

Geraldina Alves Barbosa da Silva, ás
9i|a horas, na egreja de ?. Francisco

,<"» Paula;
lAnna Victoria dos Santos Lobo Vai-

Je. ás 9 ila horas, na egreja de S. Fran-
___»_> de Paul», -s,

UM PKDIDO A PROPÓSITO ÜA EX-
POSIÇÃO PERMANENTE

A Calmara Portugueza de Comniercio
i> In:lu-.'r::i desta capital endereçou ;is
Associaçõe*)- Coiniifí reines, Industriaes
o Agric-olas de Portugal um convite/1
para que promovam n representição

Situação dt menor gravidade do que
n actual, mas em todo o caso de gravi-
dade comparável á iv.il' a Republica já

! atravessou, foi aquelh que se iniciou
| 110 termo do poverno Prudente de Mo-

1 raes e estendeu-se através de todo o
I quadriennio Campos Salles.

E' natural aos que sempre sitppõer.i
ue podem estar em erro c devem pro-
.irar o conselho dos mnis competentes.

dos produetos porUSuezeí--ha Expõsi-1 l"0 volvamos os nossos olhos nesle
ção Permanente que a Câmara iniciou. I l<*rreno de que estão tratando de des

Ta ni li.-111 coiiuuumcou ús Associações
C¦jinincrciacs dc Lisboa c Porío o tra-

na, normal, para o
que eslava vigente

que
na-

bniho do complemento do seu "Inque
rito ipara a expapsão do commeijsii
portuguez no Brasil".

¦aa <<+ <B> ? tm ¦—
COMPANHIA Li'. SliUUl

REGISTAS. — 'Uua Primeiri
CO 11. .1/.

1 w-MJj ^ CS—O >_—

AKEA1 VAE TKR LUZ
IXKCTinOA

dcO contrato eom 11 C. 11.
Encrgln Electrica

Entre O presidente do Estado do Rio
e o presidente da Companhia Brasileira I publica torna-se completamente impro-

pesa orçamente
se fez, para o
quelle tempo.

Naturalmente, o primeiro passo nue
devemos dar, é o dc .regressarmos á si-
tuação anterior, ás prodigalidadcs,

Sc nós tivermos de, manter toda a
machina administrativa como ella sc
íoi montando nestes últimos annos de
loucura, não poderemos fazer eco-
nomia; porque sc sc cortar 110 ma-
terial, a despesa com o pessoal se torna
desnecessária — o pessoal tera de se
utilizar desse material para trabalhar.
Se sc cortar no pessoal, sem cortar 110
material, chega-se a um .absurdo '.sc-
melhante,

Se se corlnr c:n ambos, a repartição

1 de Energia Electrica, ficou assentada
installação do serviço dc \uz clectrica
110 Areai, florescente districto da Pa-
rahyba do Sul.

duetiva; c preciso extinguil-n.
Desde que reconhecemos que estamos

com um trem ri
pesas ás nossas

vida superior ei
torças, o que 1

des-
bom

EM T01.X0 DA IHSPI.XSA1'_n.fuj.coiox_i_.ios .
IDisse iso seu voto .v.enpid. que ern

ifi:_ci£U r',.* er.!_a,ti.ii.h;ig.,eu-._.3 .para a
reducção da despesa do pessoal. A ob-
tec.no levantada conlra este mo.lii de
vêr, baseia-se nos direitos adquiridos
dos fiiiicciar_irii_3.

O s:;i veio vencido, resalva-os cív.
phrases oipressas. Disse bem que dc-
ventos enveredar paira esta reducção,
|Kir imposição da necessidade publica.
porém que cila devia ser compatível
com os direitos adquiridos dos fun.
ccínnarios.

Os direitos, adquiridos dos fuitcco-
narios são mais .fstrictos do que o de-
sejo de combater esse pomo de vista
pôde .fa.cr suppor. O Supremo Tribu.
nal Fedaral tem juri_prudencia firma-
da nesta .materia e esta jjirispntdtí-tcili
consiste 110 seguinte: considerar inde-
missiveis ad íiulum os fuiaccionr.rins
dc mais de dez annos de serviço •;•¦.*-__
co, os funecionarios entrados para o
quadro p;ior concurso, c os funecionarios
de fiança.'Kis nhi a jurisprudência do Supremo

i U.bunal.
Um recente julgado consipíerou qttc! não ipoidia ter sido demítíido um mem-

bro do miniíPe.rio publico. Estes são
em pequeno numero; e o pessoal de
fiança é muilo restricto. Ora afora os
funScionarios de usais de dez annos
de serviço publico, afora os que tem
fiança e os que têm concurso ha gtan-
de numer- dc dispensáveis. Quer di_
zer: am.iÜo que priiciiamos reduzir da

repartição publica. Sc o fizesse, com | acceita pela commissão de Finanças, que
adoptou a formula da cobrança propor-
eional no frete.

O orador, que está falando mais de
frente da bancada mineira, poderia para
ella talvez appellar. no intuito de poder
dar á Câmara a informação sobre se
haveria egualdade do imposto no ter-
vitorio do Estado de Minas, concebido
o imposto de transporte como percen-
t-gem sobre o frete para os ribeirinhos
da Estrada dc Perro Central do Brasil

os da Lcopoldina. A resposta.

As informações do sr. Ca-
logeras á Câmara

0 sr. Pandiá Calogcras, em respos-
ta ao officio do Io secretario da Ca-
mara dos Deputados, transmittindo o
requerimento formulado pelo deputado
Maurício de Lacerda sobre diversos
fornecimentos ao Lloyd Brasileiro, in-
formou:

1°) que t> Lloyd Brasileiro realiza os
fornecimentos necessários á manuten-
ção dos serviços a seu cargo de accor-
do com as praxes commerciaes segui-
das por todos os estabelecimentos quelhe são congêneres, não fazendo assim
concorrência publica;

2°) que os fornecimentos feitos ao
Lloyd pela casa Caldas Bastos & C,
desta praça, só comprchendem gênerosde estiva e bebidas, ficando prejudica-dti a alínea . do dito. requerimento pelaresposta acima dada;

3°) que os fornecimentos de carvão
que o Lloyd adquire na America são
realizados por intermédio de sua agen-
çia, era Nova York e constam do qua-dro junlo, correndo as despesas dessa
acquisição por conta do credito da re-ferida agencia. Esses fornecimentos,
desde janeiro deste anuo, passaram aser feitos por intermédio do inspector
que o Lloyd ali mantém.

QiKim só bebo OASCATrNHA
Está livre da SITODINHA.

ann
les.

certeza, o como os que o ouvem, teria
do 'concluir que não é só o portentoso
augmento dc despesa ordinária, que es-
pauta, ali; é que tambem estejam pas-
seanilo pelas ruas do Rio dc Janeiro,
e não_ estejam nas prisões, muitos dos
responsáveis pelo descalabro das des-
pesas naquella via-ferrea, 110 quadrien-
nio findo, .

'Estamos cm momento de precisar to-
mar attitude definida na censura aos" us03. Sentimos vssa necessidade
ra mais do que cm qualquer outra ocen- j infallivclnientc, é negativa. Os 

"fretes

porque nunca tivemos na nossa I da Leopoldina são mais altos do que os
da Cenlral; c alé dentro do próprio

TR^rTsETR^ESnS\9.
SSICAS rELO ES-

DR. ÁLVARO ALVIM _ Examepelos raios X Trat. dos tumores mali-gnos, das moléstias da peile — eeze.mas, das hemorrhoides, das articulaçõesatrophias, etc, da asthma, hysteria't*otta. etc; largo da Carioca, 11 1° an^dar (de 10 i|z ás 4). — » 111 <i ni .

historia oceasião mais grave que esta
temos necessidade, se não quizermos sa-
cri ficar o regimen, dc mostrar que o
Poder Executivo c o Legislativo se pre-
oecupam dos dinheiros publicos. Sem
isso, não temos autoridade para pedir,
no auno que vem, mais 50 ou 60.000
conios, no anno de 101S c nos annos a
seguir, mais t^o mil contos, alem dos
60.000 que já gastamos. esti supertrnbutado

Ja {cm o orador mais tle nma vez:

Eslado se encontraria esse defeito gra-
vissimo do imposto, com grande des-
egualdade. ua sua distribuição.

Por ultimo, c sempre de accordo lo-
gicamente coru as premissas que es;abe-
lecera, teve escrúpulos de votar augnien-
to de impostos de importação, escrupu-
liis de flt; .. . . *

ns: .,!..

tremido, dc revolta, graças a Deus, em
ouvir de alguns que c nma lioa solução para
o lirasil a intervenção do estrangeiro,
para »ôr em ordem os nossos negócios.

Criticou a administração da Estrada
de Ferro Central do Brasil, por fôrma
que lhe pareceu inatacável. Disse no
seu voto vencido que a Estrada dc Fer-
ro Central lem -.-S9 kr* e comparou-a
com a Paulista, que tem i.coo lí, em
trafego. Numa, para a Central, ren-
dendo ,40 mil contos, mais ou menos,
lia uma despesa de 14 mil. apenas,

Não comparou a receita. Nâo compa-
rou a renda da Central com a renda da
Paulista. Xão era seu ponto de vista
fazer comparação, senão entre as des-
pesas da mna c outra.

Sabe, aliás, que as tarifas da Central,
pelo menos em grande numero dc arti-"os, são mnis monica- do cjuc as da
Paulista; mas. sabe, tambem, que quem
quer que administre uma propriedade
industrial, tem que levar em linha de
conta estas circumstáncias, isto é. a da
escassez da renda, como motivo a
maior para gastar menos no custeio.

H' como se tratasse de mna proprie-
dade agrícola, Sc a terra de A produz
quantidade menor de miliio. caíé, fei-
jão ou arroz, A tem necessidade de fa-
zer despesas menores do que li. cuja
terra seja mais ferti! c produz melho-
res colheitas.

Portanto, o argumento aqui produzi-
do de que a renda da. Central, em pro-
porção da tonelada kilomctrica, é me-
nor do que a da Paulista, é argumento
a seu favor para dizer que a adminis-
tração, da Paulista, que tem renda mui-
io mais forte e o preço da tonelada
muito elevado.

Xão comprelicnde, poi., que possaservir de argumento, para justificar-se
o augmento de despesa na Central.

Sabe bem que o confronto entre duas
estradas de ferro não pôde scr feito
exclusivamente sob o critério de sua
extensão fcilometrica; sabe que no con-
fromo. mesmo neste particular, dc ex-
tensão kilometrica, sob o ponto de vis-
ta teehnico, tem de levar-se em linha
de conta a extensão virtual: mas é des

ticio
para
para

defesa publica, .pôde ser conseguido, necessário se oecupar dá differença que

', ¦acltanao que
povo brasileiro,

teria naturalmente receio de agp.ravar
esta situação; 2". porque umn duvida
.lie assaltou o espirilo, c é a seguinte:
a aggrav.ição augiuentará a renda? São
mm:o:;, na nistor.a unânceirt* dos po-vos, os exemplos em que a aggravaçao
faz a diminuição da renda. Não será
o caso aqui. em que Iodos nós, tendo
pessoal experiência de que os arliirosimportados eslão acima das forças dabolsa de quasi todo o povo brasileiro,
porque, geralmente, são só os ricos fes-ses são em pequeno numero), no Bra-sil. que .podem usar uns tantos artigos
estrangeiros, artigos.de luxo...

be vamos supertributar a exporta-
çao, sem nuferir renda, chegamos aum resultado que nenhum dos depu-tndos quererá, qtie é o de encarecer avida, sem què ao Thesouro aproveite.
O orador se arreccia dc uma situaçãocomo esta; ello se nrreceiou muito de
que tivéssemos produzido um malo .povo brasileiro, sem benef:
o TlicSoitro. '

Reflectiu que o que deveríamos fazerera justamente o opposto, para augnien-tar-se a renda: cra alliviarmos um
pouco a tributação já existente, afimUc que entrasse maior fiumero de mer-cauonas importadas é o Thesourisse sobre cilas maior
renda.

Votou, portanto, contra a aggravaçao
por lhe pnrecerque a vigente ja exces-cessivn, maxime cm matéria de impor-taçao e que a_ aggravaçao que agora sepretende e mais ff. que excessiva, pôdedar cm resultado diminuir a renda deimportação, em vez de augmental-a.
tor essa razão suggeriu a diminuição,mnis ou menos, de .5 »\> das taxas ai.lanileg.irias. Nao o suggeriu como me-dida de que fizesse questão, que lhe
parecesse a única acertada. Ao con-trano, a linguagem do seu voto ven-cido e, neste ponto, muito clara Disseapenas que poderia ser uma dessasduas: ou decretamos uma reducção ge-ral, de tantos por cento, .3 "I» „„_exemplo, nos valores officiaes da 

'tarifa
vigente: 011 decretamos uma reducção
gerai, de tantos por cento, __ <>|<> Dorexemplo, aftectando cada razão dá'mes-

Grande Gommissio Portugueza"Pró-Patria"
As subscripções até hontem recebidas

pela secrelaria da Graude Commissãonccusnm donativos para a Cruz Verme-lha Portugueza no valor dc
A Grande Commissão pede-nos a se-

guinte publicação:"A Comniissão Pró-Patria, recebendo"anamcnle perguntas de seus membros
em

anniversuriododr.se»
.0 dr. J. J.' Seabra recebeu, por ocea-siao do seu anniversario natalicio cum.priuicntos das .pessoas seguintes:

Uueira v. ex. acceitar as minhas fe-licitações pelo anniversario natalicio.-tveiiccluo Bros."Envio ao prezado amigo um aflY.ctuoso abraço com melhores votos porsua felicidade. — Urbano Santos."Atfectiiosament.e abraço -grande ami-go prezado chefe pelo seu anniversario,com votos muito sinceros iprolongamcn-to sua preciosa existência e sua -felici-
dade, votos que são tambem de todaminha família. — Antônio Moniz, go-vemador da Bahia."

_/_«/,•'..._ 
.felicitações. - Rodrigues

"Queira v. ex. acceitar, pelo seu au-niversano natalicio. as -minhas congra-ilações e rotos sinceros de fecilida-
«-_ Ruy Uarbosa."

Parabéns mui affccluosos. — V.'„Pfmha, presidente do Estado do Rio."Abraço felicito caro .migo pelo seunversario natalicio.- Francisco. Sal-

n'/n,&S 
an'~ri°*- Cuias Ma.

"Apresento 
ao prezado amigo que*rido mestre os meus votos de felicidadepela passagem de seu anniversario na-taMcio. — Jose Bezerra."

Queira acceitar minhas felicitações
dc Lym"Sem 

a'nmversari0- - Toviret

-nfri„íf'í? ^con'.Ka„ns,' ministro Go-dofrcdo_ pÇiinha, ministro Coelho c Cam-
pos, ministro André Cavalcanti, minis-
R-Jí»0 

lCaVi_lcanti. senadores P.droBorges liuc.10.de Paiva, Azeredo. I.nu-« -.Mire, Ribeiro <5oncalv.es, F. Mendes
l i™** AU'CS- general filias Bar-
nS' • ^r' /"W-do Sodré, prefeito doDistricto Federal; dl*. Hélio I.obo. sc-cretario da presidência da Republica;ar. Ângelo ia.n.cs. dr. Oscar Rodri-gues Alves, deputados Raul Fernandes,
berto Maranhão, Arlindo Leoni, Eitge.mo Tourmiio, Leão Velloso, José .Ma-
Mnri 

UTr,nl10' J'Ã' Pal,na* Aifredn Ruv,Mano Hermes,. Octavio Mangabcira,.!--0 d= Mes-raita, P.reira Teixeira, An-
C- . 

arrS,' S°,tlza<* e SiIva* F^neiseoBressane, Eduardo Studart, Ribeiro Tun-weira, M*noeI .ulgenoio, Jeronymo

rn?.°vAmcr° Bofelho* èimeão Leal,
PVi -VerÇ,ucl*'0. Monteiro de Souza,
Sê ÍKf0 iB0',.t:S' Raul Vc®1' Euzebidde Andrade, deputado Villaboim, José
ffi__ •Il,sl.,*,0/0«<' de Paiva, Tliona/.Rodrigues, íldefonso Albano! Álvaro" ' JI.-i-

de
rnandes, Lamounier Godofnedo, *i

A, ,l^areT ^ett_ Can-Pello, Bueno
f, * M'* Pomlngues, Gonçaiv
ne 1-Jp°-sta nRlb."-o. Costa Rego Lo-pes Irovao, Domingos Mariano, .Manoel

r iVi-T"0?' J*,no Ramos* almirantelancisco de Mattos, general Aleneas-
V^JTT*- ?"cÍ Bace»ar. marechal
ie A,-,,?'J°pU' ?ardoSí> J»nior, almiran-
P-puln JOrP,"llelro* manechal Pedro1.11110 da Fonseca "
Benjamin <je

)uro aufe-
somma de

sobre espectaculos annunciailos em bencicio da Cruz Vermelha Portuguezasente necessidade de repelir a nota quetantas vezes tem publicado a respeitodo assumpto.
A Commissão declara que recebe to-uas as importâncias provenientes dc cs-pectaçulos realizados em beneficio par-ciai da Cruz Vermelha Portugueza. mas

n?,Se patr,oc,,"a .ss« boneficiosquando o produeto total, bruto da rerci-ta despesas por conta do organizador)
insiimiçsT 

eneflC1° de li0 bencmcrita

AS&S enviadas á commissão
lha Po-, 

° a0s,cofres da Cruz Verme-lha Portugueza devem scr entregues ao
tZ\ Z ,gCral_ rS.''< Anl0,,i" ^i'»eirobcabra (Seabra & Cl, rua Visconde de;_, lia 1 ás 4 horas da tar-)S dins uteis."
Inhaúma,
de, todos

Café Globo ,~ Chocolate.
, tinos p fanírcnlalc, su ile nliering ít C.", r.« __.  ^_ti 

'

bonbons
a•>>« 'lc cho-

Set. 10,..

Inspectoria Federal dos
Estados

Vac ser removido da _• Fiscalização
para o 2' d.stncto da Inspcctoria Fe-deral das Estradas, _ engenheiro fiscalde 2' classe, dessa Inspectoria. Affide Miranda Freire de Carvalho

tonso

DINHEIRO sob jóias e cautcl.j
do Monte de Soe-eorro condições especiaes - 45 e_,r«a Luiz de Camões. C.sa Gonthier.'Fundada em 1867. ¦¦»«".

AS OLARIAS DE PETROPOLIS
0 governo do Estado do Rio atten-dendo á reclamação das olarias de PtK_uT___eB a taxa d"',,n' -aque pesai a sobre os seus nroduetos"f 

nra ^Z° 
™ProrogavcT de te3'

varem l %\i i S restaurarem e conser-
.un t«(5SJ_ada l ni?° e industria, nass as testadas e substituircm os aros desuas carroças e carros de carga

-pr Galvão, almirante
Pii-ií-"-; "" , !?: '"areclial Rndnlpho'aixao -oronel Clodoaldo da Fonsecaoronel A nlio de Noronha, coronel Bue-

r O. -<a,°' «*P''csi,lcnte de .Minas;
F_rdinn_']M- ?''UÃ dr' Cai'l« Kulerrerd, atidoBorla, Octavianò Moniz liar-reto, dr. João Bâptista de .Sampaio Fer-
dr 

'iui;esT,'r|r_ador Pedro Frnuccllino,
ínl,|| 

Co«to, dr. Salles Guerra, se'nador Abdon Bâptista, general Illm M .-
nl-ií' 

<]_m-vl.a 
SH«rl_ Amado e se-

te ,dr' J°n? Novac3 c «Mhora, í:Armando Dui-al,,- j„,ino ,MnC(?,ln 's,_.

lv*'.. , ei*?i° Barreto, Carlos Oij*nt!m
x__f'T« 

'''T/r Tavares. Afranio Pei-
-?JLm •,' lioch'''' 

''rancisco 
Seassa,directorio do Aero,CIub Brasileiro, U-

í mim- nlt'01 n' GuSmr'° J"nior. Eram".!J.i 01, Oit? Prazeres, Carlos Lilicraüi,Ca los Encilas, Philemon Torres. KI-
Fr"„'Ly"r'' Pa,'a Ran,n3' Pa«1o •!:' rontin, Graça Couto. Alberto Kann.•miceno, Guilherme Gdinlc, Francíscc
Lna °,J"mor'- d*-P»la'lo RodriguelLima e ouiros muitos, sendo por eenlcnas os le!egra:iim.-is recebidos da l'a!i:i.

ch cs c c;.::;
tes

Todas as Noivas
v/ib. rip.i Uruguayana 11. Si _ li,,-. _Peçam catálogos, °

Em Matto Grosso
AGENTES POStÃ~eT"ÍeM GARANTIAS

O ministro da Viação remetlcu noseu collega da Justiça cópia dos offi-eus do director gemi dos Corn-ios. cnmrelação a fali,-, dc* garantias cm queacham os agonies poslacs de 
'

dauana e Pono
urosso. Murtinho,

Aqui-
Malto

ÜZAE a tinta Sardinha, actinlmeiill
n rri-llmr do nosso incrcrulo.

OS ADDIDOS
AS VAGAS NOS CORREIOS DO

CEARA'
O ministro da Viação determino'.; ai

director geral dos Correios que pie-encha com funecionarios n-ldidn;. as
vagas existentes na Administração dos
Correios do Ceará, decorrp_ntcs da pro-moção do amanuense João Barbosa
Sçna ao cargo de 3' official da nip-sma
administração.

- ¦ :~~ .•-~ _t_T^~- -¦¦..-...y.-¦ y *jô" ilegível
_p-__-S_3

•*o
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GARGEOL - CUKA .D0MCA« DA °&lT£im*wim f- CORREIO í>A M_\£. Hl - - -' QüMaJteira, 2*4 de Agosto dc 191C» - ••0s -ggS *oMs m\uIoL.T0TkaSil Recusac as imitações

E' de grande vantagem que as
senhoras leiam com attenção o
seguinte :

Saude
da Jtíulher

cura todos os incomniodos uterinos.
desde os accidentes da puberdade
até os incommodos da edade critica.

A* 3IÀKGEM DA GUERRA

oi M
Volla-so agora- a fa-1-.ir, com insistai-

cia, na inlerv-nçãci tia Kiuiiania no
conflicto das na.;ões.

A líltiiianiit, o unico Estado liall;ani-
eu que ainda não pegou cm- armas,
tem sido objecto das intenções dos in-
li saídos, o a diplomacia dos dois

s partidos que so combatem nos
rs tlicalTÓs lem 'trabalhado fu-ti-

vãmente «perante a opinião ru-uaica,
para a.trair-lhe o iuixílio na defesa da
causa por que se batem.

A propósito dessa facto, aqui tran-
screvemos uma inleressaiííc coTrcspori-
delicia .a-ssigntída pelo sr. Hayard llale,
joriialis'.a norte-americano, e datada dc
Bucaixst: ."Cheguei a «laia |diaiad- dcipois de
vencer grandes difficuldades o havendo
cruzado os Carpathos e a Transylva-

g

ma. ¦tfspccic clc
ferro do

gra
par

A Riiiiiania está sob uma
eslado de sitio. 'As portas d
üanubio eslão cerradas.

I.Vclio-mc cm c.)iiiti*õts dc não «po.
<.'.:¦: telegrrfphar a verdade sobre o que
aqui acontece. Ila grandes probiibili-
dades de que no correr desle anuo,
uma nova nação iii'.'*rviiít na guerra.

Ila apenas tres dias que me encon.
tro anui. Os ruiiiaioos falam excessiva--
nu-iit-e sobre o aclml estado de .coisa'*.
Xão fosse assim, eu necessitaria, passar
•iivsiros mezes antes de ,podcr compre-
hender a «situação.

I-.' sutmiiauiente possível que algo dc
avissimo aconteça dj uni momento

;rn. A decisão depende do in-
U-rcssc, Nem sequer se guardam as ap-
parencia* «e niiigiicm -pretende lazer
o.-ér que se nata de uma questão de
•yt-Mitinicnio-,

Os ruiiiarcos «estão anciosos pela cx-
•pinsfio territorial, A Kussia arrebatou-
lhos a Brssara-bia, que csiieravam rcoc-
cupar; da mcsiiia fôrma, agora anibi-
cionam a Transylvania, ondo luit cpi-atro
niiHiõcs de rtmiaicos. A posse dessa
provincia alargaria a fronlciiia da Kit-
mania, convervendo-a cm nação pre-
•lou-loran-tc nus lialkans.

A Uiimani-a lem esperado sempre que
os acontecimentos transfor-ine.ni «seus
sonhos «cm realidade. Os recentes sue.
cesso.-; russo: fazem-.ia c-ipcrar cxcel-
Jentes probabilidades nesse seiitrdo.

Km todos cs circules se coiniiienta
o facto de que Bucarest está situada
cm um ponto cin que cai-íçc de ck-fe.
sas naturaes, encontrando-se apenas a
;¦> kilonie-tros da fronteira.

«Xestc momento ha 150.000 ritinaicos
debaixo tla's armas. A colheita icritima
-esta semana, o que tornará jiossivcl, se
assVn o deseja .1 governo, a mobiliza-

- '" --Á'./.''''- ).'* 
'' '.-' ¦' ¦ -J'¦.¦.:"¦'¦ '-'¦

Poflial | guerra
A reforma da Consti-

tuição da Republica
Lisboa, 2* — (A. A.) — O Século,

ua sua «edição da noite, e os matutinos
de lioje occe-pam-.se detalliadaníenre da
reunião homem havida no Congresso
Nacional, publicando a integra da mo.
ção apressais!-'- pelo- sr.'* Alexandre
Braga e na qual se proipõc a reforma
dá vigente Constituição da RepuWica.

-A niai-oria da imprensa é aecorde em
ele-giar a resolução tomada pelos che-
fes da «politica "nacional, adiando .0 as-
sitnípto -para 'depois da guerra, lrn':atído
agora, tão somente, do que disser re-
speito a esta.

Subditós iilicniãcs ilcpor-
tnilos

Lisboa, 23 — fA. A.) — Partiram
para lleB.ianha, deportados, doze sub.
ditos allemães, perieneeiMes á guãfni-
ção dos ivavios aliemãcs surtos nos por-
los de Ultramar e que estão fora da
edade exigida para o serviço militar.

fl 11 A 1' II I T

Vende-se nu ruu
ilu Cuitilciaria

Mitra "versus" União

19.

çao de meio -niiüião de hoincn..
lis officiaes do.? quaes me lenho

feito amigo nos café-, dizem, 'convcii-
cidos. que nm milhão de seus heróicos
soldados se ciKontrarinini 110 fim dc
uma semana cm Sofia e teriam invadi-
do metade da Hungria. Como se com-
prelieiiile, essa confiança excessiva con-
siiir.c tun elemento muito perigoso.

.-v Kuinania. 110 que é differente da
Pcrviii i* da Bulgária, não lem expc-
riencia ila guerra, iião obstante ter obtj-
do suas conhecidas t- incruentas \i-
clorias.

.\'o rjuc sc refere á qualitlailc das
Iropas, us opiniões iliffcrcin. Conside-
ro que os officiaes não foram bom es-
colhidos, carecem de instrucção e são
indisciplinados. Xão obstante, é possi-

¦O rei Peruando, da Ritmamti

vel que provem ser dignos dos vistosos
tini formes que lhes enviou a l'"rança.
Esses officiaes usam tacões altos.

Os riiniaicos carecem de artilheria tle
grosso calibre. Seu serviço aéreo é
muito inferior, O 'mesmo 

pódc dizer-se
dn equipamento.

Tara invadir a Hungria o exercilo ru-
maico teria que cruzar passagens de
montanhas incrivelmente difficeis.

Kiitretanlo, para se defender da Uni-
garia, como carece de defesas naturaes,
sofíreria terriveis difficuldades, espe-
cialmcnte no que' se refere a coniniu-
nieações. Visilci as officinas da"Standard Oil Coiiipai'y"-c disseram-
mc que acabavam dc receber dos Eslã-
dos Unidos uma carta, datada dc 13 dc
maio. Disscram-mc, além disso, que de
cada doze cartas lhes chega uma e qne
tclegraphar é completamente iniitil.

A Rumania carece de recursos natii-
raes stifficicntes para uma grande cam-
panha e é impossível que conte com
muitas munições. Ha quinze dias che-
giirain ;'i Rumania, procedentes da Riis-
sia, 29 vagões carregados de munições.
Continuam chegando outros. Não
obstante, a Rússia não poderá enviar-
lhe muitos, ainda que receba grandes
quantidades dos Kslados Unidos e do
Japão.

A míica esperança da Rumania
uma campanha rapidíssima.

Os riimaicos guardam ginmles
ranças dc adivinhar quem Iriunipliará
de chegar a tempo dc colher as recom-
pensas.

l'V liliiito possível que antes da che-
gada desie telegramma a Xova York se
saiba por que causa se decidirá a Ru-
mania.

_ Como mensageiro de grandes vicio-
rias, o marechal Hindcnbiirg influo 110-
vatiicntè cm favor da neutralidade ru-
niaica; não obstante isso. se a Rússia
continua avançando na Auslria, n Ilu-
mania iníervirá na guerra contra ns im-
pnrios centraes, estcndeiulo-sc assim a
área do conflicto.

lispero inuilo breve 5,1:1- <!e=lc
para poder escrever a verdade."

l-KECKS l"Kl,p KKA.SIL,

Circulni-os rto arcebispo do
Hão IM uio

S. Paulo. 23 — (A. A.) — O ar-
cebiòpo exp..jiu circulares reconinien-
dando aos fieis, iireces pelo Brasil, na
data comniemoraJiva da proclamação
da Iiidtpciidencia.

A rainha dos Apa-
ches e suas

façanhas
Dois ladrões celebres no Bio?

O Rio hospeda dois perigosissimos e
modernos ladrões?

A acecilanhos as informações da po-
licia franceza, parece iiue sini.

Pelo Principe di Udine deveria ter
chegado domingo passado ao nosso_ por
to a famosa ladra mlle. Xini, cogiiomi-
nada na Cidade Luz, pela " Rainha dos
Apaches", devido a sua grande ascen-
dencia nn meio criminoso parniense.

Xini, rapariga iiHclligenie, bella em
demasia, por isso mesmo lem causado
graves males aos que a cercam.

.- Sua ultima façanha, ao que corre
pelos corredores do Itamaraiy, foi sc*
duzir mu joven de distineta familia ca-
rioca, que, abandonando posições e ex:-
gencias da sociedade, se ligou a eiia,
apaixonadamente, tornando se 11:11 dos
seus instrumentos do crime;

Agora, mesmo, com seu auxilio, Nini,
a rainha dos apaches, conseguiu, ao
que consta, subtrair ao governo francez
importantes documentos.

Justifica-se um tanlo essa informa-
ção pelo facto de estar aqui ha alguns
dias, 11111 dos nielhórés deloclives pari-
sienses. mr. Prosot. que varias c ami-
udndas visitas km feitu á clicfaluia dc
policia.

Quanto ao rapaz brasileiro,
acompanha Xini. a "Rainha dos
ches, na sua fuga, cujas iniciaes
R. M., é conhecido cm Paris, 110
fond pelo nome de Max.

Conseguirá a policia Íranccza pegai-
os? Ou ficaremos aqui, tambem. a mer-
cè desse perigo? (M 7ím3)mu » amo mm, «—

AINDA FICOU ADIADA A
VELHA QUESTÃO 

~
Voltou hontem a oecupar a attenção

do Supremo Tribunal Federal, uma ve-
lha questão, ha 18 annos peramlnilando
pelas variar etapas da nossa justiça. *

E a conhecida contenda entre a Mi-
tra Episcopal c a .Fazenda Xaçional,
oriunda da propriedade originaria de
unia grande facha de terras 110 largo
do Paço, violentamente tomadas á Egre-
ja por 1). João VI. - . --

linuimeras têm sido a*s vezes em que,
com detalhes e minúcias, estampamos
110 noticiário a bolorenta cansa, ora
em. gráo de embargos no mais alio tri-
bttnal brasileiro.

Basta por agora que a resumamos
rapidamente.

Chegando ao Rio de Janeiro, D. João
VI, assentando o seu poderio no pa-
droado que lhe era inlierenle sobre os
bens da Egreja, começou por tomar-lhe
unia pequena parte do convento exis-
lente no largo do Paço, onde hoje exis-
lem os edificios dos Telegraphos, Mi-
ni-sterio da Viação, etc, para capclla
real I

Mais tarde, apoderou-se do resto do
edificio, para estabelecer o que, cha-
inava uxoria e offdlua.

Resultou dahi que os padres ali
installados ficaram sem casa.

Mas o Rei não descuidou por com-
plcto o problema da habitação dos pa-
dres e pouco depois fazia com que o
grão-mestre doasse a c-:ses padres o
convento da Lapa, t\w: então perinicia
ao Seintiiai-io, propriedade da Milra.

Nunca ninguém reclamou durante em
ror de annos, alé que em 181)8 a Egreja
p-ropu„!.a_ contra a Fazenda Xaçional 

j j'..''í,, 
' .d, ,minI,uma acçao para haver delia unia gor- ]

dissimà indei-inizrióló por essas torras, '
ora dc propriedade do Ksí.uto.

•E's 110 que se cifra a memorável [
causa judiciaria, actualmcnte em ultimo ]
recurso, pois a unido-- embargou o|
atTÓrdam do Supremo Tribunal

Uma traíGi cwiepl
O. tenente Faiilo Valle

confessa que pre- >
tendeu matar a esposa

¦3 inquérito policial aberto na delega-
cia' ilo *4° districto, já evidenciou que
a tragédia de. hontem, da rua Barão
n. f!)3, em Jacarépagua, foi de facto
motivada por sérias__ desconfianças —
mais do que desconfiança — pela cer-
léza qu. o tenente Paulo da Silva Vai-
le linha dc que sua esposa, d. Zilah, o
enganava.

Entrciauio, ji st preparava, c inha-
bilnicnte, uma explicação falsa pára
tudo, dando a esse triste drama um ca-
racter dc facto casual, coisa que caia
por iusubsistcir.e logo ao primeiro exa-

! me', porque não se comprcliende que
i por acaso uma arma dispare duas ve-
j "*¦ ,a-

.Demais, como aqui salientamos, o
lem me Paulo da Silva Valle é homem
dc uma- irrilabilidade extrema, muito

| ciumento e não oceultava que tinha 1110-
: livos para desconfiar de que sua esposa
j mantinha relações illicitas com um seu

companheiro de armas. Isso chegou o
i itnenic a manifestar ao proprietário do
! 0." da rua Barão. O official de quem
I suspeitava era o Icncnte Octavio Mu-
1 niz Gtiiniarãcs.
I ü tcnciile Paulo, cinquaiito nutria
; desconfianças, exigiu que sua esposa
] não saisse' de casa, que não chegasse

muito a janella e contrariava-se ini-
; inenso com o faclo de não haver pre-
j texto ,para d. Zilah deixar de ir ao
! dentisla.

A certeza, porém, de que sua mulher
traia, deu causa á tragédia de ante-

... E apezar de ser
lim impulsivo, só agiu de maneira lão
VaOlciiia depois de ter a prova iuilludi-
vel da traição — i-in bilhete do tenente
Octavio para d. Zilah.

NOTICIAS DA GUERRA

A marcha das operações no Somme
OS FRANCOINGLEZES CONSEGUEM

REALIZAR NOVOS AVANÇOS
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O estudo ile d. Zilah Valle

seria

spe-

paiz

Quem compra mal compra duas vczps, poi' isso todasas pessoas prudentes dovom prcforlr a
HVBUIMS52© 9

que•\pa-
sao

bas-

O feito foi relatado pelo ministro Vi-
veiros de Castro; findo o que expoz
longamente o seu voto, dando ganho de
causa á Egreja.

líntehtle .-.,. i'.\. que o ;iclo do rei
fo' de mera usurparão, affirniandò (|ue
o pmlrpadó que sc attribúe ao :no-
iiarchçj nílò podia ser coisa i;uo .se con-
tivesse 110 seu poder absolutu.

Co:n o .mesmo entender votaram os
revisores, ministros Natal c l.cssa, con-
firmando este o seu iliitstrndo voto an-
terior.

Km .^esnitla tomou a palavra o mi-
nistro Muniz Barreto, procurador geral
da Republica, que coiiiincntoii durante
longas horas o seu -pareçenjl

O relator rebateu eom àzeuiune e gra-
ça, a um tempo, os argumentos do pro-
curador, sendo -secundado pelo ministro
Pedro I.cssa, que .em rápidas pinceladas
esboçou a situação cm que operou o
mouarcha rçcciii-chcgado.

Mas o ministro llibiclli resolveu
adiar o julgamento, para melhor--esla-
dar a hypothese.

O debate não elti-.idava as duvidas
geradas tio espirito de s. ex.

lí. na forma do Regulamento, foi
adiado o julgamento.

SUCCESSO LEGITIMO
Quem não conhece ós .-prpdiictos i\c.

belleza do Institui Physioptáslique de
Mme. Graça, rigorosamente fabricados
por medico especialista, deve sem de-
mora oxperimeiital-os* os maravilhosos
resultados obtidos pelos mesmos farão
com que nunca mais use outros.

Tratamento geral da pelle
ItUA liRLGUAYAXA 11

— Io AXDAR —

Ctm ela ninguém se .Ilude,
Ella é a cernia iem par,'
fazendo bem á ssude
Satisfaz a. palár.

Academia de Medicina
REALIZA. SE KOJF. A SESSÃO

SEMANAL
A Academia Xaçional dc Medicina

rcuite-se hoje cm sessão ordinária, ás
S horas da noite.

V,' a seguinte a 01-dcm do dia:
I. O reforço 'de --" bulha aortica na

sy.pbilis. pelo dr. Rubião Meira.
II. Sobre o apparelho para o pnem.'|.

thorax artificial do dr. Alcântara (jo-
mes. pelo dr. Garfield de Almeida.

III. Leitura de parecer c votação pa-
ra membros honorário nacional, corres-
pondente estrangeiro.

"»*¦««»«'_.

CIMENTO (ÍÍlll)S. I 11 •
e I éTiii —-

Xelephciio 83-. Ccntrnl. — Ruu
Santa Luzia 5*02

— PAULO 1'ASSOS & C. —

.V.-l RUA GO.XÇALFES DIAS

O Lyceu Litterario Por-
Explosão e começo de

incêndio

<8"

OUVIDOR ?1

OS DESFALQUES
NOS CORREIOS

A commissão continua a

tuguez
SERA' COMMEMORADO I101E O

ANNIVERSARIO DA SUA
PUNUAÇÃO

O I.yccu I.ilterario Portuguez, realiza
hoje ás S Iioras da noite, uma sessão
solenne, pura comu.cniorar o .|S" anui*
versario da sua fundação. Será feita a
distribuição de prêmios aos alumnos
(jué mais Si* dis.inyuiram no .ti.no lecti-
vo dc 11)15.

na ? im *v
Um momento trágico!AS FALLENCIAS

trabalhar
Os trabalhos da cominissão inctuii-

bda de examinar os balancetes dis
«íigcucias iposíacs tlcstíi ciipital, pro.sc-
gniram honleni, como de costume, até
au anoitecer.

Verificou a conunissão ccrlíis írre-
givlaridades nos lialaucetcs das agencias
«In Alto da Hoa VUla e da estação
Pr. I*ron.in, moíivo pelo qual o il.rc-
c:or dos Correios resolvou suspendei'
preveni ivaineiúc as agentes postaes
dessa.** lecaÜdaílcí.

— líscrevc-nos um cx-funecionario
dos Curriins:

"Sr. redactor do Correio ií.i Manhã.
— listão eni foco ajíora os c;isos de
üesfalc]ues nas ropurticôes postaes.

Passei srís iumos na lieparíi(;ap Go-
ral dos Corre os. quando esí.u.an.e, c
pude avaliar o grão de anarchia, a pio-
funda 1..."mídia no mecanismo postal.
J. essa desuniria ii :t. pnr caiíSíí, prin-
cipalmcnle, a falta absoluta de (iscali-
zação.

J?:ira sc poder avaliar rpião verdadei-
ra 0 essa minha aff)rma<;ão, basta di-
.'.ir -i' t;;*'- ha no Rras 1 perto de 20.000

Correio c nem i:,n só in-;ig::ie:a
fiectni-l

X.i 
': or, agentes ha qúc praticam

coisas i span.osas, impunemente, le.san-
do u íliesouru em jtrandes ipiantias:
-- aproveitam sellos servi lo.s, chamam
|).*iiM -1 ;l.-; multas de enrrt sjnni.leiicias
indrvi.l.iiucnie franqueadas, scllain in-
sufticientejit! ntc as correspondências,
t-nibolíando as differenças, abrem car-
tas. pintam o diabo. Uni horror!

Se ap;>arecesso, de \e/. cin quando,
subitamente, uni fiscal, a coisa seria
Ul ! ra

Isso quanto ás rendas, .-i^ora quanto
ao serviço, o dos Correios c o mais
aiir.rch nado tj-.ic se pode imaginar,

A politica, nos Correios, impera tam-
bem de modo vergonhoso.

!-'aça o cr. Camillo Soares unia de-
vassa uns agencias do imciior do pai/.,
que encontrará surpre-as mtiilissimo
maiores i|ii_ as ver ficadas na capital
ilu Urasil."

 ^M O 0m%* »> ttm _"lloriiM- :i J*ói'inii lltininuii". A*
vi-iula cm tmlns ns livi-iii-ins

mam2-m>*.0mmo--mm>*lmr^.

OS I.AItAriUS

de

Uni (|iu
' 1 larapio A

Tudo i|itaiuo h:
te perícmvníe á c
bonitos, foi hon :-.
sob a cama de «I
moradora á rua .1

Como não sojdií.-:
s- ii ;«'i ali. em ;ã,«
n Santinho pres >
lu. Io na dclej-acia

pn-so idii 11111:1 i-iinin

mais attlheiittcaiiien-
alegoria dos nio'"ns

encontrado oceulto
Isaltinai Marques,

; tían-1'Auna o. í»i.
ísc explicar sua p.r-
critica situação, fui

(-".í t"! grailte ¦¦ ;.u
¦1„ i.|- ,!:-;-'.-i..

:n.i-

Tentando o suicídio por
dois meios, simultânea-

mente
x,

Aqui
sobr.
uma alta
de 23 ire
ijualrpicr c
se teria a

FRAUDULENTAS

bifitrctção das 111.-,- Áurea e do
duelo, em -Santa Thereza, ha, a
neeiro desses logradouros ptibÜeos,

larga uiuralha, du mais
s de aluíra, de sorte que
tura une dali abaixo cais-

nâo escapar dade

Um bom movimento que
se generalisa

l*'Írmado pela directoria tia Assoyia-
ção dos iíiuprcgados 110 Commereio, re-
cebeti hontem a Associação Comtnercial
desta capital um longo officio, 110 qual
se àpplaude a campanha contra as fal-
lencias fraudulentas, as concordatas ju-
íticiaes, toilas as modalidades, emfini,

mo;ie repcuiina. I das crises oarciaes c que devem encon-
Isso não siiccedeu, porem, .10 nre.o- ! "a'' "a providencia legal uma soluça»

cianU- sr, fraiK-isco Pereira dus San- eqitilativa salisfazendo a todos os in-
los. .le .ili anuo?, casa.lo, português leressados. .Nessu mesmo officio. termi-
morador i «ua Sete dc Setembro 

"ji 
i'. \ na :1 -\s-;ocia'-ã.i tos límpregadon 1101

fesocio da firma Conies fe Santos, esta- i Conimercio por affinnar a sua completai
bcleeiil., com alfaiataria á ma Uruguay- solidariedade á Associação nâo sú tiuan-1
:.m:i 11. o, sobrado. " « to a uma nova legislação sobre íallen-|

l-'s--e cavalheiro, que -e acha sub a : c'as, como tanibcni a quanto si>ja a bem 1
acção .ie aguda nciirasthenia, ,-iioàreceu i l';i inoralida.lc c defesa dos créditos do •
hontem uatinelle --onte, c escalando pot I conimercio.
tun trilho escuso a alia muralha, foi n:>'¦! " Centro Couiiuercial dc Cereacs cn-
ao alio da mesma onde se deteve um I v'011, egualmente, ,i Associação uni offi-
momento apenas a mirar em derredor. j ei'1 no qual declara collocar-se ao lado

lim segiiitla, saccanilo dc uma navalha j *-'a Associação para tomai- parte nos tia-
de barba, deu eom ella profundo golpe ; balhos de repressão lis laUdlcias c con-

-,f*~^~ "~"""•¦«"—«¦¦«»..

j , Xa o.\" enfermaria da Santa Casa de
Misericórdia continua elll e.itado dc ins-
PÍr,-ir cuidados, porém não desespera-
dor, 'd. Zilah Va'le, que está sob os
cuidados» do dr. Weriieei; Machado.

1). Zilah passou sem alteração 110
seu estado ,a noite de anic-lionlein parahonteni, míiito embora suffresse àlgú-
nia agitação.

llcntem pela manhã foi-lhe feita ap-
plicação dn "raio X", sendo verificado
pelo.i médicos que procederam a esse
trabalho que não era profunda a pene-tração do projcclil.

Os ferimentos de d. Zilah foram pro-dttiiidos pnr uni unico tiro. O' projectilnltinsiu primeiro o braço esquerdo e
depois cilcravott-sc na região -tnoraxica,
leiiudo o bordo do pulmão esquerdo;
indo àlojar-sc, cnifim, no 3" espaço in-
ter-.Cpslal.

Os médicos ntilreui esperanças desalvar a infeliz senhora.
] Hoje pela manhã era estacionado o
; citado de d. Zilah. Depois que lhe foifeita a applicaçã'o do "raio X", deram-
] lhe os médicos uma injecção de mor-

phina. afim de acalmal-a, compensando
a noite de agitações,

1 O. Zilah, pouco depois de dar entrada
na j.|" enfermaria, escarrava sangue,
mas isso não se rnpcüti, sendo coiisidc-
rado um incidente sem importância,

1'iilavnis ile d. Ziluli
Honlem o estado dc saude da pobresenhora não lhe pei-iniitiu fizesse cila

declarações sobre a lamentável tragédia
da rua liarão.

Hnlrelanto, na oceasião dc ser extrai-
da a p;-iclela da Santa Casa, d. Zilah

I declarou que linha ji annos, era natii-
ral da Bahia, casada e residente em la-
ciire-iaguá.

Sobre o caso respondeu qne fora
suai, o que mostra o seu interesse
occultar o escândalo.

Isso, aliás, ella já havia dito ao dr.
Leandro Cavalcante, um dos médicos qu»lhe prestou os primeiros soecorros, logo
depois dc occorii.la a tragédia-.

Palavras semelhantes tambem ouvi-
ram do tenente Paulo o capluo l-V.-rel-
ra, coniiiiandante do Corpo dc Uombei-
ios Voluntários de Jae.a-répagitá, e o dr.
Gurgél do Amaral, medico dessa corpo-
ração, t|iic foram, aliás, dos .primeiros
a chegar ao local.

A esses senhores, o tenente, no nio-
i minto cin que era medicado 'do feri-
. mulo une recebera na mão, disse que

liidó aquillo fóia casual. Achava-se 110
quarto eom o revolver na mão quandod. Z-üah entrou. IÍ elle então por lui-0
cadeira, -apontou a anua. D. Zilah a

| sorrir, qiiiz desviar a arma dizendo queaquella brincadeira podia dar niáó restil-
tado, c o leiiince insistiu na
lindo a arma a disparar..

líssa versão dada pelo lencnle, e queera inverosiniil, foi apenas um arranjo
de momento, que o seu próprio depol-
mento, precisando o faclo com as .-tias
causas, veiu desmentir.

O tenente V:\u\o foi
rado

Xo hospital Central do 1
honlem operaJo o tenente 1
sntlo-lhe extraída a bala
alojara ila mão.

O seu estado d.- saude uão /- niáo.
Pessoas i-iii- siM-íio nuvinas

hoje no inqiii'1-ilo

i'or Ioda o parle ruinas — .-í egreja de Frise ou, antes, as ruínas dn egreja -de 1-rise, no Somme

A PALAVRA OFFICIAL
De todas as linhas de

frente
El-ANÇA

continuou
frciitc de
francesas
as posições búlgaras
do lago Doiran. A

ca-
poi

gracejo,

ojie-

reito fói
Io Valle,
¦ se lhe

meio dia, na delegacia
. serão tomados 05 dr

.1 Vd.

como

Xc

do
'01-
11.-.

sua esposa.
Joa hom eu,.

Ho.io ao*.|" disli-ici
mentos do tenente M:.'ti«
itnião do criminoso, e
que não puderam ser

va maica.lo.
Jliils pessoas

vidas
próximo sabbado deverão ser

vidos pelo delegado do _m" disn-icto.
Vianna .Marques, o coinm.in.Imite
Corpo dc llembeiios Vnliiiu''répaguiL capitão I*eri-eii,-i

a -scii-m ou-

011.
dr.
do
Ja-

Ji-s.
ile

Leandro Cavalcanti: e Çurgel do Amaral,
médicos que primeiro soccorrerain o ié-
lieiilc Paulo e a esposa.

Ksscs cavalheiros foram doi p.riiuçiro.i
pessoas que chegaram ao local .Ij ira-
seeiia.

DK.
dadi

líxanie coin|i!c:o,
J5$: de saiiKtic. ,io5

MAURÍCIO 1*'RA'.VÇA, da 1'acttl
do Medicina — Uruguayana. .-,-.

— Paris. 23 — A batalha
renhida antc-lionteni na

Salonica. As tropas .inglo-
bombardearam violentamente

nas duas margens
infanteria íranee/a

occispou as vcftcntcs nieridionaes das
montanhas ao sul dc Veles.

A oeste de Vardar. ocupámos uma
série de alturas próximo de l.juinniea
e mniítivento-iiòs em todas as ijoátçôçs
conquistadas, a deípe'io da violência
dos ccnlra-ataqucs bitlgaros.

Os.servios, entre Cerna e Mogleilica,
continuarani a avançar.

'Xo cntaillo, o inimigo conseguiu, a
custa de elevadis-imas perdas, repcllir
nas duas alas as nossas guardas avan-
çadas e obrigar a recuar 11111 pouco so-
bre o Stritiiia o destacamento t|-ae no
dia jo o atacou a oeste de Seres. Os
«búlgaros nesse ponto coutaiam-se por
mais de uma divisão.

Os servios. depois dc unia batalha
dc dois dias, que linha por fim demo-
rar o inimigo rcoccúpáraiH todas as
posições sohre o lago de Ostrovo.

Paris, 23 — Ao norte, do Sciitine, o
inimigo bombardeou durante a noite as
primeiras linhas de conr.uunicação ao
norte c ao sul de Máurcipas. A nossa
artilheria respondeu éticrgicaiiieiite. O
inimigo não tentou nenhum ataque de
infanteria.

Ao sul do Somme, ile pois de intensa

preparação de artilheria, os allcniães
atacaram no fim do dia as trincheiras
que tomámos anle-bontci.n ao sul de
Estrées e a oeste dotSoyecourt, consc-
guindo tomar pé cm alguns pontos.

Xos seclores de Bellow, Ashevillers
c I.ihons está travado um violento
duello de artilheria'.

Kepell mos - granadas íun ntnquc de
surpresa contra uma irinchciia ao sul
de llartmaiii ,villei'-Kopr. ua Alsacia.

Xos outros pontos da linha de bala-
llj-l, reinou relativa calma

*L"m official
quinto aparelho

•na d recçao d.::
Peronne.

Os nossos aeroplanos me-tralliaram
t|iia!ro a\iòe.s alletnães, rjuc (oram cair,
muito avariados, nas nroprias linhas.

Ai.i.ivMAXitA -— llcrl.m. 23. — O
quatícl-gcueial coinnuinica im dala dc
jj dc agosto: »

"I''rentc oeste: Ao norle do Soinine
os combates voltaram a tomar maior
cxlciiião. Vários ataques brilaililicos
contra a parle saliente da nossa frente
entre Tliicpval c Poziéres, foram repel
lidos. l'omos aumente forçados a eva
citar um atifiulo, inaij exposto ao íoi^o
flanqueaillc -In inimigo. A leste e nor-
deste de Poziéres c no eo.-iqne dc lron-
rea-.tx ír.ic.-,.-sai'.'un coniplêtameiile, sob I
o nosso fo*ío. os assaltos. Pm colnninas
cerradas, do adve^arin, Um ¦.•¦olcntis-
sinto fotnbatc de?envoK*cn-3c pela pos-
si- dc Ouillcaiont-. O inimigo 'peneirou 

(
ali p:!-«.igi-itauien!c. sindn. porém, ex- |
pulso pelo irginiVn.lo 11. uo. "Impera-,
dor Gnilherine". da infanteria v.nitcm-'
licriíiiMise. A«i'iella localidade coitíer-'
va-se i'irmeiti'ii:e em iio*jso poder. Ala-Í
<|i;es isolados .!«-¦> fr.tnce-.cs entre Mau-1
repas e Cléry «'"iam infrutiferos, Na !
região de Kslrécs e Sqyécourl çnira.
11.111 cm combate tropas frescas fran-]
cenas, a- quaci finam repcllidas pelos;
¦ .ossos contra-alaqnes, I**Í?.emo3 ali ujh i
grande numero «!,- prisioneiros. |

Frente lesti : Marechal vou llin.li'11-:
burg: l-'.:-.-:irnle.i.los ataques ius_=.vs. nas!
proximidades ,1c Uudka Czrrciviskàyh;
foram ;ep. Ili-J.i-:. Cavalleiros bavaroi «: i
drayGcs anstro-hui.üarb.s cansaram ao jininiigu perdas mulip ãanercitlas, i..-.en-
do ,joo priiaione.irO-.

i.KÚe-i th- Ainoíary, Lusli i i
un comn niai3 nara o sul, \
oísoá fracassaram sol) o'
\a região' de Picnsaki c

.imi:i40 pe:.cln)',i rni alt;!i- [
r.s avançadas, que em par-,
ipa.

Carlos: I m ataque dc
ló.-. -!i' C/iirny LV.crentocz {

rc cem-can-

aviador iibaleu ^ o seu
allomâo, if.io foi cair

moinhos a nordeste de

quiítadas nas alturas de Slepanshy c
Krela, foi insuecedido.

Frente balkonica: Os servios forauv
expulsos de todas as sitas posições na
montanha de Malbanidze. Os nosios
ataques ali progridiíin com suecesso.
Vários cotilra-aiaques inimigos, nos dis-
nictos de Dzeniaatjeri e Moglcna, fo-
rata rõpellidos eom perdas sangrcniàii
para os atacantes. Entre os lagos
llutkowa e Tahinos inipelliinòs 03 fran-
ce/es para alem do rio Strutna,

Mais pira leite occtipámos a crista
da montanha Smijnica."

Kussia — Petrogrado, 23 — Xa rc-
gião ao Sul dc Krevo, rc.pelllimos vários
at.lptes do inimigo, acompanhados ce
laiiçanientos de gazes asphyxiantcs. In-
fligiuios aos atacantes elevadas per-
das.

Xa região do Screth, ao stil do Brody,
o inimigo reloinoti n offensiva em va-
rios logares, mas foi r.chaissádo em to-
das as tentativas.

Próximo da ncscCntc do Prutli, a su«
doesle de Ardjulcz ca-ptui-áinos as altu-
ras ao norle e ao sul dá montanha do
Kovcrla, junto á fronteira da Hungria.

Na costa do mar Negro, sustámos a
offensiva turca, Com o auxilio da cs-
quadra, repellimos completamente o ini-
migo.

Íngi,a¥i'hiia — Londres, ** — O ini-
migo tentou durante a noite dois vigo-
ro.-ios ataques contra as nossas novas
trincheiras, ao sul de Thicpval. Ao pri-
meiro, os allemães tomaram pé cm al-
guns pontos, de onde, aliás, foram im-
inexatamente expulsos. Ao segundo ata-
que foram tepcllidos cm ioda a linha,
sòffrendo elevadas perdas,

Áustria — Vienna, 23 — O estado-
maior do exercito couinuinica em data
de ji de agosto:"A oeste do Moldava e nas alturas a
sudeste e Sudoeste de Zabie, pequenos
combates 1105 qiiaes fizemos algumas
centenas de prisioiiíiros e capturámos
5 metralhadoras. Os esforços do advet,
sario para retomar o terreno nerdido,
foram infrutiferos, Dc ambos os lados
do passo dos Tariaros combate-se iv
intcrri-.ptanicntc. A situaçã.o ali não sc
modificou nos últimos dir's.

Xo Dnjeslcr c no ljysirzyca reina
colma.

No Stochod repellimos uma serie de
ataques inimigos. Cs russos soffreram
graves perdas, esDeeialincnie nas imnic
dia^Oes de lindka Czcrcwislíaya.

Xa frente italiana n..da de importan.
lc."

Varias noticias
O bispo de Arras

evacuação das
cidades do norte

França

e e

da

Pnn'.f, 23 — (A; II.) ._ Discuti-
samlo perante um numeroso auditório,
o bispo dc Arras, ao alludir ás d. por-taçõvs dos habitantes do norte de
Franca, cstygnializou mais unia vez uu
nome das leis eternas, da justiça, da
moral e da humanidade a adopção de
medidas que são tuna rcvivcsocncia da
escravidão c que julgávamos impossível
fazer rcstirgir entre povos chri.-tãos.

Accrescenioii o prelado que tudo cr
levava a crer que os seus irmãos da-
queijos departamentos tinham ainda sido
victimas dc itttdntados que revelam
completo desprezo pelas mais sagradas
leis.

II.) — O mi-
Mc Keiina,

dos ComuUins
grupo Morgan,

AS OPERAÇÕES
; NOOALKANS

A luta nas margens do
Struma

Londres, cl. (A. .-/.) — As

Londres, 23 — (A.
nistro das Finanças,
nnmin-cioit na Cantara
que, por inlernicdio do
de Xova York, estava concUiido
cordo para a emissão de um empresliiiio
dc 250 milhões de dollars, ao juro dc
5 "I" o ao typo de 99, reembolsáveis
eiu dons annos.

Paris, 23 — (A. II.) — Xa sessiíd
de abertura do Conselho Geral do
Creuse, o sr. Rcné Viviani proferiu
11111 emocionante discurso prestando ho-
mcnageui á bravura dos soldados fran-
cezes. O ministro dn Justiça assegtl-
rou que a França c seus alli-tlos estão
decididos a lutar -ali ao anniquilla-
mento do militarismo allemão. unico
meio graças ao qual a Europa e iodo
o mundo civilizado poderão gozar dc
uma paz duradoura.

Nas linhas italo-ausiriacas
Roma, 23 — (A. A.) — Os jornail

publicam informações da linha de fren-
te, dizendo que as tropas italianas ata-
earain fortemente os auslriaeos em
Vorochta, avançando na parte sudeste
deste ponto, onde conseguiram capta-
rar grande numero de prisioneiros,

ESMERALDAR.vjiei-imciiteni a
!*> ff 1-! !j!

a inais 11111*11 ninntoicii iiiiiii-ii-n
Tiiioco Mnrltu.lo & C. fabricantes.

,1. (.','. .-/.) — As atten-,
tão iodas voltadas para ns lialkans,]

chegam noticias dizendo qne i
u a luta naquella frente dc i

de pnde
recriidcsi
batalha;

Xas margens do Struma houve lula
encarniçada, segundo informam de Sa-
tônica, não estando ainda decidida a
stttíítção dos beligerantes n;ni:ielle jion*
lo. anc/ar dos alliadi)*. occnparem ;;.*;
melhores posições, que lhes pcrmiiicnj
alvejar eni cheio .«s fileiras inimigas.

"i — Communic.1-
lc Bucarest dizem
se lealizanim di-
cm favor das na-

ções aluadas,
Ussas noticia*, acrrcsecniam qne a

par eom .>;is maniiVslações populares
.[¦ja-ii toda a imprensa iniciou um movi-
muito de franca sjuiipaíbia :'t t-aiisa da" I-.n:en;e '*. haiendo-íO [Ji Ia imniedial.l
int-iveiii.âü Ja Ruirania na guerra.

A campanha cia Rússia -
Londres, 23 — (A. A.) — Dc /.»

ricli \-eiii o boato pelo qual o governa-
lur de I.cinbcrg decidiu não rc_ísiír ao
f'iipie dos ru.ssus, reiirando-sc dessa
[¦.¦a-;a forte,

brigada rtisaa, que ja esta cm via
' 'il .

Londres. *.:. {.-/. .
ções aijui rectIlidas
ijtic n;t(iuella cidade
versas manifestações

N*as iinine
Cralicika. : ¦
o.- aiaqueí
IlOi-i) Í..CO.
Zwj-üyii, "

Arclilde

II

(A. A.) - A
rópas riis?;

[ irninil
j o;: 1 a e ¦>

í.tc-.o I

desembarque
nica cauíiou
to, fazendo
favoráveis a
bra'.ura do? russos.-

O.tiros jornaes fiizam
irrm os russos combater ao hdo
servios. os seus velhos alliados.

ííspera-su a ca.Ia nionicnlo 110
do desembarque em Salonica. da s

Londres, *.*. (A. A.) — O " Fvenin-ii
News" publica um lelegranima -Io siu
correspondente em Athenas dizendo
que os gregos combatem em Seres, im-
pedindo que os búlgaros avancem até
ao mar por áquelle ponto.

As tronas gregas que estão combateu-
do eni Seres, fazcill-11'0 contra ri.indo
a ordem que receberam do ministro da
Guerra «le retirar-se, cedendo o passo
aos búlgaros.

O correspondente do " Eveuing-
Wws" accrfsecnta (íue apezar da 0^-

!#.* que
noticia_ dc

isas em Saio-1 dem de não resistir c dc sal
conlcnt.iineii-: oi Iculobnlgaros proinetterahi

cominentarios a n.*io oectipação vilc Seres
enaltecendo a dcu.se ali a desobediência do

| dante grego dc Seres, rcvol
dei facto dos Intlvaros romperem

dos: compromisso.
facto

a Grécia
Isavala,

cniiiiiian-
ndo pelo

o falado

ictas
gun-

I.óiii!
Occnpãt

!. (A.
asloiia

•/.)
eKerft,

Os hulgarol

MOVEIS

Coisas militares
EXAME DE MATÉRIAS NO :i

Gi-turo
Realizam-se hoje. ás 8 hora- da

*hâ. no quartel dn cr," grupo ile ani
Ihrria de montanha, os exame* e prova
de balt-ria. Assistirão aos mesmos a
-lia- autoridades rr.il lares c muito
Convidados.

no pulso esquerdo, seccionando- veias c jartérias. Acto coniinuo a esse primeiro
.í.ío dc loncuia. aiiron-se o sr. Pereira i
dos Santos da uiuralha á rua, indo rait j.-.ibre um u:aei-.-o de relva junto á mu- I
ralha.

Sangrava pilo.*; ouvidos, olhos, boc;»
c nariz e a penas respirava.

Chamada a Assistência, esla compa. I
irceti rapidamente ao local, transpor- |laudo o ferido em estado giavissiiiio i
paia o j-o-alo da maça da Republica.

Foi verificado ali ler o sr. Pereira
dos Santo; fraetnrado ambas as peruas
e *>.-*- o*-si>5 da ÍWi.e, recebendo ainda
graves coniusões internas. Uo i;ul|>e do
pulso jorrava o sangue em profusão,
mas. organismo fone, de grande resis-
tenein physíca, o sr. San.os resiÀLin ain-
da com «i-!u ;i todos os prnoios cuni ti-
vos fiue as .eus ferimento.**, exigiam.
Applicaramdltc varias inju-c^iV-s recon-
fortantes, e apôs lípctro ic^onso o trans-
feriram para a Salila Casa.

Ali havia bido lomado pela familia
d.i ferido um ipiarlo ptirticular, onde
foi elle internado, vindo porém a f.tllcccr
pouco di pois d'.' entrar.

O <•¦. .Santos sairá de sua*residência,,
às T horas da manhã.

1JK. A1.BEKTO ÜO KKüO LOPES -
tia lloapiial d,i Mrsciicordia. VU« uu-
ii_'.:.*•, i; r ,k,Aes ria geral.
DR. APH1GIO DO REGO I.OPES --

Uo Hospital .Ia Misericórdia. Moléstias da
E-rganta, .;.-.r-j c ou vidos.

DR. OCTAVIO DO RKGO LOPES -
Oculista. prof. da Faculdade dc Medicina.
t_o:.-.:'.tur:cí; :.*... Sttc tic Stíemhro n. yg.

t.-\ SiijO

cor Jatas fraudulentas'.
— II dr. 1'creira I.ima. presidente da

As$oe:a-*âo Commercial, recebeu do ?r.
Richard I'. Slrong, presidente da com-
tüis~:ãi.i l;iuanecira Americana, u seguiu-
te telegramma:"A Conunissão Financeira Americana
agradece à Assoeiacão C.ommereiul l ti tio
iiuanro fez para facilitar a sua CNCtirsão
ao listailo de .Minas, i|tie pc lornou as*
sim, confortável e p.-o\eiu*sa. — Ur.
liicliurd P. Slrong.''._Oslliiilli!

Na Central do Brasil
: GRATIFICAÇÕES
AUTORIZADOS

PAGAMENTOS Di
ADDICiONAES

il sr. Pandiá Calogeras coiunitmienii
ao ministro da \"i-i*,ào haver autorizado
o pagamento de gratificações adjlicio-
naes aos fcgiiintes funeciouarios da li.
F. Central do Urasil: Antônio Felis-
lirto Iloteilin. Toâo Baplista Alves Mon-
i-irc Manoel Joaouim da Silveira. Josc
Cnimbra, Avies Salè.uo !-• Carvalho,
Cnar Inanbo: c Bento dos Sanlos.

o- c io* síciur-í
As Kadiaedcs Mortacs
1s"éb'bê"Wa¥~
_E_co_r__3 - i=ro-r_Es

no CiMà EKCÊLSIQR
Rua do Cattete

Thesouro Nacional

pagamentos
: autorizados:

O Thesouro X.-.cioiial íoi hontem au-'
toriiiailo a cfíectiiac os Siguiittes paga-
mentos:

i :con$. a IL io Fernandes Om marães,
d:- ..ii-da dc custo: <>¦'•-?. .,""? '* íinl,:*-
a Antônio Ueraclito C.ir-.n-ird Campei-
lo, Hugo Ramos" c Anionio de i'...iua
.Mamcde, inliis funcrionarios ('-. Minis-
mio da Fa?.. nda, rgtialniénlc dc ajuda
de custo; fi.òooS, a "Amazon lelcgraph
Co.", de restituição*, i:iiuí.i|i. a .l"-e:
Ângelo Vieira de ISrito, de exercícios
findos: *:8i/Sooo, da folha do pessoal
il-.ic trabalha nas cáisas de aiisos po-
liciaes-, í :oooS. a José Tires do Kio.
para despesas dc prompto pagameíilo; e
i :o.i7$6*5. a Sociedade Anonynia "Cisa

Vanas-Jeri", de fornecimento ao Minis-
;l:Íi> ua Viação etn 1914.

Cm instantâneo apanltacto du-
ranle o ataque ao fogo

O Rio ia perdendo honteni o mais
alio dos si-.is edifivios, o arranha-céo
da rua Gonçalves Dias n. -o. Alguém
pediu á I.ighl que mandasse proceder
a um ri.£ol uso exame nos canos de
ga::, o .pie foi feito. SttcccJe-, porém,
que um empregado qualquer sc lem-
brou de verificar, de phosphoro aeceso,
se liavia escapaiirenfo no -*'' andar, c
provocou asam uma explosão. O facto
causou grande alarme, sendo chamado I
o Cor.pn dc Bombeiros, qne proinpta- I
mente acuditl. O fogo não passou' do I
lecío «para n 3" andar, onde está instai. ;
l.i.la a SociclaiJc Brasileira dc Homens!
de taCtras.

Ao loca! nffluiu muita gcntle, e a po-
licia, f|ue so;:be do caso ipelo—telepho-
ne. tomou as -irovidenclas necessárias. I

Ommt9^t>^o%*'mm^-tíStm*mmm—, i

MAfiAI.HÃICS .MACHADO «í C.—
Itun dos Aiitiriuliis 19 o 21. Os
maiores niiuu/ciis ilestn riuiit.-il.—^"A justiça militar"

A CONFERÊNCIA DO CORONEL
SAMUEL D'0L1VEIKA

A's S 1;-' da noite .ie homem, nu
salão nobre do Club Militar, realizou-
sc a aiinuticiada conferência dn coio-
nel Samuel tFOliveira,

Nessa conferência, sobre. ".IiISliça

Militar", o orador tocou em iodos os
pon.us do assumpto, criticando os tia-
tados que s_ relacionam com o mesmo
e indicando melhores meios de organi-
z:v;ão da justiça militar, A assistência
foi numerosa.

Jk. _}v_:TJISrXDI_Ã-I_i
,m\Tt~m§ cin ÍÍS <I<> «.'orron. c. Promios

]>:.•*,.s Rs: 42..235!p500
Só concorrerão apólices quites

^SCIENCIASSoffn-is d» '."«toiiiiigi''.'
Tomae K.VKHdlf,

B. DL
t .¦. « 1- /• 1 -,,-., -K.« A primeira reunião daInstituto dos Advogados A , ,,
H,„ sessão- ordinária, reúne-se hoje, SeCÇaO de mathematlCOS^

á-i 7 ini;.:.; da ttoiie, o. Insitluto dús Keali_,uu-se hunteni, ás 5 da iarde,
A.hTTgados. Ordeni do dia: votações uc^ edificio da 1-iscola Poly|coltnica, a
dos pareceres —. wairants agricolas,| prnieira reunião mensal da seceão d

Gosma
CASA ALVIM

Agencia de Lotei ias
Pagamento immedia:o

líiiit ilii Assembléii 95
Teleph., rfiSj, C.

.—i_3-»,<g&^«»-e_i
V V.AItlOI.A KM VAM9.V0A

MATRTSTE, DIARKIIÉA
VEKDIC «lu.-t aves, curam-
¦ce Còm a ni:irjvi!:io?_ dr*
c..lin-|.. -- CROTOM DÉN-

TI1YLA -- Uortul-inia —
I Ouvidor. 77, Av.cultúra: KoJií*; ¦ Siíva _.S.

.1 (1.101) 1 e «¦ * m 

I O palácio Guanabara
j VAE SF.R ABERTA CONCORRÊNCIA

^ PARA OBRAS URGENTES
Faz "'"

.

jusuca. syttincancia
discussão da ihcso ;
tuieia do Icgiálaiivo
asl

continuação da
í (àohrc a cotnpe-

em rever âcincn-

Hygisnio Rainproof
(Capas impermeáveis

sr:. borracha i l.specia-
Iidade Ai "Casa Ingleza"

Í\VA OLVIDOU l.*51

B' preciso uniu pi-ovidoneia para
ili-lielliu- it <>pi{1t-nii.i

Ha tempos já que vem prassando coni
inte-nsidade a varíola ua cidade dc Va-
lenca.

Xeiihuina previdência foi tomada
pel.:í autoridades municipaes, e muito
menos pelas fie líygicne.

Varias pessoas j:'t tein succumludo á
terrível epidemia.

Antes qne «1 nial allinja a maiores
propor*;õcsf pedem-nos chamemos a a:-
tenção do presidente do lista.lo do Kio
para o caso( afim de que sejam envia-
dos soecorros para a população de Va-
leu.a.

r-uium iin.il' o
,IO!i\AI. DAS MOÇAS

línii-.iiiici-, KNTHi; DOIS .OIORI-S

A riíliSIDl-iXCIA DA liOMYIA

A ronVonção ilo Pm-tiilo Libernl
/.<i /'-•-, c.i — (A. A.) — N'o dia

27 d,i correnle terá logar a Convcm-üo
do l^ariido L:beral pura proclamar o
sei: candidato i .presidência da Repu-
blica.

O miniaSíro da Fazenda autorizou o
direotor do Patrimônio Nacional a abrir;
toncorren.ia publica. Dará execução das |
obras ur^emes ile i|tic carece o palácio j
Guanabara, conforme irpnsnuou o "-r. 

j
Mario Cottlinho, mordomo desse próprio ;
nacional.

I.M ÍIKI.I.O IIOKI/aOXTK

Foi funilitilo o
Bello Horizonte

grupo «

Club dos Diários
c.i iA. A.) — l'm

inainicniaticas da Sociedade Brasileira
de Sciencias. Fslivenini presentes os
soeiiis cffcclivos II. -Moritz, Haja Ga-
baglia, Amoroso Cosia, Sodré da Cama,
le/.tacio Amaral, Mario de Soti^a, Octa-;
eilio Xovacs, A. dc Lemos, tendo fal- jlado Os srs. ()r;iz .Monteiro, líclíort i
Roxo. 1'antoja Leite, Roberto Marinho '
dc Azevedo e Lino Sá Pereira.

Tratou-se da organização dos tra',a-
llio-í da secção e da leitura da revista

., da soe edade. «'ieando marcada nova
j reunião para o dia 4 de setembro pro-

ximo, .is .1 1 '.2 da tarde.
A reui-ião de Jioalem foi pre>id;Ja

I pi In professor dr. Liciuio Cardoso.
m » « » «>

OS melhores c os mais nrocuradoi

Ti-ndi.-s f.-tlla tln .-ippclili-?
Toiiiao MMiliíJir,

Embrulharam o Arthur
ERA U.M SONHO COMO QUA_«

Ql/EIÍ OUIRO
Eslahtlccido com livraria á rua Ria-

chuelo n. .10S. o cidadão Arthur Vi-c-
chio titilta um sonho na vida: o dc s'-*r
official da firiosa, ainda mesmo que
lhe não dessem ;cnão as nio.le-.ias di-
visas de alferes. >

l'm malandrão chamado João da
Silva Pernambuco, sabendo d. sse fraco
do iierciro, nprcscntou-sc-lhe sob o
otjiiit; de Angiisto Fiseber, capitão da
Guarda Nacional, c propo;: lhe a ou-
Iciicão da desejada palcnte, mediante a
gratificação de ."íoo^ooo.

Soffre:*.i por ver realizado o s-tt so-
nho dourado, o livreiro Anliítr com-
pareceu com os írezentos fachos e o
Pernamhitco n:u:ca mais lhe apparcceu.

Verificando ter sido embrulhado, o
livreiro deu nueixa á poücía do 12" dis-
tricto) que abriu inquérito.

¦ i—lj-i» <gj ? BPíiii «

Quem só In-Iu- 0ASCAT1XHA
Kstú livre «lu MIIDIMIA.

Na Alfândega de Santos
o caso nas

Sanlos. cj
gue .-linla. 11
sobr-- 11 appa
falsas nos di
ra/zo, une di.'
no "gutchet"
fiel de tbcsoureir
incida, que já foi
divas- funeções.

"A Tarde", de hontem, n;c inau in 5C
do facto, faz graves aceusações a Osjas
de Almeida, di.endo que ha muiio
a.picllc funecionario vinha usando dc
processos reprováveis para extorquir di-
nheiro aos si-us collegas e aponta laços
que íão do dominio publico.

ESTAMPJLHAS FAI.SAS
- ÍA. A.l — Prose-
1 Alfândega, o inquérito
ceimento de estanipilhas
>pacIios da casa Mata-
ter adquirido as mesmas
daquella repartição, do

sr. Oséas de Al-
suspenso das respe-

lc cavalheiros do escol soeial I
desta capital fundou o "Club dns Dia»
rio-,", elegendo paia sua directoria os
srs. : dr, Tltemístocles Ilalfeld, presi-
dente1: major Caslorino Magalhães, j
vicc-prcsidenic; dr. St una Valle, 1" sc-j
cretario; major José Ferraz, _¦" secre-
tario. e Miguel Caniardel, thesoureiro.

O novo club s.-rá inaugurado breve-
mente, realizando por essa oceasião tijji
smmptuoso baile.

moveis são os que vrnde a Cs
lins, r-.ta da Carioca 67; quem
mi^ar "^o deixa d*. lçval*os.

A •'OXI-lilIAKIA

a lar-
os exa-

l^*-«E>-«-*I—-

Bebam só Café Ideal
XA lllHLIOTIlliCA XAClOX.Mi

c'.vsTi:i,i.oi;.s
Concordata cimtprhTii

] O dr. fesario Pereira, juiz da 6"
j vara eivo!, juígou lfon:e!:i c.imprida a
i concordata feita pela firma Ntnlo Cas-
i leilões rir Comp.. proprietária da con-

feitaria da A-. «cii-.la Rio Branco, euiii
os s-us credores, aos quaes pagaram j

j 15 o o dos seus eredi:o$ cn. iríuta di
I após :i homologação.

t o iQ9 «-«g-

A piiiviiiia <iiiil'i'ii-iii'i:i do dr.
Mario Gameii*o

Xo próximo sabbado, c6 do correu-
•e. ás S horas da noite, realizará o
advogado dr. Mario Carneiro, no sa-
lão da Bibliotheca Nacional, a sua au-
nunciada conferência scientifica sobre
o tlmna "Da cspecialkaçâa do direito
penal iivlilar fercnle a philosophia evo-
liicionisla",

Quem só babe C.-VSCAXIXHA
Estai livre iin MIIDIMIA.

_. —..._¦ ~«/_JM,i_^ <Jg> m\* m%W

Dep.: i).- VndraMá '. -t.«i
,U6.

A Cai>ra Econômica

As medalhas de distineção!

j 
0 SR

; rcquerii
j Pinho

de M:
' Ciu-iha

MAXIMILIANO IMDEFERE
DOIS PEDIDOS

inistro do Interior inferiu ot
ivenlos do tenente.... Kurleo ac
CiusniÍ-0 c _••* sargento do Cor;io

.. 'vã

As PASTILHAS UEIilaER curam
constipaçõfs, dores dc garganta, grip-
pc c todas as doeu,as das vias respi-
raiorias. J 904

mo O -a » — 
UM MKMCO JJItASIÍ.IilHO :,

Doutorittlo pela Uiiivcrsiilnilo ,
ilo Tc.vas

Curitylia, 23 — («A. A.) — l*oi aqui
recebida com rtgosijo, pelos seus ami-
•;oi e admiradores, ti noticia do haver
•.ido doatürado pela Universidade de
Texas, no? l.Cs'.ados Unidos, q dr. Uii-
veira Uotclho, que aqui residiu duran-
te alguns annos.

¦¦no <_B» » wm •••••• ¦¦¦..«

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE ~

KEM-ESSA TIF. DINHEIRO PAP.A O
THESOURO NACIONAL

A Caixa Econômica desta capital
enviou homem para os cofres do Th..-
souro a impor.ante somma d<- 
1.000:000*000. Xo curto pri.70 de
oito mc;.os essa repar;i.t*ão rcmc.ícu ao

nlliiros Xacionces, João lli:,,: d:., iin souro a avúltadn iuiporlancia d«
pedindo medalha de disiiuCião. 8. ioc :uot/$cco.
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7* CORREIO DA MANHÃ — Quinta-feira, 24 dc Acosto de 1910 A IDEAL Moveis artísticos e -e isKjlo. Ta. e_arias :F objecto. de arte.-
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SETE DE SETEMBRO
\Missa campal em São

Christovão
No dia . nle setembro próximo have-

rá missa campal, cm frente á capella
ide Nossa Serthdra da Conceição do
Outeiro, ás 8 11_ lioras da manhã, sien-
do officianto o revererclissimo vigário
da fregue-oia, conego 'Antônio Jcrony-
m'o Ue Carvalho «Rodrigues.

Finda a missa, haverá discurso pa-
triotico «pelo revenendissimo conego
José Antônio Gonçalves de Rezende.

_.'a 7 i_2 «horas da manhã desse dia,
partirão, simultaneamente, os dois gru-
(ios de creanças do Engenho de 'Sen-
tro, da matfriz «c 'da Escola Parochial
São José, tendo á frente as bandeiras
brasileira c da Santa Sé, fazendo jun-
cção na rua Engenho de Dentro, «se.
guindo «pela rua Pernambuco c se diri-
KÍndo para o logar d_ .missa, onde será
bento o grande cruzeiro. Todas as cre-
ança's entoarão o liy.mno nacional e 'di.
versos hymmos religiosos ao som da
orchestra do Mineiro. i

Instrucção Publica
tPelo dr. Alfranio Peixoto foram assi-

finados liontcm os seguintes aclos:
¦Designando: Izolina «Soares da Silva,

para o logar de substituta de adjunta;
Ondina P. Carneiro iMarlin, .para a 5*«escola «mixta do -" districto; Débora da

¦tS. Lydia, «para a -* mixta do n°;
¦Na-ir de Araujo Vianna, para a -* niix-
1a_ do 4o; Otlielina Pinto, para n 3*
[miixta do 2°; Emilia Lacéí Fortuna.
jiara a 9" mixta do 7"; Juditli do Nas-
'cimento Linhares, para a 8' «niixla do
li."; Ermelinda Guerra, para a 2' .inix-
¦Ia do 10"; «Margarida V, de Freitas!
•para a 11* do -i";

nomeando Horacio Maisonnctte para
a cadeira de historia geral e do Brasil
«da Escola Normal.

Anemia
Tuberculose

Escrofula
•So males que necessitam
de poderosa nutrição do or*
ganismo como base princi-
pai de curativo. O exito da
Emuh&o de Scott em taes
casos tem sido comprovado '

por cententu-es de médicos
e milhares de curados.

Cuida* de*cbt*r
itmpr. a l.gitima

EMULSÃO de SCOTT
\j_ • OUo do Figado de Batalha*

com Hypophosfihitot.

NA BASE DB StriJMKRSIVEIS

Desligamento o designações
Foi desligado o Io tenente Luiz Al-

ves de Oliveira Bello, da Base de 'Sub-
nicrsivcis.

Para esse departamento naval foram
designados os mecânicos navaes de 2*
classe Virgoliuo dos Santos Alexandria
e João José Tavares.

_____ ^i__ ^___ >_ __6_?^

____Wí______***i^^ J ___*•«¦•_>—*-/'__[

João Caetano,
1808 -1916

calçadom
Conforto por dentro

Estylo »» fora"

IMPORTANTE TRABALHO SO-
BRE NEURO-IMPALUDISMO
ti dr. Joaquim Moreira ila Fonseca,

assistente e livre docente da clinica
ãuedrea ila iFaeuldádc de «Medicina des-
ta capital, acaba de ipublicar mi volil-
íivti a .memória intitulada "Neuro-lm-

palutllsnío", apresentada á Academia
Nacional de 'Medicina, em 1014. sob o
,p._ií.louymo dc I,.duc e laureada com

11 premio "lAlvan-nga".
O itvticrcssantc documentado trabalho

do joven e «distineto clinico, que aca-
ba de st. escolhido ipara tuna das cnm.
missões do «Congresso de Neurologia,
dispensa cíogtos.

(Do scu autor disae o «professor Mi-
guel Couto, como «president. da iAca!tle-
mia de Mcdloina, na sessão solennc,
i-in quo o dr, Joaquim IFonseca recebeu
o premi, conquistado:"Já li\.- ensejo de vos dizer uma vez
que o. meus internos são como os
meus filhos, 'c pela emoção que neste
inomento me domina, parece que ainda
. o imoriio «o não o collcga sobre cuja
cabeça a Academia me mandou colloca.-.-
;i laurca de vencedor. O affecto ipater-
uai que vos dedico, «porém, não mie
uirlia a consciência quando proclamo,
liabililado ipor seis nnivos dc conviveu-
cia seientifica, que sois uni digno pelo
t-ilcnio _ ipclo caracter, _ c _ juro. que
iiuiíca a Academia foi mais justa".

_ ¦ .—_mft_Jl «I Q _a-_-ii —*

Nn viiln toillil» por lo mina
Heliei' somente .r.ACEMA.

__, —«-=t_1<_^__h^-6»i--.«— ¦*¦*¦*"¦*

-10 15. Carioca; 13. li. Larga

CIUMP.IR.IS ÜE MARIA

Fcfi presa mettida nas
calças do marido

¦A sôra Maria uão quer, nem á mão
dc Deus Padre, que lhe namorem o
marido, o seu rico Manoel, que é o lei-
teiro mais aprumado lá datpiellas ban-
dns dc v5. Christovão.

Tem-lhe unia ciumeien doida o dia-
nho da mullierzinlia, c isso justifica-se:
casaram lia pouco, e sara Maria, ciosa
da sua lua de mel, não quer a joven
casadinha que lh'a perturbe uma qual-

I quer intrusa.
! Vae dahi o -Manoel vê uma bruxa
j para sair de casa, todas as madrugadas,

no excreicio de sua .profissão. A sôra•Maria desconfia, acha que aquillo e
sair cedo de mais, e todos os dias rc-
singa,

Farta, porém, dc resingar, a sôra
Maria quiz ver com aquellcs que a
terra lhe ha de comer até que ponto o
officio do marido o obrigava a niadrti-
gar tanto.

E quando as mulheres querem...
Hontem, a sôra Maria vestiu as cal-

ças do _ marido e saiu-lhe na pegada.Nada vir de extraordinário até 110 Cain-
po de S, Christovão. e dahi por dean-
tc não viu mais nem o marido, cuja.pista perdeu.

Em compensação fo! visla... pelocommissario Mello, do 10" districto, quea prendeu, levando-a para a delegacia.
Só mais tarde, sabendo do õccorrido,

foi n -Manoel com umas saias e uma
porção de explicações, buscar a ciumen-
ta sôra Maria, levando-a para casa...

PM Uil "C.ÍBARET"

Vm original artista
Um caso muito original cise tornado

publico por 11111 recurso judiciário piei-1
«tendo perante o juiz da 1* Pretória 1
Ci.-1. ,'", . I

Trata-se de 0111 moço cslielto e pri-1
vitegiailamente elegante, que obteve um i
contraio com a Empresa Parcsi^fi" Mo-1
liua, para exhibirse como artisla de 1
"cubarei" no Club dos Tenentes do
Diabo, mediante o_ pagamento dc qua-1
Tenta mil réis diários.

iPreslando o scu concurso na firma,
ido contrato, ao que se diz, Pedro Mir-
1(0, (assim se chama o moço csbelto), I
foi convencido tle que os quarenta mil:
réis não representavam a pr.rcella a que
poderia r.ttingir o seu trabalho, se etn-
pregasse melhor o tempo da sua exhi-
bicão.'15 exigiu o dobro do preço, que lhe
íoi redondamente negado. .

E iii-sse ponto, dividem-se ns opiniões.
O empresário acha que Mirko deixou
dt* cumprir o contratado c quiz tomar
11111a providencia violenta. Milho enten-
de que a Empresa não lhe pagou os sa-
larios dos dias 12 a iS e por isso re-
qticrcu ao juiz da 1" Pretória a notifi-
-•-ição do empresário para pol-o em mo-
ra, r(J_lvados quaesquer direitos fu-
turos...

Vé-si« «-idr. unia...
mu t. __TT ""' P"--

1 __§ _ oa _ i" # âa ^_3^%3B_i___--&>M^
As lcsitimns ensemirns só na

CASA LONDON
Unico deposito no Rio. Ternos

sob medida

5.$Q0Q, 69$G00 e 70$000
Aviamentos do 1" finalidade.

Cuidado com os imitadores. A
nossa casa ó

RUA UnuaUAVA.VA, 136

íTSmbbs
iMiCiisiii.
__1 db
M Ernesto Souza
I BRONCHITE
H Rouquidão, Astlini,
P^S Tubercnloso pulmonar.
U GRANDE TÔNICO
^alireoapiieilieeproilD: a
V forca muscular.

CKJVNADO * C„ 1« da Março, U

OIKICIAT, 1>A ARMADA
HfiOCaADO

Ao deixar o cargo de sub-chefe deste
estado-maior, afim de ter outra com-
missão, tenho satisfação cm elotriar o
contra-almirante Henrique Boiteux, pe.
los bons serviços prestados naquella
cargo, no qual deu cabal desempenhe-,
revelando mais uma vez distineção nc.
cumprimento das commissões que lhe
são affectas."

BOLAS PARA A CRISE!...

Deixa andar e corra o
marfim...

«C-XB-Ma

AGTOS 00 PREFEITO
(l prefeito a.ãignou hontem os se-

Cuintcs actos:
Transferindo os guardas «municipacs

(João Pinheiro da Silva, .para o 17" dis-j
tricto, e Antenor de SantWnna, do 3" i
districto para o m"; J

abrindo o credito especial de....
tt :.|3_S^S-3. para pagamento dos venci-1
-mentos da professora Aurora iíarbosa
de Faria;

sanccionando o decreto que manda
¦nue a nomeação de secretario geral da
Instrucção Publica seja por merecinien-
«to, sendo o serventuário escolhido den-
tre os chefes dc serviço da Directoria
dc Instrucção.

Disse o cliaiiffcur do auto n. 1.593,
ao chegar A delegacia, que uiadamc era
uma grande caloteira. -Rigores de quem
não conhece «as exigências da grande vi-
¦da espiritual. Madame é apenas uma
romântica, uma creatttra que vive do,
para c pelo espirito.

Ü bater compassado das doze badala-
das da meia noite de ante-hontem in-
filtrou-lhe n'alma o desejo de um largo
passeio de automóvel pelas avenidas
marginaes desta soberba Guanabara.

_ íKHa estava a nenhum . elle, o que-
ridinho, estava a pratas, mas muito pou-
cas. formando uni (jiioit/uiii demasiado
modesto .para permittir essas violências
automobilísticas de deshoras..,-Mas madame teve uma deliberação he-

«para uma garage

ÍA. estatua do grande actor patricio
João Caetano, lha longos annos esque-
cida num obscuro recanto do jardim
da praja da 'Republica, será removida
hoje para a praça Tiradentes, cm fren-
te ao theatro _. -Pedro. Esse acto re-
vestir-sc-á de toda solennidade, tendo
a Inspectoria de 'Maltas e Jardins se
encarregado dos trabalhos executados
para tal «fim, assim como da ornamenta-
ção do novo local cm que mais condi-
gnalmcntc «vae -figurar o bronze do ge-
nial artista, A's 5 lioras da tarde será
descerrado o pavilhão nacional que en-
volve a estatua, proferindo nessa ooca-
sião um discurso, em nome da Caixa
Beneficente Theatral, o sr. Nazareth
Menezes.

Vem a propósito traçar alguns dados
biographicos desse celebre artista pa-
tricio.

Nascido nesta capital, em 27 de ja-
neiro de 1808, -filho do capitão de br-
donanças João Caetano dos Santos e
de d. Joaquina IMaria iRosa, João Cae-
tano, muito creança ainda, fez-se mlli-
tar, aistantlo-se como cadete do 'bata-
ihão do imperador, seguindo logo de-
pois para o sul, onde valiosos serviços
prestou á pátria durante a guerra Cis-
platina, merecendo do duque de Ca-
xiíis rasgados elogios.

, Não era essa, porém, a sua vocação.
Thalia acenava-lhe de longe, attrain-
do-o para a sua- arena de modo sedu-
ctor. A idéa do «bello e grandioso en-
¦chia a alma do joven jnitilar, irrom-
pendo impetuosamente do seu «oração
o desejo de entrar «para o tlieatro.

•Contrariando a vontade de sous paes,
parentes c amigos, João Caetano tro-
cou a farda pela fascinação .da luz da
ribalta.

«Corria o anno dc 1827. A -17 de
abril, João Caetano incorpora-se a unia
tmodesta «coinpanhia dramática, estrean-
rio como galã .110' drama "Carpinteiro
da üvornia", levado á scena na hoje

.villa de Itaboruhy. A sua estréa foi
/auspiciosa, «revelando, c para logo o

notável e «prodig oso actor que mais
tarde tantos louros havia de colher.
Animado com a estréa e seguro de
seus .próprios méritos, transportou-so
João Caetano ipara Nio-hcròy, onde
abriu tuna nssignatura de dez recitas,
com peças do valor de "O.helo", 'An-

tonio losé", "Torre de Nesle'' e ou-
trás. Em todos esses trabalhos João
Caetano foi aiJplaudid _simo, ganhando
o seu nome os foros de grande artista.

•Precisava, porém, o grande actor de
mais amplo cairJpo para as suasjcrea-
ções. O pequenino tlieatro dc íficílic-
roy era acanhado de mais para abri-
gar o gênio do innnortal artista, que
já irradiava como astro de primeira
grandeza.

Veiu então para esta capital, _ traba-
lhando no theatro S, João, hoje São
Pedro, com o irrisório ordenado de
30$ooo mensaes.

Guerreado pelos seus próprios col-
legas roidos pela inveja e offuscados
pela luz que 03 cegava a todos, viu-se
João Caetano obrigado a despedir-se
desse theatro, encetando, forçado pcla
necessidade, penosa peregrinação pelo
interior do paiz.

Pouco tempo durou essa peregrina-
ção c em 2 de dezembro de 1833 elle
de novo cm Nictheroy, á frente de lu-
sida companhia, inaugurava o theatro
por elle próprio reorganizado, coin o
drajma "O príncipe amante da liber-
dade".

Constante, tenaz, não medindo saeri-
ficios, lutando com a indifferença dos
poderes públicos, ergueu, nesta capital,
á rua do Valongo, um theatro, exhibindo
á curiosidade dos fluminenses o mesmo
drama com que elle abrira o theatro dc
Nicthcroy.

Cruel decepção o esperava. O abati-
dono do publico—a falta de meios para
sustentar a empresa obrigaram-no a
retirar-so para Maaigaratiba e Angra
dos Reis, onde leve o prazer dc ver os
seus esforços coroados de pleno exilo.

Torna ao theatro do Yalongo, instai-
lando-se pouco depois ho theatro São
Pedro, que alugara ao C-jjico do Brasil.
Uma nova aurora começa então a il-
luminar o camitvlio desse glorioso pe-
regrino, rompendo-se afinal o veu v-ie
lhe encobria a feliciddc. f.

Data dessa phase o seu completir
triumpho e com a "Torre dc Nesle",
"Hamleto", "Kea-n", "'D. Cesar dc
Basan", "Antônio José", etc., arre-
bata as platéas, caindo-lhe aos pés_ as
coroas de louros c frenéticas ovaçiíes,
verdadeiras consagrações.

Trabalhava nesse- tempo no Rio de
Janeiro a Companhia Dramática Hes-
panhola dirigida pelo actor José La
Puerta, cm cujo repertório vinha o
drama "A Gargalhada". Admiradores
de João Caetano pediram-lhe que o rc-
presentasse cm portuguez. O actor bra-
silt.ro*" pr.impíamcntc accedeu íi lão
gentil convite, dirigindo-se ao artista
hcspanliol, a quem pediu permissão
para representar o seu importante
papel.

Preparada a peça, subiu ella á scena
na noite dc 17 de maio de 1S43. O sue-
cesso íoi imincnso, tendo João Caetano
empolgado a platéa inteira no mo-
mento cm que soltou essa gargalhada
de louco, por ninguém jamais imitada.

E tanta verdade havia nesse extraor-
dinario trabalho, que o próprio I.a
Puerta c um medico amigo de João
Caetano correram ao camarim do ar-
tista. julgando .encontral-o com uma
artéria arrebentada...

Terminado o espectaiculo e delirante-
mente applaudido, chamado á scena rc-
petidas vezes, viu cair em seus braços
o notável artista bespanhol D. José La
Puerta que exclamava: — "Meu mes-
tre!"

Em 1S50. João Caetano representou de
novo "A Gargalhada", a pedido do seu
autor, o literato francez Jacques Arago,
então dc passagem nesta capital.

O suecesso f«i ruidoso, -produzindo
Ja_Ki-.es Arago comii.ovida allocuç5o,
enaltecendo os méritos do excepcional
artista brasileiro.

Annos depois, Jacques Arago voltou
ao Brasil, aqui adoecendo e morrendo
em casa de João Caetano, que elle tanto
admirava.

Após uma serie ininterrupta de tri
uniphos e victorias, João Caetano partiu
para a Europa, alcançando em Lisboa
admiração c os applausos de todo

a lei 111 u mm
A. votação em 2* discussão

dos orçamentos da
Agricultura e Viação

Hontem, na ordem do dia da sua ses-
são, a Câmara continuou a votar, etn
-* discussão, os orçamentos, tarefa que
interrompera na véspera, «por falta de
numero. Essa interrupção se verificara
^os 'ocetsião dai votação «da emenda
n. íS, apresentada ao orçamento do
MIXISTETUO DA AGRICULTURA

lEssa emenda, de accôrdo com o pa-
recer da commissão de Finanças, ;foi«rejeitada. Foram egualmente rejeita-
das as emendas de «ns. 20, 21, 32. 23,
-=4, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
38,-39, 40, 41, 42, 43. 44, 45 -e ...

A emenda n. 19 -foi approvada com o
seguinte substitutivo:

"A' vorba 13*. consignação, Laboratórios
c Gabinetes, Material, da Escola de Minas,
23:000$, cm vez de 17:0005000." .

A emenda n* 26, approvada com sub-
stitutivo da commissão de Finanças,
manda reduzir'de 57:000$ a. 43:000$,
ouro, a verba 4", destinada á Expansão
Econômica do Brasil. Diz o substitutivo
ainda:

"O governo entrará cm accôrdo com a
Sociedade Brasileira de Animação á Agri-
cultura, com sede em Paris, para aue esta
sc incumba 4o Serviço rie fixpansão Kco-
nomica na Europa, sem augincuto dc des-
pesa."

A emenda n. 27, egualmente appro-
vada, prescreve:"Vurlia s" — Jardim Botânico — Sunpri-
ina-sc no material a palavra "editacs."

A emenda n. 28, tambem approvada
estabelece:

Verha O" — Serviço de Agricultura Pra-
tica. Consignação 4" — Siiuprinia.se.. .110
material "alugueis ile casas nara installacào
de depósitos de machinas o instrumentos
agrícolas". 1 cuooÇooo." .

A dc n. 30, que mereceu o»apoio da
Câmara, teve o seguinte substitutivo «Ja
comniissão Tcchnica:

"Consignação 8"—Verba 6'—Onde se diz"c construcçao ou auxílios para constru-
cç.o" diga-se "e conservação ou auxílios
uara a conservação dc estradas de roda-
gem para o serviço de estabelecimentos íc-
deraes."

A emenda 11. 37, egualmente appro-
vada, teve o seguinte substitutivo:

'IA' verba 15. Serviço dc Industria Pas-
toril antes das expressões "e para suppri-
mento de consignações", estas: "para ma-
tcrial de custeio do posto ac observação c
enfermaria veterinária de Bello Horizonte,
36:ooo$ooo."

Foram, em seguida, approvadas as
sete emendas da commissão de Finan-
ças. A de n. 47 substitue:

"A" verba 21" — Sii-t-iia"" c Auxilio*
— Substitua.se pelo seguinte: ."Subvenç3o ao Instituto Teclinicr, Pro-
fissioiial de Porto Alegre (kscoia de Ar-
titices), ..0:000$; idem a Estação E-cperi-
mental de ViamSo. 76:Soo$; ulcm no Posto
Zootcchnico dc Vioinüo. io8:aoo$;j.Mcm..-a
]«• -cola AI.-lio ou '.licorico.Pr.1Uco de rorto
'\Iegrc 185:800$; idem ao Serviço Aletco.
rologico do listado de S. Paulo,
idem, idom d" Kio; Crande
40:000; idem, iilcm <le ASiiuis
-..-ouoS; idem ao Instituto Electro-Tccli-
nico dc Itajubi. 50:<«ooS; idem. idem ao
de Torto Alegre, 50:000$;, ao .Instituto
Oswaldo Cruz. mediante a obrigação dc tor-
nccimei-.to gratuio ao Ministério das vacci-"as 

c soros dc que este necossitar para
distribuição gratuita aos lavradores c crea-
dores, 48:000$; 67,i:8c«o$ooo.

A de n. 4S diininue:
"A' verba 1.. — Material, consignação

4«. cm vez «do' 200:000$, riiga-sc 
I52:O0.$0QQ."

A de «n. 49 corrige:
"A' verba — Eí.lifiiiiw — Supprimam.se

as palavras—".para despesas com as lan-
dias c serraria das fazendas do Kio llranco
e com a guarda e conservação dos lions oil
existentes (pessoas c material) c as pala-
vras "para siipprir deficiências de outras
verbas."

iA emenda n. 50 determina:
" \' verba 1 a" — Aluseu Nacional —

Onde sc diz dois praticantes a 250$—.1:000$,
diga-se CioooSooo.

Houve equivoco no calculo. 1'ara _ nao
nugincritar o total ottribuiilo pelo projecto
-1 esta verba, a comniissão apresenta esta
emenda: Onde sc diz — na Consignação
Material  Objectos de cvneüiente. etc,
em vez de 7:500$. diga-se 4i5oo$ooo."

A de n. 51 corrige, diminuindo: .
0 "A' verba iC' — Material — A_ consi-

gnacão 2', -onde sc diz 14.1:200$. diga-se—
iSi:aoo$ooo.

A' consignação .-,'. onde sc diz 105:000".,
diga-se i,.o:ooo$ooo. . _

Accrcscente-se esta consignação: — Iara
despesas com as lanchas c serrarias das fa-
zendas «ilo Kio llranco c com a guarda o
conservação dos bens ali existentes (pessoal
c material) — 30:ooo$ooo.'

Finalmente, a emenda n. 52 estabe-
lece:

"A1 verba no» — Addidos:—Rcduza-se

Um casamento
complicado

E A NOIVA QUASI E' RAPTADA,
POR COMPATRICIOS

A rua do Hospicio esteve, á tarde de
bontem, verdadeiramente alarmada. No
n. 290 realizava-se um casamento. De
repente um bando de homens penetra
na casa e á viva força quer arrancar
a noiva. O pessoal, com o marido a
frente, estrillou e dahi a gritaria in-
fernal, correrias c a intervenção
policia

de 108:000$, do vencimentos de funçciona-
rios que deixaram de -ser addidos."

Após a votação das emendas ao orça-
mento do Ministério da Agricultura,
passou-se á dos artigos do «projecto e
d das emendas ao orçamento do

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO
Foram approvados os artigos, resal-

vadas as emendas.
'Em seguida, foram votadas as emen-

das apresentadas ein plenário, em nu-
mero de 17. Todas ellas, de accôrdo
com o parecer da comniissão de Finan-
ças, foram rejeitadas, com excepçáo da
14', que teve o seguinte substitutivo
app.rovado:

\ 
"Fica o governo autorizado a ceder 00

l.stado do Pará, por empréstimo, uma das
dragas de sua propriedade e que traiballiain
ha baixada fluminense, aiun <le sor utilt-
zada no serviço de. dragagem do rio Ara-
ry, ilha de Marajó, correndo todas as des-
pesas, inclusive a do transporte, por conta
do governo daquelle listado."

As emendas da commissão technicaforam approvadas. Dispõe a de n. iS:
"Na verba o». Estradas dc Ferro Fe-deraes. na parte relativa á listrada de Fer-ro Ueste de .Minas, uecroscente-se 100 con-tos a verba combustível, aue ficará elevadaa 600:000$, e reuna.se cm uma consignaçãoso as destinadas ao .pessoal upcrar„ r-jor-nalciro «de todas as divisões c augmentando.se dc 84:480. essa verba, que ficará sendodo i.94i:6oo$ooo. O total da verba desti-nada aos serviços dessa estrada passa a serde 4<*4_.--4!-*o$ooo_ "
•A d

OS CASOS CURIOSOS

de

40:000$;•do SuK
Geraes,

n. ig modifica:
"Na verba 16», Inspectoria FederalPortos, Rios e Canaes, rejuza-se do ..1.000:000$, ouro, a consignação garantiade unos. onde diz :Portos do Pará Bahia,Rio («rande do Sul e Victoria, ficando

papel. 380:000$, e ouro C...'!o:ooo$ooa.
,JNa consignação Obras do Porto do Rc-ene. rc1Iu2a.se. na verba Material: reduza-sc de 80:000$ a sitb-consignação para rira-

gagens c outros serviços, a cargo ria Fis-calização, inclusive o pessoal jornaleiro, cdo 500 contos a sub-cousignação para des^apropriação, demolições, construcções dcavenidas, inclusive iiiessoal jornaleiro, fican-do a consignação Alaterial assim: lixpedien-te, 5:740$. Dragagem o outros serviços, etc.,
.100:000$. Desapropriações, etc. 
6oo:ooo$ooo.

Na consignação Obras do Torto do Riodc Janeiro, para material, reduza-se de2:000$ a . .ba para cxiiediente, que ficarásendo de 10:000$, c reduza-se rie 300:000$a .verba Alaterial de consumo, etc, que fi-cara em ..oo:ooo$ooo."
A emenda n. 20 determina:
"Na verba .16" Inspectoria rie Portos,•Rios c Canaes, modifique-se a consignação

Commissões de estudos c obras por admi*niistração do seguinte modo :
I. Porto rio Maranhão, Pes.

so.,1 c material I2o:ooo$ooo
II. 'Porto de Amarração. Pes-

soai -e material 5o:ooo$ooo
III. Porto do Ceará. Pes-

soai c -material so:ooo$ooo
IV. Porto de Natal, ressoai

e material I3o:ooo$ooo
V. Porto (le Cabedcllo. Pes-¦soai e material *()o:_too$ooo
VI. Porto dc Aracaju*. Pes-

soai c material 4o:ooo$ooo
VII. Porto rie Paranaguá.

Pessoal c material, , . , 4o:ooo$oooVIII. Porto de Santa Ca-
thartna. Pessoal c ma-
terial 180:00. $000
A' dc n. 21 corrige:
"Por erro^ .lc impressão na verba 16*

Inspectoria Federal dc Portos, Rios c Ca-
¦naes, na consignação Fiscaílização de Por>
tos, ira rubrica I, Porto -de Mandos, onde
diz um continuo 1:460$, diga-se tun con-
tinuo 1:8oo$ooo."

A de n. 22 .tambem corrige:
"Na verba 16a Inspectoria Federal de

Portos, Rios e Canaes, na consignação para
as Obras -do Porto do líecife, pessoal ex-
ti'..ordinário, onde diz tres conduetores de
_¦¦ class_ a 4:800$, 14:800$, corrija-se
_4.400$ooo."

Por .iin, a emenda n.
ma — autoriza:

("Accrescentc-sa onde convier : Fica o
igcvcrno autorizado a despender pelos sal-
dos que houver no Banco -do Brasil do
empréstimo feito pela Viação Cearense n
quantia dc 2.000:000$ (dois mil contos)
nas construcções de seus iprolongamentos em
1917 ou no exercício vindouro."

¦Passou-se, em seguida, ao orçamento
da Receita. Ao ser dado como apipro-
vado o art. i° resípectivo, o sr. Vicente
Piragibe requereu verificação de vota-
ção. Verificada, não liouvo numero
ipara se «proseguir na votação. Apenas
77 deputados votaram. Feita a chama-
th, foi conlfirmada a falta de numero.
Tratou-se, então, da matéria em dis-
cussão.

23 —¦ a ulti-

da

Afinal, tudo se explicou. Parentes da
noiva náo se conformaram.com o seu
casamento com um cavalheiro nacional
c dahi o estrillo e o plano de rapto,
que falhou.

Levados todos ao .(" districto, o com-
missario não se julgou com o direito
de intervir no caso e mandou-os em
paz. A Maria Severa saiu com o ina-
rido e a noite do casamento foi ceie-
¦brada com um grande baile que sc _pro-
longou até pela madrugada.

MOBÍLIA e arte
O luxo interno dc uma «casa depende

dos_ inoveis.
Não c somente auem pode, quem sr/be,

mobiliar uma casa. Ter gosto, exigir
arte e preferir os .preços da Marcenaria
Brasileira é uma condição que sc im.
põe.

RUA DA CONSTITUIÇÃO, 11

vir

O HORTO UOTAXICO I)E
KlCTlLKItOY

•Até liontcm tinlinni sitio disiri-
Iraicltis 5C.6S9 nuiiltis

O governo do Estado do Rio distri-
litiiu até liontcm, por intermédio do
Horto Botânico de Nictheroy, 56-689
mudas de arvores frutíferas, plantas
ornan-.entacs, madeiras de lei c pai-
•meiras, sendo á Nictheroy, 4...04; São
Gonçalo, 4.159; Capivary, 450; Rio
'Bonito, ...5; Ital.ornliy, 6t_; Macahé,
_ •=... I Campos, 1.233; São Fidclis,
27-'; Itaoca.ra, 031; Araruama, 473;
São Pranciico de Paula, 243: Friburgo,
S _r)i; Bom Jardim, 93»: Duas Barras,

; Cantagalto, 4.71IÍ; Santo Antônio' 
ue Padua, 3.398; Magé, 1.736; Tlierc-
zopolÍ3, 3.317; Petropolis. 3*385;
Iguassú, 5.134; Vassouras, 1.435;

.Barra do Tiraby. 2.049; Pirahy, 414;
Valença, 565; Parr._yba do Sul, 230;
!'Barra Mansa, 3.068; Rezende, 2,622;
«Saquarcma, 100; Paraty, 208; Sumi-'douro, 144; Santa Maria Magdalena,
'..35: «S. João da Bana, 27; Carmo,
B._. ; para o Estado do Paraná. 41, e
para o Governo Federal, destinadas ao
Campo de Demonstração de Deodoro,
3-.T-8-

dvssa, distribuição tem si Io gratuita e
ainda ha a attender pedidos de cerca
ie 200.000 fruteira»..

um automóvel,
..'._. nue c caro

«indaga o empre-

d'IIarbille, 64,

roica e telcnhonou
próxima, mandando
um Pope e 1'ooe i.: ..
p'ra burro...

P'.ra onde é?...,
gado da garage.Madame Jeanne
praia do Russel...

E_ madame fez-se bella, «enchendo-se
de jóias e vestindo elegâncias de Dré-
coll... Depois tomaram o auto, ella e
o queridinlio, e cinco lioras «passaram
os dois, juntos, num doce «idyllio rou-
/mi.', trocando caricias e juras de sem-
pterno nmor.

As pratas do .ticridinlio proporciona-
r-itn umas bebidas lá pelos bars da beira
Atlântica, c, ao cabo de cinco horas
dc giro, os dois amorosos saltaram íi
porta, e lá se foram. — bras dessus,
brcis dessous, — .pelas tortuosas aléas do
jardim. lr

O cliailffcur esperou, esperou, f.._ou-,
se de esperar e por fim «foi lá acima, "sa-
ber se madame -inda .(.precisava do
carro".

Madame disse que não, e o funecio-
nario, rodeando o acto de todas as deli-
endas subtilezas de que dispõe para taes
emcrffcncias, o cHanffcur da Rarage chict
descmbainliou a dolorosa.

lEratn oitenta fachos!...
«Madame recebeu a nota, sorriu, pi-

garreou, fingiu que ia lá dentro, e, ao
cabo de toda essa mimica, disse ao
chaiiffciir:

Eu amanhã tarando lá pagar...Eli não tenho ordem, disse o cliauf-
feur.

Poi; melhor para si. Eu devo, nãq
r.__o ; mas -pairar não po^so..,

K só por isso foi o chatiffcur dizer
á delegacia do 6o districto que miadame
era caloteira!... Que injustiça!... Ma-
dame é apenas uma romântica, uma
rêveusc,..

O clitiuffetlf - que .não conhece as
exigências da grande vida e..pirit__...

povo.
Regressando ao Brasil, pouco mais

lhe foi dado gozar no seio da sua
tremecida «pátria, vindo a faliecer de
uma lesão dc coração ás 6 horas da 111,1
nhã do dia 24 de agosto de 1S1.3, sendo
o scu corpo transportado para o cerni-
terio de Catumby com o aconipanliamers
to de perto de 4.000 pessoas.

João Caetano «dos Santos, além de
celebre e insigne artista, era dotado de
exceliente alma, conlaudo-sc ao pares
os rasgos de generosidade e philantro.¦pia por elle .praticados.

1 ¦"—*_ia-o» O!» <i km.™ 
NA ARMADA

Varias rocoinincndnçõcs expciliilns
polo ministro da Marinha

Aos srs, commandante.. de divisões,
navaes, navios soltos, corpos e CStabelc-
cimentos -de Marinlia, recommoudo que
na parte mensal da Radiotelcgraphiade-
verá ser declarado o tempo cm que se
acham a bordo as praças telegrapbistas
e bem assim ser indicada a ultima es*
tação cm que serviram.

Recomtnendo que as ordens do dia
deste Estado-Maior sejam cumpridas
pelos crepitnneas, navios soltos e corpos
no praito de vinte c quatro horas e nos
demais navios no de quarenta c oito ho-
ras. •

Outrosim, determino que depois do
dia vinte e cinco de cada mez não dêm
cumprimento ao movimento do pessoa],
o qual deverá ser feito logo após o «pa-
gamento.

As praças em convalescença 011 não
podendo fazer certos e determinados
serviços, devem ir para o Corpo de Ma-
rinheiros Nacionaes, sendo substituída
a bo_do, semore nue se tratar de mo*
lestia ou convalescença demorada.

' - mlí1» 8Bj*—<MBaw*i 1 i. —
_N_ viiln tonlia por lonim..
Ilclior sômento IRACEMA.
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Os pequenos contrabandos
A BORDO DO "SEO-ARA" E NO

CA'ES DO PORTO
O official aduaneiro Carlos José Vi-

eira apprehendeu, liontcm, de uni es-
tivador, a bordo do vapor francez Sc-
qnnna, 6 caixas dc sabonetes.

Tambem de estivadores, desembarca-
dos do vapor Cotovia, o official adua-
neiro Zacbarias Guimarães, de serviço
no posto fiscal entre os armazéns 17
e 16 do Cáes do Porto, apprehendeu
20 dúzias de canivetes presos a peque-
nas correntes de ferro nickelado.

UMA CLASSE QUE A.CE

Os açougueiros resolveram
offerecer um entreposto

á Prefeitura
A convite da directoria da Sociedade

1'rião 1'rotcctora <bs Retalbistas de Car-
¦nes Verdes, reuniram-se bontem, á noite-,
im sede social, á rua I.ui_ dc Camões n. ..*_>
cerca dc quatrocentos rct_.lh.5tas estabeleci,
¦tios inesta capital, para resolverem um aa-
aumpto de grande interesse para a ciasse
e -para a nossa população.

Os trabalhos foram abertos, ás S linras.
velo sr, Antônio Gonçalves de Souza, pre-
sidente da directoria, que justificou o fim
da reunião. Tomaram ns.ento á mesa os
srs, Manoel José da Cunha, Oscar de Me-
ntzes 1'amplona, .1. M (inteiro Guedes, An-
tonio _.i;iz Teixeira, respectivamente vice-
presidente, thesoureiro, i" secretario e pro-
curador da Sociedade, José dc 'Souza I.i-
ma. dr. Bernardo Jacintho da Veiga, ndvo-
Rado da sociedade, além do nosso compa»
n_c.ro jü.iu ds SotUii Lüuititdo _ doâ __-
prtíctnantes de diversos jornaes desta ca-
pitai.

Usou, em primeiro loRar, .Ia -palavra o
sr. J, Monteiro Guedes, que justificou,
cm -longas considerações, uma proposta fel-
ta á Prefeitura pela classe, para a oíterta
de Um entreposto nara carnes verdes. O
orador pediu á classe para resolver o as*
sumpto com a maior liberdade, ape. ar do
rtreífcito ter .declarado á commissão que
deixava de acceitar q offerta, .por já estar
resolvido esse assumpto com a LÍrIU. A
proposta apresentada é concebida nos sc-
fiUintes termos :"A Sociedade União Proiectora dos lie-
talhistas de Carnes Verdes, cm nome dc
toda a classe» dos açougueiros desta ca-
iDitali propõe-se construir no terreno do
antigo hyppodromo do Turf Club. um entreu
posto modelo, de accôrdo com a planta que
for approvada pela Prefeitura e em harmo-
nia cum o que sobre o assumpto locislar o
Conselho Municioal. nara as carnes que
tenham de _er consumidas nesta capital,
sob as seguintes condições:

O Conselho Municipal decretará, a fa-
vor da sociedade, o imposto dc 600 rcis^ de
cada quarto de bovino. :$ dc cada suíno,
i$ de cada vitella. 50o réis de cada lani-
gero ou caprino e ,.00 réis dc cada metido
do pado que for consumido nesta capital,
imposto este nue será pa.o .Mos marclian-
tes. compromcttendo-se a classe de açou-
gueíros a pagal-o. aos mesmos.

O imposto será cobrado immediatamente
á sua decretação, compromcttentío-sc a,
sociedade a aiPreseníar a planta dentro de
tres mezes .dessa decretação e a dar o entre-
posto concluído no nraso dc íS mn_e_, da
approvacão da planta c desapropriação do
terreno.

A Prefeitura, caso a sociedade não che-
gue a um accôrdo para a comora do ter-
reno necessário no entrenosto, com os pro-
prietarios, o desapropriará por utilidade
publica para a mesma sociedade.

A sociedade, depois de haver naco a des-
rosa feita com a construcçao c compra do
terreno para . entrenosto, obriga-se a con-
tríbuir para a Prefeitura com a _anmiidade
de 50 contos, paga em duas prestações."

Depois de falarem vários oradores, foi
unaniinmiente a. provada a nrarrasta mpra. nu-iliores.

O commercio e a crise
MAIS UMA FALLENCIA

Nada menos de dois requerimentos
de fallencia foram liontcm submettidos
ao-critério dos juizes da 3" e «l" varas
eiveis.

O primeiro foi deferido pelo dr. Ovi
dio «Romeiro, que decretou a fallencia
tia firma Moutinlio & Souza, suecesso
ra de Moutinlio, 'Souza & Vieira, a re-
querimento de Wcrner & Hilperr, cre-
dores por notas promissórias no valor
de Í2 :qS3$64o.

O juiz marcou o prazo de 15 dias
para as declarações de créditos e o dia
21 <!e setembro para a asscmbléa dos
credores.

TRATAMENTO TIO ESTÔMAGO
VISANDO O I _GADO, URINAS

B INTESTINOS COM O

TRINOI
T>_ERNESTO SOUZA

Eirtmcto fluido dns tres no-
zes : Noz de Kola, Noz Vomica
o Noz Moscada, contendo ainda
n M__ISSA, o AXIZ e o C._R-
VÃO—DYSl-El-SIA, ANEMIA,
J>EBr_TÍ)AT)E NERVOSA. Más
digestões, nino hálito, iicso do
estômago, dores de cabeça,

o falta do apnetite.
GRANADO & C-l" do Marco. 14

DESAPI-ARECKU UMA SE-
PTUAGEXARIA

Por onde andará ella ?
_s>eve bontem. i noite, em nossa, rc-

d.-icção, a preta Joanna IMaria da Con-
ceição. moradora á rua do Bispo nu.
mero 1-6, «c que nos jiediu informar
ter •desalpparecido desd. ante-bontieni, á
noite, da casa de sua mãe, JanuariaMaria da Conceição, tambem preta c
que conta a edade _de 70 annos.

«Segundo fomos informados por To-
anna, vestia sua mãe saia e blusa „3_
caldas, de côr cinzento clara, e achava".
sc descalça..

iirr iii m» <_ im-"
Nn vida tenha por leninin,
líober semente IRACEMA.

No Cáes do Porto
O CASO DO ARMAZEM 16

Prosegue na 2* secção da Alfândega
o inquérito presidido pelo sr. Lennhoff
de Brito, chefe interino daquella sec-
ção, sobre a tentativa dc saida do ar-
mazem 16 do Cáes do Porto, conforme
noticiámos, de -quatro caixas contendo
tecidos de alta taxa, como se fossem
toalhas de p.lgodão.

¦Esse processo está sendo feito rodea-
do do maior sigillo.

A despeito disso, porém, podemos
adiantar que o seu resultado será dos

Um delinqüente pro-
cessado no Brasil e

em Portugal
pelo mesmo crime

O Supremo Tribunal debateu hontem,
uma hypothese juridico-pcnal, bastante
curiosa.

Tratase, nada mais nem menos,
que de um homem a quem se attribue a
pratica üe um crime e processado por
duas justiças criminaes de paizes diífe*
rentes.

Resumiremos o caso e a discussão
suscitada:

•A Assistência Judiciaria impetrou a
3' Câmara da Corte de AppeHação uma
ordem de "habeas-corpus" a favor de
Manoel Pereira de Oliveira, preso a
disposição do juiz da 3" vara criminal,
por crime de abuso de confiança prati-
cado contra a firma Barbosa Albuquer-
que 6* C, ha cerca de oito annos, quan-
do se retirou para Portugal.

Entendeu o impetrante, dr. Tlieodçro
Magalhães, que o paciente já tinha sido
absolvido pelo jury de Portugal, onde
foi preso e processado, sentença essa
confirmada pelo juiz de direito, sendo
assim, iílegál a prisão em que se cn-
contra pelo novo processo que lhe e.
movido pela justiça do Brasil. _ .

O Tribunal pediu informações ao juiz
da 1* vara, que as deu nos termos se-
guintes:

Oliveira fora denunciado, em .vista
de uma queixa offcrecida a 28 de *anei-'
ro de 1909, c pelo crime dc apropriação
indébita. ,

A formação de culpa fez-se a revelia
do réo, por se acliar foragido, sendo
pronunciado em março de 1912.

;E a ordem foi negada. Recorreu a
Assistência dessa decisão para o Su-
premo, que hontem julgou o recurso.

Usando da palavra o advogado expia-
nou a hypothese.

Disse que o querellante Albuquerque
fi* C, dando queixa-crime contra o pa-
ciente aos tribunaes portuguezes, esta-
•belcccu logo a identidade de prova e
de causa. *»

Ora, o paciente àllogòu, quando preso
na cadeia do Limoeiro, em Lisboa, a
incompetência da justiça portugueza
para processai-o. ...

Essa incompetência foi rejeitada m
litnine pelos tribunaes portuguezes.

Como, porím, o jury o absolveu, o
querellante corre á justiça do Brasil e
renova a queixa, estabelecendo, asiim,
um bis-in-idem. , .

Por sua vez, o relator, ministro Go-
dofredo Cunha, historiou o facto:

Trata-se de um indivíduo que com-
nictteu o crime aqui, fugindo «para Tor-
tugal. •; 

'.'._:

Lá foi processado e o Tribunal o
absolveu, voltando o paciente para o
Rio, sendo aqui tambem processado e
pronunciado.

(Entende s. ex. que a permissão da
entrada dos estrangeiros em nosso ter-
ritorio . sujeita ás condições das leis
penaes.

O art. 5o do nosso Código Penal dm
que é tambem applicada a lei penal ao
nacional ou ao estrangeiro que se eva-
diu, quando voltar espontaneamente ou
por meio de extradição.

Ein Portugal essas disposições são as.
mesmas.

Entende que a justiça portugueza er.t
competente para processar e julgar o
paciente pelo crime praticado aqui, des-
de que, sendo elle portuguez, não foi
processado 110 logar onde cominctteu o
crime.

Ha, portanto, duas decisões: a portu-
gueza, que o absolveu, e a brasileira,
que o condemnou. Entende que deva
prevalecer a decisão do tribunal portu-
guez, porqanto a lei daqui, como a de
lá, permitte que o nacional seja pro-
cessado no logar de origem, uma vez
que nâo o foi no logar do «delicto.

Pergunta ao Tribunal: se o estran-
geiro fôr condemnado no seu paiz de
origem e no de delicto, pelo mesmo fa-
cto, qual das sentenças deverá ter exc-
cução ?

A solução mais razoável é a que ex-
põe o art. 7" do Código Francez, que
diz*, uma vez que está provado que
houve sentença do paiz estrangeiro, o
ifrancez não «pôde ser julgado pelo mes-
mo facto, embora a sentença seja de
absolvição.

Applicando essa regra ao caso,, pa-
rece a s. cx. que, sendo o paciente
julgado e absolvido em Portugal, não
deve soffrer aqui o mesmo processo,
sob pena dc se verificar o bis-in-idem e
attentar-se contra a soberania daquella
•nação, porque não podemos desrespei-
tar um julgado seu.

S. cx. entende que a lei de 4 de
agosto de 1875 suppre a lacuna do ar-
tigo 5° do nosso Código, que não am-
plia esse principio a outros crimes.

Dá provimento, para conceder a or-
dem.

U ministro Pedro Lessa diz que cllc-
gou á conclusão, combinando o artigo
5° do Código Penal e a lei dc extradi-
ção de 1911, que esta derrogou aquelle.

Do direito constituído o facto é que,
pelo artigo 14, da lei dc extradição é
elle. E pôde intentar acção contra o
estrangeiro que praticar crime fora do
paiz, cuja pena fòr de 2 aunos de pri-
são, no minimo.

Sendo a pena inferior a dois annos,
o Brasil não pôde processar.

Nós, nesse caso, podíamos processar
esse indivíduo, caso o crime fosse pra-
ticado lá.

'Não encontra lei que nos autorize a
prohibir a justiça portugueza dc pro-
cessar, como processou, o paciente, e
muito menos para julgar nulla a deci-
são daquelle tribunal portuguez.

Entende que o principio pôde se,-
pernicioso: porquanto o estrangeiro
pôde praticar o crime aqui e contar
com a absolvição no seu paiz.•Mas, como juiz, é obrigado a acceitar
o que a lei determina',

A uma observação do ministro Muaiz
Barreto, pediu o ministro Lessa que fos-
se verificado quando íoi dada a denun-
cia contra o paciente.

O relator declarou que foi em jar.ci-
ro de 1909.

O ministro Lessa declara, então, dej-
de que. já estava o paciente denuncia-
do aqui, o caso é outro, e .não podiaser processado em Portugal.

O ministro Xluniz Barreto, procura-dor geral da Republica, diz que seria
abdicar da soberania o pniz que consen-
tisse esse processo dos nacionaes fora
do logar do delicto. applicando a ultra-
territorialidade da lei.

Só em casos excepcionaes é admissi-
vel o que se pretende demonstrar com
a lei dc extradição.

O relator explica com os mesmos ar-
pimentos que já expendeu, fundando-
se 110 artigo 7o do Código Penal Fran-
ccz.

Diz que ha sobre o caso opiniões ex-
tremadas, recusando até a extradição deseus nacionaes...

Outros entendem que o criminoso
pode ser processado onde fòr encontra-
do. seja qual íôr o paiz.S. ex. adopta a 3* doutrina, que ca applicada ao caso concreto, de que ocriminoso pódc ser processado no paizde origem pelos crimes praticados fora.

O ministro Lessa concede a ordem
porque a sentença absolutoria é deigne a de pronuncia daqui é de 1913.

Afinal, contra os votos dos ministro»
relator, Lessa e Mibielli, foi negado
provimento ao recurso.
'™ ' ¦*n * »"¦ ' \r

Ministério ^da Guerra
.PEQUENAS Nol-HÃS MILITARES

Ao ministro da Viação solicitou o daGuerra dispensa da pratica em que seac-ha na E. F. Central do IBrasil vistohaver terminado o estagio
obrigado, o 2" tenente
Mello Cardoso,

Foi classificado no 8° regimento
de cavallaria oi" tenente AurelinoLima de Moraes Coutinho.-— Rcune-se no dia 28 do corrente,no Hospital Centrai do Exercito, oconselho de .guerra a que responde osoldado Antônio da Silva MoreiraO inspector da 5' região solicitoudos officiaes e chefes dc repartiçõesonde servem praças dos corpos desta
guarnição, darem suas ordens no sen-t.do de comparecerem taes praças nosseus quartéis no dia 5 de setembro
próximo, as . horas da tarde, afide se prepararem para a formatura
7 no setembro.

ULTIMA HORA
A GUERRA

A luta no Mosa
e no Somine

a que era
Salvador de

de

ULTIMA HORA
Braz Maria Gazzaneo

Cândida Gazzaneo, Maria Lui-
za Monete, Francisco Monete e
filhos participam aos seus amigos
e parentes a morte do seu ido-
Iatrado esposo, sogro e avô, econvidam paVa acompanhar os restos

mortaes. saindo o feretro ás . horas da
tarde, da rua Barão de Mesquita n. 60S,
para o cemitério de S. Francisco Xa-
vier, confessando _e antecipadamente
gratoi. .t 795„

Paris, 23 (A. H.) — As tropas íran*
co-brdtannicas realizaram novos pro-
grassos na frente do Somme. O avanço
prosegue lentamente, mas com segurança,
aipproxiniando-se 03 alliados diariamen-
te do9 objectivos visados desde o inicio
da offensiva em i"* de «julho. Os tre»
ataques da infanteria franceza, effeclua-
dos hontem, deram em resultado tres
suecessos, permittiiido, notadamente, a
instaüação das tropas a algumas cente-
nas de metros do Cléry. Os inglezes, por
sua parte, obtiveram importantes va».
.tagens, alcançando a noroeste de Po-
ziéras, o cume do planalto Thicpval-
Pozieres. Outros avanços levaram os
inglezes até ás proximidades das cinco
aldeias deCuillemont e Ginchy, na di-
reita, Martinpuich e Courcolette, 110
centro, e Thicpval, na esquerda, A arti-
Ibéria continua a troar cm ambos os
sectores.

Em Salonica, proscguem as operações,
com uma offensiva efficaz dos alliados
uo centro da linha de combate. O cs-
tabelccimcnto da infanteria nos contra-
fortes meridionaes de Monte. Bele3 con-
stitue um suecesso muito apreciável. O
avanço dos bulgaros nas ailas extremai
através territórios livres ou fraquissi-
niameiite oecupados pelas vanguardas ai-
liadas não oode representar nenhuma
vantagem militar.

Londres, 23 (A. H.) — Tclegra-
phamdo coin data de hoje, diz o cor-
respoirdente da Agencia Reutcr ao quar-
tel-gcneral das forças britannicas em
França:"Acabo dc ter oceasião de ler um
grande numero de cartas escriptas por
officiaes c soldados allemães, e encon-
tradas em poder dos prisioneiros, on
nos abrigos tomados pelas nossas tro-
pas, e ahi abandonadas pelos allemães.
Não ha razão alguma para suspeitar a
sinceridade dessas conimunicações quv
nãio chegaram a ser lançadas ao Correio.
A unica duvida é se a censura teria jl-
mais permittido que cilas chegassem ás

. mãos dos seus destinatários, pois a mim
ine «parece que encerram fecundos ger-
aii^ns de desmoralização nacional. Se
admittirmos que o inimigo que se acha
cm frente ás nossas tropais, escreve cm
conjunto para suas casas em tom iden-
tico, e que essas cartas chegam ás mão»
dos seus destinatários, «temos de con-
cluir, com effeito, que o povo allemão
não pode ignorar nue os «eus exércitos
estão sendo Bradualmcnte repellidos
com perdas terríveis num conflicto que
cada *vez mais se aecentua em seu des-
favor, c que a offensiva anglo-franceza,
cuja paralysação a imprensa allemã che-
gou a annunciar, campeia e estruge com
inquebrantavel furor, colhendo suecesso
após suecesso."

«
COSTUMES CHIC ?...

La Maison Nouvelle
9, KUA GONÇALVES DIAS, 9

*
*,

Violação de correspondeu-
cia na America do Sul

Buenos Aires, 23 — (A. -A.) — Em
seu numero de hoje, La Union, órgão
genmanciphilo desta «caipftal, publica fac-
siniilcs de «cartas dirigidas do -Rio de
Janeiro para Buenos Aires . de Bue-
nos Aires para Assumpção, provando
qu'e a's mesmas foram violadas a bondo
dos vapores que as conduzem, 011 de
outra fôrma, que os agentes das nações
alliadas exercem a censura nos «referi-
dos «paquetes.

_
NSo preciso do reclame LAMBA-
RY". Acuo mineral natural. Deno-
sito Th. Ottoni 34 — X. 355. N.

*
A luta na frente de Doiran

Londres, 23 — (A. H.) — Commu-
nicado official:"Na frente de «Doiran, expulsámos as
vanguardas inimigas das vizinhanças de
Dantli.

No Struma, o inimigo oecupa a linha
Yenilteni- Kukuluk- Elishan- Nivolyen -
Chavdar-Mahormanli.

¦Os francezes repelliram um ataque
do inimigo á ponte de Komarjan.

«us servios oecupam uma linha na vi-
zinhança do lago de Ostrovo a Pozar."*
O couraçado "Westfalen"

avariado
Amsterdam, 23 — (A. H.) — Uma

nota oíficiosa publicada em Berlim an-
iiuiicia que no dia 19 do corrente um
torpedo inglez avariou ligeiramente o
couraçado allemão "Westfalen", o qual
regressou a um porto nacional sem
grandes difficuldades.

Os trabalhos da Câmara
dos Communs

Londres, 23 — (A. II.) — A Cama-
ra dos Communs adiou hoje os seus
trabalhos até 10 dc outubro.

O príncipe Luiz Murat
morre em combate

Paris. 23 — (A. H.) — O principeLuiz Murat, quinto filho do principe
Joaquim Napoleão Murat, de vinte an-
nos de edade. que milhava nos exerci-
tos da Republica, com o posto de "ma-
rechal de Legis", caiu no campo da
honra, em defesa da Pátria.

As relações diplomáticas
entre a Inglaterra e a

Allemanha
Berlim, 23 (T. O.) — A imprensa

allemã, comnientando a recente assejrc-
ração do primeiro ministro inglez, 

'sr.
Asquith, acerca da possibilidade da In-
glaterra não reatar as relações diplo-
maticas com a Allemanha, recorda aattitude da Inglaterra para com a Ser-via quando do assassinato da rainha
Draga e do rei Alexandre, e a indigna-
ção da imprensa ingleza ante o assassi-
nato do principe herdeiro austro-hun.
garo e sua consorte,

Jornaes que de maneira nenhuma
eram germanopliilos manifestaram-se cmtermos muito explícitos. Entretanto, o
actual governo inglez chama de heroes
aos mesmos servios e os defende cmnome da justiça c da humanidade. Oórgão semi-official "Nordeutsche Allge-
meine Zcitung" declara que a Alie-
manha não tem a menor impaciência
_m r_*i.nv__ __l__n__ *!:_.—._,:..
um paiz, cujos estadistas e cuja im-
prensa demonstram para com o inimigo-
tanta falta de discreção e fôrmas de
proceder, absolutamente sem preceden-tes na historia do mundo.

Os russos obtêm uma vi-
ctoria em Koverla

Londres, 23 (A. A.) _ Annunciam
de Ictrogrado que 03 russos tomaramde assalto as alturas norte e sul dcKoverla, localidade situada na fronteiracom a Austria-Hungria.

_ O numero de prisioneiros feitos cn-tao pelos moscovitas foi liem considera,
vel.

J:O rei da Baviera enfermo
Roma, 23 (.A. II.) — Segundo um

telegramma enviado _ "Tribuna", 
pelo.seu correspondente em Zurich, o rei'Luiz da Baviera foi accommetlido deuma apoplexia.

_¦*. *Os progjressos servios nos
Balkans

Paris, 23 (A. A.)—Informam de Sa-lontca que os servios oecuparam nosBalkans, as melhores posições inimigassituadas nas proximidades de Maglenca' *A Bulgária vota novos
créditos de guerra

Sofia, 23 (T. O.) _ A Sobranjebúlgara encerrou as sessões do periodolegislativo. Foram votados novos cre-duos de guerra,, no valor de 35 milhões
j . as.. ° Pnmeiro ministro, sr. Ra-aoslawoff, pronunciou um discurso

UM DRAMA CONJUGAI_
0 depoimento do te-

nente Paulo Valle
Pelo' dr. Vianna Marques delegado

do 24o districto foi tomado hontem o
depoimento do tenente Paulo da Silva
Valle.

Nessa peça, que é importantíssima
para o esclarecimento tia tragédia ila
rua Barão, disse o depoente o seguinte:

"Que ante-hontem, após a sua clic-
gada do quartel, onde serve, jantou,
coom de costume, sósinho, porque sua
esposa achava-se jogando familiarmente
em casa do seu irmão, tenente Mario
Valle, á mesma rua n. 111; que em
seguida, o declarante deitou-se um
pouco mais cedo, sendo que sua senhora
recolheu-se á casa, cerca das vinte c
uma horas, principiando a escrever,
não sabendo o declarante do que sc
tratava; que, mais tarde, sua senhora
recolhendo-se e despindo-se, notou o
declarante um certo ruído, partido d .
interior de uma das meias, que descal-
cava sua senhora, e que parecia ser
proveniente de papel que se amarro-
tava; que, desconfiando de tal ,rtiiilo,
com muita difficuldade pôde reconciliar
o somno, sempre preoecupado com tal
mysterio; que, pela manhã, como de
costume, sc levantou cm companhia d ¦
sua senhora, entrando ambos a proce-
der aos affazcres domésticos habituais;
que á hora costumeira íe sentaram íi
mesa e almoçaram, retirando-se em sr-
guida sua senhora para a casa de seu
irmão Mario, como habitualmente Ia-
zia; que, approximando-se a hora du
preparar-se para ir para o serviço, o
declarante entrou eni seu quarto, vindo-
lhe á miente a lembrança de tal ruido
esquisito e, sem perda de tempo, abai-
xou-se e tomou os sapatos, que sua
senhora descalçara na véspera, como
já disse anteriormente, entrando a
examinar detidamente tudo o que
dentro dos mesmos se achava,
encontrou, com grande surpresa sua,
um bilhete, escondido cm uma das
meias, escripto a lápis, da autoria do
segundo tenente do Exercito Octavio
Nunes Guimarães, aio qual pôde perce-
ber que o mesmo, abusando da con-
fiança do declarante, c da Inexperiência
e jovialidade de sua senhora, seduzira
esta, lastimando não ter sabido, com
certeza; que o declarante estivera na
véspera de serviço no quartel; que este
bilhete terminava com as seguintes pa-
lavras: "beijos quentes c apaixonado.
do teu Octavio"; que, indignado, não
só com o procedimento de seu collcga,
a quem julgava incapaz de semelhante
indignidade, mandou chamar inconti-
nemi sua senhora, a quem principiou a
interrogar, mostrando-lhe o bilhete,
censurando o seu procedimento c ap-
pellando para os seus sentimentos de
cara esposa, bem como para os dc seti3
«progenitores e avós, entrando então ella
a chorar, confessando-llie que Octavio
estivera unicamente uma vez na sua
casa, na ausência do declarante, e ã
noite, pedindo-lhe perdão dc tão gran-
de falta; que em vista das declarações
de sua senhora, gravíssimas sob «i
ponto de vista da sua dignidade dc lio-
mem e dc official do Exercito, perdeu-
do por completo a calma, tomou de um
revolver, que -trazia á cinta, uesfeclio-.i
contra sua senhora alguns «tiros, que
não sabe precisar quantos foram, feriu-
do-se na mão direita, ferimento que não
sabe explicar de que fórnia foi produ-
zido, attribuindo-o a algum gesto de--
ordenado, mesmo porque o declarante
c canhoto e fez os disparos com a mão
esquerda, com a qual atira habitual-
mente; que, cm seguida, sua senhora
saiu correndo pelos fundos da casa, em
direcção da casa de seu irmão, seguida
pelo declarante, que ainda conduzia na
mão a arma, sem intenção de con-
tinuar a. fazer uso delia, deixando-a
cair na via publica, indo cm seguida a
casa de scu irmão, já com o firme pro-
posito de soecorrer sua esposa, que ali
se refugiara; que entrando na casa aci-
ma referida, procurou immediatamente
sua senhora, já a vendo abraçada com
sua cunhada Maricota, esposa de Ma-
rio, providenciando no sentido de ser
sua senhora conduzida a uma cama e
mandou que fossem chamar um dos me-
dicos da localidade; chegando logo de-
pois o dr. Leandro Cavalcanti e, em
seguida o dr. Gurgel do Amaral; que
promptamente a medicaram, bem como
ao declarante, sendo cm seguida chama-
da a Assistência Municipal, que a ra;--
duziu para b Hospital da Misericórdia;
que quanto ao declarante retirou-se em
companhia dc seu irmão e do seu col-
lega Authiaduo Costa, do 52o de caça-
dores, baixando ao Hospital Militar,
dando entrada no mesmo, cerca das 11
horas; que no que se diz respeito aos
seusantecedentes, sempre os teve bons,
quer na sua vida particular, quer na pu-blica, casando-se por amores, com sua
senhora, d. Zilah de Araujo Góes, com
quem teve dois filhos: Marina, que tem
dois annos, e Galliene, que falleceu com
onze mezes, no dia 27 de julho ultimo:
quese presa de ter sido sempre bom
marido, conforme podem attestar seus
parentes e visinhos bem como sua
própria esposa ; que a aceusação
de que o declarante é um indivíduo
dado a desordens é falsa e calumniosa.
pois nunca foi desordeiro, o que pôdeattestar sua fé de officio; que não sab;
como qualificar o infame procedimentodo tenente Octavio, pois este era rece-
bido, com toda confiança, pela familia
do scu irmão Mario, de quem se dizia
amigo, e bem assim pelo próprio dccla-
rante, que o julgava um homem digno
e capaz de vestir com brio e nobreza a
farda dc official do nosso Exercito."

O bilheto a que allude o tenenta
Paulo Valle. no Seu deipoimcnto preila-do hontem no 1Hasfpiu.1l Central, peran-te o delegallo do 24o districto e o es.
orivão Setlpa, deverá ser hoje entregue
ás autoridades daquelle districto priotenente Mario Valle, que, como se vê
acima, o tem cm sou pofJer. ¦-««¦_ ¦!

Recital Nininha Leão Velloso
No salão do "Jornal do Commercio",

a senhorita Nininha Leão Velloso brin-
dou, hontem, 03 amadores da arte de
Beethoven com um 'brilhante, recital de
piano, ao qual fez acto de presença o
que ha de mais seleeto na sociedade
carioca.

_A justa reputação que a joven pia-
nista tem sabido grangeair, graças á
sua cultivada technica, sob a carinho.
e_ autorizada direcção do illustre mu-
sirista sen progenitor dr. Godofrcdo
Leão Velloso, justifica luminosamente
o especial interesse qne esse concerto
despertara no nosso mundo musical.

_ Um Recital, dada a invariável cxhi-
bicão dc um só executante, resente-se,
as mais das vezes, de certa, monotonia
quando no prògranima traçado não pre-side úm fino gosto dc seleeção de modo
a variar o gênero e o estylo das peças.

Mas tal inconveniente a senhori'.. 1
Leão Velloso habilmcn'- cvi*ot* offc
recendo aos seus numerosos convidados
obras qne, sendo sempre de mestres,
satisfariam todos os paladares.

Assim, coni a sonata de Scliumann,
op. 110, patenteou nobreza c elevação
de estylo. nas transcripções de Listz
teve ensejo de pompc.ir a limpidez de
seu mecanismo; cm Debussy, o compo-
sitor que a senhorita Nininha predilige
pelo exotismo da harmonização e pelabizarria de concepção melódica, o au-
ditorio applaudiu a duetilidade e as
tendências artísticas da gentil pianisla.

O importante sa.ráu que para ouírem
qne viesse de fora seria uma consagra-
ção de arte, foi a nosso vêr, para a
senhorita Nininha Leão Velloso, uma
das mais assignn.ladas victorias que
somente o estudo indefesso, guiado peloverdadeiro senso de arte, é capaz da
conquistar.

que expoz a situação internacional e
militar.

¦Entre outras coisas, disse o orador,
que a Bulgária mantém a.s mais estrei-
tas relações com os seus alliados e que
a situação destes é a mais favorável.
A offensiva geral da Entente deinons-
trou que a força das potências centraes
é inquebrantavel. O orador terminou
manifestando a sua plena confiança na
victoria da Bulgária, a qual se acha pre-
parada para rcpellir todos os ataque,
dos seus inimigos.

*
Os allemães retomam a

offensiva no Sereth
¦Nova York, 23 (A. A.) — Comin»

nicam radiographicamente de Berlim
para esta capital aue os^allemães reto-
marnm a offensiva sas Unhas do Se-
reth. .
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T- I" NO CATTETE¦HEATROSACIHEHflS

CARTAZJ>0 DIA
Theatros_.

CARLOS GOMES — "No paiz <"> «oi"
(revista). A'a 7 3U « 9 3K- ., , ,. .

RECREIO - "A TiÇãozinho" (comedia).
A's 7 3l4 ' í 3l4

REPUBLICA, -
grajiliu, das 7

Cinemas
# *

Attracçõw
horas.

e cineraato-

AVENIDA — ¦"Lançada 4* firas" (dra-
„iai: uma interessante comedia. , „' iq.-M, _ «A filha dc 1 croiliade*
(,1 1.1 a); "O louco, das peneil.as" <#»¦"*¦>!
"Eelair Journal" e "Pathé Jouruai" (do
"IrÍs'- "A «Ih- do circo (drama); "A

mulher mysteriosa" (drama). ,,i„,.,.-i.
ODEON — "A verdade nua" (drama;,

«Tropas servias cm Salonica e1 -bombardeios
na tinha dc frente (do natural);...,»

P\Tlllr' — "A "lha d<; lllert""a.<!*?

(drama); 
' "Clionuc nervoso'

"Eelair Journal e
natural). # * *
Circos

EUROPEU — Grande e.-pectaculo.
rTINKLLI — Nova funeção.

RECLAMOS

(comedia);"jPaihí 
Journal" (do

HOMENAGEM A' MEMÓRIA
DE JOÃO CAETANO

Coininemoraiido o auuiveraario, auo boja
passa, de João Caetano, e a transplantação
dc sua estatua para a praça 'liradenics, o
velho actor brasileiro Alberto Pires pcilu-
nos a publicação dos seguintes versos <ie
sua lavrai

PETÊCA MUNICIPAL

(A estatua do grande João Caetano)

Gloria ao Genio I

Honra á memória do saudoso—VasquesI
Parabensl Graças mill Ora. até que afinal,
Socegada li está... lã esta?... parece estar;
Sim. parece, porque ainda a podem logar...
—Peteca dos Edis, brinco municipal—

Ai I pobre—João CaetanoI Ail Mestre,lie-
[nial I

Do recanto onde, a sós, immovel. sem falar.
Revivias austero o teu tão grande Oscar,
Mandaram-te esconder em turbido local 1

Hoje,—Graçasl—.repito, á nossa Prefeitura,
Em melhor posição, o grande templo ao lado
Em que pontificaste em festas de arte puro,

Ahi 'stás, carrancudo, em bronze transfor-
[mado,

Emquanto que, tu'alma, ao corto, em célea
[altura,

Chora triste e saudosa, as nlorias dp pas-
[sado I

• * *
Varias';

O DESPACHO
COLLECTÍVO

Theatros
•• \ Titãoztnlio" caiu decididamente no

1,1,1 do publico, mie nulas us imites aecorre
rm massa ao Recreio, pura applfiudir a dç-
¦icie.a comedia ile Paul Uavault, o celcbn-
s-iiln ii.:'...-. il.i "Menina do Chocolate, a
Üue 1 nova producção ora cm scena no
«••creio cm nada é inferior. Cremiiila dc
ni 1, ira representa e canta com a sua cos- |
minada arte 110 3° acto da peça, que hoji
se representa em duas sessões, ás 7 3U *¦

3'4. #
Devido á guinde inonlagcm e neces?-

deite dc ensaios cie «puro do drama 'Ma \
daaie X, cm China Town", hoje e amanha :
11S, liaverá espectaculo no S. José. Aquel
],. ilrama »crá levado em "premierc' s.il.

leiulii tomo protagonista l
VC A" Vnna Kreinser e bcrina Molasso.

*
O espectaculo de hoje. 110 Repubhi -

cuii-tiliie um Rriiiule acoiilcciineutq paru •
,.„.¦.., mri" snoriivo, pois que será cxhi...
„'¦'„ i.lm "Willard-Moran", cm o qual sei'¦
rti.ruiliiiido o srande campeonato de "bu,
[ ¦', «e cfíectuou nu larde de 23 de mai
ci ile iüiú, cm Nova Vork, na presenv.-
ih milhares dt pessoas e cm que sc adiui.

 lerrivcis lances de "box". A fita e
ile crande metragem. .. 

';.-';

fi ,1.1111 toma parle o transformista bu-
va Lisboa, que representará novas come-

Os preços para o espectacivlo de hoje
•vo foram aucmentndos;*

A companhia do líilen Theatro* de Lis-
boa, inaugura hoje as suas rí-citasda 1110-
d.i espcciaeulos is-es dedicados a soclc-
ilude iitaun- do l(i" du Janeiro.

\ pi

,1 IIlllIC
msa c-

dc hoje.
colhida.

as recitas scra com a re-
costumei portuguezes —
peça 'ine vae alcançando

, certamente apanhará, cm
uma concorrência nume-

* * *
Unemas

t) Udt-uii não muda hoje, como dc cos-
ruim-, as quintas-feiras, o seu programnia.
I- isso l">i' uma siinp.es razão: porque o
nniuilioío successo ubiido tielo programnia
ora t*iu cxhiíiieâo, proporcionando enchen*
les suecessivas aos elegantes salões da Com-
piiuliiii Ciiiciiialographica Brasileira, ainda
não ('ôile .ser apreciado por muitos "ha*
iiiiiiés", que tini solicitado, por isso, da
empresa a continuação, tia tela, dos sur«
preliendenleá films ora ali apresentados
r qne são; "A verdade nua" ou "A hy*
pocrisía", admirável trabalho psychologict-,
extraído do celebre romance dct I.uiz Wc*
ber; "Tropas servias cm Salonica e bom*
liardeios tm linha dc frente"; "Pouca sor-
tc...", interessante comedia interpretada
pela querida artista Muíidora.*

Mais um espectaculo finamente artístico
offerece hoje aos seus innumcros frequen-
tadores o chie salão do Pathé, Km "pre*
nsiérc", será ali exhibido um empolgante
tirania de amor da vida moderna — "A
dansa dc Bulomé" ou "A filha dc Hcro*
diades*', majestosa composição da Patlic Tré-
ves, em cinco luxuosos netos. Nesse vio*
lento film, a famosa bailarina russa Napier-
kowska representa o papel de Violanta, de
vigorosa acção dramática, dansando o gran-
dioso bailado em torno da cabeça de Sflo
Joào Baptista. I-i' um programnia inten;-» ;
c profundamente emotivo, que certamente \
vae fazer o mais estupendo exito no Fütlic. '-..
Completam o programnia: "Choque nervo* |so*', comedia pelo impagável Camillo di Ui*
so, c ns ultimo • números do "Uclair" í i"Pntlti Journal", com as noticias mim d ia c*. \
de maior actualidade.*

I! si«\ i programnia que hoje se cstrCa*)u tiíjifartavcl salão do Avenida é cousU-
luido ;-ir um maravilhoso film, que pro-
íiiette íazer ruidoso successo. Consta elle
do estonteador drama — "Lançada ás fé- ¦
ras"._ Nesse drama, dc arrebatadora acção,
ás victimas innoccntcs são diariamente, u¦¦
grande aniphitheatro da vida. jogadas aos
instinetoa cupidos das feras humanas, rem
dó nem piedade. Tor esse detalhe, fac':'
será imaginar o qne é esse grandioso film."'Lançada ás fera**" tem como protagonistasa applnudida actriz Mary Fuller, e o apre*
ciado artista Joseph Carter que apresentam
tussa peça um brilhante trabalho. Dará
fecho ao prograrnma uma comedia graciosa
e original.

1) popular Ideal opera boje a sua ha-
bitual mudança de prograrnma. lv fal-o rc*
mudo, num estupendo cartaz, tres soberbas
peças de grande niontapcm. Dentre ellas
to destaca o lu.van-o episódio mundano —"A tilii., de llerodiadcs", crii cinco sensa*
cionalii-simos actos, durante os quaes a afa-
muda bailarina russa Napicrkowslca, além
dc representar, executa 'tun surprchendente
* emocionante bailado. A r-r monumental
trabalho da cínematograpliia niodcr.ua se-
p.uir-se-iío : "O louco das penediaa',t artla-
tico e sentimental tirania da Ke'nir. cm
tres tuagrificos actos; u< últimos numeros
do " !-;.-!air Jnnnia! c do "Pathé Journal".
cotn as maia sensaçionaes noticias da guerrae as recentes modas dc Paris.

1 í iiovn prograninta de hoje, no estima*
tU cinema Irí?, é de fazer vibrar da mais
intensa emoção quantos procurarem 05 sa-
lões da ein-prc-n Cruz Junior. lí' que pelo*-t.i "ecran" pas?arão huje mais duas sé-
ries do extraordinário c arrebatador drama"A filha do circo". Os detis novos episo*
ilio«. (leiioniiiiiiilos — "\'a jaiila dos leões"
i- "Oí mestiços do circo", são, como os
nntH-iorci, replcins de scenas as mais extra-
ordinárias, rom lance? de -arrebatar n cs-
pectadur. São seus interpretes os repu*
tados artistas Cracc Cunard, Francis Ford
v lioullcati. li, como so esse colossal film,
ntie 1'or si ió constitue um incxeeJivcl
UiroRraimiia, n.in bastasse, seri ainda exlii.
hidn ti impres;ionatitc drama cm cinco
acíns — *¦ \ mulher mysteriosa",

!f, lii *
Circos

Depois de per-
correr as priniii-
paes cidades dc
vários EtStados do
Norle da Kejiu-
blica, está nesta
capital a sra. Con-
sitclo líscriche, so-
prano dramática
de reputação mun-
dia).

Desde a sua cs*
¦tréa, que ac veri-
ficou ein. ÍÜIão,
110 Theatro Lyri-
co, a eximia can-
tora revekto o
sou valor, fazen-
do cantar n ope-
r',i " Gioconda ",
vinte e sete ve-
zes consecutivas.
Al/ainado este

prmero successo,
fo a sra. Consue-
lo assediada por
muitas empresas,
que disputavam o
priníasia de seu
cohtracto. Depois
dã «via têmpora-
da em Milão, cujo
fucees-*!? foi _ -so-
bremodo anima-

tiot, r -•¦; .•!'¦¦ 'a "icteitou vários, contra-
tos, i.i/i-::., íwápre, nas diversas coinjia-
iiiiias Jc que tomou porte, figura bri-
lhántc.

Km 1905, em companlua dc Carutso, rea*
lizou a, sua primeira "tournée" á Ameri*
ca do Sul, de cujo ekíto seria ocioso fa*
lar, dado o successo obtido por Caruso
cm toda a parte por onde tem passodoi
Km i<jo**, mima companlua lyrica, dc (pie
era figura principal, Cardiuale. a notável
soprano dramática esteve cm Portugal,
Montevidéo c liuenos Aires; voltando á
Argeiititia cm ton, com ZanatcUo. No
311110 .seguinte, com Alcssahdro Uuuci, ("a-
ruso, Tiltn Uiiiio c outros artistas ile fa-
ma, a sra. Consuelò cantou no "Metro*
liolilan Opera lloUic".,

Tomando parte, ultimamente da Cavai*
leria Rtistii-iiua", no Pará, foi essa opera
cantada dez vezes seguidamente.

Como facilmente se dcprçliciítc, dn; in-
formações que deixámos acima, a soprano
dramática uue nos visita, 6 unia artista
que merece o amparo do publico ca nor-
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No palácio do governo realizou-áe
hontem, ás 2 horas dai .tair.de, a reunião
semanal do ministério, ipara o Idespa-
cho collcctivo, presidímlo-a o cliefe da
nação.

'Forain assiunados decretos nas pas-
tas seguintes:

INTBRIIQR — Concedendo a gratifi-
cação artdicional de 33 o|o dois venci-
mentois ao dr. Antônio S.ittaminí, pro-
fossor calhedratico da 'Faculdade d'e
Medicina do Rio de Janeiro; graduan-
do, 110 poslo dc topkão, o tenente
pharinaceutico do Corpo de Bombeiros
do 'Districro Federal', Hcrniiuio 'Pe-
reira.

GUERRA — Promovendo: na arma
de engenharia, a-o iposto de i.° tenente
o graflualdo iFrancisco (Farreira Alves
dos Reis; transferindo: na arma de ar-
tithuria: o capitão Pedro Manta, da 2»
bateria do io" regimento para a 1" ba.
leria do 4" rcginicJnto, c João Fernan-
des Jansen Tavares, desta para aquella
bateria e reginíento; na arma de infart-
teria: o capitão 'Miguel Joaquim Ma-
chado, da 1* companhia do 14° do 5"
regimento para a ;ia do 9° do 3"; gra-
ditando: na araua de 'engenharia, ino

1 posto de i" lenenitle, o 2" Mario Ary
Aires; concodendo troca de batalhões e
companhias aos capitães do 7" regimen-
to ide ¦inf.-uiUerila. |A'laSbal Jlai:)lnlthoi
Osório, ida 1" do 19", e 'Henrique Ri-
beiro Campos de Vasconcelios, da 3»
do 21", conforme pedem; reformando:
o major aggregatío á arma. de infan-
terra Tiburcio iFèÜrêira de Souza; o
capitão da iiief.nia arma Antônio Fran-
ckco dc Aragão Sobrinho; o cabo de
esi|u.ulra do .16" batalhão dc caçadores
Malnoel Corrca üe Mello.

'.M.\IRI:\'-IIA — Transferindo- para o
quadro sirpplementar o i° lencnle do
Conpo da Arninü;» Heitor Alves de
Moura, visto liavclr sido nomeado 'en-
g.iíheiro estagiário da secção do arma-
mento do Corpo de Engenheiros Na-
vaes.

FAZiBNDA — Sanccionatildo a reso-
lução legijslatha que autoriza a abrir,
pelo 'Ministério da Fazenda, o credito
do ->j :t)Q i$oi>6, para paganteiilo á viuva
e filhos do ex-ministro do Supremo
Tribunal 'Federal dr. Lúcio de 'Men-
donça, em virtude de sentença jifcli.-
ciaria; qu* concede um anno de li-
cença, em jilrorosação, para tratamento
dc saude, cuin o ortimado. ao confe-
rente da Alfândega do Paraná, lídnniii-
do do Rego liarros Filho; que autoriza
o governo ;i> abrir, ao 'Ministério da.
Fazenda o ei edito especial dc...
60:6.v|$930, ipara pagamento de dividas
de exercicios findos; abrindo 110 Minis-
terio *Ja Kazcnd'a, o credito <*£
597 :Gri?45". l'ara attender ás despesas
com o transporte multiiimo dos reli-
rantes do Nordeste brasileiro, no cor-
ruiile anno.

VIAÇÃO — 'Supprindo tres logares
de anianiienses na Repartição de Águas
e Obras Publicas.
AGRICULTURA

Concedendo autorização á "J. Aron
& Conipany Ine'' para funecionar na
Republica; concedendo patentes de in-
venção a: João Baptista Malta, de uma
bebida refrigerante e medicamentosa
feita com o lícliinodariis niacropiiylns
(.Martins) vulgo chapéo de couro

SOCIAES Sports

capita a sua partido immediata.
mormente quando' o 'Seu espectaculo ile processo para sua fabricação; dr, João
ssbbado decidirá a sira ^permanência nesta . llaptista de Queiroz, de um 11010 meio

[para conservação dc carne cnm em sal-' moura; James L)_, Moore, de aperfei-
; çoanientos em dispositivos disiribuido-

res de moinhos; Bernard Hcrinan Zio-
lilor, du aperfeiçoamentos cm fccbadu-
ras de segurança; Arthur Kldrclh Ja-
cobs, de aperfeiçoamentos em machinas
falantes, gramophones e semelhantes;

chiai tliealro, na graça das atliludcs o das | I.uiz Puiatcl & C, de um systema aper-
dansas, fulgorcs da Crccia antiga, sob as 1 feiçotido de portinha, denominada Por-
, - . , „„ „r,i,„„.r, ,1. „. nrufes 1 tinha Guilhotina, para chapas onduladasharmonias -de uma orenebtra uc io proics- ( ^_ f t_ 

* i . ..' ,
sores rciiiüa pelo maestro Dunicsiiil,

ISADORA DUNCAN ESTRÉA
HOJE

E' hoje que estréa, no Municipal, •

uriuide bailarina lsiulora Duncan.
Isadora Duncan, que é uma celebridade

curopéa, vae reviver nu palco tio nosso pnn-

*
EMMA DE SOUZA. NO THEA-

TRO PEQUENO
Reorganizada a couiixinliia do Theatro

r-eiiueno. vae cila. amanhã, cercada dc go-
s a e s :-ymp'iU'n;i')>
apresentaf-sc no uns-
so publico. t Ií( des-
ta vez, a iniciativa
anistiei, ir.it- ven-
ecu uo Recreio, tem

de fechamento de"vãos; M. Jacobs & C.
dc uni apparelho de alarma para portas

.! ii»lris b'11'nini de
Soma

ou janellas de ediíicios; Luiz Dubos
selard, de 11111 novo mordente para lin-
furaria c estampariaj John Cameron
Watson de aperfeiçoamentos em ca-
potes on semelhante"; Franl; Charles
Diáz, de uma cápsula de arrolhar gar-
rafas munidas de abrido-r ou saca-
cápsula; dr. Eduardo Pereira França,
dc nm apparelho de campainha para dar
signal de tentativa de abrir uma porta

S2p™'cnmlc« aíf °» Ínnclla' mu,,ia° de dispositivos de
iiara di; 1-iiiiiiia ile ' fixação piieiimaíicos, denominado Zi-
gòuza. 

 'nodii: Ungelberg & Lordello. de um
Kctiraila, lia um

mez, dn palco; vol-
ta ;i intclliiícnlc ar-
tist:i ã vida thea-
Irai, que tantos ai»

teu
uio. 1»

JV/Amíi
Ae h

do, con:
panhia

lí volia para intCS
prclnr, mi r.ienl.T,
um brilhante papel,
que vae magnífica-
mente com o sçu ;
temperamento artla-

' 
liiiinn dc ?uu/:, |3crá a creadora da ¦

protagonista da co- '
meilla - Le ,-Vi, du ;:vi.wi, de l-Vancis!traduzida eum o titulo 

descascador de café systema Pedro Kn
gclberg; I1. \V. Uhlmnnn, dc um novo
inethodo de fabricação de ether; Jo-
natliani Peterson. dc um methodo aper-
feiçoado dc fazer saccos, bolsas ou rc-
cipientes; Frank Spenser, aperfeiçoa-' mentos em molas para choques de appa-

\ relhos dc tracção c outras molas feitas
de borracha.

'-tcO-3- » O H'

OS liAllliòMS XüS SURUlvBtOS

Sou
de vidro,

"de Emnni dc souza, contrii :::-.elln, para o ilesiaque da nova com1 heairb Pequeno, hu

Os assaltos repstem-SG
diariamente

elegância
oui

Cuii-.iii-.iaiii os laliões açiind.i .lesas.
soiiibratliinient-a nos siibiiilii"4. zonibaii-

ile Ilclinba de" AÍuiéiliii''„ «"a d" do l)ola"° l|lu' cu"lra rlKs i"'dc,a
de Olympio Nogueira, a 

'linha 
tlc ! policia dc Ioda nquelln zona. infestada,

de Mies Ribeiro. Ha tainliein I Multo üiúboia tenham sido ip.Vlpff

DATAS INTIMAS
Mariasinha, que é um liado botão de

rosa cheio do delicado perfume da sua
8raça, faz annos neste dia 24 de agosto.
A' Mariasinha, quasi d. Maria Barata Ri-
beiro, não faltarão muitos niiuios, muita
festa c muitas flores,

*
Fazem annos lioje :
A senliorila Maricu Máximo Barbosa,

filha do major Alfredo Máximo Barbosa -,
o sr. llcnto José lrerreira Moreira;

—Está em íesia o lar do sr. Ismael Ua-
vinho Portella, por contar mais um nata-
licio sua esposa, bem como seu innocente
filhinbo Antônio Gavinho. Portella. o isi-
nico, como é tratado familiarmente.

o senhorita - Albertina Magarao, filha
do capitão André Gonçalves Magarão, fun-
ccitmurio dos Correios ;

—o joven Plínio Rangel, estudioso olu-
nino da Escola Americana e filho do ca-
-pitão Pedro Pereira Raagel ;d. Ermclinda Grifíj Cerqueira, espo-
ea do sr. Miguel Cerqueira, interíssado
da fabrica do calçado Piai I.ux ;o tenente Horacio Passos da Costa,
da Inspectoria de Mattas c Jardim da Prc-
feitura ;o sr. João Ctlines do Amaral. Ce»-
pachante da Western Telegraph Cii

Passa hoje a anniversario natalicio
do sr. Joaquim Prancisco Pessoa Ramos,
estimado pliarmaceutico em Banpú, a juem
os seus amigos farão uma manifestação ce
apreço :

Completa hoje mais um anno 1 ga-
Jante menina Mimi, dilecta filha do esti-
mado funecionario dt Light »nd Powsr,
sr. Armando Cuuha,

 a senhorita Rachel Pcrreira,. filha do
nencraí José Xt. Ferreira ;a professora d. Áurea Corrêa de
Martinc* ;a scnhorii.i Áurea Conçalvcs Braga,
filha do sr. Raphael Gonçalves Hiaga. ic-
preseuluiite da Companhia Sineer;a sra. d. Zildii Passos vieira da. Si1.*
va, ^esposa do dr. l.uu Antônio Vieira
da Silva, advogado dd foro deata capital ;a senhorita Alda Cimc, irmã do dr.
Alexandre Cirne ** *
OASASUJXl^S

Com a senhorita Zuleika I.arnenha U-ns,
filha do commnndantc 'I.auietilui I*íns. con-
tratou casamento o dr. José Hyghio <Duar-
te Pereira, advogado nos auditórios desu
capital, a filho do fallecido ministro José
Ilygino Duarte^,íJereira.

Contratou casamento com a senhorita
(Yolanda -Martins Miranda, irmã do sr.
Oswaldo Martins Miranda, acadêmico àe
direito, o sr. Alfredo Pereira Rego. 20
escripturario da secretaria do I.loyd Bra-
sileiro. *$.$- itt
BAPTISADOS

Foi baptlsado, domingo ultimo, na nta-
triz de Santa Rita, o innocente Jíclson, fi-
Ihinho do pliarmaceutico Albino ™e Almei*
da Cardoso e da professora d. Maria Rosa
de Almeida Cardoso.

Foram padrinhos o sr. José Pinto Duar*
tc, negociante desta -praça, c sua esposa
d, Adelaide Cardoso Pinto Duarte. Oa
paes do baptísando offereceram depois uma
(recepção ás famílias das suas relações de
amisade, * *
OMJIJS lí FKSTAS

RatlÍ2íi-se uo dia 26 do corrente, uo
Democrata Club, a recita mensal, com o
seguinte programina: "ArcediaRo" drama
em 3 actos; "Quem casa quer casa", come-
dia, em 1 acto. "$* % %
PIC-NIOS

Na pitlorcsca ilha de Paquetá, realizar-
!;e-á idoiningo próximo, um elefante pk-nic.
tuiujo. organizado por uni grupo d"e rapazes
da nossa melhor.sociedade.

A comniissão organizadora, composta dos
acadêmicos Carlos c Ca ri no espirito San-
ta. Raul c João Teixeira de PreitaS, Al-
bcrio Riís e Peruando Soares, muito tem
trabalhado para que essa elcEantc festa
alcance coiiijpleto exito.

JOiirantc as dansas locarão uma excellen-
te banda militar e uni osonlhido trio.

$ $ *1*
COXFÉBlüNÒIAS

No curso publico de physica do Lyceu
de Artes e Officios fará hoje. ás 8 horas
da noite a sua conferência o respectivo
.professor dr. Oliveira de Menezes.

O illustre c antigo professor discorrerá
sobre "Porcas e movimentos".

A cntiada c franca.
— a senliorila Ephigcnia. Costa, que of-

fercee uni chá ás suas amigas ;

A "Hora Musico-Literaria", que devia
eífcetuar-sc hoje, no LyctS Prançais, as
4 i|a horas da tarde, ficou tranferida para
terça-feira, dia 29, ás mesmas horas.

Hoje, ás 8 horas d.i noite, no salão do
Circulo Calhulico, o revino. padre dr. João
Ciiullieriii fará a 17» conferência da serie
"Questões religiosas", sendo esta sobre "As

possas igiiorancias".

lURUXIõES ' . .
Rciinir-c-ii amanhã, sexta-feira,, as 4 no-

ras da larde, em sessão ordinária, a So-
ciedade de Geographia do Rio dc Janeiro,
cm sua sede social, á praça Quinze de
Novembro,

* «
ESCOLAS

HACUI/DADIÍ DK.MI-DICIXA — Pe-
dc-se o comiiareciineiito dos alumnos da Pa-
cilldade,' segunda-feira, c8 do eorrenle, .as
; hora?, na sala II. para se tratar de ta.
strucção militar* $ •'• *.*-
ASSOCIAÇÕES

CUKM10 DA MARINHA CIVU. - Rç-
une-se lmje, ás 8 horas ila nnite. esta col-
Icelividade. em sessão de directoria. na
sede social, á rua da Candelária 00.

* * :|i
VIA.MNTKS ,ir. .„ ,A bordo ilo vapor "Ceara", chegou hon.

de Maceió o dr. Antonin Machado,

mino, dr. Ou-.viülo dc Paiva e senhora,
dr. 'Richards c senhora, coronel Adulo
Monteiro, tenente-coronel Nilo Gomes Jar-
dim. J. Murta, dr. J. Ferreira Pilho, An-
tonio -Tenore, dr. Isao Cerquinho, Josí
Pcrine, Álvaro Dutra de Moraes, Alberto
Bahia- Mascarenhas, Bciiedicto Cruz, dr. Li-
cinio -Pereira Dutra, Pedro Pelicio de AI-
contara, Adolpho Cysilpino da üarvalho,
•Antônio Venancio de Souza, Marinho Sa-
cramento. A. Avelino e dr. Jeremias Vol-
verde. *

'Hospedaram-se hontem, no Fluminense
Hotel; Prancisco Augusto Real, dr.^ Joa.
quim M. Athaydc. Vito Ardito, E. O-
Klauss, coronel Alfredo Soares, A. Costa,
Victor iLamaua, Prancisco Lopes da Silva,
iMiario Canelo de Souza, dr. Margando
Porphiro da Camara e Silva. Cleonte Men-
des e família, commendador João Moreir»
de Poria. César de Monte-Mór e fillios,
Gas-w Barreto. Anatolio Thodoroff, dr.
José Palmeira, Coriolando Serpa, Graciudo
Horta, dr. Giuseppi Ciuffa, Sérgio de Li-
ma, Henrique Santos. Alfredo Vieira da
Costa, coronel Godofrcdo Costa Campos e
familia.

tem
I importante inilustrial no listado dc Ala-

outros artistas, como Anlliero \'icira, cuia radas verdadeiras canihsnbns contra os ecas.
XuC:MÍ-"Vi%^-ilnAi?'-iiv'1, *¦• líd- meliaiiles, elles não elicna.il a assp.u-
ranças. "" "°"' """ úí' ^" brar:se - proscgiícn no su, "truballío" 

| clicgm| ]m,l(..n
Ot e«p
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A

meiros dias
Piiiiin.-i .Miri
cnoiniiiaram
A 1.0,11'

culos
ao:

ollo.
serão por . ses?õcs c ao antigo Trianon,ura sua estri-a nus pri..¦ selwiibro, a celebre artistaiitic u publico c 11 critica ro-

.Iviiinlia. iU triiiiiíoi-inisma".
. . mar artisui esta fazendo 11 sua loiirn,'eüo dcpcilida e nau quiz lazer o seu adenuliiic... sem visitar

Brasil Fátima Mirii

meni o.
traduc de

c-.»n. i>, ... . , 4 e o .114, variau|'ii.|;iii:.:in;i. dlllri!<3> Tina Jas
Kduardo Garrido
ainaiilifi a luz dn
sentada cm nosso
nome do traduetc
:í/.'i-. v Ilido
espectaculo diçorrn emre francas gargalha-uas e por meto úus mais vibrantes npplan-

quotidiano.
li assim, quniVdo iiinis não seja, a

poliaia tem ao menos o trnlwtho de
ren'st rar queixas e de proiiietter pro-
videnciiis que só por acaso surtoni ei-
feito.

\"u madrugada de honrem andaram
ms amigos do \ °> ^dnr^ a írwcr vinías a varias ca-
eí|iectnculos por \ sas das mas Prudente de 'Moraes, da

us I trave??:! Barros Leite, rua Goyaz. em
Quintino Bocayuva, e ruas_do Amlpalro.
T., !«,-

teus ao :

a rsla capital, a horno
do naquele nacional "Itassucc", o dr. .iosé
Arthin- Itoiieux. que. coma representante
do Estado dc Santa Callinrlna, 110 Qum-.ii
Coiigrcsso Brasileiro dc Gcograplua, n r>*.
unir-se, na cidade dc S. Snlvador, capital
do Estado da llahia. seguirá para Ia, 110
mesmo vapor, sabhado próximo.

Xn llolrl Globo hospedaram-se hontem :
dr. ,1. I.opcs. J; Figueiredo, dr. O. liara-

*
Hospedaram-se hontem na Pensão Her-

culcsi lienedicto Silva, deputado dr. Ma-
rio Kamos, Antônio de Carvalho e f.iml-
lia, capitão Jovino Taveira Martins, Ma-
noel Santos, Carlos Betim Paes 'Leme, dr.
Sampaio Torres Filho, Bencdicto Sallss Va-
rei Ia fl senhora, Manoel íiomâo de Carva*
lho e Scraphini Ferreira de Uma.

* * *
MISSAS

Rçaliza-se no dia 26, ás o i|- horas, na
egreja de S. José, missa de sétimo dia por
alma ido teiieiite-pharmaecutico Juvenal da
Silva Conrado. *

Por alma de d. Regina Loure-ro de Arau-
jo Góes, íoi celebrada ante-honUmi, na egre-
ja de S. Francisco de Paula, uma missa, a
que compareceram as seguintes pessoas:
Fausto Torrentes, Francisco Rodrigues Bi-
ptista e familia, Raul Ramos de Azevedo,
dr. José de iSá Peixoto, dr. iMoncorv» 'Pi.
lho, por 6i e pelo Instituto de Assistência
k Infância; Álvaro loureiro da Cruz, Gui-
lhermetI(orena, tenente Paiva Coelho, phar*imaceutico Cândido Rangel e familia, Lauro
de Almeida Moutinho, Iidgard Míge '« se-
nhora, dr.' Adolpho Victorio de Oliveira
Coutinho, Marinho de Oliveira- general Col-
latino de Araújo Góes e senhora, dr. Colla-
t:no de Araújo Góes Fillio e senhora, ca-
pitão dr. liíduardo Trindade, dr. Max Flei-uss
e senhora, dr. José Vieira Fazenda, conde
de Affonso Celso, Carlos Lopes dc Mendon-
ça, por ci e por sua mie, d. Rosina de
Mendonça e por Fernando R. 'Seixas- e fami-
lia; ministro Canuto Saraiva c senhora, dr.
Augusto Saraiva, dr. João Baptista -Barbosa
Rodrigues Junior, dr. Ricardo Xavier da
Silveira, Cyro lúvmoa de Azevedo, viuva
Figueiredo, Alfredo Alves 'Freixo, 11, Aro-

ÍSo, 
Adelaide de Góes e .Siqueira, Mario

'iismão, Maria Paranaguá Moniz, baroneza
de I,oreto, ¦ Antônio Francisco < da Costa,
Toão Francisco da Costa Junior, Carlos
ÃFartinèlli e senhora, Vicente Cícero e se-
nhora, Cecília Pirajá, Arminda Velloso,
iNénê Camarate, <lr. Jadcr de Azevedo e
muitas outras pessoas,*

O Club Kvercst, a # elegante ^agremiaçãonue se constituiu 110 bairro da Tijuca. 4 rua
do Uruguay, dará sabbado oroximo. no thea.
tro Dramático Andarahy, uma encanta-'.
sairée theatral. lyrica c dansante.

Km todas as tres partes aprcsentar-se-So
numeros quo serão muitíssimo applaudídos,

Duque e Gaby. os afamados dansarínos,
prometteram abrilhantar essa festa.

; Na .parte lyrica, far.se.5o ouvir as apre.
ciados virtuoses do canto tenores Santos
Moreira e F,dRard Moreira e os barítonos
Mario Rocha c Aimusto Torres. Na parte
dedicada ás damas, scrSoa cxhibidos os me.
lhores passos choroographicos nor Duque e
Gaby, acompanhados por uma bem afinada
orchestra.

PAIjLGOIMGXTOS
Falleceu hontem, ás 3 i|* da tarde,

Victor Alacid, que militou na imprensa
desla capital desde a sua chegada de
Buenos Aires, de onde veiu, ha annos,
como correspondente de um diário por-
tenho. Dedicando-se, ora ás coisas do
theatro, ora ás chronicas do turf, Ala-
cid prestou o seu concurso, muilas ve-
zes obscuro, é verdade, mas sempre ho-
nesto, a vários jornaes cariocas. Bonis-
sinio coração, era elle a modéstia em
pessoa. Onde quer que o seu auxilio
fosse solicitado, elle o prestava sem-
prc, desintercssadanientc, apenas .pelo
desej'o de ser útil a alguém em alguma
coisa. A par disso, era elle dotado de
apreciável delicadeza dc sentimentos, o
que lhe valeu conquistar em cada uma
das pessoas dc suas relações um amigo.

Victor Alacid morreu muito joven,
victima de cruel enfermidade.

O - feretro do desventurado moço sai-
rá, hoje, ás 4 i|2, do Hospital da San-
ta Casa para o cemitério de S. Fran-
cisco Xavier,

r»
Falleceu subitamente, em n noite de 21

do corrente, o estimado capitalista e dire-
ctor da Companhia de ScRiiros Arios Flu-
minente, sr. C. J, dos Santos Coimbra.

O -.seu corpo foi sepultado ante-hontem,
no cemitério da V. O. Terceira do Carmo,
tendo sido o enterro urandcnicnte concorri-
do. pois sct tratava de um cavalheiro alta-
mente relacionado nost coíitros commerciaes,
onde contava verdadeiros amigos.

O extineto deixa avnltada quantia para a
Beneficência Portugueza.

Falleceu hontem. em sua residência, S
rua de ,Sant,A:ina, o conhecido industria!
commcndador João Martins dos Santos.

O cómnicndador -Santos era sogro dos sr».
Manocl Antonin Caldciri, negociante desta

,praça c hxúz Ribeiro do Valle, doutoran*
do cm medicina.' O seu enlcrramento terá logar no cem!-
terío dc S. João Baptista, saindo o feretro
ás 10 horas de hoje, dc sua residência.

FOOTBALL
*& tk A

¦A "TAfA IUO*S. PAUIiO"

Já está foniuijtlo |,o seleccimiudo
do Rio

A commissãò de football da i" divl-
são da Liga resolveu, em boa hora, ini-
ciar desde já os preparativos para a
próxima disputa da "Taça Rio-S. Pau-
lo".

Assim já foi escalado o nosso selec-
cionado representativo, na ultima sessão
da referida comniissão, bem como a ta-
bella de ensaios.

O selcccionado é o seguinte:
Cardoso

Vidal — Netto
Adhemar — Stdaey — Gailo

Menezes — Heitor Galvão — Gabriel—
Sylvio

Reservas — Marcos, Osny, Cantua-.
ria, Patrick e Aloysio.

Os treinos serão effectuados:
Agosto, 29 — Versus C. R. do Fia-

mengo.
Setembro, 5 — Versus Fluminense,

F, C
12 — Versus Botafogo F. C.
19 — Versus S. Christovão F. C.
As partidas se realizarão nos campos

dos clubs contra os quaes o selecciona-
do treinar.

Ò ENCONTRO ÀNBARAHY —
FLUMINENSE

A comniissão competente ainda _ não
deliberou approvar ajiartida de primei-
ros teams Andaraby-Flumincnsç.

Surge, agora, uma irregularidade na*
summula Ha partida. Esta só contem o
nome de um juiz de linha.

Acredita-se em que o outro seja so-
cio de um dos clubs dispntantes, se bem
que sócio tambem do Pare Royal.

Esta partida está mesmo .predestinada.
A A <ft

OS ENCONTROS PRÓXIMOS

mm/f- JÊÈ)

'WLAJEIOA.

'émíâèfà
DURABILIDADE SEGURA

ie$
/ Carioca, 38

Casas Clark JCumeríuo' *™
Estacio Sá, 59

*mmmwaatis*mMamamas*smamtm

COlwIlwIERCIO

A'ULTIMA MODA
Vestido nmilo elegante em "Taffc-

tá" superior; Chies Figurinos, Rs.
i5o$ooo. Reclame dc mme. Laura Gui-
ninrães. r. do Theatro n. -, sobrado.

inédita¦ , 'rnr<i policial, vera
alia do Anollo. renre.ies, as ; ,i .1 e o.i!.i. (I..r. ,-,s siniacôcs 'io ninJc-inaií. concorre para que n

_ Mais -,uu grandioso espectaculo anima*
cia para lioje o circo líuropen, armado àrun S. Francisco Xavier.

Nas duas partes do programnia, desta-
caiu-se os FCguintes numero** : os cavacos
árabes em liberdade e a "Cobra humana."

A seRUnda parte é preenchida pela f.ir-
çn-ilraina cm tres actos _ "Ileduinos cm•Sivülm".

:!:
A companhia do Circo Srinelli annnn-

cia .para !wj'e uma luncçjo das mais ex-
troordmar'09.

Entre outro3 números já oii muito ap-
plaudidos, aprescntar-sc*5o oi Õibsoní!,
qne conquistaram o a gra tf o do publico.O espectaculo terminará pela repreíenta-
cão da engraçadissima farça—- "Uma paratresM.

Cabarets
* * *

Atire hoje ao piulblico. os seus novos sa-
lões, completamente reformados c itisi.-ill.i-(lo« rom !uro e conforto, o Club dos Po-liiiros. 1 rua do Passeio n. 78.11 programnia de "cabaret" é ui.iciiiti-co e evA a cargo do applaudido "caba-
retier" Fra-aeo Magltan!-.

TIaverii _ tambem unia profusa distribui-
cão ile riens prendas aos freqüentadores.
A orchestra de proícssoies tocará sob adirecçâo do maestro Prckmann.

Os artistas (j,uo lioje esíream foi
pecialmeitte contratados pela
riei—Molína, em S. Paulo e* * *

MUSICA

empre-
P\icnn^

m es-
a Pa
Aireji,

TRIO BARROSO—MILANO—
GOMES

Realiza-se boje, ás 9 horas da noite, no
•alão do "Jornal do Çomntercio", o ter-
cciro concerto de musica dc camera qne
sios proporciona o applaudido trio Barroso*
MÜ-ino-Gomes.

li' o seguinte o procramma: J. S. JVicli,
Sor.iita 11, Adagio. Allegro moderato, An-
dome, AlUero moderato. psr.-i violoncello e
piano _ Alfredo Gomes c Marroso Xelto;
J. S. Haclu a) .-l dicii seul sou: le ieur,
Ia iiiiil; b) Pcnsêcs édifianles d'un ftmeur;
Beelhoven, c) In quesia tomba Mctira; d)
Plaisir Saimcr; e) Climil de Repcntir. para
canto — Carlos de CarvalhOj Coreir. io
folia, (idrjjio e variações, para violino c
plano — Humberto Milano e Barroso Xctto;
Becthovcn, Trio, op. ;, n. i. Allegro, Ade-
Cio eantabite, Alegro ussjí (Sí-ücrzo), Pres-
Io (ílnale), para piano, violino e violon-
ee-'lo — Barroso Netio. Humberto Müüno
e Alfredo Gome*

1'ieou

e Xictberoy.
Os artistas

esm ctnriilo. r

tleiimti; imente marcado rarao criniilr i\.<tiv.il em
úc íootbali uu Kio

bras ro». promotoorcaiuzi
.' strá
imeira

um pr
iehncnt
representa

leste
tam-

executa- ]

noite,
do

í-úr,

icto,

ma tnpncíios
do. Além 1
v&udci Ulc ci
eseiij.-.o espti-iiiliuiiite para is;
prest'-!t.ir.ie-i'i lambem a onerei
ile Ainüo .Marirarido — Babel
e hüverá uni neto variado, no i|u,al lonin-rao parles ijuaõi loilos r.s primeiros anis.Ins. ncjtiaimeiite no Kio dc Janeiro. í.eopoi-
do Prút= dirá versos; Lola Brioha, caniaracanções hespanliolas; Álesaadrc Azevedo
fará mu monolopo; Isntciii.-i Míticos', can-larã e.-in.;õ..s; João Culás fará un mono-
loiro novo—Já fui :cr a inanchi» ííi-j.- Es-
ther Herccratli fará—O meu casamento :'.'.-.rnien ik-l Villar. cantará ,.s iiicllieres
canções do seu repertório; Brandão, íará

lilil UHilHJÍOKii.¦**>¦ lj,' no dia i" do mcz vindouro n rc-
nppariçâo tia companhia l.iu-ilin Pcrcs. Es-
trea mio, no lyrico, Leopoldo Frúcs ceco-
llieu uma bella neça. que *•» num palco
como otdaquelÍe theatro. noderia scr mon-
tada. !;' um dos_ maià brilhantes romances
policiaes que pç tini representado ua l;uro.
ra. A peça é parisiísisc e exirc custosa
montagem, bem como erande comparsaria.
Leopoldo lfróes vae pol-a no Lyrico, com
a inise-cn-sci'ne que se torna necessária,
para o successo a ouc a peça tem direito.

A acção dessa peca nassa-se t:o baS-fc;id
parisiense, sendo macuificanieníe escripta'.¦4p Sabemos que, com o titulo — Tudo
ás ai,cssas. estão e^creven !*> uma revista,
onde !ta tim quadro especial, relativo á
(¦raude Kuerra actual. trabalhado tm b'"-ns
versos' beruícoí.

Um dos munres «• um acmr pouco conhe-
cido. mas *iv.i,i • apreciado v estimado. O
outro autor •'¦ um alto lunccíonarío ilo Mi-
niáterio da J'.:/.tinia, entendido cm matéria
dc theatro,¦fo A 2S ]. corrente, seeuntía-feira r-"0-
ximá rfaliz-i-se. no Recreio ;: fes'.:: artís-
tica e iltsiR.iiln ilo actor f.liir.i. nue. n 2 de
setembro, embarca paru l.isbca. O seu
espectaculo -^tíi ornado tle arandís e ex-
cípcii.:.,

Taiiuaty é outras mais ile CaScíuliirn.
iDessa vez. os í-esultadòs não forain

bem suecedidoi. porque em todas ns
caias visitadas bonvc a':ii-:ini c não
puderam realizar seu intento.

A policia lo 20o districto deve pres-
lar a devida alltcnção a taes factos.
afim di- qtle não s- venham a (lar tal.
vez coisas brni desagradáveis, unia vez
que est-á evidenciado que existe no su-
bir.-bio uma cjuadrillia organizada _ que
está pondo eni sobresalto os liabüaii-
tes desse, grande trecho do Districo
Federai.

!¦',' necessário uma acção conjunta
il.v, antoridádes suburbanas, afim de
que seja eíficaz a acção que, posta em
pratica isoladamente, não pôde dar os
mesmos resultados, não só porque é
manifesta a carência, dc elementos,
como tambem iporqtie os larápios cpn.
seguiram uma organização que é diffi-
cil dvs-ru'

A "sabina" 222
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UM
O dr. Raul Martins, juiz da i

federa!, pronunciou

F- tm

HOJE «• ¦»«-»« ••• QUINTA-FEIRA »**fli»»»i •- HOJE
abarct"InaURHracfto do mais luxuoso e conlortavel Cashio Carioca. O

Ifluranl do CLUB DOS POLÍTICOS, inteiramente reformado 1 !
COMPLETAMENTE MOVO ! }

Prograrnma super-colossal, — Artislas novos pnra o Uio c especialmente con*
tratados para o "cabnrcl" ila run ilo Posscip ?8.

liinnJiosn orchestra de professores, dimgwa por PICKMAN. — Toaos os ge-
ncros de arte 1 I — Todas os dansas modernas 1 1 — Todas as novos creacões
musicaes ! , ... ,r .< .

Uirccçfio do cabarcticr Franco Magliam, unico no gênero.
X# ii,  A Directoria oííerecerá ás gentis senhoras e dislmclc-s cavalheiros,

ricas c elegantes prendas.
AO PALÁCIO DA ARTE! DA MUSICAI DA BELLEZA! E DAS FLORES.

RUA DO PASSEIO 78

FALTA DIO SORTK

Ferido uma faca por
ilosconlipcido

O pedreiro Joaquim Josc Rodrigues,
muiio embora casado e ter residência á
ladeira do Barroso n. 3.1. costuma per-
noitar no albergue do-Cáes do Porto.
onde tem o n. 691. Honiem elleprn.
curou a policia do 8" districto c queixou-
se de que havia sido aggredido por um
desconhecido, que o ferira com uma

iviiviii:, jjivmiuMui' ... .....1.. t—¦—a--— - f-ig;*,-!*] nas coslas.
Gaudie Ley e Elydio Alves .Uma, ira- ' 

A 
'¦¦ ¦ fel mc.akar na Assistem-

plicados directaineiite na falsificação da ."• /"

hnntein
vara

Eugênio'

CM "nE'GUIX
racc<*cs o :;¦ v;.' >¦ ¦¦
•3dO»***fcl >¦»***<' jOT"1"1 

DR AHniU.IA

ílnilniitfi (jiiei.vn-sii iln spii
rapazinho

Mme. Tlratriz Falcton, moradora á
Avenida Gomes Freire 145, queixou-se
ao delegado iln 12" districto de que
certo joven, com quem convivera ein
intima camaradagciu e durante largo
tempo, ao ver-se repudiado por ella,
começara por amea*;al-a t- *i<:aLava por
arrombar os moveu dr seu cfaafto, vrs.\-
bando-lhe jóia; e dinheiro.

Recebendo a (pteixa da inadanie. a
autoridade, que está muito affeita
aquellas scenas, tratou de penetrar o
fundo da questão, verificando, ao que
parece, traiar-se apenas <!c uni caso
vulgar de dôr de can-lla».

Xão obstante, o moço em Questão foi
intimado a rjrestar declaracõei á po-1 taiogo._
licia.

"sabina" 222, de nue tanto nos oecupa-
mos opporlunaineiite.

Quanto ao corretor Álvaro Miimz,
contra o qua! sc fizeram séria1* ac-
cusacões. o juiz entendeu não haver
agido com dolo, razão por que o im-
pronunciou.

COISAS DA VIDA

Quiu-liim vi-mliT simii titulo
de posse

Joaquim Ayres. Pc-rcira e sua mtl-
llur. residentes na Bahia, requercratii
ao i"i:'. da ;¦ vara feilera! a noti 1 ivi;i-
cão do Gnilhennc de Araújo Monteiro
e sua mulher, moradores nesta capital,
afim dc que, 110 prazo de dez dias,
tn.rugnss.-iii o prcco ajustado c accci.
tasíem sa escriptura dc compra do pre-

; dio e terreno da rua de São Francisco
, Xavier 11. 512. sob pena d.- peidermii
; o signal de s.c':s contos de réis.

Oi notificados oppiizeram embargos,
allegando qnc não po-.lirau . otiníprir

o removei para a

11110tura) porque os not-ifirjatV.os
lém titulo hábil de posse.

O dr. 'Pires ¦.- Albuquerque, por des
ui.clio de li.
• !,-vl. ;•.:..-..eia; .y~--:

cia e em seguida
Santa Casa.

— Outro de pouca sorte é o carre-
galor Domingos Gil. dc 49 annos. lies-
pauho! c residente á rua dos Andra-
das: foi hontem aggredido por um des-
conhecido, que o feriu na cabeça, fit-
gimlo cm seguida. Domingos recebeu
curativos ua Assistência c foi em seg-jl-
da removido para a sua residência,

«rr-^¦«*•*»-¦*'*'**> **»*3»**— ¦-

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
BER. é que a Joalheria Esmeralda, de-
vido a ter de entrar cm balanço, está
vendendo por preços tão baratos que
causam espanto I

¦ i.. 1 ¦¦«¦ia***Bt**0*>**B*^***t***tf*wt***'**'^MM*1' ' !!¦

Um senhorio desabusado
SUA CONDEMNAÇAO EM JUIZO
Si Paulo, 2.1 — (A. A.) — O juiz

da c* Vara Criminal julgou procedente
a queixa-crinie movida contra José Tei-
xcirá de Carvalho, proprietário do pa-
laccle Carvalho, condcir.nando-o a um
mez dc prisão cellular, pena ininima do

O Grande encontro entre o
Flamengo o o America

A coinmissãio de football da 1* divi-
s3o da Liga Metropolitana já escalou o»
juizes para os próximos encontros.

Para os do próximo domingo:
C. Ii. do Flamengo, versus America

F. C. — primeiros teams: Affonso
Castro; segundos teams: Oswaldo Go-
mes;

Andarahy F. C, versus Botafogo P.
C-: primeiros teams: Sylvio Fontes;
segundos teams: Rubens Fortocarrcro.

Para os encontros Ae 3 de setembro:
Botafogo, versus Flamengo: primeiro»

teams: Guilherme Witte; segundos
teams: Henrique Santos.

Fluminense, versus Bangií — primei-
ros teams: Flavio Ramos; segundos
teams: Gomes de Paiva.

Os juizes, ao que nos informam, com-
parecerão aos encontros.

VILLA ISABEL FOOTBALL CLUB
São convidados os srs. jogadores do

i° team a comparecerem hoje, ás 3 i|j
afim de tomarem parte em um encontro
amistoso contra o team do Botafogo Na-
tal, no campo do Jardim Zoológico.

São reservas os jogadores dos segun.
dos e tn-ceiros ícihiií ei! suas posições.

ROWING
A REGATA BB OUTUBRO

Tícina Rrande viuliusíasmo, nas garagesdos nossos clubs de regatas, -prio grande
ccrtaincn naulicu de outubro próximo.

A volta de Arnaldo Veitas á netividade
fez despertar o grande interesse que se
notU no seio da canoagem.

Assim é de esperar que o Campeonato
I^asileiro dovRcmo seja revestido de toda
c^ pompa, taes os preparatico3 para essa
fesla pelo club promotor.

jj. jt* jlj
, CLUB I)E REGATAS VASÒODA GAMA

Os sympallücos vascainos estão em apu-
radoi ensaio* .para que o glorioso pavilhão"Cruz de M-alla" saia triunipliantc nas pro-
xiniaa lutns náuticas.

FLUMINENSE-HOTÊL
Reformado sob nova direcçâo

* Aposentos para 200 pessoas *
O que mais convém aos passagei-

ros do interior. — Preços:
Ouartos com pensão 78 e 813000

diários. Quartos sem pensão
4$000 e 56000 diários.

Praça da Republica 207—Rio de
Janeiro. Em frente no Campo dc
BanfAiina e ao Indo da E. E. O...«*? a»-!>-a»i
Voluntários de manobras
INSCRIPÇÃO DE NOVOS CANDI-

DATOS
Aprc5entaran1.se lionlem, para servir co-

mo voluntários õe manobras, os seguuites
cidadãos: Manoel Pinto Netto, José 'Pinto
de Oliveira,, Carlos Homero «Ja Camara,
Anlonio de Carvalho Costa, João Isidoro da
Silva, Ivo de Aquino Fonseca. Alipio Ma-
chado, Oswaldo I(indgreti, José de Gusmão
Lima, TCené Gekabert, Adolpho Mello Ju-¦nior, T/òurençò de Araújo, Jo?í 'lilpidio
Fernandes, Cyreno de >Mattos Vt-mandes,
Arlindo Rodrigues de Paiva, Toão de l;rci*
tas Sampaio, Bento de Barros Pimentel
Junior, Octaviano Pereira Range!, P. Fer-
reira de Vcisconcellos, Antônio Autran,
Francisco Pinto do Prado, tiildcbraiido Ri-
beiro Silvado. Oswaldo d-.* (Souza Tclles,
Jo3o Bastos. Alfredo Avelino Pinto Gui-
inarSeS Junior. MaKo Avelino Pinto Cui-
inarães, Ary de J.ima. Josí Murtinho Do*
ria, illellio de M oi atá Rego. Fernando Mo*
reira Guimarães, Mario de Brito Cüçk,
Kdgardo de iBerrcdo I.eal, José Carneiro
Barreto, ArMiur do Nascimento Cliaves, 'Ks-
lacio Martins <lc Azevedo, Gabriel Pimenta
de Moraes, Hcraclíto Mendonça, Josí_ Ma-
«oel Bohrér <lc Araújo, 'Favorino Teixeira
fttoroin, Sylvio Coelho de Azevedo, José
dc Arauio Cid, Albino de Si Carneiro Cha-
ves Junior, Oetavio Tiuerlo <la Cunha Bar-
bosa, iGugcnio Xavier, José de Alvarenga
Cintra, Joaquim José Soares .Ncito, Aytlan
Couto, Jorge Kodrigucs de Campos, Dreori-
zano dc Araújo Moraes, Ifiltou Fortuna
Memles, 'Euclydes Lebaux -Pinto Coelho,
Pedro Abramo, Duarte Justiniano Rodrí-
gues, Burval de Oliveira Castro, Waltcr
Ferreira de Mello, José llosolli, Amadeu 'Pi-
mentel. Caio .Hermes Xavier dc Brito e
Octavio Floriano Cumimglian.

Rio. 24 de agosto do 1016.
NOTAS DO DIA

Hoje, ás a horas d atarde deverá reali-
iar.se a assembléa da Sociedade em Com-
mandita Antônio Jannuzzi, Filhos & C, e
ás 3 horas da tarde, a da empresa Brasileira
do Sio de Janeiro.

A88EMBLÉAS CONVOCADAS
Sociedade Anoityma Iittamparia Leio,

dia 26, áa 3 horm.
Sociedade Anonynia Jvngenho Central

Conde de Wilaon, dia 19, As 2 horas.
Comoanhia Entradas do Ferro Federaes

Brasileira (Rede Sul Mineira), dia 30.
Empre» de Terras e Colonização, dia 30.

a 1 bora.
Banco Mercantil do Rio de Janeiro, dia

30 á 1 hora.
Banco de'Credito Rural Internacional, dia

30. á 1 hora.
Companhia Commercio e Navegação, dia

31, ás 3 horas.
Companhia Orelhas Econômicas, dia 31.

ii 3 horas.
Companhia de Avicultura. dia 31. ás 3

horas.
Companhia Brasil, dia 31, ás a horas.
CONÜOBRKXOIAS

ANNUNOIADAS,
Directoria Geral de Obras c Viação oi-

Preíeitura, para o calçamento a parallele-
oipodos sobre base de iiiacadani. da rua Oe-
neral Argollo, dia 21 ás 2 horas.'Na Superintendência do 'Serviço de Lun-
peza Publica e Particular, para acquisição
de 100 caixas destinadas i collecta da Íim-
peza particular, dia 25, á 1 hora.

Eatrada de Ferro Central do Brasil, para
a construcção de sete carros de luxo e
transformação dc dois carros dc passagei-
roa, dia 31, ao meio-dia.

REUNIÃO DE CREDORES
Fallencia de H. I.citc, dia 25, á 1 hora.
Fallencia de Agostinso de Souza Mar-

ques, dia 28, á 1 hora.
Fallencia de Felicíssimo Coelho, dia 28,

á t hora.

CAMBIO
Hontem, este mercado abriu indeciso, com

os bancos do Urasil c Ultramarino sacando
a 12 i|ad., e os demais a Iz7|i6d,_

Para o papel particular havia dinheiro a
13I7|32d.

Pouco depois de iniciados os trabalhos,
o mercado affrouxou. sacando somente a
I2i|2d. o Banco do Urasil.

Durante o día o mercado affrouxou ainda
mais, com o Ilanco do Brasil fornecendo
cambiaes a i_*'-'vud. e os restantes a
12 13I32 d.

As letra? .'.- cobertura eram adquiridas a
12 1 [2 d.

A tarde, o mercado continuou a affrou-
xar. passando o Manco do Brasil a sacar a
I27|i6d. c os outros a i2i.1l.12d.

O papel particular achava collocaçSo 11
12 151.13 d.

O Banco do Brasil conservou, para os
vales ouro. a taxa dc i2.i.il6-id.

Os negócios conhocidos foram descnvol-
vidos, fechando o mercado em posição frou
xa, vigorando para o fornecimento de caiu-
biaes a taxa .de 12 n|8 d., e para a ocquisi-
ção das letras dc cobertura, as de 127I1C
e 12 i5l32<L

Foram affixadas nas tabellas dos ban-
cos:

ALGODÃO
Entradas cm 22: 97 fardos,Desde 1: 9.231 dilos.Saídas em 221 31; fardos.Desde 1: 6.150 ditos.
Lxistencia em 23, de tarde; 9,056 faí
Posição do mercado: paralysado.

COTAÇÕESPernambuco. . , , ,R. G. do Norte. . . .raralijba ...'->, , ,

Nominal
Nominal
Nominal

... BOLSAAinda hontem, a Bolsa funecionou aui.ma<!a, tendo sido realizado regular numerode negócios.
As apólices da União, as Münicipaes dei190O, as Populares, as acções do Banco do1JJrasil, as das Minas S, Joronymo, n< daaLoterias e as da Rede Mineira, ficaram.mantidos! as das Docas du Bahia susteiladas; as apólices Münicipaes. ouro. c ulde 191J, e as acções das Docas dc Santol,firmes,

. VENDAS
.ApOtccs :

Geraes do 1 :ooo$, :
Ditas idem, 7 15,14S 
Provisórias, ia
C. do Forto, 2, 3 a. 

'. 
, .C. de lí. de l''crro, 30 a. , .Ditas idem, 2, 2, 10 a. , ,Ditas idem, 3, 6, i.|, 20 a.Ditas idem, 1. 2 a. . . .Ci do Tliesouro, ia....

Ditas idem, 3 Ditas idem, 20 
Ditas idem, r, 2 
S. da Baixada, 10, 10, 3* a.Mliiiieipaei de £ 20, oort.,

2 a..
10. iS. 795*009

MCSooí
7Su$o00
üosSoo»
;(7$ooo
;otisooo
;óy$oo»
;;oSooo
ro'75ooo
;(i3$ooo
/OuSoo»
;;o$oo»
;bo$ooo

Londres. . .
Paris. . . .
Hamburgo. , ,

A' vista:
Londres. . .
Paris. . . .
Hamburgo . .
Itália . . .
Portugal .
Nova Vork. .
Montevidéo. .
Hespanha .t . .
Buenos Aires .
Suissa . . .
Vales do café.
Vales ouro. .

LIBRAS
Vendedores a 20$, e compradores

iq$8oo, iporcm esm ncffocios conhecidos.

12 3I8 a 12 i|s
$685 a $604
$745 o $755

12 118 a 12 1I4
$695 a $707
$750 o

$635 a
2$8;o a
4$no a
4J150 a

$832 a
i$74o a
$786 a
$6q6 a

Caixa de Conversão
porto & o.

Sãn quem melhor asio paga ( i!j
AVENIDA RIO BRANCO 49 e 5'

I.KTR.-VS DO THESOURO
As letra? papel foram cotadas aos roba-

tes de 81I2 c o por cenlo. ficando eum
compradores, conforme a data tia emissão,
aos extremos dc 81I2 a 9 1I2 por cento, e
vendedores ile S 1 8 1I2 nor cento.

Os negócios conhecidos foram reduzidos.

SIIjVA lima. ribeiro & o.
Rua Mareohal Floriano Peixoto, 46.

Únicos que prestam boas contas de café,

CAPE'
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos Saccas
deem 22,Existência

tarde.
Ivntradas ent 23 :

E. 1'. Central. . .
K. F. Leopoldina.

Total. , . .
Kinharques cm 23 ;¦V.. Unidos

T.nropa
Cabotagem

337.870

253.260
333.060 9-773

247.64a

3.605
1.055 10.596

23, dc
2.17-°-l(!

1 de julho «té
embarcaram cm

arligo do rn.n.rr. Penal
No dia 2 de junho próximo Mudo,

ás 12 lioras, Teixeira de Carvalho pc-
rietrou mima sala do predio da rua Di-
reiía n. S, a qual estava alugada ao
dr. José Ferraz Motta e solicitador
Adalberto Lima Vieira, retirando dali
os moveis e objectos que nella con
linha.

¦— ¦--ill«TL**H>*-*gT»-^*****-»1---1 -¦-¦¦¦ -¦!¦-

As sociedades de tiro
O SEU DESENVOLVIMENTO NO

PARANÁ'
Florianópolis, 23 — (A. A.) — Re-

feriudo-se ao desenvolvimento que to-
main ajctualniente as sociedades dc atj-
radores daqui, o jornal "O Estado" diz
que toda mocidade deve lorrar-sc de

u us embargos i muito patriotismo e enthusiasmp deante
j da indiffcrença dos po.leres competen-
i tes, que ainda i**io lhes iorneceraaii nem
armamento nem instruetores,

ACTO LOUVAVEÍi

Um guarda civil que merece
ser elogiado

Pede-nos o sr. Norlierto _i'itii o_ liai-
j ihazar tornar publico o seguinte facto:

Tendo ido ante-hontem ao Banco
Nacional Ultramarino, deixou, por um
descuido, cair ao chão o dinheiro que
levava para ali depositar. Dando logo
pela falta ilo dinheiro, não se lembrou,

i comtudo, dc olhar para o chão. Con-
i vicio dt- que não rcliaveria mais a re-
j ferida quantia, ia a retirar-se, quando
I foi ihterpellado pelo guarda civil de
I ronda, n. 1.017, que lhe fez entrega

da importância,
!•? um acto louvável e que merece

elogios.

IXSTRÜCÕAO MILITAR

Hotel Nacional, VRRUAADI0D05SLÍ
Excellentes accommodações para familias e
cavalheiros de tratamento. Co ri nha de i'
ordem. Diárias de 6$ e 7$. Sem diária.
4$ooo. Teleph. -ufir. Alves & Ribeiro, S— o o > —"LEÃO XHT

Suft cutvp/lfl ostA Dtarcflda por** A?
~3 du tardo do hojo

Devido a forte cerração que existia fora
da barra de Santos, o paquete "Leão
XIII", que se achava, hontem, a tres
milhas daquclle porto e era esperaldo a
tande, só poderá estar aqui hoje, depois
de 5 horas.

Essa communicaçâo nos foi fornecida
por um representante da companhia, a
que pertence o referido paquete.

1 I » I Br» 1

Msssa ds Tomate- ^%SEtH
de Conservas Alimentícias.
•——-.— ¦****¦ O -|*Ci-*»>>cs*.*— —¦

'Existência
tarde
Entraram desde o dia

hontem 324.557 saccas <
epu.il periodo 270.046 ditas.

liontcm, este mercado abriu i-m calma,
com quantidade reduzida dc café á ven
dá e procura escassa, tendo sido apura-
das dc manhã tr.insacçõcs de .1.692 sae-
cas. na base dc o$.|oo, a arroba, pelo ty-
po 7-

A' tarde foram realizados nepocios de oeren de
1.600 saccaF, ao mesmo preço da íibcrtu*
ra. fechando o mercado cm calma.

A llolsa de Nova York abriu com 1 a
2 pontos c 1 baixa .parcial.

Passaram por Jundialiy
Não houve entradas.

6. 
8. s . rr . . :.-
O.- . -.- -.- , . -r .

700 saccas.

0$700
9$300
8(900
SíSO.i

Ditüj . -• i-)o6. port, 2u a. •Dilus ; mu, 50Dita., da 1914. ,port., 15, 38, 71,!.-, 11..1. 136, 128 
Ditas nom.. 6. 20, 6, 50, 72 a
E. do Hio (4°|»), 3, 10 a, .- .

Bancos :
Brasil, 3, 17 a.
Dito, 25 ,
Dito, 76. ...:,,- . ,' ,Companhias:
Docas da Bahia, 100, 100 a. .Ditas idcm,_ 300 v|v, 30 dias a
Rede Mineira, 100, 100 a. •
Seguros InteRridade, 20,40,50 a

Debentures:
I.uz Stearica, 41 a, . . ¦«; vAntarctica Paulista, 17 a. . v .Confiança Industrial, 10, 20
Docas de Santos, io *. , , ,

OFFKKTA8
Geracs dc 1:100$, r<j7$ooo
Einp. dc 1903. , 894S000Dito de igoo. , */;o$ooo
Dito dc 1915. . ;ii9$ooo
Dito de 1912, , 7SSJ000
Dito de ío-ii. . ;6i5ooo
Judiciarias 760S000
E. do Uio (4°l") 79*0001- do lito, dc 500$,nom —
Ditu dc 500$, port. —D'*o de M. Geraes ;70$ooo
I .) do E. Santo —
.Municip. de 1*906 i08$ooo
Dim, nom. . . —
Ditas dc 1914, port, I93$500Ditas nom.... -.poJooo
Ditas dc 1904, . —
Ditas dc 1904, port, —

_ Smii-Oii
Comniercial. . ,- i7o$ooo'Brasil. 

, , , . 20i$ooo
Lavoura . . , • i6oSooo
Commercio . . ,¦ •, iCoíjioo
Nacional Urasil • ,•
Mercantil. . . , 2io$ooo

t". di! Segurou
Brasil. ...,,. jo$ooo
Garantia . . .- -.- —'
Minerva . . . . —
Confiança. .... —
Argos. ....... —i
União dos Proprieta-
rios 150(000

Varejistas .... —
Cruzeiro <lo Sul. po$ooo
Intcfiridadc. . * 6o$ooo
Indemnizadora ... —

Estradas de Ferro:
M. S. Jeronymo. i-S$50o
Noroeste. . . • •• ,-í6$ooo
Goyaz 27$ooo
Rede Mineira . . õ^isoo
Norte do Brasil . is$ooo

C. de Tecidos:
Brasil Industrial. .- —
S. Felix. . . .
M. Fluminense •
Alliança . . . ¦ L
Corcovado —
Pctropolitana. ... —
I\ Industrial . , iroSooo
S. V. de Alcântara :oo$ooo
America Fabril . ,|oo$ooo
Esperança .... —
Corioca _ —
Confiança Industrial —
Cometa. , . . 1 <a-
Tijuca —

C. ZJii-íniu:
Docas da Tlahia. c6|ooe
D. de Sanlos, nom. .|6o$ooo
Ditas ao port. , ,- —
Ijoterias 3$ooo
T. e Colonização. 8S000
T. e Carru.-iRens. 75$ooo
Centros 1'astoris. ao$ooo
Mclli. do -MaranhSo —
HiKiscatica . . . uotooo
Mcrc. Municipal. tíoÇooo

Detmnlurti:
C. Brahma. . . .• —
Docas de Sanlos. 2o.i$s:oo
Tec. Mapcense , 12.1 $000
America Fabril. . —
T. o CarriiaReng —
Confiança Industrial ioo$ooo
Urasil Industrial. —
Tecidos Carioca . i90$ooo
Pron. Universal . 200Í000
Tecido.; llol.lfOKO, 115$000
Merc. .Muniripal. .- —
Tecidos Alliança . —
Industrial Mineira —
IíUZ Stearica ... —
Banco União. . . So$onc
Vuliril Paulistana. ín$ooo
Tijuca  —
Tecidos Lnrcovado —
S. Aleixo .... —
iS. Helena .... 200Í000
Troe Industrial 1 198Í000
S. Kosalia .... 160Ç000
Fiat Lux , -, t —

iiirisotf
ig8$oO'"
,|2ü$004"50tf

00*

l.*5$00«
I06ÍOOO
i*u$ooa

.'i'0$üOO
:oo$50»
.-ul$O0(

-•íí''
MO»
Í50»

.Kiiooo:.8$000

I,age IrmSos communicâm-noB aue
suas colações de café süo as secuintei:

at

io$6oo
io$300
10Í000
9$/00
Q$400
g$ooo
8$6oo

A Agencia Girai das Cooperativas do
Est.-itlo de Minas communica at «eguintei
estações de café por 25 kilos :

iroSooo
H|0$OOÔ
189Í000
2O2$00Ó

r95$oog
Ü9<!$00O
768(000
766Soo«"r5|ooi>
rõoJooo'
75050001

77ÍS0»

4I7$00<*
425SOOQ
76O$000T
700$000
I97$oo»
I99$oofli
I95$oooj

. 31 stoOK
318$oo4

iõjJooÍ
-*üüÇ00(Tt*
I2I$OO0'
1Ó2S00»
1755000
.-o.ilooó

roJoO*
21)1 $008

i6$ooi
S0Í00O

8.io$000
nolooo
1 j.<;$ooa
=,;$ooo'
lojoco

¦Z7Í0QÔ
.iiijuod¦ I$009

ij$50<

i;o$ooo
,u$oog

8.s$ooo —
I ÍO$00l
I2O5000
l()2$OO0
l6(>?000
I70ÍOOO
i*6oSooÇ
iooiooO
130)000
l,]iitft0C
laojooa
i65$ooo

r.lSooa
.150$ o O o'
JloSootf
I2$000
7$250

iSlooo
4-'.'$000

6»$ooo

i95$oo6

10f)$000*
l.|li$OOI
1S8JOOO
iBojooO
iS.-Sooo
1Q7S000
;ii5$00ri.
ifciíoo»
i8o$ooo
i8i$ood
: ;, •"io

33$00O'
|K9$009
180$OOO
I20$000
103^00*
192 009
T20! aoo
181(000

O resuvglmento ilo Tiro ilo Iiemo
Cnm a reunião que realizara no dia| j"j"orjj""jó"martyrio"'nã'~Xrmõnia,-eõndê.

O DIA RELIGIOSO
2-1 I>E AGOSTO —' S. BARTH0-

IvOMIilU uiPOFTOLO
A Egreja Catholica commemora boie um

dos RÍoriosos apóstolos, S. Dartliolomcu,
cuja vida represenhi um modelo de cxccl-
sas virtudes chrlstãí.

Bartholomeu é nome oatronoprla que quer
dizer Filho de Thcoloraeo. Quando SSo
Pcntcnes, em principios do III século, vi-
sitnu o Oriente, lá encontrou vestígios da
relido de Christo. bem como uma copia
hebraica do Evangelho de S. Mathcus, que
foi levada Aquellas paragens pelo glo-
rioso Bartholomeu. Recebeu este aposto/o

ÃS RETRETAS DE HOJE
\o campo clc ?. Christovão incará

hoje, da< fi lioras ás in ila iioue. a
banda da Brigada Poliria!, sob a regeu-
cia do mestre I.uiz Giambarba.

 Xa praça Affanso Penna tocara
,-< banda da Itsoola 1! ¦.-* Abandon.-idos.

- Xn 1'aviilião <ie Regatas, cm Ho-
tafogo, tocará a banda Uc musica do
Batalhão Naval.

-»0-04í-«»«s»

MENOS TJM

O autor do um roubo preso
O sr. Ernesto Mauro, residente á rr"

da America, foi lia dias, victima dc um
ladrão que lhe roubou todas as jóias.
Levada queixa a policia, esta prendeu
hontem o ladrão "Mainoel Capenga",
que confessou a autoria do roubo.

do corrente, ás 10 horas, na sede
social, no Leme. reenceta a sociedade
11. í da Confederação do Tiro Brasl-
leiro uma nova phasc de actividade.

Innumcros sócios vêm procurando os
actuaes membros da directoria. no de-
seja patriótico de reviver o brilho e
galhardia tantas vezes admirados na-
quelle grupo de moços ardorosos.

Fazem parte da presente directoria
os srs. dr, Antônio Díonísio de Castro
Cerqueira, Gabriel Nicklaus, tenente

mnado pelo déspota ROvenmdor de Albarro-
pnlis. n r-er c?folado vivo, e depois cruci-.
ficado, como era dos Persas e Armênios.
Desde o anno de oS.i achara-Se cm Roma
as suas preciosas relíquias.

CATHEDRAL METROPOLITANA —
Amanhã, serSo celebradas neste templo as
seguintes missas:

A's S horas, em louvor ao glorioso Senhor
do** Passos, c ás o horas, cm homenagem
ao CdraçSo de Jesus.

EGREJA DA CRUZ DOS MILITARES
— Com desusada concorrência de piiels. es-
tão se efftctuando neste templo, ás sextas-
feiras e sabbados. solennefl septenaríos, cm

Trpoi

Cafés do aul e I Cafés de outra»
oéste de Minas I procedc/icaa

Commum Cor | Commum Cor

ln$S.'ã I1Í020
105519 io$72.i

.| io?.'i2 ,0t4'"
.I 9S906 io$i 10
.1 9<t98 9$;

ioS3rj i:?o;o
m$5i9 ioS;^3
10SJI2 io$4i*

Q$go5 ioÇiio
9$498 9$/02

Mercado: caüno.
Cambio i ia 31S, firme.
Pmlta: $ú-lo.

Observações
Os cafés americanos achain-se deprecia-

dos, da/ido menos das cotações acima e aa
qualidades acima de ? não acompanham rela-
tívamente,

PINTO, .IíOPES & C.
Rua* Floritr Pei-oto. 174 — Pres-

Iam as melhore» cu.itai de caf«.

SANTOS
Em 22 :
Entradas: 5:063 sacras.
Pcsle 11 934.14" saccas.
Média: 42.401 saccas.
Saidas: 1.671 saccas.
Existência: i.600.789 snecaf.
Preço por :o kiiüs: ;$900.
Posição do mercado, ca-mo.

AVISO
Agenor Pinheiro Ladoira Gonçalves At

Andrade, avisa íis praças desta capital «
ás do interior que, cm suecessão á /Irmã
Pinheiro & Ladeira, organizou a de PinheU
ro Ladeira & C, continuando, como ia «a
acha lia annos. 4 frento da gerencia de
seus ncuocios.

Rogando o auxilio de todos os seis an.
tigns freguezes c amigos para sua noví
firma, desde já hypotheca os seus esforços
no sentido de continuar sorvindo-os como
ate o presente. (J 7'i°0

RECEBEDORIA DE MINAS
Arrecadação d« hoje. . . . 19:51i$}oi
De 1 I í] 393:o4c.?63«
Em egual [icriodo do anno

passado. . , ¦ ¦ . . . . 3<>6:n;;$o5'

AWANDis IiO RIO DE JANEIRO
Arrecadada hoje :

Em ouro  101 hjo|347
Ein papel  i^l-^w

Total¦Km cftual periodo de i9fS*
Difíerença a maior cm 19*^

4.764::;SÍ47'
3.601 :.h;$5JÍ
i.i62:6io$9Sí

TIJOLOS 1)13 AUM.Vn, NAOIO-
NAES E IXfiliEZES

RUA DA ALFÂNDEGA 110

Guilherme Paraense, João Ribeiro de'
Freitas, Mario Lago, coronel Pannain, I j.'"c,™ ao"í5êíaKgravõ 

""Aõ "Senhor""*' 
en

e outros I honra a N, S, da Piedade.

ASSUCAR
Entradas cm 22 : 6.672 saccos.
Desde ': 120.001 ditos.
Saldas eni 2^: ji.039 saccos.
Desde 1: 145 ¦ 3* 3 ditos.

1 Existência em .'3, de tardo:
saccos.

Posição do mercado: firme.
COTAÇÕES

Branco crystal
Crvstal amarello
Mascavo
Branco., .1" sorte
V ravinho • t • • • •

$570 a $620
$530 a ísso
$430 a Í4S0
$670 a $690jn,i; ,1 jtiyu 1 iiiiiLiii, ' u

$500 a $S50 I rães Irmão

MANIFESTO DE IMPORTAÇÃO
Pelo vapor narueguez Cometa, de ClirisV

liania. Carga recebida: 100 fardos de ha*
calliáo. a Klingcnucrg! 35 caixas de pape.
Ião. 988 rolos .'¦¦ papel, mo fardos ile na-
pelão, «s do papel, u Nordskog; 3 íardo»
d- papel, a He.lor itit^iro; 8. a Almeida
Marques; 12. a Alexandre Ribeiro: 7, 9
Alexandre Eonscca; 1.. a J. L. Cotia &
Cí 4. a I.uiz Macedo.

Pelo vapor nacional ítacohmy. de São
Mi.tlicus. Carga recebida: madeira. .

Pelo hiate nacional C abo Fric, de Cabo
Erio Carga recéSida: 12 caixas de cima-
rão. 2 latas de mel e 1 liarrica de cera.

Pelo vapor nacional llaltnaa. dos portos
do sul. Carga recebida: 50 saccos dc arrox
a Zenha Ramos; s caixas dc presuntos. »
M. V. Alves; 6. a Alves Irmão; 10, «
Qucirr.7 Moreira; 15 dr toucinho. .-10 mel*
mo; i8. a Const. Gomes; 11 barricas de
carne, ao mesmo; 12 caixas de palitos. *f>
mesmo; 20 saccos de farinha ccnleio. a J..
F. Pereira; 300 caixas dc Ditospnoros, l' \
ordora! 50, à ordem; ío barricas de m.-ute,
o T. Jiello; 50, a Franca Gomes! 10 uaixas
a Angelino; i de carne, a A. Uoliano; a
barricas dc vinho, nn mesmo; ioo saccos
de amendoim, a Soares Bastos: i caixa de
conservas, .1 C. M. C. Alimentícias: m <ft
oleo. a C. Lurilciix; C Ao vinho, a B. Stnl-
le; 1 dc í-hampaenc. ao mesmo; 18 rolol
dc sola. a J. F. Braga; 90, a Carlos Leito!'
S volumes, ao mesmo: 80" caixas dc banha,
á ordem; 50 a C. Lopes da Silva; 35. a
C. Pinto; 25 ai". Ik-rmcndorff; 50. a
Pereira Almeida; 70, a A. Pollerv. 425
saccos dc farinha, a (.uimarães Ir:::-".. 1; 5»
de arroz, a M. Hilpert: i6j. r. M. C.
Pinto; 800 de farinha a 004 dc arroz, a
ordem: 10 caixas de manteiga, .-, i.iim.y.
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CAES DO PORTO
' "Rel»5_. 

dos vaporei t »m_«rc...8_i ç- _ _o actiavnn _'.*_odoj no Cies dn r.rt.
In. trecho entr _uc i Coa-t-gul. du Port) na dia 23 de a_o_t_.de 1416, il 10 bo-
r.i do. U*-h„_.

EMBAI- CAÇOES

SU-S1 _____VA.Ó-S

f. __rv_. !
1 Vapor

1 
Chatas....

5 Vapor
- Chatas....

7—6 Chatas....'¦t«

P, Chatas....
P, S|ac. Chatas....

9 
V. 10 Vapor

10 
I*. 11 Vapor

11 Vapor
1*. 1.. Vapor

15 Vapor
i. Vapor

7—17 . Clatas....
7—1_ Chatas...,

F. Mau. 

Americano. .

Nu'_ÍomiC3 .

Nacional.
Nacionaei

Nacionaes.

Nacionaes ,
Nacionaes .

Nacion.l. .

Inglez. . #
Nacional. .
Nacional. .
Francez. .
'Americano.
Nacionaes.
N_.ciun_its.

"liantu"....

Di versas....

"Murtinho*...
Diversas

Diversas..

Diversas
Diversas
"Planeta*

"Cotovia"....
"Philadelphia".
"Mantiqueira".

. "Uounaiuville*
|_ "Columhiau".,

Diversas
Diversas

Vago.
Dcsc. Uo carvão.
Vago.
C|c. Jo "Pcnnsyl.a-
iiian".

Vago.
Cabotagem.
C|c. do "Walter D.
Noyej".

Cie. do "Pardo".
...I Dcsc. dt gcn, da

I rab. U.)
Kxp. de manganez,
Clc. de v. vaporei.
Vago.
Cabotagem.
Vago.
Desc. d» trigo.
Cabolagcm.
Dcsc. de trigo.
Kee. couros.
Desc. de carvão,
Clc. <lo "Caronna".
C|c. do "Scquana".
Vago.

farinha a .1 dc toucinho, a A. Uist: '$, lc*e
-manteiga, 151 dc* conservas, J-86 saccos do
batatas, 60 de polvilho, so de colla, 450
(fardos dc fumo e 165 dc crina. á ordem;
-•.*.!? de vinho, a lt._e.ro Cruz; io|*. a 6. j
Azevedo; 25]$. a Thontc a C.; 2-.!* a;
Almeida Chaves; 50J5 a -'rrii.iüdu. Mou»
rão; 11 fardos dc peixe, á ordem: 2 saccos [
dc cera, a Silva Paranlios; 2 fardos de
couros, a G. P. Ccrnueira; <;o saccçis de
batatas, a Couto & C.j 2.000 resteas de
cebolas, a Martinho Cunha: 11 rolos do
sola, a Antônio Hocha; 4 caixas dc bis-
¦cornos, a Leal Santos; 10. a A. Andrade;
6, a I.ehriío a C; io, a Avellar & 0,;•j, a M. Pinto; .5 dc conservas a I.cal
sSantos; 10. a A. Andrade; 15, n C. liar-
lins; ... a Delfim Coelho; ,. a R. Azcvc-
dn; ;,, a F, Macedo; .io fardos de peixe.
a Teixeira Mcllo; 20, a Martinho Cunha;
ío canas dc cebolas, a O. Franoni ;

^ Pelo vapor americano "Waltcr D.
Xov-cs" ,\c Nova Yorl: — Carga rcccljida:'i' • "as dc papcl, a Villas Boas, 492•ban; •- breu, a Wilson Sons; 250 dl-
itíts. n Gonçalves Campos; 50 dita", a j.•M. J.ardinha; 15 caixai d. nspargoí, á
Casa i/lcim; n) barricai da barrilha, a
Jlunc; 50 barris de tintas, no mesmo; io
caixas da gonima Incca, a A, Guimarães;
A ditas, a Manoel Carrioní; ioo caixas de
ngua-rai. :i Borlido Maia; 250 ditos, a
.Dias (.areia; ...oor, caixas de Razolina, a
Stan_ar_ Oil; soo ditas, a Paulo Passos;'Ao barricas dc sács, a lí, Pereira; 44 liar*
ricas de soda cáustica, a C. Braluna; -,.
fardos dc fumo, a A. A. Martin.; 2 cai-
xas de oleo, n Faria Plácido; C. caixas
dc papel, á "Itevista da Semana"; 5<i bar.
ricas de kcmo, a Pereira Arauio; inn dl-
tos, _B B .Maia; 50 dilas, ,1 Manoel D.
Avelar; ...000 barridas dc cimento; a Gra-
ee! 7 caixai d.i courn, _ Rios; 1 dita, a
hcrrcira 'Siiuto; 5 ditas, u Antônio II...
dal,o; s ditai, a Rodrigues Pcrrciraj C
illtas, a Alfonzo Manculin; 4 ditas, a llnr.
«lolld; 2 ditas, a Rodrigues Pores; _ dl-
Ias. n Alvadia Novaes; 2 ditas, ¦« Antônio
»1. lln Silva: 3 ditas a Rodrigues Ferrei-
>a; 3 ditas, á Companhia C. Cleveland; a
iitas, a Padula; 1 dita, n Jorge llastos ;1 amarrado de couro, á Companhia Ele-
ctricidade;; .. barricai de cevada, a K.
Oliveira; fi caixas do luinilo, a Napolcão
Minai .1 dilas, a Martinej Lopcz; 3 dita»,
';/•,'¦ Rodrigues; .. fardos dc lupulo, a
Oliveira Alves; (i ditos, a Uamallio Ribel-
ro: 66 saccos e 2 fardos do lupulo aMeira; ,i caixas de lupulo, ,. üorrez e Vn-
rella.; 3 ditas, a A. Pinto Ferreira; ,unas, n Zefcrino J. <la Costa; 11 ditas,
.1 ;E. Pereira; ,. ditns, a A. 1'.. G. Sa-
veara; 8 raivas e 61 rolos .de papel, a
lArualdõ Braça; 10 caixas d_ papcl, (10
mesmo; i.i ditas, n H. Hillingtoni 8 dl.
Ias. o J. 1!. da Cruz; 5 ditas, a Teixeira1(Fonseca; ?o dita.v a Alexandre Kibeiro;
7 ditas, o Villas Boas; 93 ditas, n A. Aze.•vedo Cosia; 10 dilas, a Davidson PtiMcii;
63 duas, ao mcaiiio; 23 rolos dc papel, aV. Horta.

Pelo vapor Iiõllnndcz "Rvnland". deAmsterdam e escalas — Caria recebida :
711 barricas de alvaiade, n Davldson Pul-
Ifii; fio, 3 ..mies Garcia; 40. n Abilio
Arcas.; 100. a Ilinie; s caixas <lc fumo al.uras; .. tardas do fumo, a J. Tur.ih-ini.10 fardos de pane'ilo. a Cardoso Montei-•ro; .... dili>;. o II. Ribeiro.; 401, caixas deazulejos, _, l-.t.-i!. A. Cira.rr; i_: caixas ,1c
telhas de vidro, a Jorge Allar.l; 6(i caixas
(le iiicrcaibnias, n Presscr; c;o caixas de
genebra, n Gonçalves Zcnha; 30 fardos de
j-apcl ,1 F, II. Walter; 30 ditos, a Luiz•Macedo; 30 duos, n Villas Boas; 30 di.los, a Arnaldo llrapa; 5 caixas de' papel,ao mesmo; 101 inrih,-, de papel, á ordem;
30.1 ditos, a Machado Mello; 10 ditos, a_.:ii_ .Mncedo; ai ditos, n Almeida Mra-
fliies; 10 ditos, a Villas Boas; .-S ditos, ao

Jornal do CBnímcreio"; iS ditos n Ba-
Mista i-onscc-ii 7S diioa n I. JI. M.
íayali 100 barricas dc alvalaiíc, íi llimc;
ai dita., a Ç. M. Brasileira; 50 ditas,n IJ. C. ITopkin».

Pela Ií. V. Central do Brasil fS. Dio-TO), tarso recebida: Po laias de h-ub,. tiUu-cmir» Pinto; ..o fardos (lc xarqtic a•erra; Irmão; _8 caixas dc bslatas a DiasKirnino; 28, o mesmo; 107, o Adolpho.Vlnju.íi; 46 caixas c 1 iacás a Gu!mnr_eslritmo; ii iacás. ao mesmo: 2 d_ orelhas,
a Peixeira Carlos; 1 de chispes. no mes-1110:. 1 dc rabada. ao mesmo: iS caixas debanha, ao mesmo; 7, a Guimarães Uma;1 i.ira, an mesmo; 1 de chisnes. ao mesmo;dc orelhas, ao mesmo; 15 saccos dc fubáao mesmo; i|.. de nuiiardcnte, a Ali Peiei-n A. Soares; 2 latas de niantcitta.a Pre.chcl; 3, a Wrauliecli; 1. a Fritz; 1 volume,
a A. Oliveira; 7 latas, a Siqueira; fi. a
Pinto I.np.s; 7. a r.usitano; ro. a PintoI.o|.es: f.ri. a A. Amarante; to. o'Teixeira
JlorRes; 1 eneradado, a Dóliné; 1 laia. alArilutr; . jacas dc queijos, a Torres Ke-
co; 4, a A. Sanlos: ... a Couto St C; 10
a A. Irmão; 2. a S J.ima Ribeiro: 4. aM. Rocha; 2 a C. Vasoues.t 2. a 11. Sil-
í«: 2. a A. Neves; f, __*C. Ribeiro: 14. a
SI. Rocha; 2, a M. Maniuest 2, a I.otinol-
dino; S, a C. Vasqucs; 12. a Teixeira Car-,
Ins: 27 a A. Irmão; iS. n C. Vüisqucs; 7,'a A. T.; 2, a Pereira Almeida; 7. a Lace
Irmão; 2, a A. Bocck lonR,! 2, ao mesmo;
2, a C. Irmão; 2 caixas, a 1,", Sá; 1
cesto, a I\ Santos; i, a T, Roclin; 4 cal-
Nas. a C. Vasqucs; 1. á ordem: K iacásde carne, a 11, Albuquorquc; ¦;. :i João <la
iCtmhai a, a A. Arac..,i; i. a M. Alves;
Si latai de .ti_mtcif?íi, a A, ordiim; io
ditai, n IMiomu Pereira; 20 ditas, a Al-
ves* Irmão: o ditas, n Álvaro Barjoso;
10 dilas, n Amandio Pinto; 10 ditas, a Pc-
reira Almeida; iB ditas, á .I.eiteria !'._!; .in
olltos, .1 M. V, Alves; 11 ditas, n le.iin
Hlarliosa; 5 caixas de manteiga a Duarte
Amrttn.; .10 laias de iiKiitei.a, a Gaspar
líiliíuo; (i jacas dc queijos, a A. Santos;17 dilos, o ..üo da Cunha; 5 diio-, a Tor-
res Reno; s dilos. a Alves irmão; ; ditos,
II Jl. 1'. Alves; s ditos, a João du Cunha;
fi duns. 11 A. Bocck Joii_; S ditns, n Al-
varo Bair.is.i; 3 ditos. ,1 Alves Irmão; 4•ditos w i-errai Irmão; 3 dilos, a Ouspar
[Ribeiro; 3 dilos, a .1. Ribeiro Pereira; 1<i«xa dc carne, a A. Souza: 1 jaca devarne. |_ Uam.-v.ioi 5 <lit.is, n Ferraz Irmão;
_ duos, a Ranialho Torre.; 4 fardos dc
carne, a. Sioueira: .. dilos, a Alves Ir-
mão. : i.-.cá de carne, a I'. Vianna; 1
<«_•>, <i Soares Bastos; 5 <lit_>fs. a TeixeiraCanos; 2 ilitos a GuimatTics Uma; j dl*
tos, a ÍC. Grijó; 4 ditos, o 'Peixeira "llor-
tBCS; (1 ditns, a II. ordem. 2 ditos, 1 I. S,
-.•ranqueira; 2 ditos, a Vieira Monteiro;
4 jacas de toucinho, a U. AI. P. ordem;
4 ditos, a Cascmiro Pinto; 10 ditns. a
Adolplio Schmidt; . ditos, a Dias Rumnlhoi
11 ditos. ,. .Io.,;, da Cunha; 6 ditos, uo«mesmo: io ditos, ao mesmo; 14 ditos, .1
lulas Ranialho: 12 ditos, a Adolpho
Sclimidt; n ditos, ^o mesmo; 2 diteis, nn
mesmo: 5 ditos, a Teixeira Borges; ia di-
toi, u V. Senra: 10 ditos, a Coelho Iiuar-te; :o ditos, a 11. Albuquerque; in ditos- n Álvaro Barroso; 10 ditns. a Carlos Ta-veira; 10 ditos, a Carvalho Rocna; 1
vln.1.1. a Adolplio Sehmidt; 2 ditns, nomesin.r. 3 dilos, ao mesmo; 1 dito, ,-. I1.-•ana; 2 ditos, a M. 1. II. !>. ordem.1S duns, a S. P. O. R. ordem: 12 dites,
» '•• '•• !'•• ordem; 20 ilitos .. !R. ordem;'to duos, a A. ordem; 2 ditos. -,, I. F.tranqueira: 12 dito", n \. ,\, A. ordem;
.2 caixas <*.__Iianlia, ,-, X. X. X. ordem;¦2 uiUjO, a S. S. S. ordem; 2 a Grüó;Waritima: :S saccos dc feijão n Ance-lino biiimcs; 77. aa mesmo: 2;. an mesmo;_q. a Carrapatosif Costa; _. ao mesmo-
113. a A. Sclitnlilt Filho; 14. o Dias Ra-
malho; 50, a Benevides Irmão: 24 a C.
Pinto; ...|, a Hcncvidcs Trtnão: -.o. an r..-..-
mo; 30, ao mesmo; 30. ,1 Guimarães Ir-
im.10; 40, a Ferraz Irmão; 23, a Dias Ruma.
lho; ri. a K. Grijó; ro. a LíuiaiaruM Jr-
anão; 50, a Corrêa Ribeiro; .10. o Cunha
Pinho; 7. a C. Duarte; i,*,o. a 1. A. José:
«3. a Mario de Souza; 20. a Marinho Pin-
t^: 15, a Benevides Irmão; io a Oliveira•Valle; 10, a Alvares Pollorj-; .-2. a Toa.
q-.tiin A. Ribeiro; o n Conto S C.;'10,
a Cascmiro Pinto; iS, a Adolnho Schmidt;
4S_. a Cascmiro Pinto; to a Benevides Ir-
Jjjííp; c.-.. no mesmo; 122, no mesmo: 36. n
.Teixeira. P.orces; 3;, a Macedo Junior: 30.
2 ''' «^lassesclii: 21. a Antônio B, Luz;
S. ;i Alhano dc Carvalho; _ro, no inwmo; j$.
c A. 1.. Fer:,:-; 10. n fls.rio Irntãn; ;ò,
a John Sloi.re: 22, ,. Thomaz Pereira; 13,
a Pereira Almeida; 20, .. '['hornr.z IVreira;
2-r. a II. Barcellos; 10. a Adolnho Seli-
ünt:;*.: r., an mesmo; í. a Forra.*. Irmão;
4. a II. Santos; .•!, a S. Pontuei; 2;. a
/enha Ramos; 330. ;, 11. s. Moreira; ot,
a Cnrllin ljkaríp; 100. n llcrtn Stoltz: 100,
ao incsnín; 80, o Coelho Duarte: 30. ao
mesmo; uo, no mesmo; ¦;¦¦* n Zcnha íía-
mo-?; ._.*. n -.tnrin dc Souza: r. n M. Mar-
tins: 20. a Coelho Duarte: 16. _ 

*nr:.:iá?.o
Alve--; _¦*., nt Sicjticira Vcisa: .***. ao
mesmo; 21$ dito.*, t--_.ni, a Zènlia Kamos;
to f.icci""!' dn arroz, n Ií. Azevedo: 200, a
-S. Fonseca; 50. a Antônio Costa; ....o. a
2ii. Chaves -X- Pinto; 71. n Ferras Trinfío;
33 a V. A. José; iS, a A. P. Irniãn; 20,
a I. Motta! .(' n I. f.. Velloso: 240. ao
ntcsmn; oo. n M. Chave-; .**/ 1'into: aSn. -a
Siqueira Veiga; ioo, a Teixeira Carlos;
125. a Coelho Duarte; if.:. a I'. Ahtão;•5a-. a A. Percz; 8. a D. Brandão: 80. a¦O, S, Rosa; 8o. á ordem; 20, ,1 Antônio
Cos;..: r-,0 de milho, a Th. Pereira: _.-;_ n¦T,. Ribeiro; 50. a C. Citv; _:.. a O, fv
Irmão; -10. a S. Lavrador; z\ 1 fardos d*
^-.rn-if. a T.. raciello; .**. ro mesmo! 1. a
Guimarães Irmão; 2,6. a II. Albunucrouè;
70, á ordem; 2~6, n Tolin MonrV; uo-;. a
Siqueira Veira: n>. a Brandão Alves; 2 dc
carne, a Marinho rint,.; io. a Aivn; Inr,3o;
56 n !•'. 11. Walter; 224. a H. K-ilkuhl;*_«•;, a Pereira Almeida; «:. a Ferraz Irm5o;
ti. a Coelho Duarte: mo nuarloias dc sebo,
1 K. Hortz; . fardos dc limmas, a H. Ma-
eliado; * de metirtos. ao mesmo; i a John
Jfc.ere: 10 rolos de sola o Simioira S:
C.: 24, 1 C. S. Carvalho; t. a A* Montei-
it; __, f Sioueira _.• C.I 10. _ C. Ferrei-

ra; io, a Costa Tcrrcira; 140 -de couros, a
It. Albuquenjue; 1 encapado dc pellcs, a
Siqueira & C; 4. a Rocha Lima: 2. a Gil
UiouirO) 1, a Antônio lionfjalio; 34- caixas
dc colla, a F. Ivobc; 470 volumes de papel,
á Companhia I. Iiacolomv; 170. â mes-
ina; 57i a Oscar Kodfjc; i-', á Companhia
Fiat Lux; 5 fardos tle oanélüo, a K. Ir-
mãos; .180 lamljorcs dc carbureto, a Cario
ParcLo ; 155 üiicco sdc reziduos, a G.
F.dwards; 100 rolos de fumo. a Cascmiro
Pinto; C fardos, a Princ Torres; 7, a J.
Ilermeodorff; \\ ctifrradados, a Azcvodo
Silva; 38 rolos, a Paulino Salsado; i en-
trradado de ¦ farinha, a Julio Barbosa ;
I.-.' cngraddoos de biscoutos. a Juli Barbosa;
4 volumes de biscoutos, a J. Ii. Silva;

o cn.rrad.idoj dc doces, a E. .1. Silva
Penna; i dito. a PraÍTcisco J. Silva; 2
engradados dc melado, a II. Santos; 3 cai-
«as de sardinha**', a Nüo Pcronc; 4 ditas, a
Luiz Franco; 17 toneis dc (ílcool, a Gui*
cahrd; 23 ditos, a Ferreira Brajja; 15 dl-
Jr>.: ao mesmo; 2,\ srecos de polvilho, a
Teixeira líòrffcs; 50 caixas dc polvilho, 3
Comoanhin Puglisi; 334 saccos dc laiolim,
o U. Jonláo; 151 ditos, a iM.. _['. Cui-
niarães; cS barricas de kaolim, a A. F.
Nunes; __*; suecos dc amendoim, a Soares
Pastos; 25 ditos, ,\o mesmo; so ditos, o
Soares da Cunha; 44 saccos de inamona,
a j; S. firandâo; 7 saccos dc alhos, n
Mario dc Souza; 2S3 saccos dc farello. a•S. Mendes; (jo pipss ,1o cebo. a II. KoJ-
!«ibl; 5 caixas de banha, a Teixeira Soa-
res; 397 fardo, de alfafa, a Ilerm Stoltz;
314 saccos de resíduos, a P. Teixeira;io,*. fardos dc algodão, a F. Õraffrée; -?oo
caixas dc águas, á ordem; ioo« sacco3 dc«dementes, ao Ministério da Agriculliíra;
2 caixas de anil, á Casa Fraealanza; 1
n.iarlola <lo o'co, a Vam D, Wolh; 1 en-
cavado, dc crina, a Camacho; 13 caixas
dc doces, a Cclcátitio.

Alfredo Maia — Cartra recebida; Cl la-
tas dc manteiga, a A. S. Terra: 2 jacasde uueijos, a V. Barbosa; 4 .lilos. a Coc
lho Duarte: 40 saccos de milho, a P. Al-
incida:. 5 latas dc _iantei_*n, a '!,. Allia;
2 jacas dc queijos, a 'Gaspar Kibeiro; i
dilo. no mesmo; 4 dit.s, a Pinto Lopes;
2 ditos, a P. M.icatelü; 1 dito, a Fcrnon-
dçs Moreira: 4 dilos, a Pinto I.opes; 3duo-, a S. J,. Ribeiro; .1 dito. no nic=mo;
; dito.,, a João Cunha: 3 ditos. <i Pinto
.Lopes: . ditos, .1 A. Cbristovão; 2 ditos,
:i leiteira Carlos; 1 dito. ao mesmo; 2
(lups, a A. Simões; 1 dito, a P. Al-
incida; .1 ditos, 30 mesmo; 2 caixas dc
frutas, n M. Carvalho; 1 caixa dc enrne.
a S. Maior; 3 volumes diversos, a C. Ir>
tnao.

Pela 1*. dc V. Thcrczopolis — Carga
recebida: 28 saccos do batatas, a Eduardo
<>,njo; 4 dilos, a Corrêa Ribeiro; 20 ja-cas de batatas, no mesmo; 27 ditos, nomesmo; 17 ditos, a Eduardo Grijó; (fl
ditos, a F. Moreira; 1.030 latas de massas
;i I.eurão,

Pela K. F. Leopoldina. Carra recebida:
;.| saccos de milho, a Mario de Souza; 8.
no*;mesmo; 3". ao moimo; 10. a Sioueira
Veiga: 25, a Bastos Martins; 20. a Soares
Lavrador; 40, a Pinto Lanes: 20 ú ordem;
170. :i ordem; 16, á ordem: R. á ordem;
iü a ordem; 02. á ordem; ai., a V. C.Forrclra; 10, a Mc. Kinlav: C ao mesmo;
1.1, a B. de Lemos; 20. a ordem; 41). a

Drd(nn; 40. a Dias fiarcin: ;o. a Soares
Lavrador; ri, a Auionio Silva: 81. a X.
VNnsliingtoti; ro, w mesmo; is. a Rocha
« C; 4.1, a Soares Cilnba; 20. a T. Ferreira
Irmãáo; fi, a p. dc Almeida; 20. ,. Bran-
uão Alves; ioo, a Frcy, Youle & C; 33. A
ordem; 18, á ordem; 27 á ordem; .fi. V h.
Moreira; at, a O. Moreira; 20. a C. Mo-
reira; 21. a Teixeira Btyecs; 2*., ao
mesmo: :o de feijão, a Avellar fv C; 20
a Marques Silva: 20. a Soares Cunha; 52.
a M. I.uil.-rliacli: ,10. ao nie;nio; 3;. n
r.niilio Simão; 7, a Marinho Pinto; [.. a
Prandãn Alves; ro. no mesmo; ".n a Soa-
res Cunha: 13, á ordem; 10 a V. Almci-
da; 7. a Nazar Antônio; 7. a Siatieira Voi-
cy. 10, n Vieira Monteiro; 10. a Siqueira
Veiea; 11, a Teixeira Porres: 10 a Ca-
Rcmlrn Pinto; 4. a Alves Trn.ão; *.. a Nazar
TriT.ão:*Co, n Brandão Alves: so, a Case-
miro Pinto; 23, a P. Almeida: 12, á or-
dem; ro á ordeni; 2.1. á ordem* 17, a
Avellar _.• C: 20, a Soares Cunha; to. a
Siiucir.1 -Sr -O.; 32, n Ferra*. Irmão; 20, a
Kduardo Criió:. ç; a Tlionui. Silva;-.''» saccos de frijão, n lí. Albuquerque;
1.., a R. X.Lc^a: to, n C. Perreira:
ao, n Teixeira Honres; 10. a Josó N.
Andrade: fi.i. n B. Albiiquerqnc; 33. a A.
Pollerj* & C."; co. a 'Ccrnueira Soares.;
no, a S. José Assai; ;í» de farinhi. a or*
tlfttn'; i, a ordem: 1:, a Teixeira llorires;
i io, _ a ordeni; ia de arroz, a Meirellrs
ZamiHi; ,T.t, a Fera--' fnnão; ro. o idem:
too< de assucar, a Lebrão ,f.- C*; 500 a
Mi'ir.l!cs Zamith; r.50, o idémá 400, a
idem; 200. n CI. Peixotn; 50. n ordem;
soo. a> Agentes^ 15, a Nc. Kínlay; 301

Queiroz Moreira; 1,033, *a ordem; 450,
1 ordem: ÍÍ-.0, a ordem; 500, a ordem;
250, a tMcirelles Zamith; 7S,., a idem;
B_go a idem; 10 de guando, n ordem: (í,
a João Moraes; ri, de fava1., a Ferraz
Tnivão; 2 ile urneu', n Th. Pereira; t. a
nrdom; 12 do mamona, a Cosia V, ATain
íi C.'*; 2 de cangien, a l.randão Alves;

. t dc divcr«fl'9, a idein; 250 idem. a or-
dem: fi, a Soares Cunha:'., jaca* idem.
a.]'*. Grijó; 3 de toucinho, o Th. Pe-
reirá; 1 a lincha ?. C.n; t, a Ferraz Tr*
mão'; i. a í_,in_ Marca; i, n C. \V. S.
Pires; 7, a_ Solcr Sjan£_envl)crgue; .j -..e
carnes, n liihcíro Sou?a & C-; i ettcap,,
couros, a F. Jorpe OHveira; 2 áinórrnd.,
iílciu, n ordciu; 2 idem, a Jacqucs Meyer:
1:. a Cnz, Pinto; 7 rolos, a ordem; 1
oniarrad. idem, a idem; ,-. dilos a C. S.
& Carvalho; i, a C. \'alle; i rolo, sola,
a S. C Pereira: fi. a Siqueira ã* C.n; 2
a marra d,, esterras, a J. lt. Vieira; 4. o
ordem; ifi pncdtetS, fnnio, a Azevedo Sil*
Vii; - rolo* idem, a idem; 57 lata* dc
plioppíiorcs, a Marinho Pinto; r75, a or*
•iem: 1 lata de mel, a S. Sentia Irmão;
1 caixa de I-ar-ln, a Ti, Pinto; 1 dita dc
'•Vo n C. Fraealanza| 25 de fotnecMa.
a ordem: ijo de cerveja, a 

"M. 
Ttrifin ^

C.1*: 2 de mercadorias, n Pitsto» T.npcs;
32 tonei-, álcool, a «Gr.iccri.wl -ft C.a; .jr,
a Th, da "Silva; in, n ordem: 10 pi-pas
tVe airuar(_ente,t a Joaquim A. Vieira; 50,
a Carlos Taveíro.

?IAI.lTI>.fAS
VAPORES rSPEUADOS

InRlaterra e esc... "Ilem.crara". .
lii«> da Prata, "Piimpa",
Portos dn norte'ortos dn norte. "Almirante JaccRiiay'1

io da Prata, "T.eon XIII"'ortoj do tSul. "Assu'"Sul. "Assu"
...iir.una r* eses.. "Anna". . , * • .
Rio da Prata, "T..iÍ-'nn.i.H. . .... o
Norfolk c escs., '"nKitry"
Tiifrlaterra e escs.. "iTrissa". . . ,- .
Portos di* rui, "Sirio". .,.,.-,,
Pauto?, "Minas Ceracs"
Portos do sul. "Mavrink". . . . . ¦,
rnp.aterra o escs., "Drlna", . , *»* ,
Nova Vorl: e esej., "S. Paulo", . , .
Nova York r escs,, "Hvrou". . • .- ,
Portos <\f> Norte. "•Capívary", . , ,
Uueuos Aires, "Aracaty", .,**:_ -.
Iíi,-. da Praia. " Krisla". . . _• y v .
BnrdeoS c n.cs., ''T.iüer". ....«•
Por:.-.? do mrte. "Olinda"

Setcml.ro:
Callau e escs., "Orlto". ...-.-.,

«APO-íES A SAIR
Victoria c c--cs., ""R-spírito S.ir.to". . 1
lliik.o e escs., "Leon XIIP. . . . ,

it.i, "Pliineta"
Havre* e escs.. "Pa::in:i"
S. 1'idc'is e e?c?., "T-eixeirinlm'*. . •
Caravellas e escs., "Pluladelplua", . ,
Portos dn sul. "Itauba"
Hucnos Aires c Havre, "Corcovado",
Kio da Praia, "Jlcmcrara". . . . .
C.enova, " Luizian.-" , . .
Calláo c escs., "OriFía". , • . •
Recife r escs., " Ittusucc". . . . ,
Triverwiol e esc*1.. "Sócrates*1, • . • .
Portos do sul, "Itapuliy", .,,.*.
Portos do sul, "Assu"'. ......
M «ean n e-es., "Piramrv''. . *r .•
I.ú-erpool e escs., "Hhlbeon". . .
T.acnna e escs., "Anna" ¦
Nova Vorl. c escs,, "Tercncc". , .
lüo «Ia Prata, "Driua"
Xova Yn,k c cr.-:-.. "Minas Geraes".
ti ¦o da Praia, "líyron"
Portos df* norte. "Jlabia"
Ai o'--o, vídeo, "Goyaz" ,

Ttnj.il*.\- e escs., "Itaituhan, ...
Riii da Prata, KLtgcr". .... v
Amsterdam c eses., "l-Visia**, . . .
Recife e r^c-:.. "A. fcjcc^uay". . . ¦

Montevr.i.o c esc, 'fStiJioí*. , . . ;
Tnplaterra c esc.-.., "Q:;ita''*£' * •

 •¦***«^_>|-<o^--*_?*N»*C**-gJ Ifi .
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ALFÂNDEGA
Os -coroaiamUntes dos vapores "Duptaix",

francez, c "R-'o de Janeiro", nacional, en-
traJos, o primeiro cm janeiro e o segundo
em fevereiro do corrente anno, foram con-
demnados a .pagar os «direitos cm dobro
das mercadorias que deviam conter vários
volumes que deixaram dc descarregar, sen-
do designados os escripturarios Alberto Coim*
bra c Alberto Corria para procederem á
respectiva avaliação.

O inspector indeferiu um requerimen-
to de «II. J.(evy, pedindo pára «pagar o sello
de consumo do vinho que arrematou cm
leilão, como -se tratasse dc vinagre, par
estar o mesmo envinagrado, visto o presi-
dente dos leilões haver declarado na «sua
informação a respeito que na oceasião era
que poz o vinho em questão â venda, de-
clarou que se tratava de "vinbo acet-fi-
cado" e não de vinagre ou vinho ovina*
grado, conforme clasm-fiçaçSo do I.abora-
torio Nacional dc Analyses.

Poi t responsabilizado ) pelo pagamento
dos direitos da mercadoria extraviada ,de
um volume d*a marca K. IT. & C., ira-
portado pela firma Rodolphot Hess & C, o
commandante «do vapor nacional "Rio de
Janeiro*', cntr.ido cm 24 de julho ultimo.

O leilão de mercadorias appre_.endid._3
como contrabando, realizada hontem, na
guarda-múria, rendeu 9.Gí>5$ooo.Fot encaminhado ao ministro dat Fa-
zenda utn recurso interposto por Isidoro
•-.•,. Kohu -ít C, sobre a arrematação de um
volume om leilão.

Para que sejam intimados ns nepncían-
tes J. li. .Sce.ra.chio & C„ <le S, Paulo,
foi remettido ao delegado fiscal daquelle
listado o processo contra os mesmos la-
vrado por infracção do regulamento dos
impostos de consumo.

Ao .Thesouro foi remettido o pedido
de credito na importância de i:_i5_>?05n,
para oceorrer ao pagamento de uma resti-
tuição de direitos a A. Teixeira Si Al-
ves.

Poi julgado procedente o auto dc in-
fracção lavrado pelo escripturario Andrade
Costa contra 03 negociantes dn Paraná, I'i-
canço & Irmão, por haverem remettido para
esta cidade, á consignação de 'Frederico
l.indgren, diversos fardos de algodão sem
03 rótulos indisjieusaveis, sendo imposta aos
infr.ictores a multa de i so^ooo.—.. i»niqe*<D»--w"

Gottas Virtuosas d*0nZll
Curam liemorrlioitles, males do utera
¦ovarios uriitas e a nronria Cvstite.
¦— _¦¦—,. . ¦oo.gaa|t|i(fc4aiiE%^r>-Sa.*oi ¦ ... ... .

CENÍRÜL DO BRASIL
Requerimenton liontcm desi achado.-! pelo

directot :
Abílio Augusto do Amaral, oertiíiúue*se

o que cnnstiir; Abilio Pacheco de >fedcl-
ròa, não ha vngai Adalberto dn Cunha
I'*ci reira, como requer; Adelino ATvés I'*cr*
reira liini/, deferídí! Agunor Goulart, n3o
lia v.:pa: Alexandra Baraua, cnmo requer;
Armimlo de freilaa Albuquerque. indcEc*
rido; Avelino dc A_cvedo, deferido; An-
tonio Bento Xoeüio, cnmo pede: Antônio
Diniz Junqueira Guiniar^s, acecito o fia»
dor; Antônio S. 'J-rindade. indeferido; An-
tonio dos Santo?, concedo .|u dias. dc abo-
np integrai; Aneliíi Caldas, não ha vaga;¦Ariindo Caetano Pinto, como requer; Av-
mando Brandão, indeferido; Caio Vaz do
Albuquerque, acccita n fiador; Agostinho
Amaral, concedido 1.. dias, coni •*!.. da
diária; Alliinn_ Alves Pires, concedo 60 dias,
com abono integral; Amancio líenevidcs,
concedo .to dias, com abono integral; An*
tonio dn Motta e Silva, concedo 60 dias,
cem 2.3 da diária; Codofrcdo de Olivei-
ra, concedo íio dias, rom 2(3 da diária»
Herbert Pürioearrcro Martins, concedo 26
dia~, com ã|;j da diária; ltermencgi'do Cal-
deira .de Souza, certifique-se; Ilermogcnio
de Souza,; concedo 30 dias, com 2)3 da
diária; Isaias de Souza, não ha vaga; Joim
.Marinho, concedo 9«j dias, com 2|3 da
diária; Joaquim da Silva Oliveira, couce-
do 90 djan, cnm a|"| da diária; Justo An-
sèlmó fíianchi, acccita o fiador; João Ha-
ipti-sta do Souza, não ha vaga; João l«e-
citndo. concedo .10 dias, com 2J3 da diária;
Jccquim lÜvar Moreira de Souza, acceita
a -fiadora; Joaquim dou Santo. Pinto, con-
cedo 30 dias. cum 2.3 da diária; José An-
tonio:;do3 Santos, deferido; José Antônio
Teixeira, concedo 00 dias, 

"com *:... da
diária; José Carneiro de Oliveira, conce-
do i*. dias, com _;|j da diarta; José ("orne-
lio da Souza, não lia vagai Joio Dia. dc-Souza, concedo oo dias, com aj. da dia*
ria; José Julio de Carvalho <^ Silva, accci.
t-*» a fiadora; José Pereira Cliave.-), conce-
do 30 dias. com 2I3 da diária. José Pin-
to Bastos, indeferido; José Uabello Por-
tes concedo 45 díns, com ordenado: José
Raymnndn fioulart. deferido; José da Sil-
v*! liamiilho, concedo 00 dias. com 2.3
da diarta; Josó V-^issimo dos Santo-*, cou-
cedo 30 dias, cnm _|3 da diária; I.uiz de
Souza Monteiro, concedo 60 dias, com 2)3
da diária: Mamcil. Leal da Hoclia, con.-
cedo 30 dias. com 2)3 da diária; Mario'José 'da iSílva. archive-se; -.Tauoei Luiz
da Cunha c- Ri'va, concedA 30 dias, com
ordenado; MVtnocP Mondes Voncedo 45 dia1,
cnm 3)3 da diária. ( MivnoiÃ Ribeiro Con-
çalves, concedo 30 dias, coin 2(3 da diária.

(ITERIW
•Tnnitnl F^tlern)

Bosumri tlns prêmios tio jil-ino
n.3i5 ronlisadn om 23 agosto do 1910.

VM.M10S DE 20:0005 A 20n_0ln
2fr_0  SUtOOnSOOO
8G868 SiOnOSOOO
57IÍI 1:000_"00
3?ri5S l:000SO0O
17208 ItODOSOOO

PRÊMIOS ni5 ÜOOSOOD
4r0*-l 30363 50631 7RS3 27010
5.001 "495G 11710 15541 r.0771
00007 G0G83 18038 SOíJO 15178
13182 35071 03170 29.0 6Í34

priKMios m*. mosooo
40520 5"i8_0 56Í81 SSRDã S4137
28818 II73G!) 17270 45653 4G480
620S8 33055 34711 Ü721 3ÕÕ99
31895 071IS 1482G 4G026 9.139

7167 55103 2:775 40531 51049
14085 29S5G 9553 49:183 00039

26539 3996 47057 7312
APPnOXIMAVÕKS

2019 c '.'('.21 200*1*00
3GSG7 c 3G869 lOOgOOO

ÕRZENAS
2611 .1 2G20 íO-ono

36861 a 3GS70 S0SC0O
CENTENAS

2001 a 270O st.-noo
30801 a 30900 O.-00O

Todos os '.ui-ieros terminados etn
20 tem 4S0OO

Todos os numoros terminados em
0 i.m 2S003 exo.pUmndo-se or, tor-
minados em 20.

O ajudante fiicnl do governo —
Dr. Pereira de Albuquerque.

O ilirecior-SbiCçaic, ,lr. .<.lilom'_
í.',viil'i_ u__ _TaJl(.*i_ Pire*, viec-presi'
sidenle.

_ O direetoi- presidente, Alberto 5-r..'io de
PiflM tr.-.!

O escrivão. Pirmiiw da Canliiariá,

Estado de S. Paulo
Resumo da loteria do S. Paulo roa

lizada em 22 de agosto do 1916.
I-KEMIOS DE 20:0008000 A 500J.OOO

üOtOOOíOOO
2:0008000
l:5i'0S0OO
1:00:*SOOO
1íooognno

5OHS000
500$000
5005000
5005OOO
500.000

üOisnoo
2Õ923 2finG8
34129 3 347
46921 5G31H)

18740
HG153

para o interior ate á9 8 ila, idera cora por-te duplo até _s 9,
Leão XIII; .para Las Palmas e l"ur_pa,

via VÍko, recebendo impressos até ás 9
horas da manbt, cartas uara o exterior ate
us 10 horas. ,-(

Venerara, para Santos e Elo tia Trata,
recebendo impressos ate no meio-dia. cartas
para o interior atí ás ia il_ da tardo idem
com porte duplo e para o exterior ale a I
c objectos para registrar até ás n da
manhã.

Guahyla. para Santos, Recife e Nova
Vork, recebendo impressos até âs 8 lioras
da manliã. cartas para o interior até ás
S1I2. idnn com porte -luplo c para o ex-
terior até ás 9.Amanhã:

J-.l.iffC.f.a, para Datar c Gênova, recebendo
impressos até as 9 horas da manhã cartas
liara o exterior até ás 10 e objectos para
recristrar até ás 6 da tarde de hoie.

PUBLICAÇÕES A PEOiOO
DELLE MATTOS

MANICURE
Especialidades em preparos pul

unhas.
Sete de Setembro li. 58 (a* andarl.

«a»» » a»

PARTIDO UBPÜBMOANO DO
DISTRICTO FBDBRAIi

1I_.n1 virtude d.i escolha feita eni re-
união da comniissão executiva e (los
presidentes dos Direclorios Parocliiiies
e de conformidade com o Regimento do
Partido, tenho a lionra dc apresentar ao
suffragio do eleitorado do Districto Fe"
dcral os seguintes candidatos á eleição
a effcctuar-sc ,i 3 dc setembro próximo
futuro:

Para senador, dr. I.uiz Rapliacl Viei-
ra Souto. Para deputado pelo 1" dislri-
cto, coronel João dc Figueiredo l.ocha.
Pura deputado pelo 2" districto, dr.
Francisco Antônio Rodrigues Salles Fi*
lho. Os nomes dos candidatos a depu-
tados não precisam scr encarecidos;
ambos fizeram parte da ultima legisla-
tura e o scu passado político, oi liem co-
nhecido do eleitorado do Districto Fe*
dcral.

.Quanto ao candidato a senador, dr.
I.uiz Rapbael Vieira Souto, nome lati-
reado no magistério superior c na ad-
niinistração publica, onde sua qualidade
dc director das Obras -Municipaes, de
presidente da Comniissão Fiscal e Ad-
niinistraliva das Obras do Porto do Kio
de Janeiro, dc consultor tcchnico da
Prefeitura, Iem prestado serviços do
maior valor a esta cidade, a sua alia
competência 0111 nuestõcs financeiras,
econômicas e industriaes por todos re-
conhecida, o fazia naturalmente indica-
do pcranti.' a temerosa crise que ora as-
solierlia o nosso paiz.

O Partido espera dos seus cprreligio-
narjos o máximo esforço em prol da
victoria nas umas dos candidatos esco-
Ihidos e solicita do eleitorado seus
votos para os mesmos candidatos, di-
gnos por todos os titulos de fazerem
parte di representação politica do üis-
tricto Federal no Congresso Nacional.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 191(1.
— Paulo dc pronlin, presidente da com-
missão executiva. (R 7S80)
________ -MI*^*<N^*g>-t*>-r-ÍW*i'' —

FÒRtÚIClbA SIERINO
O unico extcrniinador das formigas.

Meriuo & Maury, rua Ouvidor n. 163,
-—_—,-¦,.. i»_aHv<a*y^Tg>ci-i»ooo.

BEN:. COJIMKROIO E ARTES
-ommurii.o a todos os Ilrm.:. que

a ses.:. de 'hoje será mag,:. dc posse
e rogo o cotnparccimcnto.

Fundão, secr.:. (J 7.S56

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DO
COMMERCIÒ A* VAREJO

SE.DEI RUA DA CARIOCA N. 69
Assemblèa geral extraordinária

De ordem do sr. presidente, convido
03 srs. associados a se reunirem om
nossa sóde social, ó rua da Carioca
n. 69, sobraldo, ás 2 horas da tarde,
de 24 do corrente.

; Ordem do dia: — Assumptos de al_
tbs rntenesses do comaiiorcio a varejo.

Jíio de Janeiro, __ de agosto de
1916 — Oi" secretario, Auionio Fer-
nandes da Cunha. S. .643.

GUARDA DE VIGILANTES
NOCTDRNOS

DO .o» DISTRICTO POLICIAL
Convido os contribuintes quites, pelo

menos até 31 de julho próximo passado,
a sc reunirem etn assembl.a geral, 110
dia -4 do corrente, ás 20 lioras, 110 sa-
lão da Sociedade B. M. P. do Engenho
de Dcii'.ro, á rua Engenho de Dentro
11. 14, estação do mesmo nome, para
a eleição de sua directoria.

Para facilitar, rogo aos srs. contri-
buintes virem munidos do ultimo reci-
bo. — O interventor, João Alves tle
Oliveira. S 7630

CONGRESSO 15. MEMÓRIA A
SALDANHA DA GAMA

Secretaria: rua Luiz de Camões, 36.
Assemblèa geral ordinária

De ordem do sr. presidente, convido
todos os srs. sócios quites a se reuni-
rem era assemblca geral ordinária, sex-
la-fciia, 2_ do corrente, ás 7 horas da
noite. Ordem do dia: — Discussão e
votação do .parecer da conimissão de
exame de contas c eleição da adminis-
tração para o bicnnio de 1916 a 1918.

Secretaria, 2. de agosto de 1916. —.
O secretario, Joaquim Rodrigues da
Silva. S 7630

R. S.
CTA*.. GYMXASTIOO PORTOG.E/

Saião intimo cm 26 do corrente.
A entrada dos srs. sócios será com

o recibo do mez dc agosto.
HUMIIKKTO TADOHDA. 1- secretario.

--ii-eii 1 -oi 1

Diabéticos? Tom ao nguri
— do—'• Molgaço

**nmX:&*Çr^3&-m1pJ&mmm-.

Irmandade do Santíssimo Sa-
cramento da Candelária

ASYLO GONÇALVES DE ARAUJO
A -lilmiiiislnti.ão ilo Asylo Gon-

<.*nlvfts ilt> i.iT.iijo, desta Irmaniln-
«li-, fará iiphlizhi' no referido estn-
lielecinicnto, á praçii do Miivcclihl
Deotloro dn Fonseca 11, 22S, do-
iuin_.(), "7 do correnle, a festa do
grande henifeitor, instiüiidor deu-
sa casa de caridade.

A' niisae solenne, qne terá Ini-
elo ás Ir* ,_ horas, com sermão
no Evnngõliro pelo illnstrado ora-
dor sacro Revm°. Goneso Iücnr-
dino Sive, (Iíriio •vigário dn fre-
ííuezin de S. Francisco Xnvier, sc-
Riiir-se -á, 11,0 salão noliro do
Asylo, ús 14 horas, 11 sessão
ningiui o concerto.

A solennidade será honrada com
a presença de altas autoridades do
pai/.

Roga-so n apresentação do con-
vite ií entrada do suíno nohre do
Asylo.

Secretaria, 23 do agosto de
1!)16. — O secretario dos Asylos,
,}ULIO Ul-RTO CIRIO.

HYDRóTi
lltórmula do especialista dr. Leonidio

Ribeiro.
Poderoso rezolutiro empregado iiíis

hydroeeles. liematoocles, sarcoceies, or-
cliitcs e tumores de qualquer natureza. I
Deposito: ma S. Francisco Xavier, -167.
Telephone, Villa, 2.86,

BEN... LO.T.:. COM.:. R ART.:.
(1» DO QUADR.:.)

Quinta-feira, 24 do cor.:., ses.:.
ag.:. de posse. O Ven.:. pede o
comp.:. de tód.:. 05 llr.:. do quad.:.— O Secr.:., Fundão. (S 7461

__8í__$S?_r fl,^om

SOOIRDÁDR UNIÃO COMJU.it-
OIAL DOS VAREGISTAS DE

v SEÇCOS V. MOLHADOS
BD.I-IÍC..Q PROPItllO: — RUA DÒ¦HOSiBI-CIO N. 217

Telephone. 3050, Norte íf'ct..i'xvi'r.E
AOS SÓCIOS E NAO SOOIOS
A directoria desta so,cio(líwl:c conviJa

a classe deste ramo d:> comnicrcio .para
unia grande reunião que sc cffectuará
110 dia 26 do cor.cn''c, ás 2 1I2 horas
da tarde, no seu edificio ?n,cial, á rua
do Ho^iitio 11. 217. esquina, da Ave-
nida Passas, para ..ratar dc as-uliip.qs
graves e Vcxatoiíos .porque eslá pas-
sando o seu comnicrcio.'Secretaria, 24 dc ngo.itb dc 1916. —
O secretario interino, Comes Junior.mmm

ORDEM 3' DE S. FRANqtSCO
DA PENITENCIA

A abaixo assienada, irmã desta vene-
ravcl ordem, achando-se gravemente cn-
fçrma c necessitando de intervenção
ciruraica, rccolhetl-se a esta ordem e,
entregue aos cuidados profiísion.Tes dos
drs. Fernando Vaz e Armando Guedes,
competentes operadores, dentro cm pou-
co estava completamente curada.

Como não pódc manifestar por 'ou-
tro modo a sua r-ratidão. o faz por este
meio, agradecendo lambem a solicitude
dos enfermeiros, sra. Virgínia Vascon-
cellos c sr. Simões, bem como a todos
os dirèctores desta vencranda ordem.

Rio dc Janeiro, 24 de agosto dc 1016.
— Cândida Maria da Rocha. (7940

Garantia 342

Zf^W!^%'«-
ie Cas» <_*çe_»l em informes^ eraovart

m

R 7908

o quem
dá » for-

tunaO LOPES
mnis rápida, nus loterias e oífere-
co maiores vantagens ao publico.

Cnsa matriz, Ouvidor 151; Qui-
tiindn 79, esquina da Ouvidor;
Io de Março 53, largo do Estncio
do Soi SS, General Cnmara 363,
canto dn rua do Núncio; rua üo
Ouvidor 181 o rua 15 do Novem*
bro 50, S. Paulo.

«O QUADRO»
Resultado de hontem:

Antigo. . . . Carneiro
Moderno . . Vrtccn
Rio  O.iio
Salteado. . . Macaco

Variántüa
81-83-10-79

Rio, 23-8 - 910 M 7923

I. AMERICANA
4B3

Rio—23—8-916 M 79-5

639
nio, 23-S-916. M 7901

068
Uio-23-3—916 M 7905

327
Rio-23-8-910 M 7912

Águia de Ouro
C 192

23-21-18-17
Rio-23-. 8-916

i!_i:il!!gi!;!|_3;ii;i_Í!!!»__!ii.!_li!!!!B!:!E9i!!;iHlilllill!W!M.!

1 A IHiliffllI |1 641 |I 23-S-916 M 79291
EfiIilíll_!i_il!íil3!!!iiiaill!IDI!i;i_.il>ill]íl!:i_Í!!!!_3!:!:i__i!!:i_iÍ

Americana
436

Rio—23—S-191C J 7S62

TA
rXTENDENOIA DA CÜÊRRA

. COSTURAS
Distribuição de peça., dc farda-

mento a inaiuiíacttirur. ás costureira.,
matriculadas sob ns. tkn a o.ío, nos
dias 2i_. 2,3 c -'5, até su; 14 Iioras.

ÍPrevine-se «s sras. costureiras qtie
só serão attcudidos 05 números an-
ntinciados, assim como o não compa-
recimento implica ua perda ila dis-
tribuí.ão a que tCni direito.

T ü„ 20 de agosto de 1911.0. — Ca-
pilão Epaininoiidas Cunha.

NA SANTA CASA

Tentou suicldtir-sc e morreu
mesmo

Na iS* enfermaria, falloccit liontcm
Antônio Gomes de Oliveira Passos, dc
51 nnnos. casado, portuguez, residente
á travessa do Castcllo 11. iS, que no dia
ir do corrente deitou fogo ás vestes,
com o intuito dc suicidar-se.

O scu cadáver foi removido para o
Necrotério da Policia, afim de soffrer
a competente autópsia.

— Na 14" enfermaria, falleceu o na-
cional Pedro 1'oRerio, de 2c, annos, re-
sidente á rua Frei Caneca n. 509, lia
dias ferido no ventre cm uma contenda
que teve com Franklin Carlos Alberto.

Pcu cadáver também foi para o nc-
croterio.

10329..
I IH2:10
18596

i Ifii67
29..5_

\ 10H36
130162
35591
53.03
ÕÜ73D ,.

PI.EMIOS DE
9019 93S9 16176

27D46 31.01 31575
44429 4..89 .{.673

PRFMIOS \W. !00_000
323 MM 12004 14465 15278

10209 16i'-2 17306 17723
22853 29536 IllliO 32116
37938 27936 41347 52339 53947

84926 56072 58161
APPRO_a.IACi.ES

10628 o 10630  200-000
13229 e 13231  1505000
18593 o 18597  IO0SOOO

DRZENAS
10621 a 10630 50.000

• 13221 a 13231» ,, 41.00.'
18591 a 1S600 30SUOQ

CENTENAS
: 10601 a 10700 SÍ000

13201 a '3300 6J000
18501 a 1S600.. .',$;>00

Todos rs números terminados em ;
29 tem 4SO0O.

| Todos os nnmerns terminados om
! 9 tèm 2„ exceptuamlo-sü os termina-'
•lios em 29.

1 o Iscai do governo — Dr. Joaquim \
J. da Silva Pinto.

! Os corteossionarios, ,T. Azevedo & C. I
I A autoridade policial—Dr. Manoel
. Tamandaré 1'chôa
I A auroridade policial—Dr. Canti-
nho Filho.

AVISOS

ASSOCIAÇ.-10 DOS i:.ll*l!l'.(i.\l)l)S
>:o eo_i..iE-.cio do rio nu
JAXEIRO

EMRRESTI-MO DK .||o:ooo$oon
Comnuinicn aos srs. debenturistas

tine será f <> ua thesonhirií. tlfsta
Associação o pagamento dos juros do
empréstimo de .. [o :ot)o$aoo, vencidos
em zçt ile fevereiro ttcstu annp._na se-
suinte ordefiii: — lettra A. do dia. 25 a
.li do corrente; letras B a /. do dia
ij a 16 de seteníbro próximo futuro.

RtO (!•-• janeiro. 2.\ de agosto tle
1916. -- Samuel de Oliveira, 1" the-
soureiro. .

ASSOCIAÇÃO DOS KJIl-Rl.GADOS
_\o coMiiEitao do mo de
.7ANKIIU.

MÃOS A« OURA !
Dentre Iodas as reformas, tr.n-for-

maçõos, rcinoilelaçücs, aspirações e pro-
joclos que a Administração actual her-
dou da. Conimissão Directora sita, ante-
¦cessora sobresac e impõe-se, rcqtieriu-
do immediata execução, a parte relativa
á linha dc tiro, sport que addicionado
do exercicio militar vem libertar a mo-
cidade 'brasileira .'o comnicrcio das
surprezas desagradáveis de mn sorteio
militar que traria como conseqüência
aos sorteados nada menos de tres an-
1105 tle caserna, Seria isso o (lesloca-
meu.o completo dessa mocidade com
extraordinário prejuízo pira o seu 111-
luro no conunercio.

Cabe á Associação providenciar para
salvar essa mocidade do commerciò de
tão desastrosa probabilidade dando-lhe
completa c absoluta certeza dc mie e_*.*.e
risco está afastado: — tranquillidade
de espirito c trabalho sem sobrcsaltos,

A Associa.ão dirigiu-se, por sua lii-
rectoria, a s. cx, o ministro da Guerra
que a ouviu eom aquella deferencia,
aquella attenrão e benevolência a que
de ba muito a habituaram os poderes
públicos — ouviu-a com attenção e
louvou o seu patriotismo e o interesse
qttc a Associação toma pela classe dc
que é órgão.

A Associação montará sua linha de
tiro depois dos estudos que se vão ini-
ciar, mas desde já iniciará a inscripção
dos srs. sócios que queiram Começar a
instruir-se militarmente — ficando
.'SSIM LIBERTOS I") SORTEIO MlI.ir.Mt.

A instrucção militar será dada cm ilhs
c botas compatíveis com as exitrencias
da profissão commercial e a mocidade
da Associação dos Empresados no Com-
mercio cnfileirará com seus pares,
transformando o patriótico ensino mi-
litar num agradável e encantador sport
q-ue vir., trazer á nossa classe mais so-
lidariedade c mais união entre seus
membros — coisa de que cila muito
precisa e que a camaradagem e a dlí-
çiplina incutem.

Rio, 23 de agosto de 191C, — rViír.
Xa-.icr de Almeida, i° secretario.
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Filul á praça 11 dc Junho n, 51 — R|0¦Je Janeiro
COMMISSOES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os rremioo silo p__.s no•meirtio ciii da extracçao,

FERNANDES & C*
Teleph ou

DERAM HONTEM
•\n!i£?o
Moderno
Rio
Saltendo
2* piemiii .
3'
.¦

5,

620 Cachorro
0f)5 Macaco
594 Veado

Peru
 PGS
 713
 SOS
 558

BOLSA LGTEBSGÃ
QUEREIS TRAVAR RTOI,ACÕES

COM A FORTUNA V 
*

Comorao hilliries ua BOLSA I-O-TEHICA. Avenida Rio Bronco142, esqninn du rua dn AssemblèaT,:i cncoiitrareis a realiza.íio dovosso ideal.

SIM?
iJfor.n <v-.-fi.-l «-o_ -. '-oj.Otj.^ .-ItVlcl

862
Rio -23-8-916. M 7924

Mas La-
banca & G,

- são os que•»*»* têm pagomais promios c que mais vanta-
; gcris offerecem a seus freguc-
zes Largo de S. Francisco de

I Paula, 30. A casa mais antiganeste gênero. s 7918

CORREIO— 1"f'_ repartição ...fediri nu,
l_o ptlos -:í'_inti_i pariu.teji

-Toje :
Pampa, rara Dalar e lt.-ir.c!iii recoben-

do impr.S9.s oté ás _ horas da tarde. car.
t:i5 para o exterior até ás .*. e objectos parnrepistrar ate á i.

Itttubtt, para Santo.o, Paraná, Sanla Ca-
tliarin» _ Rio Grando do Sul, ....hendo
imprc.sos até ás 6 liorai da manlii, cartão

LYCia* IiITERARIO PORTUGUEZ
ANNIVERSARIO

A direciona deste Lyceu, coninicmo-
r.ando a _.( dc agosto carreníe o 48"
anniversario dc sua fundação, vem con-
.idar nos srs. sócios c suas íamilias
para assistirem á sessão solenne da
commemoraçúo, -que se realizará no edi-
íicio do nosso Lyccu, á rua .Si-aiador
Dantas n. 104, is 8 r|i horas da noile.

O secretario, Francisco loaquim Pe-
reira Soares.

mmm oü sotafogo
Moço allemão procura tim quartomobiliado em casa de familia brasileira

distineta. Cartas á caixa K. h, nestafolha. (j„67)

Escripíuração Mercantil
Ernesto Lou-iida Icocio^ia á Avenida

Rio Branco, 1.1 (_° andar), doa 7 ia10 da noite, e _.ceita tr_l»!hos de cs-
e"P» s s 7887

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros detratamento. Optimos aposentos rica-niente mobilados de novo. Acce.sorts,
ventiladores e cozinha de 1* ordem.

End. Telegr. "Grandhotel".

COPACABANA
na Mana, M JgJ

DENTADURAS
A confecção moderna de dentaduras obe-
dece a um PROCESSO COMPLETAMEN-
TE NOVO, dc fôrma a haver perfeiu imi-
tação dos dentes naturaes, além da bel-
leza. solidez e r .iram tia do trabalho.
ESTE NOVO PROCESSO concorre cara
que a pronuncia dos palavras seja ciara
e a mastigação completa. No consulto*
rio do ESPECIALISTA DR. SILVINO
MATTOS, ha uma bella e custosa cupo-
sição de trabalho» dentados \ cujas explt-
ilações são dadas na oceasião sem me*
nhum compromisso para o visitante, pois
não se cobram consultas. Pede-se, -por-
tanto, a todo aquelle que desejar traba-
lhos de tal natureza, o favor de primeira-
mente vir examinar o SEU SYSTEMA
NOVO DE DENTADURAS, cujos preços
estão ao alcance de toda a bolsa e cujo
effeito é deveras agradável.

3 — RUA UBUGUAYAJ.A — 3
Cnnto cia rua da Carioca

78-13 J

BARBEIRO
Vende-se 11111.1 barbearia; informa-sc

na Avenida Passos 11. 54, com o sr.
Nunes. M. 7691.

ESCRIPTORIO
Aluga-se um de frente á rua do Ro»

sario 120, i° andar, esquina dü Aveni-
da. Trata-se 110 Café Mourisco.

M 76S8

VIAS URINARIAS
S.'-)l_iòi9 c moléstias üe

senlioras

DR. CAETANO JOVINB
Formado pela Faculolndo do

Medicina da Nápoles e habili-
tado por titulos da do Rio do
Janeiro.

Cura especial e rápida de es-
treitanisntos urethraer, (sem opera-
ção), (.onorrhéas chronicas, cysti-
tes .hydroeeles .tumores, impoten-

S cia. Consultas das. o ás 11 e das _
8 As 5. Largo da Carioca IO. sob.

PHARMACIA E DROGARIA
Vcndc-se cm um dos melhores pontos

do centro da cidade, com Rrande sorti-
mento, muito conhecida, fazendo bom
negocio, motivo da venda é que o dono
do estabelecimento se retira para a. tu-
ropa; trata-sc com o sr. Souza Galvão,
rua Uniguayaiia, ng. M 7690

TINTURARIA

A REFORiMA
CONDUCÇÃO ORATIS — Cliamado»;

Teleplione, Central n.. 4.305 — Especiali-
dade em limpeza clnmica a secco. Lava-se
e tinge-se qualquer tecido, por mais íino
aiit seja. Lavam-se e passam-se roupa*
tle casimira em dia c meio. Entregam-se
roupas de casimira de limpar « jassar
cm 3 horas. Lavam-se roupas de senhora,
por mais finas que sejam. Limpam-se e
tingem-se luvas, plumas, boas aigrettes e
ch.péos de liotncm. Executa-se tudo com
perfeição c a preços módicos, Rua Sena-
dor Dantas n. _...

Vendc-sc um pequeno e novo predio
entre Santa Thereza e Gloria, na rua
dc Santa Christina n. o-, ver no mes-
mo c tratar na rua dos Inválidos n. 60
com o sr, I.opes até ao meio-dia. N.
IJ. todos os bondes de Sanla Thereza
passam na esquina da rua. (7534)

TERRENO
Aluga-se um com contrato por sete an-

noa, tendo uma pequena, casa, todo cer-
cado (fe arama httpailo, prqptilo pana
qualquer «cultura, medindo ioo poríOO, a
dois minuta-? dc uma estação i>crvida por
trens dc suburbio-s, tendo água encanada.
Para informações na rua d» Prainlia ioo,
armazem, das io ás 12 horas dü nwnliS.

j (7180

j__a_ _Ç._-'?_____'?d'o*-_i__,-S";í.' -

GONORRHÉÂS
cura infallivel em 3 dia», sem
ardor, usando "Gononhol", O.-*-
rante-se a cura completa com
tun só fiasco. Vidro, ,i$ooo, pelo
Correio 5$5oo. Deposito geral:
Pharmacia Tavares, praça Tira- j

Jí dentes, 62 — Rio de Janeiro.
_____

METAES VELHOS
Compra-se qualquer quantidade e aos

melhores preços. Uua da Alfândega,
108 e no.

NEGOCIO OE OCCÃSÉ
Vcndc.se um botequim e rcslav.rau-

lc bem montado, c fazendo muito bom
itegocio, pagando mesmo pouco aluguel,
dependendo o negocio dc pouco capital.
Para ver e tratar, no lloulevard São
Christovão n, 6?. J. 7813.

ESCRIPTORIO
_ Aluga-se tun. grande, excellente, hy-

gienico. arejado, com salas de espera
e telephone, por módico preço; na rua
Uruguayana 11. 3, Bobrado, lado da
sombra. J 43g0

Da GOXOURIÍiU CHRONIC. ou
RECENTE, poucos dl,\:?.-. por pro-
cessos mod.rnos, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 e 914. Vaccinas de Wright.
Assemblca, 54, das 8 ás 11 e ia ás 18.
SERVIÇO NOÇTURXO, S aa IO—— Dr. P.uru Magalhães. II S549

ESCRIPTORIOS
Alugam-se bons c baratos, servidos

por elevador; na rua da Alfândega, 42,esquina Jc Quitanda. S 7461

Casa para casa! Inglez
Gratifica-se com ioo$ooo a pessoaque indicar uma casa cm Santa Tliere-za, que convenha. Deve ter boa vista

para o mar, grande quintal, 3 quartos c
mais dependências communs. Aluguelate 30JÍ000. Para scr oecupada cm no-vembro 011 mais cedo. Respostas a M.
J- **• (R 6963

AMA SECCA
Precisa-se dc uma mocinha, que dê

rccrcncia de su;. condueta; para tra-
tar á rua -Marechal Hermes n. 53.

6180 T

greosgeü;
Moderno tratamento das losses, bron-cintes . mais moléstias pulmonares.Agencia á ma da Quitanda ,0, sob.Vidro c.ooo. M

FAZEM-SE HYPOTHECAS 
"

Faz-se, ou compra-se predio, que te-nua negocio,_ terreno ou casa velhaPara construir. Não se acccita inter-medianos. Só se trata com os pro-
m.S% 

"fKMÍ0 "'•- <- ""mero,ne«Ç9o do terreno ou casa e .preço.Carta a este jornal a Teixeira. M-_._

Doenças fa pelle e venereas ~*
Pbysiotherapía

Dr. J. J. Vieira Pilho, fundador . .1;
recior do Instituto Dcrínotliernpico J,Porto (I'írtugiil).Tialaiuento das doen
ças da pelle e syphlliticas, Applicawíu
dos agentes jihyíico-r.aíuraes (electrici
dade, raios X, radium, caiar, ete) n.j
tratamento das moléstias chroitic-i. Inervosas: cons.: rua da Al.andiiva ¦•
95. das a ái 4 horas.

DOENÇAS eVOSJiíir
Neurasthenia. palpitações, -Jy._t>.,,..:,

vertigens, fraqueza geral, anemias, çi,'.res pallidas, falia de regras, flores bran,
cas, corrimentos, dores nas costas e nò
peito,_ cansaço, febres. Cura-se com oSTIiXOLINO. Unico remédio na moda
receitado pelos sábios c notabilidadcj
inedicas — Drogaria Granado & Filho.
Rua da Uruguayana 91, c Drogaria Uo'.drigues, rua Gonçalves Dias, 59, |.i(, .i,!
Janeiro. *(_j JM)

SUOR FÉTIDO
dos pés _ dos sovacos, calinga, frieino
comichôes, etc, desappar.cem rápida
mente com o uso do "Suorol", 

prer0"
2%, pelo Correio; 2$joo. Vende-se em
todas a3 drogarias, perfumarias, plWr.macias e á rua Uruguayana 11. 66 

' *',•'

Oleo de ricino gazeifi.acb
espumante"Tomando e rindo" — o mellio*

purgativo. Aromatico, de sabor ag-adavei.
Deposito: GENF.RAI, CÂMARA ._¦ 

C4.18J

CACHORROS
A lepra, sarna, gafeira, darthros ¦todas as manifestações malevolaj dapelle, nos cachorros, cavallos, gatos .nas varias espécies de gado, são cura-das com o "Sabão Dogue". Este «a.

bão mata oi piolhos, pulgas, bernesbicheiras e os carrapatos no» animaes
Lata 2$ooo, pelo Correio ,i$ooo. Pe',didos a Pcrestrello & Filho, á rua Uru,

guayana, 66 e Avenida Passos 106
Em Nictheroy, drogaria Barcelloa

S CSj-

Pomada anti herpetic.»
FORMULA DE L. R. DE BRITO

âpprovudtt e premiada com medalha
de ouro

Infallivel nas empigens, darthros,
•amas, lepra, comichôes, ulceras, ecz:'-mas. pannos, feridas, frieiras e iodas asmoléstias da pelle. Pote i$5oo. Depo.sito: Drogaria Pacheco, rua dos An.dradas n. 45 o Sete de Setembro Si

(R !.)
AOS DOENTES DO ESTÔMAGO

Que nos mandarem o seu endereço,
acompanhado de um sello de 100 réis
para a resposta, indicaremos, gratuita-
mente, o unico meio para obterem unii
cura verdadeira e radical.

Cartas i redacção i'A Abelha-,
Villa Nepomuccno — Minas.

atí ji de junho
J 11861

AUTOMÓVEIS
Na caia de penhores á rua 7 de Sr.

tembro. _,.5, vendem-se dois automóvel)"Berliet" "landaulet), e um "Pope", no-
vos. Preço» vantajosos. (9429 J)

CHAMINÉ
Compra-se uma chaminé de ferro com

3 a 4 pés de diâmetro, e 70 pés d.
altura,

Para tratar á rua Visconde de Inliait,
ma n. 36, sobrado, das 9 ás 17 horas,

(J66.J^ 
DENTES e DENTADURAS

Compra-se qualquer trabalho vcllin
da boca; rua da Assemblèa 11, 16,
loja.

Fabrica de Caixas da Papelão
Vcndc-se sei., machinas em perfciM

eslado de fttnccionamcnio. Rua da AL
fandega, 325. 7202 .

DENTISTA
M. P. Tidball, recentemente chegada

dos E. Unidos, deseja cnconlrar um
gabinete acreditado, mediante aluguei
ou outro qualquer contrato; para in-
formações dirigir-se a The Dental M fg,
C°. (Brasil), Ltd. Largo da Carioca,
11. 11. (7569 R):

LUSTRE PARA EN60MMAD0S
O "Brilho Mágico" communica um

extraordinário lustre a camisas, punhos,
collarinhos e a qualquer peça de roupa.
Endurece e prolonga a duração dos te.
cidos.

Vidro i$ooo. Pelo Correio, a$ooo.
Na "A" Garrafa Grande", rua Uru-
guayana, 66. A 71.10

Moenda de caldo de canoa
Vende-se uma superior completa por

3oo$ooo. Praça da Republica n. 7-,.
S GS77

Motlipea de Obras Gelsiires
Vende-se uma collecção de livro*,

completa, inteiramente nova e de quali-dade superior, por 2oo$ooo. E' enca-
drrnada 'm Roxbitroh. Custou 450.Ç000,Propostas por carta a Antônio, posiarestante do Correio dq Manhã.

MALAS
Artige solido, elegante e bariill*.

eimo. sAna A Mala Chintia. Rua L.v
vradio fii.

SE
Quatro tachos grandes de ferro fun-dido, próprio para sabão; ver e Iratar

rua Coronel Pedro Alves n. 08.
_7.-. R)

TRABALHADORES
Acceitam-se 20, .0 c mais, carvoclros

e lenhadorcs; informa-se 11a rua Flack
n. 15a, cslação do Riachuelo. J G91 *i

V, Ex, «ão quer mobilar soa
easa sem gastar âlniiefro 1
%' o que pôde conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos comoveis; rua do Riachuelo a. 7. C13J
Progresso.

SITIO
Compra-se na zona da Central ou LI*

nha Auxiliar até a serra do mar, ou de
Nictheroy até Alcanlara, que tenha r.fru.
corrente c alguma malta. Informações
a J. leüts, rua Primeiro Je Marco. ....
.._ __R ;•£-

CASA MOBILADA
Para familia de tratamento, aluga-se uma junto á Praia do Flamengo,com 4 quartos, 2 salas e mais depen-deneias. Para tratar com o sr. I. J.de Amoriin, av. Central, 101. Io andar

(7605 j:

Vcndc-se um carro novo inglez Ven.se, nara uma ou duas creanças; ver e
tratar, rua Sete de Setembro n. mt,
[____. 7213}

Lavagem chimíca de roupa
Pessoa conhcccdora dos mais moder.

nos processos dc tinturaria, torna ao
novo, por preços os mais razoáveis, ves-
tidos finos de senhoras c ile creança:
â rua Senador Corrêa, ;..., Cattete.

7 301 J

m
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^Adiantamentos ao Commercio
A Companhia Nacional de Armazéns

Geraes emitte WARRANTS, çom descon-
tos módicos garantidos, sobre mercadorias
depositadas em seus armazéns, libertando
o commercio do vexame de solicitar en-
dossos graciosos para descontar títulos, e
bsm assim faz adiantamentos para paga-
mentos de direitos e fretes, mediante juro
bancário. Para informações na sede da
companhia á

RUA GENERAL CÂMARA, 33

Bota Fliii»

SELLOS DO BHASIL
Compram-se por 50 mil réis os tres

Be "Ollio «Ie Hoi", sendo_ muito per-
feito-, e por 1 .0*000 a 3crie dos incla-
nados. í-antos Leilão 6- Comp., rua
IPrimeiro dc Março n. 30. (51S4J)

PAPEIS PINTADOS
Moderna collecção, desde $400 a

peça e guarnição até 5$ooo a peça. Estes
preços só na conhecida Caia Brandão, i
rua Assiinblca, 87, proxinio á Avenida.

CM 6.174

109 Raa Marechal Floriano, 109
Canlo da Avenida Passos

Ultimas
Novidades

Em Calçados
Finos

Para Homens,
Senhoras

Creanças

Ç-Hbl^ tL_?ÍJ

AMI
Curvas, ..noções, ralos dc barro vidrado e superior tijolo de

arear, da "Cerâmica Nacional, Dr. João Pinheiro",
vende-se com os únicos depositarius

j. _<&.. c^*o*JxrçJ__.i_,\r*i__*s & co_Jv_c__-*.
RITA DE S. PEDRO, 49 - Sobrado

DE LEITE
Precisa-se dc uma, com leite de .

n ,| mezes, Exige-se caderneta do In-
sliliuo Moncorvo. Ordenado 1G0.Ú100
por me*. Una das Palmeiras 77.

(13 7601)

GBANDE HOTEL «NO
Dirigido por Dario Del Pauta. Ele-

gantemerite mobilado. Cozinha italiana
c franceza. Acceitam pensionistas avill-
sos a Ia curto. Avenida Gomes Freitc,
7, teleph, 3""0. Central. S ..*

ji, Hofr®-Pame deparas

iS" e 20$, bor.eguins dc
casimira e pellica «euver-

nizada, artigos finos c da moda.
16$000
nizada, arti

Í6$000

GRANDE VENDA com o desconto
d< °g0 em todas as mercadorias

SECCOS E MOUMDOS
Vemle-sa muilo liaralo tini caixão

grande para cercaes novo para centro;
todo forrado com nioslruario cm cima
.para maças; para ver c tratar rua Na-"nico de Freitas, 85. (7552 K)

ALUGAM-SE
Os Ires grandes sobrados dos prédios

«Ia rua do Ouvidor ns. 90-93, com ele-
vador, do lado da sombra, por cima dos
armazéns da Casa Sacado Zenha, onde
se trata.

e i8$ooo — Sapatos de pel-
lica envernizada e magis,

fivclinhas ao lado.

c 2o$ooo — Chies sapato*
dc .pellica envernizada com

nina fivelinha 110 peito do pé e salto
l.uiz XV.

Oífií.ílft !<>$ c I2? Sapatos lie.vcllu-
¦f.VV.y" do, com tiras 110 peito do

1)- ou pulseira, artigo moderno, custam
nas outras casas 15$ e i6$ooo.

2S$000 —- Ultima creação da
moda : — Botas cm bezerro-selim
proto, com biquei ra e talão de ver-
niz e fivelinha ao lado. Ditas no

mesmo modelo, porém, em kanguru'
amarello. Qualquer destes artigos

custa rs. 33S000, ruas centraes.
Remontem-sc catálogos iliustrado.

grátis a quem os pedir, rogando-se
toda a claj-cza no endereço, Estado
c legar.

1GSOOO — Modcrnissimos sapa-
tos do pelliaa envernizada. amarran-
do no peito do pc com uma fita,
laços frizados, sallo alio — artigo
finíssimo.

__§__&&•.
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AVISOS MARÍTIMOS

Carlos Graeff&C.

íí_$O00 — Bellissimas bota. de
abotoar e de atacar ao lado, cin ca-
semira cinza, "beige". com biquei-
ra de verniz, artigo "deinier-cn .

PELO COHRE10

gw.. .._—. ni m,.1 .¦¦! 11, 1 1 nijjywi iwii ijpn 1 ii*«yig,Mtffwww^^i--;tyi**twiiii--*i ¦¦-I..-HI ' ¦•—¦*»
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PRAÇA BAS MARINHAS
(ENTKH OUV1D OB E HOS AMO)

LINHA DO NORTE
O paquete

MAIS 2S000

18S000 — "Chies" sapatos em
pellica envernizada. .om pala e fi-
vela, salto á Luiz XV — ultima
creação da moda.

Telephone, 4.424, Norte

[MD-

Sairá quarta-feira, 30 do correu-
te, ás 12 horas, para Victoria, Ua-
liia, Maceió, Recife, Cabedello Na.
tal, Ceará, Maranhão, Pará, Sanla-
rém, Óbidos, Itacoatiara c Mandos.

LINHA AMERICANA
O paquete

LINHA DO SUL
O paquete

SÍRIO
Sairá sexta-feira, 1° :dc setem-

liro, para Santos, Parána.á, S. Fran-
cisco, llajahy. Florianópolis, Kio

Grande e Montcvidéo.

LINHA DE SERGIPE
O paquete

Minas Geraes
^^^^-^^^^^^^.^ —= —!
__,—,„—,—......—— --—... --,—.,.— _._-_— ,.~~—~-— —.. . .-—- _,

CONTRA A GRAVIDEZ
(PESSARIOS WIU-ERSON:) __

Evitam I Cada caixa leva inslrucções.
Vende-se, rua 1" de Jtarço n. 10, rua
Gonçalves Dias n. 59, rua Voluntário*
da Pátria 152, Botafogo.

Sellos psra coüecps
Compra-se e paga-se liem qualquer

quantidade de sellos nacionaes e et-
trangeiros, assim como moedas e meda-
lhas antigas do Rrasil. Kua i* de Mar-

S 76.47 I ço n. 39, casa de cambio. S 667

CHAPÉOS

Sairá no dia 29 do corrente, ás
14 horas, para New York, escalan-
do na Bahia, Recife, Tara c San
Junn.

Sairá quinta-feira, 31 do cor-
rente, ás 15 horas, para Cabo 1'tio,

Victoria, Caravellás, V. Arcaa,
Illi.os, Bahia; Aracaju, Penedo,
Maceió e Recife.

AVISO — As pessoas que «Hiei-
ram ir a bordo dos paquetes levar
ou receber passageiros; «Icvcráo so-
licitar cartões dc ingresso, na bc-
cção do trafego.

Últimos modelos cm vcludo, palha e
seda a 12$, 15$. -0$ e 25?, tinge-se, rc-
forma-se palhas a '¦•"., 3?. 5$. á rua dn
Carioca n. 10; neceita-sc alumnos.

S 7517

icíooo e i2$ooo, sapatos de
verniz, para senhoras, ar-

-tigo moderno, entrada baixa ou com
tiras nu peito do .pé, saltos de couro 011
alto.

adquirida ou hereditária cm todas as
manifestações. Khettmatismo, Ecze-
mas, Ulceras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas. Darthros, Furunciilos,
liscrophulas, Dores de cabeça noctur-
nas, etc, c Iodas as doenças resullan-
les de impurezas do sangue, curam-se
iiifallivelmcntc com o

O mais poderoso antesyphilitico O mais enérgico dcpurativo
Unico que eom um só fiasco faz desapparecer qualquer

Uma colher após ás refeições. Em todas as «pharmacias
.fabricante: — Pliarinaceutico Álvaro Varges — Av.

lis li
niauife

drogarias..
Gomes Freire. 90

ação]

PROFESSORA
Prceisa-sc dc -nario mobilado inlc-

pendente com pensão até 100$, cm casa
«le fami'ii:i socegada. Resposta para A.
U. nu escriptorio desla folha. _ 6163

Í___fnKi_M_»ft«-l^

n/M * M/-0RJIAL

GÜRSO DE PREPARATÓRIOS
MENSALIDADE --$000

Diurno c nocliinio. Professores do
Collcgio Pedro 2". Rua Sete de Selem-
bro 11. 101, i" andar. (J <5.)8o)

CífiílfjíJ e 6. — Sapatos «le lona bran-
./•{wau c.__ saUo5 [,aixos ou altos,
com tiras no peito do pé, para senho-
ras.

15$, i3?ooo Bs:'119 enver-
canos de

fantasia, artigo fino e moderno pari
homens.

r.orzegiiiiis «le bezerro, prelo,
artigo forte, próprio para

dc 27 a 33.
6$000
collcgio,

2$000
rellos,

2,
«rt.

Precisa de quarto
dente, com pensão,

PROFESSORA
mobilado, iiulcpcn-

H_B__H _m~-mmmmmPmmmVm%mmWe^^

AUTOMÓVEIS"
ale íootfooo. Em

casa de familia socegada. Resposta
A. O., no escriptorio desta folha.

(S 6164para

Veude.se ipor 1 iCoo? um, N. A, O.,
|taxi, perfeito,; 4:500$ um «Minerva, ta-
xi, peri-íMJ! .1:5(10$ um Pope, perfeito,

[Ver e «tratar, com B-hiano, nta Martz
Barros 11. 205. J • 77'S-

Nwiiíiçiiiííííifníiniii IL AoOiliAfllAL.IiOWlAL
____^m____Wmmm-mm\m%1Sim

i
__.•_."_ _:____':_-Tir. ü3E"£i_

VOE

Discas Reversíveis CHATTANOOGA
c 2$2oo — Chinellos dt be-

zcriinlio, belbotina ou ama-
.1 ponto, muito forlcs.

sapatos, com 1
amaiellos ou

atlos brancos.
envernizados,

e 17 a 27
m?z «3P

ATjKGROATAS
17 n 27 S.SSOO
28 n :t:s dSOOO

.'$„ n 10 5f,;r.o«
Pnra o Interior, mais _$0.0 o uni'

em sapatos para

o>

b__m- a «_ai_-MB- a - Bamanui i_i<imn—ni» iiiiíit.iiiMimmveimmmamx—
CoExcutreo *3Lg> «.clsaa-issão

l:i eslãn funcc.lonando desde 1 dc agosto, ns aulas cípc.-i.ics do Curso A
nexo" lio Inslitiilo Poiyglotico, para quem i.uizcr ser admittido na Escola N« ,
mal no próximo concurso — Quem nã» se matricular logo, não poderá se quci
xar se for infeliz 110 concurso — AVENIDA RIO BRANCO, J06 e 108.

H_i___aai^^asgB^iE-3^BgaEg^^g^^^^^^g
iiisiHFiRn OURO

Directamente, sem commissões, em-
presta-se sob hypolhccas, alé 30 con-
ms. Rua do Rosário n. 105, 1°, com
¦Maria. (fi 7.~Ro)

Compra-se ouro, brilhantes, platinas,
jóias usadas c cautelas dn Monte dc
Soccorro, á rua da Constituição n. 64,
próximo á rua do Núncio. S 6S41

CASA FUNDADA EM Í87S
Unlooa tle-poaltavloa <U> cimento ing-lez "WI-IITBJ

c íjr.O'A>i:i.l.!-S".". tinta liyg;ienica OLS1NA,
8ARNOL TKXPX.11) para matar o carrai>ato

TELEPHONE 27-1 - Baüa^íSo f_osario 55, 58

Dc
11

1)

I Ultima» novidades
\ senhoras.

-S.lo expellidfts
cnm o l.ICOU I).-l.-

CRUANÇA8 (Ts-
riaccto conipos-o'.

do dr. Monte Go-
«linlio, approvado

pela Uirecloria Ce-
ral de Saude Publi
ca e Assislencia Pu
lilica du listado do
llio.

V; o melhor re-
nicdio contra ai
lombrigan e mo
lestiiiB devidas ^

ftAac*.R£91STIU-_â ™™MÍ5oE*„ 
S'

_¦¦ .-,. ,.*, - ...vel, nüo exige «liei
seni puni.íute*. Não é venenoso, n.o. irrita
os intestinos, il-' lio bom que c nmn; 1C'
ccitailo [.elos medico-. Drogaria do lavo

José n. 6i, e eai iodas as dro

COFRE MILLERES CBE0S0EÍ19L
Vende-se um rraiule, próprio para I Moderno tratamento das tosses, brott*

comp «Ma ou b£.eo, muilo cm conta, eliites. e mais mo 
^dP"!»on«*¦Praça da Republica ns. 71 c 7.1. .Agencia a rua da Quitanda 5°, sote.

S CÍ76 ' Vidro 2$ooo. A GiSo

rua tle o.
garlas.

O

<*__**-

ís_;

1 a=rasc=ae=_|»
c_>

B
m-m-
CO

CG_ür>aaMa de Loterias Naciouaes do Brasil
E*_._íacçoesDabllca3 sob aílscalisação âo governo ieâera.

ás 2 U2 e aos sabbados ás 3 boras, á
PnüfV ViSCOMESE 53E ITABORftHY H. 45

AmanhãHOJB HOJE

30:OOO$OOO
Tor 3S500. em quintos

Amanhã
330-30-

16:000$000
Por 106OO cm meio»

_Deipoi3 de aaaa.an.Hai
A'a 3 1ioríi» da tnnlc — 'JOO—18"

p±3*

to
Estes nrnüos são munidos il«i ilois discos, eoiifwmo mostra o elidiu iicinia : ontoiiati-
um tlisco irnliiillui. o outro disco íiea suspenso P»r «neio de uina ttlii'"iin«a no contro.
O anulo revcvslvol CHATTANOOGA de dois discos encerra om si os dois pontos ca*

pitncs uno iutercssiim os Hra. lavradores — SIMI-LIOID.VDK H KCONteMIA.
Temos destes arados do tres tainitiilios, com discos de 20. 24 o -.O çollcsmins.
E' um facto comprovado lioje, mio o Arado de Discos Ileverslveis e o muis pratico

o o diio melhores resultados tem dado nn lavoura. Fomos os* introiluetores. nesto WS*
tudo. lia nove annos, dos Arados do Discos Ubverslrcis CH.-VJ lANOOOA. O nruilo ue

ida e volta.

exip, rins, a e ureinra
A UROFORMINA cura a insuflicieiicia renal, ns cj-stites, pyetites,. neplirltes,

tirethritcs, catarrlio da bexiíta, inllanimaç ío da próstata. Uíssulvc as area«> e us
calcul03 

'.le 
acitlo urito c uratos.

NAS BOAS PHARMAGWS-auai" DE PüftRG017 -- DspositQ

Infallivel da !g" Iril Iimpotência ¥
A perda toial ou mesmo parcial da

virllldade deprime o homem pliyslco, o
mollior «lotado, cncnmiiilinnilu-o para
umn velhice precoce, M.u lia affecç.o
que lhe cause tantos ¦ eoltrlmontos mo-
raes, quo lhe trasia mais discussões In-
Uma», ft.i vezes mesmo sarcasmos e ca-
g.-.nJas, tornando iif.slm sombria tutla a
sua oxlstencla. Deixar este estado sem.
cuidados, na espectativa «le uma cura
próxima, o «inbalnr-se com uma espe-
iniiçn chlmerlca, quando pedindo a bro-
cliura i!o Dr. y.fllo. Intitulada n «Res-
t.iuruçllo do Homem,' acompanhada ds
uma folha do consulta dirigida franca
a«w «mo ní" podem Ir fin consultun tia

rm u.mm.m 93, mim
«Ias S fts Ji •• das 2 fin 8, adquirem
n certeza de rehavci" u totalldado dn
sua virllldade. M-sa Interessante bro^
cliura, «lo distribuição gratuita, conten-
«lo .)XpllcaçOo3 c ennsollios Indlspensa-
veis aos homens, deveria fer lida e re.
llila e ponderada nns horas «le desuni-
mo o depremiío Invencível.

i - -. .¦ i

i_i.iai"aiwi*«i*si!i»*ii.Biiiiai"iaEMB
ACUKAM 1

SY.PH1LÍS I
r • - IEnsir.a-se a todos um meio de __

tabtr fe tem syphilis adquirida m
ou hereditária, interna uu
na e como podem cural-a
mele em to.las as manifestações B
c períodos. Escrever: Caixa Cor- »
reio, 16S6, enviando seilo para gresposta. jrj

!t_iiiiia!iim»ii_)B_isiEi!i mm-ú mm u
U 3A9A

fácil- 1

GRANDES REDUCÇOES nos pre-
ços como sejam: camas para solteiro.
33? a 35$; ditas ristori, paia casados,
.•.o? e 

'45$; 
lav.-i'.orios inglezes, 51',$:

toilettes coiniuodas, 100$ c io.sí; «nar-
da-vestidos, 35$ e 45$: Euarda-lqucas.
15$ e .|-$ooo; guarda-pratos, • supe-'riores, 

110S e 120$; guarda-veslido» di
desarmar. 100$ e 110$; mesas elásticas,
50$ c 55$: mobílias estofadas, 130Í.
140$ e iSo$; ditas Sul-Ainerica, iooí 1
uo?; cadeiras para sala ou quarto.
7;$ c 80$; cadeiras «le balanço, ,*5$, <
40'-; dormitórios, 4205 c 450$, superio;
res era arte e fantasias belgas e cs;.\«i.'
allemão, 500$ c 510$; diversos modelos
«1 escolher: sala de jantar, 3S0S c 400$;
ditos cs'vlo allemão, ivn; superiores
dc fantasia, cryslacs c cadeiras dc enu
ro, 830$; camas de arame, 10$ e 12*.
colchões de crina, 12$ c 23$; capim
1$ a in?-. e tudo novo «. do primeira
qualidade ao

LEÃO DOS MARES

Os suecessos dos
mesmos criou linl-

liiilor«.",s, íiorém.
-nunca competido*
res. Continuamos
n ter sempre cm
deposito o Arado
do um Disco Kc*
versivel CIÍATTA-
NOOGA de 2o o
21 poUcsníliis..
CO"*!PLETO SOR*

TUllüNTO n E :
Instrumentos ara-
torios, motores,
nioeuilns de canna

mão, á forca
animal, forca motora o «i torça de anua, úõslnteerodoros nmerlcanos pnra moer o ini;
llio com o sabiiRo o 11 pallia. niiicliiiiiis para cortar capim o canna, moinhos para enfé
o ínliú, debui res da milho, semeaileiriis para plantar milho, urro'., feijão, nluoüão,
etc. Dcsenscadores d. eafó o arroz, os mais perfeitos do mercado, ele, ele.

i>»£-_^E__£i

Por -ISSíOOO, em iiuintos

SABftAQO- 2 DE SETEiSflSS.0
A'a 3 Iioras da tarde—300-aa-

100:000^000
por :**.*B'>'>0 em décimos

^£tt»t>£t5õ, V de outubro
A's 3 horas da tarde-NOVO PLANO

G_-AÜS_3E E EXTRAORDINÁRIA LOTERBA

OOO
Em 4 prêmios de 50:0tt0$000

"Por 14-S5O0O, emvigeslmos
Oi pedidos do bilhetes do interior devem ser acompanhados dt

maii 700 rs. pnra o porte do Correio e dirUrWos aos ncentos M™™
-VAZABJ-TH « O.. ltUA DO OUVIDOR 94, CAIXA N. 817. TeloK.
hVHvèh, e na casa P. GUIMARÃES. RUA DO HOSARJO 71. e.aui-
na do beco dns Cuncelliui — Caixa do Correio n. l._7_.

OOO

COLUMNAS DE FERRO
Compram-se 6 a 7 usadas, pe-rèm em

bom csiado paia agüentar sobrítto.
quem tiver escreva para a padaria Jlat
„ 'P.v,.- ,', nia Arcliias Cordeiro 310,

S 6SS8e Terra,
Mcj-er.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis a prcstaçõe*,

entregando-se na 1* prestação, sem tia-
dor, por preços baratissimo. é na Casa
Sion; na rua do Cattete 7, te'cl'1"'!n*
3790 Central. O 6"8l>

Peçam cnlnlojios e informações aos únicos
Reversível Chattanooea.

asentes 110 Rrasil do Arndc
Wv

miERm OE MAGüSíflAS PARA LíW®Ui_A

s. F^yLO

oulas

GA ISEI:
se um cortador dc camisas t
Fabrica, rua Aristides Lobo

R 0553

''^'^""¦^^^^'p^íii^-;«r:a-sl_ts^^^--TO-__________

i IIfi'pi|ppi| |lllüiMbli. |
_ Cura infallivel c* absolutamente ?

oioeopaliiicos vídan.ss
A '«odos (pie soffrcm dc qualquer 1110-

lestia es;:, sociedade beneficente for-
«tece, 0RA*13_*HTA__UNT_Í, diagnostico
da moléstia. Só mandar o nome, edade,
residência c profissão. Caixa .po- ál uu-
mero 1.0-7, Rio de Janeiro. Sello pr.ra
a resposta. 1CS J

Ouro a S?SOO a gramaia
PJ.ATIXA A GS200

Prata, 30 a 6«i réis a granima, bri-
lliar.tes, cautelas do Monte Soccorro e
«lc casas dt* penhores, compram-se :'t rua
«!o Hospício n. -iü, hoje Clciios Aires.,
unica eua qtte melhor paga. 1 "fiSi

carta dos ORGAOS GENITAES, |
qualquer que soja a causa do entra- £
ijuecimento ou edade, cem o snspcn- a
sorio Klcctrioo-Maírnettco do Doutor i
Wilson. Depositários — Merino & jjComp., rua do Ouvidor, 163, Kio. |
Reniettcm-se catálogos deste appare-1
lho. Representantes em S. IV.uI.i:|
Januário Loureiro, rua 15 de X«j- |vembro 11. ;. í

-^..':"«--;;..3-:':'''v«"'''V » .-•..«__?__¦»-

is do .Monte
na praça Ti-

11C- -T,AIIf'0 1>A LAPA-
- Pecam catnlouos -

-110

*'¦•:-'.-c2*s,--,-¦'¦'¦:,.-,'..-.«-»-'-...-(

~-t.-.->."^àfi,,:> f.i/.,,-. i.-.Ví-^.t.-*.:..;!
|ir-',.-".iJ'T't-^^-- s-ir-.v TC.:'.--?--' r*.
Bi'-.--*'' Jiys; _:.'*riV'--i|.'s;'V;

Í)tc':X*'J*!Íte4f P--*. ;*.ç-"-*fei.^5;

LarEOflB 8. Bento N,
R.O HE J..ÜE.S.3

I. 18

"PENSÃO PROGRESSO" SSTUAGÃO COLCHÕES
Poniccc-Sü ipensão de primeira qitati-

dade a rapazes do commercio, ao con-
vidaiivo j>i'eço dc (io?ooo cm deante,
entregando-se lambem a domicilio; á
rua .Acre 11. IS-I. .1. 7;oíi.

Arrenda-sc uma que produza cercaes e
que sirva para criação dc aves domesti-
cas. Informações por favor com Quin-
tino Rezende .. C„ na estação dc Enlre
Uio?. S 684a

Vendem-se para solteiro a 3?, 4$, 3$,
e <"$, ditos para casal a 7$. 0$, c 12$;
na officina e deposito da Colclioaria da
rua Frei Caneca, 309, próximo á rua
de Caluinby. J 7~.>/•

¦WÈ&iM
|fe??£#i»-'*i, £&tvir^y-tÊij. 'iv-Kí&fvm \__$***

á%LW ¥® H E'A

PO' BA MMIA
URRAFÁ GRANDE

Fste celebre e afamailo pó. pelos seus raacs effeitos na mortandado da»

nnlgas pereeí j?os ,„osquiloSP formigas, baratas, lagartas, piolhos Uchdm ¦

.oceiras dos animaes, tem conquistaflo o primeiro logar entre lodosos ms.-

cticidas. ... .,.
Tornou-se um indispensável familiar. . ,, ,
Não suja a roupa. Não é venenoso. Seu aroma cm nada prejud ca A

saude. Pode polvilharse na cama de qualquer creança s.iu perturbar-lho o

FOWNo 
rot'do vão indicados os differentcs modos do applicação, conforme -

íspecie de insectos que se queira gestr'itir. r-AÜPAUA GRAK-
O que convém é procurar o PO1 DA PERSiA DA GARRAFA .«Aíl

DE e para obtel-o, o unico meio é dirigir-se a nós-
Nosso PO' DÁ PERSIA ó preparado unicamente, eom as flores freiicasdaí

plantas e não é para sc comparar com o pode acçao quasi ntilla, tciio c J
'aizes 

ou da planta toda, quando não o 6 eom substancias oftensi.vu if saude.
Cuidado cc.m as IMITAÇÕES BARAT..S (inertes ou prejudiciais á saudf

c á roupa). .
Sempre que os fregueres se tem queixado dc que

dá resultado, tem-so verificado que não compraram
PERSIA DA GARRAFA GRANDE,

ATTENÇAO — Em todas as latas com o PO
dado um rotulo com a seguinte marca rcxislrada

o Pó da Persl»
o verdadeiro PO'

DA PERSIA vae gru-

nSa
DA

MARCA. Itl.tà-isiTiCADA

OURO
Prata, briüiuntes, caule'

de Soccorro, compram-se:;
radeutes d. Casa Garcia.~_i_________í_^s-k-^i--mz^--2

fe] -
i>.l

çínin * pt___"*.._.KEüBfiSTritKlfi
-•1

Ku soffri horrivelmente deste mal du- «
rante mui-os annos, tomando tudo I
«luanto mc indicavam s;m ter tido um «
pequeno allivio. Hoje acho-me perfeita- '

ciente bca. graças a 11:11 remédio «jue
uma casualidade me ftz conhecer. Eu
agradecimento, in<lic.irei aos que sol
irem das conseqüências deste mal, come
sejam. anemia, moléstias nervosas,
palpitações do coração, etc.,_ como po-
dem iccuperar a saude. Escrcyer a
D. Amclia C. á Caixa do Coi rcio 333.
Rio de Janeiro

fiBRÃSÜÉ VÍGETâES
C,'i ase amostras «¦ preço para

_ do Rio. Pharmacia São
ou praça 15 de Novembro 4.

«elojoari». Rio. CR *"<-'

pai!lliillISiiil Pljfít Ií ililill E
U ifiJLIÍ-l |

A sua cura raJícal pelo HANSEOL

r*.

Pc«

P..C
Em S. Pa-.il, .liiicit.i n. 1.
Cátia vidro c s
mento durante ;

nas.

ii.i

r. iJTiormaçoüü
Sn Kio. I. M.

Andradas, 47-¦cc! Si C", rua

itíicicnt.
3 «Kas

2O$OO0

para traía*
custa ape-

Ourai
-Tlionie

B
È__?_V'-__í^SS3'v^:s!a''»Ç-E5;

MOVEIS l PRESTAÇÕES
V. P. ¦ ,-r comprar moveis a prcsls-

ç5v.s por pregos Ijaratíssimos, entre-
(íaiido—c 'í.i 1*. prcalação, sem íiador,
c ca Casa Sion; rua Senador Euzebio
ni. 117 e '"St, telephone 5.09 Norle.

U 638.)

íi 1S~-ír^~ÍS-:''':5J^.^5í!'í??^t-SÍS,.,%l

li M Sa Tiifiisl
A "Alicina", cm cuja composição!

figuram o alho .* o agrião, deis yc-S,
getaes reconhecidos por vários M
scientistas como verdadeiramenteg
maravilhosos na cura da tiiberculo-|j
se, produz resultados seguros cinH
todos os períodos desta tcrrivcl cn-R
fermidade c cura completamente nog
1° e 2° grãos. Xa bronchite, asB
llima, infiucnza, coqueluclie c prin-g

m cipalmcnte na bronco-pneumonia oJ
a resultado é infallivel. Si
y< Depositários: Silva Gomes & C.Rj

|Rua dc S. Pedro 40
^E3H52BS_S___íaBê_

AS PESSOAS OE OOH
Conse;uci-.i tornar 01 seus cabellos

!:.--os, por mais ondulados ou encrespa;
«ins que sejam, com o Lysodor, que é
infallivel. A' vinda cm lo«!:is as perfil-
marias dc 1" ordem c na "A' Garrafa
Grande", á rua Uruguayana, íi e Ave-
nida Passos 106.

l'ERI'_TR!'Ll.O _ FILHO
Vidro jíeoo, pelo Correio .|$.ioo.

Blonorrhngla ou qtniiqnor corrimento cia urothra, cura radical em ias
dias! Com a maravilhosa injecçüo secontiva o capíulas iOi. Quando tudo ]talhar, este extraordinário preparado sempre triumpliará. o unico allivio I
da mociJudo ! ICxperlmentae e vercis o eíteito assombroso! .Nâo tia go-norrhéa ([iid resista a esta prosilglosa doscolierta, •

Marca registada Ve:,ile-so na Drogaria Granado á nua l, «ie Març.o 1Í • IS e nas prin-cipaas pliarmnclas a drogarias dcr.t.t cidade e clc todo o Ui-a.ilT

rejeitem as latas que não tiverem esta marci» registra-la n|
i_i tendo faido da casa Garrafa Grande.

Lata 2$ooo, seis por iu$***jú c coze por 2o$Cúo. RemeUe-ne pelo Correio
lata por 3$o'oo, seis por 1.3300 e doze po r -f.Soao.

Portanto,
rotulo, como

A' GARRAFA GRANDE
/_•*__ O.TA

__ CP jT)X

h CASA LUCAS HO PUBLICO ! NUGHHSMO OE OâFE
Crêmo3 «Ie nesso dever prevenir os con-

idores que cm virtude do c.v.;o a.le«i-
1 pela nossa

Vende-se um Com capacidade para .30
«•«..bas diárias. Machinas garantidas,
reco rs. S :ooot?ooo (junto 011 separa-

Padua, E. do Rio, cem Neves ou
1 postal 1 _.;_, Rio, H 7322

i m\\ 0 im FUMADOR té Pr mais \m oatro
PAPEI li ClfiÚIROS iflf 1 oJ!V iio

*íl •-_»_. mmm-»-~~*t.*__*3 ,™i ii

l___i ga ^i*m_7 rm w" -taã-2r ^*jw_

SÓCIO OU SÓCIA
Para uma grande pensão bem aírc-

g-.iczada, 110 Cattete, com o capital dc
i_:ooo$ooo a 15:0003000: para infor-
inações, na rua «Iu Cattete n. .-.-03,
c.sa de moveis. iS C.34

TTOTT/1TT & Vft KJ A tóA
?efe_íre!lo W Filho.

A 75*S

tt:n rt"'
raulaje

Em N croy, ii ia Uarccllos.
S 6S43

ALÜGÃ-SE
n casa da rua Ribeiro Guimarães 62

«Aldeia Campista), própria para um
casai dc Uatamcnto, _-"'•'.<* tOO$oooo.

•.. K 7591

larccfdo 3 i-cnaa per preçr-s niais
>s numerosas hnit-i^ôes quo. embora•cnliarn i-i** brilho psrecdp, aua intensidade

ayparente desapparecc rapidamente, sendo o
r.-.i coniumo egual ao de qualquer outra
r.mpada dc filamento ds metal.

Por íseo, quem desejar uma lâmpada de
;¦..-. "watt", deve comprar somente e:n can]

garantia ou constatando ante os [

de BRAUNSTEIN frères. - PABIS
ruuteitni ía rci:j tmm t ía*

princip-*! í.biica* írailleiras
para PAPEI* do CIGARROS
em Resrias 3 Bobinas

Fora Ao, Concurso :
Londres 1003 - Turln IPil

FUMADORES, Exijam em todüs aa labacariaso
¦ <_\1

apparclhos
lhe nfíereçam.
1.UCVS .'.- c.

.in ou constatando a.Uc
onomia real da lâmpada qus- Avenida lJ*.ssc(, 36 e j3—

HMIL A"
Brilhanttna concreta com retroleo,

deliciosamente perfumada com pene-
trunte c escolhida essência, dá brilho
c firma a cór do cabello, ao contrario
das demais briihantinas que tornam os
cabellos russos. Vidro, ,.$ooo. Pelo
Correio, '5ooo. Na "A' G:irrai_ Gran-
dc, rua Úr-gHaj-ana 06. _u A 7l3*

BVtt m MSB HBMW

A rr u A z B ?i
Vende-se um armazém dc sccco3 e mo-

Ihados, vendendo tan-.bem fazendas, arma-
rinho. roupas feit.-.s, ferrasens e louças,
sittsfrlo fora desta capital, defronte a uma
eítaçüti servida por trens de suburbíosi
fuu.iailo tia mai» «Ie 20 annos, vendendo
q-ialro contc.5 por ir.cz, podendo .iujn.cn-
U\r essas vendas, dispondo dc maior capi-
tal. Vende duas pipas dc paraty mensal-
mente; está installado em vasto predio,
recentemente construído, tendo moradia
jura familia, cora entrada independente,
vende-se o neçocío c o predio, por is
con.tfSi tudo livre e dcâembaraçodo. In*
formações na rua da Prainha n. 100, ar-
nuizem, li-s 10 horas da manhã ao ir.eio
ün, IJ ;is~)

Objectos de aríe de madeira
Imagens cnc-irnadr.-!, mobílias artis-

ücas e-.c, estragadas de bichos, restau-
rain-se e dú-sc uma solução na mudei-
ra para impedir a reproducção do hi-
cho. Rua D. Carlos I, OA, sobrado.
Beneventtto Maneini. (7587 R)

Bom quarto mobilado
Aluga-se uni grande bem mobiliado,

com duas janellas em casa de estran-
gciros sem filho; luz electrica, banho*
quentes c frios, preço so?ooo, pata ver
lodoi os di.-.s até 12 horas, á rua liarão
de Petropolis i(1". R 7321

i OililISJi DluU.IL
Sen

_ "CLI

1-19, i\\'.\ DA QUITANDA, 140
ItKÍ.O.ÍO.-.IüA BIJ0UIE1UA

¦ ¦¦ «nliilfiílo "in concertos iio relocios e jóias n jirocdK ijimlicos—«
¦lo sortimento (lc relozins Vicia, Torro e outras qnitlliludc.

::-'. a;.\!SON'\I-:T'!'I'." •— .liiins c relocios a nrestnuões suinniiiic-
d0VS8000o— IJKCEltllM-:-!-: ASSlGJfA'EÜBAS.

DOENÇAS 00 CORAÇÃO
Pontadas, palpitações, cansaço, falta

de ar, pes inchados e hydropsias, bater
fone e irregular das artérias, do pulso
e do pescoço, e as lesões no coração,
causadas pela sypliilis, rlieumatismo e
arterio-"clilerose curam-se com o CAR-
DIOGENOL, grande descoberta appro-
vada pcla Saude Publica, para essat
moléstias. Granado Sr Filhos. Rua da
Uruguaya na 11. ot, Rio dc Janciio.
Importantes attes-.ados das_ pessoas
curadas e de médicos notáveis. Vidro,
ífooo. Pelo Oct-rrio, S*-5oo. (R 7.5';-1).

Macliinas de costura Singer
1 A' prestações mensaes de to$o_oo.
| Tratar com o agente, rna do Hospicio
I n. 2.0, 1°. tambem se compra uma para
I fazer ponío a jour. S 6S73

Exposição de aves (13 raça
Gênero finíssimo, «lc todas as raças,

vende-sc a preços sem egual. Visitem
a Coopcraliva da rua Sete dc Setembro
n. 3. S 6879

Ai.reit
SobrinhoPÍLULAS de cafemna

OURAM
Se-aOes-Maleltas

STeljrea palustregInt<*x*i_,.&tte'n.es
Ncvralgla»

Hiilii. rtililiul.) eom an ie_itaçrie_ o fnlsllicarüe*!

Bbísos depositários» Bragança Cid & C. -Rua do Hospicio 9

-^iafs£o««»âV!-
JA,.
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UÊ.NOS ANNU
EM IM.

J. LAGES
MCRIPTORIO E ARMAZÉM, RUA

BUENOS AIRES N. 8s
Telephone n. iqoi. Norte

Leilões a sc effcctuarem na semana
Be ai a 2t de agosto de 1916:

HOJE, QUINTA-FEIRA, 24 do cor-
'rente, á 1 hora: .

Leilão dc pred.10 a rua Hilário de
Gouvéa 80, Cojwcabána; será vendido
t rua do Hospicio 85, armazém.

HOJE, QUINTA-FEIRA, 24 do cor-
j-nte, is 5 horas: _'',.-_

Leilão de bellos moveis a rua Belfort
Roxo n. 56. Leme-»,. „„,„, .

AMANHA, SEXTA-FEIRA, .5 do
corrente, às 11 horas: __

Leilão de mercadorias na estação Ma-
"AMANHA, 

SEXTA-FEIRA, 23 do
corrente, ás 4 horas: .

L«15o de predio á rua Honorio 104,
Todos os Santos.

SABBADO, 26, - 1 hora: , ,
Leilão dc moveis i rua do Hospício

a. 85, armazém.
SABBADO, 26, á 1 hora:
Leilão de predio á Estrada Real de

Santa Cruz n. 1878, pertencente á mas-
•a fallida de Martins _ Ramalho; será
-endido á ma do Hospicio n. 85, ar-
mazem.

TÈNHÕÊES.
Leio de Penhores

E^l 2i UK AGOSTO DK 1016

L. GOHTHIER & C.
HKMIV & ARMANDO.Successorcs

Oasri funilada cm 1867
... RUA LUIZ DB CAMÕES, 47
Fazem leilão dos penhores ven-

tidos e avisam aos sn. mutuários
oue podem reformar ou resgatar
as suas cautelas ató á véspera do
lellSo.

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CASA BUAZIL
Rua 7 de Setembro _NT. 135

TELEPHONE 5438—Central

PRECISA-SE 
para casal de tratamento,

de. uma copeira e arrumadeira cpm
pratica, aue seja seria e dcscmbaraça-ua j
dando informações, preíerindo-se de meia
edade: i rua Valladares n. 27, bonde de
I panem-. (7486 D) J

PRECISA-SE 
de uma copeira e arru-

madeira, para 2 pessoa». Trata-te a
rua Barão de Pirassinungu n. 37 —• *-»;
brita. (75.8 C) J

PRECISA-SE 
dc boas corpinheinu e de

ajudantes; na officina Parisiennc; a
rua Gonçalves Dios 11. 31. (7»24 D) J

PRECSÃSE 
de costureiras para uma

oFiicina. Exige-se (iuc sejam praticas
Rua do Cattete n. 252- (7440 D) S

PRECISA-SE 
de uma rnennii, de 8 a

10 annos, para a nompaiilãa dc um
casal sem filho-; trata-se na rua Santa
Alexandrina 13 A, cusa n. 8. (7360 O j

PRECISA-SE 
de um» menina para pou-

co serviço, em casa de pequena la-
mili»; praia das Saudades n. 7 — Bota-
fogo. (737° O R

PRECISA-SE 
dc uma mocinha para li-

dar com creança, para casa de fami-
lia, dc condueta afiançada; paga-se 15$:
rua do Cunha 76—Catumby. (7397 D) J

>HECISA_TE dc moços e moças para
_ serviços leves,
Manoel Victorino
Dentro,

fa
143 — Engenho dc

(7S18 D) J

PRECISA-SE 
de um rapaz nue cnteii-

da dc plantação de roça e saiba gu-.ar
carro, dando fiança de eua condueta; rua
Visconde de Itaiiina n. 13. barbeiro.

(7763 D) R

PRECISA-SE 
de uma orrumadeirii que

passe roupa a ferro; rua Prudente de

Leilão de penhores
I ¦¦; 

3 DE SETEMBRO DE 1915

GUIMARÃES & SANSEVBRINO
TKAVESSA 00 THEATRO N. 5 E

LUIZ DE CAMÕES N. i A
das rautrlas vencida-, podendo aer reforma- I
dai ou resgatadas atí i hora do leilão '

—_. |/UJJb . V*.|-»» -—..— ,

Moraes n. 124, Ipanema. (7390 D) J

ALUGAM-SErios;
 duas salas para escripto-

Rosário 17°.  S) s

ALUGA-SE 
a sala da frente do 1* áfl-

dar da rua Theophdo Ottoni, n. OS,
com divisões própria- para eacriprono. Tra-
ta-se no armazém. (7019 _____ >

A (LUGA-SE um bom <*imrto com lanei-
__Jas, com ou sem pensão, casa de fatm-
lia de todo respeito; na rua do Carmo aj,
a" andar. 17556 E> K

AIA7GA-SE 
o vasto armazém ia rua

Senhor dos Passos a. 165, tendo l«-
stallaçio elecuica vara motor; as cliavc
no n. 167 c trata-se na rua General Roca
n. 309. (7578 E) K

fllHHUZAR A
«¦¦«¦«¦¦«¦II

«UIIIHIIPIII

Giiaranesia
H' PROLONGAR A VIDA

[¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦ini

ALUGAM-SE
NA

SBCOAO DE PKOPKIBDADES
DA"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
Os seguintt- predios 1
(Aa chaves nos mesmos ou conforme

indicação dos respectivos cartazea).
Tara tratar daa I as 6 da urde. ,
S. CHRISTOVÃO — Rua Costa Gui-

roarães 22, casa 3, com 2 quarto», 1 ealas,
ele. Aluguel sstooo. ..

BOTAFOGO — Rua Conde de Iraja,
175, com 3 quarto», «ala», etc., tem lua
«íectríca. Aluguel ijsfooo.

BOTAFOGO — Ru» d* S. Clemente
n. 233, com dois andares • B-gnMicas
accommodações para («milia de tratamen-
to. Tem luz electriça. Aluguel asojaoo.

Ajo 3o predk
i. 30. Paula í

oi tw 70$ o primeiro pavime-i*
!redk> rfa rua José de Alencar

ifattos. (7835 D J

ALUGAM-SE 
bons quartos, a «5», 3SÍ

je .0$, a casal sem filhos ou a moço
.olteiro; rua da Prainha, 7. (77»5 E) J

ALUGA-SE 
uma esrnçosa saU de= frente,

em ca6a de familia;
Setembro »'

de
195,

. _ na
andar.

rua Sete de
(7722 E) J

ALUGAM-IE 
bons e arejados commodos,

•proprlol care casaes; n» rua do Ria-
chue'o n. 62; trata-ae na sala n. 4.

(7084 E) J

A LUGA-SE em Santa Theteja, uma casa
__.nova, com tres quarto», dü-S íahs, lu»
elec_ica e mais pertences, por
ma-se na rua Mau» n. «4-

140S; infor
(69.4 E) J

ALUGA-SE 
em casa de família, rodea-

da de jardim, uma sala mobiled», sau-
davel, telephone, luz electriça e um comino-
do por 30$; na rua do Rezende n. 198
esquina da rua Riachuelo. «393 E) J

AÍLUGA-SE 
o 3° andar 

"do 
predio n. 72

da rua de S. José, tendo dmis sala»,
k sete quartos espaçosos., claros, e bem
ventilados e as dependências precisas. VJI
chaves «stão na loja e trata-se tia avenida
Rio J3rauco n. 103, 1° -ndar^ das 

^ 
M

4 lioras, com Jacoluna.
',7___

ALUGA-SE 
por 50$. um bom compiodo,

com todo necessário para um, oaiai Mui
creanças ou moços do cqtimieroio; na nt»
Costa Bastos n. 10, próximo a do Ma-
chuejo; __.______l-L____

ALUGAM-SE, 
por preço mocUao, os ar-

mazens ns. 34, e }« da pftCa Vieira
Souto, na esplanada dç njorro do »e»*uo,
trata-se na rua da «***"***1«fIW,|,*E) M

IMPLORANDO A CARIDADE
'"Por 

iniennedio desia redacçío, appellnm
(ara .'. caridade publica, cs seguintes íe-
nhoTiis;

VIUVA ANNA DO AMARAL, cega, e
•líui disso doente t aem ninguém para sua
companhia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, com
Is mnios de edade completamente cega e
ftarülvtíca, ,

VIUVA AMANCIA, com 68 annos de
«dade. mia-i rega; .

ANNA EMILIA ROSA, pobre vellu-
D.ui, víuvu» com 70 anno» de edade;

ELV1RA DE CARVALHO, pobre, cega
• sem amparo de familia; ,_

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, céca de ambos os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, cn-
Urrado, stm recurso»;

VIUVA LUIZA. coro oito filhos me-
Botos;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
lha sem o nunor recurso para a sus sub-
•iiitenna;

SENHORA ENTREVADA, da rua Sc-
nhor de Mailosinlios, 34, doente, impossi-
btlilmb de trabalhar, tendo dtias filhas
ifudo uma Hiberciilo-fta;

VIUVA SOARES, yelha, sem poder
trabalhar;

VIUVA SANTOS, com 08 annos de
edade. giavemente doente de mol«»tia in-
turavel;

THEREZA. pobre eeguinha »«m auxi-
lio de nineueb;

VIUVA BERNARDINA, com 78 «n-
noa.

iiiiiín
_E-.TT-_-. TTRTTaTTAYA-SrA -NT. -3-1

Drogas novas
_=lei_ie»»lios garantiaos
Dos mais afamados falDrioarites
Preços sem oo-_-pete__ola

Ttmos em nosso ãímazom: uma balança americana, sensível a
1 gramma, para pesagem gratuita da uossa freguezia.

PRECISA-SE 
dc um pratico para mon-

tar pliarmacia, porque ura pharmuceu-
tico diplomado aluga o seu diploma por
preço razoável; Av. .Central 11, 2» an-
dar; trata-se com o sr. Oliveira.

(7758 D) R

A LUGAM-SIÍ as seguinte» casas para fa-
A.

P1ÍECISA-SE 
de uma creada para todo

serviço de um casal sem filhos; -
rua Macedb
Dentro.

Braga 87 — Engenho, de
(7847 D) )

PRECISA-SE 
de uma peauena rara ser

viços leves, em casa de um casal; na3 leveSj, em cosa oe um ci»,u;
Uuiz Gonzaga n. 216, casa 25.

(7831 D) Jr
iiiiBvniiiiniiiiiiiiiuiiiniiiBiiaiuiiBiini

1'0 DEITAR... 1
TOMAB UU CALIX DF, I

Giiaranesia |
.lllilllii:nil«ílli-ll!UIÍ!l-!!CIE!n;!Bl!!;lllÍ

AMAS SECCAS E DE LEITE
OFFERECE-SE 

uma ama de leite, eda-
«Je 19 a 20 annos; dá informações da

¦ua condueta; rua Barroso n. 121 — Co-
pacalwno. (7378 A) B

PRECISA-SE 
de uma menina branca, de

bons costumes, para ama seceoi na
rua Uruguayana 33, a« andar. (7000 A) M

PRECISA-SJE 
de unia mocinha portu-

gue—> ou italiana para ama secca c
pequenos semlçoB domésticos; exigem-se
referencias de hora comportamento. Paga-
•e 15$ mensaes; rua Souza Barros n, 5.v
estação de Sampaio. (7877 A) .1

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, nio queima,
1180 mancha a p«ll«.

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabello
e oxtingue a caspa com tres ap-
plicações.

Vende-se 0111 todas aa perfu-
niarias — Pliarmacias c droga-
rias. Preço 3$ooo rs.

PRECISA-SE 
de agenciodores — Rua

D. Viccuça n. 4, enfrente a estação
do Rio das Pedras. (7231 D) J

Eugcnie"

.milia.
Rua General Pedra ijo, para nego-

cio e familia
Rua Mariz c Barros n. 261. . . .
Rua Mariz e Barros1 n. aso. diver-

sas casas, na "ViHa Ei
desde.

Rua Josí Clemente n. 47. . . •
Rua Sonto Christo n. 102. . . .

11 » » a loja do n.
Rua do Cunha, a loja do n. 64.
Rua Carolina Mem n. 13 • • •
Rua S. Pedro, o 1' andar do n
Ladeira J0B0 Homem n. 71
Rua dn üanibòn 11. 55. ,-•,••••
Rua da Alfândega, o sobrado n. 229
Sua General Câmara, pnra negocio.

a Ioi» do predio n. vai. . • • .-
Rua Viuva Cláudio nf 321. própria

para negocio e familia. .....
'rratam-se í rua S. Pedio n. 71. com

Costa Braga » C. (7Ü)0 IC) M

A LUGA-SE um escriptorio no t
-í-4-dar do hygieulco prédio da
rua Sete de Setembro 209. Tele-
phono 165, O. (J 5973)1!

AILUGAM-SE 
quartos de frente, o ropa-

zes.( com pensão; na rua Silva Manoel
B. sa. (7931 F) g5 "

CATTETE. LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A LUGA-SE espaçosa sala de fren-
«ãlte bem mobilado, em cosa de
familia franceza, socegada; na
rua Voluntários da Pátria 420.

(J 7265) G

ALUGA-SE 
uma casa nova com cinco

compaftimentos, instalL-ções de luxo. to-
Uo a gaz, por 100$. sito a rua Dejeiiove
de Fevereiro n. 56, Botafogo. (741J**) J

ALUGA-SE 
por 70» a cam ro rua 1'er-

nandes Guimarães n. oi-VI.i trata-se na
rua da Alfândega n. 12. PeixWo » X..

(7253 W I

ALUGA-Slí, 
cm casn de familia.; proxl-

mo aos banhos de mar, esplendida sala,
mobilada; na rua Silveira Martins 11. iw-

(7693 O) J

ALUGA.SE 
uma boa caia. com «narro

ouartos. duas salas, cotinfca. banhtlm,
tanque e terreno, sita á rua Tavares Basto»
n. as6; as chaves a mesma rua n. ttti
trata-se à rua i° dt Março n. 86, sobrado;
aluguel mensal 8o|; Cattete. (7455 O §

ALUGA-SE 
um magnifico quarto mobi-

lado, sem pensão, o moço do oommer-
cio ou cavallieiro de tratamento; rua A».
idrade Pertence n. 18. (7414 ") 5

¦iBli!l!:»llimi»-râ__in.iBiliIIW j-iiiiiiniiii_iÍII-É-RJIBUin-u1!Éppi_l1-^
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Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao queima, não
mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello c ex-
tingue a caspa com tres applicações

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIÁS
PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3$000 rs.

¦ •I,!! .1:11 I fl. 1,11:1 JJ I: l'l..il > •' :1J:,II,I.: ¦ JU' 1-UHiJ ¦' ¦»¦ ¦ B 1 1 _

ALUGAM-SE 
por 160$ os predios 11

da rua Real Grandeza ns. 326 e
novos

.... ..... ...- -. .- - 328,
para familia de., tratamento, tendo sete
Quartos, duas íalas, fogão a gaz, clcclrl-
«idade, etc; aa chaves por favor no 330
t trata-te tia rua General Polydoro 272,
com Campos Silva - C. (7S43G) J

A 
LUGA-SK uma casa, com 3 quartos, a
salas, itc, na Villa S. Clemente, i

rua de S. Clemente 98; trata-se no 94 1
aluguel 110$. (7860 G) 3

A LUGAM-SE, para escriptorios. boas sa-
Atas, com aa^daa para o iardim da oraça
15 de NovombíOj rua Cliipp 1. (300 E; o

I _UGA,SE uni aiiarto mobilado,
Apendefllé; rua Silva M

indo-
íanoel 134 , .

(«91.1 E) J

A LyOA-»È wt) escriptorio de frente
--.rui d» Ko-ario

Caií Ho'
iu Boiarlo ij. !«». - -

ta-íe no Caií Moiirleco. (727
andar; tra-

A LUOA.»_,ut_J boa «U do frente.
Amcòifada, í avenida Mem à| SiI,,J-

bem
ÍO.
S

A. LUOA-SE uma boa sal* de /ronte
ixinoco» solteiros
Artes h. 5.

na travessa das Bellas
(7442 E) J

pequena fnmi-
ALUGA-SE, 

par» casal ...
lia, a nidade da casa confortável e in_L J-.I1.1,

dependente, á rua
guel módico,

Larga 41. sobrado 1 alu
(744.1 8) J

ALUGA-SE 
o 2» anilar do predio da rua

da Assembléa 98. entre Avenida e largo
da Cariaea; traU-ío no mesmo. (ÓB44E)b

A_UGA-.E 
por jjo$ oi" 

'mníix 
i? &dio do largo de ». Frsç-iKo de Pau_ dio do largo de

Ia o. <i, por cima
próprio para íamilia

Severiano
de frenteALUGAM-SE, 

na rua lieneral
186, casa de familia, uma sala _.

com pensão e mobilia, por 110$; 2 quartoa
de frente, idem, por 110$:. outro. 100$;
um outro, por 90$, idem; só a .pessoa ala-
tineta; pagamento adiantado. (7490 li) .1

A"~"lUGA-SE 
a casa da rua Silva Guima-

rães n. 14; as chaves para ver e mais
informações no armazém da esquina. 100S.

AJ.UGAM-SE 
dois predio» de um pavi-

«lento aó, ns. 13 c ij, «a trave»-.
Menit Barreto,- «om terreno o barracSo,
com entrada para automóvel». So «c alu-
cara juntos, com contrato de um anjio;
Vtr nos mesmos a toda a hora. (7019G) i

ALUGAM-SE 
magníficas e amplas casas,

na avenida D. Luiza, com boa» accom-
ii'odaç6es e installação electnca; r. Euphra-
sia> Corria 11. 41. próximo ao largo do Ma-
ehado; trata-ae com o encarregado. Alu-
guel 130*000. jg. -684° __ _

AILUGAM-SE 
magníficas casas, na ave-

.nida B«lla Vistí, com aocoinmodaçoej
hygi-mleas; na rua Euphrasia Lorréo 4»,
próximo ao largo do -ItAhado. Aluguel,
nj*t trata-se «om o encarregado.

(0843 W J

BeJiliraeE

SÂÜDE, PRAIA FORMOSA
E MANGU.

ALUGA-SE 
uma boa casa -por 90Í, com

tres quartos, duas salas, cozinha, ba.
nheiro. tanque, quintal, luz electriça; n»
rua Vidal de Negreiros 63. '_______

m
Tira os cabellos supérfluos do rosto,

«ello e braços. Sncontrase nas essas 1 Ba-
tin, Herman-iy e Cirio.

ALUGA-SE 
uma esplendida casa para

numerosa familia, á rua Guanabara^ -Sç:
trata-se rm mesma rua n. 63, (7794 Q) _J

ALUGA-SEdo Cattete
tres

uma casa por 132$, na rua
n. 214. 1K1 avenida Nobre,

._ quartoa, duas salas, grande quintal
e outra na rua Hcnto Lisboa n. 89. por
121$, com dois quartos, duas sala?, gran-
de úre-a, e outra por 87$, tem gramie quin-
tal « muita agua. (7-880 íí) M

ALUGA-SEt<5-J$, com •_<,•„.-.
grande quintal. Cattete

uma casa assobradada, por
cinco quartos, tres salas,

i.l. (7897 G)M

AL,,HAM,S,
dídade»

1
s casns da rua D. Car-
P, com todas as eomiiio-

chaves no n. 103, armazém.
(7713 G) 3

UGA-SE uma casa, na rua Nova de
. iLeopoldo n. 19; trata-se na rua

Visconde dc Inhaúma n. 39- (o84' HJ

ALUGAM-SE 
duas salas de frente e di-

versos commodos; na rua Coronel re-
dro Alves 11. 51. («S-a I) R

A LUOA-SE o grande armazém da rua
--.Visconde d» Itaunans, 32 « 341 »ra
ta-se 110 "Fluminense Hotel". d)

A LUGA-SE um sotão. com dois quartos
__.c uma grande sala, para um casal serio;
á rua Dr. Mesquita Junior n. 7. a""B_
travessa da Saudade. (7204 D B

ALUGAM-SE 
uma

juntos ou separados
zinha; na rua Colina :
tecio).

boa sala e quarto,
, bom quintal e co-
i. 85, sobrado (Es-

(7592 3) H

AÍLUGA-SE 
bom porão, em casa de fa-

.milia. com grandi. quintal; na rua d».
IVuz n. 116. Rio (omprido. t7S4° J)

ALUGA-SI. 
.. 

a, 74, avenida D
__ rua
chaves.

casa da rua liarão de LTbã
da D. Anna IV; trata-se

Mattoso n. 96, onde estão aa
(75So J) It

ALUGA-SE 
a casa n, II da rua D..

Mattos Rodrigues 11, 19, tem dois quar-
tos, duas salas
avenida.

outros commodos; nüo -
(7397 j) j

ALUGA-SE 
.. 

cidade, da rua Machado
predio

.. ... .aa M
O predio está aberto,

terreo com electri*
Coelho 102.
(739» J) J

ALUGAM-SE 
bons commoJos, na Villa

Yolanda, desde 30$. para solteiros ou
familias; rua Bandeirantes '. próximo a M.
e Barros. (74S5J) S

ALUGA-SE 
por 95$ a

Gamboa n.
Alfândega n. 12,

casa da rua da
lú-Y trata-se na rua da
feixoto & C. (7252 I) J

ALUGAM-SE 
casinhas pintadas de novo,

com muita agua c quintal, a rua Vis-
conde de Sapucahy 11, 310. (6604 1) J

ALUGA-SE, 
por lorcço barato, boa casa

com dois quartos, duas salas e bom
quintal;
nho 11.

informa-se
7, escriptorio,

rua Cardoso Mari-
Praia Eormosa.

(78.-4 D 3

ESTOFAS para ÜÉEZA de MÁCHINAS e TOALHAS MODERNAS

ALUGA-SECâmara n,
mesmo.

Perfumaria Nunes,
traranwnto.

(7*83 E) )
* 

mm-, *i ¦ - —; *•

o •• andar da nm General
102; trata-se a» loja, do

(7248 E) 3

199

25«

150$
223$

101$
122S

91$
110S
101$
122$'1-1
142$
81$

!5»$

210$

I40S

A LUGAM-SE optimos aposentos
Alo «un do frente a pessoas de
reconhecida idoneidade; *a vua 1°
de Março 80, E" andar (J762TB

ALUGA-SE 
uma

loja, preço 5"$
Republica, 1.3.

ALUGA-SE 
um bom quarto sem. mobília,

a uni senhor de tratamento, em cata de
casal sem filhos; na avenida Come» Freire
n. 93, sobrado. -7430 *.) >.
"A 

LUOA-SE o predio â rua do Senado
__.n. 277, completamente forrado e p.n-
tado de novo; as chaves estão noiarniazen?
da esquina e trata-*e na rua Gonçalves
Dias n. 33. sobrtdo. IfL-Ll

LUGA-SE parte do
d» 11. 135 ia ru»

ar» 
consultório; trata-se

,vé.

ALUGA-SE 
parte do i» andar do Ml

dio „. 13} da ru» Sete -evSeUrohro

ALUGAM-SE 
magnifloos commodo». , a

cavalheiras e * moço» do «omincroo,
na confortável avenida Coramiercio; oa íua
Christovio Colombo n. 3», proxrmo ao lar-
go do Machado; trata-se com o encarregado,
a qialquer hora. (°°44 ^*I 1

LUGA-SK a loja n. 111 da rua Ben*
jamin Constant, própria pa™ casal «

tratamento, tendo todo o conforto; chaves
no n. 108. (7$4- J>

__.ja

¦¦ElHIflHlllll
| A'S REFEIÇÕES.

na Confeitaria
(725$ X) 3

LUOA-SE a cnsa da rua Silva Manoelm
v«» «slAo

ffjV-A; com' ÍToiis comiiiodtw; a!1 clia
(6857 c.) _>no n. 127-

ALUGAJS15 
uma sala

para etorlptoriu; nn
a. 174, 1* andar.

., própria
dp Hojplclo

d» frente
rua dp ---—¦

(.85» E) S

tiorta 011 inetade da
a 100$; na p-_ía, da

(7730 ») J

AtUGA-SE 
uma porta com -fundos, por

loof-, o» ru ados Arcos n.^ 
R) .

i LUGA-SE o predio da rua Presidente
t_.Barra«o 87; aluguel i.*o«l ns chaves estão

*no ís, o trata-se íi riu Kvansto d« Veifja 2^

uma bonita snla de frente,
.com ou «em pcmilo; na rua Buenos .Ai-

re» n. 44 2° andar. (7™l> ») JALUGA-SRc

AILUGAM-SE uma sala de

PRECISA-SE 
de boas costureiros e oju-

dantes, á rua Barão do Rio Bronco
n. 33, sobrado, antiga travessa do Sc-
nado. (7449 D) J

 sala de frente e um
uuarto, em casa dé familia. a rua de

-• J°5-' "¦ 52, -° <"'-:"•• {™°<> _} Z

ALUGA-SE 
a pessoas distinetas. metade

do 2» andar, â praça Tiradentes n. 53;
(7936 E) M

\ LUCA-SE um bom quarto, cm casa de
i_.faniilla. com penião, para dois rapazes;
praça 15 <lc Novembro 11. 3". (T>22 lv) .»

-«

PRECISA-SE 
de uma creada de meia

ednde, para arrumadeim e ama secca,

3ue 
«eja carinhosa, para servir em uma

as ilhas da bahia do Rio; para tratar á
rua Faram n. 38. (7855 A) J

PRECDSA-SE 
de uma ama

dê boas reíerencins; na
secai que

,  ._ rua d-a Ca-
peJla n. 43 — Eetcçio da Piedade.

(7785 A) B

PRECISA-SE 
de uma ama secca até ia

annos. de bons costumes e assclada.
Para trator a rua S. Luiz Gonzaga 14S.

V 6. Christov5o. (7832 A) J

PRECISA-SE 
dc uma pequena para ama

secca; á nu Marechal Hermes n. 28,
_0t-.eV.1i0. (7622 A) J

O AR AO E-3
Procurem a nossa especialidade de ostopa alvejada e
pannos modernos pnra limpeza do metaes o peças

delicadas — Grande economia
Cia. de Industrias-Textis. Rua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009

Tel. norte 4300
Fabricas — Kio, B. Paulo, Salto, ltatiba

í LUGAM-SE. o 33$. 4o$ e 4'$. *
AccIlciiUs commodos, na rua V. Itauna
-. sobrado. W48.1 R) »

A rfUCA-SK o »'
__.Viclra n. 21;
Kio Branco n. 12

ínazon da ru» Jlencze»
trata-ae na run ViBCOnrlc

(6163 El S

PE um auarto. com ianeSla e luz- 't Març.(74_L--i_-
por 3JÍ,

•.uniu».-.  nvenina
níoBranco n. it, »" andar. (•J'}_____

!E!!I!IB1ÍI«III!I»II«I
m

VM CALIX DF.

Giiaranesia
IliliniíOlIHiniüllllll'!!!!»!

AILUGA-S13 excellente predio,
UateongtrucçSo moderna, com to-
das as commodidades para grando
família de tratamento; oentro de
terreno, entrada para automóvel;
na rua Voluntário» da Pátria 143.

(8 T450) O

Offerece das mais excellentes qualidades
a preços e vantagens sem competência

a C<\ DE INDUSTRIAS-TEXTIS
Rua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306

FABRICAS : Itio do Janeiro, S. Paulo, Salto c Itutiba.

ALUGAM-SE 
duas casinhas. no»a». com

electricidade, A rua Dr. Costa 1-crr».
io, casinhas III e IV. (75°' '->) S

ALUGA-SE 
o predio d» rua Bario do

Amazonas iq. junto ou separado; tem,
no sobrado, 3 grandes quartos, varanda,
jun cleclrica, pintado e forrado a capricho.

(7850I 3

ALUGA.SEelectrkidade
predio assobradado, com

.., , na rua Estacio de Si
•Acha-se aterto. (76S7J) J

ALUCA-SE 
um predio, à rua Eleone de

Almeida n. 351 trata-se na run dc Ca.
tuniby n. *os, onde se acham as chaves.

(7337 J) J

ALUGA-SE 
por 85$ o predio a rua Dr.

Carmo Netto 11. 13S; chaves 110 131
e trata-se na Comp de Administração Ga-
rantida, á rua da Quitanda n. 68.

(7016 Jl K

A 
LUGASE por
tii

152$ o ¦predio 4 rua Ar
I46-IV; chaves noides I,obo u. '-."-«¦ *,•-¦¦« »

e trata-'e na Comp. de Administração i,a
rantida, á run da Quitanda n. oS.

1(7019 J) li

AÍLUGA-SE a loja do predio da rua do
--.Cattete n. 47, com frente tambem para
o becco do Rio; com lut electriça. gai e
morada p»ra •lamilia; trata-se na Wesni»
rua a. 344.

[EME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLOF

ALUGA-SE 
a cai» n. 14 da rua T»ra-

ros Ikntos, para pequena famili», ou
casal dc tratamento, tem fogão a gai, gran-
dc r-orlío para armações e duaj entrada?-,
as chaves ostão no armuien da eaauiii»,
onde se traU. «994 G) B

eísctnca, nor 35$; rua 1- de.Março,M_

A LUGAM-SE aposontos com pen-
jfl«ão, confortHvels, dusdo 4$
por dia o 100$ nionsnes, luz ele-
ctrica, telephone o unia bella sala
de fi-ento. Pensão Pumiliar. Pra-
ca José de Alencar 14 (Cattete) .

(S 6744) G

A1VGA-9E a boa e hy-çienica
kfVcasa assobradada da rna N. S.
de Copacabana 1089, para fami-
lia de tratamento. Trata-so á rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felj-í. H

A I.UGA-SE uma cara com dois quartos,
__a1~u tala», coziulis, (tc, em Conacalia
na. i rua Birroso n. 67, Villa Mimi, as
chaves estão no n. 73, onde sc truta, c
para informações jp fua da _Alfa_nde»-i

112. Preço, 11ÍJ000.

AILUGA-SE 
o casa da rua Atilia 11. 16,

ipor 80$, com tres quartos, duas salas,
cozinha e quintal; trata-se no n. 18.

(77OO IJ «

ALUGA-SE. 
por ipreço barato, boa casa

com tres quartos, duas salas e bom
quintal; informa-se á rua Cardoso Man-
nho n. 7, escriptorio, Praia 1'orinosa.

(78.-S I) .1

ALUGAM-SE 
dois bons commodos par»

casaes sem filhos ou rapazes; na.¦rua
do Propósito n. 37, Saude. (7775 D »

iâTUMBÍ, ESTACIO
E RIO C0MP?J!(U

(ti«ão 11) S I n. 181.

AILUGA-SE 
um predio moderno, asso-

bradado, por 150$, á rua do Santa Ale-
xandrina n. 143, com porão habitavel,
quatro salas, tres quartos, banheiro, cozinha' itallaçSo cleclrica e a gaz; chaves »"'(7340 

J) J

A-UCA-pE por

A (LUGAM-SE qiiartoa mobilado», ,-.. ....
AS« »o*. tol o conforto;. ii« .nwnid»

i LUGA-SE o grande c ct»ro ;™"cmAd- rua Vasco d» <J»f»a "• .*'»• .-V?:

~ 
LAPA E SANTA Wm

\<rX

A LUGA-SE. na rua I)r.
_\n. '0.. sobrado, quartos
commercio, Dor 35$-

ALUGA-SE' 
unia boa sala

rapazes ou a casal sem
Monte Alesrc n. 17 •

Joaquim Silva
à rapazes do

(7853 _) 2
de frente, a

filhos; na "ta
(7414 r) 1

PRECISA-SEpara hotel,
dueta; rua .'
Thereza.

clc uma bon cnsonunadcir*
• me dé fiança dc sua cou-

picducto n. 32-1 — Santa
(7494 D) M

PRECISA-SE 
dc uma menina de 12 a

i' anno-, para serviços leves; á rua
Conselheiro Zacliarics n. 94- (7484 C) S

PR_CISA-.SG 
de uma costureira de cha

pios de homem, na_ ohjipeuna Pa"

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
n. 71

à rua Marechal Floria"™*. Peüxoio
(7475 D) S

ALUGA-SE-.arniijeirns
uma cozinheira,
n. --8., casa 20.

á nia das
(7-550 j

A LUGAM-SE boas
_i~_L.nh.is da

cozinheiras _ e mo..*
roça. honestas e fieis. Pedi-

-dos a Agenor Portugal, na estaçi-o de Vas-
louras. (Enviem --cllos). (-ic,in B) )

etnin>--
. .... gente d*i
Conimendadot

(6,-67 C) R

\MJGAM-SK 
hoas cozinheirus

flcírfls f coupeirns, amas seccas
roça; o-.deiiadu módico;
Tfl!e_ 18, Cascadura.

OHECISA--SH'.I
tambem
pcir.i t

pora casa de pequena ia-
estr tngeira, de duas creados

st range, ras, sendo uma para co-
rruniruieira c a outra para C021-

S. José n. Si. (7871 B) J

1ÍHKCISA-SE de
X avenida Mem A<*
•pKEClSA-Si iiê tu
X no e folião, na

uma coz*'n..círa,
Sá n. 55. (D)

ra cozánhcira d? lc
nia das Laronicii

(75eS 11)

na

PRECISA 
SE de uma menina para to-

mar oonta de uma creança dc collo;
i rua dos Araujos n. ioj, casa n *..

(688a Ai o

ALUGA-SE 
no predio novo, apalacctado

da ma do Rezende n. 193, unia cs-
pkndida sala, a casal de tratamento ou
senhor nos mesmas condições. (7743 W J

ALUGA-SE 
um quarto com moveis e

pensão, a um senhor ou rapaz decente;
na rim do Riachuelo 158. (793-1 '¦) ¦''

A 
LUGA-SE.o
do Lavradio

no 18*, baixos.

i° ondar do predio da run
n. 184; as chaves ao Indo.

 (7935 '-) ¦"

A LUOA-SE. por 50$. a casa da ladeira
ÜLdo Castro 187; cbaves 110 vizinho; tratar
Sete dc Setembro 190. ("87.I E) J

MUS E COMMODOS, OíKfJ
de

 ... ci-48, junto a

familia.
ALUGA-SE 

em casn ->
do. com todas as commodidadçj

Santa Luzia

AT.UGAM-SE 
salas de frente, mobiladas

,¦ com pcnpáo, a casal sem filhos 0:1 apciií*. _. _
cavalheiros, pessoas de
da Comes Ereirc n. I*-',

tratamento: avem-
sohrado. (7703E)]

ALUGA-SE 
uma loja, com moradia,

rua General Cornara 11. 178, preço.
Jíojuoo. (7685 E) J

ALUGA-SE 
um itratiile solio.

salas, luz electriça, latrina c
com tres
pia, por

100$, bom fiador ou dois mezes em de-
imsito; na rua .Marechal floriano n. iSi.
Só sc irata do meio-dia ás 2 horas.

(76»3 >¦) J

ALUGA-SE 
uma porta própria para qual-

quer iickocío. d run dns Àndradas 1110,
próximo i rua Ui-gn; tratase 1111 run Ma-
iech.il Ilúiiano n. 4*. oude C6U0 as cha-
ves. I7658 E) 3

I>RECISASE 
de nma cozir

General }.uca u. 209.
Iicira; na m.i

(7577 B^ K

OhcAüUà r npr*!i:n

de
PU 

Et ISA-SK
ajudar .1 tudo serviço

desembaraçada: á rua

1 creada i«nra
que seja Um-

Evaristo Aa
(7409 C) J

I*. e desembara<
Veiga ii. i2'„ lo

IJIil-XISA-SE. 
par* um cnsa! de trata-

mento, de uma creada branca, limpa
_ muito cípertn, para ajudar na cozinha
e (r^.íar (Ia rotirxi. Ordenado úo$oüo, rua
Conde de Komüm 1.-79. (7343 C) J

1>ílK.i 
ISA SE

pata t<~-do

UC.AM-SE, i rua Mnrech.il Floriano
luas salas de frente, próprias

oara Rablnetes, escriptorios, etc.: trota-sc
na loja, onde estão as cliavos. (7657K) }

A,1;"

:omnio-
,, rua

líio Branco,
(7S1910 j

i r UGAM.SE as casas da rua do Trlum-
Aíins .8--* (Santa Thereza). pro-
JS para família de tratamento; as eliavcs
So no n. 16. c trat.-sc na rua i» dí
Março n. 87. f?4-' "• J

,,^ _. .... u»? o pre.lio â
.Akís Iflièno' 11. 41; chave» no n

trat»-»e na Comp. do Administração
rantldn, â rua da Quitanda, 08

Pofleroso:jfcátâ Msui
. *¦'_- ¦¦ imm-.mmJt_-_m_-._--

Para transpor difficuldades, ganhar muito dinheiro, ser amado,
",*"¦ <-• gosar saude e bem estar, e vencer vossos inimigos, adquira um
(7o°«G)R CASAL das poderosas PEDRAS DE CEVAR. As legitimas c ver-

TVWr v»,- .„*"« n«diõ d« nm dndeiras são recebidas da índia, pelo professor Aristóteles Ita-
A_UGu_rtanrn.^l0eT-fJV™:lla,»i rua Senhor dos Passos, 98, sobrado-Caixa Pos-
tos, tres salns e por.lo babitavcl; ttoB U-j qq± j*.io> ]_mÍQ $300 eill SüllOS 110VOS doColTClO. para
E'Sd_SSil»_^^ curiosas e interessantes informações detalhadas. GRA-
-mu »¦ «. _ Jl____Ll TIS, em carta fechada. Envia-se para todos e para toda

a parte.

¦llll!l!lll!!!!lllll!lllll!ll!li*HiBI'iB!iHlll'
.•IO LEVANTAR. , . TOMAE r

VM PEQUENO CALIX DF.

I Giiaranesia

ALUGA-SE 
por 130$ o boa casa da rua

Barão de Petropolis 11. 103. As chaves
catão no a. mi; trata-se na rua do 0«-
vidor n. 79, sobrado, fundos. (7]_____ R

.. ..  da rua Visconí»
__ . jitiubonha n. 24; as chaves e-

táo no 11. 26 (Rio Comprido). (777-1 J) ltALUGA-SE 
o predio

de Jequiti

ALUGA-SE 
por 50$, um

tamento independente
264.

chalct complc-
na rua Itapiru'

(7839 J) 3

ALUGA-SE 
a casa da rua Valcnça ir,

dois quartos, duas salas, cozinha e quin.
tal; trata-se no açouguc da esquina.

(779¦ ) »

HÃDDÜCK-LGBO E TIJUCA
ALUGA-SE 

o 
com quatro quartos

predio novo. dc sobrado,
 ....artos iardim e entrada aa

lado, banheiro c luz electriça, próprio para
familia de tratamento; proloniramcnto da
rua Mariz a llarros 517; trata-se no SM.
onde estito ns chaves, fim da rua Barão
de Amazonas. L__Í_____

ALUGA.SE 
a casa dn rua Aristides Lobo

185; as chaves estão, nor favor._no -
181; 'preço
nc 290.

140$; trata-se 4 rua Itapant-
(7499 J) J

A LUOA-SE •por 455$ o prtdio a rua
iluniay.*». n. 161; chaves no mesmo e

trata-se na Comp. de AdniinUtriiçío Ca-
rantida, á rua da Quitanda n. 68.

(7014 G) R

AS

i T.UG\-SE o predio dn rua de Snntn
Aciirislina (Santa. ThOTíia) ><">: «5 cha
Vf:5 C5ti
Kczende

nn n
00.

96 e tratase na rua do
(7G72 P) I

,UGA.SE o predio da rua Heal Gran-
-_.»eza n. -13. com cinco qujrloB, duns
sal«s, «nlrada independem -, co-iinna, ç'ipa.
doi« banhuiros, despensa, jnrdln, quintal,
etc., luz eleolrii-a; para vere irnliir na
mesma rua, esquina do S. Clfincin» '5í.
nriimzem. (»"S 

u- R

A' 
LUOA-SE um coniniodo independente,
com todas as comomdldndes; run do Ut-

tete 8s. esquina dc Guoralyba. (OC.IO "j

4 LUGA-SE. por 6<i$ mensaes. na rua
ÂChristovSo Colombo to. uni chaletzi-
nho pam um casal sem filhos; as chaves ei-
tio no 52. (6842G) h

uni quarto mobilado, Por
cama, café de manhã.

Rodrigo Silva n. no, a» andar. Entre At-
íembléa c S. Jo«. (7807 E) }
ALUGA-SE55$. roupa de

ALUGA-SE 
n casinha da rua dn Ame

rica n. 139-A. com quatro coniiuodos
c quintal, preço 61$; a chave na mesma. '

(-759 lí) R

FIO
Em todos os numeros de Algodão e La para

fabricas de tecidos, casemira, malharia, etc.,
simules e torcidos. — Vende nas melhores con-
dicões à Ci\ DE INDUSTRIAS-TEXTIS. *

\_ Th. Ottoni 36 - Caixa 1QQ9 - Tel. Norte 4306
FABRICAS: líio tle Janeiro, S. Paulo, Salto o Halibit.

LUGAM-SIÍ,

ALUGA-«K 
r.. -. , . ..

quarto», duas salas, enz,
por 100$ boa casa com tres

 _..as salas, traz, electricidade e
todas as dependências; na run Pereira Pa«-
6os n. jB, (..'opacnbana. Infonnnçfcf a
avenida Atlântica n. 762^ (65B8H) J

A LUGA-SE em Ipanema, uma casa. para
-¦Juíaiiiiliii de tratamento, íi rua Gíneral
Gomta Carneiro n, 138; informações, i
run do Rosário n. 150, *° andar. Preço
módico. (7719 II) J

ALUGA-SE 
a pcsíoa do commercio um

bom quarto mobiltdo, próximo do bonde
e dos banhos de mar; na rua Nossa Sc-
nhora dc Copacabana n. 45, Leme. (II)

A LUGA-SB a boa e liygicnica
U^Jcnsa «sso-ruodii da rua N. S. de
do Copacabana 1089, para fami-
lia de tratamento. Trata-se na rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
-Feli*. H

ALUGA-SE 
por 35$, um commodo com

cozinha, etc, a uma ou duas senho-
Iras. Ir.forma.6e na rua de Santa Ale-
xandrina n. 6*. casa a. (77U.D J

ALUCA-SE, 
por 101$, a casa da traves-

sa Oirvalho Alvim 31, Uruguay; tem
1 quartos e electricidade; as chaves 110 il.

(7630 K) J

X LUGAM-SE em casn de familia, Had-
i-SVdock I.obo 422, boa snla de frente, bons
.inosetntns, com ou sem ucnsão. Pensão a
domicilio. (d2oa K)H

,? 1,UGA-SE uma bon casa pnra familia de
ii-tratamento, á rua doa Araujos 95; ti
cbaves 110 armazém. (744° K)J

ALUGA-SEdes 11.

ALUGA-SE 
o predio da rua de S. Car-

I05 n. 109; as chaves estão no u. 111.
Aluguel 100?. Estacio. (7710 J) J

ALUGAM-SE 
duas casinhas,

accommodações,
 com optimas

. ¦¦»-*., luz electriça, quintal,
etc, ipor 100$; na rua Campos da Paz 128
e 130; trata-se uo "Restaurante P.uis",
Uruguayana 41. (7471 3) S

ALUGA-SE 
uma casn, por 50$; sala,

dois quartos, uma cozinha, quintal, com
bastante agun pnra lavar pnra fór»; run
Padre Miguclino 53. Catumby. (746.* DS

_ nara of-
scriptorios,

com saemins para a rua Sete, esquinada
nvonirln Rio Branco. (79'" E)M

ALUGAM-SE 
gabinetes próprias

ificinas, ntelicrs, mnnicure c esc

ALUGA-SE 
uma boa sala de_ frente, com

toda» as commodidadcs,
rapazes, so$

andar.

A LUGA.SE um bom commodo
jCLas conimodidadc
dos Cajueiros n.

.. familia ou .
Misericórdia 57.

(7899 E) M.

com todas
, a um casal, na rua
perto da E. P. C. 13.

(750.1 U) S

A 1,UGA.\I-SE uma snln c nm qunrto.
-¦-iiiiitos ou sep.irndos, a pessoas deccnlcs
c que não Icnha-n creanças. Rua do La-
vradio u. 184, soh.-ndo, ciíj do família.

(7701 E) J

ALUGA-SE 
por 110$ o predio próprio

pnra negocio, n rua General Pedra 134
eliavcs no n.
Adm-ti.&l-i.-.-.o
fnnd;i, 63.

138 e tratase na Comp. de
Garantíua, a r.. r» u» _JU*-

(7015 E) R

ALUGA-SE 
uma boa porta,

rechal
Mat 101 n

Floriano;
186.

na rua Ma-
trata-so nn run Paula

(7341 E) J

CURA radical dn _niiorrlieii cliro-
nica ou recente, cin ambo» os aexos c
em poucos dias, por r>roi:es*os moilcr-
iios,seiiidôr;swraiit»sc o tratam.--
to, Impotência, cancro sypliilltico,
dartliros, eezemos, feridss.ulçera^.
Airpl. 60G e 914 Vaccina de
Wright—estreittiiiiento de urolhra; appl.,
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Poiraniento após a cura
Consultas dlnrint*, 8 ás IÍ! ^ as
10 da noito—Av. Mem do Sa 11--

A LUGAM-SE ns casas da nm Joaquim
__.SIlva 25 c 5'. Urna, complclamente
Tcfoímndns e modernamentí prepnrndns,
contendo cinco magnificos quartos, luz cc-
clrica e gaz, pnra luz e eonnlia; trata-se
r.n mesma run, canto do becco do Impcrio.
venib, rom a sr. Valentim. (6873!') =

avenida dn Glorin, á
run do Cattete n. 1123, diversas cnsl-

nhns por im$ inensoes; ns chaves e-tao
no n. XV; tratn-se i run de Snntn Luzia
n. 202. 1737' 0) R

ALUGA-SE 
uma linda casa em Ipanema,

á run Vinte e Oito de Agosto 127.
dois quartos, dua3 sate, quintal, etc; in-
formnçncj ao "Armazém Moderno*, 'pon-
to dos bondes do dito local, onde se. achara
as chaves; Irata-se na rua do Hospicio 30.«Cafo Nobre*. '.7""7 H) M

ALUGA-SE 
a casa <ln rim S. Cláudio 15!

as chaves ostão no 11. 17; com dois
mais accommodações;

--'.>¦-quartos, duas salas
preço 80$. (7464

ALUGAM-SE 
boas casas, cm Catumby, a

preços commodos; trata-se á rua Mana-
lhães 22. (7204 .1) J

ALUGA-SE 
unm casa com duas salas,

dois quartos, cozinha e muita lorgueisil
nn rua Nova de S. Leopoldo n. 68; ns
chaves na casa 3. (7»"3 " ''

A LUGAM-SE
jirVvessi Com

n.
14 C

118.

a 00$ duas cisas á tra-
v.idador Ollvílra, Botafogo,

16; trata-se na run dn Passagem
(7374 G) II

8

casn n. 6 da rua Bento
„....., 1L ... /9; as chaves no n. Si, tem
tres quartos, duas salas, cor.inlm e liiintal.

(7348 O) R

A LUGA-SE a c
-CjLívisboa n. 79\

A LUGA-SE uma boa casn á rua 'D.
rVciana n. 5. cor

Ias. porão habitavel

.Mar.

electricidade, etc.
(7377 G) R

ALUGA-SE.ouarto»,
por 120$. hoa casa corn 3

«nuarto», 2 salas c mais dependências,
Illuminada n electricidade; n travessa Oli-
veira 27, Botafogo; trata-se rua Volnnta-
rios dn Patrin 234; ns chaves estilo h rua
Rcnl Grandeza 290. (78ÚI G) J

dc uma creada brmica,
_ serviço, na avenida Mem

dr Sá it. <¦):. sob. i'.-.SSi C) S

creada para todo
. pi quena familia:
¦9. (7403 D) !

PRECISA-SE 
dc um-

M-rvit.0 em casa d
ea nu Costa Lobo ...

PRECISA-SE 
,!

R. l.uiz n. 5
ile uma mocinha; na ru.i

(7777 C) u

ICISA-SE de uni r.-.paz -lara <«v;ços
,.. -.. - -asa de

despachante, rua do IIoí;>íc:o
PRECI».. ¦¦ dc quintal e casn de família. Tratar,

11. ít>.
t?s-i o j

CRirnhbUo ülVbiòuò

f 
' 

__.*Hn'ét:__ifsÍmmm\if< e nara as ..MOLÉSTIAS DA PELLE _ie para as
U^e 5EMPRE: O

SABÃO
JWISTGünO

Vlk VENDA E* *¦<!,?* l-A*'TE

StANOHAS,
SABDAS,
BSFDÍHAS,
RUGOSIPAUES..
CRAVOS,

VEinnixniDôES,
0O3110HÕBS,
mraTAOõBs,
FRIEIRAS.
FERIDAS,

CASPAS,
PERDA DO OABEI
DORES.
ECZEMA.S.
DARTHROS,

GOIiPES.
CONTUSÕES,
QUEIMADURAS.
ERY.SrPEI.AS,
-NFLAMS-AÇÕBS,

Deve-se emprcsnl-o sempre do aceortlo oom as Instrucções que
acompanham endn vidro.

t
TT
T
Tt?I»

Casa Importadora de jóias, relógios e metaes flnos
TI.Í.VESSA OE S. FRJ.HCISCS9, 8-10

A joalheria mal» popular do Brasil
Tom sempro vuriadissimo sortimento do finas jóias, Relógios,

Praianas, etc, a preços de verdadeiro reclame

 predin íi rua Pinto Gue-
.. 72 Muda dn Tijuca; 3 graniki

nuartos, duas salas, despensa, hanhciro, ete.|
aluguel 140$; chaves, quitanda da esquina.

(741* _3 J

por 130$, o predio novo, da
120-A; chaves no n. íao.

(7246 K) ]
ALUCA-SE. 

.
rua Sergipe n,

Engenho vciuc

-UCA-SE. á rua
.casa 11. 2; as cha-

trata-se á rua Conde

dos Arauios 75, a
es uo porão ». 6, -
dc Hmiiíiin u. »17-

(6771 K) D

A Lt'GA-SE uma esplendida ca-
-£i-sa para pequena familia do tra,
tantc-ito, com duas salas, 3 qtwr-
tos o bom quintal; rua Industrial
42, as chaves estão fi rua Oondí
do Doniiim 3, (78C5 K) J

ALUGA-SE 
uma elegante casa, eni es

tylo moderno, tendo as accoinmod.içoei
precisas, a pequena familia de tratamento:
nn rua Haddock l.oho n. 33.1. As chavei
eslão na padaria á mesma rua n. 327.
T-ata-sc com Jacohiim, na avenida Rio
Branco n. 103, Io andar, das 2 ás 4 hnra».

(772a K) H

ALUGAM-SEnmhilia. nn
Nova da Tijuca

alguns quartos, com a sea
casa de familia; lístrad»
n. 37. bonde á. porta,

(7730 K) J

ALUGA.SE, 
por

General 1
tem (i quarto
o grande cita

ALUGA-SE64. proxím»

A 
I.UGA-SE uma casa com quatro
tos. duas salas, cozinha, quintal,

na rua dc Santa Clara n; ias; as
estão na padaria Santa Liara, com
•Teixeira. -7505

«jiiíir-
etc;

: li aves
o sr.
11) R

A 
l.UGA-SE por 250$ a casa da ru
ccllos n. 34. Co-»cabana,( com 1

commodaçõcs para 
'

trata-se na rua da
xoto & C.

a fiar.
boas ac-

famiHa dc tratamento!
Alfândega 11. 12, Pei-

(7230 II) J

_ LUGA-SE um apartamento, â rua Vici-
-Ara Souto n. 138, centro de jardim, com
duas salas, quatro quartos, luz cleclrica e
mais pertences. (7403 ,t'i J

ALUGA-S)1'aula I'r
SÍ-* por 250$ a boa ca<a <la rua

_. Freitas u. 95. com duas grandes
salas, quatro bons quartos, grande cozinha
com fogão a gaz e a lenha, copa. despensa.
banheira cnm agua quente, grande quin tal,
bom gallinbciro, tanque e .Iluminação nüx-
ta. As chaves estão no n. 253 da rua
Barata Ribeiro^  __ I

AILUGA-SE for 350$ a casa da
Atluntica

Alfândega n
... 830; trata-se
12, Peixoto Sé 0.

avenida
rua da

(7-54H) 3

AiLUGAM-SE, no Leme. timeute

,-, LUGA.SE, por :6o
üilaiu „ llarros 3.1
centro terreno, e mai
familia; iriu.i-sc L'rugi

.6oS ;i casa da rua i A LUGAM-SE quarlos, com ou sem mobi- | ALUGA-SE uma casinha com dois qu.ir-i A iLUGA-SE em casa de íamilia franceu,

jnüias escolhidas,
da avenida Margarida

i rêa n, 62.

fa.
as excô.tentes casas
á rua Salvador Cor-

(891 H) J

casa da rua
. , bons quartos,

dependências w.ra
iv-atia 47. (7644EJJ

ALUGAM-SE quarlos, com ou sem mobi
_t*\,!..i, par arapa»es ^'-It-
sendo a 35$ os ctesmobilados e a 5°$ os
mobilados, no holci Progresso, á rua Acre

84. (7005 E) J

'A
<n n.

RRUMADEIRA,

15S panetna

precis-a*se que
isaj rua Vieira

í?40.(
Seu-

S) .1
ll-H-.kEi-K.SK iiíüã senhora iiorltiguc-

para ajudar serviços domésticos.
en: ca*a de pessoa só 011 pouca famiHa;
M>e engommar com prefeíção roupa de
homem e de senhora; rua da Quitanda-. 6.-. 2» andar. •:•¦)•¦• S) U

1 —-— | n, _4. ______• '

A' 

" 
LUGA.SE uma esplendida sala de fren- , .„_. -„ ', 7 

', 0 
,

té independi  >-n c.i;n dc nm casal; ALUGA.SE o sobrado da rua Senado
! rua dos Aii.lrr.das 51. Io andar. (7041 EIS \ __.ll.-11t.-13 n. 70; trata-se na loja.

____—____. ¦ —- — ¦ — ¦' '¦ """" (JO.'] I'.'

O1 A LUGA-SE uma boa casln! 1. no becco
!\do

quin:..

quartos, uma j A Í,UGAM*S_. dois quartos cnm vista para
nação electri- : _t\o mar e avenida Central;

JfREI ISA-SE de urna rapai
copeira e outros serviços

rua 7 de Setembro n. .-),-

_•. ini.a jvira
domésticos;

. 1» andar.
(7721 D) J

TJRECISA-SE d
JL pi ilido, par;
tos, ea- of.-n-in»;

uma ripar, bem com-
úizer pei^ueno*. carre-

ma Gencia! Cí.naban-0
(7604 D) B

Motta n. 10. com _fai?i
pequeno quintal, líluminaçi

Informações r.o armazém da es- i nador üantos
l;6i? I-.l .1 1 ' ILUGA-Sr

run Se»
(7607 10 j

*i LIT, \-SU um superior sobrado, com
__»res quarlos, duas -alas. cozinhv. ha-
nheiro e com excellcnte terraço. prece,
íSuS; na rua Senador Kuzebio n. 127.

(7684 I.J J

(;i:.ir:o? com janellas
bom chuveiro, luz

para ra; aze» oa casal; na rua
9«, sobrado. (705* E) í

-í_ da
unia sala dc

i I.UGAM-SE bons q
_íxi'.-ra ar livre, com

Vente, mobila-
dois moço*, com pensão, luz e

pela manhã, em casa de um casal;
¦a Uruguayana n. o-, sohrado.

I7»n6 K) 3

_ LUGA-SE uma boa casa rara renda
_-ri.com todas as pommodidadcs, insinllaç

A I*UGA*Slí uma casinha com dois qttí
ijLtos, uma sala e cozinha, á rua PetrOpo.
)ii n. ii* lavcuida). Aluguel, 51$. CIt
S.iiua Thereza. (7667 F) >

ALUGA-SE em Santa Thereza, com lln-
-Tl-da vista, uma espaçosa sala de frenU,
com duas janellas e um gabinete, ambos
com entradas independentes, a um ou a
dois senhores dc respeito ou n moços do
commercio, bom banheiro, aquecedor, etc-
ctricidade, telephone c duas linhas de boa-
des. Casa de Dequena familia; tnformn.
sc na rua do Rosário n. 133. armazém.

(7770 F) C

AT.U<'\-?I' 
um magnifico quarto comple-

lamente independente, sem mobilia, cm
casa dc familia, a casal ou a rapazes; nu
rua da Lapa n. 61, sobrado. (761)8 !¦) J

A LUCtA-Sl; em casa dc família francezs,
—-.um magnifico aposento mobilado, com
todo o conforto moderno, incluindo pen-
são dc primeira ordem, a casa] oy cava-
lheiro de distineção; na rua D, Litiza 63,

(7797 G) R

A IjTTGA-SE a bon o hyglenica
-fjWasii assobrnilatln ila rua Kf. S.
do Copacaliiina 1089, para fami-
lia ile tratamento. Trata-se á rua
do Ouvidor 162, com o sr. Duarte
Felix. H

A ..UGA-Sl., na rua General Polydoro n.
-CjLj.50, a casa n. 2; as chaves estão na casa
6 e trata-so na rua da Alfândega n. 161
loja. (7488 G)

A T.T-GA-SK ou arrenda-.e o
/.L-predio, á pnaia de Botafogo n. 186; para
ver e tratar das -' âs -1

s
magnifico

... 18
(7393 G) R

electnca
Acre n.

r=anit.ir:,s e electriça
d-: novo; para ver e
de S, Felix n. 18.

pintada _ forr.ida
. rua Barüo
(7439 e> a

mn--.una boa sala <!e frenic.
ou não, com pensão, n uni ca- J

sal ou rapa-es; na rua Silva Manoel 3-.
(793-2 F) K i

A LUGA-SE
_rVlr.!r.r!a ou

i LUGAM-SE, casa de senhora de respei-
-C-Lto, ¦ predio novo. como todo o conforto
moderno.__dois auartos som mobilia: rua Car-
valll dc Sã n. 33-A, junto ao lareo Machado.

(6859 G) S

i XUGAM-SIS sala _ e quarto de frente,
_i~__.com ou sem mobilia, em casa de familia:
na rua do Cattete -8. (7858 G) J

Os symptomas de
Lombrigas são bem

conhecidos
As lombrigas e a solitária atacam

geralmente as crianças (ainda que sem
perdoarem os adultos). Quando alguém
tiver um appetito voraz, ás vezes, c
lhe faltar o appetito a oecasiÕes, se
tiver máo hálito, còr pallida, a boca
aquosa, os narizes alargados, círculos
livtdos ou pretos ao redor dos olho?,
dilatação e concentração das meninas,
ha indícios seguros do lombrigas ou
solitária.

O Vermifugo "TIRO SEGURO", do
Dr. II. F. Peery, tomado segundo as
instrucções da circular que envolve os
vidros, faz com quc aquelles sympto-
mas desappareçam, extirpando as lom-
brigas do systema o destruindo o foco
onde sc formam e desenvolvem. rVílil
ha mi!tcr de oulros purgantes para
completar a sua acção.

Compre logo um vidro dc Vcrmifit
go "TIRO SEGURO", do Dr. H. F.
Pcorv, n único legitimo e fabricado fiela
\Vright's Indian Vcgetablc Pill C0., <ie
jj: Pcail Street, Nova York, N, Y.

2*0., a casa da _rui
Roca m_. Kabri.a das Chitas;

tem I, quartos, porão habitavel, luz tlcctrica
e grande chácara. ("8-5 K) J

a casa da rua dos Araujoi
inio á Conde de Bomfim, com

varanda no lado c grandes acconimodaçoc-
para familia de tratamento; trata-se i rui
Uruguayana -ty. (7801 K) J

A LUGA-SE o predio da Estrada Nova i»
_-Vf ijuca 157, com duas salas, dois quarte»,
grande porão, installação electriça, cozinha,
tanque, banheiro, etc.; as chaves na casa
167, com a aro. <1. Albina; aluguel 100J000.

_8o_J__Jmwmw__mwmmmmmmmmmmmmwmmim}mmmmmm\

l CHB1ST0VÃ0, ANO/IBAHY
E VILLA ISABa

 _ predio ia rua Barão tk
Cotegipe n. 99, de construcção moder.

na, temlo duas salas, dois quarto;. dc9pen-
sa. doninha, lkiz electriça, jardim, loga*.
alto c saudável, pelo aluguel de 91*; para
tratar na mesma, a quahtucr hora.

C7631 _) J
cda-

, nuartos, Bala
de visitas, cozinha, etc; está situada era
centro de terreno; rua Bcmfica 19; tein
tambem portão nela rua .luckcy-Club; trota-
se á rua dos Ourives ________ (-no- L) J

A 
LUOA-SE. nor 107S o predio.^bem Io-
.calízado, para familia regular, ji ladeira

S. Januário n. 15; trata-se na Companhia
Rdificadora, á rua General Gurjão 4. Ponta

A LUGA.SE

ALUGA-SE, 
cm casa dc senhora de

dc. pinlc da casa. com

do Caju. (7448 I.) s

____ LUGA-SE o predio da rua Fclippc Ca-
-C-Lmarão 60; as chaves estão no armarem
da esquina Boulevard 28 de Setembro, Villa
Isabel. (7S411 1.) J

COL» IU BRASIL
(NOME REGISTRADO)

a Í6-fS«_-i_ma^ã© e
çdes dos o9i.os

__DX_a tO€a.-3L_3 ELSS _P_-l--b-rE_-__3LCll=_5_ie c3.ro__r-»i-ri£3.s

ALUCA-SE. 
por i|«i, a casa da rua

Barão de Mesquita 11. 474. coni .1 quar-
tos, 2 salas e mais dependências: os chavei
no ik .< 7S; trata-se na rua Araujo T.ima
129, casa 4. (758a L) I

ALUGA.SEDulce, co
casa

. .. duas
mais dependências; t
de Siqueira u. ..o, |
chaves,

n. 4 da rua partícula!
saals, tres quartos »

atn-sc na rui Pereira
adarta, onde t stão ai

(701 s li) 3

A I.UGAM-SE. por ou$. á riu UruRuay
Z__»t04, Villa Marina, casas novas, com
fiuas salas, dois gra.i-dc-3 uuartos. electrici-
«lade e quintal; as chaves na mesma villn,
casa VII, (7*6° L) B

\ LUGA-SE, nor 81
-T-LDr. Carnírr n, 19,
ve-? na casa 11. r da

a hoa cara da tui
ockcy-Club: as cha-
lia. (7616 D J

t LUGA-SE bom
_r__.fi hom terreno, i
n. _.\-,; trata-se á
aluguel i-o$.

predio, com# 1 nuartos
rua Uarão de Mesquita

rv.a da Alfandc..a i.iíi
(-.'(¦2 L) 1.

fe

..-.-;«-»'.': .¦"-_*_*-_-
T~~ ¦-.-. *. ni.i-aii-it-a-i
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CORREIO DA MANHA — Quinta-feira, 24'de Agosto dc 1D10

.ALUGA-SÉ uma casa para pequena fa*

lAmilla, com duas salas, dol* .quartos, pin-
ída e forrada <lc novo e mais- dependen-

com luz electrica c grande quintal;
Senador Octaviano n. i ., casa IX,
trata. _________J__R

cia?,
ma rua
ín. c

IA I IT.A-Sli a casa n. I. da rua Coneral
__.Cunab.arro, nova, com optimas necom-
modaoi.es e bom quintal; as;ç."ves.-np; •£

32 da mesma rua; preço aoo, (0q6oI,)K

TA T,i:fiAM-SE ns cnsns da rna
Ui_>. Marli» 71 (Aldeia Campista).
transversal á rua Pereira Nunes,
novas, com dois quartos, fluas
Balas; cozinha, banheiro o tanque
de luvacem, todos os commodos
illiiniinudos a luz electrica. As
chaves no local. Trata-se na rua
Gonçalves l->ias 81, próximo da
ciilnde. a poucos passos dos bon-
d.s do Aldeia Campista. cuia pas-
smieiii em duas secçoesi 6 de ^00
réis. Ahícuels 100S c 90$000. h
' 

À TUGAM-S . as, casas tias ruas Maxwoll
Au'». Via e .28, c Gomes Ilraga^8 e^

AI 
IT.A-Si; a casa da rua Coronel IM-

ciicira de Mello 4.17. com todos os me-

Ihoratn-ntos; exceliente ponto para deu .sta

OU atelier. (j»« j-j °

A LUGA-SE. com ou sem conlrato. o novo
jT_,l)rcilio, com a ouartos. 2 salas, luz, gaz,
bom terreno, optimo lojar, barato; rua D.
Romana 66, dqiois do J. Zoológico.

(-810 .) B

A 
I.UGA-SE a casa n. 73 da rua Dr. Sá
Freire (em S. Christovão). (7811MB

ALUGASSE 
o prodio da rua 'Santa Chris-

tina n. i-._ tem 5 quartos. 2 salas, luz
electrica, banheiro, hom quintal, esplcniliria
vista para a barra, clc; as chaves na mos-
ma rua n. 127;,tratar, travessa S^Eran-
cisco n. ..2. Confeitaria do Amo, (7829L)J

ALUGA-S 
. um predio novo, com todo

conforlo. a familia de testamento; rua
da Alegria 1 .1 as chaves estao no 160, 

j».
Christovão; informa-se na rua do Kosa-

(7846 L) -no 105.

A 
LUGA-Sli, cm casa, de pequena família,
a cavalheiro, uma sala com entrada, in-

dependente, chuveiro, etc.; á rua Mariz c
llarros n. 239. casa n. 3; aluguel .o$ooo.

(7857 L) J

AMISABIA GOM
WÊM!^Hik^SmfSÊÊWmmmmfm\ V •-•¦• ••¦." i« ™-». ™m _««..!.JGANHAR D.NHEIRO -- sí-'
j_j__r__2B__B,_i.n^^ ! > terreno nara duas ruas, l>_____do ta__r | vs*»i'****** MJAli**__<•)¦_.___%# ^'M '

Camisas tricot
com collariuho

3$loo

CAMISAS
cor Usa
3$5oo

LENÇOS
brancos e cores

A começar l|4Jz.9oo

CRETONE
paralençocs e fronhas
Metro l$49o

Cortinados
imitação filo
19$9oo

seis predio?, em learahy, próximo aos ba-
n!i__; informações _ rua tios Ourives'n. $3,
da I ás 4, com Freitas. CJ 749J) _í
"IfENDE-SiE 

o predio da rua S. Luiz Gon-
1 zaga n. 2$$, medindo 17X110,50, com

irente para duas ruas. As chaves no n__.S>i;
trala-se na praça Quinze de Novembro, 41,
alfaiataria. (S CS31) _

A 
LUGA-SH a casa da rua Conselheiro
Autran n. 42. com dois quartos, duas

salas, cozinha e electricidade. (7-94-/)

ALUGA-SE 
o magnifico sohrado do pre.

dio á praça Marechal Deodoro n. 8-

nor 80$. uma casa. com
tratar, a 1

fóssil» 06. (7.158 D R
'Aquários. 

_ saias, etc'."; ver c tratar, á rua

AJ.rGAM-SE 
as casas novas, da rua

1'nsla Guimarães ns. .10. 41 c 43. .em
S Christovão, próximo a praça Argentina.
li.ndcs «de S. Januário, com boas accom-
tuodaçücs, para familia rccular; as cliavcs
ostão cm frente, no armazém do sr. llran.
<lio, c trata-se na rua da Alfândega n* '"j
aluguel razoável. (6810 L) o

rua S. Januário
por 140$; a chave estão no n. 8o,

cuide sc trata. * (7384 L) «'A 
LUGA.SE uma casa,
... pi

A LUGA-SE a rasa 11. .10 da rua Dr. Silva
__I'inlo com entrada ao lado. 2 salas, 2'.uiarlos, 

1 saleta, mais dependências e um
«ronde quintal; os chaves estão 110 Boulevard'.. 

,le Setembro 11. 34=1 lrala.se lia rua «a-
lão dc Mesquita 11. 7.Ti_ <r..S- LlK

' A I.UGA-SE. por 130$, a casa da rua
i_.l.increnciana 42; trata-se na rua da Al-
fandega 12, Peixoto & C (7a. IO J

A LUGA-SE, em casa de familia de trata-
i_*ncnto, unia esplendida sala, com ou
scra pensão, só a pessoas dc rcsptnt-j. rua
Iblturuna 120. (~'36 í.) J

S. Christovão;
cellas, o.

trata-sc no becco das Can-
(7380 D J

A LUCA-SE o predio novo. estylo pala-
__.ccte, da rua Leopoldo 55; tem cinco
quaítos, tres salas, banheiro, com todos 03
requisitos de bom gosto, luz electrica dc i"
ordem, água quente e fria. iardim a fríro-
te c espaçoso nuintal; aluguel 2. $;. acha-
se aberto, e tratar â rua do Hospício 230
(bonde de Uruguay «passa na porta, e_ pro-
ximo Andaraby), (75»' D K

ALUGA-SE 
uma casa. 4 quartos 02 sa-

Ias, na rua llarcellos 11. 1. S. Christo-
vão-, as chaves na rua Lopes Souza _4i
aluguel 81$. (7=0' M) U

ALUGA-SE 
por 260$ a casa <la rua Dr.

José llygino 11. 265; as cliavcs estao na
rua Antônio dos Santos, n. 50, onde se
trata. Teleplione 113» vi-la. (7j"5L) J

ALUGA-SE. 
por 182$. o espaçoso predio,

para grande familia, cm logar aprazível,
á rua Tavares Guerra 11. , 87. Ponta do
Caiu- trata-se na Companhia l-.diílcai.lora,
rua General Gurjão 4, Ponta do Caiu.

(74.17 u) o

ALUGAM-SE. 
por C.$.

d 
boas casas

da "Villa Esperança" com 2 quartos. 2
salas, cloctricidadc. etc; na rua Leopoldo
22, Andaraby, c trata-se na casa l

(75.. M R

TECIDOS DE TODAS AS QUALIDADES

DE LÃ E ALGODÃO

Saccos para café, Arroz, Cereaes, Farinha,etc.,etc.
Cobertores, Colchas, Pannos dc mesa, Toalhas,

Chalés, etc, etc. — Vende-se sempre nas me-.
lhores condições nos depósitos da

— Ci\ DE INDUSTRIAS-TEXTIS —

Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
FABRICAS : Kio de Janeiro, S. Paulo, Salto e Itutiba.

CAMISAS
peito mousseline

2$9oo

Ceroulas
zepltir

Tres 7$9oo
Cintos couro

Americano
l$3oo,l$8oo

iençoes
cretone
2$9oo

Vestidinhos
JAPONEZUS

Desde 2$8oo

CAMISAS
Tussor

3$5oo

CAMISAS
Zephir inglez

3*9oo

Ceroulas
cretone

Tres 6$9oo
Gravatas

cores pretas e brancas

A começar de 5 oo

Fronhas Terninhos
cretone grande variedade

Il começar l$4oo Desde 2$4oo

Vi.XD_.-_. 
_. o terreno com 23 metros de

írente, â rui_ Paim Pámplona, pedido
ao predio Ag; fica em esquina de rua.
liara tratar, á rua do Ouvidor n. 94.

(J ;.|83) N

^7'lK•^íDIiMwS^í 
tres bons prédios, na tua

Dias da Cruz, corá quatro quartos, diias
salas e mais dependências, consirucção -ino*
«Jcrna, entrada ao lado, c!c. Preço clc oc-

_ sião; trata-sc cora Freilas, r. dos Ourives
tí. 5-, da 1 ás 4 horas. • (.1 7494) N

V-.XD-.-SI_ 
por _o contos a casa da tra-

vessa Cerqueira Lima n. 29, no Ria-
clitielo, acabada de construir ha quatro me-
zes, com z salas, 5 quartos, cozinha, «les-
pensa, instaüação sanitária com bidet, illu-
minação electrica em todos os comparti-
mentos .uarto i»ra creado e grande ter-
reno; ver e tratar na mesmt, a qualquer
hora. (J 7089) N

Ceroulas
cretone cós bordado
Tres 9$8oo

Ligas Chicago
par 3oo

TIGER 800

Colchas
brancas o cores

A começar 3$9oo

Camisinhas, oalci-
nlias, sainhas, cami-
solinlias. toucados,
gorros e chapéus i
nhos, etc, etc.

34 - TRAYESSA S. FRANCISCO DE PAULA - 36

\riCN_l.-SU 
uraa cisa com duas salas,

dois quartos,*, cozinha, água, latrina, luz
electrica e jardim, murada, construcçao no-
va; por 5:000$, podendo ser parte em pres-
tações, na rua Nabor do I.ego n, 3, esta-
cão de Ramos; informa-sc na mesma ou ni
Fadaria Central. (S0S7O N

Ar.UGAM.SE 
casas na Villa Edmundo ;

2 quartos. 2 salas, luz electrica; aluguel
5.$; rua José Domingues 113, uma _ita,
no n. 129, por 71$; na estação do Piedade.

(73G0 M) K

ALUGA-SU 
uma hoa casa com armazem

ou separada, tendo tres quartos, duas
salas, cozinlia, \V
ta-se na rua Dr.
Jacarépaguá.

C, luz electrica; tra-
Cândido Hctiicio sao.

(776i M) K

ALUGA-SE, 
ror 220$ mensaes n casa

nova, dc sobrado, ú rua Oito dc De-
zembro n. 81, tendo, no pavimento sunc-
rior, 4 bons quartos, bom quarto dc banho
com banheira servida por aRua quonte c
fria, lavatorio c . W.-C, e 110 inferior, salas
de -visitas c de jantar; copa, cozinha, des-
pensa. W.-C. c um quarto; «para informa-
ções. á mesma rua n. no. c trata-se a rua
Theophilo Ottoni 45. sobrado. (7S79 ai) J

ALUGA-SE 
a casa da nia Antônio Ba.

dajós 37; aluguel 80$; estação do Rio
das Pedras. (7506 M) í>

ALUGA-SE 
umacasa. com 2 salas, a .liar-

tos, quintal e luz electrica; 80$: roa
Teixeira Junior ioo. (7492 M) M

ALUGA-SE 
ou vcndc-se uma grande cha.

cara, em Merity; tem grando chalet,
pintado de novo; aluguel 80$; trata-se çom
M. Lomba. (4.18o» M) J

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rápida com a

INJECÇÃO DB MARIMIO
Rua Sete de Setembro 186

A 
LUCAM-SE, a 10$ e 20$. commodos
independentes, á rua Vcnancio Hibeiro

43, E. dc Dentro. (7872 M) J

boa casa assobradada, com_ LUGA.SE ,
i Vi-«traia ao lado, tendo *l quarlos, 2 salas.
banheiro, cozinha c quintal,, na rua do lon-
sultorio n. 45. próximo a avenida Tedro
Ivo; trata-sc com Guimarães, a rua Luiz de
Camões 16, (¦---' --' >

A I UGA.SE, á familia de tratamento, a
Xlcasa da rua IX-rby-Club n, 45, com duas
salas, quatro quartos, despensa. banheiro
nuente W.-C., cozinha, norão habitavel as-
sooüiado, dividido em salas c quartos, tan-
que ide lavar. W.-C. c quintal; trata-se na
1 ia Viscondo dc Itamaraty n. I _ onde_eslao
as cliavcs. (7.. 1 L) R

« A LUGA-SE por 150$. o predio 52 «da rua
j_Hella do S. Luiz. Andarahy, cliaves no
«t; trata-se a rua do Ouvidor 173. das 3
às s horas. _________-i.'_J

.4 LUGA-SE um exceliente sobrado, pre-
Aii.i novo, com grande quintal, a família
.lo tratamento; na rua Harão dc Mesquita
ni. 72'j. «Andarahy Grande. '_______

- A LUGA.SE por 80$ o prodio assobradado
Xin. VII da rua Umbellna 23, pintado
«ie novo, junto á Cancclla. bons commodos,
(•Icctrieidade c quintal. ((Í073 L) K

\ LUGA-SE uma casa pequena, na rua
___Lopes Souza 14. S. Cliristováo.

(720! L) R

CATHARRO DOS PULMÕES
Cura rápida com o

_ EITORAL DE MARINHO
Ruu Sete de Setembro 186

ALUGA-SE 
a esplendida chácara da rua

Archias Cordeiro 508, T. os Santos;
pôde ser vista durante todo dia.

(7866 M) J

ALUGA-SE 
uma bonita casa, com dois

quartos, duas salas, cozinha, privada ç
mais dois quartos no terreno, nor 60$; a
rua Caetano da Silva 77 (lote 225); ara
ver e tratar, das 12 ás 16 horas. (7601 M)J

SUBÚRBIOS
ALUGA-SEço barato,
chias Cordeiro 41
genho Novo.

uma boa casa grande, pre-
Ar*

tralase no n. 43. Kn-
(77-ia M)

A LUGA.SE, por 75$. o predio á rua Ba-
._Yrão de Dom Ketiro 150.A-I; chaves no
11. 156, e trata.se na Companhia dc Admi-
¦listraçllo Garantida, á rua da Quitanda 6S.

(70:7 J_,) K

A 
I.UGA-SE, por 81$, o predio á ma
Cosia Fcreira 531 chaves no n. 48;

Irata-sc ua Companhia de Administração
Garanlidai á rua da Quitanda 68.

(7011 1.1 R

A 
LUGA-SU por 45$ mensaes, uma casa,
com duas salas, dois quartos, cozinha

com pia, bom quintal o jardim, abundou-
cia de água c esgoto; no becco Ataliba
n. 30, próximo ás Tres Vendas. Engenho
do lJcniro. Bonde da Piedade.

ALUGA-SE 
barato  ..

cinlho 79, Mcycr; tran bons cômniodos
c grande terreno.

clialet da rua Ja-
cômniodos

(6841 M)J

ALUGA-SE 
a casa á rua Joaquim Mcycr

n. 67, na estação do Mcycr, com 2 salas,
1 quartos, etc.; o logar é recommendado por
sua salubridade; trata-sc á rua Dias da
Cruz 11. 106. (7705 M) K

ALUGAM-SE, 
tor 76$. 3 ^edios, 6 rua

Tenente Costa 197; cliavcs 1(0 n. 199;
trata-se na Companhia de .Administração
Garantida, á rua da Quitanda 68.

(7012 M) R

VENDE-SE 
um predio na Cidade -Nova,

com tres quartos, duas salas, cozinha
c bom quintal; trota-se oa rua S. Leo-
poldo n. 324, (S 6861) _

Vl-IMDE-SE 
uma easa, construcçao de pc-

dra c cal, reformada de novo, a pres-
tações mensaes de 100$ ou miais, e coudi*
ções vantajosas, tudo como se combinar, pa-
ra negocio c família, com muitas commo-
didades, água, latrina, tanque, chuveiro,
etc, ao lado da estação de Braz de Pin-
na, e na-esquina da rua Gaspar._ Tem ar-
¦nação c bom terreno plantado; informa-se
na niesma. (R 75-18) .

ViBNDE-SE 
uma linda Villa, com 12 ca-

sas, na rua Barão de Mesquita; um gru-
po na Tijuca; trata-se i r. Barão dc Mes-
quita n. 849. (R 7560) N

ALUGAM-SE 
casas para familia, a 45. e

80$; na rua José dos Reis; trata-
sc na mesma rtta n. S9. (7401 1.1) J

VIC..DI-.\_ 
SE duas casas novas, em Ja-

carépaguá, logar alto o saudável, coin
dois quartos e duas salas, unia tem varandi-
nha, muro na frente; tem água encanada
c luz, mede 22 dc frente por 75 de_ fun*
dos, algum pomar. Preço 9 contos. Não se
acçeitam intermediários; para -tratar na rua
Cândido Benicio 11. 629. (J 761S) T.

VENDE-SE 
o predio da rua de S. Va*

lcntim tn 53; trata-se na mesma rua
ii. 55 (Mattoso). OB 7788) N

SOMil13LM AFORTUNANTE

ALUGA-SE 
a casa da rua Anna Nery

650; Iem bons commodos o porão habi-
tavel; as cliavcs estão na mesma rua n- 576.
venda; aluguel razoável. (7784 M) B

ALUGA-SE 
uma boa casa, com luz. bom

terreno plantado com arvores e horta;
travessa Araujo 15. estação de Itanios; para
ver das 8 ás 11. (74_ M). _

A LUGA-SE, por 172$, a casa a rua
__.l.'rancisco Manoel n. 1-,: tem 2 salas,
saleta a quarlos o mais dependências; as
chaves á rua 24 dc Maio n. 272. Sampaio
onde sc Irata. (7203 M)J

ESTÔMAGO — FIGADO E INTESTINOS
Digestões difficeis, cnstrltcs. dôi* o tipso no estomaso, vestisens.
___. 

tr_?o_.<.s. 
Hepatites c to.lns 

^.^^^.^ttTv^^vtro-intòst íuil curnm-so com o ECIA-IR EÜPJiPXlUU uo 1 íoussoi
n,-. 

"(,-nirio 
tio Alue... — A' ven.l.i 0111 totlas as pharmacias o Iro-

cnrlns do Rio e dos Estados. — Depositários : Alfredo de _ai-
valho & C. — 1" dc Marco 10.

ALUGA-SE 
a casa da rua Zcfcrino n.

.49. Meyer. coin accommodações para fa-
milia de tratamento; trata-sc na venda, de-
fronte, 11. 42, com o sr. Bento. (7S02M.J

'A 
LUGA-SK uma casa, por 51$. a pequena

__.familia; trata-se á rua Figueiredo 4»*
Meyer. (7808 M) B

ALUGA-SE 
a nova c confortável casa

da rua Amaral 11. 00 (Andarahy), pro-
pria para pequena íamilia dc tratamento;
;ü chaves com o encarregado da avenida, uo
mesmo local; trala-se na rua Sachet 11, 1-'.
sobrado. (6986 L) II

esiilentlida loja
S, Christovão 107.

l>roi>ria para negocio, com 3 portas para
.-sta rua c 7 |iela rua Barão de Iguatemy;
cliave. 110 Boulevard dc S. Chnstoyão 86;
trata-sc na Companhia de Administração
Garanlida, á rua da Quitanda 6S.

(-006 1.1 R

I.UGA-SE o sobrado da rua S. Chris-
97, com 3 ouartos. c 2 salas!

chaves no Boulevard _ Christovão .0;
trata-sc na Companhia de Administração
Garantida, á rua da Quitanda 6S.

(7000 Li R

' A LUGA-SE, ror 200$.'jtxdo predio á rua

•Ar-

I A LUCA-SE uma pequena casa. á rua f-e-
-__.ti.ldor Nabuco u. 67-A; preço 46S; trata-
so na casa 1. (7.17=______ «

A LUG'A-SE a casa n. 43 <la rua Dr.
__.Silvo Rabello, Mcycr; as chaves, estao

trala-sc na rua Primeiro dc
(7.a M) J

no u. 45
Março 11. :

i LUGA-SE, por 815. uma casa, com 2
Aquários. 2 salas, luz electrica. e!c; na
rua Angélica 80; trala-sc no armarinho Azc-
vedo IJ. do Mcycr. (75-14 M) J

A LUGA.SE o confortável predio da .rua
_VI). Anna Nery n. 287. cm S. Fraiiciseo
Xavier, enu grande chácara e boas accotnmo-
«laçõcs para familia do tratamento; as cha-
ves eslão 110 .1. agg, (;..4. -M) .[

A LUGA-SE por Go$. boa casa, com 3
„_.quarlos, 2 salas, cozinha, banheiro e
W.-C.; as cliaves estão na rua Amalia 7-.
Dr. Frontin, onde se traia, bondo Cascadura.

(7821 M) J

A LUGAM-SE casas, h rua Padre Roma
_*.24 e 26. antigo; as chaves eslão nn 4'.
Cabuçú; preço rio?. (7822 M) J

A LUGAM-SE os seguintes predios: um,
ri-UKiRiiifico, á rua Leite Leal 11. o (I.a-
ranjeiras), com 'boas accommodaçBcs para
íamilia ou pensão; um bom armazém, com
commodos para familia tia rua Visconde dc
Itauna n. 87; um magnifico sobrado, no
Boulevard 28 dc Setembro n. 354! itm ma-
frnifico sobrado, . rua do Senado n, 171;
uni magnifico sobrado, á nia Cattimbv h. 3=.
esquina da de João Ventura; ura bom or-
mazem, á rua 1-rci Caneca n. 58; dois pre.
dios, á rua S. Januário ns. 70 c -4.. dois
ditos pequenos, á rua Dr. Nabuco dc 1-reilas
140 o 151; um dilo, próprio para negocio,
á rua Coronel 1'cdro Alves n. 201 (Traia
Formosa); um dito para família pequena, a
rua D. Emilia Guimarães n._ 56_ Catumby;
um dilo próprio para negocio á rua Dr.
Clarimundo de Mello n. 37, (I.edade); um
dito pan> pequena familia, a rua Dr. Silva
Pinto 11. 21; um dilo para peouena família,
á rua Assis Carneiro n. aSi (Piodadç); uma
casinha, na avenida da ladeira do Morro da
Saude 11. 9; uma dita á travessa S. Salva-
dor n. 58; um predio ú rua dc S. Pedro
n. '.06, próprio para negocio ou officina; c
trata-se r.a rua da Quitanda n. 87 Compa-
nhia de Seguros União dos Proprietários.

(24;o M) J

Pelo Scosivomero Electroidico, npparclho manual dc marca registrada na Junta
Commercial, obtem-se a elarividencia somnambolica. o niagnctisnío e a hypnotismo.
O somiumbulismo lúcido 6 o meio mais seguro de descobrir as moléstias e os
remédios a empregar, curar por suggcstão c fazer o organismo «ter uma iníluen-
cia psycluoa para attrabír a felicidade e 03 recursos financeiros. Pelo somnambu-
Usino obtido com o Sewsivomcro curam-se mais facilmente que por qualquer òuitro
moio a. obsessões de loucura, o hysterismo, o rlieumatismo, a neurastáienia e os
vícios do fumo, fi.cool. sensualismo, roubo e jog-o. Tambem faz descobrir os ne-
gocios que darão fortuna, os números de sorlc de tirar na loteria ou jogo; as
pesso.<_ com as quacs sc será feliz em transacções; os autores dc roubos 011 cri-
mes; os lopares onde se acham os objectos perdidos; as tm-hições dc maridos,
mulher, eocio ou empregâdoj as pessoas qne sob opparencia de amizade procuram
enganar; os conimcrciantc. aos quacs não sc deve (iar, visto tenderem a (allen*
cia; as empresas ou firmas que necessitarão breve dc empregados; as pessoas di-
gnas para casamento. O Sensívomero é um apparelho dc "bolso, e compõe-se dí
oito placas diífercntcs de metaes, ,para producção do effluvio electroidico, umo es*
pecie dc l.aio X, que penetra tudo. Não queima; nfto dá choque; não se esgo-
ia; pódc ser ..sado. tombem por velhos doentes, senhoras c meninas; c não acar-
reta inconveniente, mesmo não usado com acerto, conforme as instrucções que o
acompanham num folheto cm portuguez. Não ó necessário ser instruído em hy*
pnotismo paia se usar este npparclho. Kcuiettesc-o registrado pelo correio, cara
qualquer parte do lírasil, logo que se receber a respectiva importância — Tritata
mil réis — em vale postal ou valor declarado no certificado do correio — (Nuo
confundir com registro simples, pois este não garante dinheiro), endereçado a
MILTON & Cin. — Caixa Postal, 1.734 — Capital Federal. As
pessoas residentes nesta Capital deverão comprar na Oasa Diniz,
rua do Kosario, 147. (7555 A)

_. ENDEM-SE lotes do terrenos
V do 12X50 a prestações de

2$500 mensaes, preço do cada lo-
to 25$000. Os terrenos são altos
o enxutos cm meias colinas, pro-
prlos para sitios, chácaras, poma-
ios, floricultura, avileulturft•;" Os
compradores do 50 lotes para ci-
ma pagarão a prestações do 1$_50
por cada. lote, do 12X50, con-
strucção livre, o não paga impôs-
to. Os terrenos são livres o desom-
baraçados. Os terrenos são servi-
dos por 2 Estradas do Forro, su-
bui-bio do 2a classe, passagem de
ida e volta no trem de operários
.$500 o do 1* l.OOO, logar de
futuro, porquo a avenida do Rio
a Petropolis cujo contrato foi as-
signado com o governo do Estado
do Rio o o empresário cm 21 do
agosto, 1916, como noticiou toda
a imprensa do Rio o Fluminense.
Pois esta avenida passa nos terre-
nos que actualmente estamos ven-
clciiüo por 25$000 cada lote, do
12X50 a prestações do -5. .>00
mensaes; tratar com <-*-erin0-J_5_,
da Prainha, 7, Telephone, 4.088
Norte. C608 N) M

\7_1NDEM.SE na crande venda~ 
quo ora so inicia, esplendidos

lotes do terrenos, distantes da es-
tacão do Anchieta 10 minutos,
a né, a 100$, em peque nus pres.
tncões mensaes, touinudo o com-
prador posso na 1* prestação;
construcçao ii vontade o livre do
impostos o licença. Terrenos fer-
teis, do 1* ordem, para chácaras c
bellos locaes. muito saudáveis pa-
ra morada. Pnsseciu do 1', $500.
Tem água encanada e luz electrica
em Anchieta, em frente nos terre-
nos. Os lotes medem 12X50. In-
formações na Pharmacia Romário
cm frento á estação. (J 87)N
\TBNI} ."SE um terreno „ .ua Dr. _civa

T n^ i86, medindo 12 i|_Xioo estação ¦_¦._.
¦genheiro Neiva. Preço de oceasião; trata-
se na nu do Espinhciro, ios (Piedade). _ . ..

(6806 N) - sr. _oque.

Tendes algum desejo que apezar do
vosso esforço não conseguis realizar?
Sois infeliz cm vossa familia ou cm
comnicrcio? Precisacs descobrir alguma
coisa que vos prcoecupa? Razcr voltar
para vossa companhia alguém que., se
lenha separado? Curar vicio de bebida;
jogo, sensualismo ou alguma moléstia?
Destruir algum malefício? Recuperar
algum objecto que vos tenham roubado1?
Alcançar bom emprego ou negocio? l-'a-
zer casamento vantajoso? Revigorar a
potência? Augmentar a vida ou nieiiio-
ria? Adivinhai- números de sorte? At-
trair abundância de dinheiro? Empre-
gae os ACCUÍiIUIyADORKS MK..-
TAES NÚMEROS 5 c C. Nada tèm de
feitiçaria ou contrario á religião. E.
uma descoberta da influencia occulla
da própria vontade, para dar ao niap.nc-
tisino da vontade o potencial realizador,
tal como o auxilio da liincta cm relação
á vista, ou como o plionographo que fala
por cansa da voz que nelle foi grava-
da, como a da saturação da vontade nos
Accumuladores.

Todo o dinheiro que se gasta com os
Accumuladores recupera-se logo com
grande lucro! Numerosos attestados fa*
voraveis estão nos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado c são por nós
vendidos desde ha doze annos! Contra
factos não ha argumentos, Um Acctinui-
lador sozinho dá resultado; mas os dois
(ns. s c C), quando estão reunidos «m
poder da incsma pessoa, servem lambem
para hypnotizar ou niagnetizar, curar só
com a mão 011 em distancia, cmfiin são
muito mais cfficazcs i>ar.i qualquer fim.
PREÇO DE CADA UM ...l.ooo.

Sc não pmlcrdes comprar já os Accumt.
ladores, comprae o Hypnolismo Aforlu-
nante, com o qual obtercis muitas coi-
sas e què"c.s!a apenas 10S000.

Os pedidos de fora tlcvcui ser envia-
dos com os importância;, em vale postal
ou cartas de valor registrado á — LA-
WRENCE & C, rua da Asscmbléa, 43,
Rio de Janeiro. Dá-se grátis o Maga-
zine <lo Dinheiro. J 89.1

ViE-IDE-SE, 
em S. Chrlstovüo, num do!

11melhores pontos, cotn bondes de $ion
perto, os predios assobradados, quasi no.
vos, da rtta Francisco 'Eugênio -ns. 114 e
11S; trata-se á rua da Quitanda, S._, sobra-
do, das 11 is 5 horas da tarde, com o

(S 64,) _

CESEMIRAS DE TODAS AS QUALIDADES,
ALGODÃO EM PASTA, etc.

Venda nas melhores condições da sua grando
fabricação.

Tem sempre stock a
Ci". DE INDUSTRIAS-TEXTIS

Rua TI), Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
FABRICAS : Rio do Janeiro, S. Pimlo, Salto o Itatllm.

VENDEM-SR 
tres lotes de t.e.--.?». cer-

cados e promptos para edificações, & «a
__>» trata-se i rua do_Ivn_enhorua Minas

iNovo n. i (J 7745) N

VENDE-SE 
um predio com jardim na

lícntc, duas sal» e doi_ quartos pro.
ximo á rua do Uruguay, por seis contos,
tratar na rua Uruguayana fl. 8, com MJ;
chalski. (J 7337) _

A_.U0A-SK 
uma casa, com muito torre-

110, rua Dr. Silva Comes 68. Cascadura,
distante .1 minutos da estação; informações
na mesma rua n. 70; traia-s; ua rua Mer-
cado 51, Companhia Itacolomy. (II)

NICTHEROY
AI.UCA-Sli 

o magnifico predio, com ex-
oellcnte chácara, da rua Marquez«-do

•1'arani n. 308. Trala-se na amiga Casa
¦Souza Marques, na Ponte Central.

(-1.193 T) R

A I.UGA-SIÍ hoa casa. a salas, 2 quartos,
XXcazinha. fogão econômico, electricidade,
nuintal cie.! no saluherrimo bairro ruas
Dias (ia Silva. 2 minutos «da estação do
Meyer-, 75$; informa-se na esquina, nm-
tanda, 35, cora o sr. David. (76.10 M) S

1 A TATOAM-SK. as casas ns: V c VI
U"Vtln Villa Mu-lalt-, silu i'< ma
General Silva Telles 11. CO (liarão
do Mesquita), com 2 salas, «
quartos, 3 W. C, cozinlia, banlici-
vn esmaltada luz electrica o quin-
tal; as chaves estão na easa 11. II,
ondo so informa. Preço 10-1$ eaila

6S43 D Juma.
10.15. na

ha ves
(.772 UR

A LUGA-SE um hom prodio p
j.Vru.\ Gonzaga Uastos 11 150; ns
vilão no 191, Aldeia Campista. 

I A LUGA.SE uma lioa casa, á rua £«.0
_-_Cli:iitovSo F.-.S (entre rua Coronel ei-
>«-ielr.i de Mello c Harro Veniiolhol tendo
iardim, quintal c boas accommodações para
íamilia dc tratamento; as chaves estao cm
írculc, no urniaze-.il S. Cynairo. (77S7L)K

_a____.:

TOSSE
Tomo PEITORAL MARINHO
Kua Sete du Setembro 1SG

A LUGA-SE uma casa oor 70$. na rua
__.\Vernicr Magalhães n. 41 Iv. .ovo,
irnilo a quartos, 2 salas cozinha, quintal,
W.-C, illuminação electrica. próximo dos
bondes l>. Vasconcellos e V. Isabel E.
Novo, e da estação lv. Novo; trata-se na

maça da Ucpublica 223. eafe portas com
sr. Xavier.

ALUGAM-SE 
os prédios ü rua Anna

Nery .(.10 e 4:12, cm fronte á E, do
Rocha; trata-se General Câmara 8o: aliiRiicl
aoo$ooo. (7236 M) M

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

COMPRA-SE 
uma casa com 3 quarto,

duas salas e quintal, cm bom estado
dc conserva*?, o, n_ 30 minutos no tvmxi-
mo do centro, até oito contos. O f fer tas
a Dante; rua S. 1'cdro n. Gi, sobrado,
rias 11 ás s horas. (7(ci N) J

COMPRA-SE 
unia casa cm Uotafogo,

que tenha ,_ quartos e em boas con-
dições. Negocio urgente. Cartas nesta rc-
dacção, a A. _, R. (7747 N) J

¦\7IvN'I>H-RB 
uma casa nova, construida

. a capricho, com gradil e jardim «ia
frente, logar alto e bonita vista, construi-
da <lc pedra e cal ate o 1» pavimento, ma-
deiraincnto todo de lei, esquadrias a ce-

V.ENDE-SE 
a casa da rua Coromendador

Teixeira de Azevedo n. 5. P?f 3:5J.0*.
:E. de 

"entro; 
trata-se í raa Leopo dina

¦n. 37, Piedade. (J *'8*'5) N,

VENDEM-SE 
duaa casas, que ainda não

foram habitadas, com duas salas, dois
quartos, cozinha, bani.iro, privada dentro
dc casa. bom quintal todo murado, instai-

VENDE-SE 
uma boa casa, com tres quar-tos e tres salas, na rua Lopes da Cruz;

iafoiina-se á rua dos Ourives n. 52, com
Freitas. (J -.43:) N

TT'ENDE-SE um bom terreno arborizado
Vcí prompto a edificar, rua calçada e

illuminada a electricidade; para ver e tra-
tar, rua Diamantina n. 99. (J 6984) _

y-CNDK-SIS 
um magnifico predio para

familia de tratamento, em terreno de
ijXafíSi a 20 minutos -ao centro; tra.
ta-se á rua Visconde Nictheroy, 46, esta*
ção dc Mangueira. C12.S N) U

dc casa, bom qui...». .—  i„rf«n-
loção electrica, varanda ao lado e çanao
de ferro, podendo servir para renda, por
estar muito perto da estação e. bondes a

porta; trata-se com o proprietário, 4 ma
íosé iBoiiifacitt, n. Si, estação "«„T_*-™>.li- J|
Santos.

s.
(R 7S04) N

dro, assoalho de peroba; o a° pavimento* feitarla.
tem duas salas, 3 quartos, despensa e cn-
zinha; '\V. C, instaüação electrica e todos
ns mais requisitos de hygiene; o terreno
mede de fundos Bo ms., mais ou menj;
para ver í rua Figueira n. 30 (S. Fran-
risco Xavier); para tratar com o proprieta-
rio;- sr. Alentejano, á rua da Relação ns. 38
c ao. Não sc admite intermediário.

(R 77S0) N

iiiiii
Tome PEITORAL MARINHO
Rna Sote de Setembro 1S6

VI.NDI.-SK, 
urgente, preço de oceasião,

a dinheiro á vista ou a prestações, um
bom predío, construcçao solida» ( logar ina-
gijifico, com todo o conforto. Fica . mar-
gem da lí. dc Ferro do Corcovado, pouco
acima da estação; para ver ou tratar com
ò agonte da mesma estrada, bonde de Águas
Férreas. (U 7SS2) _

VENDE-SE 
um barracão coberto dç zin-

co que serviu de bar na exposição de
./es, no terreno do antigo convento da
Ajuda (tudo novo); para ver, no logar e
tratar noC'argo de S. Francisco n. 3 . con-

Corrimentos
curam-se em 3 dias com

Injecção Marinho
Rua 7 de Setembro, 186

\r_N__M.SE, cm Vimirio Geral.» 13. de Ferro _eo_>oldiiin, a 3S
minutos do vlneem. lotos do ter-
renos do 10X50, 10X67,50 o
maiores, desdo _50$ a 1:5008, á
vista ou cm prestações, conformo
tabeliã abaixo. Tem acua canali-
zada do rio do Ouro, passagem do
ida o volta, em 1* fiasse 500 rs,_
o em 2" classe. 300 réis :

Preços Signal Prestação

VENDE-SE. 
um bom sitio, com boa casa

para negocio e moradia, nos subúrbios;
trata-se á rua do Senado n, 183, com
Cunba. (] 7804 N

VrEN-E _K um terrono na rua Bcrnarda
V esquina da rua a de Fevereiro; trata-

se na rua Manoel Viclorino n. 169. Col-
cboaria. (6714 N) R

"V7"ES'_.M_E lotes de terrenos de 11X50,
V com água e luz, a rua Luiz Vargas,

cm prestações c a dinheiro, de soo? a
700$; informações â rua Goyaz n. 430,
Piedade; trala-se 4 rua Anna Quintao, .30,
distante do bonde-de' Casoadura 8 ininu-
tos. '" 78o*3. «

VBNQE-SEi 
próximo a est. do Eng. I-.0-

vo e de 4 linhas de bondes, uma es-
plcndida chácara com 00X70 ms., toda ar-
borizada com multas arvores frutíferas e
muitas variedades de flores, logar socegodo
e muito saudável; grande easa dc morara,
solida construcçao, com todas as conimodi-
<ladcs para familia de tratamento; para ver
<_ tratar i rua General Bel egar.e n. 68

VENDE-SE 
uma boa casa, com duas sa-

Ias, quatro quartos e demois dependen.
cias, na estação do 'Meyer, â rua «I.opcs
da Cruz. Freço 9:000$; para ver c tratar
com o sr. Mattos, S rua Uruguayana n. 12,
loja, as 4 horas da tarde. (J 7876) _

Xr-ENUE-SS nas ruas Aguiar c Affonso
. Penna, dois bons predios para moradia;

na rua Buenos Aires, 198. (7089 I.)M

*___il.UCA.Si; por 55$ a casa

(;_- M) Ií

da rua Sá

cozinha. V quintal; cliaves no 11. ioM«i.
Dr. Clarimundo do Mello 01,

(;;.'o M) 1ta*se na rua
líncantado.

3a_iiiisiBiB_iiiii»Jias»iBii_«ato^^^^nn
_1 Coração Coração do
Kl normal bebedor

«__,3írf-:»_ _ -1 _ «a»H&OBtKX-mtM

ue tn_ã@ visita lí. Eis1, a nossa casa?.»
^emos muito prazer de lhe mostrar

O lindo sortimento de Moveis, que vendemos
A prestações, e assim poderá Va. Ex*. Mobiliar

Sua Casa com gosto e grande economia.
RUA DA ALFÂNDEGA N. ni. £?$??????.????.» MARTINS MALHEIRO & C.

ALUGA-S... 
nor u_$. a casa da rua Ta-

vares Ferreira ,._.. Rocha, com boas ac-
co mino ilações p-ira família dc tratamento,
com luz olectricaj chaves no ;o, (684/M)S

A r/üGA-SE boa cnsn, 3 salas, *i
-^quartos, jiorão habitarei, gran-
dn terreno, luz electrica, etc, por
1501?; 1111 rua Flack 1R-1, liia-
chuelo. (S 7__9) M
,__ *»

A I.UC.A-SK o nredio da rua Itruassú n.
_T__ 1 ..C. em Cascadura. com quatro quartos,
duas salas, despensa, cozinha, nia, fogão
econômico tanque para lavar, W.-C, no
centro de uraa crande chácara; trata-se na
rua Dr. Mesquita Junior n. 7. antiita tra-
vessa da Saudade. (7-05 .M) B_¦ . . _ _ _ *ua •_.-• uu-" *w"*.*-_i •••' —

RUlnflí-ÍIIIPiZ TIÜGÃISÊTÕS n. 50 da rua ÃffTnTo
UUlMltUyUU» _r_ferreira, ICiiRcnho de Dentro, com 3
BA-«Kif*a_3M_i_o_»- —_-_._ salas, .. quarlos, cozinha, (.rande quintal e

( .ASA — Co
\J prcstaçõcfl

— Uompra-se uma a pequenas
taçõea mciisaos, com 4 quartos,

2 salas, banheiro, corinlia, tiuintal, etc,
Pódc ser nos subúrbios próximo ás esta-
ções, ou logar <Ic fácil conducção de bon-
des. Quem tiver nas condições, dirija in-
formações para II. S.. neste jornal.

(703: N. S

/IO. I P-íA-Sl- um terreno até quatro con-
\J los, no Rio Comprido cn. Estaçio;
tratar com Pellegrino; rua Uruguayana
n. S. (7.1.ÍJ N) S Galüleu n

\TlBNDK*S'l. baralo, ou aluga-se por 71$
> mensaes (vae vagar no f-in do corrente

mez), tinia casa no Meyer, á rua Imperial
n, 2,-1, com dois quartos, duas salas, hom
quinta], muita água, chuveiro, electricidade,
avenida, cnsa XI; irata-se com o dono, que
mora tia mesma e muda-se para S. Paulo;
acceita qualquer proposta razoável para n
venda. (R 7557) N

VENDR-SIquartos, bom terreno

COMPRA-SE 
uma casa, com a quartos,

e 2 salas; dá-se i conto á vista c o
re_to cor.forme se combinar, Resposta
para P. F., neste jornal. (7640 _-.) S

^ 80,
1110. ú!500$O0O.

predio moderno, com tres
ter rer o c jardim, á rua

Cachamby; trata-se no mes-
(K 7.. 1) N

cc
Salvinis |as GOTTAS DE SAUDE, |1

I
Jorra-.ilas do dr. Cunha Cru/, c .n 16 ar.-
i-.o* de pratica dessa especialidade. Ver.
dcrc-.e nas drogarias: PACHECO, rua
dc_ Andradas ..5-Ui.. c Baruel K- C,
rua Direita u. 1 -- S. Paulo. (._o)

píaii;ai.,Bfí::Bai_i;i;i_i;MiCM:m ggw
t LL'GA-Sli'0 novo nre.dio assobradado,

A da rua Cerrai ArKollo n. a... cru fren-
c ao Pio Americano, com tres quartos,

I -as salas, boa cozinha, electricidade, nuin-
i-J. ci*:.; -as chaves no portão lareo. no lano.
:.:-.:Rt_l iao$; iratar. praia dai Re. ttbliCj
1 . __M *¦' ¦*'' " ' _ ._

:a i.i
jfjLCCl
31. C!
h.inhei

«A.SM, por ii£$, «raa casa, na «-
¦nic avenida da travessa Derby-Club
i duas salas, tres quartos, cozinlia,

. electricidade c foRão a gaz! trata-
casa n. 11 da incsma avenida.

(78OO l.l Iv

V r_.l_G.V-SK, na rua Dr. MírucI Ferreira
JT\ it. o", por 36$, uma casa, no melhor
ponto da e^tr.çào de Ramos; tra.ar. á ladeira
do Senado 11. 50. (76.11 11) S

A 1A'GA-SE o preilio ií rua l.iiiii
-ti«l-iniplonn -19; as cliavcs estão
no mesmo preilio; está pintado e
reformado de novo; para tratar 11
rua (lo Ouvidor 9-1. (.1 7-1S7) SI

electricidade;
trata-se

as chave.* e5tão no n
rua tí. Christovão

o-A,

(riu Ml J

t LUGA-SU uma esplendida vivenda, pro-
JTXriria para familia dc tratamento, com po-
rão habitavel, iardim na irente. amplo ter-
rcuo murado, bondes á porto, illuminada a
electricidade, situada á rua Dr. Lins de
Vasconcellos n. 4S1; as chaves acham-se no

dio c.u frenle; Irata-sc á rua Sete dipre
itembro n. 130, loja. CCS-13 M) J

.-A; ;

. \ LUCAM-SE. com ou sem contrato. o>
i ..[redios ns. jor e 400 do Boulevard as

c tamboni a ca;.. 1 da avenida
s chaves estão no 11. 4:7. Pa-

jturi (7» 1,1 1-1 J

1 t 1 .UGA-SE os prédios da run Francisco
XV!'.:;. nio ti-} e 118 S. Christovão; tra-
* .r á rua da Quitanda 8,., _oh.. das n
À. 

':"..-¦¦. 
o sr. Uontic 17773 D R

\ LUC.A-SK o nredio d.i rua UruBtiay 147,
l/*Vtro*j-ío para íamilia de tratamento; tra-
ti «e a rua I>r. felix da Cunha loa; as
cliaves na padaria da esquina. (7773 L)B

í LUC-AM-Slí nuartos, a 205, as?. 30S
X\e .V. : '" tua Domfim 11. . ; tem muita
aeua - muito terreno. • (r;o.t 1,1 _

_ LUCAM-SE com carta dc fiança, na
__estaçüo dc Ramos, casas para moradia,
a 50 $e 60$, tem acua, luz, W, C, quin.
taí. Trata-se á "Villn Andorinha", onde
estão ai chaves. Carta de fiança.

(6:;o M) J

A I.UGAM-SR confortáveis casas, de 41$ a
_-_(«iS; lratam.se com Alberto Rocha, á rua
C. llcnicio 50-'. Jacarépaguá. (ó.ü7 M) R

4 LUGA-SE a casa da rua P.raulio Cor-
xXdciro n. Cg, acabada de construir, por
preço barato; estação Iíeredia de Sá ou
Riachuelo; trata-se no 71. (0736 M) R

A LUGA-SB nina hoa casa com tres
XÍ..-.iarios. duas salas, etc; na rua Car-
doso n. 1 Co, .Mcycr; n chave uo 162,
Trata-se na nn da Quitanda n. 48. 2°
nndar. (7885 M) M

«V LUGA-SE «m enorme capinzal. com bar-
,i_3_.rac.o c pasto abundante, na fazenda _Boa
Esperança, estação Honorio Gurcel, Linha
Auxiliar; trnta.se na mesma (7.154 ADR

.UGA-SE a casa da rua Republica so,
lom duas salas c dois quartos, varanda^

jardim, anua c luz. (75-"° M) S

"10MPRA-SE um terreno ou oasa vc-
lha, .uas segruínte. ruas: Salvador dc

Sá, Mattoso, a V-incotide Itauna, Senador
Euzebio c Riachuelo, ou transversaes a
estas. Propostas c ma.ia informações, a
Corrêa Dias; rua 7 dc Setembro _q, sob.,
das 2 ás 5 da tarde. (f«88li _) S

VEXIJanu
DK-3K o predio n. u_ da rua S.

ma rio. eom grandes accomniodações;
iem gar, elcctrciidadc, banheira esmaltada,
varanda, jardim, viveiro, cascata, etc.; tra-
ta-se com o proprietário, na mesma run. 138.

(J rúss) N

Artigos para alfaiates e
costumes de senhoras

Vendem-se a preços de importação,
na rua do Hospicio n. 94, Casa J. C.
Eiarcs _ C. (J 13

"XTl.NlHÍM-SiIv duaj casas e um terreno
% com barracão de zinco; informações a

rua Dr. Cândido Benicio n. 520, Jacaré-
p_guá. (R 7;Co) __
"tTIvNDICM-SF, terrenos em Copacabana,

> nas ruas W. ._i. dc Copacabana e Dr.
Domingos Ferreira, Preços módicos; rua
«Sete de Setembro 133, sob. (.1 7^48) N

A_
A LUGA-SE uma casinha, sala. quarto c

--.cozinha, pelo aluguel dc 30$; na rua
Clarimundo de Mello r.U. casa 31 a chave
110 232; trata-se rua figueira 20;, Rocha.

(7-*45 M) J

casa da travessa do Rio
Norte S_, Meyer, próximo da

eslação. com duas salas tres quartos, cozi-
nlia, jardim o bom quintal; as chaves no 79.

(7.1..7 Ml _

lior ioo$. a casa da rua
ia Silva n. 33, no Riacluie-

2 Quartos. - entradas c
haves no u. 34. armazém.

(74ai Ml T

A LUGA-SE
XjLGra.dc do

A LUGA-SE,
_"VHiitcncourt
lo cora : salas,
quintal;

A__L.'Cniz 
"n.~ioS-; 

as chave:
n. 1970. c para tratar no n. 2440. (:_n.i._)K

MEDICINA MODERNA
O esiiccinllstft Ul*. 0.-VRT.0S _ ATI)'!' — coin installacào moder-

ti. u cnm louca pratica dos liospttncs ouronôos, enranto fazer des-
aiiimreecr nuiidaiiicnto a. dores í iiluui-.iiiles da tabes dorsal, dn
Vi vi«'iti« qy .hilitico. assim cihiio us crises dolorosas ili» rlicumatismo
_iil_ írticiitlar da pnlviievi-ile. das caimbras, cte. Possuo metliodo

sôeeial parn » rápido tratamento da impotência nevvosn <>» sono-esti••miii-ii. dns perdas senunaes
ntrophias e paralysias musculares. •>lIlTIlll

_1'0
das

d a phospliaturia. Tratamento 1110-
medicação dc

111-1 .'in poucos dias por melliodo suave, a cóllite clironicn,
, ,1 ,.,,„ iiJtcstinal o sobretudo a nrisão do ventre.
_.nTulta. diuria. das __. &s 5 hs. _ r. ürugunyuna 13, sob. (.1 .1X6

K LUGA-SE. no E. ...
xXtha da lincha 171. contortavcl casa nova,

.; informar na casa V, em _as.-ad-.i-
a casa I\r, por 4Cpor

ra. a rua Itaniaraty ...
informar na casa I, e tratar, Ã rua_ da.

wisPEmm m toou _ om DE família
Previne o oura as diversas DOENÇAS DA VISTAA' venda em todas as boas Pharmacias e DrogariasDEPG0ffi103 GRANADO _ C. RIO DE JANEIRO

T TENDEM-SE cm pcnucnns pres-
V tações do 88, OS. 10$, etc.

mensaes magníficos lotes de ter-
renos na magnífica localidado do-
iiouiinad.. Sapo. servida pelos
trens da Linha Auxiliar. O escri-
ptorio o em frente da Estação do
Sapé. Ainda existem aliiuns lotes
na Praça das Pérolas, muitos nns
ruas Ópalas. Turquesas e Saphl-
ras. Os prospectos com plantas
são distribuídos 110 escriptorio da
rua (lMlfandeca n. 28, Comnn-
nhia Predial. <N)

pelo melhor preço que for
erecido,' o predio n. 177 e avenida

n. 175 da rua Ur. Clarimundo de Mello,
[Encantado, bondes á porta, rendendo 3:600$;
trata-se uo mesmo, com o proprietário, sr.
Pacheco. (U-S7 . N

VENDE-SE 
um bom predio, em Jacaré-

paguá, á rua Dr. Cindido Benicio
n. 360, eom 6 quartos, salas, banheiro,
W. d luz electrica e porão habitavel, «io
centro de grande chácara arborizada; para
ver « tratar no mesmo. N

Loto do 1:500$1:2008
1:0008
8008
700$
C008
500$
450$
350$

758000378000
60$00030$000
508000 258000
408000
358000
308000
258000
228500
178500

208000
178500
158000
128300
118000
98000

VICNDA, 
compra c liypMíiecas de predios

e terrenos l>em localizados, com Pelle-
grino, rua Uruguayana n.
5-33".

teleph., C,
(J 74-16) N

No local sc encontra pessoa en-
carroçada do mostrar os terrenos
o trata-se com o proprietário, nos
dias uteis. íi rua S. Januário 80,
dns 4 As 7 da tarde, o nos domin-
Cos. das 8 lioras da ínnnlin A 1
hora da tarde, cm Yieario Geral

(It 1162) N

\^il.NDE-SE 
a casa da rua D. I.ttiza nu.

«mero 67, Gloria, o terreno tem ..X..,.,
ás chaves estão tio nrmia.em n. 2; trat.vse
na rua líento Lisboa n. 134, C5933 N) J

VK_.DK-S.-v 
o predio novo para familia

de iratamento, dn rna 'Duque de Ca*
xias ?. 83; trata-sc com o proprietário,

(1.6149) N

\r*l.XUÍvSK 
grande terreno c cochelra, &' rua Conde de liom fim; informa-«e á

rua Alegre n, 57, Aldeia Campista.
(R 7.185) N

DR. CRISSIUMA F°. , Cirurgião da Santa Ca"*.-., dispondo
de installações apropriadas trata,

cora especialidade, os doenças da urethra, bexiga, testículos próstata e rins,
utero e ovarios. Cura radical das hérnias, estreitamento da urethra, hydro-
ceies e tumores do ventre. Operações em geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7,
nas terças, Quintas e sabbados, das 2 ás 4 <* diariamente, a rua dos Inva-
lidos n. 16, sobrado, ás io horas.

"..ENDRM-SE lions lotes do ter-
V renos de 12X50. locar alto e

saudável, a 1008, cm prestações
do 10$; 6 bom emprego do capi-
tal; o locar ó do erando futuro,
passagem de ida o volta, 1*. 500
róis; Iiinlia Auxiliar, estação do
8. Matlieus, escriptorio om frento
a estação. (R 9028) N

VIi_I>E_F, 
«m esplendido terreno

-10X60, - - - - de
todo plantado de. arvores frutl-

feras, tendo um predio velho, porém, ren-
dendo, tio saudável bairro das Águas l-'er-
leas; trata-se- i ladeira do Asourra n. 130,
com o proprietário. (J 74---S) JM

r_.
_/_
lAMDK
_/_7/9<5!_"

/tUÀ/fa"2y mé^SmV-TÁV IIO
Oarives

mo

_ri*!Xl)I_ SU por 9 conlos o pre-
Y dio assobradado, novo, em Villa

Isabel, com 3 quartos, 3 salas,
jardim o grando quintal; offertas
á run Thcopliilo Oltoni 83, 1° and.

(S 6853) N

¦\rENDE-S E,

TTENDU-SE a casa da travessa do Na-
V varro n. 20, Catumby, com tres quar-

los, bom quintal, paz e electricidade, e fo-
gão a g.i_; para ver na mesma e tratar
directamente com o proprietário, sr. I.ei-
tão, no edificio da "Jornal do Comnicrcio .
2" andar, salas 1 a (S 7.3) «

"^rBXDE-SE 
por 1-1 contos cm

V Botafogo, o predio da raa Dona
Carolina 38, com 3 quartos, tres
salas, jardim na frente o quintal;
offertas á rua Tlieophilo Ottoni
n. 83, V andar. (S 6852) N

VENDEM-SE 
tres casas novas, dc tijo-

los e telhas francezas, todas nor tres
contos; é pechincha, negocio decidido, á rua
Libcroto Santos n. 19, eslação Bento Ki*
beiro; trata-se á t. l-rei Caneca 11. si_.
casa 1. (S 7.143) 'N
"17.KNDr.-SI. 

por 6:000$ um predio divi-
V dido cm *rea -habitaçCcs, cm terreno de

24X36 ariJ,, á rua liarão 'Nogueira da Ga-
ma n. 27 (S. Christovão); tratar á rua
Luiz Carneiro n, 96, iCncautado,

<__________'
VKNDKM-SE 

cm prestações casas e ter-
renos, no Realengo, na 'Kstrada Real

de Santa Cruz; trata-se com o sr. Mar-
ques, na Kstrada Kcal dc Santa Cruz, 1 •,
maia informações . rua da Alfan d ga, _S,
Companhia Predial, íV

VlENHE-SE 
o exceliente predio da rua

D. Anna Nery n. 85, com duas «alas,
ijuatro nitartos, íiatiheíro, '.alcta, etc, no
centro de terreno de 10X57; ver, das 4
horas em deante. -íondes á poria, í. Club e
Cascadura, (J 7413) N

VENDE-SE 
uma lioa casa, na raa C.rão

Magriço, Penha, por preço raronvel; tra-
ta-se na mesma, com Álvaro Lopes.

(J 78411 K

¦ __r___rr ¦ 1 1 _— uai — ¦ 11 111 1 —__¦ ¦ _pb____m_i ii 1111 ¦___¦!
A todos os que sof-
from de qualquer mo-
lestia esta soci-dad.!
enviará, livro do qvidl-j
quor retribuição, os |

S.:. _*.'. II." meios de curar-so. EN-
\'IEM PELO COUÚRlO, em carta íochada—nome.morada, symptom-is ou !
mnnlf03taoi.es da moiestla — e sello para a resposta, quo receberão na !
volta do Correio. Cartas aos INVIâlVÈlS-Calsa Correio 1123.

¦ _!_...,/fiJ-JC*-_f,l__*n'-"- f^7 _t*_______r~_r_________-g3J

COMPRA-SE 
um predin alé oito contos.

no Andarahy ou Villa Isabel; trata-
se com Pellegrfno, na rua Uruguayana
n. 8. (7451" N) S

CASA 
por 3:;so$ — Vende-se em Villa

Isabel, 2 quartos, 2 sal.?, cozinlia,
w. c, e tanque (não tetn quintal), tem
entrada indepen d ente, com pequena área;
não prseiso de obra". Trata-se directa-
mente â rua Souza Tranco n, 19;.

(749ü N) J

TTOMOE-flIJ -m nredio
> pa n. 115; infonua-st

Silva n. r, Piedade.

rua Gomes Ser-
á rua Elias da

(It 7590. X

^í ^_..\'1>K-_.I. um bom predio, acabado de
V construir, construcçao moderna,, de pia-

tibanda, coni um bom terreno, muita aluiu-
daneta d'agua e distante da estação de Ra-
mos z minutos; trata-se á r, André Pinto
:i. 65. Preço ,.:6o_$ooo_ (R 7766) X
"ÇTtKXDK-SE 

por 40:0063 um predio em
1 Uotafogo; tratar á rua da Carioca. 65,
sobrado. (XI 7S3S) N

Quitanda 127. (7S40 M) J

ALUGA-SE 
o pr«lio d.i rua Oito de I)e-

zcmliro n. 00, com crandes acco 1 moda-
ç5c= luz electrica, jardim e chácara; as
cliaves estão r.a mestnai para traiar. na rua
de S. l-'r,inci.=co Xavier n-313. (7.. ¦!«")'_

.. LUOA-SE uma lioa casa, por 1,10$. com
_\iru. quartos, duas salas e mais depen-
deucias, na rua Dori.CS Monteiro n. 33.
Knftenlio dc Dentro: tem porão habitarei.
crande nuintal e jardim; trala-se na Con-
(tnt.iria Paria em irente a estação do W*
_-..L,. Jc Deu«.rc. (7«-So >U -

TJTEXDE-9E uma casa com dois quar toa,
> duas salas, cozinha c terreno ine.lindo

11 por 60, rua Dr. Bulhões n. 125, Knge-
nho de Dentro; trata-se na mesma.

(tt 73«8) X

TTENDEM-SE dois prédios, Ji rua Tio-
V norio ns. 343 c ,.4:, esquina da rua

Cachamby, Mcycr; para tratar á rua Vis-
conde dc Sapucahy n. 173. (J7801) N

\TiENDE-SE por 6:000$
\ toso, com deis qua

$ unia casa, no Mat-

electricidade
bom quintal;
temy n. 23

c pequeno jardim na frente e
trata-se á rua Barão de Igua-

(J 7S371 X

v_I-:XI>_-SK ura bo**i terreno, prompto
edificar, com iiX;.}: pódei ?er a

pr.StaçSes, na rua Paire Lapa, junío ao
n. 75; Nra tratar á rua Dr. Padjlha, ijo.

O 7602) x

T7*KXDE-ãE *> predio da rua do Rocha
V 11. 5:. na K. do Rocha; trata-se com

O proprietário, 110 .mesmo. (R "6.) N

\Ti;NDK.3E j>or 12 contos, o predio da
> rua Visca_ide de Santa Isabel n. 6.1;

ver c tratar na rua Bueno. Aires, 193.
(7689 X) xt

"fT-EXOE-SE á rua C<«r.de de l!o::iíim,
\ confortável predio e bom terreno; tra-

ta-se na rua Uuenos Aires n. 19S. das 12
ás iS. (7685 X) XI
"tTEXDE-SE uni predio novo. na melhor

_¦ rua da- esta.ão do Ria-huclo; trata-se
,'1 ma Sete dc Setembro n. 31, sob-, da t
ás 5 da tarde. (J 7 _') N

¦-.__.DEM-SE onl lieniionns pres-
V tncõfs, no alenncc do todos,

mnsnificos lotes do terrenos no
nmanlfico e novo bairro denonii-
nado "Campos dos Cardosos .
Estes são os melhores terrenos
fino são vendidos em prestações.
São servidos pelos trens dn Linha
Auxiliar, com ns estações Cavai-
canti" o "Eneciihciro Leal .
Honds de Cascadura o listrada de
Ferro Centrnl pela Estncno do
Cascadurn. Escriptorio, rua dos
Cardosos 352. Cascadurn. Tros-
nertos com plantas na rua d'A_
fnmlee-a n. 28. Companhia Pre-
dial. (N)

E. cm Parahyba do Sul, a pou-
distancia das Águas Salutares, urna

boa casa. com dois quartos, duas salas,, co-
-•iniia illuminada a luz electrica, com cinco
alqueires de lerra, mais ou rõcnos; quem
pretender dirija-se a Antônio Pereira .;'
pes, íntre Rios, Estado do Rio.03 

7 _6) X

VlvXnr.-SC 
(pjcliir.chs), r.o Riachuelo,

solido predio, a prcsta«..e3 parte, de pia-
tlbanda, portacs de cantaria, com cinco com.
modos, água, csg.to e quinlal, bondes a
parta; tratar só das u á i i|-', rua do
kosario n. 116, tabellião Roqucte, com Cas-
tcllo Branco, Preço s:ooo$ooo. (R7383JX

VEX-DESI-SE 
duas casas, uma de nego*

cio, que está alojada o um botequim,
e outra para familia. c grande terreno, con-
strucção nova e modjrna, em írente á es-
taçio«.-Quintino Docay.vo; trata-se na mes-
raa, rua Republica n. iG. Preço 7.:ooo$ooo

(J 74o?) X

vr.l-.XlH.i
\ ca

\7iEXDE-SE um terreno de 8 e 40X3(1, na
V rua do Chicliorro n. 34; trata-se i rua

dos Ourives n. 32, cora Freitas, da 1 as 4.
(J 74. ) S

_7"E\I>EM-SE papeis pintados de
V cstylos modernos nn Cnsn San-

tos, á rua da Asscmbléa, 48 canto
da rua dn Quitanda, que apezar da
decantada carestia continua a ven-
der pelos preços antigos, enviando
amostras Rratis a domicilio. Tel:
797. Central. (7777 O) J

T7___E-iSE. r.a r. Bella de S. João (São
> Chris-.o-.-3ol. unia boa e grande casa, com

sete quartos c quatro salas « mais depen-
dencias, prestando-se para. duas moradiae in-
dependentes. Preço módico; tratos e infor-
mações á rua dos Ourives u. 5 . cora .rei;
-.as, da 1 is 4 horas, ü 7_5) H

GRAVIDEZ: Evita-.se
usando aa
velas an-

tiseptícas. São inoíícnsivaB, commodas
e de etleito seguro. Caixa çom -5
velas sSooo. Pelo Correio mais $600.
Depositário: praça Tiradentes n. 62,
pharmacia Tavares.

(1304

pro.

VENDE-SE 
o predio da. ruo .Miguel^ An

gelo

VENDEM-SE g^ST
CIDADE — Rua Visconde Itauno, 3

predica; rua do Senado, i prelio; rua
do Senado, i terreno com 6,50 por 35;
ladeira de Santa, Thereza, 1 terreno com
14 por 2.1.

MAXAMBOMBA, subúrbios da Cen-
trai — 18 casaa edificadflS em terrenos
com 15.000 m. 2; terreno? cm lote?, a *_o$,
!_.$ c _5c$; os compradores de 5 3 15
lotc3( tém dcecot:to de ., °]° c os de !6
lotes pira mais. descontos de io "j", os
tetrer.os de 150$ e 120$ tem n^tia ençan-
nada. A cidade de Maxamboniba _ ülu-
minada a electricidade c cm breve lerc-
mos bondes.

IIOXORIO GURGEL, subúrbios da
Auxiliar — Terrenos a 300$ o lote.

ANDRADE ARAUJO, subúrbios da
Auxiliar — Terrcr.o-s de 50$ o. 100$, o
lole.

Fazendas* sítios e chácaras cm variai
Jocaldades c por preços ao alcance de to.
dos.

Para mais informações) com forrei
Dias, á rua 7 dc Setembro 29, sob., daí
2 ás 5 da tarde. ((.SS- X) S

trata-se a rua do .Hospi-
(J 7239) Ncio n. 41._n_

-Y7. 
.**.-DF.-SE. -r.y rua da America, -um pre-

V -io cnm 'ois q-iríos, duas salas, C021-
nha e mais d-per.delicias, por 5:000$; r. da
Alfândega n. 130, Io andar. (_,'i57) X

pnr 50 -contos um predio á
I/aranjeíras; informes c tra-

tos á rua Buenos Aires n, :_>S. (XI71 _)X

TTBXDE-S
V rua Alit

V ras tí. 30, perto d;
formes e tratos á r,

1 r. S, Clemente; in-
do II isnicio n. ioS.

(S ÓS.-O N

Tapeçarias c ornamentações. Armadores e estofatlo.o
Mobiliários modernos para todos os gostos e preços

Cortinas, slorcs, reposteiros, sanefas colchoaria etc.
Capas para mobílias, 9 ps. 60$ e 70$000

63-SUA DA CARIOCA — 63
AUredo r-íunes & C.
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10 CORREIO DA MANHÃ — Quinta-feira, 
'íi 

ile Agosto dc 1916

NOVA VIDA
NOVAS TORÇAS — Kis o _ue iii-ccisacs

IV necessário q«c todo*» áfprc.lcs r[úc se acham doente?», conlieç-im pratican.cn-
te u maravilhoso ..feito da corrente g*t_ va.iica nos homem* fracos c nervosos...
Qtíc possam realizar o saude e fcMcidadé, que posarão quando esta força maravilho-
sa iníiiiiillr iodas as veias c nervos ilo corpo, o que é fac-inanlc con__uida por
nieiii ilo meu tratamento. Tciilio .realiza, i itiinuaiiiiciitc curas <*.os mill.uics e, por
isso, citou convencido iiue o meu methodo curará qualquer caso curare!. ,

Jicciii-m. uni liom.ül .v.e se ricllC venciilo pelo peso ila FRAQUEZA PHYSI*
CA, PERDA DE. VITALIDADE. FALTA DE ENERGIA, NEURASTHENIA,
DYSPEPSIA, DORES RHEUMATICAS E DE CADEIRAS, ESTÔMAGO DETE-
RIORADO. PRISÃO DE VENTRE, IMPOTÊNCIA, ETC, e dellc. farei um novo
homem, injèc tirado-lhe as veia* com. o fogo da vida — A electricidade,

LIVROS GI.A-IS
•Venham ou mandem buscar 05 meus livros, ftratis, sobre a electnciihile e seus

uíos mcd-ciitaes. Nelle*' forneço todos os pormenorea sobre o ineu tratamento; re-
¦3ct.cnf.oMj_» pelo Correio, 

' 
gratuitantentej aos que «ão puderem vir pessoalmente.

Venham ou escrevam hoje, mesmo. *
DR. M. T. SANDEU — Larito da Carioca, ia, 1» andar — Rio ile Janeiro.

— CONSULTAS, DAS 9 HORAS DA MANHA, A'S 7 DA NOITE. (M ;8.8)

\*.CX1'I.M-SN nn "Villa Pavnna"
» exc.llentes lotos de trr.ciios

em nuquenos prestações do 5$
em doante. Os srs. pretendentes
nodei-ãp .tonnr os trens da Linha
Auxiliar do "Rio d'Ouro" o uro-
eurar cm frente á Kstncfio da
1'nriinii o esvrintorio da (*onipa*
nhia 1'rediul. PéòsiVcctòs e nlan-
tas são distribuídos ua rua da
Alfaiidfca 11. 88. CS)

\rivNl>K-SK por líj contos n:n prédio,
fia rua. Conde. s;i_ di líchnunte OKnge**

11 lio Novo), a ;. minutos dos bondes dc
I.i ns dc Xascoiiccllos, no centro dc ter-
rciiu, jardim e sr.'*] I r.a frente, cam 3
jãticVíis de frente, entrada ro lado, com
vafanda corrida na extensão do predio, 4
talas, 3 quarios, cozinha, quarto -dc banho,
etc,; trata-se com Mourão, rua do Kosn.
rio n. 101. X
***7_}X.DEM-SI. imi iiei)iioiias nn**-T tncões im-ii.sncs, lotes de (erre-
nos de 7 e S mel ros do frente
lim* -1-1 de fundo, situados r.ii rua
Arau.io liiiiia, esiiuina dn rua ita-
rão de Mesiuiidi, ..ndãraliy Gran-
de. Trata-se na "Comimnlila l*re-
dial", á rua da Alfândega '28. X

predio da rua
11, Kiaeliiteto,

próximo ã rua Vinte c Quatro de Maio,
com duas talas, cinco quarios e mais de-
pendências; trata*se no mesmo, com a pro-
prielitrla. (J 705-O N

\7li;Nl.lC.SH 
por i,i:oopi$ o i' Antônio de I'ndua n. 11

¦.riiXlllí-Slí 
por 10 conios ura predio a

V rua T-eoiloro da Silva, entre souza
Franco c Almetf, em centro ile terreno,
fcit'n rle chalet, «railil ,1c íiprro e jan un
na frente, 2 salas. .1 quartos, So-lnlia, I)»-
nliciro laiiitue c \V. C, tcnilo mais nus
íuiilusumii casinha .cora uniu sala, uni miar-
lo c terreno ile 1.1X45; lrata-se com .Mou;
ríio, rua ilo ltosario n. 161. -^

FERIDAS, c in p 1 n-
..eus, dar-'tliros, 

cc7.emas, sardas, pannos, co-
niicliõcs. etc, dcsnpparcceni rápida

mente usando Fornada I.uzilana -
Caixa 1.000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Ti.-adentes 11. 6.2.
(I.aiito do Kocio). (A 4030)

__M_»_----__^---"-"*********«*^""*"««™M«"»™i"

T-_.Xl.l-.--SI. em p_C-.i-.5cs ma-
y aniflcos lotes de terras, na rua

Silva Tellcs, em Copacabana. Tra-
tn-se á rua da Alfandeca SS, Coin-
uniiliia Predial. X
iri:\niiM-SK. p.>r verdadeiro prci;o dc

V oceasião, pIppís lions lotes ile terrenos,
na rua Ilotafogo il. •>... medindo .cada um
11X611 e promptos a edificar, a vista ou a
prestações: trata-se i rua do Uiip-liuelo, -|of,
pliarmacia^ '« 7V*> _j

\riiXIJK-SK 
o lin-'' ci.iiilc ile 'Santa Isalicl 11-'. li/ e 73. São

nove prédios; trata-íe i r. d» .H.*».;
t-io 11. 198. (S i.X.-.i) X

ALdiODõES MEDK-IXAES E «AZES DA>S

afATS EXCELLEXTES QUALIDADES
Attestados dns mais importantes repartições
do Governo, Hospitaes e ;iIannulos médicos.

Tingi*..rados na Saude Púl.liçà
V. iido a\C»\ DE INDlÍST1ÍIAS-TEXTIS

flua Th. Ottoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4308
-Ál-BIOAS : Hin de Jiineiro, S. I'atilo, Salto e Itutibn.

"%TKNl'KM-SíC 
por 15 contos dois prédios

y .'1 rua Tavares (.lí. do Ki.cai.tado), no-
vos, f cil io moderno, n_süliradadof, íiltos, no
centro ile terreno jardJ.n c g.*adil de- /erro
na frente, c.tirada ao lado, j salas, 2 iptàr*
tos, coziniia, despensa, banheiro, tanque e j R|
W. £,; trata-so coiii -Mourao â rua do Ro- | 

"

tario 1 õ 1 ou á r: -Soiuta Franco 47. _* N :

\7'KNHK*'Sl'' 
por .7 contos um predío 110-

vo fc tio moderno, á trave<--a Uerliy-
Çhjlij rua_ rsla transversal á n-a S. Fran-I
CíSíò .Navier, proM'ilo ao Collegio Militar. |
assobradado, alto, no centro dc terreno de )
i^X.i... com 2 janellas dc frente, entrada I
no"lado. varanda, ,i salas, 5 quarlos, des- f
pensa cozinba, quarto com banheira c bom
_j..!_.tal; trata-sa coai Mourão, á rua do
Rosariü 11. n-i ou á rua Souza LYan-

co 11, 47. N

TTiliX.I)lí*Sl** o predio ,1a rua Conde ile
V 'í.cnpoUHiia n. 159; rende .soo-f; infor-

mes c tratos á r. do Hospício 11. 108.
c-8 mú •*¦

Ari5>XI_E__SH 
um liiai piano ;Spo.nna_el,

moderno e perfeito; um dito RUter,
aiiiila novo; um dilo NViinianii, Hamburgo,
muito bom c perfeito; trocam-se, compram-
se, conccrlaui-sc c aíÍ»ant-S3 pianos. Ao
Piano do Ouro, lia .o .unos. do Guimarães,
rua do Riacliuelo, __, sobrado.

U ;,*i7) O

TT-l'/>.ÒIi-Si1. uma cadeira para dentista,
V por preço de oceasião; á rua 1'rujíiiayc-

na 11. ji, iQ andar, coni o -sr. Paiva.
(J 7' .) P

-IflíNl-UM-SK 
11111 lavatorio com duas ,l>a-

V cios,, para barbeiro, e uma secretária.
amçrcana; rua Senlior dos Passos n. 18.

\T'U.\I)IÍ-Slí um mngniiico piano de
y Plcyel, de particular; na rua I.uú de

Camões n. iü, empresa dc mudança.
(R 7J5'>) O

Vlv.\DK-Slv 
uni mognificõ piano allemão,

raiz de nogueira, corilns cruiailas, ba-
ratisssimb, dc particular; na rua L). Mar-
ciana n. 63. (R 7.15') O

VKN'l}Ií-SI* 
umjieni montado deposito dc

pão, com forno e volantes; tem com-
modos para familia ou alugar; rua I.eo-
poldna Rego 11. 3.S, em írente á esta .no
de Olaria. ' (lt -.165) O
~\Tlv.\lílí-SH 

por Go$ uma linda armação
V para qualquer negocio; na (raVessã

Guerra n. 92, Madureira. (K;j6i) O

\H-\Dll'i-SIÍ 
''ligo), concerlam-sc pianos,

fãiEcnwe caixas novas,, clarciam-se mar-
fins e flfinam-se, rua Dias da Silva n, 20,
Meyer; canas a "•lirliri-s". IR 7.153) O

VlvNDK-S,!'. 
uni forte piano, n\cía cauda,

de afinagúo duradouro, pelo in_i_nif:-
cante preço dc _;8o$; rua do Senado, no".

(J 7.11,-) o
"ÇTIÍNlMv»!'. 

macarrão br.inco, por atuía-
y do. a 4uo réis por ki!u; â rua Senador

líuzeliipi, i.|4, I.uiz Iiiaso. iSliS.pi.lO
"ÍTd.NDIiM-Slí' inacliinas ( caça*utclíe's ),

completamente novas; r.' da* Ufan.leV.
n. 13;, iu andar. (J r*t-lu) Q
~% 

r.íNDKM-Sl'. canários e canárias, bons
rê produ et o res, na rua Santo Amaro nn-

mero 13^ (Cattete). (6?oj O) M

VE.WDIvSl'. 
por preço baraUsstiudf nicia

mobi;ia r^ra ^ala dc visitas; na rua
Rodrigo Silva 11. (\ *" andar. !(pp)i! O) .1
TTl-*M),i-;.\r_SK e compram-se moveis úsa-

V dos, mobiüas- completas de quarto, etc,
paga-se bem; ua rua Senhor dos Passos
11. -I, loja. (.1 -*o_.*) O

VKXDI-iM-Si; 
á rua Haddock I.obo nu-

mero 417, canários de raça, franceza,
proiuptpS para reproducção c cães Fon Ter-
ricr puro sangue. C4987 N*) R

COFRES USADOS
Vendcm;se tres, cm perfeito

estado, por metade do seu valor.
Rua Uruguayana 143
(esquina da Theophilo Oitoni)

TTK-XDK-SR de tudo que tiver serventia,
quer comniercial 011 particular: lindas

armações para botequins e barbeiros, ho-
teis, pharmacias, armazéns, etc, espelhos
de todos os tamanhos, machinas de cos-
tura, de escrever, registradoras e para car*
pinteiros, transmissões, cofres dc ferro, tol-
das, div soes com vidros e sem elles, pren-
sas de copiar, secretárias, copas de_ mar-
more, balcões, meias pé dc tronco.. bicycle-
tas, louças novas e usadap; rua 1'fei Ca-
neca ns. • ?, o c íi, Casa líncyclopedieii.
Tclephone n. e ,ni)j. U

VDiiXDlí-Sli nu perimlla-sc unia grande e
rica matta. logar saluberriaio, comt opti-

mas estradas e perto da listrada de ferro;
informações com Azevedo, avenida Rio
llranco ns. 15 e 17. (lí ;i;..) Nr

TTKXIMiM-SK: uma mobilia para sala delir

HTlSXDKM.Sli 16 prédios, em formato
V dc uma grande avenida, á rua Torres

Homem, rua esta parallcla no boulevard
Viole c tipiu ile Setembro (Villa Isabel),
entrada uma poria larga, com grande por-
Ião de ferro, um corredor todo cimentado,
coai quatro prédios na frente, de porta c
janella, com 2 salas c um quarto,.c u pre-• ios dos lados, com porta e janella, com
2 salas, cozinha e \V. C, rendendo 8;8oú$
por anno; tra:a-se com Mourão, á rua do
Rosário n, i ii 1 011 á rua Souza hranco

11, 4,-, Villa Isabel, N

1 ^^;Nl^K^^í•'(l,. por .íi contos quatro pre-
V dios à rua liarão do Hom Uetiro. bon*

des á porta, cnm jardim v,a frente, entrada
ao lado, cotn .„• salas, 2 quartos, cozinha
t- quintal, tendendo tudo .pio? mensaes;
trata-se com Mourão, r. do Rosário 161.

VENDAS DIVERSAS
TTHVDlvSl'. um motocyeló Douglas, cm
Vpcrfeito estado, com quatro cavallos c

men, Preço 500?.; na travessa Aguiar,. 21,
1'iilado Xova. i.|( ;p;ii.i) O

TTiKXUK-SK \v,n superior cavallo 1I2 mon-
V taria, é branco, bem feito, alio e eslá

regularmente tratado, c uiarehador c manso,
vcndc-se barato; para ver e tralar á tra-
vessa Leal n. i.j. IJng, dc Dentro, próximo
pio ponlo ilu bouilc. (R **,.*4) O

T*"il!XDK-Slí, na (azeiiila Una 1'spera'iiça,
* IFònor'o Curgel, um cavallo inteiro, de

bonita estampa, próprio para garanhSo, e
10; cabra., c cabritos. Preços para. liquidar;
irata-.-c no local, com o gerente, Kugenío
.l.opes. (R -,,;5) O

•Sl-B-aWílPFBliilHisEiiiMiiíliBiiW-Sa
SulMiiJo psteiilisaiii parn anouhasia loc il e.n
p.qteua cirurgia e olmrál-i

._. -__rTF _E___ i__f ""írrr.ií p.iiAica
.. nlreslovvft

fÜ -—^~mT jg!»
_7_i . m*in. U» ¦—cA

*a APír°va.tl?—C-1;'—" ~\. U.ffoitp iimiD-iatõ, seguro o 1

Ij —-" inotfens'vo. — Xüo oonlein cocaina nom sous ¦.__ derivados - A* ven la nas casas : llorinany, Cirio, Moreno, etc. 1
lüo ile Janeiro —,Preci caix.i de 2'a:up. .'15)1)1. \\ 0'Kil 1

l«n!!l!lffpHli::9l!iilHi:;;li_i!n!!!:H!í;!«;u!|||!n
>p7"1p}XI)_.j_-._1*3 uns ruas .larilim

> IIOtllllil'0, (litis, -rii|*niiliit.s,
Ai'i'iii'ias i* imlr.-is, cm pi.starõos
nicnsncs ili* "OíjiOOO <*m ili*:iiiti*,
íiiiiKiiinros lotos ili* toi'1'oiins em
ruas ri*iTiitciiii*ii(|. abi!i'tits i> ontlu
jií 1'vistfin niiiKiiiliiiis paliiiTlcs,
Os pi'i*i*os vnriain ilvsili* â:500$|
o loto ili* 10 nii*li'os ile 1'i'i'iiti*. In-
fiiriniiçõcs na Ciinipaiiliin 1'rcdiiil !
na nm dn .\ll'amli*»n n. 2S N j

vr.rti

"ÇrKXDliM.Rl*
i c ;

Silveira Martins ii

a* armaçiiesi balcBcs,
•tr nes _ rixas, -,1c esn-
os, varias macliitias e
Câmara n. 232.

_ (S r.-o* O

V visitas, 10 peças, S_$; um toilettcconi
mo.la, 55$; unia mesa elástica com .1 taboas,
.0$; um guarda-vestidos, claro, 50$; um

guardadouça, 55$; um guarda-conudâ, com
gaveta, 30$; uma cadeira de balanço c mais
moveis; na ma Vinte c Quatro dc 'Maio
n. 306. (SOSSo) O

ITK.Nr.lKM-SK: mn bi-1'o porla-bilielot <le
V canella, eom porta de espelho de erystal

biíc'ado, ,..i$; uma meslnha para quarto,
com 2 gavetas c chave, 5$; um chio berço
de canella, balaustrado e porta-corlinailo
com balanço, _.-.$; um solido c lindo trin-
cli:iiitc de cánclJa, com galeria para copos
na frente do espelho, ,i.-,$; uni _:ipp.':d.in
para centro dc sala, 10$; um porla-toalhas,•ue pé, para quarto, ,í$oou. JC para des-
oecupar logar, só até amanhã, á nia Chile
n. 9, i° andar. (.1 'qfio) 0

TTiUNl-li-Slí, em muitri bom e-iulo, mn
V piano de autor franecz, por _no$;^rua

Cachamby n. (.1 ?-,8) O

T71vND»M-SH unia quitanda, bem ofreguc-
V zada c no centro commercial;. iuformn-

çóes á r, do Senado n. 84
—a

laia.
i.l ?-05) O

TTTKNDIÍM-SI* liaraln uma jrmaíão e 2
T vitrines; ua rua Archias I».leiro, Ki.i.

(J 
-704) O

\T'KN'1)1Í-Slv tini piano .le bom aulor, no*
V vo e em perfeito estado; para ver e

tratar na rua Teixeira Junior n, *io (casa
11. 3) (.-*. Christovão). (J 7-iio) O

üfliNDK-Si; um relógio taxi para auto-
y movei, dos redondos; rua urHguayann

11. 1-'.*. i.i ;.'49) O

\f KX|>I'.M-SI. armações c coiuprain.se. to-
y da a espeeje dc moveis, .i.cns.ifos 

'para

casas comnierciacs c toda a qualidade de
moves dopnc-.ieos; rua do llospieio 11. ,ln...

(.1 Ipi/.p) O
"TT-KXDK-Slí 

uma copa jwra tendiiiha; pa-
t ra ver e tratar á rua do Senado, 120,

portão largo, antiga garage. (J 7SGO D

\Ti;.SriU.\f'SK duas machinas Sinscr, nina
V é pr* ra calçado e out ra para cosi ura:

ná rua Tavares 11. i^õ, estação do 'l-.ncan-
tado. (J rS-.p) O

TÔNICO CAPINETTE
Maravilhoso preparado para Iam na icer cabellos, eliminar a caspa, dar bri-

lho, conservar a cor natural, desenvolver o crescimento, dando aos cabellos um aro-
ma agradável e tornando os macios e sed osot.

VIDRO 4#000 -

Á VENDA NAS PERFUMARIAS E DROGARIAS
EM S. 1MUJ.O — OASA._E_T._. BAKÜBL & O.. B BOTICAO

Eniprcstam-F.c 20
HVI-OTIIKCA ,los a i_"]° 10 anuo, soli predio liem
situado, so_ida garantia;
rua Caixa d'Agua u. i-
vão.

i:i[o^iU;i*.c
_ Si Christo

("So S) J

HVPOTHECAS 
na cidade c suburbio*.

grandes ou pequenas-, fjúãntios; rapi-

OASA.I/EBRE. BARÜEL & O..
UNIVEBSATj

dez e"juro meilico. Infurma o sr. 1'iuie
i ta, rua do Kosario n. 147, Sobrado^%t»nj
dos. (7"

APROVEITEM 
. .0 SiiiEtr de mãu e

de, de uma e 7 gavetas, a 10$, 20$,
_]o$ alé 200$, liqutdam-se bancadas de 10
machinas, a "11*40 e 44-_;o, com . motor
elétrico. Ofíicina para rftialquer concerto,
praça da Kepublica . 195.. (;;.4 S) J

A XlilE. ROSA que murou na rua ilo
_lV Lavradio M3, mora agora na rua do
Kiaelillclo n. ?a, sobrado, espera as «uas
clientes das 8 ás 8, (7(í_ S) J

A' 
RUA CARIOCA, 44, 2', não cm

curso e desde 10$, o professor que
estava na rua 7, 109, *°, mesmo para
concursos ensina: portuguez, friinc., ari-
tluii-, álgebra, geogr.,. etc. (7197 S) M

A 
ARTIGOS PARA CHAPÉOS DIO SE-

KKO.KA lí NOVIDADES — J. I.p.
bo St C", importadores, rua do IlWãicio'
n. uo- Ao» srs. .negociantes c modistas
do interior, renietteremos qualquer enebm-
nieuila. (O7M S) R

CORTINAS, 
lapeies,

¦ moveis e de escriptorio, compra c
tambem enc-ixota para mudança,, J
Martins; rua da Alfândega 11. 124.

(5120 5) S

pinturas a olco,
cji

CARTOMANTE—Mme. 
Còncepcion'. eon-

sulta na rua Frei Caneca ti, 19*...sob.
Preço s.ooo. (7914 S) M

Cento a$:
rives n. 60 — Tapetaria. (J280 S) SCARTÕES 

DE VISITAS
Oui

AI.UGAM.SI. 
ternos do casaca, sobre-

casacas. smockiiiRs; rua Visconde _Kio|
Branco 36; tel. C. 4415 Uon s) a

A 1'IN'AUOIl dt; pianos H:iriiioui?a
bem o piano e mata os bichos sc

os tiver; Cate tluarany. Tel. 4101, Cen-
trai. (7.M<i S) li

ACEXTKS 
nos Estados, ncccilam-sc na

fabrica de carimbo., c gravuras, â rua
Sacliet ti. 18—lüo. Peçaht condições a
lo£ú Xavier. Optima kommissüo.

(liSSi S) J

BICXCI-ETTES 
ü.ailás — Vendem-to

por preços admiráveis; Qualdlier con-
certo, reformas .pinturas; ver os pregos
da Casa Urasil; rua do Cattete 11. 105;
tel. 17,4, Cenlral. (6253 S) R

jnOMMODO de (rente, tm casa de fa-
\J milia, ahtgá-se. decente, á rua Ma-
ranguape ij, sob., I.apa, (r<ísI I'-J J

CARTOMANTE 
Mme. Xicolelti — Tie-

diz o presente e futuro com clareza;
consultas todos eis dias ile 1 ás 6. So
oara «iiboras; liuaniue de Macedo n. 51.

 l_i7,s S) R

Callista
Migut*. Braga, especialista cm extracção de

callos e unhas encravadas, sem dòr. etc.; r-
Ouvidor 11Í5, sob. T.N. 1505. Aos domingos
attende chamados á Juniieilio. Tel. _**orJCj;o52

/CARTOMANTE espirita '— Só acceita
\.l gratificação depirs di pessiKT conse-

R,'JU*

S) u

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com os gar-

rafas dc calúába, remédio vegetal, viu-
do do sertão do Ceará. Knconira-se na
rua de Santo Christo 11. pp. (0S41 M .1

U_\t 
senlior com

seja proteger.
mnierc._.:i;e. educado, âef

uma mocinha sem com-
promtssos' dando bom cmprésfó em suas
loja.*; ili_reção e seriedade; carta dela-
lliada 110 eMTiptorio pJo Jornal do Ura-
cil, a Gonçalves Junior. 17705 S) J

XTM 
senlior viuvo, com ÍÍlli03 menores,

- precisa de unia senhora de certa eda-
dc, sem compromissos e de proceder ga-
ranrido, para tomar cont.» do súfl caso;
tiartas nesta redacção a \V. í. (7462 S) S

IJISOKKSSOKA esti-iirigcli-a, éi..|.A na franco/, Inglez o ull.-mãü _n.bi-evo ti-nuio. 1 "roçns módicos, r„,da Carioca, 4t, Xa imdui-.
_¦."'¦ '¦-,¦-¦¦'... (7830 sy s
1?? CO EA MASl.-Cl.lXA, curso rrimpuT"\__ _ steundarpo de portug., aritlmi., d-...'.

\71-.STlpOS pelos uílímòs figurino-i, con
V íécc!om\rõ;Sc _ com elegância e chies,

a preços baratissimos; à rua da Carioca

Historio do Brasil;
. i-*.l. Mensalidade iu?..Ma.rçb

"piiOl-l-SSORA 
lecciona portugúêi' fra'„".-i. cca tliebnco c pratico, plaiio .'t-r.nhii, pliltrjra a óleo,

guir ii que deseja—Jlattoso 33. (;-*J.lS)M

ÍÍ1ART0MANTE c fa- .ualiPlier traba-.
V. lho para o bem. não u>ar dc cerinio-
nias em (alar 110 ipie dcP-ejarci c trata de
feridas chronicas outras doenças; rua
Oliveira 11. 38. fundos da capella ilo Anr
paro — Cascadura. (j.Oob)

C-IOM-RÃM-SÈ 
vales de Souza Cruz a

J i$?oo o cento, em quanto durar este
anininno.i rua da Lapa 19. (;4'9 S)_J_

CONSTRUCCOES, 
reformas de prédios,' 

pequenos reparos c pinturas, paganiçil-
to em prestações; tratar com o conslru-
ctor Micluitski, rua Uruguayana 11. 8; te-
lephone 5J.I-, Central. t57-a S) "

I' 
OJA  Precisa-se de uma no centro,

i para negocio limpo. Quem tiver ili-
rija-se á rua da Constituição 11. 10 — br.
Sabato^ í____i_2J

MODISTA. 
perila ile vestidos e tailleur,

ensina a cortar c armar no íiuiieiju-.ui,
sob medida e por figurino. Vae a doim-
cilio; preços baratiis.imos; rua dn Asseni-
blt-a 7, sobrado. 17579.) _K

ME. VARIAS MOURA, participa ás
suas írcRueza- f .imi.as, que iniidou-

se para a rua do Hospício n. 174, l" an-
dar. (6»j5 -1 S

UTOVEIS — Compra-se' qcal.iuer nuan*
1>1 tiilade, bem como objectos míticos;
inoveis dc escriptorio, codes etc; rua
do Kosario h. 145- _____j ___ J.

aquarciU e iu-;.T.anuco, pyiii-itraviii.', ele, B trali.Ui,17516 b) SI ti) «ullia. Trscus .moilicos. CHaniadosma 11*reira de Almeida ti. 5a  Mattos,-

MOVEIS 
usados — Compram-se niolii-

liarios completos, avulsos, objectos
de orte, antigüidades, ornamentações, pia*
nos de bons autores, etc; na rua r.aa-

terreo, com 1'... «*•
(9i-*4 S) Sdor Dantas il. 45,

beiro. _ 

MOVEIS 
— Compraiivse mobilia;, pia-

nos, quadros, tapetes, Irens de cozi-
nlia, roupas de cama. etc, rua S. Xuiz Oon*
zagí 11. p;o. _________ ___

Mf. 
"/T/TnÍTÃT 

esclareço to.los pis

pontos da vida c concerta, Lonsu
tas grátis; rua 1'elicio 11. a*>
dura.

VENDE-SE 
Mutamblna 

Unlc-t loção aromatlea r>^„r a t\t~ ÃT-^ Tv^
quefa_.renisoerosoabel- Prof- M;e Altiny -^
ios a destruir a, caspa; na
Garrafa Grande Granado
* Filhos, Hormanny e Sa-Ião Elias, Ouvidor 120

 A 7474

MÉDICOS

M Tasca-
(.38. S) .(

perfeito c-síaijo
deni-se muilõ cm conta; i'" sç-

nhor dos 1'assosji». 14—_lt_._—-L—~-

Áhigani-se,
Iniermciliar...,

leícnli. S57. Cenlral. '.)4'i •*>) J

MOVEIS 
usail.ps em

vendi

MOVEIS 
- Alugam-se, comprain-íc c

vendem-se na Inlernieiliaria; rua do

• .'¦¦"'-. ¦>¦ :._J'. :_'

! 0 XÂf.ÓPfe^1_V.5 ANTiGliíJÍ BRAXÍt~%

RUA URüGUr^NAJíCfiÉ^M^

BORDADOS 
a. machina Singcr — Pro.

fessora com 12 annos dc pratica na
Kuropa, lecciona com twla a çerfeição,bordados enr branco, rendas, maiiiz, ouro,
(rabaltios artístico'.* c acceiliü cncuiunicn-
da?, inclusive, para egreja*; rna Kte.vina
11. *.. — Estação Olaria. I0S78 .S) S

(1ASA 
— A'.;iga-_e mna propiia para nc-

J gocio c pequena familia; á rua Lu-
cidío 1-oko u. "-í, próximo do quartel dc
.pc-idia, estíáç&o do Meyer; trata-.e r.o
açouguc próximo. (7598 S) lí

pOIMAS A' MACHIXA ?... Tcreis com
\J perfeição cm qualquer idioma c a
preços razoáveis feitas por Steno.Dac.yIo-
uraplia muito competente. InformaçõesJ
Tel, 70-, Sul e Casa Stephen, S. José
n. 117. (794 S) B

tlOMPRA-SE 
iiualituer quantidade ile

) jóias velha!", com ou sem pedras de
qualquer valor e cautelas do Monte de
Soccono; paga-se bem; na rua Gonçal*
ves Dias n. 37, joallicria Valentim. Tc-
lephone 994, Cenlral. «i-_l S) K

ClOI.MiTES 
DE SENHORA SOB ME

' DIDA a u$ — Mme. Marie I.emos,
collcteira diplomada pela # Academia de
Taris e com casa em Paris, montou seu
atelier á rua da Assembléa 35, i" andar.

(157 S) S

CONSTANTES 
novidades da Época —

Novos gramopliones c novos discos
rua da Constituição n. 36 — (-0!a-,".,
üiaber & (.'.«,. (.«' S> **'

HifOVEIS — Comprani-se, avulsos, casas
itX mobiladas, pianos, crystacs, melaes,
ct^., etc; á i*l'o General Câmara n. io"-

i;7ij-i s) ji

DINHEIRO 
— Empresta-se a juros fa-

voraveis a neyociantcs do centro;
cartas neste Jornal, a -Maia. (?8-- S) .1

DINHEIRO 
— Dá-c sob liypolliccas,

moveis, notas promissórias e a oin-
riaes do Esercito; trata-se com Seixas &
Fcriiandc., Rosario 17a. i?'.!" ») *i

TrvlNHF.IltO — Quem precisar sob hy.
\J ppthécas, «ó neuocios sérios, á rua
Buenos Aires 11. 198, antiga Hospicio.

_________ J?
DINHEIRO 

sob hypòtiiecás dc prédios;
empresta-se directamente ipialipicr

quaiitia, de 310011$ para cima em boas
condições, na cidade c subúrbios, com
promptidão c toda couíau.a; rua do Ro-
sario n. 17a, sala n. 6. ulliiua, 110 lim do
corredor, com o sr. Julio. (7.16.1 S) R

DINHEIRO 
— Emprcsla-sc sob hypo-

tliecis dc prédios, 110 centro e, nos
suburbios; rua dos Ourives 11. S-, leiloei-
ro, de 1 ás 4 horas, com Eleita?.

(7497 S) J

.¦ •• "'na "oa caixa com» :u;:ia c \\_\\ \v.w\s__ i carpinteiro; rua
brado, Catlele.

(li 7551) O

Y7KNDK-S1'. nin liom f.'iío, com pomarV e mais ;,1an.açi"*;_f-, íiíiu. tiafccutc; prt-s*t.i -1 para p-:;:icpij e pluniacSo; l-islriula Jo |l.ali.ii, .', Canipo Criuide—Clirisl «nn Silva.
(.1 dSin) X 1.. . ,

r ij contos do:* pretltns,
llios.i. porta i- janella.s paias, .j quartos, corredor, cozinha e

iltiintal vpiniít predio: pnra -".'a's iiífpi-,':nai-,*if"_
com Mourão, rua do Kosario n. iüi. N I

I il§IÍA
AvliMJKM 

r-i-: na
â : avessa S,

2 _ falas, 3 i|'.iartp
quintal cada prc.li,
com Mourão, rua

\7*15XI)EM*..K por 90 conios tres prédios
Y-o.vup.ido3 por licencio, ., roa Conde .lo

JÍ"m':.r^;;'.L,a-.-L' á rua do II*v iiic:.-, o*.

17

prol

OI
*.;t íalaado _'.":i!i

pie lloiliíini, ro:
rua du Hospicio

(M

,1 X

. HlS.
; p 1 v

• *l*ii.\'li|.;'l 
SE do's

traip
de Ci

P; .'dii

KSTK|.ir,lI),\])i.,
XBUI.ASTm.XT..,

KSPl-R.lATOimUi.A
riu*., réptil. r;iilii*nl « rnpjiln,
Cliiiirn i'lt'i'(i*o-iiii;<Iic;i nspeciiil

1)11. CAKTAXO .10VIXK
das Kaculiládes (1. Mediciiil tle
Nápoles t Uio de Janeiro.

Das ii ::3 11 c Jpu .' ás 5.
I..ii'_i> ilu Cníiocíi, 10, sob.

•i/ICNDEM-SE. nas mandes .ci--.ll._e. das
y t).ir.-._ (lo I'orto. â rua do Senado us. ?35

c 237 c í.i.i llaidocíc f.olio 11, nr, viga-
mento de pinho ile líi, caibros, ri|nis, as-

forro, caixas d'asua, ainco, Irilhos,

: 714OJ X
Ha c

551.0 O

-fabrica <!- snnlas o objectos devi me
tn li i o p sorlimciilo c os meiiòr-.s preços ilo mcrcaüo

TTlvXDK-Sl-í, por imulauça, novo fogão a ,
V gaz, com 5 fogus, com .• in./..--* dc I

uso; r. 1). Koniaaa u. 66, depois do J •
Zoológico; 11'. ;S'in) O

VT-IÍXDK-Slí um forte piano, de autor
\ francez. está rm garantidaá condi.iít*5í

n.i praça Tiradentes n. _ij. (J 7S10) <.)

Saccos para
ÍJAFE', ARROZ, ASSUCAR, CEREAES, etc,

com c som costjnra nas melhores
condições vende

a C". DE lNDlSTRIAS-TEXTIS

Rua Th. Oitoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306
Producção diária 10.000 saccos.

riO.MI'ltASI-i grande quanti-áiíe il
\J biMS para andaime; lrala-se

M0(*O 
allemão ijuc (ala (rancei, poriu-

gue. c italiano, _ para mdo c qual*
quer serviço doméstico c jardins, 'para
casa dc íamilia ou notei; dando boas rc-
íerencias. Qífcrtas á F. M., nesta fo*
lha. 1.736a S) K

Clinica de moléstias tias
senhoras e syphilis Te„_ni m
tencourt, partciro, cura os tumores dos
seios edo ventre, as moléstias das vias
urinarias, tcuilaes' as mciritcs, os corri,
mentos uterinos e vaginaes e regtilarisa
n menstruacão por processo seu. Applica
o 606 e 9.'4, com ou sem in*eci;Sò c esta
sem dor, trata u tuberculose e -hérnia
(quebrailura") sem operação. Consultório
perleitaincnte apparelhado: tua Rodrigo
Silva sú, esquina da rua da Assembléa,
das 10 âs 2 da tarde. Teleplione n. 2.511;
residencial r. Senador Kuzebio u. .14-.
Ccnsillias uralis. (4itp'i) S) J

para o diaanoslico cl .
tratamento das doenças •"•"'**KI' cl,,a radical
do esiomago, intestinos,
figatíoi pulniõcs, cova-

cão. rins. ossos, tle,
pelo DR. RENATO DK SOUZA LO-
1'RS. Preces módicos. Rua S. Josí,
.19. das _ ás 4 (menos ás quarta-féiras)..

A 3*3'

lüsi

(ràip; S) R

tomanle

pelas linhas das mãos. 
".Resolve"'atr.i>,_

de vida, realiza casamentos c cura pelosilmilos occulios. \5o acceila panaineiitosenão iIe|ioi4 de obtido o que .-e descia-rua do .Mattoso n. 20, das in ás 4: ].'0'.'¦>*• (íiij-o S) R

pitOl'1'SSORA ingleza lecciona seu ,„:,,.
X ma em casa c a domicilio; na rua S
José 11. 18, 1» audar. (?iop S) j

.a*l.i ap-
pllcar
eni cima
.1 Knlo.

plaster¦wra -dcsapparcccr aa dores nnwdamente, e
destroe os callos uo mais curto espaço dc
ténipo'. Sim porque a grawlc vauiagciu <i
supifiiiír .1 dor c ilcslruir a raiz; 11 qne
qualquer oulro remédio não íaz; pori$..oo á venda: Ourives 88; S. Pedro,
S-* c An.lp.1da3 .|.i, i_ m*oi'

CALLOS

..HS. TKI.VKIK.. rOlMIÍKA c
J '..l.l.l_.ltl>0 

M..RI\ilO— Pelle.
sypliit!!*! vias ur; narias c mols. vene-
re-is do bomcill c da nr.illie:", Ouíi c 914. e
cliu. mcd:ca, mol. de creanças; rua. Sele
de Setembro 2vo, das 4 ús 5 c * á* 4.
Tel. 165, l'. 16,14 S) J

Consultas grátis
Por me-

dicos
operado*
res espe-

Dr. von Dollinger da
GraCfl ¦ "osl'' t'a Beneficência

J ' Poi I ugue.a c com eslagio
na Real Uiiiversii|aile tle Berlim. Do-
eifçás ilo rim (exames com a luz), Ci--tirgiai curti radical das licrnias, lie-
mdirlioides, cstreilaniciilos da urctlita.
Ojiei-ii .õçs srm cliloroformio c com _
ancsllicsia regional, Mem de Sá
sobrado. 11 ás 12 e
plione 4-810, Central.

ll-. Tele-

Ponto a jour, ,'^:
bro n. 9$, in andar;

e 200 reis, so
rua 7 de Se tem-

(117S) s

Quem desejar ver-se livre
ilo.s atrazos
da vida, sa-
licr o pen-

saliento dt pessoa dc amizade, attraliit
amor c lions il-rocíos, trr felicidade 110
comniercio. tratar todas as doen-
ças, olitcr o que desejar, por mais ilifíi-
cil que seja. por trabalhos sçieiitificos e
garantidos, dirija-sc ,1 João Tinto tia

cinlistas em moléstias dos OLHOS Silva, em sua' . ropricilade, á nia do
OliVHiOS, (iAl£(;i\TA e NARIZ, Cupcrliiio iiiimcro 7, estavão dc Quin
èijfevníiilüdés das senhora.", pelle. tino Bocayuva, enviando ciiveloppe sei
syphilis, venereas, blonòrrlnigias o
d.is vias genitaes e urinarias do ho*
mem e da mulher. Todos os di.is
dns 3íis 0 lioras ria tarde. Rna Ho.
dtigo ._ilva n. _G, 1' andar (entre As*
sembléa e 7 dé Setembro). Consulto*
rio peifeilamente apparelhado com
todo o material preciso para os exa*
tnes e os tratamentos constantes des
sas especialidades J 6313

_

Mr 
'RHtTinn.l ~ Cartomanle, gran-ivir. aumona __..,m__|um»ciarivi-

dente, distingiiido pelas imprensas brasilei-
ra e estrangeira pelo acerto das suas pre-
diçõc-*, continua a dar cou-sul(as para des.
cobertas de qualquer espécie; ua rua Ce-
neral Câmara .!.*;, sobrado Mr. Edmond
tem sido freqüentado e admirado por nu*
merosos clientes da mais alta categoria^ a
quem predisse o roubo do "MttbC.i .Vario*
nal", a morte da sua irmã a celebre "Ma-
dame -izina" e outros acontecimentos no-
taveis, (M ¦}»!)_¦)

MARIA 
T.uiza do E.pirito Santo, mpiç

dc Marcotina Luiza do l.spírito San-
to, tendo sua fillin empregada na oasa do
dr. Josc Hstacío dc Lima llrandão, â rua
dos Araújo?*, tendo ido vcl-a c não a _ cn*
cont.rado, ]>or sc terem mudado c não sa*
bendo para o:;dc pede uoticiV.s co mes-
mo senlior, dendo informações por ef-
crípto para a rua Nossa Scsliora Ac ("o*
pacabana n. Si;, no que desde já agra-
dcppe. (;-6.) S) lí

Mme. Thompson ~£^
diu_, responsos, casamentos di*fficcis, etc.
Remuneração nofim. liiicarrega*se dc tra-
ballios para o interior. Máxima rc.crva;
73, rua Malürity—iUincuc. Consultas por
caria com 1$ cm sçllos. (rSjo S) J

OUYmentfi da Custa, vcndc-se, a rua Se

1
para andaime; trara-se á ma

I.uiz Gama n, 11, sobrado, tlits 10 1-2 ia
iiiÍj d'a '/manhã., com Domingos,

i;6i_ S) 1

pia 11 r.

O.rpiOMPKA-SE ouro c paga-se liem; na
— 

I \J joalheria (.Caía dc Confiança); á rua
Tr,KXD!vSI. 'uma licença dc frutas, fixa, Gonçalves Uia-s 11. ,iy. Tel. 4127, Ccnt)

V para iiuria uu casai "o larjo ilu Itp.sa- (6.8- S) .1-'¦¦ ... CR.Í-.-.-0. _i \
1I1MMOIH1. aluga-se com janella, eni

TTM.NM.l.-SK uni excellente piomi france;
nuasi novo; ua rua da Altandcga n. 261

(sobrado). (lt n&a) O
¦\HiXIl!'!SK, 

arreiado, mu verdadeiro c
bcllissimo cavallo pequira, muito man*

so, marcliador c próprio para creança; tra-
la-íc á rua .loc-ey*-li*li, 221. I!;.;i1l.)

TMi-XOliM-SIK IÍ111I05 çacliorrinlios felpii-
do?, de raça T* ncriffc; menor ta-ma-

nlio; na r. General rolydoro n. .'.;.
(II 7.03) o

7* ¦ K-' trada independente, mobilaín ou nâo'.
com ou ecm pcn.ão, cm casa tle família

* rl-;.\|)..-HK um rclosín reíloudo, para au-
V lüiuovcl; rua Utuguayaua n. i."•-', ur-
gente, i.i 7811'j) O

EIS (lwaHa! JOGOS
Oleados

llnlotas, Jahnrfi.,
Masn .nos, X'iil!'p>z
Dominós ,1.iitos.
U.tnins, dlp\, elo

para cimi o baixo
de íiin/a, | ara i
fOlT.II' :'¦ ll ii i;

prateleiras I
Patins Foot balls c mais

artigos para sport
SEGURA CAMPOS & G. - 84 Riu S.t]iflü 8ct3inlirú 81

liem o

TTTHXDK-SK uin i>.-.r de f-iineosi ver c
Ira.ar á rua Marechal Hermes u. ,tl.

das io ás ?. i.i r;.::> O

\TKXI>K-.<1'. uma licença ile volante—dê
balas, urycnte; na rua Aristides I.nbn

n. 1,8, casa io. iM rS8-l) U
"l^-lsSDK-SIÍ um li'iuitpi e ip,.pn ji:pipp'i iVpui-

y cez, rçuasi novo, baratisiinío, de parti-
r;i'ar: avenida l'a?-05 11. _.i. loja ile ele-
ctricidade. I M 7895) O

llcmotta gr.i.is para o Intoriot* o
requisitai-.

¦¦.t-lOjjo gitMl ili'istr.ul) a

^*,'K^'I>I•^SI5 
ppppp-i casa c.ppii -luas salas c

.!.<:s .r-tartos, eon! grande terreno, mr-
d ndo i'i:Jj 1115, dc largura pnr 175 de r\*
tensão, cnn muitas arvü'*i - fruti.tra.-. e
uma casiuli-a, vcndc*=c barato <(T preço sc
dir.i .i ij... -.n sc apresrníar); n 1 rua 1'rin-
1*'/... Imperial r.. 1.1, Realengo, --vu Ma-
noel F' mandes. I !i 7,1;; 1 X—'— •••>*"\T.I-:XI>lí,SI-: 

um predio ;„.:¦ fj contos, no-
\ vo. dc e.i!*.s:r:icçân in.i.ltni:, ã travessa

Jo*,: llonifaeio (I*;. le '1'ud  S.n;
2 ininutos di** bonlc--, assobradados .
- iiine:',... lc íreme, cnlradii a-i lado, c
ronii.i de pV:-p. varanda c.irripla na i-p
lã.. .!.. prcli,.. 2 sala-, .1 ., .anos, despei:

irapa-.*e c«n Mn... !S
im. Xlj

T7'l-:.\-l)lí.\l SK um
V inr elrclrico ile

ilcniisl.i; até .i- o !
rua Ur. i'..irui-r n

TM-XDK-Si;
' pipc'i.1 de :

TRASPASSA-SE
rpRASI-ASSA-SE uma boa lendinlia. fa-
X rendo bom ut^oclo, vendas *ió a di-
nheiro; o motivo é deter outro negocio,
e »ití não poder estar á (cata do mesmo*

! nformaçües á rua S. Cbristovão n, 2_*i,
fabrica de cerveja Cruzeiro, T.íít» P) K

rua Taylor .17. (7196 S) M
com
respeitável

("tASAh 
íchi fillio"" ou dois a tres ca*

J valbciros de toda a rcspcitabtlidadci
«cccitatu*se cm vasa de tratamento; á rua
Marquei: de Abranles ;6. Tambem sc d.\
comida tt domicilio'. .6576 S) J

DK.VTISTA 
— Compra-se uma cadc'ra,

de dentista por preço barato, .só 'c
faz .j.icâtão da ferrigem. Tratar com Ma*
noel Villar; rua Ur. Bulhões n. 254 —
Kng, de Dentro. (fiSãS S) S

("IOXSULTORIO 
dentário, aluga-se á

J nua da Carioca 04, á** --".r*, .['..s c (.".S;
de S hora1* ás 3 horas da tarde. Não è
electrico. Trata-se com Raphael,

(Oi6a S) S

Fllil RO — Qualquer quantia, a jtt-
os módicos, para hypothcca!*, anti-

cbresis, cauç0e3, ctv., com J, Pintoj rua
do ltosario, 134, tabeilião. (ii,;n.| S) R

DI-.IÍEIRO 
sob liy.iiotliecn-. jii7o~"e

caução dc apólices, etc. L, Moura;
Rosário n, 170. (;ui S) S

ORÜHO- írescoí.
di

nador l_.U7-c.bio n,

Pcmba e Vi
, á rua Se
r-.-*r, S) it

OVOS 
garantidos dc Lc&l.orn iiictci* n-i

americano a 6$ a duzi-a; rua Uoua
Jtt-ll.i 11. ,ia, casa i. (;S.|.| S) J

WSCRIPTpttIO — Ahisa
J-Jso próprio, para duas' 01
no 1" andar, à ru
1'rcço íTüÇooo.

se i'in espaço-
,1 mais pessoas,

de Marco u. 55-
(;S09 S) ;

ÍpLAUTISTA 
pira penueua orchèstra -

Oífcrcce*_.c dia ou noite. Cartas
M. A. O., rua Riacliuelo oi. (rC;sS)

"DKKCISA-SI*; 
tm* o Ii.llo soid-

A monto ilo I.VPKIS PINTADOS e
VITIIAUX quo a Casa Santos ii
ru» da Asscniblóa n. 48, canto tia
rua iln Quitanda, acaba ile receber,
para pudor fazei- uni .juizo seguro
<la _u|>ci'ioi'i(Inil_ de seus artigos,
o iiioiliriiladt; <le seus preços.

(7778 S) .1

1JKXSAO 
de caso dc familia, feita com

;:t5cÍu c variada; matrila-jiC a donii-¦ilio;
Kstiic

na rua Nery Pinheiro ;i. ni —
(,-845 S) J

pi!l-*VIXi;...K o sr
X rirl para retirar

DR. ALVINO AGUIAR
".IOMDSTÍAS IXTBRNAS

ESTÔMAGO — FIGADO - IN-
TESTINOS — RINS — '.'ULMOBS,
ele. Consultório: rua Rodrigo Silva,
n. s. Teleph. 2.271, C. Das 2 ás 4lioras. Residência: travessa Torres 11.
17; Teleph. 4.165, Cent.

DENTISTAS
Dl-.NTISTA 

a 2*000 mensaes para obtu,
r?i;ào a granito, platina, enrativoa,

desde o primeiro dia, Trabalhos de cha.
pa, coroas, pivor, ele, por preços mini.
mos e trabalhos garantidos, ua Auxilia-
dora Medica, na rua dos Andradas n. 85,
.obrado, esquiiia áa rua General Câmara
teleph., Korte .1157. (3843 S) J

DENTISTA
It. Baldas Vou Planckeustcin
Esp. em obturações a ouro platina,

esnmllc e c..;rac<_cs conipielanieiiti
sem dôr; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
ilo e qualquer trabalho e acceita paira-
mentos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Ao? domingos só até is _
horas. Rua Marechal Floriano Peiixoto
n. .|i (sobrado), proxi.tio á rua Uru-
Eiiayana.

OENTISTA AMERICANO
DR. C. FIGUEI
REDO espotialii
ta em extracçfiei

completamente•em aír e outros trabalho» garantido* ilystema aperfeiçoado, preços módicos, «em preatacõcf, das 7 da manht ái 9 danoite, rua do Iíospijio n. 223. canto d»avenida Passo».

DENTISTA

T*iAXK.NDA — Ollcrccc-se um senhor
J pira «ilniiiiislrrar unia fazenda de
cr!ai,-,'io, ou lavoura, dá:.do tle si as' me-
lliores rclcrencias. Cartas ao -sr. Augusto,
110 escriptorio deste jornal. (M.vS.S ) J

Í^.MrRKCO 
— Com pouca despesa ob-

J teni-;c hoa cnlloeaeíio, conlieccndo as
picões praticas du livro ilu auxiliar de es-
cvijv.n —- "() ni eu' caiilienlio ", .i$oou

Joaquim Sá Ma-
ijeetos íjhc deixou

á rua Uranos n, _\C2. Homsticcesso. .'asa
11. _. para vir btiFcar no praso t!c 8 df-as,
na casa iiut não apparcça, serão posto. ti-*.
ilenosito. 17593 R) K i

TJ-VSSA-SK utnn p-ijitenni pensão com ai-
-I. fitms bons pcnsiouislas cxtcnios, pro-
ximo á avenida, aluguel vantajoso c bons
comniodos para pequena famílin; pnra tra-
tar, na rua do Rosário n. iuq, ¦." and ir.

C;.3= S) M

Heitor Corrêa,
especialista em
trabalhos a ou-
ro c dentes arti-

ciacs. Gaoinetc montado com appare.
lhos modernos dc clectricidade. Preços
pppipiücos. Das 7 ás 6 horas. Domingos
ate ás 3 lioras. Travessa de S. l*ran.
cisco dc Paula, ia.

DENTISTA 
— Compra um gerador

(.azolina; rua S. I.uiz Gonzaga n.
Cbristovão

IJIIAK.MArlA 
— Vcilac-fO unia liem

. _ inonlad.i, e .orlida, fazendo* bom nc-
gocío, por preco dc oeoa-tiio; trata-se na

,....-. ,.''u. t!a Quitanda n. S, loja, com o sr.
ia livrar.a Alves, Ouvidor, 16O (7813 S)B J°se* <,"9J; S) R

TTVPOTHECAS iIcíiíc 8»j", i-oiífonne
ÃX localidade c garantia; J. (.. Dart.
rua da Quitanda 63, leiteria. (.w.pijSiJ

rpRA -'PASSA SK uma pc::e.1o com
JL apo£entus, inoliilailos e oreupidos, p'i" i

pont.» central. O motivo - a -lona preci- I
sar rt píabclccer-se. In*0ti«3-*c rom o
Kor-firca, na casa " Uaunie

Vaccinas Opsonicas de Wright
Tomos sonipra sto.k recente de *,

.Aiiti-gonoeofciéas, iiiiti-e-tfcptotícoeoieíis, ni)(i-est,i|)liilo*
1'oii'ii'iis, iiiiti-|)iioiiiiioiiii'iii*iis, nnti-ipoli, íiiitl-typliifa eiii<íitivn,
iiuti-lypliii-ii provoiitivii, iinitfii 11 pyorrliéu nlveolm*, conínt 11
ozoiui, iMintiii n iioiie, p,vi'iii'.yiiiii<'a, mi.vtn, contra a uretludte.!'*! * Laboratório Paulista de Biologia * *

nua qiixtixo booavuva 21 — s. i»aue,o
Tina ila Assonililóa 7, solirmlo — líio I)K JAXKIHO

Kiii'oiiti*ani-.si* nas principaes pliiinmioins, iliogarins c casas
tio cirurgia.

I_)K\SAü 
-— Forncee*«e l>oa_ c variada

comida, rm casa de faiuilui, á rapa-
_¦¦.•* ilo eoiiinn reio, á mesa ou a domicílio;
rua dc S. Pedro n. 194, sob. (;~j.; S) J

Íc
IjlKXSÂO 

a domicilio — -•"orne.e-.e
casa dc fami-.ia: farta c variada:

tlftvessa da tiíoría i-'?, Meyer. (7564 S) R

IpEXSAO 
de 1" ordem, farta, variada

com toucinho; dá-se á meta e a do*
micilio: na

582, Villa.
ua Aristides Lobo n. r.i, Tel

(._-'.. S) J*

1JEQÜ1.XA 
fazenda -

ile pcmteno capita
ressoa dispondo

pc.r.ieno capital, compra, dc mui-
to lioa** terras, algum matto, abundância
dngvia. ICxigc-se muito bom clima secco,

. casa em bom citado, perto de estação e
em pro-pcridide de negocio. # Cartas com

j detalties, indicando local, mínimo preço c
comlições; nara Tcisc_ra X* C líira do
]|p..piif.:o -¦;. (60:6 S) .1

PAVÕES .. V
X duos iiavoas
_ou$. Tratar na

lornn Jc |,_ c ira mo-
s-_spc:i__o, aaibos parapp*. c das i3 .is 20 ii*.. I
J.I- (lt ,-jp,;) o

:i;a victoria çam a(1 g„ar-
,*'"¦',.;''r,'a 'I'-- üiiimacs, por.¦'">; na r.pa do K*acliac!o u. .«„..

('' ,"9l' O 
|

ul&OjtiorsrhégL \

491. entrada pelo
T.-i-' S) .1

,-.iil PI >t n°-V!'*K lIli.M ? so na pensão dc inilic. n.tl.LO e (..-ilünlia ile raça plvmoulli- I \J bolangc, ,i rua lluenos Aui"i n, i?s,. VJ It.ick rarij,'p, veiiplcm-sc inarato' rua
rr-HASP.-VSSA-SK unia bella casa nova, 'ojas trataiiicnio especial a i$.'ni, por re- I S. Francisco Xavier n.

L mobilada, cora a dorii-lorios, jar,iim íí;'*''.0.l„i!.v.,e"a"l-f.5, ;1 mc*:' n°*' íl"'-'1 ?0?* Portão.
e Híki conforto moderno, lianas iPira A. r*|liARlO — Aluga-se, para pessoas de .— _._
T. uc-.tc iiiiii.il. 17711 1') II1-* tratamento; ua rua ua Alfândega u. ... ., ...-.,„-...._ ,
_________  Us, -" andar. (7915 .) S i (*J.I<AMOP110M-.S e cliapas, trocam-se

r"n!' \-l*\^~ \ ^1--. com contrato eni .*.>_=- ' . '"' $5°. a, "?; vcndcni-e tle .,.00 a
1 mas cp,ndicõc= uma e-itcüenlc loia, flOMPI-A-SK unia machina de mão,- para «I coupilaiii.o usadtis. Concertam-se

.•tuii de , .-.'|.' ia nara .,' -íer 11. V. fazer cigarros: rua Padre Tcleniaco jtraniopl.oncs 
e ve.iilem se a co$ e .5$.

Xin-r«rÊn1™ .Ia ! » 4«, cstaçâS de Cascadura. (7834 'S_. J K-°mprain-se, rua Uruguayana „. u3.
A-semlilca pp. ca. pi,.-S.| 1*1 \ . ~-— *5'4. S) S

!eni se um pavão c
va*», cm postura, por
vcíiã S. I-iiiz, Aph.1i-

(750J§) S

POI.VT A JOUR $.',..1 o metro, em lira;

perfeito d-i Rio de Janeiro;
Setembro 21;, i° andar.

rua Sete dc
l.*).;9P)S) M

fí-n

r ia do K.»*-ai

\rKN'l)!-:*Sl! 
uma easa fi tio dc cli.ilct, jIiiipIpi ipiiIj metros dc frenle por i'<lr faiulos, pciiI.p espleu.liila sala de visitas, I

ideai Ir jantar, 5. iiaartiu, si.-u.ln 4 com |
3?>'ic a', copa. coelnlia, quartos para crea* '
dns, W. C. interno e .\!''-o t: bom (ju!n-
laí; para ver e tratar .. r*i Scitadar N.i-
liuco,... "O. Ligar mais *auii.ivei .1. Viila
I*-;:!'*;', dias uteis das i_* à-* i lioras ei
iluuiiiisns e feriados das 1) pis p 1 lioras. !
IMrço 1 -':.-;i-o$: [xira informações Ciim M. .i- '
râo, á rua do Kosario n. f.: -li á rua
^ i^ 1 ^-.-i -*ir.i t^___ç_____i_. _ ^i ____\1:J i:* JslisL  x"flí.MDK-áli 

por .*.i conios um prc.lipi lc 
'¦

> * iliradn. f, r.pa M «m-l ,!c frias, entre I
«s !.-..* \ iscou le d; l:a::n.i e _. Cliristu-
v.".i, a um min .'..-> dc líiver.jí* linlias de
}*'¦;. .-¦:••. com .; ja:ie-!a*í d_ íreute, .a.adas \
de ferro, tc.i.ln nn íubrado ,í >a'a.-*. ; t*;i
tos. ili-s;nii
e \Y. 1'..

' ciirum-sc cm '¦) ih-i* c. nInjecção Marinho
ACHADOS E PERDIDOS

' ' "\ />ARTOMA\ri-. il. Maria Knillia
o 1'nrti'gal, con- |-T'! OrHl*.l.AS de prédios c terrenos,

1 mais perita nas.j _Lf ,_r_0.. Io Q '. "!".•. Kmprcítiino!
Icbro c 1" do llrasil

...gradil pelo povo conio  ....
suas predicões. conSiança cm se:t_ traba-!!"0 inventários a herdeiros. Caução ,'_

I lhos que desa-fia' os qi'.c ;e dizem me- i >'"'°* ll<- apólices, acções de bancos e ou-
| ditmis elarivideutcs, ciliironianlcs, esv-":iti.s | :ros ],:}-orv- c alugueis inc.iiio de mrp

t-ofessores dc seieni-J.-is omiitas; ás , "'¦ .'.ralar com „
Hospício -*sí, _a!a _.

QUARTO 
bem mobilado, 1'mpo o. areia-

do, eom ou sem penfão; aluga-se um
na nia ScipaJor Octavianò 11. 3*0—Anua.
1'crrcas. (7Ó0.1 S) I

QUANTOS 
-

nhor. lioa
Alugam-se a c:;í .1 n-.i ¦=^*

petiaão, bon-s lianiieiro*.
grau*íc jardim, em casa de famili
Uvcí, â rua Mariz c Uarros n.

f6S

respe:-

S) s

QOCrO pre.:
r-A-IPEM.O .. C>: rua I.uiz .le Ua , 
.' mões n. pi. Perdeu-se a cautclii n. 1-xnias. famílias ,1o ii-tcnor c fora da

--S..1PP1 desta cas-a. 177711 (j) 1! ' '!:"'''. consulta por caria sem a presetiça

Iliuv 7

cpini o capital Je um
Ferreira, ma do | k? conto ne ¦•_-¦*, para botar um bote-

("4-0 S) S (íviítu r.tpc-i, em bom poriío; a tratar á
Pedro 11. :í.\ sqjirado. 177:1 S) Irua

IMiXIJIvSIÍ
| > «rando

', ., 8:-: tt «a» pessoas, uii-.pi nes:c gênero; a rua 1 1 1 i-oi lll-.i A.-> no cepilr.) e suburbios, ^,, . , , 
T~

'Ie SeCOm')_t>, 18(» t t I.HIEUAIj & C.«: ma I,ul_ de Ua- , 'ie Santa l.uzia -|S, sobríilo. junto h, XI fajem-so eom inmliea-s commissões, S ' j • ml n-'u'"-"- awga-se com
, „,.. ,. . | _.. ... | O mões 11. ip... Pcrdeu-i-.c .1 cautela 11. avenida Kio Hranco, casa dc familia de- na rua Arciiias for.lcro n. 161, loja Je ,u .f.OBM '<,<<¦* .nm-ia sc.-ios. Ua*.i de

- . , ¦¦¦,  ||9| ,irs:a casa. (7570 Q) I* toda a seriedade. (,-ip,-S S) J [ ferragens, com Freitas, das s ás 11 ho-1 la"""ai :'ra '«acliuclo 215, 1" audar. ^

PKKDKU-SE a apólice geral, antica, de | P,1. AríjPS ,J)llfa. 
'cnlpo-.is c creanças —

.L soo$, emittida 110 anuo

um
nato

lor favor,
li.a lo.

ipenor p ano alicina 1,
riC de melai e contas

a rua ila AlíaiiilA.a

(749<> S* .1 ! (.7010 E) lt

i.ca 11. 105

¦zji.iií, quarto com baníieíro —.
ri- lirraco t i|'..i.iul: cm , ' i-:.\l)l-:\|.:*.!¦;
jr.:'c!l.i, -i salas, ,i nuarlcs. 

V iisi c rpiatri

tal; :rala-st cam Moqr.io, vaiiio Alviai 11.
... i.',t. X

_i_L____i___T
' íiioenda de ¦

i pira c:i:p-:
II P; praça |
ÍJ7733) o;

TJT'.\'Í)IÍ-S!i uma üiüa itívisão de peroba1 para escriptorio, lustrada; vende-se ha-
rato, para dcfoçcapar logar; na rua Sc-
u.:or Íc Mittío*.:n;i t_ n. t_jjt loia,

I I 7!ipp.) O

T.ri!-:.\tiH.\l;5K uma fipcíii
y canuj c mu moinho cieci

niirores dç i|.*, 1, ., 5 _

.;n p.i

co .1 o «r. Annibal
7.1ÍP-') O

t.'oo$ ciuitlí.la no Imito dè 
'iSfii)'c 

cou-1 *-*' 'J- •''• Madeira lunior. sueccisor de 
'TTVPOT 

IlEUAS pie prédios, qualiiiier ,QlTI° 
n" fi'«';ipla. precisa-se arrendar

í ilia em uuro' cm 1S00, dc ii. 2. if, 1,! alinci lleiiriiiucta _ l'.", larco d.i Cario- \ Xí quamia a juros módicos; trata-se com , u,"'* n" m"!i'"*o « 3 pis. ilcsla capi-
-,vc"bi,li cm i-.ü-nc ile Uciipneva Mi-ia -'e i''•' "• ">i '" anda-, próximo á ma dc São Seixas _ Kernandcs, Kosario 11. 1-* I '•''• ¦°*í>T saudável e .. 1:11 nl_um matlo,
Almeida, solleira, maior, bras!eira-Hio ile I José. ti.Si S) J1 (;_35 S) s\l\\m' cll'\/;í":'_ c?m informações e pre-
lanciro. -7 de jullio de 19.0. P, p. Eml* -__z= ~i __T  \° .,.-"?> 

Mar'° Sa>'110 I-obato; rua Dona
Üo Kdganí Hokcl. (707.*')* /^t ~_ 

"t | Anna Nery n, ... '7m Si hColchoeirasJEItnEKAM-SlC
30.g?8 e ..1.0

: -,. deslí capital

I!. 10,077,
lc dc Soe-
71-*7 O) J

IJ 
EU DEU-SE a caderneta n. :?;.. 59Ü Ja |

i1 serie da Caixa ltconomica.
'.".ri1* Q) .1

iimaes c 03 compctcmcs {"|_>KHlJKl"-SIi a caderneta 11, ijd.C-.
tratar na tracesía far- ¦*¦ 2" sCTiV l'a l --**> ICconomici.

17 Ja

1V1 1

_ES_ DIVERSAS
Para fabricas dc Chapéos, om crii c i'òvr< firmes

Vciule a ('='. DE IXDXJSTRIÁS-TEXTIH

Rua Th- Olíoni 36 - Caixa 1008 - Tel. Norte 4306

! V SVI.O de familia — Cm pul o novo,
i _.j. p'"u*o acima do CascadtTa, bonde á
. poria, perto dc citação, valor de 7 con-
i tn.-, ví ::__;.--c por metade, podendo entrar
j yúmeut» com 2 eon tos. Informe-* cm

Carlos; ma dos Andrada?, j.S, ou por ps-
| criplo, dizendo onde pótte scr pro irn ! *.

(71. 'J St J

Algodões especiaes para enchimentos
Paina e Peilniigens da Russia

Tecidos finos e chitas para almofadas
Almofadas de pliantasia, Colchas, Riscados
para Colchões em todos o< fcypos vendo sempre
nus melhores condições do seu grande fabrico

a C. DE INDCSTRIAS-TEXTIS
Rua Th. Oitoni 36 - Caixa 1009 - Tel. Norte 4306

PAUISICAS; Ki. dc _;uii*it_, S. 1'iuilo, S;;Ito e Itutiliu.

SELLOS 
novos e usados para col!e.-cão,

compram-se e Tendeni-sé á rua Sete
de Setembro jj "Centro Piiüate'.:

: (jl.o S) J
rpvriliIRAPIIIA. n

a_a
(7239 S) M

Dli.VTI.STAS 
_ Coroas dc ouro a ..$,f.$ c ;$; cliaJMs de vulcanite a 9$;110 laboratório da rua Uruguayana 11. 1lobrailo. (r4*_ s) 

'j

kilo c subscripladd para resposta c con-
sulia todos 05 dias, ilas 8 ás o horas da
noite, no gabinete j$ooo; com talisman
.í-íooo; por csrriplo, io$ooo; com lulii.
mau, 15$ a _'5$ooo; rcaliza-se o que de-
scjàrciii, ].or mais difficil que seipi
cm qualquer distancia 011 listado! Go-
liorrlica clironica c impotente. • cura na.
rantida. j -0;.

Mine. Ciei 0_.toi-,l*llc, dia
tudo com cia-
i4eza o que *ie
deseja saber,

realiza os trabalhos por mais _i(íiee!.i
que sejam . l)0|a o mal para cima de
quem o faz, rua General Câmara -.8.

4>i73 .1

COLORINA, ri"1»ra i(,fal 8t*
. * rantida, para res-

tituir ao cabello a sua côr original pre-ia ou castanha. — Preço io$ooo; peloCorreio, mais 2$ooo. Deposito tteral, rua
7 de .Setembro 11, 127. — K. ICANITZ.

Cartomante scientifica —
iinica no se-
nero. — Rua

da Alfândega
»• '05, proxiiiio á ma Uniguay.ina,

(M 7193)

Casamentos trata-se com
brevidade,

111 esmo tem
certidões, ci-

vil. -5?, e rcliçioso. =0$, em .'4 horas
na forma da lei, inventários r justifica-
ções. etc, coiiiBiimoSchcgiie.áriiaV—
conde do Uio llranco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados, At-
lendeui-se a chamados a qualquer hora.
1 eleplionc 11. 4.342, Central. (S 1961

SYPHILIS e suaa conseqttencfarf.
Cura radica!. iujecçÜes
completatneiite INDO-
LORES, ,le sua pre-"7_ paracão. A|ip. É06 «9M. A._enibl.a „. i__ da, ,_ 

'_'_ 
._;°,n"

.* ,'-\In'T''! i'1'1 Ur- ''"'DRO 
MAfiA*

Doença? Cura garantiu!,de u rápida do
garganta oze\a

liariz (fetidez do nariz)
OUVitlOS processo inteirainenl.

boca "ovo.
Dr. ICuiico <le Lemos

professor livro dessa ospociuli-dado na Faculdade de Medicinado Rio dc Janeiro. Consultorinrua da Carioca 13, sobrado, da?12 ás 0 da larde. J 777Q
Dinheiro ~ Kll*Pr«'a-« sob iiypo.

,. . ttiecas ile prédios, qmtlqueiquantia, n juros e conilicúcs nut ** ira.tarem; rua Tlieopliilo Ottoni n. Si, i» a„.
C-oij S) .at.da

Moléstias dos olhos, nariz e ií
vidos-OOR.NEVES DA ROCHA

PARTEIRA S
PARTEIBA Mme. Maria Jose.

pila, diplomada pela
Faculdade iie Medi.

cuia de Mjrlrid, trata dc todas as doen-
ça« da«* senhoras e faz apparecer o in*
commodo, por processo «cientifico e sem
dôr nem o mener perigo para a saudc; tra-
->:i!hos garantidos e preços ;.o alcance i\t
írnos, A ventila Comes Freire n. ;;, tele*
plione n. 3.642 Central, consultas grátis,
lím frente ao tlieatro ííepublica,

(S 469-) .1 i

OADT___l c nioleftias ile"rfíH 
H U J^.ii'.'" er, pp DK. I!

cura, corrimenlo-, liemorrliartias e su!.cn'soes; ile uioio simples, evita a eraviileznos caros indicados, fazendo apparecer oiiicoiinnodo, tem provocar liemoirliagia
lendo como enfermeira min. lOSEPHINA GAU.I1VDO, parteira ,1o' Hospitalliiuico de Barcelona; consultas diárias
_raus aos pobre*. Acceila clientes em
pensão. Coiunltono e residência: rua do
Lavradio n. 111, scln-ailo. 1304 J) S

Parteira Mme.Barroso
Com pralica da Maternidade, trata

das moléstias do uícro c evita a gm-videz, Acceila parturientes nn pensãoe attende .1 chamados á qualquer hora.
Tcieplione 11. 4589, Central. Kua Cp.
neral Caldwell 11. ___. S. 470

PARTEIRA — A vertaldr.
mine. Palmyra

~ G0111 longa pratica, traia de moles-
tias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido c garantido. Acceita
parturientes cm sua residência, á rua
Camcrino 11, 105, 10.3 J

Mme, franciscaR.Í5, diplomada.
í.<7. apparecer o
menstruação por
processo üciantí»iico c ssm dor; traualltos tarantidos e pre-ços an a.cauce de todos, scni o menor pe-ngu para a saude; trata de doenças do

utt.-o; rua General Câmara 11, 110. Tel.n. 3.-68, Nor:», próximo da avenida Cen-
t«i. Consultas Rratis. C118 S)

PARTEIRA

r.rios. Moléstias dai
'tratamento dos
iborlos e sais con-
sequécias, dos cor-
rictentos, das co!i-

SENHORAS

membro da Academia deMedicina do Rio de Ja-neiro, medico de ttiver-
sos hospitaes desta ci-dade, oom longa praticano paiz e nos hospitaes
de Berlim, Vienna, Pariae Londres, dá consultas
diariamente das 12 ás 4da tarde, em sua clinicaa AVENIDA RIO BRANDO90. Residência Barãode Icarahy 17-Flamengo.

J 4.30

Cancros curam-sR fácil eonni
pletarnonte rum doroom _Y_oi.l.\.v iloPliarmaceuiícpijovi

venereos no ,los sn-íros. ne
___ .,.., . Postto gemi: II.Ar.i.38, lolcplt. norte 3-65. Preno 3$«00,' 
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DOENÇAS OÕlifpTRELlíflTlGES-
TIVO E DO SYSTEMA NERVOSO—
DR. RENATO DE SOUZALOPES, docente na Fa-culdade. Exames pelosraios X, do estômago,
intestinos, coração, pul-mões,etc. Gura da asth-ma. - Rua S. José 39, de2.ás 4, (menos ás quartas-jciras). Grátis aos pobresas 12 horas.

ateira,
PifO,

Pe;-
. At-jl ponüe*£e o. cartas, pedindo

tende-se .i cliamado**. Telepli. Xorte 4261.!Casa Torres, rua Senhor dus l's*sos, 98. !Kio. (428.; S) J

rpRADUCÇOIíS E VERSÕES — Pc
X habilitada, encarreya-se dc fazelas
preço raodic 1. Iniiie/. franecí e liespar
Endereço: Cel?ò Qücitqt, i

Christovão. Uão íe

CATARATA... cr*da ^-
ra'a por nro-cesso operatorioscguro.niialfjuer

i Ji-íncvi-s da Rocha, oculisla com
ea, .-.rpo-ovarianas e das regras irregulares ffi1'!"''-04 

ÜC SUtl OSpeCtali-

líin?•no P?." fi n°s hospitaes de,. Berlim, Vienna, Paris o. Lon-(85.-) k ares; medico dc diversos hosni-aos desla cidade. Avenida UioBranco, 00, das 10 ás 12 da ma-. nh£0d__j ds-4horas da tarde.'
._..«,. _»„ :—;7"~7~ I V"noiarios moderados. DisuõaINGLEZ ^_^^_Ltt_r_?_°Apara 1,osSE

estar sol*

e prolongadas. Assembléa, s4, das
Serviço do Jr. ."roípu Magalhães
i.ooç. Cer.t.

ás iS.
Telep

Professores e Professoras

i n. 15—S
re'crei.;.,

io$|dpcnlcs .pie queiram
!'¦¦• ida Caiioca 

'5°; 
.*'" and..r.'" Vaél K__ciffi! , 

SUa COmPtcta dirüCÇUO

eni se s me.cs, ..
Largo ;.c S. Francisco 36 e r\u •

iclti .*re.

rnRENS <!e .n,.;..!;.., porcelana*!, cristae?,
j i loucas, vidros, cir., preço* Uiralis-
itimoí, c*.*;! Bon Marche, ma Votunt^ríos
j .a Paula n. .;i. fçi^ó Fi S

í 7TM.. pequena
C1 j-a um bom

In. 253.

amilia de respeito, nlu-
tuarto; tua S. lan-nrio

. (* .8 S. J

ir.f:iV.e
lia Cai
pnr iires'C- módicos pSpSo >) J

I.v',..!¦.-, 
tranc-c-p-, porlueite.. aulas e li-coes particulares (melliodo llerüu) ;

preço, madico; rua ua Aiíaiidcira n. 100.
tS--o S) J ™

!('I!

A 1105
Grátis só este mez - ^ã-T*.'
Hchar, Indicação ,j.,
ohter t.:d,

PROFESSORA .'.« poríii_*.-e-, dá lic.e.J- em casa de familia, a preco mo-iera*110; rua V. de luutu a, 7,*, 2" íimlar.
. (7558 S) B

lliritoso-mi-':.) mfa1] vel d" ,_

V!;;,^,^*'; -íi».- -p'«s_¦r •-m^ii^.r&aix q\i\-
V|:"r:.í"'''rv'''-, MME* THOMPSON; ji^'
Um %hr. ""' Sri:° "'.' rC5'"^i'-

'«n-i....-- .: i-J„t.tS_



¦'^T7^m'--1^SÍ^^!^Ê. )^^^^^^^^^^^^P^^^^^P?^p-r^p-* ~^~*_-^—_--•.---—--, -
-í w-s*?

r*OT_REI0 DA MANHA - Quinta-feira. 24 de Agosto de 1916 Coroas de flores naturaes A89BMPL^leff
7 - - ¦ - --ai <->.-. ¦ -- lim iiiiMillllf ¦¦lllllll ||i||»m,..«uf-i<i»i-il.aM.|.^MMIMM-_l«MII-IUI«lll-llll-MIIJM-l--M-»"^i"^'"i^

o. issr 11

Collegio Sylvio Leite !fjgg
• BARROS =56 e -58 — Tel. V.-1*2551 —
Internato, semi-internato e externam. Lur-
ioj preliminar (para cincili/hauttos,), prima-
rio secundário, commercial, artístico _e es-
tiecial de preparatórios para admissão as
escolas 6lipcriorcs, de accordo cora .0 pro-
gramma do Pedro II. Ensino pratico de
Jinuuas vivas. Tratamento excedente, ten-
do 03 alumnos as refeições em conimum
com a familia do direclor. ('348 S) I

OONORBHEAS chronicas c
recen tes.
Quereis fi-
car radi-

calmcnte curado em poucos dias.?, Pro-

curae informações com o sr. teijó, que

gratuitamente as offerece, nao conhe-

rendo caso nenhum "»"'""-•'
'fheophilo Ottoni 167.

negativo: rua
(R6092)

Attende »
chamados a

domicilios

para leccionar; recados por escripto 4

rua Navarro n. 121. (J 7-o»4

Modista de chapéos

Perolina Esmalte pirTdc°, qu.
adquire e conserva a belleza da pelle, ap-

privado pelo Instituto de .Bcllea de Pa-
ris, premiado •»^.E*P«'*ft«Íe- 

^'fePrego 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-
IIN A suave e «-mbelleiador. Preço a*.
Exijam este» preparados, á venda em to-
das ai perfumarias e no deposito deste e
de outros preparados, à rua Sete de De-
tembro 11. 209, sobrado. «-'54D ft

me.
l-arias

Xarope Peitoral ile Oesessartz
e Alcaírão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela lnspc.rona de Hy«

fieno e premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional de 1908. Este
maravilhoso peitoral cur» rtdicalmcnte
bronchites, catarrhos chronicos, coque-"uche, Mthtn-, tosse, tísica pulmonar,
dores de peito, nneuraonias, tosse ner-
»osas, constipações, rouquidão, suífooa-
{Oes, doenças de garganta -irynge, de-
fluxo ssthmatico, etc. Vidro i$5ea —
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 81 e 59
e 6 rua da Assembléa n. 34. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
lides Lobo n. 229. Tetenhone 1.400,
Villa;

ESPECIFICO
SOU

PREDIO
Traspassa-se ttm predio com todo o

conforto moderno, com luz electrica,
banheiro inglez com aquecedor a gaz,
etc, em rua transversal á do Cattete;
o alugel do predio é de 3oo$ooo; trata-
se na rua Barão de Itamby n. 49-

(J 7.583

AGUÂ DA BELLEZA
ou a

PÉROLA DE BARCELONA
Substitue com vantagem os cremes e

os pós de arroz, pois dá á pelle um
tom claro ou roseo. 'lira as manchas,
as rugas as vennelhidões e torna a
nelle assetinada e alva. A Água da
Belleza não contem mercúrio ou outra
substancia que possa irritar a, epider-

'Encontra-se nas -perfuniarias. dro-
pharmacias.

Casa especial de bordados
plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. 13, sob.
Pontos á jour e picot, desde 200

réis, plisse de9de 100 réis. A unic»
casa que faz plisse chato, accordeon 8
machos em pregas finas e borda sou-
tache cm pé. ___!_?

Tuberculose curada .
Só cnm o STENOUNO. é que se

consegue curar e evitar a tuberculose,
anemias, pulmões fracos, neurasthema,
fraqueza geral com dyspepsia, impoten-
cia, memória fraca, dores no peito, fe-
luxa intermit-tentes, pallidez e flores
brancas. Importantes curas em todo o
Brasil e estrangeiro. Procura extraor-
dinaria de toda a parlei Granado Sr
Filhos. Rua da Uruguayana n. 01, Rio
de Janeiro. Vidro, 5$, pelo Correio
8$ooo. (R 

*388)"segundo 
andar, predio novo

Aluga-se o segundo andar da rua da
Oüiloii-'a 11. 123, entre Alfândega o Ue-
«eral Câmara, próprio para família ou
grande escriptorio. J* 74M

Fabrica de Tecidos de Malha
Vende-se uma para uma, producção

de duas mil dúzias de camizas de meia
por mez. Trabalha -com fio nacional
typos 8, 10, 12, 14 e 16. Prova-se dar
lucro liquido superior á cinco contos
por mez. Trata-se por favor com o
sr. Leon. Fabrica de guardas-chuva,
rua do Rosário, esquina da rua da Qui-
tanda.  Ü 7-8-M

O maior Negocio no Brasil
Pessoa que pretende pol-o em exe-

cução, que dará annuajmente nunca
menos de dois mil contos de réis, fará
contrato, se encontrar uma outra, que
tenha intelligencia para comprehcnde--.
'bôa recommendaçâo e disponha dc 10
contos de réis. Informa-se, «por favor,
com o sr. coronel Nascimento, proprie-
tario do Hotel Garcez, praça da Repu-
blica n. 199. (J 7.874

/ Sem Veneno
¦PARa CURAR

A SARNA
"Vi

Efficaz e absoluto contra a Sarna, Gavra-
patos, Berna, Bicheiras, Gusanos, Mor-
rinha, Manqveiva, Irritações

c loaos os demais males quo affoctam o prejudicai-, aos
animaes. 

USAD0 U.' MAIS DE 60 ANNOS
Faz desapparecer «s cicatrizes produzidas pelas berues e

moscas nos couros e quo tanto os desvalorizam.
Nfio sendo venenoso podo ser usado internamente contra

a Lomb.iga. Moléstias do (-'içado, etc.
_. IMPORTANTE

O grando Valor do Especifico Mac Dongall — liquido —
consiste em não envenenar o insecto pnra dopois produzir a
sua morte. O Especifico Míc Dougidl tão somente aspbyxia
o insecto ou parasyta, fulmiiiando-o imoncdlatamento." Torna o pello sed.so - Augmenta a 19 em 20 •..

r^7ÍlJk*M£x. ACTOS FÚNEBRES

È

Foot-Balls
•» '¦ ... * .

Olympic, League
e Paulista

Éaquettes, Calça-
dos, Meias e bolas
para Tennis: : :

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Formula de R. de Brito, da Pharniacic.
Raspail, approvada pela Inspeciona
de Hygiene.
Receitado pelos mais abalizados raeriicú3

contra as affecções do tubo gastro-ituesti
nal. principalmente- contra as diarrhéas re
belde-, acompanhadas de ¦ eólicas, dyse.ite
rias e mesenterites, diarrhéas da dcntiçâo e
das convalescenças das feires graves e da.»
i„oIestias pi.lir.onares, conseguindo sempre
mora vil hos at curas.

Modo de isnr: veja-se no vidro.
Preço i$ooo. Deposito — Drogarif

Pacheco, -i dos Andradas, 43, 1" di
Marro 10, V Setembro 81 e 99 e As
sembléa 34, 1'íAtic-, Pharmacia Santo-
Silva, á rua Dr. Aristidcs Lobo, 2*9-
Tel. 1.400, Villf. Rio de Janeiro.

VENDE-SE

PIANOS
«Compram-sc

na r-.ta Bella
pianos de bons autores;
S. João 1*3. S7'*°

Bom terreno para cultura
Vcndc-se um com 

'1.320111. de tes-
tada por 6C0 tn. de fundos, tendo agita
corrente, distante 1 hora da eslação do
Realengo. Preço: 18:000*000. Trata-se
com o sr. Mattos, á rua Urugiiay-uia
u, 13. loja. ás 4 horas da tarde. •

*'. (J 7-878

Confortável casa, mobiliada ou sem
mobilia, no Mcycr, em centro de ter-
reno, avarandada, com todos os rcqtii-
sitos hygienicos, íiaz e electricidade,
para familia de tratamento, por «preço
dc razoável offcrta, e por motivo da re-
tirada para o interior do proprietário,
com quem se trata; informações, por
obséquio, com o sr. Mour.ío, á rua
Theopliilo Ottoni, 172, alfaiataria.

(J 7.S70

Fu-bricado por
Mac Dongall Bros., Ltd.

Estabelecidos em 1K45
MANCHES.ER -INGLATERRA

Pedidos a
Roberto Rochfort

Unico introduetur
Rua do Mercado 49 — Caixa 1911

RIO DE JANEIRO

.asa na rua uruguayana
Trasnassa-se uma casa na rua Uru-

guayana; própria «iara qualquer loequcno
negocio: trata-sc á mesma rua 134 'ca-

jiéos de sol). (R 770^)

QUARTOS
Para solteiros e casaes, etn «asa nova

com mesa de 1* ordem, á preços 1110-
dicos. pçrto dos banhos de mar (Praia
do Flamengo), á rua Buafqne de Ma-
cedo 11. 44. Telephone, central, 5.572.

(J 7-SC;

RHEUMATISMO
FACTOS E' O QUE SE DEVE EXIGIR

DOCUMENTOS I«"_PORTANTES
Attesto nue, tendo prescripto as GOT-

VAS Olal.EBER a doentes dc rheumatis-
mo articular clirouico' obtive os melhores
resultados.

S. Paulo. iS de íollio dç ws. • .
DR. A. FAJARDO.

Attesto «llie tenho empresado no rheu.-
matismo articular a.udo, com iehz resul-
tado, as Gottas anti-rheumaticas Olleber,
e só tenho razões para recoiiimendar, esse
preparado.

lim fé dc meu gráo — S. Paulo, 29
de outubro de 1915. '-,'.,',.«

DR. CES l DIO DA GAMA E SILVA
(Firmas reconhecidas).

Attesto que nos casos 05 mais variados
de rheuniatieino, em que tenho lançado
mão. cm minlia clinica das Gottas anti-
rheumaticas de Olleber. os resultados obti-
dos têm sido satisfatórios.

O referido d verdade e assim o attesto..
S. Paulo. 10 de maio de 1916.-

DR. ROBERTO GOMES CALDAS.
(Firma reconhecida).

Illm". sr. Manoel B. Rebello—S. Paulo:
Declaro que «_off.e--.do ha dou anno*t de

uni rheumatismo clironico, que me obriga-
va a andar de joelhos, por nSo o poder
•'at-.cr de outro modo. me foram dados, pe-
!o sr. dr. Roberto Gomes Caldas dois vi-
Jros do preparado 

"Gottas anti-rheumaticas
de Olleber", estando eu hoje quasi curado,
pois ando bem dispensando qualquer am-
paro para o fazer. Faço esta declaração a
bem daquelles que como eu, s5o victimas
do rheumatismo, e que encontrarão nas
"Gottas de Olleber". allivio e cura para
seus soffrimento3.

S. Pamlo. 13 de maio de 1016.
MIGUEL GACCIO.NE,

(Villa Joaquim Antunes J-A).
(Firma reconhecida").

Preparado puramente vegetal. Approvado
pela Directoria de Saude Publica do Rio
dc Janeiro — Vende-se nas ruas: Andra-
das 11. S. Pedro 40 e Chile 31—Deposito.

Lenha em tocos para>'fbgão econonu*
co; <n.trega-s'e em domicilia.': -',¦•

TEIXEIRA CORTES | C;
TEÍiEPHONE 43 — -m-at/A

UTERINAy£3S
que cura FLOi-1133'iiftANeASa'OB
Corrimentos das 'Sénfio.-as.

Vendo-so nus principaes phar-
maciase nu Drogaria Arauj oFrei
tas & C.

CASA CLARK
(Desconto aos Clubs)

NICKEL
•Escrupuiosameutc bc-111 contado e a

i0i$4oo por 100S, vende-se á rua do
Hospicio rt, 141, das 8 «á 1 da -tarde,
e daa 6 ás 8 da ndite; ,taimbem ven-
dte-se pratas, ioo$Soo por'ioo$ooo em
papel. M. 789.

Victor Alacid
Sua faniilia, mãe, tia, irmã c

¦ciiidiada partikjipaiiii sou fallc-ci-
meailo. hontein, as 3 t\o horas
da tarde c convidam seus colle-
gas e amigos «para o seu enterro,

que se realizará ás 4 i|_ Horas <la
tarde, saindo o -feretro do Hospital da
Santa Casa para, o -ceii-terio^de Sã°
Francisco, agra—aociido desde já o seu
co mpa re«ci.mento. i^__,._im

General dr. João Clau-
dino de Oliveira e
Cruz

«Maria das Dores . Silva do
Oliveira c Cmz, drs. Ernesto
Claudino de Oliveira e Cruz e
Jorge Claudino de Oliveira e
Cruz, Manoel Claudino do Oli-

veira e Cruz, Sebastião Claudino de
Oliveira e Cruz, -Maria da Conceição
de Oliveira e Cruz, «Eduando Claudino
de Oliveira e Ora- (ausente). Waldc-
mar Claudino de Oliveira e Cruz, Ole.
sia Uchôa de Oliveira «e Cruz c iMalria
Luiza Lacerda de 'Oliveira e Cruz, viu-
va, fillios, noras e demais netos do
OENiBRAL OR. ¦ JOÃO «XAlUDINO
DE ODJVELRA E «ORUZ, convidam a
todos os .parentes e antigos d«e seu ido-
ltítrado auarido, ipaie, sogro e avó para
assistirom ás missas de setimo dia que
se realizarão na egreja de São Fran.
cisco d'e Paula, amanhã, -sexta-feira, 25
do corrente, ás 9 horas, pelo que so
confessam desde já eternamente gratos.

i _,|-,,,.. K*,, y5*-*
Barbara Emilia de

Amorim

t

Manoel Alves Santos

I

f

POPE
Vende-se tun automóvel novo, com

todo luxo; para vôr o tratar, na, rua
.Silveira (Martins n,. 110, Ideai Garage,
§P *;-' ; .,**o;''"'.- ' ¦.¦ ,M. 7393-

4 -•

KRGHIVOS DE AÇO
r'Gontpf,am-se:; " dirijam-sle à
Sôsià folha a A. A. M,.

caixa
7896.

í IPrecisa-.se para tinia. fabrica; paga-
afâbém; íratn-soi.-nav*J*ua. dà Conceição¦«.'.91, conl-o"sf. Ohoptp.-.' -M. 7880.

t

COSTURAS
. Al!"t'i moça .com .bastante pratica, etn¦f«roupas *brinca.s, especialmenlle de ho-

mem, deseja 'colloca-r-sc om uiiia offi-
cina ou niiina fahrica (paira se aperfei-
coa-i*. Carla ou pessoalmente a Amélia
da Costa; rua do EitucUtielb n. 2*3,
sala n. 38. M. 7890.

ASTHMA
A cura só se ohtem com o especifico

descoberto pelo dr. King's Palmer, o
CABDIOGBNOL; não falha nas àffe"
cções, chiados no -peito, fatia de ar,
accessos. Drogaria Granado ô* Fillios,
rna Uruguayana, 91, Rio de Janeiro.
Vidro, C$000; pelo Correio, S$500. '

(R 73S7)

CASA EM COPACABANA
Aluga-se uma, 

'iiilciiaiiicnle reforma.-
da, i-.oluila, dc, esquina, com magnífica
vista :i 50 metros da praia, de aluguel
bastante módico. Trata-so :'i avenida
Atlântica i*S, telephone 54G, sul.

,__ J 7S48

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE CRITTO

'Approvada c premiada com medalha ií*
ouro nas exposições de hygiene

Excellente preparado da antiga Tliar-
macia Raspail, empregado com suçces-
so nas empigens, comichões, friciras,
dárthros, acne, pannos, asprreza e
irritação da cutis. rugas, suores felido*
e todas as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á nia
dos Andradas -15; 1° de Março 10, As-
•cnililéa 34. Sete de Setembro 81 e 99.
.'abrira, Pharmacia Santos Silva, á rua
Dr. Aristidcs Lobo 229, telephone 1111 .
meio 1.400. Villa." 

EXCELLENTE VIVENDA
No ponto mais salubre e ameno do

Meyer, aluga-se a casa 124, rua Dr.
Diiis da Cruz (bondes de Piedade), 110
centro de grande chácara dc mais dc
100 metros, com 2 grandes salas, 3
grandes quarlos, grande quarto de toi-
lctte completo, com aquecedor, grandes
commodos 110 p.orão habitavel, bella va*
randa, installaçõcs electrica e fo"ão a
gaz. 2-o$ooo de aluguel. Trata-se no
predio. (J 7243)

VÊR PARA CRER ?
Quereis comer bem c gozar saude?

Só no Caie c Restauram Kio Uranco,
rua Marechal Floriano 11. 195, aberto
dia e noite.

Pilulas Purgativas e
Anti-biiiosas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-
lha de ouro. Curam: prisão de ventre,
dores de cabeça, vômitos, doenças do
figado, rins e rheitinatisino. Não pro-
duzeni eólicas. Preço, i$5oo.

Depósitos:-Drogaria Pacheco, rua dos
Andradas 45; á «rua Sete de Setembro
ns 81 e 99, i° de Março 10 e Assem-
bléa 34. Fabrica: Pharmacia Santos
Silva,' rua Dr. Aristides Lobo 11. 329.
Telephone n. 1.400. Villa. . . 3058

Loteria do Estado
DO

Rio Grande do Sul
Amanhã

GÃPILINA
CURA

- CONSTIPAÇÕES -
INFLUENZA, TOSSES, ETC

-M

A CASA MUNIZ
Aluga uni espaçoso escriptorio

dois coinpartimentos, por 7o$ooo.
vidor 7'•

com
Ou-

I*OR 10S000

Distribuo 75 °\° em premios sor-
icniiilo-os eni globos tlc crystal —
ISOLAS NUMERADAS, por inteiro

A' vuiidii em toda u parte
1_*E."._0S .SORTEADOS
premio de 40 :ooo$ooo

II premio de 3 :ooo$uoo
ii premio de 2 :üoo$ck>o
6 -prêmios de 1:000$ 6:ooo$ooo
1} premios ds 500$ 4:5oo$ooo

20 prêmios -de -on$ _» :ouo$goo
58 (prêmios -de 50$ 2 :goo$ooo

1901 prêmios de 25$ 47:6oo?ooo

2000 «prêmios no total «dc io*8:ooo$ooo

A' venda eiu tuila a parto

4CURA DA MW1W
DR. A. DAXTAS DE QUEIROZ
Modernos mcthodos de tratamento

-nedico e ciruri-ico. conforme a melhoi
indicação. Consultas, das 8 ás 11 dn
manhã. Rua Uiuguaj-ana n. 43.

Convém a todos
saber que o "Tridigestivo Cruz", é o
unico remédio approvido pela Dir;
ctoria de Saude Publi a, que cura ar
«lok-stias do c-lomapo e inicillnos.

S'GONORRHEAi
...ia co.c.pUcaçéc3. Cu.a riálcfi] po-

rorcsíos íc-urini tapidoí. Ur. JOÃO
ABREU. Uns S âs 11 e da» 1] ít t>
onruài 61 ru» <i« S. Pedro. ti.

FAZENDA
Precisa-sc adquirir uma -nao seguintes

condições: com]ira'da a pagamento a

prazo, com hypotheca do immovcl ou
arrendada com contrato. Oue Ceiiha
boa aguada, boas terra; e regular «rasa
de morada. O mais ipro-itno possível da
capital c próximo á estação de estrada
de ferro. Quem a tiver r.as condições
acima, queira escrever a Abel Miranda
de Souza, rua Sachot 11. 4-\ -° andar.

Curam cm poucos dias as moléstias
do estômago, figado ou intestino. .

Ks.as pilulas, além de tônicas, são in-
dicadas nas dyspepsias, prisões de ven-
tre, moléstias dn figado, bexiga, rins,
náuseas, flatulencias, mão estar, etc.
São um poderoso digestivo e rcgttlari.
zador das secreções gastro-intestinae3.
V venda cm toil-is as pharmacias. De-
•"-.sito: Drogaria Rodrigues, rua G,

lias. 59. Vidro i?50o, pelo correio
mais 300 réis. . -; J 711

VITRINE

í

Vende-Se uma grande c conipleta,
coin magnífico vidro dc crystal; rua
Seti.- de Setembro n. 38, R. 7883.

PYORRHEA ALVEOLAR
(Sccrcção de ints -enlire a gengiva e

o dente).". Tratamento racionai pelo cirurgião
dentista' Ascanio TOibeiro, professor da
Faculdado dc 'Pharmacia e Odonlolo-
gia do Eslado do Kio. Assembléa nu-
mero 69. M. 7684.

: CASA MOBILIADA
Aluga-se, ipara familia de tratamento,

a esplendida casa.. „, 461, da rua Vo-
Imitamos da Pátria, 'Pode ser vista «fo-
dos os dias, das 10 ás 12 e das 15 ás
18 horas. M. 7.165.

Abel Joaquim Dias «e suas fi-
lhas, genro . neto, agradecem a
todos que -acompanharam os res.
tos mortaes de sua sempre oho-

rada esposa, anãe, sogra <e avó « de
novo convidam liara assistir á missa de
satimo dia, amanhã, sexta-feira, 25 do
corrente, ás o Iioras, na egreja de Nos.
sa Senhora da Piedade. Desde já agra-
deeem. I ¦ 7 827,
»__í«*1ifg^áiWWÍH__B>HBH_K_9_i

D. Carlota Dias de
Amorim

Os filhos, irmãs, sobrinhos e
cxtnhado «da finada D. CAiRLO-
•TIA IDDAS DIE AIMORIM _ fazem
celebrar amanhã, sexta-feira, 25
do corrente, ás 9 horas, ua egre-

ja do Espirito Santo (lEstaoio de Sa),
a missa de setimo dia do Seu «passa-
_Ü_!__i_s_^_^_^_*_^_B_^_^__l^_H-

Iracema Queiroz de
Arruda Camera

(ZIZIMIA)
José lÉraucisco dc Arruda Ca.

mora, João Riiboiro de Queiroz
e suais respectivas familias, Ar-
tliur Kibeiro de Queiroz, sua cs-
posa e seus irmãos -agradecem

.profundamente penhorados a todos os
parentes c amigos, que compartilharam
da sua iiniilcnsa dõr, enviando .pezames,
velando a acompanhando ao cenu-
terio o cadáver de sua idolatrada capo-
sa. mãe, nora. cunhada, sobrinha,
ma, eírmã IRACEMA QUEIROZ ---
AIRRU-DA CAMIEIR1A e pedem-lhes o
caridoso obséquio dc assistir á missa
de setimo dia que por sua alma sora
rezada depois de amanhã, sabbado, 26
do corrente, ás 9 t|" h°™s' "? c8r"Ja
die São 'Francisco de Paula. R. 7779-

jMaria da Gloria Sal-
gado de Miranda

• Seu maritiè e filhos farão
celebrar ua egreja da Candeia-
ria missas ás 9 i|_ horas,
amanhã, sexta-feira, 23 do cor-
rente, 14° anniversario dc seu

fallecimcnto. (M 7-9=°
B_W__B_W8*

GUARDA CIVIL
Henriqueta Mendes dos San-

tos, esposa do finado MA-
NOEL ALV.ES DOS SAN-
«TOS, extremamente agradecida,
de novo convida aos parentes

c demais pessoas da amizade do finado
para assistirem á missa de 30o dia
amanhã, sexla-fcira, 25, que, para rc-
pouso eterno de sua alma, manda ce-
le'brar na egreja de Santo Affonso, ás
9 horas, ficando desde já agradecida
por esse acto dc religião c caridade.

(J 
7-8.-3

Maria Pinto de Azeve-
do Marques

(NÊNÊ)
Jorge Caldeira de Azevedo

Marques e filhos, Aurélio F.
da'Silva Pinto o filhos, Joa-
quiin Dia3 de -Medeiros, es-
pasa e filhos (ausentes), Al-

berto F. F. Machado, esposa e filho,
Antônio Pereira Gomes, esposa e fi-
lhos, Viuva Cobaho Barbosa e filhos
agradecem penhorados a Iodos que
acompanharam os restos mortacs dc
sua idolatrada, c inesquecivel esposa,
mãe, filha, irmã, «tia, cunhada e nora
MARIA PINTO DE AZEV-IDO MAR-
QUES (Nênê), e de novo convidam
seus oarentes e amigos para assistirem
á missa de 7" dia, que pelo repouso
eterno dc sua alma mandam celebrar,
sabbaido, 26 do corrente, ás 9 i|a ho-
ras, 110 altar-mór da egreja de S. Fran-
cisco de Paula; confessando que fica-
rão suiiiinamciite gratos. (R 7.790

Paulina de Paula Lobo
Goulart \

(a" ANNIVERSARIO)
Em commemoração ao 2" an-

niversario do fallecimento de
PAULINA DE PAULA LOBO
«GOULART, os seus filhos, nó-
ras c netos mandam rezar uma

missa, amanhã, 25 do corrente, ás 9 i|2
horas, na egreja de S. Francisco de
Paula, altar de N. S. da «Conceição; c,
para esse aclo de religião, convidam
seus parentes e amigos. (B 7.812

D. Maria Gertrudes de¦•«¦-Moraes
(FALLECIDA iÜ GUARATIN-

OüET.V)
A sua familia, penliórnda, agra-

dece a iodas as pessoas que as-
sistiram á missa de 7" dia do
seu fallecimento c a todas ai
que a acompanharam nesse dolo-

roso transe. Q 7626
l_a-g-E---E^3BBB^SBgagg-KI-M-''

1

Cominendaidor João
Martins dos Santos

t Filhas, genros, cunhados e ir»
mão do C O M M E N D A D O K
JOÃO MARTINS «DOS SAN-
TOS, participam o seu falleci-
mento, oceorrido hontem, e con-

vidam as pessoas de sua amizade para
o cnteriaiueiito, que terá logár hoje, no
cemitério de S. João Baptista, saindo
o feretro da rua de Sant'Anna, 200, ás
10 «Iioras. (7949

BENZOIN
Para o embeljêxame :to do rosto
dus tuáos, tefresca :i pelle irri,,.r.i
pela navalha. Vidro .jSdüo. Pelo Cor.
reio 1S000. Perfumaria QRI#ANDO
RANGEL.

f

f

Èponina Solposto Por-
filho

HYPN0-MA6NETISM0
Se quizerdes adquirir estes poderes,

rapidamente, procurae vos inscrever
no Curso do Professor "KADIR", á
rua Mariz e Barros, 87, Pelo seu me-
thodo dc ensino, com 18 lições já po-
deis influenciar e dominar os outros.
Faz trabalhos de Sotiinambulismo e
outros, sobre diversos assumptos da
vida. (R7768)

ACÇÃO ENTRE AMIGOS
A que devia correr no dia 26 de

agosto de um lampeão e um lava-
torio, fica transferida para o dia 6 de
setembro. (7753J)

Cavállos e Touros de raça
Vendem-se quatro cavállos por

1 :Soo$ooo. grandes, novos, bonitas es-
tampas, Canipolino c Pega; quatro
touros da raça Hollandez e Charolais.
Para ver e tralar ,eni Juiz de Fora,
rua Victorino Braga, Coronel Dimas.

((R7753)

t José Alves tPortilho Bastos Ju-
nior e filhos, «Maria de Almeida
Solpo9to c filhos, demais paren-
Ires, muito gratos a todos que se
dignaram acompanhar ale á ulti.

ma morada os irestios mortaes de sua
esposa, mãic, filha e irmã IOPONINA
SOLIPOSTO PORTIUIIO, convidam as
pessoas do suas relações .para assistir
á missa de setimo dia que pelo descan-
so -terno de sua alma mandam rezar
amanhã, sabbado, 2G do corrente, ás 9
horas, 11a egreja do 'São Francisco dc
Paula. J. 7840
mU

J. 73-.«-JM-llllillll-IWIIIIIM-ÉII
Desembargador Cesa-

tt SENHORAS E SEfflMTAS
A Casa David Ferro
á Rna 7 de Setembro 124

Recebeu as mais Iin-
«Ias bolsas de couro e
soda.

, ¦ 434

cALÜGAliK-SE"
dois bons quartos para casal sem fillios ou
homens sôs, bem arejados, com janellas, no
sobrado (h run General Pedra .|23, antiga
S. DioRu, -próximo ao entreposto de carnes
verdes. Alueuel 30$ c 40$. (3 6SS2)

, OUARTO MOBILIADO.
trAluira-sc upi .-'borrt" gitafto; «í, c.-n-alliciro
dê tratamento; riarfua da" ASscml.léa 68,
*•• andar.' (M 7S81)

f

f

TURBINA

Maria dãGloria Eimes

PENSÃO MINEIRA
15. -1VEXIDA UIO BRANCO. 15

— SU1.RAD0 —
Dispõe de 40 quartos ele
gantemeníe mobilados
para familias e aavalhei-
rosm

Boa casinha, hom Sra-
taissaistOp almoça etn /**}«-tar I&5Q0. Diária de 4$,
5 e 6&000. J 7691

CHÁCARA

Rio. J 7170 com

\ ende-sc uma importante chácara á
ma Santa Alexandrina n. 205, ponlo
dos bondes, com utn grande ipalacctc,
muitas arvores frutíferas, grandes mal-
tas e agira nascente, medindo de fren-
le_3*7,20x4oo c 500111.00 dc fundos..

Trata-se á rua da Relação 38Alenitejano. 40,
ÍI*1 7/3.1)

j V. Ex.a precisa''collocardentes 
ililiciaes ?

Kão sc deixe illndir, pro-
cure um. especialista, porque' 
esse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,

. que falham por completo á'"¦ 
maioria:dos. dè-uistas, que di-
videin a sua actividade pelos
diversos ramos da profissão.• Não aconselhamos v. ex. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nos
de preferencia, exolusivamon-
te, para coílocação de (lentes
Itrtificiaos, por ser essa a
nossa especialidade c por estar-
mos convencidos de que os nos-
sos trabalhos executados por
B y 810 m 11 novo satisfazem
mesmo os mais exigentes, sem
que cobremos por isso preços
exagerados. A primeira cônsul-
ta para informações c inteira-
mente gratuita. Dr. Sá Rego,
Especialista — R»a do Car-
1110, 71, canto do Ouvidor.

A 4641

ms. uppia
Cartomante brasileira, celebre pelas

suas pro-phecias sobre os annos de
1914 c 1015, consultas verbaes e por
escripto. Rua da Carioca, 13. (B 7800)

Estômago
1 Tridigestivo Crtiü. é o unico'renieilio
que cura as doenças do estômago c in
testinos. Drogarias e pharmacias. Vi
dro. -ÍS500.

0 da CruzI
f

• Raul Enncs da Cruz e fa-
milia, Jaymo da Cruz Gui-
¦marães e familia, participam o
fallecimento de sua mãe, a;vó c
sogra, MARIA DA GLORIA

BNN-ES DA CRUZ, cujo corpo_ será
sepultado no cemitério de S. João Ba-
ptisla, saindo o cortejo da estação
Central ás 10 il* horas de hoje.

(lt 7.683

D. Maria Joaquina Al-
meida

Josc dos Santos faz celebrar
na egreja de São Joaquim, ás 8
1'_ horas, hoje, quinta-feira, 24
do coerente, a missa dc setimo
dia, convidando as pessoas inti-

mas da fallecida. 7947-
t3m"ffi'S!S3_v^^-ESSS^fSiSHi__a---l
Fr&ndsco Pereira dos

Santos
Gomes & Sautos convidam

por este meio as pessoas de
suas relações c amizade a
acompanhar os reslos mortaes
do seu prezado sócio FRAN-

CISCO PEREIRA DOS SANTOS, sa-
indo o feretro do necrotério da Po-
licia — rua da Relação — hoje, =4 do
corrente, ás 4 «horas da tarde, para o
cemitério de S. João Baptista.

__™_ H r'S,S

, Anna Maria de Mo-
; raes

(3° MEZ)
Virgínia Maria de I.ima,

seu esposo c filhos convidam
os seus parentes e amigos para
assistirem a missa de 3° mcz
«que mandam rezar por alma

de sua. sempre lembrada mãe, sogra e
avó, na egreja de Sant'Anna, ás 8 i|*
horas, desde já se confessando gratos

(J 7" 
'

MaMBCttatB_Fggjjj_M__gBESBK£

rio J. Chavantes
A -viuva, filhos, genros c neto

participam o fallecimento do seu
«esposo, pae, sogro e ovô, desem-
bargador C. J. «OILAVAXTI.S c
convidam os parentes c as pes-

soas de sua amizade para acompanhar
¦o enterro, que se effectuará hoje, ús 4
horas da tarde, saindo o feretro da rua
Senador Alencar 11, 91 ipara o cemitério
de S. Francisco Xavier. (M768S)

Anna Victoria dos
Santos Lobo Valle

Gustavo Valle e filhos, lleo-
poldina Santos Lobo, Joaquina
dos Santos Lobo Jannuzzi, nia-
rido e filhas; Hcrmcnegildo San-
tos Logo c senhora, Leonor Vai-

le de Lima c Silva e íilbos, agradecem
de coração aos bons amigos que lhes
prestaram assistência e conforto c par«,
ticipam que a missa por alma de, sua'
extreniosa esposa, mãe, irmã, cunhada e'
tia se realiza hoje, quinta-feira, 24 «do«
corrente, ás 9 il* horas, na egreja dc
S. Francisco de Paula. (J 7613

D. Momca Moreira -de
Pinho

Luiz Adolpho Bahiana convida
as pessoas de sua amizade para
assistir á missa de 7° dia, que
fará celebrar por alma de sua
¦tia, d. MONICA MOREIRA DE

PINHO, ás 9 horas, hoje, quinta-feira,
24 do corrente, na matriz da Gloria,
largo do Machado. (fi 7*6o_

Vende-se uma, cm perfeito eslado,
própria para refinação de assucar, la-
vanderia e tinttiraria* nas officinas de
M. Moreira & C, á rua Visconde de
Itauna 21, telephone 2615, Norte.

(R-778-0

MOÍOCYCLE E SIDICAR
Vende-se uma, ingleza, funeciona-

mento perfeito c garantido, com força
de 4 cavállos, preço de oceasião. Tra-
lar e ver na travessa de S. José 45,
esquina, perto do Collegio Militar, pela
manhã até ás ia Iioras, (R7781)

OURO A1800 A GRAMMA
Platina, prata e. brilhantos, compra-

se qualquer quantidade, na i rua Uni-
guayana n. 77, loja de ourives.

M .7Í9*

CASA

I
Luiz Ferreira de Car-

valho

f
LHO
novo

Emilia F. Leal de Carvalho
agradece*a todas as pessoas que
acompanharam os restos mortaes
de seu sempre lembrado esposo,
LUIZ FERREIRA DE CARVA-
c as que enviaram pezames, c de

convida todos os parentes c ami-
gos do finado para assistir, á missa de
7° dia, que será rezada 110 altar-mór
da egreja da Candelária, boje, quinta-
feira, 24 do corrente, ás 9 horas, e por
este acto de religião e caridade fica
sitmmainenle grala. (R 7583
t_-_aãES-J

tErnesto Pedrosa
.Loontina, 'da Rocha Pedrosa,

Luiz Rocha -Pedrosa, Amélia Br-
nestina Pereira Pedrosa de Li-
ma (auseiíte), Aurolina Ribeiro
(ausente), íCaelana da «Rocha

Bruggor, Luiz Rocha, .Constancio Ro-
cha, es(posa, filhos, irmãs e cunhadas,
convidam aos 'Seus .parentes e amigos
para acloinipanhar os reslos mortaes dc
BRNlESTO P3DR0.SA ate o cemitério
dc SSo Í-Yancisco Xavier, hoje, ás 5
bojas da tarde, saindo o feretro da rua
do Areai n. 46. 7948-

«mgg_mttmg-wmir_Mft«i«fiwaa-.

Compra-se em prestações mensaes
até tres contos -e quinhentos mais 011
menos, situada da Piedade_ para baixo,
«pôde ser feitio antigo, porém, com ter-
reno abundante, dá-se uma parte á vis-
ta « a" prestações a que se combinar;
respostas á-rua Mariz c Barros 11. 133-

U 74»o)

O Centro de Propagada, á rua do. Ou-
vidor 73, mantém exposições francas
permanentes e adeanta capital ao9 in-
dustriacs, J 7840

BANCO 00 BRASIL
CONCURSO

No Instituto Conimercial, á rua tio
Ouvidor 73, preparam-se candidatos ao
.próximo concurso. J •'841

GRAVAI) MIRA
Vendem-se uma cravadeira c um banho

macia com «pouco uso para ver na rua
Helena 9, Realengo, .próximo da esta-
ção c tratar com o sr. Brandão, rua
Primeiro dc Março, 91. (J 7823)

Caixas para vender doces
Vendem-se quaro, novas, com .licença,

e 5 baliús; rua Gregorio Neves n. 48,
Engenho Novo, próximo á estação.

(J 7814)

CASA
Compra-se até 6:ooo$ooo com tret

quartos, duas salas, quintal e luz ele-
clrica, assobradada nas immediações do
'Kstacio,.,It!a«pa.giipe, Andarahy, Rio Compri-
do c Haddocic Lobo; não se quer inter-
mediano, Irata-se á rua Frei Canec-i.
n. ?6, sobrado, das 9 horas ao meio dia.

n 7817)

CACHORRIiOS DE LUXO»
Vendem-se bonitos, ^ felpudos, rnçs

Tcneriffc,' bem pequeninos, na rua Ge-
neral Polydoro 23, Botafogo. (B 7799

BANHOS DE MAR
. Traspassa-se uma casa mobilada para
os banhos no Flamengo; trata-se poi
carta nesta redacção, pára R. A. S.

(R 779C1

GRANDE CIRCO EUROPEU
'Armado na nn S. Francisco Xavier—jMu*

racauã. Propriedade dc João de Oüvci-
ra — CmprtcKi e dúecçáo tie redro lio;.-
çalves.-i ¦
Ò maior e ni.Üior conjunto artístico

actualmente na Atncrtca do Sul
.--. - ARTISTAS DE AMBOS — .-
4° OS SEXOS 4U

6 — CLOWNS c TONYS — 6

HOJE HOJE
GRANDIOSO SUCCESSO DESTA

COMPANHIA
Exilo da THE OLYMMAN TROUPE

Quadros plásticos ilo tempo de Nero c ds
actualidade

Siicct.150 .lo celebre clovn PEDRO
GONÇALVES, o rei do liso

OS CAVÁLLOS ARA11ES EM LIBER-
DADE

A cobra humana — Cariitos, Rnl-crlo, o
Cicharro, e toders os demais artistas.

Xa segunda paíte será representada a
í.itc.i-lr.nua em tres actos

, Beduiiiios em Sevilha
AMANHA DESCANSO

Preços e horas do costume.'Sabbado. — NOVA 1'UNCÇXO coai «
i" reprcsentaçílo da luxuosa revista ~~ O
MATUTO. Düinii-go, "matiii-e" infantil.

(.1 r->6Si
«3g«ro^»»gMKWI_ã__WttlII|BIMg3aEP'^mPM

CASINO^PHE. .,
O unico tlieittro por setn-ões «íue l'u ccioiiR ¦ a Avenirtiv

Amanhã.--Sexta-feira, 25 de agosto do 1916 -- -.manhã
Estréa tio"THEATRO PEQUENO"

Com um <>le.ici> nitisfioo tle primeira ordom comp .sto tio for-
iiKisii-- o intelligentes netrizea e actoros <ic v.«lor

(Direcção scenica de Olympio Nogueira)
Primeiras roi.resent.ic5t)- de llnlsslmii o encanta.lora comeilia em ii actos,"du MIANCIS DI5 CRUISSET,

iiffiBÈBiSfflfflSJIfflBiailllHIIÇiOT

i

TELHADOS de VIDRO
«¦JUIC H'BÜ I>«U VOISIN'

A's 8 horas — 3 SESSÕES — As 1 O horas
Ema de Souza l Olympio Nogueira f Beliuira de_Almeida

T Salles Ribeiro ] Anthero Vieira j
PREÇOS : Cadeiras e rnrnndas — 2S000 ; Oimarotes -WSO0O ; Cadeiras de

camarotes — 3**000 ; Galerias - lj 0) .~\ 
ÔT~bi Ihetes achám-so á- vêtida na liil lieteri a úo l heaj ro_ _j_

Si-
AMANHÃ Ij

Es'tréa da companhia |
dramática

dc que faz parle a actriz

EMMA POLA
A peça c-n um nrt

argentítio André. 
tratiucrão Uc EMMA POLA g

LlFiÉS
x>o

li Lycée Français
§§ { 

' çr_^v.*ctír~*-_£_x.v-_!_r;_^*i_j; '

eii-iio AiiJr^iit,;^''107 j 
"'Á 

prüiieira liora «ão se reali-
^ ^C£a°J°_EMMA, P°L>1 | Zará no dia 24 mas sim na

iOSOLHüSlTer.„.feiI.a
29 do correa.te.

(Gü.icro Gtand G.uiRnol)
B.g U "vaudevilíe" cm tres actos, de W

BASTOS TIGRE g

10 "1

PREÇOS

10 DO AMORI ?£> sra as S horas
1 c os Diiiicics avulsos encon-

— Frfzas ,-5$; cama-1 tram-se ú venda nas casas Mo-
caieira* de i^iAiu^lje'^ g: 1 «art, Arihur Napolcão c na sédc
galerias nobres, 3?; entrada geraf, ^* do JaVCÚt1.

M7Ü19

jB£_3___a_ff&)ta_^^
THEATRO CARLOS GOMES f

Grande Companliia de Sessões do Éden Theatro de Lisboa
EDiupreza - XKIXEIJRA MARQUES

HOJE _3 Sessões HOJE
À*S 7 3i4 13 9 3|4 O A ISOITIC

fE.aus&sii'--çãc das recitas da Püoda
Oedicadas ás Existas, famílias

A reviit.i f.iiita^ia .le coJtumes portugueses, cm dois acloi, orininal .Io CARLOS.
LEAL e AVELINO DK "SOUZA, musica dos maestros THOJIA-

UHL NEÜltO c LUZ JUNIOK

l$000.SEfflEMiisranií!
ca

i;'iSi::iiBi.S:ffi:iiiBi:;:;Bi.;l!;

ZE* LUZ1TANO  P°t Henrique Alves
MARIA DO MINHO  por Elisa Sanlos

Oplimo Sesempcnho dc Berthe liaron, nas suas admiráveis creações; Medlna
de Souza. João Silva, Jayme Silva, Luiz Bravo. Tina Coelho. Celeste de
Oliveira, Plácido Ferreira, Augusto Costa e lodo o bcllo conjunto desta com.
^GRANDIOSA 

MONTAGEM; af.iiVir.iF. tr'".:-
ro--. {«leir-os. minhotos, saldados, marinheiros,, etc.

PATRIÓTICA APOTHEOSE A PORTUGAL
O MAIOR SUCCESSO LEGITIMO TRIUMPHO

5BEBEagBEg^3aa^___jBB3EBB^i----«B-EseaB-a--g

ÍU.i ca.raciros, escotci-

CIRCO SPINELLI
Grai.idc companhia Ec.uestre Nacional da

Capital Federal — EMPRESA DF, AF-
FONSO SPINELLI — COMPANHIA
DE BENJAMIN DE OLIVEIRA.

Hoje-Estréa Estréa-Hoje
— THE GIBSONS —

Terminar., a _* 
"parte tio propramtn-i eum

a representação <la ImrjeUi em i aclo, Ue
Benjamin dc Oliveira, intitulada

-- UMA PARA TRES ---
Maravilhosa mtse-cn^cóne

Todos hoje ao Circo
Preços e Iioras do costume

Brevemente — O ZE' M£'ME\
Em ensaios a ma&ida - O GALLÜ

DA TORRE.
Depois do espectaciilo haverá bondes

para todas as Unhas.
Terça-feira próxima a cramle' peça —

A PUPILA DO DIAKO.
A pcdi.l.) da Associação .Proleclora dos

Homens do Mar, <cvh levada a 'i-eça OS
PESCADORES, nos dias i e a próximos
vindouros.

SABBADO — Variado espectaculo,
tR 7930)

31 ImmWmtSImWmVBmmWSBlOKINtò

THEATRO RECREIO
COMPANHIA ALEXANDRE ÂZBVBDO-Tonrnée Creiuílda (foiivcira

A'S O 3í Í - HOJE

Bfflg-3

XI O.] 13 - A'S 7 í_l-_
sse__i

Q Ã
^_*«---»«g3^asaK»?-i^Viaa^
Comedia Bm 3 aCtOS „e Gavault (autor fla Menina do Chocolate)
Protagonista *. CREMILDA D OLTVECIFIA

Brilhante desempenho
M> ií' acto, o Vòu

Magníficos scenarios IoJüs novos
HA i'!'.!..\

pin- >1.I'MII,1>.\ <¦ PERRKIRÁ DK SOIZ.V

Misc-t n-scènc de João Barbosa—Moveis da Marcenaria Brasileira
/Vniaubã, .'it- 7 3i-t c ãs 3[4 — A. 'nçâoZIMlO
l-_B_-___g_Ba-BBB-e-BB-aB-^^
A »eguif: íMaiíidos ai,i*:<;iíi;s, vauderille cm _ netos — (íu-

nero Ue "O Aguiu") .. (701-J 11)

THEATRO LYRICO
AVISO

Xão tendo sido possível |renli-
/.ai- os ensaios de orchestra eom
o enpricliosp npm-o i_uo c.vigcm
;i opera
ÍI Scgrcto di Susaima

d.* woir Fm.»'), c
C3-0"__r_El 5CAS

de Henrique Granados, devido ;í
demora da Companliia Vitale, que
oecupa grande parto dos professo-
l-cs que devem compor n orehestra
do l.yi-ieo, íica adiada paia
Amanhã — lmprctorivel-

mente —Amanliã
— __STK__'A-

das duas sublimes creações, no-
vissimiis para o Brasil.

Bilhetes :'t venda ntt CASA DI-
1.1'VIO — Avenida lüo Rrauco,
u. IOS. (7915)

THEATRO MUNICIPAL
Concessionário ">V. JMocolli

HOJE - Quinta-feira, 24 de .Agosto
A*S 9 IIOIÍAS

reprcacntiição dc DANSAS CLÁSSICAS éxcculadas ;ir!a celebre

EMPRESA
ULIVEIZ-A & C.

Films da EMPRESA rJJÍFILD — «esàões conti nun s das 7 ás 11 horas
O MAIOR ACOJiTÈQI«\I*.0aNtTQ.SPOKTLVü «>A ACTUALIDAOl.,..

Primi

IS ADORA DÜNC AN
— PROGRAMMA ¦ ¦

I_FIOJEjVI13 1BIVI AULÍS

¥flLLâKS-fl-DBAM_ COMBATE BE

Ouverturft para orcheslra
2" PA IITK -

I_PIGr_E331^rX___í _E_.IM[
DE G l.CK

DE GI.XJCK
lamas,''cc* Mr--.-. ISADORA- DUNCAN

T_A.TJ_R.I1
Otivcrture para orchestra c daiis-s, por Mme. ISADORA DUNCAN.

Orchestra dc 30 proiessores.
l);rcctor <Ja orcliestra o notável pianista maestro MAURICE DUMESNIL.

Pregos: — Friias c c.in_rntes, 6u$; pi.;troti,i=, ioS; camarules «lc .', 30$; Ijaleão
A v », (.$*. dit:»- outras íiias. 4$; galeria:*;, 3$opo.

Bilhetes á vendi na Casa Arihur Xapo4eão. Avenida Rio Uranco, i«;, daí io
liu.-ias d- luuniii ás s da tarde, de.i«à dessa, hora na hillicteria do tiieatro. (7543)

K Elite da Sociedade de Nova-York reuniu-se no dia 25 de Março de 1010 paia julgar WIL-
LARD-MORÀN no Campeonato de Box, PESO FOHTEí na Madison Square Gardcns —
Nova York. , .

Talvez nunca tenha sido exhibida na America do Sul, uma íita egual, uivo-
trando cada movimento do maior combate deste século.

Espectaculo sensacional
O film da fabricuAVlíON FILM" ....,.,..,

«A CALÕES RA? n,,AM. paWes
Estes films foram adqüitídõs bupecialcionté pnra a Empresa do Theatro ilepublica na America do Norte

e vieram pelo vapor «Westns».

ST-iL-V-A. LISBOA r O Fi-egoii Lusitano - NAS s tbanstormacões
•"RECOS : Filzas 4S0C0 — Camnroles 3SQ00 — l'oltro»as o BnlcÕ£SjÕÕ_réis — Galerias e Jardim 3u0 réis

1_XKBÃ1->C> - iCI-SEMA li AXTi-tiYCÇÕlDS» (R7910

- r-íl

«

¦à
'..---*.

1
I

*¦' Hj1---:^f '¦'

i

¦wi-



111% _ «** - -?Pfp_'

*r**%a_r ¦-,'.¦.¦-'•••—*-» '.1.''^*'? '"^-.'rígiÁaiWi! ----':
_!_»^P_*!"f^.'*3S-_f5-'.; . . ' ;>-".'• !'*-*--• ¦:¦..:•
V''v:".7->. i.;. -vi. ¦. . * ~
i--..' -i o..»jit-.'';'^'HJ.,u_!...i,';l_.)''¦' '**'" '¦'-.' ' '¦'""*- "V.""- '-'í "¦ ¦'¦"' '''-"'¦'Ir.iWF*

?-~?."*-: -¦¦¦.' .¦*..¦.''• .V'l''-**r*',;*****-^ ..-,..,_.._,„¦ ~__* 
|*g*fff^^ '*

**%¦¦-¦ 
i

§:••:

ft

§
« ¦

m

%

w

.¦«.-:- 
¦

"jg_*

'*

_&_ ¦í_t

CORREIO DA P-f Agosto flc 1916 ^^^^-M>^j^Mg___g^_______________________g"*o»«J

ammmmm^l^^^tttrff:!xmxaam!axaaxaaaaaxm^^  ^__________!___t____.___________i»________.l___tji__**_^ ,'.

Companhia Cinemalographica Brasileira
A maior importadora de filma, daa melhores fabricas mundiaea** V de exclusividade para o Braail-—.«tm*- —

ODEON
Carlos Mallielro Dias, em seu estylo firme o quente, em períodos har-

monicos nascidos de um cérebro'fecundo pelo seu talento e pela sua cultura,
dissertou hontem, pelas columnas do um dos jornaes desta capital sobre este tra-
balho que ainda hoje 6 offerecido á appreciação da nossa intcüectualidadc.

São duas columnas que valem um poema, tal a subtileza e Verdade co_m
que o festejado escriptor encara o obra de Luis Weber o a sua traducção cinema-
tographica. O espirito do artista sc revela naquelle commen.ano, e, para que se
conheça a sua opinião sobre o valor, o mérito do fllm. basta que sc transportem
para aqui as suas palavras que, data venin. transcrevemos :

___a_g____a

«A lição, alias inútil, que *S*em»

nacar, que ia e vinha, subtil como nm fantasma de belieza, »*-W£d*° JJJrJn llosonlilco a sua intelligencia sagaz se teria appllcado extasiaüamente n
ScompanlSa viagemanalytica do philosopho, através de todos os circulos dan-
tescos desse outro Inferno que é a Hypocrlsia humana-, •_,_.™._-ji,,i_i_i ««lo

Valerá a pena resumir-lhe a acçao do conto maravilhoso, reproduzido pelo
theatro de sombras?»

0 suecesso estrondoso alcançado pelo programma qne
hoje continua na tela, obriga-nos a adiar para a próxima

__ft__-&TJ3>TP*^-*F**Bi:RA-
0 trabalho admirável entre os mais admiráveis

AVATA
¦o_____M___»n__B____n__ -______________________a_ '••-•--^•i-*!-*'-*^*^*1-^-'-^**-^^ ,^______<a__________ _._:—._.:-_

^õ7r7õossivcI^^ tela- Jamais outro alcançou enchentes tão formidáveis e, desde a Pnmwa
a uUil dass-ssaèr nesie;Tires dias que se passaram, toda _ma multidão escolhida, culta e *^V>^ P^»" ™ 

TeY-SroB e de
dadeira arte, em nossos salões - Foi o film vencedor da semana, e continuará a ser por mais quatro dias, que seráo de louros e de

novas enchentes. _—¦_•¦¦••_¦¦•*'

BI I

Admirável trabalho psvchologico, extraindo do celebre romance"de LUIS WEBER
,5 actos soberbos pela conce}}ção epelo desempenho

Quereis conhecer o poder de attracçao deste film ?
— Basta quo saibais qne em 3 dias, U.727 pessoas já o Tiram ?

~ Suecesso sem precedentes, unico

HPP-f:f_~_:^____Í _WH-_______1 ___^^-__l^^^>i*^____ _rW ***¦- \i. ••-**- W
I-tiP.B ES ___»•£__»_¦ v'^;-^___k_áa*.' *¦¦¦-.«< **!_?$$&•••
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COMPLEMENTO DO _P_=*tO«C3-_E*tA_3M1:iVEA.

Ta»og_as servias em Salonica e
deios na linha de fr>enfe

Film auetorisado «elo grando cstnda-mnior, edição dá Câmara Syndical
da OlnematogCiiyhiíi Fninco/a

DOCA SORTE...
Comedia pela querida mlle. MUSIDORA, a sympathicii Irmã VEPdos•VAMPIFIOS

fs

¦ XaV %&

Slfi
Novella de T. Gantliior, interpretado pela celebre arlista russa

<SO^L'^^^'tS*-.A.Iji3_i03Nr3E3

AorrilIR. 
Um lllin extra-sensacional I

OtuUin. Uma arlista querida !!

Para as linhas de loeaeào - Um bello trabalho dramático de enredo policial "Da Morto ao airior", cm . partes, e mais os films da guerra. As tropas servins e de Salonica e Monastir.
mammmmmmm

i 
iiM.iM.|i__i^MWIWIIflll ___¦_— lllllfl PP'oW»W^ntl^io^Wo^W^^MW"OW"-l>^'***'*t***__g_g___-^

§8 liiiii^^^^^^ílBi^ISsfs'* PATHE'
ja ii - ho*je - iili lü

As noticias mundiacs pelos melhores^ rháis importantes jornaes

ECLAÍi. iiailiSlMÜ-
gãpitulos sobre Corridas de raotocyclos na Suissa— 0 novo sport d"c-lançamento dc
granadas — Modas de Paquin em Parus— Manifcsfâçi5es cm Roma-pelo-aiintvei-sariô.:
da entrada da Itália na Guerra — Um brinde cia Inglaterra á Franca — Commemora*-
ção da indepeiidencia Americana cm França, além. de noticias da Grécia, Tunísia, bta;
Cloud etc.
Uma grande edição da casa Pathé Frércs — Serie de Arte ..aliaria — Primeiro fllm daj

collccçào Napierkow.ka: ir.

(OU A FILHA DE HERODIADES)
Grande drama dc amor da vida moderna, apresentado em cinco --ctos por

He r-h 4%. e_ire___fi_rn__#6.'i

GIHEMA IRI Empresa J. Cruz Junior
Rua da Carioca ns. 49 e 51

HOJE JJnx suecesso gg*tya,MLticlo-l_:n_ tt_a,títiée e soirée -E_COJ"_E3
Annunciar a FILHADO CIRCO é ler-se a certeza de suecesso — Dizer que o programma é «completado com mais um

film que merece a especial altcnç_.o do publico, pela sua grandiosidade, é contar com o maior dos triumphos— E" o que hoje
vac sueceder, . .__ f_l:e__a_. r>o circo
fi' sem duvida, o mais emocionante DitAMA de Aventuras Policiaes. 15 series monumentaes da grande fabrica "UNIVERSAL
de um trabalho desempenhado por Grace Cnuard, Francis Ford o Rolleaux tres nomes queridos e um film grandioso
"loVT xm "B of» __ _. <_ _riF_f«__r W __k_r-__k_E_r 3- serie, em _ partes-Assumpto soberbo em que veremos

___*¥ _» VÜUla UUS JaVJCUtSS o horror de leões soltos dentro de um trem de passageiros
em marcha veloz

Os mMysterios do Circo *'serle em a partes,ãge\ree^L°ndiVs^ soena8 adm1'
B o prugramma so completa com um trabalho extraordinário , __

ULHER MYSTERIOSA.^^SS"*1^1 actos soberbos, com «cenas <le uma sensação) superior
O titulo bem imlica : trata-so da um drama (lo policia do mysterios, om quo a MULHER Ê o enigma, quo despertará paixão o rancor. H ,'.>~8 !¦_______B_BH_-_—-BS'

Ti _Th_Pí Aí. tar5°^ I
mmJÊmW J_l_^_Í.js___!t_ka Ef.. ^Í5.to i

Ej

PENEDIÂS |

Rua úa Carioca
ns. 60 G 62

Teleplione
C 1937

a famosa bailarina russa da Operado Paris
aclo : Devaneio dc Moça — 2' acto: Os ensaios—:1.- acto; Atroz Ciúme — 4* A Dansa

de Salomé — 5- uclo : Cruel Verdade.
A prndi-MOsa bailarina russa sempre em scena desemucnlui u duplo papel dePrinceza
Iroff, no drama moderno, e o do Salomè no poema lyrico em que bailará com talento

que o Mundo inteiro conhece e .appíaudd
Uma comediu. om~2~ãbtos ilo-<cmiionháda
inaraviUipsamoiito pelo insuperável cômico
Camilo de Riso (e-lição Caozar-i.o.iii.) : CHOOÜB

Seslunda-ffelra—Bebit ia mis bbh Eslr^la TILBB B&SSAT boImmm-. de Amor Violento | 1
AQUELLA QUE DEVIA MORRER 5 -j

_____j___a_o___——__i^Hm__ô^3

Io PREFERIDO PELO ESCOL DA SOCIEDADE CARlOCAli

IHOJE - A maior concepção tle arte e de luxo! - HOJEJ
MARY FÜLLER^atelacincmatograpiiica, dominando o mundo artístico pela sua belieza, graça o donairc - B

M Incomparávcl na sua apresentação sublime c magistral no grande drama em D actos **¦ M

(2=__^2._^^23 ^_álâÍÍÉ-V _=-^S_-^^23 1
§1 Da SftpfautSidà SZed Feaíher, í/a iJ^f^BB^^^^^ fí!ÃRY FULLER, a genial artista §j

_ Programma de arte, ln-go e maravilhas - H'0-J
Apresentação do incxcedivel difama trágico moderno, de faustos» ensecn!.ç&o, interpre-

tado pela ibrmosissima act-'.»

Júlte. jYúpierkowskct
^K__P-tgB_—M__—I_B__

•J* bailarina da Opera, dó Paris, que executará os tentado-»
res, lascivos e excêntricos meneios da «DANSA DE SALO-.
ME'», adaptada á epoca actual e contida na tragédia lyrica

IIIIIU1
fí acto. oic.slniiii.rantos: musica do pramle compositor

fráriecz JULIO BIÀSSEN_i_
I

O titulo acima não A mais que o nome al.strncto de uma magistra '
peça da vida mal quo encerra ns mais violentos lances dc uma paixio
amorosa o vBSíinicu. I" a intensa luta de dois corações íemininos quo
palpitam do amor irrefreável pelo mesmo manceboj I. o amoi* avolu-
ma-.e nas duas almas, durante a representação dn trasredia -'HEUO-
DIADE» em quo a fasciuadura actriz Mllo. NAPIERKOWSKA, desnu- vdando-so aos pducos, mostrará a plástica impoccavel do seu corpo
eseulptüral, subtil e vaporoso. quo faz resaltar ainda mais a sua soberana belieza;

Alfirmamos emfim que. este sumptuoso trabalho da fabrica Le Film d'Art Italiana, contém arte, luxo desmedido. n<*_umpto predorr.t-grande movimentação.
MS-f-

nante e gr

s*"]

Ba siipfauiHtià Reu Feaíher,jfà
Mnèversal, extraêtlo do trabalho
de Waliace Irvin e adapiadojaa
cinema pc** Li:csus Herdesottj-
Sytiihcíisa o magistral trabalho
o domínio das seducções nos

grandes cesüros, onde almas ént-

pedes'isidas arrastam a ênnocen-
cia ao vicio, atassalhando-lhe a
honra, lançando-a ao pasto das

feras humanas

IWARY FULLER, a genial artista
americana, e JOSEPH GÂRTER,o
actór já consagradq_pelasua
apresentação fidalga nos papeis
de Linnie Oartere Harry SuJSivan,

-respectivamente, são/ bastantes

para o completo exito, alem do
enredo do film, escolhido e bem

cuidado

i Comç^mplemento^u.»^
Segunda-feira — Mais um film de incontestável suecesso n 79;7

NO MESMO PROGRAMMA : Devido á iniciativa da aramada fabrica Eclair exbibiromos ainda o commovento drama social
O LOUCO OAS

3 extensos actos
Scena. passadas entro pay_ageu. amenas o no3 dominadores.penhascos quo enfeitam as bellas praias do Riarritz

E mais ainda as ultimo --f—^ias sobre a guerra ECLAIR JOURNAZ Dois ""S
COMO EXTRA NA MATIN..'I. " «^ -» xwmpm ¦_• »,O interessante magazine semanal 1*—¦* /_*__ | W^u ¦__¦

\-';;.; |\-'i^\._fc_y

-**._-*- JOU
Duas partts

MT SEOUliDAFORil
Com o fnlgor tia sua belieza trauscauensiana, uma nova cs»

trella bi-ilbará no mundo cinematographico.

•*¦ oo**—o i il»l*-_Q***oao*-'oo.oCi__J _o£_Í-W*0-iC——-**_5^-»o^-0^¦_£___ ______
^W**_o—*Cll_[|l m .1, i_B___a________ ^^^^^f^^^ff^^MIÊOf^Oax^BÊI^xtWl^aÊtt^aB MIM IMIMMIglgOt^3BgoyaB^MWoWo'WÍCMM "***"*• —rt *1 __—

Actriz do Imperial Theatro do Petrograd
Será a protagronistfi de una cli--ai_r.a novo e vehe-¦niente, pleno cie palpitantes emoções, que numrasgode dignidade e furor, próprio dos descendentes deIvan, o Terrivel, brutalmente dirá:

JSS-E) _-_-É__-aB_B-8__-_E_ffl__a_B____3B3__MBH_3^

4 actos de inediilas sensações!

m
g__a__fe-l_k— ¦»¦ l___^______________________-_B- I lllllMII fc %m*SS8mxfmVm*aaBmmWEm*mm?tmmxWmkmmmmmmW!Z

QCINTA-FEIUA-A formosa Leda Gys no arrebatador romance* de paixão violenta - COMO NAQUELLE DIA. Edição Caserinl em
A seguir - DIANA KARENNE, FRANCISCA BERTINI, MARIO BONNARD, ete.._ ___„_-_, _.. ..__  mems^mmggmgs^m

^>:_-____&-___£____:____s;bhBBb j-B-B ."*¦'*. wmÇs^^^mM&mMWàmmmmmMimmm
___H__aa_*-BaagatwmB_^^

:_.:_—fi ra_._..toi:_><- i .._:<__ _. iqb__.„;.,. •*»__.____ _•__• ¦•• ... ..

V(SlTíie^n_apagina os annuncios dos theatros Recreio, Carlos Gomes, Palace Theatre, MunicõpaljRepublica, Lyrico, e Pheniít; Circos Sg_ineIIi e Europeu e Horas Literárias.
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